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Aba•teei:anent.o ele a<>íúcá.- ea]lital-FedertJ • . Com~is~\o encarregada de 1•epresentar a. 
(Projecto n. 41, de 189~-l Pags.194, 195 e 209 . . Cãriúir:i na commemoração do 4° ::mniversario 

d:1. mo1·te do ~Inrdchal l''Iorio.no Peixoto. 
AccuJDulação das funcções de :mditor de Pag. 185. 

guen·a, por parte dos juizes seccionaes, nas 
ca.pitae:; dos Estiados onde não estiver cread-> Competencia doa presidentes d~ Juntas 
nquelle logar. (Projec~o n. 23, de 1899.) Commercíaes p:u·a o preenchimen~ daa fol'-
Pag. 82. . malidades do art. 13 do CodiÇ"O do Com

meL·cio, relativo á . validade JUrídica dos 
Alteração de algumas disposições do Regi- livros t•espectivos. (Projecto n. 26, de 1899.) 

ment.o Interno da Cnmara dos Srs. Deput.ados, Pags. i19, 120, 121, 169, 173, i74, 242, 243, 
po r indica~;;o apresenlada pelo Sr. Au~usto .29"- •<li'>• 29-1 298 299 e 300 Y'" VI .<;;>U, I I • 
i\!ontcnegro. (Parecer n. 19, de 1899.) a~. 
110, t1 i, 112, 1301 13i, 132, i33, 13t, ill5. 
148, 149, 150, 151 1 152, 219, 240 e 241. 

Al"tl8'os <lo S1·. Joaquin1 Franco de Lacer,la, 
publicados no J or11al do Comm••nio, uobrc o 
p,t•eço do café e as finanças do BraziJ. Pags. 

• 9!}, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, i 07, i081 
109 e HO. 

,..,_ utori snçiio: 

• 

Ao Podet• Executivo pa••a nomear profeaaor 
ufi'ccHvo do clínica odontolo::ica (ln Fa~:ul
da.do ole Medicina tio Rio de Janoit•o o ciola
d:Lo :\rístillcs Ilenicio du Si. (ProjccLo n. ;?U:!, 
•lo 18~5.) Pngs. 119 o 320. 

Ao Poder Excculi vo par:~ fatet• ~~~ opcrac•;ca 
de credito nec~~~nriM para dar exocuçi•o t•R 
Acnt.en~a.s dn Jus~iç:t J.'l•dcral, jtassadaR om 
j ui gado, medianLo accordo com os resJl<lelivo~ 
credores. (Projoclon. 33, do !8W.) Pag6. 181, 
1821 30\J, 313 e :l14 . 

Cnructer official, "m todo o torritorio d:~. 
União, para ·todos o~ eJl'citos legaes, :t.08 
tllplomas conferidos pela Escola. Polytechnica 
da S. Paulo. (Project-o n. 13 1 de 1899.) 
Pags. 2, 3 e 2G. 
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Pags. 243, 244, 245, 246, 24'l', 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 2561 257, 258, 259, 
2601 261, 262, 263, 261, 2651 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272. 273, 274. 275, 276, 277. 
278, .279, 28(), 281, 282, 283, 284. 285, 286, 
287, 31i, 312 e313. · 
C:~mara 

CoJDpl"omlaeo re<>imental do Sr. deputado 
Frnncisco Leopoldo Rodrigues Jardim, eleito 
pelo Estado do O:oy:~z. Pag. 2õ. 

Coneeeeilo a Leopoldo Lipmann, de pl' lv•
le;;io l•or 90 anno3 para construeção àe um 
J>"rto o~tificial em Chuy, Estado do Rio 
G1·ande do Sul, o de uma es trada. de ferro 
ligando ~sue porto a Santo. Victorin. a :1. 
Pclot:~s . (Projecto n . 181, d e 1898. ) Paga. 
12 o 13. 

Cr•onç;.o: 

D" uma commisAii.o permanente de tarifas , 
(PD.t'ccol' n. :!:?, do 1898). Paga. 13 e 29. 

Do 11m lognr da 110licit.ador na sédo do Juir;o 
F odei·;.J na eecçiio de Pernambuco, (Parecer 
n. O, dt• 189~.) Pa.g. 13. 

Da um f~ndo especial applicn.vel ~o rasgato 
e outrn p:t. t•a. garantia do papel-mooda em 
circulação. (Projec1o n. 10 A 1 de 1899.) 
P~gs. 89, 90, 98. 12S, 129, 158, 159, 160, 16i, 
Hi2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, i73, 
ts6, 187, tss, 189, t9o, 191, 192, 195, 19u, 
:!.97, i9S, 199, 200, 201, 202, 2!0, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 211, 2i8, 2i9, 300, 301, 
309, 310 e 3H. 

Credlto~J: 

De Si :820$157, ao Minister io da Guerra, para. 
soldos, gratificnções e etapas para os 23 
alferes.alumnos ultimamente nomeados. (Pro-
jecto n . 61 de 1899.) Paga. U, 28 e 5ô. 

2 
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./~e' .2~~:0006, ao ·:Mini~É:-Ú cla.s Rela~;ões Ex te
.~ ._ ·rio,es, supp)eméot.<r - áa verbas 6• e 7> do 

:' ,·: ·- l'e6péct!»9· fÚ'ça.rnen~o. -JP1·oj<!eto n. ii, de 

1
t ~> }~9J.'!'.ags. n, .2S,_ sy- e 56. 

• -~. · De 2f!52lli;. ::to Ministerio dr~ Justiça e Negocias 
~-- -~ .Inte'i:-ioreir. BUJ•plcmcii't::tr a. v:u-ias vcrh::ts da. 
f~ [=i. .. '.J~'.de Si' de dc_zerohi·o de 1898. (P,·oj~cto n.2i, 
o,· ·~-~a~ 1899.)J'ngs.;ô7, GS, 96. 128, 1<15, i46, i47, 
i·~ ~··. i48. 309 e 310 •• ···· 
~~~ .....-~ .. ~' De .s0:S53$tl37~<"lo Minísterio da Justiça. e Ne· 

·::--1'·._ goç_~o.s_:,fnteriot·es, pn1•a pagamento de orde-
·-·-:.· .... .nii:dós a juizes que revert~r~m :i. dieponibili~ 

dadc. {Projo~to ns.22 e 22 A, de 1899.) Pags. 
GB, em, 9G, 181, 209, 210, 301 e 302. 

Extraordinario de GO:OOOS, nllm de nuxili:tt' a 
Associa.ção do 4° CenLonnrio dn Descoberta do 
Brazil. (P1•ojccto n. 132. de 1899.) P~gs. 153, 
134, 157, 192, 219,239 c 240. 

De 7:500.~, extrr~ordinn1·io, no !llinisterio d~ 
Ouel'l'a.par:J. pag::tL' :i viu>·a de l\Iathcus La,\·rie, 
os SP.rviços pl'Cslados pela lanc!Ja Pr·ornpi.HS 
ils forc~s l~{pes que operaram em Nitherov-. 
(P1·ojedo n. 34, de 1890.) P~ga. 182, 183 e 318. 

De i:G12)903, ao .Ministcrio <la Justiça e ?\e"O~ 
cios Intcl'im·cs, para pagar ao Dt•. Henrique 
ll!artins a grr..tificação q'IC lhe eompew do 
tempo de exercício de secrelario da Faculdade 
de Direito do Recife. (Projecto n. 3:>, de 
i699.} Pags, 183, 184 e 318. 

De '.l6:946~9H, ao ~!ini~tet·io das Rebções Ex
teriol·es, pa t·a liquidal' :ts 1·eclamaç6es das 
Legações da Gr(l.n-Brer:~nhn., Fr:~nça, .AusLl'ia· 
Hungria c ItaHa, pela. cobrn.nç:1 intlevidn. 
procedida pelos Estr.do~ de Pern<tmbuco Ala· 
güas e Rio Grnnde do No1·te, de itnposlo so· 
brc n:wios dessn.~ nacinn<tlid:tdes. (Proje~to 
11. 38, d,e 180D.) Pngs. 2:?8, 2.29, 23il, 231. 232, 
233, 3iiJ, 317 c 318. 

Doei::isões do Supreme> Tdbunal Federal e 
jlrec~chimento de vagas entr1• s~us membros. 
{ProJeclo n. 4G, do 1899.) Paw-s. 238 e23\l. 

Declaração de ,·oto do S1·. Erico Coelho. 
P:tg-s. 240 c 28S. 

Dieca•hninação das Ln.xa; de st<llo que po
dem.ser ,lecl·etatlas pel:l União e pdos Estados. 
(ProJecLo n. 5 A., do 1899.) l'n;:~. 112, 113, 158, 
21~' 221), 221' 222, 223, 2-ll, 2-12. 20·1 c 295. 

Elclçã.o t!:t Commissiio de 'l'arifns. Png. 43. 

Emissão de titulas de credito 011 obd;:-::tçôes ao 
porl:tdor, com o nome d~~tc om bt•anco. (Pro· 
JaCto n. iG3 A, de 1898.) Pnge. 12, 73, 74 c 75. 

Extlocção do Ohservntorio Astronomico do 
Rio de Janeiro. (Projcc\o n. 11), tle iS'Y.I.) 
Pnga. 36 e 37. 

Fb:nção: 

Da força naval para 1900. (Projecto n. 2, de 
1899.} Paga. !5, i6, i7, 27, 28 e 56. 

D"s forças de t~rro. p:1ra i\JOIJ. (Projecto n. U. 
d~ 189\J.) Pags. 30, 31. 32, 33, 40. 4L 43, 44; 
4~, 46, 47, 43, 49, 5U, 5i, 52, 53. 54. 58. ã9, 60, 
61. G3, §4, G5, Gô, 70, 71, 72, 73; 90, 91, .93, 127, 
128, 13;) c i&J. 

llndemnisação n. operarias extraol'dinarios, 
dispensad1>s do Arsenal de Ma.rhha.. (Pro
jecto n. ·10, de i899.} Paga. 208 e 209. 

lndie.a.ção do Sr. deputado Ma~tins Junior 
sobre textos constitueionacs rei o. ti \'OS ú. orgn.~ 
nisação dos poderes publicas cstaduaes. (Pa
recer n. 20, de iS99.) Pags. 136, 137, 138 
e 139. 

lnscripção dos brazileiros que exercem a 
proliss5.o maritim:J. e sorteio do pessoal des~ 
tinado ao se~yj~ da Armada.. (l;'rojecto n. 49, 
de 189;1.) Pags. 2~0. 291, 292, 293 e 29!. 

Licença: 

De um a.nno, com ordenado, ao telegt·aphista 
rla Repartição Geral dos Telegraphos, ~clson 
Serejo de Carvalho. (Pal·ecer n. 9, de 1899.) 
Pa.gs. 12 ~ 2fl. 

Pol' tempo inüetwminado, ao Sr. deputado 
Antonio Alves Pereira de Lyr11., para au~ 
scnta1·-sc desta Capital. (Parecer n. 10, de 
1SD!.l.} Po.gs. 17 o~-

Po~ um anno, com o ordenado, ao official da. 
Ca.ix:J. Ec~nomic:\ de Minas Gcro.es, José Cy
riaco de l\Iagalhi~<>s Brag ... (Projeeto n. 12, de 
18()9.) Pa.gs. 30, 87, i26 e 152. 

Ptua auaen~ar-sc. deata Capit.al, por motivo 
de moleatia., ao Sr. deputado João Vicim de 
Aroujo. (Parecer n. H, do 1899.) Pags. 5ü 
e 51. 

Por seis mczf's, com ordenado, o.o ajudantfl 
de porteiro da Alfandegn. de Pcmambuco, 
Arthu~ Hcraclio tle Cnrvalho Guimn1·àes. 
(Projr.cLO n. 11, de 1809.) Png. 57. , 

Pot· um anno, com ordenado, a. Procopio Mar
ques de Oliveira Kc\'es, td(•graphi•t:\ d<• 3> 
classe da E. de F. Ccntl'al do llrazil. (PL·o
jecto n. 18, d~ 1890.) Pag. !>7. 

Pot· oito mc~<·S, com m·olennd0, ao Dt•. Ray~ 
mundo L11~tosa ~ognell':l, juiz Rubsti Luto na 
Sl'c~~o do l~Btado do Pianby. (Projo•olo n. 1\l, 
de 1809.) l'ngs. Gl, 87, 12ü, 127 '' l·lã. 

Pot· am o.nno, com ortl<>nado, ao machiniRI:t 
de 1> el:tBS<' da l•:stJ'a•.l:l. du Ii\•t'l'O c.ontl'Ul rlo 
llro.zíl, .Joaquim Jost\ LPit<•. (Pro,j.oclo n. 20, 
t!~ 18\YJ.) Png. Gl. 

Ao St·. d '•put.o.tlo Joaquim Cal't\t'<'iolo Pdxo\1) 
·d, ,\z•·•v<•do, po1' 00 üiaa. (Pnr'·~m· n. t;, dó 
1890.) P~gs. ~7 ,_,J;2(j, 

Pot· um n.nno, com ordcn:~do, ao f>ngenh,•it•o. 
Agolilterlo Xa.viet·, pt'í'P:lrador d,• chimica Ol'· 
ganica d-' Escola. Poly~echnicn üa. CapUal Fc~ 
dcral. (Projecto n. 37, de 1899.) P<tg. 228. 

P01· um anno, com ordenado, õJ. Octo.vio. Au
gusto Boi•gee, 4° escl•lptur:~ot•io do Tribunal 
ct~ Contas. (Projecto n. 39,de 18\l9.) Pag~. 233 
e 234. 

l\lens:agetn. do Pode!' EJo:ccutivo, solicitando 
um et·c-dito de 848:!75$055, ao Ministerio do. 
Guet'l':t, supplemenio.r ú. rubrica - DespeY.as 
csyeciaes. Pag. ii5, 

'-
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Nomeação dos magistrados em dispozlibili
dadc para os cnt·goa de justiça dependeo les 
do~Governo Federal. (Projecto n. 31, de 1899.) 
Po.gs. 154 e 157. 

Occurrencim!l ent1·e o dh·cctot• do Jardim 
Bo~anieo e u autoridades policiaes da frt·
guezia d$. GaTca. Paga. 3, 4, ~~ 61 71 8, 9, 
-w, 11, ro, 21, 22, 2a, 24 c ~-

Pareceres : 

Da Commi~são de Orçamento j•tlgnndo que :tO 
·• Congresso Nnclonal só cabe e:~aminar o pedido 

da cr cdilo, caso GSic lhe seja dirigido pelo 
Poder E:.:ccuth·o: 

- N. 15, de i899, Róln·e o t•oquorim<:n~o de 
Porlirio Jose Feneira, tel~>grp.phiatn nposcn
tadil di!. Repartição Geral dos Telogt•aphos. 
P:~g. SS. . 

- N. i 6. de !8991 sobre o t•equeritllento de José 
.Bern:~rdino Ribeiro Guiruariics, f o official da 
Rep:n~içiio Geral dos Correios. Pag. 88. 

- N. 17, do 18119, sobre o requerimento dn 1\Ia
:~imo Hugo Oscar Guichard, inspOl·tot• d" 2·' 
clal!lle ela Rcpnr~içào Geral dos Toler:raphos . 
Pag. 88. 

- N. iS, llP- 1899, sabre o l·equerímento d~ Joa
quim Jo5é Baquét·a. telegt·aphísta de Z.• classe 
da. Ropo.rtição Geral dos 'l'el cg1·npbos. 
l'ags. 88 e 89. 

Dn Commissilo de ?.Iarinh:~ e Gucrrra indi
furindo: 

- N. 21, dé 1899, requerimento do tP.nenl~-
• corou~! Antonio de Liml\ Bueno, pedindo sct·

Jho cont:ldtl como tempo de set·viço nquclle en1 
(]tlC PXCl'CCU OS CO.l';!09 UC P.SCl'ÍptUI':ll'iO C chcfode 
secção tiO mu.tcrial do tJ0 cJislrictO mililal' . 
Pag. 130. 

- N. :22, do iimo, rmruet•imanto do alfm·ea 
OuilhoJ'mo Lig~>t·io Ribeiro Dor in, Jl(ldlndo que 
>~ej n. con•üll'r:~cla pot· acto& de uL·a•ut•a a sua 
fl i'OOl<lÇÜO. Pnr;. l SO Cl 181, 

- 1\. 23, dr. 1800, peLI(!I\o do ;~lfet·('s Vicente 

. 
Promoçiio dos commis-.rio~ da arm~dtt. · na

cional e sua. respoMabilida.\te .. per~nte a .Fa
zcuda XacionaL (Projecto .u, 47,, ~ i899.). 
Pags. 287 e 288._ . .c 

Quolif1ca~iio c re'l'isüo doe jllraci:os rcd~raes. 
(P_:ojecl.i> n. 3ô. de_ :!"M9.) l>ogs. ~i ~24, 
22o, 226, 2Z7 é 228. --

Queatôee de ordem; Pngll.· 84, 8ã1·00 ó frl. · . . 

ReadiDi.&aão: 

No aerviço :u:tivo da nrmada, do ex-pl'imPiro 
'tenente Eurico Pedroso J3arreto de Albu
quel·que . (Projccto n. i30, de i897.) Pags. $7, 
S3 e 127. 

Dos opernrios ~xtr:mumcrarios dispensados do 
ArsBnal cl<' 1\.!adnha desta capital. . (Projecto 
n. 45, de 18!J<J.) Par;s. 237 e 238. 

ReCormo: 

Dos officinE>s do exer ci to e da nt'mndll pela legis· 
laçiio ante rior ao decreto n. 193, de janeiro 
de 1300. (Projccto n. 1i9, do iS9S.) Paga. 28 
e 29. 

DoR oaiciaes (mestr~s) do Corpo de Marinheiros 
NacionMs. { Projecto n. 44, de 1.899.) 
Pngs. 23ô 1\ 237. 

Reintegração do vice-almirante reformado 
"\rLbur dn Jacrguay no serviço activo da :u·· 
mada. (Projr.cto n. 27, de 18'J9.) Paga. :1.23, 
124, i25 e 120 . . 

Rele,·nçiio da divíd:J. contrahida com o The· 
!OUro Nacional pelo tenente Thomaz Bragn, 
fali<>cido em Co.nudos. (Projecto n. 125, de 
i SOS,) Pags. :r., 119, f30 c 169. 

R.etn&stiiaÕO da~ dividas para. co111. a Fazenda. 
::-!aciona! deix:~das pelosofficines e pr:lças que 
pcr~cernm na ~ampanha de Canudos. (Pro
jocto n. 4ô, de 1899.) Pags. 289 o 290. 

1\eorgnnitllnÇüo da Imprensa Nacional. (Pro· 
jccto n. 126 A, <ie 1898.) Pags. 1l9, 129, 130, 
;H-!, 315 e 316. 

J.'NTéÍrn da Cru?., rolntivn 6. preterição qnç, 
nll•' ga ter aotrl'ido om sua promaç:1o. Pag. 2-!3. 1\epornçüo do ma\erínl ftuc~llanle da armada. 

( l'1·ojocto n. -12, do 1899. ) P ags. 206, 207 e 
209. D:t Cnmmla~ão d,, Orpm<• nt<l. n . .21 A , do 1S9'J, 

conLr:trio :t umn <'llwnda do Sr. Coelho Cintm 
relati I':\ n urn cr"cl i to d" 2r: OOO.i' p::tr:l :\ con
servação do laz:trl'lo de Tamu.nd:trc. Png. 2-13. 

Pretendido aecor.lo c·nlr[' a .Uolidn <' os Es· 
tu.dos Unidos dn Amcrica do Nor•~- P:~-ga. -!3, 
4J, •15, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 5.2, 53, 5-! c :;;;. 

Privile;;lo para constrncção de umo. cskndlt 
de ferro, em pt·olon~~ruento á. Central de P er
nambuco :1.té PcLrolina. (Projec~o n. de 
1899.) P~g-s. i6, 77 c 82. 

Procuraç:üo por ins~rumcnto particular de 
proprio pun bo, com poderes de 1·epresen tação 
ou em causa propria. (Projecto n. 108 A, de 
i89S.) Pags. 13 e H. · 

Rcprc!!entnçf,o: 

D;t C:~mat·a Municipal de Saboeiro, no Cc!l.rá, 
contL·a leis .~ actos. que l'cputa incons~itucio
nnos. do. ,\ssemuléa Legi~lativa e do Prcsi
denté do mc$rnO Es~ado. Pags. 34 e 35. 

De cidadãos de i\fat· d e Hespanha conLL'l. n dis· 
postção da lei de 3i de dezemuro de !898, 
1·elativa á. rcvalida~ão dtl sello. Pags . 2.22 e 
223; 

Requerimento : 

Do Sr. depubaclo Elias Fausto, propondo a. 
nomeação da uma commissão da. Cama1·a. dos 
Deputados para tratar da modificação d:t. ta
l'ifa aduaneira. Page. iS, 26 e ZT. 
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Do St·. deputrtdo Mello Rego, pedindo in for-' Telegratnma : 

maçitds ao Go,erno sobre negocias poli licos 
do Estado de Matto Grosso. Pags . 36, 55, 56 
e 64. 

Do Sr. depu~:tdo Eduardo R:tmos, pll'a que 
sei:~ a. lllesa. a. uctorisada. a prover de cinco 
:m~mbros :t commissio encarre(::ada. de :~com
p:mltar :ts discussões do projccto relativo ú 
org~nisa.çiio judiciaria. do Districto Federal. 
Pags. 67 a 71. 

Do Sr. deput::t.do Alfl·c11o Ellis, p:.ra. que a. 
Commissio de ConsLHuição • Justiça. omHLa. 
patecer, interpretativo do § 24 do ar t. 72 da 
ConstiL uição Fcdcr:~.l, eobr~ o livre c:s:ct•cicio 
de pl'Ofissões. Pags. Si e 82. 

Do Sr. deputado Luiz Adolpho, pedindo infor
mações n.o Governo sobre negocios políticos 
de :vfatto Grosso. Pngs. 117, H 8, 1!9, 143, 
-1!15, i 56, i 71, 17:2, 186 e 210. · 

Do mesmo St·. doputn.do sobre identico a.s
Bumpto. P :tgs. 300,307 c 308. 

Reversão do capitão üc ft·agata. reformado 
Aristillcs !t{onteít'O de Pinho par:L o quadro 
de reserva da armada. (Proj~cto n. 183, de 
18%.) Pa.gs. i2, 82, 83 e ilO. 

ft.e'Viaão : 

Das condemnaçües pcna.es. (Projecw n. 137 A, 
•le 1896. ) Pag~. 14, 15, 83, 84, 85 o 126. 

DM aposentadorias concedidas depois de 24 de 
fcv~rciro d~ fS9l. (Pl'ojec\·) n. 189 F, de 180$.) 
Pags. 97, ()8 e 128. 

Subsidio: 

Dos deputados Plll"a a proxima legisla.tul':\. 
(Pwjecto Alfredo lmis.) Pags. 11;:;, 116, 11?, 
123 c i2G. 

ldem. Pt·ojecto Hcnriquo Yaz. (N. 28, tl" 1:399.) 
Pag~. 123 c i2G . 

@>ub~otitui~í•o d" memt.t·o~ de commissü•,a. 
Pag. G2. 

Do presidente do Est:~.do de ~a.~to Grosso sobt•e 
a. situação politica do mesmo Estado . 
Pags. 34 c 35. 

Do Sr. capitão Pereirn. Lo Lo, .-ice-presidente 
do Estado de Sergipe, dando cont:~. do que 
transmit~iu no Ministerio da Guerl':l.. Pa.g. 98. 

Do Sr. Dr . Manuel Duarte, do Maceió, eom
munic:mdo ~er resignado o cargo de gover
nador do Estado de Alagô;!s. Pag. 98. 

Do Sr. col'onel Francisco Pacheco, de 1\lac<'' ó, 
communic.1.ndo tet· assumido o governo do 
Estado de Ala.gôas, no Mt'a.Cter de vice-go
vernador . P a.g . 99. 

Do Sr. Daniel CampÓs, presidente da Assem
bléa Legislativa do Estado de Sergipe, com
municando terem-se instalbdo os trabalhos 
da mesma As>elllblé<t. Pa.g. 123. 

Do presidente da Assembléa. Legislativa do 
Estado de s~~·gipe communicando ter sido 
C'lcita a Mesa da mesma Asscmblea. Pag. 142. 

Do pl·es!denle do Estado de Min:~.s Geraes, com-· 
municando tor-~e inst:~.llado o Conzresso do 
mesmo Estado. Pago. 142. 

Tt•ansf'ereneia pa.ra o !líinisterio da Indtts• 
tri:l., dos propt·ios nacion:J.ea e terrenos do ex
tineto Arsenal de 1\In.rinb:~. de Pernambuco. 
(Projecto n. 29, de 1899.) Pags. 144 e 145. 

Veno:la de estampilhn.s, a prazo, aos f:~.brica.utes 
c mercadores at~ingidos pelos iznpostos de 
consumo constantes da lei de 31 de dezembro 
de 1898. (Projecto n. 16, de 1898.) Pag.s. 38, 
39, 76. 82, 93, 94, 95. 95, i39, 140, 141, 157, 
:158, 174, 1.75, f7G, 177, 178, l.79, 318, 319, :>20 
e 321. 

Voto de pezar: 

p .,]o f;tlleeimilllkl do Visconde de S. Luir. do 
~Iaranbão, Antonio Marcellino Nunes Gon
çalves . P:tg. iS. 

Pelo f;\lleeimento do conselheiro Diogo Velho 
Ca.valcanti de Albuque<·que, Yiscond~ de Ca.~ 
v:llcnnti. P:1gs. 114 e 115. 

Pelo fallecimcnto do Dr. Pedro ~obsco Buar
quc de Gusmão. Pags. 142 e 113. 
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Au·redo P into : 

(Revisão das :l.posentadol"ias cvneedidas depois 
de 24 de fevereiro de 1892.) Pags . 36, 37, 38, 
39, 40, 4!. , 42 e 43. 

Augus to !llont~negro: 

(Alt et·ações no R.egimenw Intl'l'l\O d:~. C:~.ma.ra 
~2s Srs. _Deputados.) P ags. 110, 51, 52, 53, 54, 
:.>;>,55 e v7. 

C ornelio da Fon$ecn: 

(Emissão, po~' p:~.rticulal:'es, bancos ou emprez."ls, 
de t itulos de cr edito ao 110rtador, com o nome 
deste em branco.) P~gs. 29, 30, 3i; 68, 69, 
70,71 e 72. 

(Revisii.o das eoademna.ções pcnaes .) Pags. 3.2 
c33. 

Gpleão Corv nlbnl: 

(Cre;~ção de um fundo de rcsg:~ tc o outro de 
~al·~nti~ do papcl-moed~ em cit·f_ulaçiio: ) P:tst:,s. 
o7, 58, <~9, GO, Gl, 62, 63, 6-l, v~, 66, h7 e t>:S. 

Heredin de S4: 

(Fix.1.çào das forças de terr:t.) Pa.gs. 25, 2G ~ ~. 

Melio Rego: 

(Fi~açãodó. íorça naval.) Pag~. 3, 4,5, 6 e 7 . 
(Requo~imcnto de infor mações ao Governo sobre 
nc~ocios polít icos de Mat'o Grosso .) Pags . 
8, oa, 1.0, !.1, t2 e 1.3. 

(Fil:açüo de fo 1•ças de terra. ) P<~g!. 27, 28 
e 29. 

P a ula Ramos: 

(Revisão das a posentado1·ias.} Pags. 3·:1, 35 
e 36. 

( . .Utert>.ções no Re,.iroento Jnwmo da Camara 
dos Sra. Depueaaos. ) Pag5 . 43, ·1-!, 4:J, 46, 47, 
4S , ·19, 7.2, 73, 74, 7Se 76. 

Tos t.o. : 

(Fixação llas forças d e l e1·ra . ) P:1g-s. 13, i-1, 15, 
16, 1.7, 1S, !9, 20, 21, 22, 23, :H o 25 . 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

TorcBira sessão ua torGBira lH[iBiatura dn Gon[r~sso Nacional 

21a SEssÃo E:l-t l DE JUNIIO DE l89g Menezes, Theotonio de Magalhães, Nogueir~t 
Junior, Arthur Torres, ~:ta.noel FuJ;mncio, 

Presidencicr. do Sr. hlio de lrieUo (2• Vice- Linclolpho Caetano, Olegario Maciel, Eduardo 
Presidente) Pimentel, Rodolpho Paixão, Padua Rezeudc, 

Galeão Carvalhal, Casemiro da Rocba. OH-
Ao meio-dia -procede-se a chamad;:~., á qual veira BJ.'aga,Bueno de Anõra.da, Elias Fausto, 

respoudem os Srs. Julio de Mello, Carlos de Paulino Carlos, Ovidio Abrantes, Hermene
Nova:es, Síl'l'a Mariz. Heredia tle Sã, Sil.verío g-ildo de ~f0raes, Luiz; Adol"Qho, Mello Rego, 
Nery, Carlos :\Iarcetlino, Albuquerque Serejo, Alencar Guímar:ies, !3razUio da Luz, Leoncio 
Augusto l\Iontenegro, Enéas Martins, Tileo- Corrêa, Lauro ?.!üUer, Paul::t. Ramos, Fran
tonio de Bl•ito, Serzedello Corrêa, Rodrigues cisco Tolentino, .Pedro Ferreira., Plinio Ca
Fernand.es, Viveiros, Cunba. Ma.rtitll:', Henri- sado, GuiUon, Diogo Fortuna., Franci~co Alen
que VaUadares. Pedro Borges, Thomaz J.c-~ castro, Rivadavia Corrêa, Pinto da Rocha. 
cioly, Torres Portugal, Francisco Sã., Tava· Vespasbno de Albuquerque, Py Crespo e 
res de Lyra, Eloy de Souza, José Peregrino, Campos C3.rtie~. 
Ermirio Coutinho, Teixeira. de Sá, Herculano · Abre ~e u. sessão 
Bandeira, Coe-lho Cintr:l., Mahtquias Gonçal- ~ ' • 
ves, Barbosa Lima, Cornelio da Fonseca, Deu::am de comparecer com c..'I,Usa. partici-
Mote ira. Alves, João de Siqueira, Pedro Per- patla os Srs. Vaz de Mello, Urbano Santos, 
nambnco, Rocha Cavalcante, Euclidos Malta, Ang-elo ~elo, Mntta BaccU:w, Luiz Domin
AI'aujo Góes, AJ'roxellas Ga.lvlo, Rodl•igues gues, Helvecio Monte, Tl'índa de, Appolonio 
Daria., Jayme Villas Do::~.s, Seabra.. Milton, Zena.yües, Jose M:tr-1ano, A.ítonso Costa, João 
Francisco Sodr(\, Manoel Caetano, Paula Gui- Vieir:l , 1~rtlml' Peixoto, ~eiya, Par::mllos 
marff.es, Vergo e de -:\breu, Amphilophio,João Montenegro, Xavier da Silveira, Irineu ll.'h\
Dant~LS l.?ilbo, Atlall;erto Guinwrães, Pinheiro ch:ldo, Belisarío ele Souz:t, Fonseca Portella, 
Junior, Jose Murtinho, O~car Godvy, Timo- Hel'llO.r(!Cs Dills, Ut'lJano M:trcondes, Campo
tlleo da Costa., Raul B:\l'l'OSO, Sil. Freire, Leo- lina, Mayrink, Jo~o Luiz, ll' iefonso Alvirn, 
nel Loréti, Silva C<J.stro, Julio dos Sa ntos, Ileurique V!tz, Alvaro Ilotellto, La.mounier 
Deo::leciano de SoUZét, Panlino de Souza. Ju- •;odorretlo, Lama:rtine, Moreira da Sib·a, 
;1ior, Carvalho ~Iourão, José Bnnifacio, Mon- Dino Bueno, Fl:tacisco Gliccrio, Arthur Die
teiro de Barros, r: onçalvr~ Ramos, ,lacoiJ 1111 r!erichsell, H.odo[plto i\IirD.nda., C;Lracciolo , 
Paixi.W, Antero Botelho, .Alfredo Pinto, Octa· XaviGr elo Yalle, i\Iarçal Escobar, Victorino 
viana de Brito, Leonel Filho, Ferreir:J. Pires, :O.Ionteiro, Ca;;siano do Nascimento c Azevedo 
Antonio zacharias, Roil.olpho Abreu, Tellesde Sodre. 

c~m:un v. n 
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E ll<lm ca•.1sn. Co Srs . Amodm Figuet:·~ · -
1 

O. co·r~,J tloe~:·;t<l , :1ne H:tquelto: f~ stituto 
Pedr.:> Ciil'rmont, Guzdelll:t :.:ouriio, EJu·wuo . p r.: les:;,t, comp:~;~-sa _li~ J ·~-<s ;a l qu"' JUnta. _c~ 
,Ja B~'i·rGdo, Aniz~o de A ~.•!'CG, ~lias ~ i~wt.ins, J con!11~~~roent~•-'> < t!:ZO<"J·~osu emOI~-"'tl'o.~os o:tar ; ~"
r•l(l.rcos de .\~':1-U.l ') , .TOõC Jl-ç-GI IIIO , Hdofonso mente, [!Q ;'x~rClC IO d.t Cc~t!HJ h .t,-.L ~o .. tJeCI
Lim:J., Joiío Lopes. !II: o. rinlw r\e :\ndrade, f:i·c- mentos teCiln:cos o.dq_umd.os 11::1. p r•:J.tH!U. pro
derieo Bor-ges, Au~usto SeYcl'o, Franctsco fis:;!Ouo.l 1li1 eng-euiHJ.rJa. 
GurrreJ, Cce! ho Lisbo,'l, Peroira 1!e Lyl'a, O SJt . ELrAs F.u;.;;1\1- Tem nomes que sii.o 
1\I::~r'hns J unior, Juv~acio de Aguial', _Cemi- vc.mhdcira:; gloria s •la cngenharitl brazileira. 
n iano Bl':Lzíl, Olympio C<,,mpos, ~e~\sbel!o O Sa. B<:E:-;o m~ ANnRADA - Peco licença 
Fr;:>i_!·e, Castro _lt~bo;~~~- To~t'..: :":~;S~I~ e:s, ~: para , icJvert~~:do as praticas pa.l'lamentares, 
Quetroz, Eugemo l vUdnlio, L~vn.,.lv.v Ftl da.r um ap·>~wlo ao aparte lle mea 110bre , 
g ueiras , Ro·ll'i.t(u<:!s L ima. 'l ol~ntmol dos colleg:t. 
:S:ml.os, Et!uartlo R!:lrnos , :ri:u·cc!JM ~ro;\t'~, Jbsim, o en,;ino }n'ofi :::!;iou:~l . theorico e pra
Gald!no Lot·eto, .lcn~nym•) 1-~n!Jten·o, •\lctnr~, t icc é n.lli min i;;trado o.bund t\nte, l'rovei
Gun.nu.b:~.ra, Au:;u.s<o du 'rnsco_:;cello~, p.,_ tos:J. e rcgul:Lrmentc. 
reira t!cs S :tn~~'· E,ric~ ~~~f.lhr>,?I!u P~r,:an,Jia, Os pw~r<~:nm:.:s e -phnos de e~ tudo sit.o 
Alves de B!·tL>:>, _.,go .. u u .. o :' J. lr~.L, Ern .. ~to mc:lehtdt>s pclo.s mod!) i'n;~s f!Onqui;;tns dtl. 
B!·azi:io, Bat'!"03 Fmn~u Jai_Il?!', C:\loger_as, pcdngeogi:t. e da ~d~n~i3, ntlao!atlos ás ueces-
A!mei<1r. Gomes, Fr<•.ucisco. \ <'q:;a! Cuperttoo si;.h des de 1Wsso meio. • 
de Siquei;-a., Augu;;!o Cwrnentmo, _ )btt~\ Re.;.::;mmen._!:L-se a Escola Polytechni•::l. rl.<J · 
M~ch:tdo, Lu ir. Flacri::er, Alv~1·cs_ lt.uiJ_J:Lt}, Do· S. P:t~ lo it attonç:iic rlos porlei·es publicos 
.rurngue:.; de Cast r:-J~ ,Gtt~l;n.\· O. bOLtO~· ~ c.o;,tO. t.n!nbe:n p~~ !a instituh;~o do curso rle rn~cn.
.}nnior, J'lil<·1 pho G~l·cw, C:~:,::ll'l~ doJ Fre:t;:;-. u ic(). pra.ti<:<> .. - o curso <Je mac!t in1~te-, que 
Lucas <lc Earro.>, Etunun:!. ' da_ r.ons ·c~- · y - veiu preer:~iÍer nob•·el !ncun::t. nus estudos 
~rt::dú Eltis, ~incina.ro ?r:~gn, AtVCS ,.te l_,~s •. ro, prolis~iouaes de n~.,~~o paií:.c d i:;püe ele vastas 
.~..._:•.:1le!l llll. _Lla:; , Pesst•!umo <l~ ~Ut_l,m, Appc\· offidn:.1s, ond-• os alumnos aprendem ele -~er· 
r1C10 ,,Ia:nensc e Aurehuno L>ar;!O»:t · dado a sua futura Jll'Oflssã.o. 

E' lil!::t e sam ü~btc :Jj•provar.1a a acta da Os dip!_?mM. _confcrid_os po" um e~ta~eleci-
SC'~sã.o a nter:cdont•3. menta, tiio u ttl e t:to bem orgamza•lo, 

parece-me, S:· . Presidente, que potlem mere· 
o Sl.·. t• t-:.éct•ctario 111-ocede ti ccr igual ct·cclito e, P')rtanto, goz<tl' rlo igunes 

leitura. 110 seguinte di reito~ as e:>colas congcnores urtui e~t:.bele· 
cidas e ta.rnbem ;1o;;. dos institutos est1·nn· 
geiros, reconhecit!Qs pot• leis do paiz. 

O S:a . Mor-:TENEGRo-Apoi<ldo; muito bem. 
Cootc com o meu voto . 

E::Z.PEDIENTE 

. . _ O Sr.. BvE:-;o DE Ar\DR..!.DA - Muito agr;L· 
De João Tav;n•es tia Costu. porhndo 1scn~a.o decida . 

Requerimento : 

ilc dii·cit os ~;tra, o ma~r.ri~l~ que p~et~ndc _1m· Nii.o preciso . alongar-me nas informações 
port·\r , _Jestmau? :t íabrt~~ ~\e •• 1 tclact2·' .de que pl'<Js to o. esta cas1 ào Congresso Nu.oio.oal 
C'Htloa.t·m e tcculos exoalol!los das ubras 1 s~b:: e e;::;<.t. cscd a de S . P:J.ulo. 
vcg~t;Les . c _ ca;;cas ele .:.meudoa:>, etc .• etc . -~ Si ;li:-:cu;sã.o h ou_ ver soiJro o a.ssumpto, mais 
A' Comm1~sao d<: Or~amcnto . dndcs tra.rei e t<Jllos ravoraveis áquelle es t;\ · 

bl'l leci mento. 
o:[~ t_.t. . l\~HCllO d e i~nd1·a<.1a- Por ora, Sl'. Pre;;i<lente, !imito- me a pedir 

Sr. Pl·c:;i•kn t('., w:iluJ <L j:': <.-~W l<\1' :t. V. !~X- ;1. V. Ex. 'lue receba. o no~:-;o pt·ojec~o , cum 
'J ,-~ con,,ifl •·r:<:::·;o th; m'·t.IS i llu;;trc;; (,Ol!L':;as Letll:\·o lt~ncia o 0 l' llC~.miuho C•1m hr evidn.-'.e, 
uu1 pt·ojucf;" du l•d. rpw :n•·l'üe<:ll :t ::ts$igllalunl. 'lU!~ nos auxilie a J·apid;;mento trausioJ•ma.l-o 
olc ludu:; us Do·;•u ! :tdt•~ tb S. !'J.ulo lW~sent~s. <)lU l'"i , qUI! umn. 1·ez promulg:.ú;t su1ú U lllll 
1 1 ~st:1 ~usúo, ro ~con~\eccn<l o, cütnO lk ca.ro.cü:r boa lei parn. :1 H.C["•U!JliC:l.. (Mt!it., úe,;t; iJHtito 
o!Ilcin.!, os di l' htmas con td·i·lo~ pcl:J. E~cola uciiL ) 

Polyteclmic'l. <lo me~: E~laJo. . Fic:1 sol.•re a Mesa até ulterior tlelil..el'l,çã.o 
Espero, S!'. Pre~~t!cutc, qu;.) c·ste proJecto 0 seguin te 

consc;;uit·<i. a o.ccei ta.ç:õ.!, tl o~ :Srs . Dejlltt::~.u..-,s e 
deve me:c~~ ·l-:1. JFH' t.: i •:e!'SO~ m•,tiY,>S . I'I~OJBCT• ) 
Pdme~ro,, a E~cni~l. rJoJr ~P ·.:hl~ica 'tdc f:.t~1o I .. f'l"'\ '\ ~ . • .- J l \0! .. • 

r->::ulo mvJ c um ll1'.t:t'.l r<J :!c ··:;s:r:o f;C r·x l ~ · O Con .. ll,SO Nacwn.,. l c .• o.vc. 
i.c.:n<~Í:.\ c-~,hc~. i:! <~J.':.t ; ~;;~~ ... 1'\:.wl;1.d0 h~1. :r.u;5 d~ .. \~·t, . 1 .. •• t:5o l'rconltc~tdn~ c~l?'lt.:' ~c . -::1r,\cter 
quatro a!w::;;;; srgun:w, c 11-,;(illeiÜ:ldo. jl~-1' loi!tc,:J.l om tcdo o Ler rttOI'IO OõJ. CnHliJ, l)!tt a 
mo~i\h<k numerúsa, quo t.hi recebe o ensino t odos os cffei tos leg:te ~, os diplomas con í'f:l· 
prolissional com r.:gularidüd, . ridos ~1:~. E~cola. Pul;)-·teehuic:l de S. Paulo. 
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SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1899 3 

Art. 2. o Rcvogam-so as disposições om 
contrario. 

Snla (]as sessües, 3! tl.e maio dfl 1809.
Bueno de Anclnd<'-.-Eiias FaH~to.-Francisco 
Glice1·io.-Ca.snmiro 1!-t Rocha.- Costa Jw1ior. 
-Padino Carlos.-Ednwndo da .l"o;zseca.
Olir;ein:~ Bnzg·.!.-G,(leao Ca:-v.tlltal. 

O §r. I.JI"ere(lia de Sá-Sr. Pl'e
sidente, inscripto (1csde hontem para fall:J.r rm 
J10ra rio expediente, ~ó agora rue e dado o~

~ cupâ.r :l tribuna. E <lecln.ro a V. E~ •. quo e, 
" até certo :ponto, com algum conshanguuento 

que o faço, attenta a_ !1atureza. do a.;sumpto 
qne me forçou a pedJr a p<\lana. 

o alto a.preço, IJOrúm em .que te~ho a rc
dac<·ão do Jont"! rio Com.m tTCw o a est1ma par
ticÚlar qH~ voto á pessoa. do seu pr:ncipal rc
dactor trazem-me ã tribunn ]'ara l'~ctJtl~.:tl', 
com'J re-presentante do I'' distr-icto ç1:1, Capim[ 
Federal, topicos de um artigo })~ll)lic;tdo nas 
colurnnas editoriaes do mesmo JOI'llul, sob a 
epigrDphe J,tTdim Botanico, e no qual e 
apreciada injustamente a conte?da tra.va_d~\ 
ent:·e o director do Jardim Bot::mtco e as prm
cipr<es autoridarlcs da freguezia t1a Gay~a. 

::lão supponlw. a Cn.mara, Sl'. Preswento, 
que eu vonha neste moment9 inverter as 
praxes parlamentares esta.belee1das; porque~ 
como representante do Districto Federa~ G 

principalmente como representa~ te .da Naça?, 
cabe-me íncontest:l.Velmeute o dlretto de cn
ticar, analysar e a~t'l censurar os actos d~; 
quarquer funccion.arw federal, quer subal-
terno, quer superwr. . . . . . . 

Não venho ta.mbem dtscutlr a mthnduall
dade, proprinmente dib, do dírector do Jar· 
dim Botanieo ..• 

0 SR. BU&NO DE ANDRA.DA-:Mas >em cen-
surar. 

0 SR. HEREDIA. DE S,\-,, ,nem como p:tr
ticu\ar nem como profissioual; como t<1l 
s. Ex.' mo merece o mais elevado conceito, e 
sou daquellas que reconhecem em S. Ex. um 
nnta.vel naturalista, quo iaz llonr::1. ao seu 
:p-.iz. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-E' uma gloria 
nacional. 

con tr~. as a utoriu~1des da Ga vea 1 utus i ~fructi
tens; o a qne smtento. contra o act.uaJ rleJe
gado nlí.') ~~ mn.i; do que 11 continuação da· 
quellas (jUe elie trnvou anterlor·mcnte. 

Já o Sr. Sil..-a Mattos, 1wmem gf2ralmente 
G~ümlvlo 2m toda a freguezia da G•wea, em 
tempo teve de def,mder-se de inverdacles e 
injuriJs que contra elle oram formuladas 
pelo dircctor üo Jctrdim Botn.nico, que :l.C· 
cusavo.-o de nG:o Sl\b~r cnm:prir com seu dever 
e tle pr~teger até aque!Ics que procuravam 
damnificar o Jur.lim ll:Jtanico. Sendo nomes.llu 
dcle"ado tia Gave:a o Sr. Joaquim Josê Fer
nan<l()s, homclll ...-autajos:l.:nente c-onhecido, 
11il0 só p~in. sua res;Jeitabili[1udo, como pelos 
seus Íll(!Slimavcis SCl'YÍÇO~ ]WCSt~\UOS á RopU· 
I.·Iica, desde os tempos uinlcei;: da. proga
&anda, S. S. come;;ou a a.brir luctu renhida 
~ontru. esse illustr·e cidacli'io. 

E' <Jssirn que. sob prete:..:tos os mais futeis, 
nmíto.s veze . ..: prendencio mulheres e crianç:1s, 
n.llegamlo que tirava.m l~nha e flores, o:xercia. 
conlril. tudo o coutr<J. toaos as rnai~ re~·ol
U:.ntcs por~eguiçlic~. obrigando o deleg:do a 
insi.a.urul' processos e n. m:wdo.1· procdet• 
contr:t -pessoa.:; que commettiam falta~ insigai· 
fic:w.tes. 

Em um corpo de dclicto a 1111e se p;:ocedeu 
em um rle.sse3 proccssus os Ilflt1tos ava.liarv_m 
os da.mnos em 120 réis ll! 

O Srt. l3ue:xo DE ANDRADA M. um aparte. 
0 SR. HEREDIA DE S.l-Con)JeÇO maiS quo 

V. Ex. a. questão. 
Eu não avanç'l <e uma proposição que não 

seja. verdadeirn.. 
Sr. Presidente, o director do Jardim Bo

tanico não limit:t a sua guerra ao deh~gado 
de JWlich; dle vae além, tem ofT,' nnido a 
uma. classe geralmente estimada., <tt,tribuindo 
0s suppostos J.'Onbos á classe Ol1erarh r!a 
Gavea, qne c alli considerada. como or•icir<\ 
c respeita.dora d:\S leis e das autoridades con
stituídas. Esta cbsse muitas vezes tem tido 
ocwsii'to de prostar relevantes serviço.>', au
xiliando as autol'idades em importa.ntes di· 
Lige1:cbs !lOliciaes. 

A guerra de S. S. oiío se limita ao de· 

o Sn.. HEREDIA DE S.l-Tcnbo, porém, o di
l'eito de f;~zet• algumas Cl'iticas _sobre .actos 
seus, como director de um prOJ:>r!O nact?nn.l, 
e priocipob:ent~ protest<J.r coptrn a atütt~de 
assumida por S. Ex. em relaçv.o a un~n, 1_1a1 te 
da populn,ção da G:.1.>ea e contr_a as lll'lllClpaes 
uutoridades lb mesmll. ft·eguezts.. 

lc"ado de policia, como disse ; S. S. tem h os· 
tdbão uté o chefe du districto d(l. hygiene, 
o agente ds. Prereiturs. e a.tà o proprío vi· 
gario d.t rreóuezb. 

o Sa. Bt:!l:'\O DE A!'DitADA- Um homem 
daquella e::.to!'n, nüo km tempo de se oc
cUl):J.l' do -vigal'io da frcguezia. 

O SR. HEtll::DIA DE SA-Ism quf! dígD é 
umro prOVa de C![W S. S. e até pr0YOC:::;10r. 

o Sn.. GmLr.oN- Parte, JJÍÍo ; to[h <t popu
la.çáo da Ga. ven . 

o Stt. Gt:H .. LDX-Ell,; e me.is algU!l:n. C·)U$8. 

que p!·ovc.c:Ldot·, corno, crn occasiú.~ opportuna., 
lJei de lJ!'ovar. Não levanto lt questão neste 
momento, pol·que não me acho hnhil~tado com 

O SR. HEREDU DE Si-De lia muito que o 
directot· llO krdim Botanico t(.<m sustentado 
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uocumentú~ ::• · (O.'-~;: rios !l:J.l'<l. prova!' q Ull O 
atlminis•mrloJ· dt• J~tdi:n Boi.ar:ico esti1 in
compatibi liz:~do com D.IJHC l h cs~al•ct:!citnento. 

o SR. HEREL•!A v1·: SA'-Sci quul é o pontD 
a que V. Ex. que~· r~f(lt'ir -,:c c pr·opo~ita1-

Dsnutados, p•3lo que não ha. numero para. 
prÔc(:der á. votacü.o das materias coustantes 
d~ or-dem elo tlia. Convido os nobres Depu
t~l~ oue são wembr~ ile Commissões are
unireni-se para se cntreg<J.r aos seús res:pe· 
c ti vos trabalhos. 

mente procuro fugn• dclle. . . . 
Disso lia pouco, quan·lo fu1 ~liÜ~JTOiupulo Designo para arnauhií::. seguinte ordem do 

pelo Sr. Dcputn.t1o 1101'_ S. P<tulo, q_ue o. di- di~: 
l'ector tlo Jardim Ho\:imco tomava ate cxten· Votação dos s<'!guinks proj ectos: 
siva. a sua perscguiç.ilo as a.utôr iuade;; do dis- N. 6, Lle 1899, n.utorizanuo o Poder Exe-
tricto e â classe opc!·aria.. cu t.ivo a abril' ao l\Iinisterio da. Guer~ , no · ' 

Com eifeito, S. S · vendo que as suas corrente exercício, o cNdito supplementar. 
queixas não tin\1am mais rep~rcussiío no as verbas 10 e 11 do art. 19 da. lei n. 5GO, de 
uistricto, e qucren•l n a.tur;dir os ouvidos d~s 31 de dezembro de 1898 (2" discussão) : 
autoridades superi(lrrs do pn.iz e a!:lrma.r o N. 1 G3 A, de 1808, prohibinrlo a omissão, 
espírito dos dignos :vlinistros da Justiça e du po:• particula1'eS, empreza, banco ou socieda
Industr·i,l . pl'ocnrou convl~IH:el·os tle que. :pe\:1 de, r;e títulos de crc(lito ou obrig•tções ao 
defesa que t·.·m fl'. ito •1aquclle proprio l!a- portador com o uomc deste em branco, deno· 
cional. c..<ta.v:L :~te an1eaç:\•lo em sDn. !Jl'Opl'ia miDados Jettr:ts, noh•;;, vs.les, fichas, flcas, 
existencia, a~tt·i L ui111lo ao~ c•pCI'arios c1&. Ga· recibos, Jivranc;as, ou outras diiTet·cntes de
vea a iniençüo de :.~~lts.- i ua [ -o . S. S. acaba nomin:\ÇÕL'S, e tia outras provirlcnch\S (2" di,;;
a exposição •las <( IICÍXn:< :"•(] uellos ill liStl'e~ Mi· cu:;;;ão \ ; 
nistros, decl:u·and" IJII• ! H.1lTI'e tudo i~~o por N. ÍBS, de 1806, Mtol'izan.lo 0 Poder 
não querer in L•·I' VÍI' n•l Pl• li tita 1la Ga·;ea.. Executivo a rever te1· para o quadro da re-

Ora, Sr. Pt·o~ i · ll·u l c, p:tl'ól<JIItlllão :::o sup- serva da o.rm::u!a a.o <:a(•itii.o de fragata re
ponha que nc:- 1<• lll•lltil~hl•• •·u vt::nlw _á tri· formac1o Ari~tides !'donteiro de Piuho ( 2• 
buna mo>ido t:11u hw1 TlOl' IIJJJ H>.tlt1~ento .J.iscussii.o); 
-politico, t•' nho llb :t·.<;,; jd:l•le ele t!cd:n·ut· :'t C;~- N. 9, du 189::1, autoriz,,ndo o Poder Execu
ma.ra dos l lo ·put.ulos que I.IUnc à tire a tivo a couceder a i\felson Scr•ejo de Carvalho, 
honr:l. de apertnt· :~ màu a S. S. c que, a té te!egi"aphista da. Repartição Gern.l. dos 
lhe sou, uc rr.lgum:1. [!11·.mn., gl'ulo porque, !;e-, Te!egraphos, um anno de licença com o seu 
gu~d_o con:;ta-mc, S. S. conscnt.m quo na ordenado, para trata de sut~- saucle onde lhe 
elcJça.o ele l>l\putalli!S quatro empregados dr, ·convier ( discuss~o unica ) ; 
Jardim Yotas,cm em meu nome. N. 18i · d.c 1898, autor·izando o Poiler 

Pt>ra. mostrar aiu•l:J. que não me move ne-· Executiv~ ,, conccdee n I.eopo\uo Lipman, ou 
nltum interesse poHt.í<:•), terei n~cessi_àade <.!e a quem melhores vantegens ofi'erecer, privi
protestar con tra. outras accus.1çues f~J tas por logio por 00 annos para_ a construcç.ão, u so e 
S. S., p~r exemplo ao Sr. Cel~o Ren•, me_u gozo de um porto ~wtific;al em Chuy, F.starlo 
advers:mo poll tJco, o homem que mat~ tlo Rio Grande do Sul, e umo. estrnd:•. de ferro 
guert·a me tem feito em r.Jeiçüea.: . ligando o mesmo po:::to a. Sll.nl.a Victor ia e a 

Em questões dcs~a n,, tui'Cz~t,nao tenho cor- Pelotas (la discussão) · · 
re!igi~narios nem nclve_l'sttrio~. tenho npena_s Do p:~recer n . 22: de 1893, opinando no 
a JUstlç<t que ponho acnna ile icdas as const- sentido üe see alte1·ar.lo o Regimento, para o 
derações. firn de ser cread:t um<J. commissão pel'ma-

Sr. Presiuento, podia. ir m:Lis ah~m si a Co.- r: ente de tarifas. ~om~o;:ta. de cinco membro~, 
ma.rn não estivc$:;o ancios<1.por vút~r materias prevalecendo a chsposlçao do alt. 41 do Regt· 
urgentes, ·porem, si I11!C:e!;<;ad o 1or, Yoltarei ruento em vigor ldis~ussã.o n~ic;~) ; _ <· 
:'1. tribuna, príncip:l!Jm·n te par:; mostrar ó. Do Pl!recer n. 9, ue ~~~9! Julgando a~tavel 
Ca.mal'a que, neste momo:nto, nuo sou mais a creaça.o do lognt' de soltcttado C" na sede ·C.o 
que o éco da. popnlnç~u intciJ'<t du rreguezia <1a j ~iz·J federal na s~cçii.~ ~e P.:r_nambuco, pe
Ga. v e<>, que se rcvolla imli::;nada., protestando dtda. pelo respectt_\'O JU_Jz ~c:CJon9:l e pro
contra inj urh1s e oll'eusas que lho s~o a.ti- curador da Republtc<•. (rltsci:~sao unJc:t ) ; 
l'.:t.\i as p1o di:-eclor du J<nd im BobtJico, e N. 108 A, d~ l89S, tletermm~•ndo que todas 
que procuro tl~fonch:r r. clttsse operaria as pessoas ~l!a!ores .o!:! ema.nc1pa<l:1s, no gozo 
daquella 1'I·eguo):I<L que, ape:z:~.r de :ma po- de se us dtrettos ctvts, podem pa.~sar procu
si ~,iio, sabe tambcm o '!UC é hn:n·~- . caracter rução por i m .t r u mento pat•ticulc.r de p l'O
e di:;nid<1de, c(•tno ~~ m:1is t)llali!lcados ua so- pr lo pu~1ho, fe it:\ e :::.s,;!gnada com poder ele 
cied:l.de . rep!'e:;onto.çtio ou em cansa pl'opria; e re-

vo;;a a lei n. 79, de 23 tle u~osto de 1892, com 
O Sr. l."'~·c:;;iden te-A lista t.la por- parecer da Commis~Uo de Coosti tuição, Lc· 

ta. accuso. npcnns u. presença de 105 Senhores gislaçüo c Justiç:~. (2a discuss[o) ; 
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N. 137 A, de 1898, marcando os casos e a Plinio Casado, Diogo Fortuna, Possidc..nio da. 
forma. do. revisão das cond.emnações yenaes Cunha c Vespasíano tle Albuquerque. ' 
(2" discussão l ; Abre~se <1 ~essão. 

3• di~cllssii.o do proj;•cto n · 2• de 1899• Deixam de comp::trGcer com causa partici-
r000n~o a ·fcrça naval para o exercício de "[litda os Sr;;, Vaz de Mello, Urbano S~n~ 

2• d' ~ l · t 11 d 1899 tos, Carlos de Novacs, ·Matta Bn.cellar, El1as 
. lScussuo < 0 praJCc 0 11:, • e .·~ ' Martins, Rodrigues Fer11amles, A pollonio 

a~t~nz~fdo_ o Pode~ Exc:~t~: 0 a abnV10 Zenayde.>, José 2\lariano, J11f.Lo Vieim, Paro.
M.n~st:t o ~.ts Relaçues Ex,~llor~s 0 cre~ 1~ nhos Montenegro, X'lvier d:t Silveira., Bali
de ,.60.000:~· · sup~lem~ntar ?-S ~~rbas G" sario de Sou;:<t, J3ernardes Düs, Urbano Mar-
Degpez_as _e.,traorrLnnrtas no mter tor- 7 -: condes c~nl[JOlit'•" Jo- 0 Llll·z Ild"fonso 
Comlnl'"Oec •~c l;rnJte.; - do r>r·t 1" <1~ l ,l . ' ~ "'• a . ' " '' ~ · . ,, · · . - ~ "' Alvnu, Alvn.ro Bot.,Jiw, V1mounHl<' Goàofrcdo, 

~ n. 5~0, .(~~ 31 ~~ do~cm~ro de !898 ~- , I Larmutine, Moreira (\n. Silv:1, Dino Bueno, 
DLcu.~ao ~mca. d.J pal ecer l_l· 1 O, I e _Isug, Francisco Glícerio ,\ rthur Dicd<:richsen Ro-

• concedentln ]l<'f~!~ça P"r: tel~~o Lnde,termll1,ado I clolpllo Miranda, Car:lcciolo, X.aviet· do \•alie, 
ao Sr. Deput<i.uo "flOl Pc. nll.mlmco Antumo Victorino :\Ionteiro, Pinto cl[l, Rocha e Aze
Alves Peretr<\ do Lyt'l!. para. ausentar-se vc•lo "<o·lré 
desta Capital. · '" ~ · 

E sem causa os Srs. Pedro Chermont, Ser
Le\·anta·se n. ses~ão il.s 12 hor,ts c -15 mi- 7R.deilo Corrêa. Gue·1elha Mourão, Eduardo 

nutos da hr•ic. de Berrêclo, Marcos da Amujo, F1•ederico 
Borges, Franc!sco Gurgel, Coelho Lisboa, 
Ar:thur Peixoto, Euclicles Malta, Araujo Góes, 
Felisbello Freire, Tosta, Aristides de Queiroz, 
Leovigildo Fil;;ueirus, :\farcolino l\Iourn, 

22·' SES.Sií:O E~[ 2 DE JUNHO DE 1899 
Ga.ldino Lüreto, O::car Godoy, Alcindo Gua.~ 
nn.bara, Erico Coelho, Alves de Brito, Agos· 
tinha Vida!, Ernesto Brazilio, Bar1'0S Fra,uco 

P1·esidencia dos Sr-s. Julio rle "Vella (2" Vice· . .Junior; Almeida Gomes. Gonçalves Ramos, 
Pr,sidente), Silva ]llat'i: (2" Sccl·ctaJ'io) e Francisco V<!ig;), Cnpert;no de Siqueira, lto· 
Jv.lío d ,; .Mdlo (.:?a l'icc·P1·esidente). · dolphoPaixlío:LuizFlacquar,Alvarc;; Rubião, 

D:>mingues de C'ló tro, Guscu v o Godoy, Adolpho 
Ao meio-(lia. procede-se á chamadP., á qual Goi'do, Cllsa.riu de Freit:.u:, Luc~s t.le Barros, 

respond~m cs Srs. Jlllio de l\Icllo, S1lva Ma- Alfr•euo Eil~s, r;inci;2a.tu Brag~, _131'azi1Io da 
riz. Hercdia de Sá., Ang"lo Neto, Carlos Mr.r- Luz, ~eoncw Corl'e.l.. "~ppartelO. Martense, 
cellino, Albu ·1aerque SCJ'f.jo, Amorim Fi· 1 Aurr.lmno ThrbJ~a. c CD.r!lpos Carher. 
gueir:J., Augn::; to illontt•lrPgro, l·;r: éas M:1.!·t.ins, E' Lida. o >em ddw.Le appL'OvadEI. a a.cta d<1. 
Tlleotonio do Brito, cunha :Martins, Anizio sessão anteco::dcnte. 
de Abreu, Henriq_ue Va.lJa.,ln.res, Pedro Bor-
ges, Ildelonso Lima, ~In.rinho de Andrade, O §1•. Costa. Junio~- (para v.mtt 
Tavares de Lyra, Eloy de Souza, José Peee- explica.ç<To pessoal)- Sr. Presidente, preciso 
grino, Tl'in<l:J.rlc, Ermirio Coutinho, Affonso dar uma explicação üe c:tracter pet;soal, a.fim 
Costa, Hercuh1no Bandeira, Barb(•sa Lima, de justificar-me pelo fac co ele não ter dado 
Rocha Cavalcante, Olympio Campos, Sc&.bra, hontero prompt(l. res:posta n.o Sr. Herodia de 
Milton, Francisco Sutlre, Mt~.noel Ca~tano, Sá. 
Vergue •ie Abreu, Amphilop:1io, Jo5.o Dantas Não estava na. Casa qu:mdo S. Ex. tratou 
Filho, Adalterto G:uim:trães, Eduardo R<tmos, <le negocias roL1tivos ao Jardim BotanicCl, e 
!riu eu Machado, Timotlteo da C8sta, Raul por est<t razão não lhe dei, como devia, prom· 
J3arroso, Pereira dos Santos, Leonel Loreti, pta resp0sta, o que venbo ngora fazer. 
"silva Ca~tro, .Tuho dos Santos, De·:clcciano de Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo 
Souza, Mayrink, Calogeras, Carvalho Mou· I'' rlistricto tl'ouxe ao conhecimento desta 
rão, Monteiro de llarros. Jacoü da P<\ixão, casa factos que se pa~snm actualmenta no 
Antero Botelho, All'rerlo Pinto, Leonel Fill1o, Jardim Rc>ta.nico, qnc, antes de tudo, devo di
Ferreira Pires, Ant<jnio Za.charias, R•J(lolplto zer, por honra nossa não deviam ser trazidos 
Abreu, Tcl!es de ~vl<me:~es, Thec.tcmio de l'lía· ao ri-!Pi:lto de~:.a Camarn.. 
galllíies, ~-ogueiJ.·,, .Junim·, :\Ll!,t~. 1b.churlo, Está jit no dom in i o l)ublico a luctlt in gloria 
11lanoe1 Fulgencio, Lin:iolphc Caetano, Etlu· 1 que existll t:nt:e o rlirector (laqueUeest.abele· 
;-,rdo Pim~nwl, Olegario MaciE:l, P2.C,u.G Re- l cimento publico e a poli elo. tb frcguezia da 
zen de, Oliveim Braga. Costa Jnnior, ElLas j Gaven.. E ', Sr. P1·esi<.bnic, ~1 cter~::. :potitica
Fausto, Hermener;ildo Mvraes, Alves rle Gis- 1 gem, rpo tu•lo ~lva~sal!n, nad:1 rcspeitanrlo, 
tro, Luiz Adolpho, Lauro Müller, Paula Ra-j nem mesmo os homens qliC comtltuem para 
mos, Franc!sco Tolentino, Pedro Ferreüa' a nosstJ. te1·ra. verdadeiros patrimonios, como 
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succe~e com o nomo do Dr. Barbo~a Rodri
gues. (A pai 1dos.) 

o Sl'. Dr. Bar·!Jos:t Ro<lrigues, Sr. Prc5iuentc, 
umlwmem qne no mundo civiliEado é conside
r ado como um dos maiores vu!LOs scientificos, 
que e HID:J.. gloria para O Erazil C para. O 
Estado de "1iuas. esta constantemente a S<Jr 
cnxovaJIJ[tdo, Yáiatlo e 1Jcrseguii!o, pc·rque, 
ssnhor·es, no cumpl'imento do$ ~eu,; devere;~. 
tendo s. s::u cargo um rlos maior~s o mab 
lmpor·t<l.ntes <::s:abeleciuH!ntos dest::t tetra, es
fOI'()lt·::e n lucb llal'a q1~e o e~labcleci monto 
que dirige não seja tle toclo U.estruido. 
(AJ;oiados.) 

O nobre Dcpulado p,Jo )0 distr;c!o, fazendo 
1lontem accu,;açües uo S;•. Dr. Barbas.-. Ro
drigues, o !'.:z de um mor!o orL:in:ll, pois que 
co:neçon r1cc!ar·ando que, cc-mo pa.rticnlar c 
como protb5ion;, J, o Dr. Batliosa lto•ll'igues 
tudo lho merecin, r{'eon\lr. cewlo S. Ex. qu~~ 
o.quclle illu.stre cido.rliio é uma notab!blai.le, 
é um naturalista rp:e lh.z honra u seu paiz, 
um naturali~tu impccrovel. 

O Sn., GT.m.r.o:-;-Imnccc::tYel como func-
cionat'io ~ • 

teja ja muito tlan:mificado. Existem damuifi
c~ç6es. Qa:tes os seu:>' autores ? (Trocam-se 
apco·tes entre cs Srs. Guillon e Joao de Si· 
qHei?a.) 

Ha quanto t<cmpo con1wce o nobre Depu
tado o Jardim Botanico ? 

O SP...Gun.Lo!';-Cooheço-o de 1870 e tantos. 
O Sr.. CosTA J'cNIOR-0 que o nobre Depu

tano o Sr. João de Slqudr<\ não poude provar, 
clisse o nobre Deputado f: Cio Rio Grande do 
Su!, e 9no os :lnmnos tenham sido feitos pelos 
operar10s tla Gaorea. 

Senhores, é justamente aqui quo e~'.i.i a • 
questi"LO. Ia felizmente, como disse no começo 
do meu ct i~curso, a politic~gem neste paiz 
turlo avass<Jlla. 

lilL cr.rca de 3.000 operarios e entre elles 
algumas cent.~n[js de eleitores. 

O S:<. GuiLLOX-H:t i!ous mil opel'Hrios e 
tal~· ez os eleitores não sttinjam a 200. 

O SR. CosTA Jv"IoR-Eu disse que tinha 
mllís de uma. centerm ; Y. Ex. dU. 200, es
tamos t](J <<CCm'do. 

M<ls , SI'. Pr•esidente, a questão é que de 
um !ar!o estilo os Yot<:ntes do. freguezia. da. 
G<:Yca c do ontro lado um sabia brazileiro 
(apoiadas) que com sact•ificio de sua propri" 
vida trat;~ ue defender aquelle propric oue 
lhe foi confi~~do. · 

O SR. CosTA. Jv=-I0R-Pois bem, Sr. Prc
s1dente ; o nobre Dr.patado. depois de rzco
nhec~;r estes p:·edie<\dcs narJue!le illustr<; 
cidadão, accmou-o de factos incomiJativeis 
com <1 S ~ualidades qu~ nelle l'econhcce. 

E' pl'e~.:bo, Sr. Pre;;id.;nb. ant•·s d~; t 11rlo, O SR. G UILLON- Si estou contestando a 
saber-se que o Dr, J3tu•bom Rod1·J;::·w;s e rlire- V. E.:r ·, ê por~Jne sou testemunha como mo
ctor da~uelle importr<itte estabelecimento l'adol' daquelle logar. 
desd! 1890, e que ate 189-1 n;•.m _uma recla.- 9 SR. Cosn .Ju::-;roR-V. E~~. neg:~. qne 
maçao se levantou CO!tlra a mn.nCJra por qu:~ seJam operarios? Exi~te o darnno ; si não silo 
S. ·S. zel~v::. pelo c:stabelecJm(mto :1 seu os operaeios, diga-me V. E.(. quaes são os 
carl?o. ).~~~~ t~nle/ eru 1~\14,_ ~.~1is_ ?u menos, I sou::; autores? 
n~~~!~:n-s:: .,.111 <luas ou t>:e~ ra~rJ~as, agglo- O Sa. GurLLoN-Nr!gO, porque nii.o s<? :prova 
m,Jaram->e_ cerca 1l:: _3.000 op.:rallns ao re- semelhai!te coms.. 
dor do .J:mhm Botamcc, e dnln data a Iucta - _ , 
que ex;ste entre o (uneciooario corr;Jcto, que I . o. Sn.. Jo:..o .rnp }IQCEIR~-A qu~stao c que 
def!ndt' o estabelrt\tmento a seu c;n'"O. e 0 exkte a deshULç.,to. e. nao se putl,o tomar 
prc•letarhd.o indisciplinado, que tent'D. · d.:~s- provJdencJa.S JlOl' pollhcag-em. Esk\ e a ve:r-
truil-o. 1 dad(). 

o SR. GL'ILLO:-.:-N:'ío epoia(lo; o que o nosso ,•? Sa •. CosrA _Jt:i'\IOR-A verd~de, i:>r. r~·e
co_ll:•gn., o. Sr. Ikredia., lio:ttf'm ailirmou lln 

1 

~~~ente:~,q.ue o mter~ss~ p~quenmo d_e .al•.e:a, 
trtbann, e a. pura ver·dnt1e. o mter..,s,e pouco :patnotlco rln. polltJCllgcm 

O <:: , _ .. -~ • • , . , s8n1 escrupuios f:J.z nascer esta lucta que, tli-
• ~ .. h· JOAO p~ S!~~t.J.'.<[l,A- ~Sr. dn ~c to~ do gamos_ com franqt:ezn, nos envcrgontJa. .. 

.1m~n:" ,.B~to.n~:·J ,'.~Z: )Jroccr;JJ.o con_1 to·•a.'t O d~1·ectO!' elo Jardim Botanico, desclc que 
con c~çao,, l·Os,o a"1 dhtO tescomunJLO, pots so n.brn·am alli llS f;tbricas, vê todos ca dias 
quo la "StiVL'. (.-tpartc~.) o Jardim soil'rer gravo damno. 

O SR. CosTA .J1::\lOR- Os ap:~l'tes troc:1dos O dircctor_ do Jat·1ti m Uota!lico, tcn·Jo_ f~íto 
cnkcl o~ nohr~s Dcput·t<lo~ dcmon~tr::.m bom uma c:tllccç<w de cnnnns, to.h·ez <t ma1s lill· 
quantn. I·núío cu tenho em itrwgi 1Jar que 0 portanto dll mnndo, ten<~o trazirlo p~ra o 
SJ'. Dr. lJ::rl:-csn. Eodr·i;.:u<:>s S<) t ·m um gt-;•.ntle J;•ruJm as melll_.?l'~S CS.íHlCHls e tetlllo feito 
0I'ime-o de zdu• pelo l>l'oprjo n:teionàl r•noJ I)Tamles pl~nr.a~·oes, a pont•> d~ poder· com 
lu! ~onfhtr1~ : ú. ~ua gu::-ü\tt. (J/;ohul::·.~. !Ta ~'id- l~r~1e~::1 íorneeer a todos u~ Estados da. 
<(]HHc.)'" ,,·,·.,. , . llnmo ... _ . ? llúl.r~ .Jt>i •<lt.HJO quo'. m<: !!O'cr':l cllm_ o ~"u 1 O SR. }OAO !JE SIQt:EIRA- Dou testemunho 
ap •. rte n,to nega que~ o .Jardnn Botamco e;;- 1 em relaçao a Pernambuco. 
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O SR. CosTA JuxroR-..• vê-5e o1JriJ<<:do a. 
n~o poder com la.rgonez:J. f:•.zer c$te forneci
mento, porque ns ope1·aríos teem clêstruido 
completamente e3tas plantnçües. 

O Sa. GcrLLON-Mas V. Ex. nã.o pode ga
rant i!· que sã.r, os operarias. V. Ex. está se 
louvando na in{orm.:.ção de uma. das parte:;. 

em iléOgrante •lelicto pela autoridade. Oeante 
desta p:·otecção crimi:los~, como ·porleri agir? 
P08SO informar a Ca$t que o dil·e~tor do 
Ja.r.lim Botanico tfl\1 !'eito nestes ultimes 
annos cerca de 60 prisões em llagrante do ia
uividnos apanhad0s dentro do Jardim arou
bar. Posso tambem informar, para vcrgonba. 
da policia •la G&.vea, que nenhum des::es cri

O SR · JoÃo DE SIQUEIRA-Sito os aggrega- m inosos foi punido. nenlmm inquerito se fez. 
elos do.lli, os vadios da localid<lde. A questão Ultimamente, lw. noucos dia;;, cançado o di
ú quo ha a tlestruü;[io <I a policü não t"Jma rector <.!e tanta rlesi<lia por parte das autori
providencir.s. cl::tde~, prendeu a dous indiviüuos em nome 

" O Sa. CosTA Ju:-.roR-Sr. Preshhnte, totla. do t:h-:fB de policia; fez-~c o inquerito, mas 
a t.ãce posterior do .J~rdim. por onr1e se fa7. :~ inq uct·ito ot1dc proposlta.Imentc são pt·ocm·a-

• invasli.o e por onde e l1l:l.ior o. ·1~slruiçilo, fica, dos p:tr<l. depor <1quellcs que pelo proprio di
fronteira il. rua C:lSCorina..·excluslv<J.mcntc rector já. lol·a:n prJ;sos e, por cons~guinte, 
habitada. pclo"s operarias aa- filbrir.n. seus inimi;:os lig-adaes. 

}.Jais de um desses 0-p )r•arios teem sido A verdade, Sr. Presidente, é CJ.UO o Sr. D1•. 
presos em flagranto •lelicto e Ieva rlos pelos Barbosn. Ro.lrigncs sente-se ameaç-a<lo e com 
gu-1rdas do .Jardim i prcs;:)n~a dn :mtoridadB. a su;L ví•la em perig-o, pO!'r"Jtlü ilS auto~itlatle~, 
Cu mo, poi.;, negar-,e? Tant·), Sr. Presidente, em vez de cump1·ir o oeu dever, punmdo os 
a :nltot·id::vle não cumpre (JS ~em 1levercs, opilrarios ().Ue são preso~ em fhgrante delicto, 
tanto a auto:·ida.dc, l8va.ú:L por politict!gem, c1•iminosn mente relaxa~os da prisão c os açula 
proteg-. ~ criminosa.me:1te a eõses g:Ltunos que, contra. o clh•ect-:n·. 
posso amrma.r n V. Ex., nenhum itlq~e:rilo o Dr. Ihrbos:~ Rodrigues sente que não 
se fez <~.iorla, nenhum processn se instaurou; p6Je poJ.' m;•.is towpo contct' a inv;tsão ~e 
o, lw. tres nnnos. e pul.d i co c nctorio no Rio g;\tunos, ~i P• \los poderes competentes no. o 
de .Taneiro, ;1s gr:1r1Jes riiJue~~.s que temo,: torem U.:uhls pmviüencias enel'p:lcas de modo 
em n.:sso .Jarcti111 d.o rlesappar,;cendo. que <lCJUelle pruprio n~cion:~l não seja de um;~ 

A audacia, Sr. Pl'e~idcnte, vao a m;üs! vez de:;truido. 
Ha. cerca tle tr~s annos, havia. dentro do o SR. GUILLON-Const~ que ;1, autoridtttla 

Jar·1im nma. casa de ~ol>m.clo, scmi-historka, nomeou um dt~legado auxílillr p~.r-a !:tzer o 
qu:' se clw,mnva Ca'a das Lon1·elm.s. Fallun•lo competente inqucl"ito naquelltl circumscri
ou i~to ao deleg:1do duquel!a fregnezia., in- pç~o. pondo ao lado a. propria autorid;\de da. 
imigo elo Sr. director-, disse-me qÜe era uma Gaven. E' <>Jnvenietlt~ que csperomos ore
baldla; que esta caso. tinha sido destruhla su:tado d.o inquerito. 
h::;, m;~,is dG lO <l.Dil0S. 0 Srt. COSTA J l'XIOR-V. Ex:.com S0U npt.rt() 

Fui vc:·ificar o !a~to e ~oube que a casa me obriga ;1 tr·,,tar ue uma questão que me 
em 1896 tinha sido 11:-cbitada, bem como no entristece. 
a 1m o seg-uinte, pelo. família de Stephanno 0 1• dele~. ndo, .,0r Ol'(le:n do Zllinistro, foi 
Mos~! ~· re8.lmcntc f,lzcr um inqu•;rito e uma vistol'i;l 

E5ta ca.~a. segundo dis~e o Sr. dcleg<tclo nos Llamn,1s c;1.u, :tdos. 
em questão, foi •le~truh!<tll;~ JO: tnnos! Foi runntl:ulo f:t'l.()L' 0 ir.qucrito. M~t.S in-

Mas e incri vcl a auà.<ecia des::es destrui- · 1 dores cto Jn.rdirn. (ot·mo a Y. Cx-. qnc qu.:m csln. encn.:-rog;< l<.O 
'd do i:~que~·itu !li;lo e o l"'íle~~g· ado rle po!ic~;t~ i:!l 

N~o e e hoje que sl! tem fut•b•lo •1:•rJu· ,lln inquc:l·ilc u;") . .-·cndo f0ir.v pelo ,Jeleg.~<lo d:1. 
ca~:J. o que twll:t ••xistia: lwj' li mn. prn·ta. ; ti:~ \'e:~, inimic;o : ·, : 1 coro.~o do dit·cdor ,] 0 
n.nwnhií um;t port:l•la e ;1.ssim for~lm dc:no- J:1r,lir..L 

oliudo até rdirar a ultimn. pcç't de lllrtdeira 
da c:.tsa.. O SIL Guu.o:>-P.• n1. rp.H~ emprega Y. Ex. 

Em 1898 deu-se, rohlliv:1:uenw o. cs i.a cas[t, phr:1sc t:Io e!tors-i.::L? _ 
o seguinte facto: o rlirectur tio h reli ~:1 Hot:.t· "\Jii1'mo a V. Ex. quo nao lt:t da p:<rte 
nieo, inào se queiX(I.l' á :1utoridacle tle que a d:•quelh anto!·d:,,!f~ ]1 11':<. com o !liroctor (lO 
casa estaYa. àcsapp~recendo, veio um imps- J:n·dim i~limizad'J J':J.nco:·c~c., aponas re;;cnti
ctor e indo o clirector mostmr o clamno, em- menttJ. 
controu um índividno roubando m:J.dcira.s. O O Stt. Co~TA .Tu:->rot~-V. Ex. achou lortn a 
inspector p:·cnd('U-o e ret-o conduzi!' c. m:1- minlia ex1n·e~>ii'l N : w•~·~;o ! Eu dif!o a V, E:c 
deirtt á prcsen~~~. r.la nntori,!nde. Uma Lot·n. rpc f: l'éil:~oro•o, n tH•L e .•. o outro qua lifi
U(lpnis ve~o o :~uarli3, pr."'ticipal~ flUe estavn.a:.\· (~<t Livo, o Vdcbdci:·o, Jl2,;o 8, V. E~;.pcl'mi~sõ:o 
rouiJau•l fJ na Cns:~ das Lour.::irns . ll"-i'O. nflu o e:nr)l t' <'!~'\.1" . 

. De fac lo, c_r::cont•ou.-se lá. o rne~:uo inrli-\ E~t.c inquer:i lo e~ü scntlo !~ i t~ ,Ja um mo_•lo 
v1duo que me1a hor;t a.ut~s tmba. s1do :rn·eso pcrbo.o e caviiOõo, porque 50 sao chamauos 
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para áepór os propr ios sujeit.os presos em 
fia<>rante pe-lo dircctor elo Jardim e os ero
pr~g•l~Os que, por esqueci.men to ~os seus ~e
veres, são por c !te rlespeihdos. Amr~a h&. 1llns 
o rliractor do Jardim Botaoico acll~tndo em 
falt..'l u m empregado antigo, r igorista como é, 
despediu-o immediab.mente. _ 

No dia, seg-uinte \'erificou ~- Ex,- que nao 
ha.via razão po.ra. ser des pechdo este I1omem, 
yelo que, mandou cha.mal-o e reintegrou-o ; 
ora., depois de ser reintegrado, esse emllr~
<>ado foi chamado pelo delegado ~e pol!Cla 
para. jura r no i oquerit o e pergum ando-lhe, 
naquella occasião, onclo tra.ball1ava, e sendo
lhe respondido pelo indivi_duo que estn.va n? 
Jardim &tanico retorqum-Jhe: - «ma.s voce 
não foi despedid~ hor.tem?»-«mas. fui re~n
te!!radó» respontlou o homem. F01 logo dts-
p:nsado de jurar . . 

o mesmo lacto deu-se com o copeiro do dt
recto r do .Jardim . Pergunto eu ao meu col
le,.a si ê tbr te o qua.liJlc,ltívo que empregu(li ? 
E'" mais do que rancorosa a au toridade que 
:procede assim: é desleal e perfida. 

O SR . GOILLox-Si pNcerle assim, procedo 
de u ma parcialidn.de crimioosa. 

O SR. CosTA J ni'íiOP.-~fas V. Ex. agora 
}Ja ele permittü·-me que use da. verdadeira. 
palavra., porque não ~ei fa ll:tr sinão em JlOT· 
tuguez. sem rebuço e sem roueios . 

O procedimento :la outorida.de é miseravel. 
Nenhum dos meus c0llogas ha de aclwr torto 
o qualiiicativo., depeis do que acabo de 
narrar. 

Eu não preciso, Sr. Presirlente, defender o 
director do Jardim elas accusnçõ:;s feitas 
hontem pelo Sr. !:1er edia de Sá.. De t udo 
que S. Ex . disse se verifica que hu 3.000 
opet•arios ao J·edor do Jardim, que a lucta 
est.'i estabelecida en tl'e o d!rector e os 
operarios c ninguem de bom senso poderá 
duvidar que e);ta. luc1a. só podia nascer 
em consequencia do ze lo que tem o dir~ctor 
em livrar e defender o estabelecimento 
que e:;tá a seu c:trgo . 

Mas, Sr. P1'esidcnt c, nao c }Jroprbmente 
disto que venlln dol'enrlel' o St•. din!ctot·; en 
venho de!endel -o de uma g1terr•a surda , pe
quenina, baixa, v il , feita pelo delegado cta 
Gavea, com o fim ele arreda.l-o dn. direcção uo 
Jardim, que pretendem retluzir n. logradouro 
publico da c!iautella eleitora.!. · 

o SR. JoA.o DE SIQ'CEI RA- Essa e quo ó a 
-verdade. 

0 Sa. COSTA. JUNIOR- Hontem dis;:e ao 
illustre collega, Sr. ii<~ l·eiiiot de Sá, algumas 
:pala.vra3 em defesa l.!o ciirect.or. c ui:;~ . \ l'a!U
me ao ouvido «n1io é tnnto nssi:n ; o d iJ·ectOl' 
não il impccco.vcl; el!e vende lenha, locuple· 
ta-se com a 1-'o.zenda Nacion;tl. » 

O SR.. G UILLDN - Eu bontem li um do· 
cumento que o Sr. Heredia. lle S:i. tinha na. 
mfi.D, nssignado e testemunhado, em que se 
f,tzia. grave accusação ao <1ircctor . 

O sa. Co;;TA JuNroR-0 meu collega ficou 
formaudo um juizo desfaToravel ao Dr. Bar
bosa. Rodrigues, á vista da.quelle documento. 

Etrectivamemte quem não conhecesse, como 
eu, aquellesenhor, havia. ele suppõr, á vista. 
de tal documento, que S.Ex. nao é um cava
lheiro. 

O Sl'. Heredía de Sà chamou-me ae parte 
e disse-me que tinha contra. a probidadr. in- • 
dividuu1 do Dr. Barbosa Rodrigues. documento , 
importante a irrecus;tvel ; e mm;trou-me um 
papel, esse mesmo qu e o nobre Deputado o 
Sr. Guillon viu em suas mãos e que a muitos 
out ros Deputados mostrou, attesta.nrJo que o 
Dt'. Barbo;;n. Rodrigues h•\.via on·erecido por 
1:500$000 um monte de lenlla pelo qual esse 
individuo o1Ierecera SD0$000, recebendo como 
resposta do Sl·. dit·ector do Jardim Botanico: 
« rsto stio n('gocios de a lfinetes de minha 
mulhl)r . Entenda-se com ella. :1> 

Ao ler esse documento não me passou pela 
idéa que o Dr . B:~.rbl)sa Rodrigues descesse 
tão baixo; occorreu-me logo a verdade e disse 
áquclle collega: <'Isto t.i algum taverneiro 
interessado na lncta dos empregados do Jar
dim Bot;mico,» ao que olle me d1sse: « E' u~ 
negociante im})Qrtaute e rcspeit~-vel. » Fm 
ao Ja~dim Botanico e perguntei ao Dr. Bar
bosa. Rodrigues: <Quem c Manoel Soares d e 
AZevedo 1» Resposta: «Não cooheco. » 

Estav:1 no lado um 'POrtuguez, o feitor, e 
disse: « Sr. doutor ,esse Manoel Soares de Aze
vedo ó aquelle ~ujeilo que V. Ex . prendeu u m 
diar1estes, cst.a.ndo aqui furtando plantas com 
Manoel Henr1qu~s e Antonio de Sottz:J..» 

UM SR. DEPtiTAoo- Kegociante de l>lantas, 
com certeza. 

O Slt. CosTA Jut'iron-Vcnde<lor de lflnha e 
de plantas, nas l101·as vagas. 

Ki::: a h i, Sr. Pr·'Sitlnnlc, o negociante qu e 
firmou, }X\.1'1\ uso tlo delegado tia Gavea. est <J 
:lttestauo oftünsi\·o ó. I10nra. tlo sabio brazi
loil'o. 

Preso a 21 de a bril como gatuno, em ve7 
de ser punido, !brnoce attcstados ao delegado 
e semelhante t:locumento é most rado de bn.nco 
em IJanco, aos Srs. Deputndos. 

Mas, Sr. P1·esidente, ninguem lliri~ a.gora 
que fui exaggorado taXIlnllo de m iset•avel 
este documento, cnja responsabilida de não 
cabe a.o meu colleg:~. o Sr. Heredi!l. de Sá. 
Esse documento. segundo me t. Lissera.m, roi
lhe fürnoci<lo pelo •lel(lgn.,lo da Gavca, pal':~ 
provat· que o tlirector do .Ja!'d im Bot:l.nico 
kcL•phfuvn.-se com o dinheiro da. Jenlla. 
A~or;t porgnntú a VV. E Ex. : isto pôde 

contmuar ~ Não será preciso, em 1·espei to 
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ao decoro :pubiico, faze1• ce;:sar esta Iucta ver- vldade, o que vale o Sr. Barbosa Rodiigues 
gonhosa; que jà dum tre;; annos '?. •• e quacs os seus antecedentes. ., 

O SR. PADUA i~EZENDE-ll:hs o Sr. Fernan· Em 1874, o Sr. Ba.rbo$3. Rodrigues est:~.va. 
eles cstú ha. seis mezes. em commissiio uo Governo percebendo o 

o s c , r . ~,-, ,~ f: ll d ordenado mensal de 800$, afim de estudar a 
cr ., rt • -D:sTA : Ul'IIOR-;-~ ~t"' e:s cu ,t an °! flora ttnHl.zonense e enl'iquece::- ·este paíz 

n~or ... ~~o Sr. FerrJan<,e;; , estou fali ando I com 0 trabAlho que está. publicando. 
d.l poilCl:J. ~a. G,8-'?"ea. ·: . ,· J Recebeu elle nessa época uma. carta. do 

_Estou me refe!rndo a poll"JU. da Ga:vea.,qu~ Dr. Brown, a pedido do Dr. Hool;;.er, do Jat
nao sabe cump~1r ~s seus deveres e . ~retcnde dim de Kew, otrerec~n.do-lhe 1.000 libras 
fazer daquelle J3.rcl!m um feudo poll~lco, sem esterlinas por mez para trabalhar ])or conta 
att~nder aos g~an~e.s males que d~lu res.ul- daquelle ja.rúim . 

., ~a~a) para a N,\çao .8 sobr~_:udo "'0 pcssJmo El!e recuson essn, ofiert.a preferindo conti· 
• JUIZ8,que o~ estrunge1ros far,lo de sernelhan- nual' na sua commissão. 

tes aconteCime~t_os. . Mais tat·de foi-lhe dir·lgída uma cart.a. da· 
R~alm~nte, e ll1~l~vel QUCl ~,.m hornemt da tada de 12 J~ janeiro de 188.1, pelo. Sr. 

c:at~ gorr_a do Sr •. Ba._bos.\ Rodri.,Ufls,que ~m ·w:nvra, t\.Ustriaco, um dos botamcos maJs ce
en;rlquec!do a ~Clellcra. ~este .se:ulo, que, (,e- lebres deste seculo, em que esse sa.bio o con
pms de t~r d?~ad~ ? ~a1z de 1ffiflOrtantes tt>.1~ vidava p:tra c9m elle collaborar em uma 
b~lhos ~Cle!ltlnco,, .,e .lcha completamente IJO. olra que ten<nonava publicar sobre a flora 
~re~. ;wstr1cto ao: . seus ~a1:cos ordena~o~, e b:.a.zileii'a, o.ffere~eodo-lho 60 marcos por 
me~ r_v~la que elle .. e,Ja, por Stmp~es IOO!lv~. ~= pagina do livro que clle escrevesse. 
pollti.ca0 em, ~tassalh~do, em su.: holmt, 111L Pois bem, 0 Sr. Bal'bosa. Rodrigues, em 
pendiado !JeLs autondaa~s pol!ciaes ·- . serviço do Braz·1 ainda. recusou esta offerta. 

A pertl.dw., a. ca.Iumma. cruel •. nao pot~~ nntajos:1. 1 ' 
alcançar o Dr. Barbosa. Rodngnes; JU ' _ • 
mostrei quaes os m!lios pe:;-Jídcs que em- O Sn.. JoAo nE SIQUEIRA -E e este o ho-
preg-n.m. ~em que(~ accus~1do de vender lenha. do Ja.r· 

A verdode é que pelo regulamento o rlil'e· dm1 Hotamco. 
ctor do Ja.rdim pôde veoU.er obj·-·ctos, mas 

1 o SR. Co~rrA J uNxoa-Convem notar que 
quando essas vendus se fa1.em, sjo escript u- o ]Jotanico europeu não se atreveu a escrever 
ra.das pelo sccr·.:t~rio e o !:'CU producto roce- 0 livro a. que eu me refiro, ta.rera. de que foi 
lh1d9 ao Thesouro. . 

1 
• • ultimamento encarregado o Sr. Cogniaux, um 

V ar. ao Thesouro esses calu'P.Dla(,O!'es era dos rrraudes rwt!lralistas deste seculo. 
verific:;..r:i.o pelo5 recibos sob ns. 2.680, 2..67! , 

0
<> S L :\. L b. y E 

3,151 e 2.:)99, assigna.dos )lOI' empreg11.dos do R. U1Z • DOLPHo- _em lo a. • . •:x:. 
Thesouro, que 0 1·alor d<1-: nndas 1.,;aliz(l.das quo ~ Sr. Bar.bo:>a Rodt••gues publ1cou um 
entrou para 0 Th:,souro. hvro 1mportantJssuno sobre a flora. de 1Iatto 

Além de obiectos vendiuo!', fornece gra.- Grosso. 
tnit11mente o .Jardim plantas e sementes, por o SR. CoSTA JcNICJR-0 Sr. Dr·. Eíchler, 
ordem do Governo, aos agr·icnltoi'es. em 5 de janeiro de 1885, escreveu li. seguint~ 

De 1890 n. !89() fl.lra.m (listribnidas ~2.3:il carta ao Sr. Ba.rbo~a Rodrigues : 
plantas e !.467.971 gl'il.mma.s t.le sementes, o Copia. da carta: «Rejeit<'.stes, hn.dous nnnos, 
flliC consta 11:1. cscripturtLçii.o do .JarJitn corn ;~ com mnis a-rdor elo qne erct absolutamente 
declar·ação tJ,, nnme o mora<la. riu.~ pc~so;ts ú.~ ncccssa.rio,os nosst•S oJl'erecimentos ;pois bem, 
qn:te$ se distrtlmiu. !iojo vos prcl)Onho um negocio rude, de di-

Ao Sr. Depulado Hore.lia r1e Sú. e ;to;; ini- nhciro. · 
rnigo.s rlo dil'ector do .llll'dim Botanico ou Quanto quereis petas vossas plantas, :pelos 
l'«<Jto p:tra que apre~entcm um •locumento vossos desea11os e pelos vossos manu
p!'ovant.lo que nii.o Lonltn. sirlo recolhido :10 sc1·iptos? 
Thesouro Kn.ciooal qualquer importancin. ele Dlle o preço. 
ob,jectos vendidos. Suppondo que entra.ssemos em accordo, 

Si não f,jra não dc:sejar rouba!." mais tempo accroscento ainfla. esta.s condições, que vos 
á. n.tteuç;·w do. Camara, eu leria innumcro.'> sü.o muito f:.~.vora.veis: 
doeu meu tos, pruvando a injustiç·u. das ac· l", to(Ias as cspecies publicadas sob vossa 
cusltçües feitos úquelle f1istincto funcciona.rio. autoridade, reconhecidas novas, serão sob 0 

O SR. FRAI'iCJsco S!JnRÉ-Mesmo porque .iá noiHO Blnb•jSIJ. l~od!'iguo5 ; 
e completa a defesa. 2", tc.l1as as Yossu3 estampas, todas a.s 

O S!t. CosTA .lu:<:TOR-Antes. por(\m, de vossas aua!yses que desenhastes serilo publi· 
swntu.t··me e em vez de estar a clucltl~r factos cad<.~.S com vosso nome; 
pequeninos em d~fe:;a do Sr. l:l:1rbosa Ro- 3", estampas originaes e tudo mais será 
dl'igues, vou dizer a Camara, o que não e no· davolvido com segurança. a vossas mãos, 

Cantar:~. Y. I! 
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nssim como metade do valor ou somma tot:~.ll eomcrlia em pedir ao Gove!'C.o auxilio "Oe.:·o. 
(lo nOE;so contracto ; a-:autebt' a sua propr!a ' ' id:!.; mas, senhÕr·es, 

·1", recebet•eis metade dos exemplares gra- o meu illustN colloga rliio clevi;L avan<;ttr a. 
tuito3 que a r edacr,;ã.o di~pen~a.r ; semelllante Í'roposiçâo, po~·que a w:t·dade e 

5", como a somma. será sem duvídn maior que o Dl'. J3arbosa. Rodrigues estiL amcaç:~;1o 
do qúe é possiv~l pa.gar-se de uma sô veí:, fi- em sua cxistencii.l. c o <1elegado de policio. 
xarmnos a m:\ncira dos pagamentos e asse- açula contra ellc c pessoas de sua família. 
guro->OS, senhor, que os vossos intcrr:sses os operarias tht 1d.brica. 
serão o;; melhores; Ha. poucos clias, Sr. Presidente, o D1' . Bar-

6", n. a.valia.-;;io do preço media tel'tt por boso. Rorlrigues via,ia. va em um bond de voltn. 
base o mais nlto pr!'ço ql!e nos ut timos 15 rla ca.s.1 de um :wligo. Tsto as li hc•rtlsda noite. 
a.nnos tem pago o Museu Bot.micc do nerlim e Qu:.n<lo tomou o carro a p:·ao estava àe-
o excedente sera por conv<m~ão. ser t.a, mas qua.si que immedi:!tamento foi e 

N «o r cgatiXt ínos dialteiro! .' vehiculo assaltado por mais de uma. deí:en<!. 
A Te,jf\iç::to de nossa p1•oposta. importa a de opct·:.rios que cobrir.mJ a. <J! le, a sen l.Jor(l. 

nã.o publicação d:-c conclusâo da flora c sereis e filha dos insultos o.:; rrw.i.:; baixos c torpes, 
o unir-o re~ponsaxt>l por haverdes l'ecnsn.Jo o que elle ouviu com tod;t coragem e pn.cien~ 
vosso concur~o para que a flora. não st~a urnu.- cia, porque <'lU C(•l'<;gem ningtwm o excede .. 
o2n<s allsolu!em e o mundo ~cico tifico europeu Um delles disse: ''chc:.;;mdo na r un. D . ([tS· 
será cln mesma opinião.» tori;m liquiólaremcs bt.o», e E-llc a 1·bnU.o pur 

um p(1rente, que ti 1Jl1a. ouviJv a. atw~ ;:c;a, 
ap~b.-se n:L p1•v ia de Bota.fogv c vac ao <.!ele
gado da!li, cujo 11ome ignoro, m:-..s que é um 
ca.vnlheiro cumpridor de s~us deYel'cs, e pc
de lhe providencia.<; . Este pes~oalmeute acorn
panh<~.·O, fa.zcndo rscolt<!r o bonu por oito ott 
clct. praças <1 cavai!''· Foi nestus con,J ii;5cs 
que cllc e~ropou do ~er U!>>nssin;vtu na()ucll;t 
o~ca.s ii'i o, e é tt i"to que o ~r. Hcredi:l. rle S:i. 
c !lama c.:mc•tia. 

Prwgúnto, S!". Presidente: este homE:m que 
ganhava. SOOS per mez c rejcitn mil ii ura.s. 
este homem que rejeita pelo producto à e seu 
esforço para. collabcrar no estrangeh·o G'l 
marcos por pagimt rr ne e;,crcv<'r: este homem 
que em 1385 teve (]ucrn lhe o[c:•cc~sse uma. 
vcrdacleira for luno., p (;th vi!· locupiet;ll'-se 
com a veada ~c gravc:to~. ele c;Jno.-;, de ol1je
ctos pequ:minos, que nii.o }>oil em produzir 
nem uma centeua. de m il ré is? ~ ( itpoioda.<.) 

E' ou não, Sr. Preside11t.e, v~rg-onhoso para 
nós que a pc)l i t ic.~~cm da Ga vea., esla p oliti
cag;lrn da. r oça, que lauto nos tem depJ·imido. 
esta. politic-a;;em de actas !:llsas na. opiniiio do 
Sr. Prefeito, não re.;;poit ;· um homem c !:~ 
est:l.tm'o. elo Sr. Barbosa Rodrigues, homem 
que symboti~.:l. a scicnci :~., o desilltCI'c;.~ e 
que :'1 uma àas mn.iore-.:; honras tla. n:!ção bra
l(i!,•.irn.? ! (.lluft,u 'lllOiarlos .) 

E' lamer.ta.>cl quo bes factos so rlecm . 

O racto é este, S1•. Pr •Jsideute, c 11fio e cc
me,Jia, mns é uma Yer-gonha para. a po:ieia. 
c1a. Ga.vea e Jm d:) ser tambem par:~. o Governo 
si n :'.o ~e •hr pro..-idcncias. de modo :1.. não 
fit!.1relh {t mc!"cíl do.> ta pol i t ic<tgcm indecenta 
c pequenina. . 

t:•r SR. D t~ l'ljTA!lo-E só porque oumpi'c 
com os ~cus uc ve!'l::s . 

0 SR. COSTA JONIOrt-0 Jon;al !l•l Com
iíi e1·rio, St· . Pl'esiuentc, q ua como ~a hemos, 

O Sr:. JoÃr, DE SJç1l:P.r rt.\ _ 1~ trnz-:::c o.L!cs- l.orn:L nmit.o 11. !!crio os i nteresses ;.;eraes do 
b.<los tle ga.tn11cs par•:t ftT i r·· lhc 11. Ironra. P •~'. z, <W~ii.v tla ineontestavel : erecimento e 

O SR. CCJ$TA .l tl~HJH - SinL,1 qu e a OO\ li'• 
do ln<·U cotlo~a o St•. l lr•J'r;cli;t cl•\ S[c, f.t' nh:t 
:;irh1 i llaq u c:t· l:t ,, 'JlH' é:<'u ~~ i n lt:ri)SS ·s JlOI i t i c"" 
lenh:1.m cor.con idn 1 •rtc·a c !lll 11':-tZC•r· ao .o;.:jo 
clcsb Ctlrn:n•a. :tS:ill !l lj ·l rr : <' c~s!.;Ll\ :t ~III'C/.H .. 

:\ Vi ~l'll:tdo c\ Sr. l'l'··~ il ll'llLU, C[UO ll l n-~ t[L 
cs til tl':tv:tda <' lllr" o D1·. ); ;Ll'bO>lJ. l l.r !fl!'iri u•·~ 
eu pol iciD. c os opcJ·n.ri•JS, c~ l.:•;wadn. r.l<t mnclo 
!n.l que pú.Je L1·a~. •:l' c~>n~eCJur:>nc i: t~ dr,pl() 
raveis nf'to só para a f(l.urill:t do D1· . IhrlJIJ,;:J. 
Roclri.!ju e,;; cmno J:lil1":t o Go YC !'llO c p r l'<~ ll. 
Na~ã.o. 

U:\r Sn. D EPUTADO- A l u<:t.~. é etlt.1·e o i ntQ~ 
re~sc publico o o interc.;,s·, dei torat da po-
lici(!. . . 

O Srt. CosTA. Jr:-:Iort - Di~sc o SI' . Heredia 
de Sá que o Dr. Bat'bosa Hortrigues fingl<> de 
ameaçado em sua existencia. e que fa.zia a 

Ct'i l<:l'Í<\ t!(·tcrercntlo est;~ tril:itc PittHL~·ão, 
lembt•ol t o :>.. l vitr c unico quo nl<\ parece !levcr 
l'o•r ::dvpt.."L.Io, ltn:lJi'liU qu e o .h1·d!m I:;otanico 
•lovi:t ~m· ox•·lui•!o comp!et:: mente ela n.cç:icr 
cl:l ,insLir;a luc;tl, p:Hsaurlo a ~<:n· policiado por 
(or•::t f••·'et·a I ÚlS onlc:ns Llo rlirectl)r , o r1uo não 
e um litclo vírg~m . ' 

O 8 1t. GT.:tr.r,oN-~Lls ó incon ;•enicnti~;simo . 

O S1t. Co:>TA .Tu:-;rrm-~Ins qunl o rcmetlio 
que dtL dcan te dos f:tdos ? 

O SR. Gun.tox dü. um ::.p:l.l'te. 
0 SP... COSTA J U:'IIl:JR- S i aqui !fo é uma pr o· 

priet.ladr! fuderul, IJOl'flue não pó,ie o exercito 
guardai-o. ? 

O St:. Gt:Iu.o:-<-Mn.~ onde V. Ex. iú. v in tL 
força r.:ileral Ó.5 oruen,; r.le um civtl ~. 

O SR. CesTA. Ju~ron-:Mas atli 6 umo. auto· 
ri<lade. (,1partes. ) 
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E~ levaria ainda., Sr. Presidente, duas ou 
tres horas a narrar os escandalos que :~lli se 
dito. Log-o depois que foi publicado o artigo 
no Jornal do Cúliunc;·cio, fni preso [i.-,ntro do 
Jardim pelo deleg-ado, sem autori ~a~ão do di· 
rector, esse empreg:ulo que estava com uma 
ca.nna. no hombro. Pois í;<o não é irrisorio, 
u m deleg~:.do que nunca processou um só ga 
tuno logo depois do art igo do jornal penetra 
alli e sem ordem do director p r·endc a um 
guarda potque este conduzh\ uma ca.nua, 
ca.nua qna aliás lhe havia sido d::.da. pE:lo pro-

" prio dírcctor para plantar em sua ca~a afim 
de ceoser·var a especie, visto que no Jardim 

• nada mais é garantido ?! 
Pare~~·mo por conseftuencia que o unico 

meio de salvar a.quclle proprio nacional, 
aqu elle gra.nllo estabelecimento, é tiral·o das 
garras da politicagem da Gavea. c o meio pra. 
t ico deve se1· t1. eotrega delle a gt.w.rJ:J. federal. 

En quizera, Sr. Pl'e3idenle. aun.lysar os 
actcs do Sr. Dr. Chefe de Policia. relativa
men te a. est~s t ristes factos que leem se da-do. 
Sei, meus senhores, que a regra. que o pro· 
posito do. Cam;lra dos Srs. Deputados é achar 
tudo tom, é o apoio incon1iicional (aJlartes); mas 
eu, Sr. Prcsidcnte,q11e apoio sincenl e franc>\
mente o Sr. Campos Salles não ponho du· 
vida. em voltando a t r ibuna a.nalysar osactos 
do Dr. Chefe de Policia, r elati-..·umente á po
licia da. Ga-.ea_ 

You sentar-me fazendo a seguinte rleclara
çiio: n1t0 me parece que estrja muito cm·recto 
o Sr. Sampaio Ferraz; chamo a. a t tenção de 
S. E :c para os esc.•nib.los que alli se !Ulo e 
acredito que si nã o 1orem descabidas estas 
consiclera,_:ões, de!:tas cadeiras H;uitcs cler•U· 
tndos t erão cne!•gia baslanta para se lavauta
rem c censurar tnes actos como cllcs merecem. 
(.'ll~J.ito bem.) 

O Sr • .Ba:a.-bo!>1a Lilua (pda fJI'

dem) - Pedlria a V. Ex. qne , sem quebra. 
dos direitos rios meus honrados collel!as quo 
qui<csõem dat' uma. explicaçilo pcssoll como ;t 
qu e acabamos de ouvir, houv~sse de 1;rzer 
vota1· a materio. importa.ntiEsima. que n\J! 
está ha mu itos úia!l na orrlem r] o.; trabalho:::, 
etpenso que vou assim a::J en,:onlro dos llese
.ios que tem Y. Ex. 1h bo:J. ma.rclw. dos t rn
bnlhos tlest:1 Casa. 

O St-. Pre~idt-.,ute-Dr;vo declarar 

Compar ecem mais os Srs. Silverio Ne-ry, 
Viveiros, Luiz Domingues, Thomar. Açcioly , 
Totres Purtuga l, JoEó Avelico, João Lopes, 
Fr·ancisco SiL, Hel vecio Monte, Augusto Se· 
vero, Teixeira de S;í., Coelho Cintrn, Pereira 
de Lyr:1., Mal;.\qu ias Gonçalves, Martins Ju· 
nior, cornelio da Fonseca, Moreira. Alves, 
Jo~o àe Siqueira, Pedro Per nambuco, Arro
xellas Galvão, Oer.1in!ano Brazil, Rorlrigues 
Dor ia, Nei -,a, Jayme Vi lias-Boas, Castro Re· 
bcllo, Eugenio Toul'inho. Paula Guimarães, 
Roclrigne~- Lima, Tclentino dos Santos, Pi· 
nheiro Juuior, .leronymo Monteiro, Torquato 
Moreira, José 1\Iurtinho, Augusto úu Vascon
cellos, Si Freire, Fon:;eca Portella, Nilo Pe
çanba., Paulir.o de Souza. Junior , José Boni
facio, Octa.viano de Br ito, Augusto Clemen
tino, Artllur Torres, Galeãü C3.rvalhal, Co.
semiro tla Rocha, Bueno de Andrada., Ed· 
mundo da Fonseca., PJ.ullno Carlos, Ovidio 
Ab1•antcs, .Mello Rego, Alencal' Guimarães, 
L;tmenha Lins, Gu!llon, Marçal tscobar , 
Francisco Alencastro, H.ivotl&via Corrêa, Py 
Crespo e CassiallO do Nascimento . 

ORDEM DO DIA 

O § r.Prcsidente- HavE:ndo nu· 
mero legt,1, vae se pr"ceder as votações u as 
ma. lerias indico.da.s no. ordem do dia .. 

E' a.nnuncbda. :l. votação do project o n. 6, 
de 1899. :IUto:· iz~nrlo o Pouer Executivo a 
abrir no Minister;o d~. Guerr11, no corrento 
exercício , o cre!lito s•.-pplcmentar às vNba:'l 
lO e li do ar t . 19 àJ lei n. 560, do 31 tle 
dezembro ue 1~08 (2" discussúo). 

E' posto a. votos o rc.j eita.do o req nerimento 
rlo Sr . Luiz Adolpho p:oru. que vol te à Cllm
missão da Orç<~lllCJt:,O o projecto n. 6, de 
18~ 9 . 

Em seguido. siio mcces3i varucnto l'osi.os a 
votos e ~llP1'01' ados em 2" tliscuss:i.C\, os art::. 
l"e2"do 

rROJIU:TO 

N. G -l~Q'J 

O ?:c·n~resso N~tciOJw l reEol vo: 
At·t. !." h ' o Pn:le; · Ex:eCIIti vo ll.Ulnrilõtolo 

a. ahrit• <lO l\Iini~ lerio !I~ Gu r: l'J':o . no C'l l'rcnte 
cx:ercicio, o cr•' !lito •le 51 : ~:.!0$157, sHppl~
rncn! ar :'Ls ver bas n.ha ixo, tio ar t. 19 d:~. lei 
n. 560, tle 3lr\o dezembr o r.! e lS'.lS, scnrlo : a. V.Ex. que ll. pl·imeira parte da onlem do 

dia. é vob ção das matet'ias encerrtula:; e a § 10 . Soldos o ;:-nüi!k u;ões: 
:Mesa. ainJ.a nito annunciou •\ ol'dem do (\i;\ . Para 2:1 alt~res-alumnos . .. .. .. 27:283$i 50 

O 
_ • § 1!. EtaPas: 

Sr .• Ju.veuemo do ~~s~uar- . ' - . "-' · 3'<'-
Não quero con!r:triu.r a pessoa. nlguma, 1~cm Mem. · · · • ·· · · · ·- · · · · • · · · · · · ·: -. -~· 1) • .,.107 

contrariar os precedentes tla Casa, por isso i Art. 2.• Revogam-se as ll!SpOSJÇ(Jes em 
niio fallarei ~got-a . contrario. 
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O Sr. :lii!enriqu.e ValDad~u·es 
(pela • o r(l~m) r equn o obtem dispensa de 
·iutersticio para que o pN,iecto que acaba de 
ser apprJvado entre na prt'xima &essã.o. 

E' an!mnciada a. v otação do projecto 
n. 163 A, de 1808, prohibindo a emissão, }iOr 
particulares, empreza, banco ou sociedade, 
de titules de credito ou obrigações ao portador 
com o nome deste em branco. denominados 
lettra.s, notas, vales, fichas, ficas, recibos. 
livranças ou outras à itfert\ntes denomina
ções, e dá outras pnvidencia.s (2' discussão). 

Sã.o successivammte postos a votos e ap
provados em 2" di~cus~ii.o os seguintes 
arts. 1•, 2•, 3", 4°, 5• e 6• do 

PRO.JECTO 

N. 163 A- 1898 

O Congt·esso Nacional dt'creta : 

Art . 1.• Nenhum individuo, empreza, 
banco on sociedade, de qualquer natureza 
ou denomina~~. poderá.. sem autorização 
declar:~.da em !ci ferl.ewt (•!llittir títulos de 
credito ou obrigação ao pJriador ou com o 
nome deste em brnnco, ~nham taes t ítulos 
o. denominn.çii:o de lettras, notas, ~· ' ·e~. fichas, 
ficas, recibos, livranças ou out"ras rlrt!crontes 
e, quanr!o emit tidos, ninguem os pod<" rà em
pregar ou receber em t roca de objectos, va. 
lores ou serviços de qualquer espcciE>, c-u, 
em geral, dar - ibes qualquer applicação de 
moeila. legal. 

Art . 2 ." No caso de transgres>ão, a::sim os 
emissores como os p;t~sadores e portadores 
de semelhantes titulos, ficarão sujeitos a pena 
de um a. dous aunos de prisão simples e mais 
a de multa, para. cada responsavel,em quan
tia. de cinco a nez "'l"'ezes !'Uperior ao valor 
declarado nos títulos que forem appreuen
didos, revertendo em lavor ·dos apprehen
sores o prodccto das multas que se verifi
carem . 

Art . 3 . 0 Nas mesmas penas incorrerão 
aquelles •ue, em troca de ohjectos , valores 
ou serviços de qualquor ~spccie, emp1·egu.
rem ou receberem peças metallicns ou outras 
representa ti v as de valo!', que não furem 
moeda. nacional ou estrangeira de curso 
legal no pa.iz, ou nlio puderem ser qualifica
das como moeda falsa ou falsificana., segundo 
as di sposiçõe!' do Codigo Penal ; r..:vertendo 
em 1\l.vor dos appr~: l!en~ores, ainda ne.<te 
caso, o producto das mclta.s que se verifi
carem. 

Art. 4. • As dlsoo;;ições desta lei niio sii.o 
a:pplica\·cis áque!Ies t itnlos ou papeis de 
obrigação, que forem ao portador em virtude 
de preceitos ou clausulas expressas de leis 

federael;!, e bem assim aos que forem emítti·· 
dos pelos governos dos Estados ou Municípios, 
os quaes tic;l.rã o sob a acçiio e disposição de 
lei especial. 

Art . 5 .• Serão nullos de pleno direito to· 
dos os contractos e actos juridicos em que 
forem dados ou r ecebidos, como moeda. titu· 
los ou objectos cuj:1 emissão ou circulação 
esta lei prohibe. 

Art. 6. • Revogo.m·se as disposições em con· 
trario. 

E' a.nnunciada a vd.ação do projecto n . 188·, 
de 189ô. autorizando o Poder Executivo a 
reverter para o quadro da reserva da. armada. 
o capitão de fragata reformado Aristides 
Monteiro de Pinho (2• discussão). 

E' posto a votos e approvado em 2' dis
cussiLo o seguinte artigo unico do 

PROJEC'l'O 

N . 188-1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico . E' o Poder Executivo auto

rizado a r everter para o quadro da. reser va. 
<la armada o capit ii.o de fragata. reformado 
Aristides Monteiro de Pinho ; revogadas as 
disposições em contrario. 

E' annunciada a votaçã.o do projecto n . 9, 
rle 1899, autorizando o Poder E~ecutivo a 
conceder a Nelson Screjo de Carvalho, tele
grapbista da Repartição Geral. dos Te!egra
pho.s, um anno rl e licença, com o seu orde
nado, para tratar de sua saude onde lbe con· 
vier (discussilo unica) . 

E' posto a votos e appro~ado em discussrto 
unka e enviado ã Commissão de R edacção, o 
seguinte 

PROJEOTO 

N . 9-ISOIJ 

O Congresso N:lcional resolve : 
Art. l. o E' o Poder Executivo a.utor il';.IIO 

a conceder o. Nehon Serejo de Carvalho, tele
graphist a da Rl'pn.rtiçiio Geral dos Tclogt'a· 
phos, um nuno de licença., com o seu orlie
na,1o, pa rn. t ratar de sua aaudc onde, lbc 
convier . 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçúes em 
contr:~rio. 

E' annunciadn. a Yotução do I.lrClj ccto n .l8!, 
de 189S, autorizando o Poder ExHcutivo a 
conceder a Leo.IJoldo Lipma.nn ou a quem me· 
lhores vantagens o:trerecer, privilegio por 
90 annos pam a const rucção, uso e gozo de 
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um porto artificial em Chuy, Estado do Rio] Posb a votos, é a.pprovada em discussão 
Grande,do Sul, e de uma. estrad<t de ferro uníca a seguinte indicação (constante do -pare
ligando o mesmo porto ;1, Santa Victoria e a cer n. 22, d<; 1898), ~a.lvP.s as emendas a clla 
Pelotas (1' discussão). offerecidas pela Commissão de Policia e pelo 

E' . t d 1 d' Sr. Rodolpho Abreu: posto a vo 03 e npprova o em " lS-
cussão o seguinr:e «Intllcamos que se altere o Regimento para 

o fim de crear-se uma Commissão Permanente 
PROJECTO 

N. 181 - 1898 · 

O t:ongresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a con· 

ceder~ Leopoldo Lipmann ou a·quem melho
res vantagens olTerecer, privilegio por 90 
annos pa.ra a con:;trucção, uso e gozo de um 
porto artificial no Clluy, Rio Grande rlo Sul, 
e de uma estrada de ferro ligando o mesmo 
porto a Santa· Victoria e a Pelotas. 
· Ahim do privilegio, se1·ão feitos ao conces
~ionario cs seguintes f<lVores : 

a) concessão dos terrenos pertencentes á 
Cnião e não utili~ados partt o serviço pu~ 
blico no Ioga~ do porto e na Zl·na sufficienle 
para a consi:.rucção de uma cida,de no mesmo 
porto, obl'igando-se elle ·~ colonizar os mc~
mos terrenos ; 

b ) direito de desapropriação por utilirlarle 
public:!. nos terrenos neces~arios i execução 
das obras; 

c.) isenção de direilos da importação para o 
material uestinado á execução das mesm~s 
obras ; 

d ) o direito de cobrn.r taxas p:1m o serviço 
do po1•to, embnrque e rlesen1ba.rquo, armaze
nagem, nuo podendo c~ta.s taxas excruler ás 
mais elevadas da zona., c d(3vendo ser ell;~s 
fixada.~. mediante a.pprova(;iio do Go~·erno ; 

e ) o gozo t1as vauta.gvns concedidas por 
lei aos o.rmazens v.Iru.utlc·gados. 

Art. 2." O porto e to!las as obr:1s nelle 
fdLas reYertoriiu {~ Uni;i.o, findo o prazo do 
pl'ivílogio, tc11do olla u.intla o direito deres
g-alat• n. conces~[o dcpoisrle 30 annos contados 
(l:t inau:.;uruc;iio do serviçCI, mediante in
r/o.()mnizn.çiio do v" l(•l' dllS obras feitas. 

Art. 3." Serl fixado o prazo maxímo de 
tro~ n1mos para. ap1•esenlaçiio dos estudos 
definitivos o de seis annos mais para a inr,u
guração do porto e da estra.da. de 1EHTo. 

Art. 4.• Revogam-se as disposiçües em 
contrario. 

E' annunciada. a votação do parecer n. 22, 
de 18~3, opinando no sentido de ser alterado 
o Regimento, p:1ra o fim de sel' creada uma 
commissão permanente de tarifas, composta 
(le cinco membros, :Prevalecendo a disposição 
do art. 41 do Regimento em yigor (discus~ão 
unica). 

de Tarifas, composta de cinco membros, que, 
na presente sessão, serão nomeados pela 
Mesa.. Para essa Commissão nã.o prevalecerá 
a. di3posição do art. 41 do Regimento em 
v1gor .» 

Em seguida são [!.pprovadas as seguintes 
emendas do Sr. Rodolpho Abreu : 

Em vez de cinco membro~, diga-se-nove 
membros; 

Eliminando da inuicação a parte finr..I que 
diz : Para. essa Commhsão não prevalecerú. 
o art. 41 do Regimento. 

E' conside1•auu prt"judicada a ~meada da 
Commissão de Policia, sendo a indicação en
viadn á mesma Commissão pata redigil-a de 
accordo com o vencido. 

E' annunciada a votação do parecer n. 9, 
Lle 1890, julgando a'liavel a craação do logal.' 
de solicitador D::t sede rlo juizo federal na 
secção de Pe1•ua.mbueo, pedida pelo respectivo 
juiz seccional e procurador da Republica 
( discussfio unica) ; 

Posto a votos. é approvado em discu;são 
unica. o parecer n. 9, de 1899, julgando 
adiavel a creaç~o do lagar de solicitador da 
sr'~de do juizo fcdt!ral, na secção de Pernam
buco, perJida pelo respectivo juiz seccional e 
procura<lor da Republica. 

E' a.nnunciadao. votação dopt•ojecto n. lOS A, 
de 1898, lletcrminando que tOdas as pessoas 
maiores ou emancipadas, no gozo de seus di· 
reitos civis, podem passo.r procuração por 
instrumento particular de proprio punho, 
fei: a e assign::~.da com podel'es U.e representa
ção ou em c::tma propria; e· revoga. a lei 
n. i(), de 23 de agosto de 1892, com parecee 
da Com missão do Constituição, Legislação e 
Justíç:J. [2· discussão). 

O Sr. I"'rcsidente-No corret· da 
díscussã.o foi a.pr,~s~~nta.do um requerimento 
pelo Sr, Jacob da Po.ixão, pedindo qu<J o :pro
jecto volte á commissão t\.:spectiva, o qual 
deve ser votado em primeiro lagar, 

O S•·.Julio dos Sant:os (pela or
dem)-Sr. Pn;:;idente,apezar de ser autor do 
projecto, e por isso mesmo que ju!go a ma.
terJa importantíssima, sinto que a Camam 
se tenha desinteres~atlo della. na 2• .discussão 
que foi encerr·ada. lHI. dias. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 251051201 5 11:02 - Pêgina 10 ae 21 

ANNAES DA CAMA RA 

F~<;:o meu o r :.·qucrimenb ilo Sr. Jacob da 
Pa.bdi.~, 11.tim d,, que a p1•ojecto volto à com
mis~fto para dar-Il1c no~·o parecer, de modo 
qua a Camara. tome em consi•leraçü:o mo.bria 
de tarno.nha relevanch. 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
requerimento offcrecido pelo Sr. Jacop da 
Paixão, na. s::ssão do 31 do corrente, cujo 
theor é o seguinte : 

Requeiro que volte á Commíssão de Con
stituição, Legislação e Justiça o proje~to 
n . 108 A, de 18!'Jil . 

E' annunciada a vot:lção rloprojecto n. 137 A, 
de 1898, marcando os caEos e a fórma da. 
revisão das condcmnoções penaes (2" dis-
cussã.o). -

Posto a. votos, são successil'amente appro· 
V;ldOS em 2" diSCli~SáO OS ar ts. 1°, 2•, 3", -1° e 
s·· e seu~ p:•rd ~'l·a.phos tio 

I'RO.lECTO 

N. 137 A- 1898 

O Congre:;so Nacional resolve : 
Art. 1."· 0 S11premo Tribanal J'"ederal, na 

conformidade da Cons<itHiçii.o e nos casos e 
pela. fórma e~tabele~ida. nesta. l ~;:i, poderá 
proceder á revbüo dos pr·ocessos 'findos, em 
leneticio dos condemnados, para reformar ou 
confirmar a sentençtl, com força de ca.usa jul
gaclo.. fC. F. art. 59, III e8l.) 

§ 1.• A revisão ~el'á ll(lmissivel em pro
cesso "POr qualquee crime ou <lelicto, cxce
ptuo.das, porém, as contravanções e transgres· 
sões civis e 1nilitares. 

I. A revisiio poJerâ teJ' lo~a.r em qualqller 
tempo c quando o recorrente ou q nem ore
ll!'escnte allegar inno;:encia, ainda, depois tlc 
SII:J. mr.rte 011 •le eun;pri'.l:J., presc1·ipta, per
doaria 0:1 amnístiada a pena. 

li. Só po1lerá. ~er a•lmitti<la. a rcvi~ão para 
cont1l'mar 11 l!enir:nça. ou reformai-a, absol
vendo o coJ1tlemna11o ou minornnllo-llie a 
pena c jilmais ng-g-l'llV:l.n<loMa ; ou, par:~ :'n
nullar no totlo on em }l<crte o processo l'e
visto (C. F. art. Sl c § 2"). 

lU. As l':u:;LluatiQS aqui csta!Jelecidns, no~ 
c<cSO~ prllvi~tos, antm·lza.m o Sul)remo Tri
bunal a alterar a penalid<~<le, conl'm·me <\ gr :t
du:J.ção estabelecida na loi, admittintlo atte· 
nuo.ntes e eliminando aggr·avantes ou vice
·ver~a. ; a.~sim como acceitar ou rejeitar diri
~entes. e e;cusas ou ,insti~ca.tivas e excepç:ões 
d1latorJas ou peremptorJ:\5 contr"' a acção 
PJMl, o'tóecto do pro..'Csso rev~sto. 

IV. No caw de duvida cnt.re tlua;; penas 
applicaveis, salvo declaração ou pedido ex
pres~o do condamna1lo, o tt•ibuno.l da. revisão 

a.ferlrú. a gmvidade da pena com a.ttenção ao 
i!!Ó.o de intensidade e não ao ÜllllJ!O de dura· 
Çilu. 

§ 2.•· A revisão fla. condemn>J.ção poderá. ser 
l'cQuisitadil., requerida ou Pl ída : 

L Pelo procurado!' geral da Republica, de 
officio; 

li. Pelo condemnado ou por qua!qner do 
povo (C. F. art. 81, § l"}; 

JJI. _ Pelo conjuge, parentes, herdeiros, le- ~ 
gatarws ou p~soa que do condemnado morto 
innocente houver recebido por qualque~meio• 
est:1 missão. 

§ 3. • A re\•isão só terá. Jogar nos seguintes 
casos : 

I. Si a. sentonç.a puder ser considerada 
como r~sulla.do ou efi'eito de um delicto, con
sistindo: 

o.) em qualquer acto do juiz ou tribunal 
que constitua. violaç:ão de dever do officio. 
comoJinada com uma pena cri mica.!, a.ppli
cavel em vir·tude de acção publica. ; 

li) em infidelidade criminosa ou prevarica.
çiio do advogado do condemnado em detri
mento deste; 

c) em testemunhos, traducções, interpre
tações, documentos, vistorias, per·icias e 
exames jnlgados falsos ; 

d) e em geral, em qualquer acção punível 
cOmJLcttida por terceira :peswa que tivesse 
til\o intervenç-ão official no processo do con
demnado e a qne este não tivesse dado causa, 
nos casos deste par:~.grapho por ubra e acto 
seu ; 

e) não prejudicará o pedido de 1·evisâo a 
falta c e sentença condemna.toria. passada em 
julgado contra. a testemunha ou outro <los 
mencionados n~ leitra. c, si ainda mesmo du· 
raute a formação da culpa ou instt·ucção do 
processo fa.ll <1cerem ou forem perdoados, 
nmnistindos ou prescrever o crime; 

f) ns pe;soas condernnadas por falso tes
temunho ou reticencin. não poderão ser mais 
ouvidas no novo proces...<:o ou julgamento ela. 
revisão. 

1!. Si houver contradicção ou ioconciliabi· 
lídade entrG dous ou mais _julgauos, compr~
hendeo•lo duas ou mais pessoas: 

n) entre sentenças divcrõas, por umD. das 
quaes fornm condemnados um ou mais 
accu~ados, sendo comlEmna dos outro ou outros 
po1• outra ou outras scntenços e pelo mesmo 
crime, que só podia. ter como ~utor ou au
tores estes ou aquelles dos accusados em 
cnus:t; 
~) entre sen tençn, de condomnação e decisão 

de não pronuncia ou de improc:edencio. do 
processo por inexistencio., ~imulação de crime 
ou cnw semelhante; 

c) entre sentença de condemnação e sen
tença ele absolvic;-.lo; 
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· d) entl'e sr.ntenç(l.penal de CDnJemnar;ão e 1 VI. No caso do numero antecedente. o 
SGnteaça civil, como no c,,_so da annu!lação 1 Sn premo Ti'Jbunal, na. gerrtença que adínittir 
elo ca,:;.mento, que serYiu de b.:so ao proi:e5so â. rev1são, poderú fixar as ques~õ~s ou for·· 
de higar:1ia. umlar os quesitos sobre que devera versar o 

li!. Si a sentença cond<•mnatoríD.· fúr fun- np-ru julgamento do j~izo ou trib~nal recor
dilda. sobre a supposiçã.o de urn aeto ou facto, rido, que, _só_ podera se~ constitUI~o por 
ao qual passa mais ttmlc ser opp'"lsta. com pessoal cl:'l'cr~o ~o que hver pro~endo, em 
pruva rel()vante a realidacle ou existencía. qualquer msta~cJ.n., a scnt~nça rev1sta. 
c1e acto ou fucto contr<trio: VII. O novo JUizo ou tnbu~al, no caso d'? 

· numero antecedente, nomeara curado1•es a 
a) como ;n snpposlçiio de homicitlto •la vi- memaria de ca.da um dos mortos que estiver 

ctima, aliú~ morta antes ou d"pois do crime, em causa e conô.J·mara, ab::;olver<i. ou atte
•nntlllfO.lmente, por ~uicidw ou ucciuentc; nnarã a condemnação, rehabilitamlo pelo 
• b) em g~ral, em to1\os GS ca~os em ijlle o mesmo julgamento fimtl a memoria uatlttelles, 
noY~J acto on tacb? prov.ulo iintJorte. a elími· cuja inno~;encia ;kur provada. 
naça''• a ex1sten~.:m llJat•,l'ml do . cr:1me sup· Vlll. Quan•lo s~ tr:J.ta1• da contradicção 
posto, como no •la uma c?u.demnaç;~o pt:u:l.l, entre S()ntença (le t:;-ibunaes ordluarios ou 
tendo por bJse serneo1;a ctYJl posterwrmeatCl communs e sentença de tribunaes e:;;peciaes, 
annullo.(b. I inclusive militares ; si o no~·o julgamento em 

IY. Si contra. a sente~ça con1lemn~torh virtude de revisão não Jôr proferido pelo 
forem pPo<luzida,; novas IH'uYa,;, a in ![). q u •. Supremo Tribunal, est~ yemette:r~ todos o.s 
nrlo 3rli:trla.$ de uovo. I}Ue, po1· si sÚ3 ou con- co!ldomna~lo3 l_)ilra um Jnizo ou triiJun,.ll ~rt· 
junctn.montt': com ;,g existentes no prcce:.so mmal ord1nano, l'epresenta,lo o~ constltutdo 
revisto, importem a cxr-lusão ou nlii!01'a~·ão pt:lr peSSl'al th verso, no q Ltal serao todos ~on· 
da criminalitbue dn condcmnado. JUnc:t\morJte p!'ccessado:s, ãc~usa.dos e JUl· 

§ 4:' Ka compc1.enctn. privativa do Supremo 
T!'ibun:ü para concetler na denegat• a revisil.o 
n11. conformidade dest<L lei: 

"<tdos 
" Art .. 2.• A in11emnizaçã:o elos prejuizos 
causados pela condemnac;iio poder<i. ser reco
nhecida de direito a favor do rehabi lttado 

L No caso do conccssfio, a decido compre- innoc~nte, pelo. sentençca de l'evisii.o, para. ser 
hcnde1·i1 o julgamento do merito da 'causa, lir1uitlada. na execução contrn '' União ou o 
sal \'O: • Estado, excepto : 

_H·., Si a.n~~\lln.do ,no !0·1~ ou em. pn.rte 0 I. Si o erm ou injustiça d•1. condemnctção 
pro~,·~s~ re\ 1~to, es,~ }!Vel. de .. c~?huuar, ou elo accnsudo innocente puder ser imputttdo a 
de~et ~enovado noJu.zo 0 •1 tJJbu.tal con.pe- ucto ou falh do mesmo accusado, como no 
tente. . . . . . . . caso de conlis,;ão de SUlt pttrte ou occultaçiio . m. Pr.ra.,lulgar da. adm~sstbJ.lt~aa~ ou me- de proYa em seu poder. 
nto tlell:l, conforme as .dtsp06Iço~s G~ste P~·~ 11. Si o condemoado nil.o houver esaotad o 
r~graph~. ? S~p!emo Tnbun~l P.?.dem :·eg. ~!- todos os recursos legaes ord.inaríos ou ex
SJtar .d? JlilZ, .. rt1mnul ou aato.tdad~s c:v1s traortlin<tl'ios. 
ou ruLlitares, feder>aes ou locars do Dtsh•Jcto 
Fedaral ou (los Estaàos inqueritos, confron· . ~at\\grapho uni co .. A. Un\Jo o~ o Estado 
t3.ções, ac;trçações , interrogatoriu3, exames e tel'tt em .todo o caso_ dJretto regre~s1 m contra 
quaes·1uer out!·as diligencias c meios p1·oprios as autorid:;fles. qumxoso, c.lenunc1ante, tes~e
dc obter a eYid.enc1a da Yer•lade a.lJeaad:~ muuh<\ ou outras pessoas que tenham t1do 
sobre o crr·o judiciario (C. F. art. G2). " interven,;-ão uo pro:::esso ou ;por qualquer 

IV. O Supremo T1·ibuu:ü, ou \·indo um mojo llouvenl!n dauo cama :t sua. anuul-
Cj,lt<Hlor, que no:neari, rl!lu.bílital'il. a mo- laçao. . 
~o:ia do morto .i~_lgado _innocento, cuja re- .AI.:,t. 3.o T~tlus as d1sposiçõcs ~~presente 
vlSU.O de proc<~~so for pe1l11la.. le1 ~ao oxtonstYas aos processos militares. 

V. Quando tiver de sel' renovado no t~do Art. 4." O Sllprcmo Tl'ibunal Fetleral alto· 
ou em parte o processo revisto, o procurador rru•;\ o _seu regimeut<J do conformiUade com 
gC1'a.l da Repuulicn. promoveri~ o~ termo3re- esta. le1. . 
spectivüs do procesr;o ou actos noY(IS, si Art. 5.• F1cam rcv0gados o ar-t. ()•, IH, do 
forem da competencia llO jus ti{~'\ federal; no tlecreto n. 848, de 1 I Lle outubro de 1890, os 
caso contrario, remctt.erá a sentença elo a.rts. 74 e 84 da lei n. 22!, de 20 de novembro 
Supremo Tribun:ü r.o~ Ol'g-i!.os, a.g-entes ou de 180-l c mais ui;;posiçues em cüntrario. 
rept'escntantes do ministerio publico <lo Dis- 1 tricto Fe<k~·d ou do 1'(1Spcctivo "~tu.do, si se I O §l.·· ]:~re8iiden!te-Estilo find:l-'3 <tS 
t::·ata~ de juri,.llic,:ão l~ca.l, ou ú autorí<~!l.rl._e 

1 
•·otaçües. Entra em 3' dbcussão o projccto 

<1.11<'- 1or competente, St se tratar de Jlll'!Sdl· n. 2, de 1SV9, qu·~ fixa a. forç11. naval para o 
cções especiaes, como sli.o as militares. e:x.ercicio d~ 1900. 
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Yeem a Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão, as seguintes 

El'>IENDAS 

.io projecto n. 2, de 1899 

quoes são e de onde provieru.m as difficul~ 
dades com que o Governo tem luctado' na sua. 
execução. O relatorio não indica o ~roinho 
a. se~uir, não lembra 03 meios pl'atlco~ aos 
quaes convem recorrer. Temos urn~ lm qu_e 

I estabelece o a1ist.:mcnt~ _da popula.ç~o .roan
tima. para o sorte1o mo.r1t1mo. Convtra mo-

Até. As praças e as ex-praças que se [ ditlcar essa ~ei ? . 
engajarem por mais de tres annos e em se· Nada se d1~. . _ 
guitla por ctous, pPlo menos, terão o. direito O ~rador le dtver~os trechos _do relator!~ 
em cad<L en"'ajamento ao valor recebido em n~ p.trte referente as comp<tnhiaS de apren 
dinheiro, das peças de rardam'ento gratuita- d1ze~ ~ estr~nha que em Estados p~pulos~~· ,. 
mente d.istribuidaa ao~ recrutas. co~o a B.1h1a e. on!ros: o_ numero d.1s p;raç, s 

-
0 

• d 9 aln alistadas SeJa tao d1mumto, ao passo que. 
Sal~ das seS'Soes, ~ de JUnho .e 189 .- em Estados pouco populosos, como o pobre 

Jie'lln(j'l!.e Vall;tdares.- Barbosa Ltma .- Att· Matto Grosso, e~teja quasi completo o numero 
gusto Clemenhno.-ilfeUo Rego. de aprendizes marinheiros. 

Acha o orador que é extraordinario o nu 
Art. Fica o Go-verno autorizado a mo- mero de clesertores do corpo de marinheiros 

dificar o art. 21 do ragulamento que baixou nacionaes, na proporção de 309 para um 
com o decreto n •. 8.666, ue 15 de setemb~o etrootivo de menos de 2.000 praças. 
de 1_862, para: o fim <1~ perceberem os mrm- Si 0 relatorio ú escasso em oscl:l.recimentos, 
uhe1ros fogurst~s_. a~em ~o _soldo que lhes ministra, entretanto, materia para estudo
comp~te, a grat!Íicaçao dtart_a. _dn.s tabellas serio nos pareceres do conselho n<tval, que 
em _VIgor, 'Paga sem ~s r~s~r1cçoes daqnulle ·publica. como anncxos. 
arbgo e das outras dlsposu~oes ~o mesmo re- Ahi siio aventadas o discutidas questões 
gulamento, co_ntando-se como <nas de traba- sérias, de algumas das quaes trata o orador 
lho todos os chas de cada mez. mostran1o que vale a pena o Congresso to-

Sala. d11.s sessões, 2 ue junho de 1899.- mar conhecimento dellas, ta.es como a que se 
Henrique Yo.Uarla,·es.- Barbosa Lima.-AH· refere ao modo de entender a licença que o 
r;usto Clem-entino.-.t.lfeUo R~go. Governo concede aos milit;tres eleitos depu

O §r. 1\lello Rego diz que a lei
tura iapida que fez do rclatorio do Ministro 
ela Marinha, hontem dístrilmido, ma:is con
venceu-o de que tinha razli.o qmtndo fallou 
no adiamento da. di~cu~são do projecto que 
fixa a !"orça nanl. Não que nesse relo.tot"io 
se achem longos t:sciaeccimentos, porquanto 
elle é até pobre deinformações ; mas, porque 
o rt!latorio diz qua.nto basta para se fazer 
uma idéa do estado <i't oossa. marinha. 

O material naval precisa todo ser refor
mado, diz o ministro, acct·escentando que 
felizmente o pessoal está em conrJi<,ües li:;on
jeil'llS, so f~i.lt<mtlo aos nossos ,ioveus omchws 
e guarnições a pratica Jo mar, o. conb<:ci
mento dos no~sos porto:; c d<~. no5Sl\ extenso. 
costa, o manejo das arma~ moàemas e os 
exercicios,quer em p<trte,quer em conjuncto; 
bto quer dizer que f<\lta tudo :1. c,;sa oinciali
dade o ás guatoições, o que de modo afgum 
pótle ser lisonjeiro. 

Afo1·ça lixada em 4..000 pr::tçr,;;,<?slà ~ómeule 
com l. 904 praças. De que proYém es:;a 
falta ~ Não o di7. o relatol'iO, observa.udr•, 
entl·etanto, que urge promover a ::tcquisiçã.o 
de pe5Soal, que é assumpto do certa iwpor
tancia e coustitue prol.Jlcmr. cuja solução se 
impõe. 

:VIas o Congresso, que j;\. votou uma lei 
sobre tal assumpto, precisa que se lhe diga 

tados federaes e estadua.es c a que se refere 
a condiçi.i.o em que lic..c o officio.l considerado 
em disponibilidade. 

Neste ponto, o orador tr;tt:l. largamente da 
resoluçrio da consulta ao Supremo Tribunal 
:Militar, com a qual se conformou o Presi
dente da Republíca, estendendo as immuni· 
tlades parlament;Lres creadas pela Constitui· 
ção aos deputados estadnaes. 

Acha que, :::endo a immuuidarle uma. ex
ccwão ao direito commum, não pode, como 
tal, ter interpretação extcnsi V;t. (Muito bem.) 

O §a·. _Jl..u,;;u~to C1cmen.ti~lo 
proposit:tlmento nJ.o occllpou a t1•ibuua como 
relator do pal'eccr sobre a fixaçiiu da fcm:a 
1nval, porq_ue as bas~s <·il'er-ecidas polo Poder 
Executivo e ;t.cceitn.s pel<~ Commissão não 
haviam sido coutestauns.· 

Acontecontlo, poi'úm, que tcnuo o nobre 
DElputatlo por Mu.lto Grosso, qu,~ assignou o 
p:J.recel' com re:-:tric~ues por uã.o ter cntii.ú l'C· 
ccbido aiu:l:~ o reln.toriJ do Sr. Miaistro d::t. 
Marinha, se occupa<lo do assumpto sob o 
ponto de v hta c1a politica (6Gml, vem á tri
lJuna, nii.o sem conJemuar o mio vezo p:l.rla
mentari~t&, que p~,rece estar na rr_ tssa do 
no~so sau~ue. · 

Diz que o orauot• que o precedeu esqua· 
ceu-se de que as b;.~ses em que a Commissão 
de Marinha é Guerra. fundou o seu parecer 
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foram as mesmas de todos os annos, e S. Ex:. 
que as achou sufficientes o anno passado, oão 
podia acha.l·a.s insufficientes este anuo. 

Allega que no relatado do Ministro da 
Marinha, jâ. destribuido e completo, nenhum 
facto nelle se encontra que sotlicite a alte
ração do parecer, ao contral'io vem apoial..:o 
ainda mais. 

Quanto aos militares qlle occupam cargos 
de eleição popular nos Estados como mem
bros do Poder Legislativo, pensa. como o il
fustl·~orador, julgamlo, porém, que o mesmo 
ilrincipio se rleve estender aos que oceupam 
cargos de Governador e Deputa,los fedel'aes. 

'l'erminando, diz que o nobre Deputado, 
obediente á. lei, como é, não vira, como 
disse, com o sen habito de Aviz, quando a 
Constituição extinguiu taes privilegias. 

Ninguem mr~is pedindo a pnl3.vra, é encer· 
rada a discussão do project!l n. 2, de 1899, 
:ficando adiada a votação. 

São successivamente sem debate encerrados 
em 2.> discussão os arts. I• e 2' do projecto 
n. ll, de 1899, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio das Relações 
Exteriores o credito ne 260:000$, supplemen
tar ás ve-rbas 6a-Despeza.s cxtraordinarias no 
interior- e 7" -Commb~ões de limite~- do 
art. 12 da lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 1898; 

E' annunciad<t a rliscusslo unica do parece!' 
n. 10, de lSOíl, co!lcedendo licença por tempo 
indeterminado ao Sr. Deputado por Pernam
buco Antonio Alves Pereira de Lyra, para 
ausentar-se desta Capital. 

Ninguem pedindo a po.Ia.vra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Passa-se a hora destinada ao expediente. 

O 8P:"".~"§ecretario (servindo de t 0
) 

procede á l<litura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

otficios: 

Do Sr", ro Secretario ào Senado, de 30 do 
mez findo, communicando que o Senado ad~ 
optou e n!lssa data envia ã. sa.nccão do Sr.Pre
siclente da Republica, a proposição desta Ga· 
mara concedendo uma pensão mensal de 30$ 
ao 2• sargento reformado do exercito Ja
nuario da Rosa Fra.nco.-Inteirada. 

Do :VIinisterio dos Negocias da Marinha, de 
I do corrente, enviando o requerimento em 
que o capitão-tenente reformado João Au
gusto De.lphim Pereira, pede re>er::ão ao 
quadro da actividade.-A' Commissão de Ma
rinha e Guerra. 

Cama~a v, u 

Requerimentos: 

De Maximo Hugo Oscll.r Guícl.J.::trd, ex·inspe· 
ctor de 2" classe tla R e partição Gera.! dos Tele
gra.phos, pecliudo o p~1gamento dos seus ven
cimentos relativos ao pe~·ioclo de I de dezem
br·o de 1893 até 15 de al!ríl de 1894.-A' Com
missão de Orçamento. 

D9 Claudia Verg<tl'a de Oliveira,. viuva do 
coronel gra.rl.uado reformado Heleodoro JoJ.· 
quimde Oli-veira, pedindo elevação de :pensão. 
-A' Commissão de Pensões e Contas. 

O SI" .• J'u:vencio de ~'\.guiar
Sr. Presidrmte, V. Ex. e a Camar;L se hão de 
recordal' ele que na sessão de 29 do mez tindo, 
o nobre. Deputado por Ptlrno.mbnco o Sr. Mar· 
tios Junior, pediu á Mesa que Jlle désse official 
ou.oillciosamento informações r;obre o para
deiro de uma indicação sua que tbi remettida 
á Commis::ão de Constituição, Legislaçii(\ e 
Justiça. e qDe veiu parar ás minhas mãos, 
como membro dessa. Commissão, por ter pe
dido vi~ta. do parecer sobre ena dado. 

Uma vez que o nobre Deputado, Sr. Pt·esi
dente, entendeu não 1Jeve1' tet· a gentileza de 
pedir· me pessoalmente estas inCormaçõcs •.• 

O SR. )IARTI:\"s JuNroR-Pet•dão, recordo 
a. Y. Ex. que lhe fi!.llii.l'a oi. to ou dez dias ant!•S 
e V. Ex. mesmo me disse quo nem selem
brava de ter feito p~rte de tol Commi~&'ío. 

O Sn.. JuVE!'iCIO DE AGmt.r~-0 que eu disse 
ao nobre Deputadu foi que quasi não t!l'!ba 
sido membt·o (la Commíssão, pois o fui apenas 
por emprestimo, no fim da sessão, para pre
flncher uma vaga, e nem me lembra Y~< de que 
tinha recebido esses p:tpcis, mas que os ia 
procul'at·. O nob1•e De:putaio apezur dessa 
minha explic.."Lção .•. 

O SR. M.A.RTI:'i:;) JU="'IOR.-Só fiz a reclama
ção depois de ter sido informado pel<L Secre
taria de que Y. Ex. tinha feito entrega de 
todos os papeis, menos dal}ueHes. · 

() SR.. Jt;VENC!O DE AGUIAU.-Mas, dizia eu, 
uma vez que o nobre Deputado não qt1iz ter 
essa gentileza, (e geutileza. só pr~tica quem 
quel' e com quem quer) e veiu ;í. tribuna com 
toda a publicidade fazer a reclamação; eu, 
do mesmo modo venho tambem :pela tribuna, 
informar U. ca.mara. de que aqui tenllo a. in
dicação do nobre Deputado, dt\ qual wu 
fazer entrega na Secretaria_ 

Como é possivel qu e a rec\amncão nos ter
mos em que foi reita., tenha levantado no 
espírito de quem que1' que seja a ~uspeita 
de que cu pretendi propositalmente reter a 
indicação do nobre Deputado ou sonegai-a ... 

O Sr:.. MARTJ1\S JUNIOR-Eu não declarei 
que era. proposital. 

3 
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' 0 SR. JUVE:-IC!O DE AGUIAR- , , • venho 
explicar á Garoara o motivo da demora na 
npre:.antação desse documento. 

pezar pela. perda. de tão illustre br-azileiro. 
(Apoiados; mui! o àem.) 

Posoo a votos, e approvado o requerimento. 
Entra em discussão o requeri.menio do 

Sr. Elias Fausto, apresentado na. sessã.o de 
23 de maio prox i mo finuo. 

A CAma.ra sabe que nos ultimos dias da. 
sessão pnssada, fui uome~do para mais de 
llmo. Com missão. isto é, para preencher vagas 
que se tiõJ:tam aberto nas Commissõ:JS de Or
çamento e Legislaç-ão e Justi Çt\ . L<'mbro-me 
de que a indi~a.~ão do nobre Deputlldo m:~ O Sr. Lauro 1\liille••- Muito 
foi entregu ; n ' ·~te recinto, cow ·par·ec .•r datlo pouco caoe-me dizer sobre o requerimento 
pelo íllustre :ept·eserrt!lnte do Districto Fe- em discussão. Eu havia. pedido a palavra 
dera! o Sr. Xavier do. Silveira; não a. recebi, quando ellefoi apresentado pelo seu il:l.ustr .... 
portanto, nem nn Sect•otaría., nem nu. minha. autot• para pondet'<\1' a S. Ex. que já existi:>. 
r esirJencia.. uma propoôta com {l<treeer da Mesa. desde o 

Estava.mos, pot•óm, nos ultimas cliros de anuo passado, p!tl'a creação de uma. Com
nossos t!·abalhos ; não ha.via tempo para es· missão I>erma.nente de tarifa.s. 
tudar a questiio, e eu desl3java razel-o, visto O requerimento não entrou em discu~são 
haver sobre ella am longo pa.recer, e nem sin:i.o agor:t,e hoje mesmo, na primeir·a. hol'a 
havia probabilidi.lde de s,,r o a..~sumpt<:> dis- da sessão, a C;;.rnara approvou o p;wecer da 
cutido quando os orçameotosoest;wam send0 C-ommissão de Policia, creando a Commissão 
ãs cat·reiras e votados quasi atropella.à;t- permanente. 
meutc. Ora, me pareee que creadu. essa Commis-

0 racto de ter r::cebido taes pa.p~is aqui no são ]Jei·ma.nente, que a Gamarn. 'Vae eleger, a 
recinto da Oamn1'a e tel-os por isso gua.r· nomea.çiio de uma Commisoão e;;pecial jà 
dado no bolso, rcz com qu3 em minha resl- ::tgoro til•a.riv..sinão torlo o trabalho, pelo me
dencía os eolloca~se em log-ar diverdo da nos o pr·iocipal e o ma.is importante que 
minba mesa de trabalHO; onde estn.vam ou aquell(l. Commjssão podia ter . 
tros referentes á Com missão de Orçn.mento. Acredita. v,\ que S. Ex:., propondo a crea-

Pot• isso, acre1htei te l-os remettido tambem ~1.o da. Commís;;ão especia l não tivesse co· 
à Secretaria, auando remetti estes ultimas. nbecimento da. proposta para creação da. 

Attendendo,' porem, ao :pe·li,lo dv nobl·e Commi&;ã.o perma.n.ente, que já ê antiga. 
Depntad~. fui dar noo:a. busca e encontrei Sinto est.lr ausente o nobl'e Deputado e 
por fim a indi.cacão do nobre Deputa.:io . niio sei si S. Ex:., á vista. do que exponho, 

Eil-a. aqui. (ilfoscm-a.) solm~tudo da votação da Ca.mara, insistirá 
· Vê, portanto, o illustre collega. que níio no seu requerimento. 

houve proposito ele ex.tr<~.víal·u., o que se1·ia. Em todo c:1so eu é que nii.o poderei, com 
uma infa.utilidade, sem alcance e sem re· po::zar, ela-r-lhe o meu voto, atteotu. a. cir
sultado. cumstauciu que allegaría , no dia em que 

o SR. MA'R.TtN:3 JuNIOR._ Nem havia. mo· pedt a p:l.lavra, d~ haver proposta. ;:;e_me-
tivo para Sllppür que lto11 vessc proposi lo. lhaute, mas c~m car<:~te~ rle pet·manencta., .e · 

Pedi à. Mesa. que désse ordclll de mandar I que td!~go hoJ.c _!le Ja íat~~ par te d? Regl-
ds.r busca na sec1·etaria. mer.tto a Comm1ssa.o de 1'~r1ta.s. (.llutlo àr:m, 

!Jntlt O bem .) 
O SR . JuVENC!O DE AOUI.\R- Dada esta N' · · d' 1 1 · 

explicação, vou l'Cmetter il secretaria. a in· .mguem m~ts pe ~n' o a pa av:_a., e encer-
dicação do nobre Deputttdo. rada u. dJ~Uilsa.o e adtada. a votaçao. 

O Sr ... Joilo Da.ntn~ Filho
Sl'. Presic.hmtc, ll'az-nre :l. t ribuua. o cumpri
mento de Ittn tri~te derer, como l'\\pt·c~en· 
ta.nte d:~ No.~iio . 

Teotlo O$ .iot•uaes de hontcm noticü1dcJ o f1l · 
lcP-imento do iHustre bra1.iteiro Antonio r.-rar
ceUioo Nunes Gonçalves, Visconde de S. Lui:; 
do Mnra.nllão. o qual prestou rot11vanl cs ECl'· 
-viços ao s~u p~iz nos cargo~ quer d1~ presi
dente rle alg um •S p!'ov indas, no tempo do 
Imperio, quer como m&gi~ti"<uio e quel' corno 
representauta d.a, 1\açâo, não só nesta. Cj.· 
ma.ra, como no Senado, venho requ~rer a 
Ca.mara. dos Deputados que se insira. na acta 
dQs nossos t rabalhos u1u voto de profundo 

• 

O Sr. Pa·c!.iiident.e- Não hav'êndo 
n:ala ma:s a tratar, designo para. amanhfl. a 
seguinte orrlem c.lo tlit\: 

Vot1çüo dr,s se~uintes materín.s : 
Do p11recer n . 11 , do · 1899, r econhecendo 

r:eputado pelo Estni.1o de Goyaz o Sr. Fran· 
ct::co Leopoldo Rodl'igues J<trdim (di~cus~ão 
UOiC.1); 

Do pt'ojecto n. 2. <.!e 1899, fixando a força 
na.va.l para o exerci cio de l llOO (3 • c.liscussU.o) ; 

Do projecto n . 11, de 18V9, a.u toriímndo o 
Poder· Executivo a abrir ao Miuisterw <las 
l{elv.ções Exteriores o credito de 260:000$000, 
supplementar as verbas 6"-Despeza.s extra· 
ordínarias no interior - e 7•- Comm}s5ões 
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de limites,-do art. 12 da. .lei n._ 560, de 31 deiMo~aes, _!-uiz Adolpho, Mello Rego, Alen-
de derembro de t898 ('.?.• d1scussao); . car Gmmara~s, Lauro Müller Pa.ula Ramos 

Do parecer n. 10, de l899, concedendo h· Pedro Ferreira, Plinio Cas~do' Guil!on Mar: 
cença, por tempo interminaqo, ao Sr. De~u- çal E.scobar, Pos.s.idonio dn. cu'últa, Riv'adavia. 
tado por Pel:'narnbueo An.tomo Alves. Pere1!a Corroa, Vesr!l-smno do AlbniJ.uerque, py 
de Lyl'a.para. auseutar-se desta Ca.ptLil (d1s· Cr<~spo c Cassw.nodo Nc\Scimento 
cussilo unic:1 ) ; · "\ bre-se a. sessão • 

3~ discussão do projecto n. 6, de lS99, au· • 
torizando o Poder Executivo a a!Jrir ao ~li- Deixa::n de comparecer com causa pai'tici· 
nisterio da Guerra o credíto de 5 I :820$150, paJa 05 Sro. Vaz de Mello, Urbarto S;lntos 
s~:ppleYfll!lnt<.~,:r a divcr:;as verl.Jas do art. lO da Carlos ne Xovaes, Thlatta. Bacella,~ Rodri<>ues 
I~in. 560, de 31 de dezembro de 1898; Fer,nan•~es, ~~i~s Marti~s, A:ppo1o'nio Ze'nay-

2~ disc\tssão do projecto o. 119. de 1898, d·~:s. ~0'10 .v teua., Per:.nra de Lyr'it, · Keiva, 
mandando regular a. reforma dos officiues tlo AmphJ\opblO, Pa.ranhos ?lrontenegro, X.avit~l" 
exercito e da. armada pel(l. legislação ante· da SilYeira, R.lrnnrdes Dias, Grbana Marcon
rior ao tlecretf> n. 183, de 30 t.le j:weiro úe 'les, t?ampolina, Joúo Luiz, Ilderonso Al.,..im, 
1890, e dá. outr[IS providencias, com SUlJSti· I-Iem·tqu,~ Vaz, Ah·aro Botelho, Lamouniel" 
tivo dn. Con-.mi~sãc de Marinlh1. e Guljr·ra ao Gotloft·,,do, Lamm•tiue, Morei!"<~ tJa Silva, 
projec~o u. 126 de 1897; Dino Bueno, Fraucisco Glicerío, Artllur Die· 

2• rli~cus;ão do projecto n. l~:S. de 1893, d~rlchsen, Rodolpho Miranda, C<u·a.ccioto, 
autorizando o Podet• Execu!ivo a relevar· a Xavier do Vallo, Victorino Monteiro, Pinto 
di"Vida C<Jntrahid3. com o The~oueo Feder:ll ·!<t Rodw. e Azevedo Soure. 
peto tenente do 9" regimento de ca.vaHaria E sem caus;\ os S:rs. Albuquerque Serejo, 
do exercito Thcma.z Braga, fallecido em com- Pedro Chermont, Theotcnüo de Brito, Eduflrdo 
ba.te no rllducto de Cunudos, a 19 de julho de B.,I·rêclo, Marcos de Araujo, I!rlefonso 
de 1897. Llma, Jofío Lopes, Frederico BaJ>ges, i?mn· 

LeTa.nta-se a sessão ás 3 horas da. tarde. cisco Gurgel, Coelho L\sooa, Martins Junior, 
Euclides Mnlta, A rroxdlas Gal vão, Geminiano 
Brazii, Felisbello Freire, Aristides de Quei
t•oz, Rodrjgu~s Lima, Gt!ldino Loreto, 05car 
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Godoy, Pereira tlos Santo;;, Aln!'es de Brito, 
Leoa;,) Loreti, Silva Castro, Agost ínuo Vidal, 

Pmsidencia das Srs. Jtclia de lt:C:llo {Z" Vice· Erne~to Bl'azilio, Ba.t-ros Franco Junior, Fran-
.PTe3idente) c Sil~a. llia?·i.; (2' S,·c;·a!arío) cisco VcigH, Mn.tt..'l Machado, Luiz FlMquer, 

Alvares Rubiilo. D1mingues de Ca~tl'o, Gus
tavo Godoy, Atlolpho Gordo, Cesario de l?rci· 
tas,Lucas de Ba1'l'ca, Alft'edo Elli:>. Cincioato 
Braga, Ovidio Abr-,mtc3, Leonrüo Cot-rêa, Ap· 
paricio Mariense, ~'r:t11ci~co Alencastro, Au· 
reli ano Barboset e Campo:; Car·tier. 

E' lida e posta em discu;sâo a 3.cta. 

O Sr. ~:lanoel. Caetano (pela or
dem) diz que o Sl'. Deputado Tosta deixou de 
compaJ'ceer its St)Ssões de hontem e de hoje, e 
~l vez tenha aü1da de t;tlt'ctr a. outr~s. em vir· 
turle da dolorosa noticia que recebeu do pas
samenttl de pessoa de sua, fa.milia. 

O tiõ'il", Pr~sideute - A Mesa 
flctt. iuteira.da e va.e mantbr dcsa.najar o 
Sr. Deputw.lo Tosta. 

Ao meio-dia procede-se á ch~vna.~a. á qual 
respondem os Srs. Julio de Mello, Silva Ma
riz, Hereclia. de Sli., :\ngBlo Neto, Auguoto 
Mootenegro, Gnedelha Mourão. Cunha M:lr
tins, Anlzio rl~ Abreu, Henrique Valla.da.res, 
Pedro Borges, Thomar. Accioly, )larioho tle 
Anrlrade, AUgusto Severo, Tav~wes de Lyra, 
Eioy de Som~a, José Peregrino, Erm1rio Cou
tinho, Tcixei:·a de S(~. Affonso Costa., Jhrbosa. 
Lima, Cornelio d~\ Fonseca, Pedro Perna.rn
buoo, ~tocha Cavalcante, Araujo Góes, Olym
}lio Campos, J<J,yrnc Villas Boas, Se:turn., 
Francisco Sodr6, :\tanoel Cnct;J.no, Vergue de 
Abreu, João Dantas Filho. Jeronymo Mon
teiro, Torquato Moreim, Raul B:~.rroso, Julio 
tlos Santos, PanUno de Souza .Junior, Carva
lllO Mourilo, José Bonifacío, Monteiro de 
Barros, Gonça1,·es Harnos, Antero Botelho, Em seguidu. é approvada a acta. da scssã.o 
Alfredo Pinto, O~üviano de Brit<:>, Leonel antecellente. 
Filho, Ferreira Pit·es, Antonio z,lch;trias , Ro· O Sr.~' SecretaJ•io (se1·DimlodrJ to) 
dnlpho Abreu, Telles de ;\Ieneze~. 'fheotonio procede á leitur~ do seguinte 
da :YI<l galhi'í.t:s, Nog-ueir:t J uníOI', l\Ia!loel Ful-
g~ncio, Lindolpho Can.tano, F.duardo Pnnen· EXPEDIE~TE 
tcl, Olegario Maciel, Rodolpho Palxrt.o. Ga- . 

i leão Carvalllal, Ca~emiro da Rocha, Olivei m Otllcw.s: l ]l'ag-a, Costa Junior, Bueno de Andt'arla., Do Sr. 1" Sacretariv do Sçnado, de 2 do cOl'" l ELia;;; F~~ou~to> P;tulino Ca.rlo~t Hermenegild 0 Nu te, remctten(lo a proposiçl.\q ,desta. C;•.mM· • 
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autorizando o Governo a conceder ao sub-d_i
r ector da Estrada de Ferro Central d_o Braz1~, 
enn-enheiro Eduardo ·claudio da S1lva, se1s 
mezes de licença sem vencimentos. para trata. r 
de sua saude e á qual o senado não pôde dar 
o seu assentiUlento. -Inteirada .. 

Domesmosenhor, deigualda.ta., re~ettend0 
a. proposi~o desta Camara,_ ant?!lzan_do o 
Poder Executivo a pagar ao c1rurgu~o-mor. de 
brigada graduado, reformado, do . exerc1to, 
Dr. Augusto José F~rrari, ex-medico ~a Co
lonia. Militar de Gaseros, a _ quan~1a_ . de 
630$, de venciment?s ~ que tml!a dt.relto e 
nã.o recebeu de alml a Junuo de 1864, pro
posição ~t-1. a que o Senado náo pôde dar o 
:;eu assentirnento .. - lnteil'ada. 

o Sr. Heredia de Sã-Sr. Presi
dente, por motivo de força maior, ~âo me 
achava. h ontem presente _quando o lllustre 
representante de S. Paulo, o Sr . Cost~ Ju
nior cujo nome peço licença. -pal'a ctta r, 
subiu a tribuna para produ2:.ir a d~fesa u_o 
Sr. directordo Jardim Botanico; e, Sr. Presl
dente, si me achasse 1>rescnte naquel~c mo
menta, teria dudo resposta. prompta. e 1mme· 
diata a s. Ex. 

sympathia, pedirei. au~orizacão -para dizer 
que S. Ex. nã.o fo1 ma1s do_ que o porta-voz 
do dirt~ctor do Jard1m Botamco .•• 

O Sa. CosTA JUNIOR- Peço a palavra. 
O Sn.. HEREDI.o~. DE SA'-... não trouxe um 

ar"umento qu~ fosse novo, limitando-se a 
reproduzir as queix!l-s, levadas p_elo director 
do Jardim, de redacçao em :reda.cça.o, d<; a uto· 
ridade em atttoridade, de Ministro a Mi
nistro. 

O SR.. CosTA JuNIOR dá. um aparte. 
o Sn.. HE!U:DIA DE SA'-S. Ex. não e:xhibiu 

s!não documentos para elevar a capacidade · 
profissional daquelle . director, ru~strando 
convites vantajosos que lhe foram !ettos para 
ir cccupar outros Jogares, e que elle daspre· 
zou preferindo o que occupa. A nã.o ser es~es 
docu mentos que provam o aprEll'_,o profissiO· 
ual em que ellc é ti ·to, outros não apresen· 
tou S. Ex . que destruiS:. em as minhas propo
sições. 

O Sa. CosuJuNron.- E' porque V. Ex. 
não estava presente, porque t1•ouxe documen· 
tos muito valiosos. 

O SR. HBREDIA DE SA.- Um ponto do dis
curso do illustre representante de S. Paulo, 
eu peço licença para. declarai-o, foi para mim 
verdadeira surpresa: foi qu::tndo S. Ex. re
feriu-se a um documento que eu, muito par
ticularmente, · e confiando no seu elevado cri· 
terjo, lhe mostrára depois de terminar a 
se.ssã.ó. 

o Sr. CosTA. JU:\'IOR-Não e a verdade; 
v. E:s: . não só mostrou o documento a. mim 
como aos Srs. Guillon e Bueno de Andrada. 

Lamento, Sr. Prosidente, que neste mo
mento eu tenha. o espirito completamente 
conturbado. pot·que devia estar de prcreren
cia á cabeceira do leito em flUe deixei meu 
pae quasi moribundo ; mas cos~~mo colloca.r 
acima dos meu~ deveres de fam11Ia os de re
:pre~entante da _Nação, para. que _não s~ posso. 
dizer que e u fDJO da. arena da dJscussao, CIU 
que, embora sem com~tencia, (12<t'o a.poúulos) 
deixo de enfrentar com o illustre represen
tante de S. Paulo, cuja. voz autorizada. 6 ou- o SR. HE.R.EDIA. DE S.\-Sr. Presidente, 
vida com a catamento nesta Camara.. E' por v. Ex. c a. C<1mar~t são testemunhas do modo 
isso que, neste momento, contt·ariando todos por que me conduzi e_!?-tão no meu discurso~ 
sentimentos que tenho u'alma, venho occupar teo<lo o cuid<\do de nao empregar uma so 
a. attenção da. Camarn. pam tr<~.ta.l' de um expressão que purlesse melindrar ao Sr. di· 
assumpto no <J Ual é unico. respon~vel o di- rectol.' do Jardim Botanico; até pelo contrario, 
rector do Jardim BotCLnico, tão endeosado elogiei e p roclamei em altas vozes os seus 
p~lo nob1·e Deputado. conb.cciment.os scientificos. ._ 

Hontem, Sr. Presidente, conv.n•sando com Quando o illustre Deputado; o Sr. Guillon, 
a.lguns rcpre:<cnt:mtes da Nacã.o, qu:) ou- honrou-me com um aparte, cuja significação 
-viram a palavra. infiammada do illustrCJ Depu- comprchendi perfeitamente, V. Ex:. e a Casa 
tado, como qutl me impressiont:i, de alg;lma podem ver no meu discurso o topicoseguinte: 
fórma.. Alguem disse-me que S. Ex. havia «de propositome :~.fasto do ponto a que V .E:x. 
exhibido dccumeatos importantes; e, si não quer chegar.» 
fô(•a a convicção com que emitti as minl1a.s Mas uma vez que o nobre Deputado por 
proposições e a ausencia de receios que tinha s. Paulo referiu-se a esse tlocumento, a ca~ 
de que fossem destruidos meus argumentos, mara. não podera surprehendcr-~e a gora si 
'Oeste momento suntir-me-hia talvuz embara.- en me refer ir a el!e ou mesmo exhibil-o pe
çado nesta tribuna -parar(;p licar ao discu rso r~1nte os Srs. Deputados. 
produzido pelo honrado Deplltado. 'V-Jjo, po- t 'b 
rém, com sati~fação, pelo debate, qul\ s. Ex. O SR. ~osTA. JUNIOR-Já o inha exb1 ido 
n~o conseguiu desfazer um só dos m!~U~ perante o, seus colleg:l.S. 
al.'gumentos; e, sem querer siquer melindrar O Sn . HEREDIA DE SA'-Não e exac!o i 

•. ~o il~u~tr;;. Deput<l:lo, a quem me liga grande J mostrei-o em caracter particular. 
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Sr. Presidente, o documento a que me l'a
firo" é uma declaração feita por pessoa qnali~ 
fi.:lada ne. freguezia. da Gavea. 

Esse documento nã.o é assignad.o por um 
vagabundo, 'POr um individuo que já. tenha. 
ido parar n.través das grades do :xa.drez,como 
se procurou fazer acredit!l.r ; ao contrario, é 
um documento asslgnado por um proprie
tarío considerado e estimado pelo. populaçl'l.o 
da. freguezia. da. Ga.vea.. 

O SR. CosTA. JuNro:s.-V. Ex. está. em 
~rro · o signa.tario desse documet\to foi preso 
no diÀ 21 de abril, como gatuno, deotro do 
"Jardim Bota.nico. 
. 0 SR. HEREDIA. DE S.~'-Quaes as provas 
que V, Ex. tem para. avancar esta propo
sição ? 

V. Ex. neste momento está se guiando por 
outras infol'mações que não as que lhe teem 
sido presta.da.s pelo director do Jardim Bo
tanico 1 

V .Ex., para de!>truir os· meus argumentos, 
tem informações -de outras pessoas a. não ser 
a.s do di rector ? 

O Sa. r-,osTA JuNron-Tive, e dellas daTei 
conhecimento á :::amara da tribuna. 

o SR.HEllEDIA. DESA.'~1las, Sr . Presidente, 
esb documento, que é a.ssignado por pes.roa 
qualificarla na sociedade,. tra2 uma vantagem 
para. o Sr. direct.o:Jr d:> Jardim Bota.nico, a. 
de, S- Ex. defendendó·se, processar os ca
lumniadores que pretendem marea1· a sua 
honra. 

Neste documento, sr. Presidente, ha. a de
claração da pessoa. a que a.Uudo, á. qnal, cha
mada para. fazer uma compra de lenha no 
Jardim Botanico, o Sr. Barbosa. Rodrigues, 
dissera que o resultado não era. para si, 
ma.s pam os alfinetes do sua senhora. 

V ozEs-Oh! 
0 SR. HSREDIA DE SA'- Sr. Presidente, 

V .Ex:., que sabe qu;~.nto preso a. honra alheia, 
póde avaliar os sacrificios que estou fazendo 
para chegar a este ponto; mas, como o nobre 
Deputado por S. Paulo a tanto me arrastou, 
vejl}-me na. contíngencia de trazer n.o conhe
cimento da.Cama.ra.todos estes f<lctos, a.tim de 
que nã.o pairem duv.ídas qu:mto á vet'a.cidade 
de minllüS atnrmações. 

Sr. Presiden te, referiu-se ainda. o repre
sentante de S. Paulo a. um facto que nã.o é 
absolutamente vsrdadeiro. Estou certo que, 
escrupuloso como é S. Ex-. e, <lesoulpe-mc a 
0:.\:pressão, por vezes brutalmente franco ... 

O SR. CoSTA JuNron.- E; isto mesmo. Pre· 
tiro ser brutalmente franco a se_r bypocrita. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ- ... ftanquer.a que 
constitue, para mim, um merecimento, foi 
mal informado, qua_ndo referiu ó. Camam o 

facto de ter sido o Sr. Dr _ Barbosa. Rodri. 
gues ameaçado, em um bond, pelos opera.rios 
da.s fabricas a.!li existentes. E' verua.de que 
alguns operarias da Gavea tiveram ensejo de 
fazer viagem com o director do Jardim Botanico 
acompanhado de sua. família. Era passageiro 
desse carro, entre outros, o Sr. Aristides, 
irmão do Dr. Benicio, e esse cidadão já. de· 
clarou·me que os operarias nãQ articulan.!ll 
uma. :palavra si quer que pudesse melindrar ~ 
pessoa. do Sr. Barbosa Rodrigues; que esses 
homens conservaram-se fempre silenciosos 
durante toda a viagem, e que eaUEou sur
preza a todos os passa.gei ros o facto de quando 
pa~sou o bond em frente ·á estação policial o 
Dr. Barbosa t-todrígues apear-se, entrar 
nelisa ostar.ão e sa.'air de lá acompanhado por 
uma. forca policial. · · 

O Sa. CoSTA JuNior. - Porque ? Simples 
comedia? 

O SR. HEaEDIA DE SA'- Sr. Presidente, 
o Sr. director do Jardim vê pbantasmo. onde 
nem siquer esvoaça. u ma mosca. S. Ex . vê 
ameaÇ<JS em tooa. a. parte, quando o certa 
é que até agora ninguem se atreveu a fa.zer
lhe a. menor ameaça. 

Sr. Presidente, ba. outro ponto em o qual 
não estou de accordo com o nobre Deputado 
por S. Paulo. · 

Então, porque o Sr. B!l.rbosa. Rodrigues e 
um naturalista eminente, admitto mesmo 
um non pfus t(~era, isto impede que os seus 
actos sejam criticados 1 . · 

Então pot'que s. E:c. é uma notabilidade 
proti.ssiooal, nós estamos inhibidos de criti
eal-o 1 A ser assim, então ninguem poderá 
examinar os actos do proprio Presidente ~ 
Republica., porque S. Ex. reunG act11;1.lmente 
em torno de si os votos tle todas as bancadas. 

Sr. Presidente, não quero a.bUS<l..r da tri
buna, e, pois, esforçar-me-hei por sahir daqui 
sem dar loga.r a reela.ma.ções ; usarei de uma 
lin~uagem que de modo uenhum possa. me· 
lindr<w ao Sr. director do Jaruim Sotaníco. 

Ante-hontem, VY. E Ex:. lembram-se. ou 
a.lrirmei que a Iucta actnalmcnte travada en
tre o actual director do Jardim Bota.nico e a 
policia d:J. Gavea nã.o t:: mais do que a. conti
nu'lÇ'ãO <.la lucta. tra.vada éom ·os delegados. 
anteriores. 

Logo que se fallou na nome:~ção do Dr. 
Sampaio Ferraz para chefe de pqlicia., o Sr. 
director do Jardim Botanico procurou·o, afim 
rle ve1· se infiuia. na nomeação do delegado . 
da.quella círcumscrip<}ão. allegando que pre
cisava ter alli um delegado que o satisfizesse 
sempre e prompta.mente. 

O Sa. CosT,\. JuNIOR- Para a defesa do 
Jardim, porque ellc não queria. mais nada, 
porque S. S. nõ.o é politi\1ueiro. 
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0 SR. HEREDL\ Df! S.t- 0 nobre Deputado 
:POr S. Paulo, Sr. Presidente, refer iu-se a 
um facto sobre o qual, me parece, não tem 
seguras informações. 

S. Ex. alludiu a. um inquerito que o 
Sr. cheíe de policia. mandou proceder pelo 
seu delegado auxiliar, o Sr. Dr. Pestana de 
Aguiar, inqucríto que não foi terminado e, 
por cons!,qucnci.a, nã.o pod,mdo ser publicado, 
o nobre Deputado não pod.ia, nem deveria. 
xc fer ir-se a elle. 

O SR.. CoSTA. JuNion-Como não podi:J., si 
sei. dos factos ~ 

O S1t. H RRF.DJA nE s ,t - }:ão :po,ua. referir· 
se o nob1·e Deputado por S. Paulo, porque 
ainda hontem o Sr. delegado auxiliar foi to
mar as declnr açües do Sr. dircctor e, não o 
podendo iazer, teve de voltar hoje nova
mente. 

0 SP... COSTA. hNIOR-Isto não é razão, 
O SR.. I-IEREDIA DE S,\._- V. Ex. equivo

cou-se ainda ontra vez, q•mndo procurou fa
zer crer que o delegado do. Gavea inCiueuciál•a 
no e5pirito do delegado auxiliar sobre o re
sult.?.do desse inqueritn. 

Si V. Ex. conllcc<:sse o d:~legildo :mxiliar, 
mineiro iHust .. c, advogado not;~vel, um ho
mem que ntio é cr;.ança. c que ~ahc pesar a 
responsabilirlado que tem sohrc os seus hom
bros, certo não diria que o Dr. delegado au · 
xilia.r era ca.paz de ser suggestionado . _ 

O SR.. CosTA .Ju)(IoR.- Como car!ão de .vi
sita esti bom. 

0 Sa. HEREDIA. DE S.t-V. Ex., rt)ferindo
se ao inquerito, accusav" o <lelega.do. 

O Sn.. CosTA JuxroR-Quem está. fazendo o 
inquerito ~ 

0 SR. HERlDIA. DE SÁ-E' O primeiro dele
legado auxiliar. V. Ex. está enganado. 

0 SR. COSTA JUNIOR-Então tU<lO que disse 
com relação o.o delegado vae com vistas a.o 
primeiro de! ~gado . 

0 SR. HEHED!A DE S,\.-Ao primeiro dele
g:ldo?! 

Note-SA: niioengros.:o odirector, nem dessa 
defeEa na. la espero. · 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Não! Só no 
Presidente da Republica, eu engi.'osso, tu en
grossas. elle engrossa, nós engrossamos •.• 
(Riso. Ha outros apartes.) 

O SR. HEREDIA. DE SÃ-Sr. Presidente, 
agora vou me reteri1· a. outr os faclcs a que o 
nobre Deputatlo por S. Paulo alludiu. 

Quauto à. polit icagem, eu desejava. que 
S. Ex. me esclarecesse estô- ponto, sobre o 
qual se referiu tão vagamente. Nessa politi~. 
c~gem acha. S. Ex. que, porveotura, estej<J: 
eu envolvido~ 

0 SR.. COSTA JUNIOR. -Não envolvi V .Ex .. 
mas o dtllegado que trouxe para a cama.ra, 
por in termedio d.e V. Ex., um documento 
perfido. 

O SR. HER.EDIA DE S,\.- Para. mim é hon
rosa a r1eclaraçiio que acaba de fa.zer o nobre 
Deputado. 

O SR. cosTA Juxroa. - :Mas dizem que 
Y. Ex. e candidato por lá . 

0 SR. HEREDIA DE S.<i.-Sou; :porque actual
mente rcpre~ento o 1• distr icto da Capital 
Fed(~ral, ao qual pertence a f'l•eguezia da. 
Gavea. 

Agora, si V. Ex. quer excluir a. Gavea do 
!• d istrícto, mande uma lei. apresentando 
uma nova orga.nizaçii.o di.stri ctal. 

O SR. Cosr,\ JuNIOR- Faça. V. Ex. com 
que por amor do seu districto seja moralizada 
a policia r1a Gavea. 

o SR. HEREDIA DE s,t-l'v!as. em relação a 
politicag<Hn, na. qual S. Ex.. acaba de de
clarar, para honra. minha, que não estou en
volvido, tenho a. dizer que não é verdade 
que se procura. envolver o Sr. tlirector do 
Jo.r.lim Botanico nessa decantada. politicagem. 

S. Ex., para co!locar-se em um papel 
sympathico, para se inculcar de victima, 
procura fazer crer a toda a populaçü.o, assim 
como á im!Jrensa,que o move! do~sa lucta. pro
vem de S. S. recusa.r-se a tomar pa.rte na 
polít ica local. 

O S1~. Cos~A JuNIOJt- Ya.c no primeiro, ao 
segundo, ao t crceil'o, emlim a. tO<la a politi· 
cagem do Rio de Janeiro. 

Qual n. n m tngem, Sr. Presidente, dp di
rector do Jt•r<lim intervir na polit icagem do. 
Gavea 1 

A população da Gavea dispensa o concur so 
político do Sr. dircctor. O SR.. Hr.REDIA DE S.\- Est~ transfcrencia 

de accus:tç:.i.o do deleg:tdo circumscrípciona l 
P':f<"l. o delegado auxiliar vem provar quanto 
o Jllustre representante de S. Paulo c in· 
ju~to em sua a.prec!ação, o que, aliá.s, é lasti· 
timavel, porquanto S. Ex. é um homem cujo 
espirito de justi~a é por todos proclamado . 

O SR. COSTA Ju~rmt-Estou tratando de 
um~\ questão sympathica e commino esta a 
opini_â.o da Camara.. "' 

0 Sn. COSTA J'Gl'Ó!Ol'- M3S não dispensa a 
lenha, as cann:~.s e os objectos que vão furtar 
no Jaroim. (Riso.) 

0 SR. HEREOIA. DE SÁ-Neste caso SOU for
çado a volta.::- ao ponto ctesta. accusação. 
Pergunto: qual a base que V. Ex. tem para 
avançar uma proposição de::.ta. ordem? 

O Sn.. Cos-rÀ J'ONIOl~- São as 60 prisões de 
individuos-effectuadas dentro do Jardim. 
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O Sa. HEREDIA. DE Sl-E como sa.be disto~ 
0 SR. COSTA JUNIOR-Pelas cópias de om

cios dirigidos ao delegado. 
O SR.HEREDI,~ DE S.<i.-Estas cópias de oro-

cios foram firmadas por quem~ · 
VOZES-Oh! 
O Sn.. HEREDrA D3 SA.-Tendo o Sr. dire

ctor do Ja.t•dim Botanico promovido contra as 
autoridades esta. guerra, allegancto que as 
autoridades nii.o cumprem o seu dever nem 
tratlm de providenciar sobre os damnos alli 
~a.usa~os, e nisto que S. Ex . se estrib:~. para 
.responsabilisar as autoridades da. Gavea.. 

O SR. CoSTA. JuNIOR-Quem f urtou a. C11sa 
dos Loureiros ~ 

Póde até Cazel-o na. pessoa do nosso hon
rado collega, Sr . Rodolpho Abret,J.. que se 
a.cba no recinto. 

Mas, Sr. Presidente, limito-me a repro
duzir sem commentarios. 

Parece-me, entratanto, que a Camara. dos 
Depubdos deve estar sciente, pela s conside· 
rações que acabo de fazer, de que esta que· 
stão não ó como a. expoz o Sr. diractor do 
Jardim BotaH\co; ao contrarí11, si ells hoje 
existe é exclusivamente devido á. pessoa do · 
mesmo director, o unico responsa.vel por tudo 
quanto tem occorl'Í.to na fl'eguezia d tt Gaven.. 

Ficam a~sim respondidas as cónsiílernções 
fe itas pelo nobre Deputado na ultima sessão, 
nos pontos em que eu não podia deixar tl.c 
responder . (J"riuito úem, muito bem,) 

0 SR. liEREDIA. DE S..\-Não percebo qne 
a.lguem possa furtar uma ca.sa., levando-a. ·O SJ.•. Costa -Junior - O nobre 
comsigo. Deputado pelo 1'' districto tendo fa lla.do lon-

0 Sn.. CosTA Jumon.-Não leva. o todo, mas gamente sobre a questão relativa ao Jardim 
leva as par.tes. Botanico, me parece que nada adiantou .•• 

0 SR.. HEREDIA. DE Sl-Esta casa, Sr. Pre- 0 SR. HEREDIA. DE S.Á. - Na opinião de 
sidente, é uma. edificação que está completa- V· gx. · 
mente arruinnda. desde 1886, si tunda não na O SR. COSTA JUNIOR- .. deixando a. questão 
parte cultivada do Jardim, e sim dentro dll.S como estava., não trazendo nenhum facto 
ma.ttas proximas. novo para demonstrar a. culpabilidade da-

G-r:ll~as ao deleixo da administração do quelle dircctor. 
Jar(lim. esta cr.sn. permn.necin. em completo o sn.. H'ElREDIA DE S.í.-Apontei dou::~ factos, 
abandono, totalmente estragada, as pn eJcs os ma.is importantes. 
abatirlas, quasi por terra . 

Quando o Sr. director mandava retirar O SR. CosTA Jt:Niort-Quaes '~ 
de.sa casa, para em.pr~nar em ou tl•a. obr-a., O SR. HeREDIA De S.í.-0 artigo do O Pai:: 
alguma. estacm, é natural que um ou outro e ... (Apartes.) 
pudesse t iral' de lá. qualquer frAgmento de o SR. Cosn . JUN!OR. - Isso não e fucto, é 
madeirn.. Mas a casa não foi estragttda. pelo uma opinião do jornal e essa mesma. ravo-
pe~soal d1~ Ga.vea; ella :tba.te11, porque não 1 1 il. ê 1 · t d · d ·t 
Podia resistir ao tempo·, nunca. teve concertos, rave e,s n· J cr ' em 0 operlo 0 que Cl ou. Sr. Presidente, a verll:l.de qne esta. na. con-
nunca foi cuidada. sciencia de todos ú que existe uma lucta entre 

O Su.. CosTA. JUNIOR-E o m~tterial della? o director do Jardim Botanicu e os moradores 
O Su.. HER.EDIA DE SÁ- Foi a nroveitado rla rua Castor! na, isto é, os operarios de di ver

pelo rlircctor para fins diversos, que nüo s:ts fabricas que estão colloca.da.s nos fundos 
posso saber . (lo J:ll'd im . Mas porque existe est.1. lucta ~ 

E' preciso mostrar a razã.1 pehl. qnal se l'S· O Sa. H EREDIA Dli: S.\- Até o vig;trio não 
tabeleceu a lucta. contr>a o Or. Celso Reis. A escapa. â. ~a.nha do Sr . director! 
questão loi porque o S1•- Cel:;;o Reis teve (j llC 0 SR . CoSTA J UNIOR _ 0 nobre Depumuo 
l'eclamar cont1·a. o que o rlirector do Jn rd ím d 
B~ta.nico praticava, em dotrim•mto da. s~lu- qucren o vir accusnr o director do Jardim. 
bridade publica. px·eci~ava prova:· que os orerarios niLo tecm 

E' assim que o Pà.i::, orgão aprcciiu.lo por du.mnifiCt%dO aquclle propr io naciona.l. 
tod<t o. popu lação, cuj.\ rml~wra autox•1z:vlo. 6 O SR . HERli:DIA. I> F. SÁ- A provtt virá neste 
sempre tída. no mais alto conceito. num ;\r- inquarito quCl está. sendo aberto pela policia. 
tigo sob a epigra.plte Exct~,-s,ro & •Úta.ria, l'C· e que fiLlla rá. mais alto do que eu . 
íl!ri:HlO·~e ás cnu ,;.>JS que concorr iam ~ara o o SR- COST.\. JUNIOR-Era. preciso dar a. 
mau.esta.do .ell? que esta.v:~. a i<'eguE'Jia do. razã.o da existeucia. dessa luct''· O que nós 
Gavea., exprtmm-se nestes tet•mos. (Lc ,) todos sabemos e comprehendemos é que a. 

O SR . CosTA JUl,iiOR-Elle é que consentia~ llnctn .~~ dá p11rque os ~perarios prejudicam e 
o Sn. . liEREDIA. DE s,\.-Não sendo isto ver- dnmnlllcam o esta.pelectme:lto tt ca1•go do Sr. 

dade, V.. Ex. chame o Pai:; a responsabili- Dr. Barbos<t Rodngues. 
da.de. . . 0 SR.. HEREDIADE SÃ.-Não a.:poiado, 
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O SP.. CoSTA JU.NI.,R-V. Ex. não demons
t rando que a uma outra qualquer razão é 

· devida. a lucta. que se acha t ravada, e apon· 
tando apenas como causa de ta.l lucta as exi
geocias, as -víolencias daquelle director, não 
poderà nu oca. demonstrar que n ão são os ope· 
r arios ~:s culpados. 

citlas pelo Sr. director do Jardim e ago;·a 
peço-lhe me indique outras pe:;soas. 

O SR. HRREDIA DE S.-\- Já. o fiz. 

O SR.. CosTA J1JNIOR- Como ? 
O SR.. H ER.tDIA DE S.\-Já. demonstrei que 

é inexacto que os operarios t enham da.mni· 
:ficado o proprio nacional chamado Ja.rdim 
Botanico. 

O SR. CosTA JuNroR-Os opera.rios do Jar· 
dim Bota.nico damnificam aquelle proprio 
nacional; e o Jo,·naZ do Cornmerciq mandando 
nara. alli um dos seus redactores com o fim: 
especial de examinar os estragos produzidos 

_ por elles no Jardim Botanico declarou, sob 
sua responsabilidade, que aquelle pro~rio n~
cional e.';ta.Va. mutto da.mnificado. Ets a prl
meira prova • . va,mos á seguBda. Tanto é 
certo que os operarias fartam, destroem o 
Jardim Bota.nico, que eu acabei de dizer a 
V. Ex. que uma. casa de sobrado que em, 
1896 ainda era ba.l.Jitada, de peça. em peça, 
foi desapparecendo. O Sn.. CosTA JUNIOR - Então JlOr que l1a 

lu cta entre o director e os operarios~ Então 
existe outro mo ti To que é preciso que V . Ex. 
explique. 

O Sa. nEREt>IA DE S,\.-A verdade é esta, 
que o director uo Jardim Botanico persegue 
sem motivo nenhum a esses operarias sob o 
prete:'i:to de que elles tiram lenha . 

O SR. CosTA J uNron.-Ora. dizer que o di
rector do · Jardim sem razão e sem causa 
persegue os operarias, e i:>to depois de pro
-qado que elle t:\m prendido em fla
grante mais de 60 gatunos dentro do Jar· 
.dim, é cousa que o nobre Dep utado póde 
affirmar, mas que nós outros tem.os obriga.çii.o 
de não acredita.:·. 

0 SR. HEREDIA DE SÃ-Pelo abandono do 
Sr. director . 

O SR. COSTA Ju~ron.-0 abandono não póde 
conduzir, carregar materiaes de um 1ado 
para outro. Foi preciso que ·os honrados 
proJetarias do nobre Deputado viessem a.judar 
esse desappare~imento, essa mudança. 

O Sn.. HEl\EDlA. DE S..\.-0 material tinha 
sido retirado pelo proprio director do Jardim 
Botanico. 

O SR.; CosTA JuNrnn.- Sr. Presidente, para 
detender os .operarias da Ga vea., o nobre ~
puta do não trepida. em ir a té ao ponto 
de dizer que o material roubado foi tirado 

. . . pelo director do Jardim Bota.nico, ma.s 
O Sa. HEREDIA. DE SA - SI e ver~ade que ent ão por que eram el!es presos pelo director 

uma ou outra vez alguem tem t•rado. um dentro do Jardim '1 Si eram inuocentes, si 
pedaço ~e p~o ou apanhado_ um ~:admho era illegal ou injusta a pril:'ão, por que tendo 
de bambu, nao se ~61e accu~a_r de,~es pe·. sido presos ás dezenas, nenhum. protestou ~ 
quenos da.mnos a ola~se opert~rm da Go.vea. Por que 0 delegado que criminosamente os 

O SR. . CoSTA Jul'noa- Já o nobre Deputado protege a. ponto de não cumprir a. lei não 
começa a confessar que tecm tirado pedaços fazendo inquerito e não instaurando processo 
de páo o bocadinhos de bambu, e~c., mas não reclamou, não proclamou a. innocencia 
affi.rma qne não são os operarias que pra· de seus protegidos~ 
ticam ess~s fttrtos. Efi'Llctiva.mente, os ope - Tanto o material da casa dil.s Loureiras foi 
rarios não -podem 1'urtar, pois si eHes são \~ID furt.'l.do pelos operarias que um destes foi 
gr~nde parte eleitores do Sr. Delegauo! ! l preso em flagrante delicto dentro dessa cal:&., 

o SR. Htm.EDIA. DE SÁ _ v. Ex. está como expuz l_tonte~ •. :pela autoridade policial 
torcendo 0 - ar,.u mentos a. ~eu talante qu.e o coni.lU7.1U até a. presença ~o d trector, 

~ e ~ • detxa.ndo sob a. gu•1rda. deste o feiXe de ma-
O SR. CosTA JuNIOR -Sr. Pr'r.sidentc, deiras que o operario ladrão pretendia ca.r-

não ba quem não saibn. que os operarias da regar. ' 
Ga -.&~.,principalmente os qual ificados eleitores Aquella autoridade disse ao clirector que 
naquella fregoezia, ,:ií.o incapazes de dnmni- levava o criminoso á delegaoü\ paro. lavrar o 
ficar o Jardim Botanico, e que, si alguem cor·po de delicto ; porem. minutos tl epois rece· 
a panha. um·bambú, ap.:. nha- o para. gaiolas, beu o diretltor aviso de que estavam nova
como aiürmn. o nobre Deputado. Bu creio que· mente furtando madeiras, e dirigindo-se com 
neste terreno não devo insistir. alguns guardas para o ponto indicado encon-

0 SR. HER.EDIA DE S.\- Qual é a base em t~ou furtando o me~mo indiV:i~uo que tinha 
que y. Ex . se nrma para provar que os S1do preso p ela. a.ut~r1dade pohClat. . 
opera rios da Gavea. prejudicam o Jt~rdim E v. Ex. tem am~o d_e VIr a.ffirmar a ca-
Botanko ~ mara que os opcrar10s sao santos~ 

Eu já disse qu:1 o nobre Deputado não O SR. HEREDIA DE S,\ - En disse quo o 
po.;;suia outr<'S informações além das forne- director ·quer fazer passar :por ladrões, op~-
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rios eleitores e não eleitores, na.cionaes ·ou 
estrangeiros, quando elle procede com pouco 
escrupulo. 

O Sn.. CoSTA JUNIOR- Dizer que esses ope· 
rarios, esses eleitores não damnificam o Ja.t•
dim, é nGgar a evidencia.. 

Si V. Ex. contesta que o. Jardim Botanico 
está sendo damnificado, que os ca.nnavia.es 
desappareceram e üié a. propri:-. casa jã. 
desn p pareceu. 

O Sa.. HER.EDIA. DE s~t-Já cantei ha pouco 
, est'\ historJa da c;as.'.J,. Quem são ent.'.io os 

dn.mnificadores ~ Qual a causa da. lucta entre 
• o director e os opera.rios ~ (Apa,~tes , ) 

O Sa.. Cos.TA. JUNIOR-A prova. de que os 
operarios damnifica.m o Jardim Bota.nico está 
nas repetidas prisões em flagrante de indivi
duas que, lev;ldos â presença do delegado, são 
so: tos immediatamente para il'em novamente 
furtar lenha e insultar o direetor. 

O illustre colleg·: póde negar que já. foram 
.presos sessenta e tantos inaividuos por furto 
no Jardim Botanico ~ 

0 SR. HERilDIA DE S,\ -Provei hontem 
aqui que em corpo de clelicto foi um damno 
calc'-tl:tdo em !20 reis. 

O SR. CosTA. JuNIOR-Nega tambem o H
lustre Deputado que o diü~gado não faz effe
ctivas as prisões com excepção de duas, que 
o foram por ordem do ch<:1e de policia 1 

Allegou tambem o nobre Oepuhdo que o 
llirector andava mendigando o apoio da. im
prensa. ; e eu declaro que e mais nobre pro
curar a imprensa para. razl}r valer os seus 
direitos do que fa.zer gatunos escrever mise· 
raveis declarações para. macular a. honra. de 
um homem de bem. 

O SR. HEREDIA DE SÃ. - V- Ex. Dão tem o 
direito de qualificar de gatuno um homem 
muito conhecido e considerado na. Gavea. . 

O Sa. CoSTA JuNioR.-Como se ebama elle ?-

0 SR. HEREDIA DE S,\ - Manoel Soares de 
Azevedo. 

O SR.. CoSTA JuNIOR - Pois bem, affirmo ã. 
~a.mara dos Srs. Deputados, sob minha pala~ 
vra. de honra e desa.:tio a S. Ex~ que me con· 
teste que Manoel Soares de Azevedo, que o 
nobre Deputado diz ser negociante e cidadão 
importante, foi preso a 21 de abril em com· 
panhia de Manoel Henriques e Antonio de 
Soma, dentro do Jardim Botanico a furtar 
plantas do mesmo Jardim e sendo levado á. 
presença do delegado, esta infeliz autori
dade, em vez de fazer effecti va <l. prisão ma
ndou·o em paz, exigindo como paga de sua 
liberdade a declaracão que V . Ex. exhibiu 
!ia t ribuna. 

Póde V. Ex:. contestar este facto ~ 
C:~m.":l V, H 

Terá. o debgado da Gavea a coragem de vir 
á imprensa negar que recebeu esse individuo 
escoltado por um cabo e tres praças '? .. 

0 Slt. HEREDIA. DE SÃ- Para mim e DO• 
vid~de. 

O Sa.. AuGusTo SEV'ERO - Depois dis~o. o · 
director do Jardim Botanico não precisa. de 
mais defesa. (Apoiados.) 

O Sa. CosTA. JuNIOR- Dizem, com muita ·· 
razão, os meus collegas que depois da prova 
que citei, o assumpto esta des~inda.do, ficando 
demonstruda. a. má. fé da poticta da Gavea q11e 
illu•liu a. boa. r~ do nobre Deputado, forne
cendo-lhe semelhante documento~ 

Sento·me, poytanto. convencido de· que o 
meu illustre collega, moço puro, de bons 
sentimentos, não concorrer;\. mais para o des
prestigio de uma. das gloria.s do nosso pa.iz. 
( Ap1i,,dcs.) 

s. Ex: lamentarà tambem. estou certo, a 
grande injustiça que, levado por más infor
mações, commetteu p~ra com o director do 
J<trdim Botanico. 
· E' possivel que o nobra Depu tado tenha 

vantagens como homom politico defendendo 
a a.utoridat.le, os políticos da freguezia da. 
Gavea, mas muito maiores ter á. o nobre 
Deputado não coosentindo que o Dr. Barbosa. 
R•Jdrigues, um dos braúteiros mais distinctos 
desta. época., urn sabio que honra. e eleva o 
nome da nossa terra, seja enxovalhado tão 
cruel e injustamente. 

Coni:orra o nobre Deputado, que é um moço 
distincto e de nobt•es sentimentos, para que 
cesse esta lncta ingloria e não intervenha. 
mais a policia aciJ.•rando orlios contra o di
rector que só lucta para salvar aquelle esta.· 
belecimento que em lx>a bora a Republiea. 
collocou sob sua guarda. 

O Sn.. HEREDIA. DE SA-Os operarias sempre 
respeitaram a pessoa do director e a sua. fo.
mi\i(l., 

O Sn. CoSTA Ju.NioR-Sent:mdo-me, peço a 
V. Ex. que. f:lça. esse grande serviço, que 
a nteponha o.o~ interesses da política. da. 
Gavco. os interesses do paiz e concorra para. 
que, respeitando·OS se respeite ta.mbem o 
t.lirector dojat·dim, (l!Iu ito óem, muito bem.) 

Comparecem ma.is os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Ma.rcellino, Amor im Figueira.. Eo.~as 
Mn.r·tins, Serzedello Corrêa, Lu iz Domíogues, 
Viveiros, Torres Por.tuga.l, Josê Avelino. 
Francisco Sá, Helvecio Monte, Trindade, J()Sé 
Mariano, Herculano Ba.ndeira,Coelho Cintra, 
)ialaquias Gonçal~es, MQreira Alves, Juven
cio de Aguiar, João de Siqueira, Art.bur Pei
x.oto, Rodrigues Dot•ia., Castro Rebello,Milton, 
Eugenio Tourinho, Paula. Guimarães, Adal
berto Guimarães, Leovigildo Filgueiras, To~ 
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l entino dos Santos, Eduardo Ramos, Marco-, O SR . CASSIANO no NASCI!>Il!:XTO -Mas 
lino Moura, Pinheiro Junior, Jose Murtinho, V. Ex. já;annunciou a ordem do dia e por 
lrineu Machado, Alcindo Guanabara, Ti- is~o ê na.tural que faça votar o par~c(.'lr. 
~ot~Je~ da Co~ta •. Au~·usto de ~<lsconcellos, E' nn:punciaàa a vot:lção do -parecer n . ll , 
S11 Fre1re_. _Bellsarto ~~ Souza, Fonseca Por- de 1890, reconhecendo Deputado pelo Estado 
t~lla , Enco Coelho, ~1lo Peç:tnba, Deoc~e- de Goyaz 0 Sr. Fm ncisl)o Leopoldo Rodrigues 
etano de Sonza., Mayrt?k.: Ca.logera.s_, AlmeJd?-1 Jardim (discu•sã.o unical 
Gomes, Jncob da. Pancao, Cupertmo de St- • 'I ' 
queira, Augusto Clementino, Artlmr Torres, São successivamento postas a votos e a.p-
Padua. Rezende, Edmundo da Fonseca, Alvel; provadas as seguintes conclu~ões do parecet· 
da Castro, l)razilio rla. Luz, Lamenha Lins, n. 11 , de 1899: 
Franci~co Tolentino e Diogo For-tuno\, 1•, que sej<Lm a.pprovadas as eleições qUB 

E' lido, julgado objecto de deliBeração e tiveram lagar a. r 9 de fevereiro do corrente . 
enviado á Commissão de lnstrucção e Saude nnno, no Estado de Goyaz, p:t.ra o preeóohi-
Publiea o seguinte mento do. vag--..1. abel't a. pelo Dr. Urbano Coelho ' 

de Gouveia; 
l"Ro.mcro 2'; que seja reconhecido e proclamo..cfo 

Deputado o coronel Francisco Leopoldo Ro-
N. 13 - 1899 drigues Jardim. 

B econ hece como de C!Jracter official, em todo o 
territorio da União , para todos os e/feitos 
legtJ.es, os diplomas conferidos pela. Escoltt 
Pol!Jtechnica de S . Paulo . 

O Congresso Nacional resol ve : 
Art. 1.• São reconhecidos como de caracter 

official, em todo o terriíorio c!a. União, para 
todos os e!Ieitos legaes, os diplomas conl'e
ridos pela Escola Polytecbnicn. de s. Paulo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões. 2! de mo.io de 1800.
Bucno de A~ldl'ttda.-Eliaf Féwsto.-Glicerio. 
- Casemi1·o tl:! Roclr.a.-f.'{)sta Jwtior .-Fau
lino Ca.rlos.-Edmundtl da FoHseca. - Olivci1·a 
Braga.-Joao Galeão Carualhat. 

E' a.nnuncir.da o. votação do roquerimento 
do Sr. El ias Fau:>to, o1ferccido nll S')SSilo de 
23 de maio dG 1899, cujo theor é o seguinte: 

<~'Requeiro que ~ej.1. nomeada uma. comm;s. 
são compm;t:\ ele cioco mornbros Lia Ca.mnr·a 
dos Srs. Deputado~. l)a.t'a o IIm especial <lo 
estudar com a mnxinm urgencin. a moditl
caçii.o d:t tarif~ aduaneiro., subordinando-a a 
u ma melhor orientação ecooomictt. » 

O Sr. Cassiano <lo Nasci
mento (pela o1·dem) - Pcrdoar-me·h::t. 
V. Ei. si ihe lembrar que antes da. vota~.ão 
deste requerimento deve ser votaclo o parecer 
r econhecendo um Deputado, e qu e se acha na 
na ordem do d ia, quo é materia urgente. 
(Apoiados . ) 

Creio que V. Ex. deve submetter --orimei
ro.mente á votação este parecer e depÕi~ este 
requerimento. 

0 SR. PRESIDENTE- Devo declarar que o 
requerimento é materia de simples expe
diente. 

O Sr.Presi<lent.e-Proelamo Depu
tado pelo Eiltado de Goyaz o Sr. Francisco 
Leopoluo Rodrigues Jardim. 

O Sr. I-Iermene~il<lo de 1\lo
raes (pela o!'dem)-Sr . Presidente, achan
do-se na ante-sala o Deputado que acaba. de 
ser reconhecido, peço a V. Ex. o obsequio de 
conv ido.l·o a vir tomar a,ssento. 

O Sr, Presi<lcn te convida. os 
Srs. 3• e 4" Secretarias parA irem receber o 
mesmo senhor, o quv.l, senrlo introJuzLdo no 
recinto, presta junto á Mesa o compromisso 
regimental. 

E' nnnunciaila, de novo, a vot:l.ção do re
querimento do Sr. Eiin.s Fnusto. 

O Sr. ElinR Fnu1;1t.o (pela ordem) 
Sr. Prosidente,nã.o cstavn hontem no recinto, 
por isso que havul. me retit-a.do pu.ra os tril
ln\lhos dn. Commissii.o do que 1i1ço p:~.rte, e só 
hoje 110 entrn.r "q ui Coi que soube que ore
qno:·irncnto .1uo havia su11mettitlo á conside
raçii.o d•~ Ca~11 , n. respsi to do estudo da. tnrif<\ 
arl uanoira, ha.vin. si110 posto em discussão e o 
nobre J"lt>putauo p~lo Esta•lo de San ta. Catba
rina pedido n. p::l.!avra. e feito a seguinte de· 
clara..;ão. (La.) 

Quando apresentei o requerimento, não 
havia commissão creada, Sr. !:'r esidente. 

o Sa. LAuRo !\·IiitLErt- Esta resumo nrr.o e 
fiel, não foi revisto por mim. 

O Sa. ELIA.S FAUSTo-Refiro-me ao Dia,·io 
Of!iciol. 

O Sn. LAURO MüLLER-Pedi a pa.laVI'a para 
lembrar que bn.via uma proposta. da Com
missii.o. 

O Sa. ELxAs FAUSTo-Acceito n. explicação . 
E ' verdade que, quando tive a idéa de apre· 
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sentar o requerimento, fui avisado por um 
illustre collega., Deputado pelo Pará, de que 
havia um requerimento ideutico pendendo 
de decisão da Carnara e assignado pelO$ Srs. 
Lauro Müller e :Montenegro, para crear-se 
uma Commissão de Tarifas permanente, com· 
posta de cinco membras. 

Vendo esta indicaç5o, que eslava mais ou 
menos de accordo com as minhas idvas, por
que eu apenas pedi uma commissão e~pecia.l 
para a occasião. e vendo igualmente que o 

• pari;icer da Commissft.o de Polícia não el>ct de 
, todo favoravel ao projccto apresentado por 

SS. EEx., que pediam a commissão ele cinco 
membros, não pre<alecendo para o caso o 
art. 41 do Regimento, e concluindo a Com
missão de Policia por a.cceitar o projecto sem 
a excepçã.o do art. J 1, e aconselhando ella a 
reYisão das tarifas de transporte, de que pa· 
rece não cogitou a indicação ..• 

0 SR. PRESIDENTE-Lembro ao nObre Depu
tado que a discussão esta encerrada.. 

0 SR. ELIAS FAUSTO- Não discuto; quero 
a:pen:1s justificar a retirada do meu reque
rimento. Elle ja estava. morto e não vale a 
pena levar bordoada. 

O Sa. SERZB:DELLO CoRR:f:A-Ainda bem qua 
V. Ex. conhece. 

0 SR. ELlAS FAUSTo-Conheço. Etle u:.1sceu 
modo. Disse-me o Sr. Bueno de Andrada 
que os projectos aqui teem o tumulo ou o 
berço nos corre!lores e que é desnecessaria. a 
discussão. 

o Sa. BuENo DE ANDRADA- Só vivem 
qua.ndo teem bons padrinhos. (Ha. outros 
oparles.) 

0 SR. ELIAS FAUSTO - Mas, como dizia, 
apezar da ter visto. indicação identica, apre
sentd o requerimento, por·que o parecer re· 
feria-se a tarifa.s de transporte, e não con· 
corclo e nem parece raznavel que o Congresso 
legisle sobre questão de facto. 

O SR. BuEKO DE Ar\Dl~ADA-0 ontro con
tém o absurdo de legislar sob1'e tarilas de es· 
'tradas de !'erro. 

0 Sa. ELIAS FAUSTO- Isto e questão pu
ramente administrativa (apoiados), e é tit·a·r 
ao Executivo o que lhe compete de direito. 

U~I SR. DEPUTADO - Quando a Commissão 
trouxer a. questão ao seio do Congresso, V .Ex. 
terá occasiüo de combater. Agora, está fal· 
laDdo sobre o vencido. 

0 SR. ELIAS F:..tSTO-Estou apenas justi
ficando porque retiro o meu requerimento. 
Sou novato na. casa, mas jâ. aprendi como 
aqui se discute ..• 

0 SR. PRESIDENT:E:-Atteução! 

O Sn., ELIA.s FAUsTo- E' para uma expli· 
cação pessoal que estou fallarrdo, Sr. Presi~ 
dente, é para encaminhar a votação ; mas 
vou concluir. 

Em vista disto, e conseguindo mais ou 
menos o IDtlu fim, que é a crenção de uma 
commissão, sendo-me indilferente que esta 
seja. ou não permanente, e ~ó desejando que 
e lia tome em consiclcraçiio as inêas que expuz 
sobre tarifas, concluo peliindo o. V. Ex. que 
consulte a. Casa si consente na retirada do 
meu requerimento. 

Consultada a. Cama.ra, é concedida a re· 
tir:Lda pedida. 

E' annunciadn. a votação do projecto u. 2, 
de 1899, fixando a força naval, para o exer· 
cicio de 1900 (3• discusoão), 

O Sr. President;e declara que, n:t 
forma do Regimento, vae se proceder a vota
ç.ã.o das emendas o!ferecidas pela Commissão 
de Marinha e Guerra. 

Postas a votos, são approvadas as segnin· 
tes emendas da Commissã.o de Marinha e 
Guerra, ao projecto n. 2, do corrente anno : 

Art. As praças e as ex-praças qu se~ 
engajarem por mais de tres annos e om se· 
guida por clous, pelo menos, terão direito 
em ca.da. engajamento uo valor recebido em 
dinheiro das pe~as de fardamento gratuita· 
mente distribuídas aos recrutas. 

Art. Fica o Goveruo autLrizado a mo-
difirar o art. 21 do regulamento que baixou 
co.u o decreton. 8.666, de 16 de setembro 
de 1882, p;' ra o fim de perceberem os mari
nheiros foguistas, alem do soldo que lhes 
compete, a :;ratificação diarin. das tabellas 
em vigor, paga sem as re;tril'çõos cl:.lquellc 
nrtigo e das outras disposíçi:íes do mesmo re
guhtwento, contando·se como dias rle tru.ba· 
lho tu dos os liÜUl de cac.b rncz. 

Em seguida 6 poslo •• votos e n.pprovado, 
assim emendntlo, om 3" tli~cns:;iio,o orniado â. 
Commissiio do Rcdu.c~üo, o seg-uinte 

PROJECTO 

N. 2- 1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• A força naval, no anuo de 1900, 

constará : 
§ 1. • Dos officiaes da a1·mada e classes an

oexas, conforme os respectivos quadros. 
§ 2. 0 De 4.000 praças do corpo de mari· 

nheiros nacionaes, jnclusive 300 pl"aças para 
as tr'3s companhias de foguistas e 100 :para a. -
companhia. do Estado de Matto Grosso. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:03+ Pág ina 10 de 15 

28 ANNAES DA CAM&AA 

§ 3." De 700 foguistas,contractados de con
formidade com o regulamento pl:'omulga.do 
para os foguistas ex:tra.numerarios. 

§ 4." De 1.5u0 aprendizes marinheiros. 
§ 5.' De 450 praças do corpo de infantaria 

de marinha. 
§ 6. o Em tempo de guerr"a, do dobro do 

pessoal dos §§2•, 3•, 4•, e 5•. 

exerci cio, o credito de 51:820$150, supple
mentar ás verbas ataixo do art. 19 da lei 
n. 560, de 31 de dezembro de 1898, sendo: 

§ lO. Soldos e gratificações : 
Para 23 alferes-alumnos ••••••• 

§ 11. Etapas: 
Idem ... 9 ...................... . 

27:283S,'750 

24.536$400 Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçõeg em 
São successivamente postos a votos e ap· contrario. 

provados em 2" discussão os seguintes ar
tigos do 

PR.OJEOTO 

N. 11- 1899 

O Congresso Nacional resol'!e: 
Art. 1. • E' o Poder Executivo autorizado 

a r brir ao Ministerio das Relações Exteriores 
o credito .!e 260:000$, supplementar as 
nrbas 6'' e 7" do art. 12 da lei n. 560, de 31 
de dezembro de 1898,sendo : á 6", moed~ cor
rente, ôO:OOD$;á. T•,moeda c-.>rTente,lOO:OOO$; 
â. 7", ao cambio de 27, 100:000$000. 

Art. 2 o Revogü.m-se as disposições em 
contrario. 

O S.-. Augusto Mont;enegro 
(pela. <mlem) requer e obtém dispensa de in
terstício :para o projecto n. 11, de 1899, pas
sar a 3• discus;;ão. 

Posto a votas, é approvado em discussão 
uoica. o parecer n. 10. de 1899, concedendo 
licença por tempo indeterminado ao Depu
tado por Pernambuco Antonio Alves Pe
reira. de Lyra. pa1 a ausentar-se desta Ca
pital. 

O Sr. Presidente-Estão :findas as 
votações; passa-se á mataria em discussão. 

E' annunciuda a 3' discussão do projecto 
·n. 6, tle 1899,autorizando o P(lder Executivo 
a abrir ao Mini~terio da. Guerra o credito de 
51:8:20$150, supplementar a diversas verbas 
do art. 19 ria lei n. 560, da 31 de de· 
zembro de 1898. · 

Ninguem pedin~o a palavra, e encm•rada :1. 
discussão e a.nmmcía.Jn. a votação, visto haver 
numero. 

E' a.pprova.do em 3• discussão e enviado it. 
Commissão de Redacção o seguinte 

PltOJECTO 

N. 6- 1899 

'· 
E' annuncLada a 2• discussão do projecto 

n. 119, de 1898, mandando regular a re
forrn~ dos offl.claes do exercito e da armada 
pela legislação anterior ao decreto n, 193, de 
30 de j01neiro de 1890,. e da outras provi
dencias, com substitutivo da Commissão de 
Mnrinha e Guerra ao p'rojecto n. 126, de 
1897. 

Entra inn discussão o art. 1•. 

O Sr. Oliveira Braga vem jus
tificar um requerimento, relativo ao pro
jecto n. 126, de 1897, e ao substitutivo da 
Commissão de Marinha e Guerra ae 189B,hoje 
projecto sob n. 119, de 1898, d~ qual o ora
dor fazia p~rte. 

Em largas considerações, o orador explica 
a medida concilíudora que se continha no 
substitutivo por S.Ex. apresentado, e lil.z o 
historico do assumpto contido no projecto. 

Como, porém, actualmonte a Cou,mis~ão 
de Marinha e Guerra. e composta na sua. 
maioria de outros Srs. Deputados, que não 
os que a compunham no a.uno passado, p!L· 
rece a S. Ex. que ella deve ser ouvida a 
respeito, tanto mais quanto a Commis:;ü.o 
pas~a.da não foi una.nlme em approvar o sub-
stitutivo. · 

Neste sentido, o oradul' a.presenta um re 
querimento, atiro tlc que o r•rojecto e substi
tutivo voltem á Commisgão de Ma.riubo. o 
Guerra. PM'n emittir parecer. (11luito bem.) 

Yom i~ Mesa, é lido, :1.poindo e entro con
junctamento em uiscussilo, o seguinte 

llEQUERIMEI:\TO 

Requeiro que o projeclo n.l26, de 1807, e 
o substitutivo da Commissão de Marinho. e 
Guerra. voltem a referida Commi;;sã.o para 
~obre elles emittir parecer, 

Sala à as sessões, 3 de junho de 1899. -Oli
veira Braga .• 

O Congresso Nacional resolve : O s.-. l.\•eno Rego (p~la ordem} -
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a Sr. presidente, duas razões me forçam a ac

abrir ao Ministerio da Guerra, no corrente ceitar o requerimento do nobre Deputado 
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por S. Paulo. A :primeira, e esta e talvez um 
pouco pessoal. e que uão contava com a dis
cmsão desse pr.ojecto hoje, em vista do que 
nem ao menos pude prçcurar avivar a mi
nha memoria, consultAr documentos que te· 
nho de quando esta ma. teria se tratou aqui 
no anno passado. Acho que nenhum dos 
nossos collega.s presentes _poderà. dar um 
voto esclarecido nessa mater1a sem uma nova 
impressão qu.er do projecto, quer do pa.recer 
da Commissão. A segunda razão e que, pro-

R.EllACÇÕE!l 

N. 9 .A -1899 

Reriacçüo final do projecto n. 9, deste anno, 
que au!orisa o Pod~r Exectttivo a conceder 
a NelSon Serejo de Caroolht). telegraphista 
da Repartiçúo Geral dos Telagraphos, um 
armo de licença, com o seu ordenado, para 
tr~ta1· de sua saude onde lhe. con1>i e1· 

• ~~do o ?O~re Deput~do que o projecto V?lte 0 Con,.resso Nacional resolve· 
a Comm1ssao de Mar1nha e Guerra, constitue I 0 

• 

isso mais uma opportunidade para. que elle Art. 1.• E' o Poder Ese.cutivo autorizado 
sej:1. novamente discutido e votado, bem ~ conce~cr a Nelson l?e_!e]o de Carvalho, te
como a materia nova devidamente esclare· 1egraph1s~a fla Reparhçao Geral dos Telegra
cida. · I phos, um . anno de liceni;a, com o seu arde-

Em todo o caso, Sr. "[lresidente, quer por nado~ para tratar de sua saude, onde lhe 
estas quer por outras razõas, o req_uerimento convier. . . _ 
do nobre Deputado e vantajoso e voto por A~t. 2.• Revogam·se as d1spos1çoes em con-
elle. tral'lo . 

Ninguem maispedindó a palavra,são encer
rados em 2" discussão o art. I" e successi va· 
mente, sem deba. te, os arts. 2". 3• e 4°. âo 
projecto n. 119, de 1898, ficando adiada. a 
vota.çã.o. 

O Sr. 1\-J:eno Rego (pela ordcm)
Sr. Presidente, o nobre Deputado requereu a 
remessa do projecto á Commissão de Mal'inha 
e Guerra. E' isso que tem de se discutir e 
votar, si para. is~o houver numero. 

O S1.·. Presidente-O requerimento 
sorá vot;tdo conjuntamente com o projectr, 
porque não b::t numf.lro nil Cas..'\ para. o fazer 
presentemente. 

Procerle-se u discussão elos diJferentes ar
tigos do projecto juntamente com o reque
rimonto ; .cuce1·rada esta, serü. posto a. votos o 
requa1•imento n.prc~ent>~do :pelo nobre Depu
t·.~tlo Sr. Oliveira Br;)g:\ ; e, caw eue seja. 
o.pprovaclo, o projecto voltará á Commissã.o 
pat·a novamente o instruir e entrnr em nova 
llíscus:oão. 

0 Sn.. MELLO REGo-Voltando da. Commis
são, entra em seguntla. discussii.o? 

0 Sn.. PRESIDENTE-Passa por mais uma 
discussão. . 

E' sem debate encerrado em segunda dis
cus~ão o artigo unico do projecto n. 125, de 
1898, autorizando o Poder Executivo a. rele
var a divida contrahida com o Thesouro 
Nacional pelo tenente do 9° regimento de ca.
vallal'ia do exercito Thama.z Braga, fallecido 
em combate no reducto de Canudos, a 19 de 
julho de 1897, cuja votação fica adiada. 

Vão a imprimir as seguintes 

Sala das Commissões, 3 de junho de 1899. 
-F. Tolcntino. -Pererpino. 

N. 13- 1809 

Redacção fina~ do parecei' n. 22, de 1.898, 
que modifica o disposto nos a'l'ts. 36 e 40 do 
regimento interno da Camartt dos Depu· 
tados 

(Yi<lo p~rce<:l' ll. 22, uc iSOS) 

Art. 36. As Commissõe$ perma.nmtes são 
as seguintes: 

1•, Policia.; 
za, Peti•;ões e Poderes; 
.3n, Constituição, Legislação e Justiça. ; 
4", Fazen~a r, lndustria; 
5", Marinllo. e Guerra. ; 
6", Instrucção e Saude Publica ; 
7•, Orçamento; 
8", Pensõ?.s e Contas ; 
9', Obras Publicas e Colonização; 

lO", Tarifa ; 
l P, Diplomacia c Tro.~·o~dos; 
12\ Redacçã.o das Leis. 

Art. 40. As Commissões de Orçamento, 
Pensões e Contas, de Constituição, Legislação 
e Justiça, de Fazenda. e lndustria., de In· 
strucçã.o e Saude Publica, de Obras Publicas 
e Colonização e de Tarif<~s serão compostas de 
nove membros cada uma e as outras de cinco, 
excepto a de redacção, que se comporá de 
tres membros. , 

O mais como està no Regimento. 

Sala das Commissões, 3 de junho de 1899. 
JvJ.io de Mello.-Silva Mari::.-Heredia Ck 
&.-Angelo Neto. 
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"Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 12 - 1899 

.Autoriza o Poder E(l;:CCtttivo a conced~r um 
anno de licença com o respectiviJ ordertrrdo 
(1.0 of!icial da Caixa Econ.omic:t de Minas 
Gcr·aes, Jose. Oyriaco de Magaíhtíes Braga, 
para tr1rtar de S1~a s~ude onde lhe convier. 

A' Commissã.Q de Petição e Poderes foi pre
sente o requerimento em que Josb Cyriaco do 
Magalhães Braga, officia.l ·da Caixa Eco
norniea do Estado de Minas Gera~s, soli.cita 
um anno de licença, com todos os venci· 
mcntos para tratar de sua saude. 

Considerando que o peticionaria p:ro...-ou. 
oom a.ttestado medico, acl1ar-se gravemente 
doente, o que justifica plenamente a con
cessão do.. licença., é a Comm1ssão de parecer 
que se,ia antol'izado o Poder executivo a 
da.\-a., mas só mente com o ordena.rlo a q·ue 
tiver direito; e. para isto, subrnette á. consi
dera.çfio da. Camara. o seguinte projecto: 

O Congr·esso Nacional resolve: 
Art. 1/ E' o Po'ler Executivo autorizado 

a conceder um. anno de lic~nça com o respe
ctivo or•lenado ao otficial ua Caixa Economica 
de '1\[i:nas Geraes Jose Cyriaco de Magalhães 
Braga., para. tratar de sua saudc onde lhe 
convier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçõe.~ em con
tt·ario. 

Sa.la das Commissões, 3 elo julho do 180!:1. 
- R~.wt lfcm·osv, pre~idellto. - 1'm,arcs d~ 
L!Jm, r·elator .- Cm.-cmi1·o ela RociN.- Tci
~eirit de S<i. . 

N. I~ - 18!.!9 

Fi~a a {orça da tcrr•t 2)1J.t~ o c:rlCJ'cicio rl~ 1900 

A Commi~oã.o de :O.Jo.rinhn. o nncrm, temlo 
ex:Lminn.úo a propost:~ do Po1lcr E~ocutl vo 
que Hxu. o.s ro1·ça.s rle tnrro. P<\Til. o exercido 
de 1000, poacrm limitar-se a oirorecel' o\. con
sidel'nção do. Co.mara. projecto de lei que re
produzisse littera.lmente os termos da.~uel!a 
proposto., segundo se tem r~ito em anuo:!! an-
teriores. -

As constantes e justas reclamações do Go
vemo, porem, motiv,1das pela. inefficacia da 
lei rle :fi.X<lÇii.o de forças, de anuo para Q.nno 
reprod.uzida sem modificacilo sensivd, indu
ziram a Commissão a esforçar-se por elabo
l'-ar um plojecto que melhor consulte as ex
igencias de :.>erviço publico, remediando os 

males apontados nos relatorios do Ministro 
da Guerra. 

Em 1896 en.tendia a Commissão de Marinha. 
e Guerra que «se de~ ia facultar ao Executivo 
um meio pratico de rea%i:;ar as medidQ.S consi
gnadas no aJ·t .. 87 d11 Constituição, ate hoje, 
infelizmente, ainda não postas em pratic.t por 
ci!·cumstancias impreuistas. 

«A lei :n, 39 A, de 30 de janeiro de 1892,' 
q11.e dá. í:nstrtu;ções para SIH execuç ãD, não 
estabelece o c~rrectivo para o ca.so da não no-. ·, 
meaçao das jMntas de a.Ustamento 11ti!-itar ?tos 
Estados por pa1·te dos respectivos !PW!rnos, 
dando isso lo[Ja1· a que o trabalho primordial 
po.ra a co;ecuçüa do art. 8'7 da Constituição 
aincl.a l lão se aclu: reali;;adc. ~ 

E em consequencia dessa observação pro
curou aquella Commissão deslocal' a nomea
çuo das jnntas, passando-a. dos Governaclores 
pam o Ministro da. Guerra, não conseguindo, 
todavia , a.lco.nçal" o fim que tinha em vista. 

Em junho ile 1891, logo apàs a promulga
ção da. Constituição de 24 de fevereiro, no 
rela.torio que apresentou por occasião da 
abertura do prillleiro Congresso Leg-islativo 
ordina.rio, o Sr. general A.N.Falcão da Frota, 
entuo Ministro da. Guerr''• informou que 
em 1 de agosto do anno anterior se procedera 
ao alistamento. dos cidadãos para. o serviço 
1lo exercito e da armada. e que em novem
uro seguinte haviam funccionado a.s juntas 
•le l'evisiio pura. o exame dos trabalhos das 
junbs p:wochiaes. tndo de accordo com a lei 
n. 2.55G. de 26 de setembro de 18i4 e re~u~ 
lamento tl'~ 27 de fevt~t'eiro tle 1875, e ponde
r:l.va: 

'l'endo.;Jorém, o art. 87 da Consliluiçtio, 
1lrt .Rcp~t btica §§ 3•' e ·i", aóo Udo o rccrutamen~o 
militai' f"orçart~ a disposto !Jt~c o e:~:ercito c a 
.r;-rnadl' compor-sc-hl1o p~lo volv;"tahado, sem 
zmllliÍO, e, 7lt't sua (alltt, pckJ SO!·teio prcf11ia-
1liC'n(~ ortJ'.mi~ado, ntto se pode mais executa1· a 
lei d~ ctlistame?lto pelo modo cstabdecido M 
dcc,·cto n. 10.220, !]li e nwndara p1·oceder ao 
1·cc1'''camcnlo furçado nas par(Jchi-ts em !l''~e 
mio se lit•cssc (.:ito c alúlc~mcnto. 

Assim, pois, si contin~a1·cm a ser flefi.cit!Ji tes 
o~ c~li.~wmc11los 11 e.~cass~Jar o volltnCarictdu J'IOr 
cffeilo da s11-pprcss,ío do premio, acliaado·sc 
p1·ohibido com o cslú o rcc;·utame~Ho {orçt.tdo, 
m1o lia~:c~·â possibilidade de preencher os claros 
das (o1·ças dt~ len·a e mm·, si o.ztras p1·oõidei~
cias ncio forem dadas a sem~lhante respeito. 

A.o discutir-se nesse anuo a -proposta de 
fixaç:"lo c.le forças de terra pa.rrt 1892, foi essa 
proposta emendada pelo Deputado Barbosa. 
Lima, em se~são de 26 de a~osto de 1891, e 
foram algum;:.s dessas emendas acceitas pelo 
Congresso Nacional, as ulllcas modificações 
aw hoje introduzidas nt\ lei de consc:ripÇão 
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militar de 1814 constiluindo oi! ~rts. 3" a 4• 
da lei n. 39·· A. de 30 de janeiro de 1892. 
desde ent!to cita.Uos e reproduzidos nas pro
posta s de fixação de forças de terra. 

Ou porque não tivesse sido devidamente 
regulamentada essa lei e expedidas as oeces
sarias instl·uccões, ou porque não 53-tivesse 
insistido junto aos governadores dos Estados 
Federados,dando-se a conveniente publicidade 
âs dis~osiçoes liberaes da lei n, 39 A, o que é 
certo e qua essa lei tem sido, até hoje, lett ra 

• mot;.t<> .. insistindo o Poder Exe cutivo por dis-. 
• posiçõ_es coercitivas, que a tornem mais efficaz. 

Em abr il de 1893 , o Sr. Ministro daGuetTa. 
informava o seguinte: . < Aír~do: flâo furam 
recebidas na Secrelo:,·ia de Estado informações 
sobre o alistamen to a que se procedeu nos E:;
tados em o anM pro:r.imo findo. Nao são desco
tthecid-ls as difficuldades g~e teem semp1·e 
emúa.raçado mais ou menos a e:x:ecução desse 
SCt·" ÍÇO, lf!IC e atid.s da maior impOI"tancÍrJ. e 
pa1·a cujo desempenho te em sido dadas as ne· 
cessar ias providencias.» 

Em maio de 1896, o Sr. marechal Berno.rdo 
Vasques, occupando-se desse as;;umpto, dizia 
o seguinte: 

« E' sem duvida um dos a$SUmptos mais 
importantes relativos á organização das forças 
de linha. de terra e m~r o que se refere ao 
mo()o de preencher as suas fileiras. . 

Tornando-se cada vez mais necessaria a 
execuç:i.o da lei n. 2.556, di! 26 de setembro 
de 1874, que estabelece o modo e as cond ições 
do recrutamento para o exercito e at·mada, 
com as modilb ações !leque trata a. de n. 30 A, 
de 30 de j :meiro de 1892, não ~ó porque 
seudo indispensavel completar a torço. Jb:ada 
nnnualmente pelo Congresso Nacional, o a.lis· 
tamen to v olnhtar io não é sufficientc pa.ra 
]lreencher todos os claros abertos pelas praçn.s 
que concluem o seu tempo, mo.s to.mbem 
)lOrque é d e toda. a: couveniBncia o j u-;tiCt\ 
que o servi~·o das at·mn.s scjn. prestado pelos 
cidadãos nptos, aos qu:1es esti1 confiada o. 
defesa dns instituições e ua Patria, foram por 
isso dadas as nece,sarias providencias pa1•a 
que no dia 1 dG agosto, conforme !liS[JÕe o re· 
gula.mento tle 27 (le fevereit·o de 1875, se pro
ceda em toda a Republica ao allullido alista
mento. 

Do zelo dos funccionarios incumbidos de 
semelhante trabalho e de esperar que seja. 
elle executado com a precisa regulal'idade, de 
modo que se r;ossa. p roceder ao sorteio no 
caso de ser necess:1rio para o preenchimento 
da força decretada .. 

E' mais uma. tentativa da. execuçiio da lei 
de 26 de setembro de 1874, que, apeza.r dns 
m odiftcaçõe." introduzidas pela de n . 39 A, de 
Janeiro de 1892, carece ainda de ser retocado. 

para melhor adaptação ao novo regimen de 
Governo Federativo a.doptado. 

Segundo a lei n. 39 A, devendo o pessoal 
das juntas apuradoras e de revisão se1• des· 
igna<to pelos governadores de Estado e po· 
dendo acontecer que por qualquer mot"Jvo 
oã.o sejam taes juntas organizadas ou que, 
organizad.as, não procedam aos devidos tra· 
ba.lho2; ~~ indispensa.vel que o Congresso co
glte de medidas que habilitem o Pouer Exe· 
cu ti v o a. supprir essas faltas e a fazer et!ecti va 
a execu~ão da. lei. 

Continúa a escassez de voluntarios para o 
exercito, os claros são em grande numero e 
o Governo vê-se embaraçado · para preen· 
chel-os. 

Tendo sido abolido o premio, convirá, como 
meio .Je att~hir voluntarios, elevar a. gra· 
;;ificação que a estes é conferida. 

Em maio de 1897 era o Congresso Nacional 
inf.mLado de que ainda não haviam sido re
cebidos na Secretaria de Estado os trabalhos 
co'lcernentcs ao ultimo alistamento e que 
constltuem a base indispensavel para que se 
possa dar execução aos preceitos lE'ga.es que 
imp15em aos cidadãos a obrigacão de prestar o 
seu serviço militar,nas condições esta.belecidas 
no art . 87 da Constituição. 

Finalmente, o actua.I Sr. Ministro da Guerra 
declara que não obstante todas as providencias 
tomadas e recommendações feita.s com relação 
a esse assumpto, a.intla não se conseguiu um 
só o.listlmento militar que pudesse servir de 
b'1se ao sorteio na fôrma das determinações 
em vigor. 

E ponde ra que, sem a p;oatica do sor teio 
mil it.1.r para fol'mação dos contingentes neces
sarios aos cla1·os do exercito, nunca so terá. 
uma Corç;J. nacional disciplina da. c; instruída, 
cduco.d<\ no.-; sentimentos de patriotismo o 
jâma.is o oxe1·cito se elevará ú. altur·a do sua. 
missü.o nobre c civilizadora. . 

O Sr. Mi11istro aconselha. nindo. n. altcraçii.o 
da. lei n . 3D A, de 30 de janeiro rlo 1892, n :t 
pn.rtG relativa. ã. organização das .I untas :l.pu· 
rudorns e de revisão o.tlmde sa.tiathzerom reo.l· 
mente o fim para. que fvl'am cre:uln.s; e n.cre
•lita que r:tcion:~.lrnento or·ganizada n Oua.rda 
Nacional e s Jhordinmla ess:• milici:~ ao Mi· 
nister·io •la. Gu~rr:L, nií.o serti. dilficil conse· 
g-uir'·Se nlgum resulto.uo q_ue su.tisfaça plena.
m•mte o fim para que foi aLio. creada, consti· 
tu indo, convenientemente instruída, a verde.· 
rlciro. reserva do exercito, prompta. para 
pr•estar !nestimaveis serviços a Pa.tria como 
uctualmen t e succede na R~ publica Argentina, 
que po1· este meio resolveu o m esmo pro
blema, entre nôs tantas -vezes lembrado e 
sempre adiano. 

E realmente jâ. em 1891 o mesmo Deputado 
que havia emendado a lei de fixação de forças 
propuzera. em emenda., que não foi acceita, a. 
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passagem daquella mílicia do Mioisterio da 
Justiça par~ o da Guerr&. _ 

Rf~tomatla assim a questão rlesde os seus prl
mordios e exposta~ a.s nifficultlailes com que 
tem lucta.'looPotler Executivo para. dar cum
primento ao citado _ar_!;. Si da. C~natituicã.o da. 
Republica., a Comrmssao de Marmha e Guerra 
julgando que a Caauu-a q~er realmen~e hubi· 
lltar o Governo com os znetos nece::;s;mos para 
que- a lei seja. lealmente posta eJJ?. pr~ttíca, 
propõe que a. lei 11. 30 A, de 30 de J_anetr? de 
1892, e a proposta do Poder E:~.:ecut1•ro S!lJam 
modificadas como abaixo se vê. 

Promettendo fundamenta-l' mais desen>'ol
vidamcnte por occasião de discutir,.se este 
projecto de lei as emendas que apresenta,· a 
Commissã.o s11bmette á consideração da C;t

mara. o seguinte 

Projecto 

§ 4. 0 Das d~liberaçüPs das juntas revisoras, 
ca.beró. recurso, por qualquer cidu.d.ão ou 'Pelos 
interes>ados interposto. assim no Districto 
Feder-.tl como nos Estados, para -uma junta. 
superwr com séde na capital destes, com
posta do juiz federal, do· seu substituto e elo 
procuradur seccional. , 

§ 5.0 No regulamento que houver de expe
dir para. execução desta lei, o Governo fixará. 
os prazos dentro dos quaes .deverão ter logar 
assim as nomeações e excusas legitimas para 
composição das juntas como os recursos cre 
que cogitam a pres0nte lei e as anteriore3 
por esta não revog;1das. 

Al·t. 3. 0 (Como na. proposta.) 
§ 1. 0 Emqu.anto não fOr exeeutldo o sor

teio militar, serão admittidos como volunta-. 
rios 11os corpos de infantaria e cava.Uaria, 
servindo durante um anno, os lmtzileiros 
maiores rle 16 annos que, destinando-se e. ou~ 
tra.s profissões, queil·am eximir-se do ser~ 

O Cooo<>resso Nacional decreta: viço militar obrigatorio (Constit~ ar t. 86 ~ 
87 e seus pa.ragraphos) nos a.nnos subsequen· 

Art. I. • (Como na. proposta.) tea, quando posto em pratica. o so"teio rlos 
Art. 2. ~ Estas pra.ças seni.o completadas contingentes para. preenchimento dos cl,,ros 

1Jela fórma. expressa. no ·art. 87, § 4° da. Con- no exercito. . 
stítuição, e na. lei n. 2. 555, de 25 de setembro § 2. o Esses voluntarios não terão direito á 
de 1874 com :1s modifica.çõe.!l estabeleciuas nos gratificação concedida aos que se alistam por 
arts. 3'' e 4.0 da lei n. 39 A, de 30 de janeiro maior numero de annos, e, quando term inado 
de 1892 e· altera.ções coostantes d3. presente esse tempo de s erviço eiiectivo, ficarão in
lei, continuando em vigor o paragmpho unico cluidos no alistamento da guarda nacional 
do art.. 2• e o art. 3• da lei n. 394, de 9 de no Estado ontle residirem. 
outubro de 1896. Art. 4. 0 (Como na proposto,.) 

§ 1. o As juutas de alistamento e o.s de 1'e- Art. 5. o (Como na proposta.) 
visão, a. que se refere o art. 3• da lei n. 39 A, § L 0 (O pa.rD..o"'l'apho unico desse artigo na. 
de 30 deja.neiro de 1892, serão em cada Es- proposta.) 
ta.do compostas de tres drladãos nomeados § 2 .• O Governo Federal se entectlerú. com 
:pa.I'a cada. cil'cumscripção municipal pelo re- os Go-ve1·nos dos EstnJos no sentido de obter 
~pectivo commandante superior ou comma.n- de'>tes que sejam :i)referidos nas concessões de 
dante de brigada m:>.is antigo da. guarda na.- terra.s devolutas (Constit. a.rt . 64) ã. razão de 
cional, devendo sempre que fôr possi vel ser 1. 089 ares para cada uma, i~s ex-praças a que 
preferidos para. membros d~ssas juntas ofii- se refere este artigo, quando ella.s não prefi
ciaes refo1•mados ou honora.rios do exercito ram estabelecer-se na.s colonias militares. 
ou da. arma.dn. e , na. falta. destes, officiaes da Art. 6. • O Governo -a.nimadt. a creaçã.o de 
mesma. guarda na.ciona.l. sociedades de tiro nacion<tl, instituindo i)['e-

§ 2.• Os cidadlios assim de&ignados para mios pecuniarios e honoriticos a. serem con
esse serviço publico ficarão s ujeitos á multa I f~ridos annualmente em conoursos solemnes 
de 50$ a 100$, sempre que se recusarem a aos melhores atiro.dor••s, conleccíona.·IO pelo 
funccionar nas juntas pam que forem no- l!stado-Ma.ior do Bxercito o regulamento par:. 
meados, incorrendo em igual peoa.lída.de os estes concursos, deduzindo·sc opportuna
commandantes superiores ou de brigada que mente da Terbr~.-Iustrucção i\lilitar,-uo Or
em prazo marcado pelo Governo_ Federal dei- ça.mento do Ministerio da Guerra., a impor
:xa.rem de efr1ctuar aquellu.s nomeações. tancia que, a juizo do mesmo estado-maior, 

§ 3.• Serão privados das honras inherentes fôrnecesso.ria á. iniciação des~e serviço. 
aos seus pDstos, assim os ol'ficiaes honorarios Art. 7 .• O Ministerio da Guerr::. terá um 
e os da g uar·àa. nacional, que depois de multa- registro dos voluotarios, segundo os Estados 
-dos duas vezes se eximirem de fazer parte onde tenham senta.do praça. pa.ra o fim de, em 
das juntas de alistamento ou de revisão, cada 1\noo, deduzir-se do coutingeute a. se_r 
como os command<~ntes :superior~ ou de bri- sorteado em cada. uma. dessas oircumscripçõ~s 
ga.da que nas mesmas condiçües persistam em da Republica (Constituição ":trt. 87 e Reus 
nã~ dar. as providencias _que nesta le i são de· pa.~agrapllos) o numero da.quelles volunta.rios 
!er1das a. sua. competenc1a.. a.h1 annua.lro.ente alistauo;s. 
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Art. 8.• Todos os cidadãos annualmeute 
:J.listados e não sorteados farão parte da. 
~uarda nacional e serão íncluidoa nos eo1•pos 
cuja. séJe estiver mais proxima. de Stl..'\ resi
dencia. 

.Art. 9.• Fica. transferiria para. o Minis
teria da Guerra. a. adminl~tra.ção d>\ gnarda 
nacional, observadas as leis a.ctua\mente mn 
vígot•, ate q ue o Estado·M:Lior do Exercito 
formule o plano de reorganizttção de;~a. mi
lícia. como reserva territMial da. força. pu-

•bficu.federal, não p!>il•'nrlo ~ mesma gunrtla. 
• s3r mobili7.ad;\ e utilizada si11ão nos termo;; 
uo n.rt. 34, § 20, (la Constituic;ã.o. 

Art. 10. São revoga.das a.s dísposiÇ'Qes em 
contra rio. 

Sa.la d~s Com missões.- J{enJ•iqv.c V alTa
dares, presidente. -Bm·b(}sa Lima, relator.
R. Pa.ür.tt•J .- Augusto Clcmentino.-ll[dlo 
Rego, com restricções. 

l'ROPOS'T A. 

Art. 1. • As forças de U!rra. pa.ra. o ex~rcicio 
de 1900 coostnrão: 

§ 1." Dos offlciaes das dift'erenies classe~ do 
exercito. 

§ 2.• DQS alumnos das Escolas Militares ::.té 
oitocentas praças. 

§ 3." De ;·tnte e oito mil cenlo e ses~ento. 
praças de pret, distribuídas proporcional
mcnt' ~ de ~ ccordo com os qua rlro~ ~>m l'igo1·, 
as qunes poderão ser elevadr\S :10 rlobro ou 
m3i:>, :.m circumstaocias cxtraordinarias . 

Ar t. 2.•' I!:Stas praçns serão complctn.tln.· 
pela forma. expressa. no art. 87. § 4'' d~ 
constltuic;n.o, e n~ lei n. 2.556, de 26 de 
setembro do l8i4, com n.s moditicn.çücs 
estabelecidas nos Arts. :3·• c •I" lia lei 
n. 3 .Oi6, de 30 de janf!iro (le 1802, conti
nu:LIIdo em vigoJ' o parng-r:tpllo unico dos 
arts. 2·· e 3" dn. lei n. 3U4, de O de outubro 
de 1896 . 

Art. 3.• Emquanto ni'io fo )r exccnta.do o 
So1·teio mrl itar, o tempo tle serviço paro. ns 
-volu 11tarios ,:c r:·~ ele tre,; a. cinco anuos, po
derido o engnj[l.mento dos que tiverem con· 
cluido esse serviço til r ll'.lgnr por mais do urna 
vez e IJOl' tempo nunc;t mn.ior de cinco annos 
do cada. vez. 

Art. 4." As pro.cas. e a.s ex·praça.t~, que se 
engajarem pot• mais trds annos, e em se· 
guida por dous, palo menos, terão tlireito 
em cada. engajamento ao valor . recebido em 
dinheiro, das peças de fardamento gratuita
mente distr ibuídas aos recrutas. 

Art. 5.• Os volunta.rios e :ts praças que, 
findo o seu tempo de s·.\rviço, continuarem 
nas file iras com ou sem engajamento, .Per· 
ceberão as grati.fie<t.ções estipuladas na. lei 
n. 2,17, de 15 de dezembro de 1894, e quando 

c~mnta v, li 

forem excusa.s do serviço so lhes concederá 
nas colonias da. União um prazo de terr-as ·da 
1.089 t~.res, cujos titulas serão pll.SSados pelos 
commandantes dos distri~tos, quaudo forem 
em coloni as militares. 

Parag-rapbo unico. A gratificação de vo
luntarios estipulad•\ na lei n. 247, de 15 de 
dezembro d~ 1804, serã abonada. ás praças 
recrutad3.S no antigo regimen e ã.s provindas 
dos divet•sos esta.tJeleci!ne:.ntos militares de 
enrlino pra.tico ou profisSional, não tendo per- . 
dido o tlireito a essa. vantagem, ez- lli de sen
tenç.a formula t\o. de accordo com 3. legislação 
vigente. 

At·t. 6:· São revogadas as dísposições em 
contrario. 

Capital Federal, 4 de maio àe 1899.-M. 
F11rra: de Cam1J~S Saltes. 

O Sr. President.e- Esgotadas as 
matarias da. ordem do dia., designo para. 
segunda-feira, 5 do corrente, a seguinte 
ordem do dia.: 

Votaçíto dos seguintes projectoll: 

N. 6. de 1899. o.utorizando o Poder Ex
ecutivo n. abrir ao Minieterio da. Guerra o cre
dito de 51:820$150, supp lem~ntar a diversas 
verbas tlo art. 19 d•L lei n. 566, de 31 de de
zembt'O de !8!.18 (3" discussü.o); 

N . 119, de 1899, ma.ndanrlo regul:tr are
rorma, dos otficiacs do Exllrcito e ri<\ Armada. 
pda. legisl:tciio anterior n.o tlecreto n . 193, uc 
30 <!e .l(I.Oeiro de 1890, e dá outras providen
cias, com substi tutivo d•\ COmmiSl;liO <{(! Ma.
ri n.ba c Guerl'U ao projecto n. 126, de 1897 
(~' lliscussao) ; 

N. 12.'5, 1898,:~utorizn.nr1o o Poder Executi
vo :t l'elevo.r a (li vida contr:thid:t com o The
SI)tll'o Ferlornl pelo temente do 9° regimento 
óe c~L vallarí:~ do E~erci to Thomaz Braga., 
tilllecido om combate nl) rcolucto ne Canudos, 
·~ l !J de julho do 1897 (2·· úiscuss:1o) ; 

3• disc·uss:ío do pro.incto n. ll, do 1899, 
nutorizanr!o o P•11ler Executi\'O a :tbrir a.o Mi
nbtol·io rias Rd·~~·õoo Exterioro.~ o credito de 
260:000$, supp!('monta.r ti.s verbas 6" - Des
pez~ts extraordilto.ria.s no inter \ot·- e 7" -
Commissão de limites, - do art . 12, dtJ. lei 
n. 550, .tle 31 de Ú(lr.emuro de 1898. 

Levanta-se a. sessão ás 2 horas da. tarde. 
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Presídencia do Sr. V a: rle M"eUo (Pr·e~ id~mte) 

Ao !Ileio-dia procedo-se á cbamnda, à qual 
respondem o> St·s. vaz de Mello, Silva Mat·i~. 
HerGdía de Sã., Angeto Neto, At!mquerque 
Sere,jo, Amorim Figueil:a., Augusto Monte

. negro, Enéas Martins, Theotonio de BI"ito, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Gueilelha. 

· Mourã.o, Cunha. Martins, .Mo.rcos de Araujo, 
Thomíloz Ac~ioly, Ildefonso Lima, Fcancisco 
&; .Marinho de Andrade, Helvecio Monte,Au· 
gusto Severo, Tavares da Lyra, Eloy de Sou
za, Josê P eregrino, Trindade, Ermlrio Cou-

Jayme Villas Boas, Aristides de Queiroz, 
João Dantas Filho, Rodrigues Lima, E:duardo 
Ramos, Galdino Lorcto, Timotheo da. Cesta, 
Sá Freire, Belisario de Souza, Pereira dos 
Santos, Erico Ccelbo, Alves de Brito, Leonel 
Loreti, Silva Custro, Ernesto Bro,:~:ilio, Deo· 
clecia.no de Souza, Barras Franco Junior, 
Calogeras, Almeida. Gomes, Francisco da. 
Veiga, Antonio Zacba.rias, Theotonio de Ma· 
ga.lllfies,M&.tta. Macha.,lo, Arthur Torres, Luiz 
Flacquer, Domingues de Cast~·o, Gusta"Vo 
Godoy, Adolpho Gordo, Cesario. de· F'r~ita.s~· 
LUcas de Barros, Oincinato B1·a.ga, L'~oncio· 
Corrêil., Ma.rçal Escobar, Apparicio Ma.riense, 
Fra.acisco Atmcastro e Aru•eliano Barbosa., 

tinho, Teixeira. de Sá, Affonso Costa, IIer· E' lida e posta em discussão a. acta. 
culano Bande:ra, cornelio da. Fonseca, Ar-

O Sr. Alrredo Ellis- Sr. Presi
dente,pedi a palavra para solicitar de V. E:s:• 
que faça constar da a.cta. a communlcação de 
que o meu illustrc collcga de bancada, Sr. 
Dr . Alvares Rubi5.c, não tom- comparecido, 
nem porle~á ainda comparecer ás sessões por 
algum tempo, devido ao seu estado de mo
!e~tia. 

Em !egnida., e approva.da a acta dn. sessão 
antecedente . 

tb.ur Peixoto,Rocha Cavalcante, Araujo Góes, 
Rodrigues Dor ia, Seabra, Milton, l"ra.ncisco 
Sodré, Manoel Caeta.no, Paula. Guimarães, 
Ad<dberto Guimar-:ies, Pinheiro Junjor, Je
ronymo Mooteiro, Oscar Godoy, Rnul Bar
roso, Nilo Peçanl;a, Julio dos Santos, May
riok, carv•üho Mourão, Jose Bonifacio, Gon
çalves Ra-mos, JMob da. Paixão, Henrique 
Vaz, Antero· Botelho, O~tavia.no de Brito, 
Leonel FI!bo,Ferreira. Pires, Rodolpho .A.bt•eu, 

. Nogueira. Junior. Manoel Fu.lgeo.cio, Liodol· 
. pbo Caetano, E·lua.rdo Pimentel, Olegario 
:Maciel, Rodolpho Paix~o, Padua Rezende, o Sr. ~·Secreta~io (servindo de f") 
Galeão Carvalha.l, Casem1ro da. Rocha.! Bueno ,procede á. leitura do seguinte 
de Andrada., Elia.sFausto, Alfredo Ell!s, Pau
l ino Carlos, Ovidio Abrontes, He!'menegildo 
de Moraes, Alves de Castro,L<!opoldo Jardim, 
Mello Rego, Lauro MüUer, Pa.ltla. Ra.mos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreir<l, Gui!lon, 
Dlogo F.:~rtuna, Possidonio da Cunha., Vieto· 
rino Monteiro, Pi.ato da. Rocha., Vespas!ano 
de Albuquerque eCassiu.no do Nascimento. 

Abre-se a. se;sã.o. 

EXPEDIENTE 

Officio! 

Da Camara Municipal de Saboeiro, pedindo 
p rovidencias contra leis e acto3 incoostitucio
oaes d~ Assumbléa. Legislativa. o do Presi· 
dente do Cea.râ..-Inteirada.. 

Dei:xa.m de comparecer com cau!a. pa.rticl- Telegrnmma : 
pada os Srs. Julio de Mello, Carlos de Cuyabá., 3 de junho de 1899 - Urgente-
Novaos, ~a~ta aacella.r, Rodl'igues Fernan· Ao Sr. Pre3idente Camara. dos D~putados
des, Elias Mat·tins, Apollonio Z:maydes, Jo~:~u Rio-Praça Republica-Hobl Giorel:i . 
Mariano, João Vicira..Pereíra de Lyra,Neiva, Corre insistente boato nova. invasão desta 
Amphi.lophio, Pa.ranhos Montencgro, Xo.vier Capital, graves factos ut!entatori!JS da l~i e 
dá Silveira, .Fonseca Portella, Bernardes de desresp~,ito autoru.la.des constituídas vão 
Dtas. Urbano Marcondes, C::.mpollno..; ,Jo\io se dando diariameute-. 
Luiz., Monteil'o de Barras, lldefonso Al vim. uma escolta dez praçag e commandada. o f" 
.Àl'Va.ro Botelho, Lamounier Godofredo, Lã'· ftcial corpo policia fôra ba dias capturar 
martine, Moreira da Silv''• Alvares Rubiilo, desertores mesmo corpo foi aprisionada por 
Dino B~eno,. Frn.nciseo Glícerio, Arthur D:e- -numeroso grt:IJlO homens arina.dos sendo en· 
dericbsen, Rdul:pho Mir:mda., Caracciolo,Xa· viados us ina Conceição ou Itayoi onde existem 
vier do Valle e Az·wedo Sodré. acampa.mentos grandes for~ de ca.ma.radas 

E sem causa os Srs . Silverio Nery, Carlos estrangeiros das usinas visinnas. H!lje iuva
Marcellino, Pedro Chermont,Eduardo de Ber- diram cha.ca.ra. j uiz de pa.z capitão Joii.o .Vieira 
rado, Anizio do Abreu, .Fr-.mcisco Gurgel, Azeoçedo frente passagem rio Cuyabá. grupos 
Josó Avelino, Coelho Lisboa., malaquta.s Gon· armado$ apparecem 1mmediações capital. J::m 
çalves, Bn.rbOsa Lima., Nartius Junior. João Varzea. Grande uma. lee"Ua. distante desta. ca
de Siqueira, Pedro Pernambuco, Euclidc,; pita! està. um esquadrão com 2I.JO homens 
Malta, Olympjo Ca.mp08, Felis"bello Freire, cs.vallaria, 

' 
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·~ Para. Guia. e Bratas seguiram grupos ar- prensa.; dev(jmos indagar si o Sr.· Presidente 
ma.dos. P.opulacão aterraoa, moradores ca.m da. Republi c:~. està inteirado ou não do que .se 
pa.nba fogem pni'a (!.S mattas. Impo3sivelrca-· passa em Ma.tto·Grosso. 
lízar. c!eição pt•esideocial 30 de junllO nestas o SR. CAeSlANO DO NAscms:NTO- Elle está. 
conrh~o~. Governo sem fo1•ça estadual corp:> inteirndo e tem_orovirlencia.do sábia.meote so· 
de polJcla tem apana.s 23 pra.çns pres)n tc- bre tttdo · 
meu te. Pe li comma.ndante distrlcto auxilio • ' · 
força. f·~dcral, foi neg11.da. Telegrapltei Pcesi- O Sn.. Mt~LLO REGo-O nobt>e Deputado. 
dellte Republica. pedindo providencias não chet'e da concentração, e, conseguintemente, 
respondeu ainda, reclamo providencias con· um dos mais <>UtOl'izrulos amigos do GoO" 
gre~so. não sendo attendiào ab~ndotial'ei Go- verno .. • 

• vemo fiilar<~ a~epbalo. Meus !!ubstitutos ·!e- O Sa. C,\ssu.No DO NASCI~ENTO-Com o que 
gaes recus:~.m acceltar Gove rno sem contlr muit o me honro . · 
auxilio Uoião, garantindo ConstHui~'ão Repu· o Sa. M!!:tLO Rmco-Senhores, eu não disse 
blica. que tal ('0\ls'Õ. deshonrava, e assim para. que 

Fica assim provado meu pt•otesto perant'3 este apa.:·te do nobre Deputado 1 · . 
paiz.- 83-udações. - A<tto•tío Casario, Presi-
é.ente do Esta.do. O SR.. CA.SSIAND DO NASC!MENTO- Gosto que 

isto vâ intercalado no discurso de V. E:x. 
Requerimento: 

. De Anadio de Almeida Fortuna, 4• escri
:pturario da Alfaodega do Cear·ã., pedinrlo um 
anno de licençJ. -A' Commissão de Petiçãu e 

· Poder·es. · 

O SJ." . l\Iel!o Reg .o (Íle!a Ol' tlem) -
Sr. Pre-iclente, ouvi ler um teleg ra.mma do 
Presidente de Matto Gro;:so e nã.o ouvi v. Ex. 
declo.r,\r o de.>tino que uav>\ .::.o mesmo tele
gr,lmma. 

O Sa. PaEStoENTE-fnteil\lda.. 
O SR . MELLO Rr::Go- Este telegramma veiu 

dirigido ao Presideote da. Can.tt t"•l. dos Depu
tados, não parn. sollcitr.r auxilio parr. u.s nu· 
toridades do EstõJ.dO, nem para. tomar qual· 
quer providenci:.. que a Coostituiçüo niio l•er
mitte. 

Elle exprime apenas um brtvJo de dOr :pelo 
abanr\ono om que se acha o Governo daquelle 
Estado. 

Ao Sr. Presidente da. Republica. é que cabe 
to1nttr .-.s pt·ovidencias que estii.o em sua.s \\t
t ribuições const.itucionaes. 

Assim, a.ttenta a incompetencia do Con
gresso, e mesmo pal'a. que mlo fique est.abele· 

· .. cido o precedente de virem hes queixas a.o 
Congresso, que nada. póde fazer, requch·o que 
o telegl'amma seja remettido ao P.resideute 
d..-. Republica, -para que o tome na Mnsidcl'i\· 
ção que entende~ na sut1. sabed•wia,, 

0 SR. AtTGvSl'C MONTENE:GaO-EUe recebeu 
identico. 

O SR. ME!.LO REGO-O nobre Deputado está 
autorisado p:J.ra. a.ffirmar que o Sr. Campos 
Sa.lles recebeu identi~ telegramma. ~ . 

O Sn. AUGUSTO MOXfENEORO - Li nos jor
nnes . 

0 SR. MELLO REGO-Não b'stn. ; não -pode
mos exigir que o Sr:. Presidente da P.epu
blica. leia telegrammas public!\dos na im-

O Stt . MELLO REGo-Não diSlle qne era uma 
deshonra ser amigo autor izado dQ Governo; 
a que vem V. Ex. dizer que muito se honra. 
com essa. posiçiio~ Fo.çn. os seus cilmprilllentos, 
mas eu n .1da tenho que ver nisto. · 

Acceitu.odo, portanto, a declaração do 
nobre Deplltado como autorizado oficialmente, 
eu, Sr. Pl'esidenta, c~rto de que o Sr. Presi
dente da RepubHca leu \) telegramma, desisto 
do meu requerimento, em que ~cdia. iL Mesa 
da Camara. lh'o r~meLtesse. 

Peço, porêm. a v. Ex. que me dê a. pala· 
vra. na bora do expediente. · 

O s .. : Ildet"onso Lima-Sr. Pre
sidente, requeiro a. V. Ex. que mande publi· 
ca.r íntegralment~ no Diarío do Congress~ a 
representação da Camara Municipa.l de Sa~ 
b:Jeiro, que ac:!l.:a de ser lida, tanto mais im
portante qu•lnto sobr~ o G.S:>umpto já. apre· 
sentei umt~ indicação a Zl de outubro do 
anno p:J.ssado. 

Espero que V. Ex. satisfará o meu pe· 
<lido. 

O Sr. P::·esiden~e-A Commissão 
ouviu o requerimento verbal do il!ustre 
Deputado c naturAl mente attenderá ao pedido 
de s. Ex . 

DOOUMEJ.IiTO A QUI'.: SE REFERE 0 SJ.\, ILDEI."ONSO 
LIM.\ 

Paço (la Ca.mara. M1micipal do Sa.boeh:o, 
ell:ll de maio de 1899. 

Aos EExms. Srs. Presidente e Membros da. 
Camn.ra. nos Deputados Feàeraas _.. lmpellida 
por um dever de patriotismo, vem esta. Ca" 
m:..r.t recorl'er e perlir providencias ao Poder 
Legisla tivo nacional contra as leis e n.ctos 
incoustitucionaes da. assembltia legislat iva c 
do presidente deste Estado, Dr. Antonio Pinto 
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Nogueira Accioly, violando os arts. Q3 e 68 · a denominacão «Legião Cn.mpos Salles» e que 
da Con5tituição da Republ ica., e assim cno- : assaltaram o deposito pert~ncente ao Arsenal 
meia e demitte cul nutum os int~ndentes ' de Guerra e roubaram munições que ahi 
municipaes», os quaes süo os chefes do Poder ! existiam; e m ais, si o mesmo minister10 sabe 
Executivo dos munieipios , e como taes teem J da conducta que tiveram, no dia I de março 
attribuições de <<nomear e demittil· todos os ultimo, os alferes João Marica e Olegario 
funccionari<.iS municipaes» de sol'te quo o Ramos, aquelle apresentando-se com 40 pra
presidente do Estarlo governa. o município, e ças do 2• batalhão de artilhar ia., embaladas, 
ainda. mais, pela facuhlade que tem de rever em frente ao edificio em que se procedia á 
previamente e approvar os orçamentos mu- eleição presidencia l do Estado, sem req uisição 
nicipaes, invadiu a esphera legi~ la Uva ; e da mesa, este p<;netrando no recinto eleitoral 
pelo potler que lhe conferiu a lei n . 454, de armado de revólver a provocar os mesari·os. 
12 de setembro de 11:98, na. parte referente a Concluln'lo, diz que este pedido de informa
r emuneração dos intendentes, tornou a. deli- ções tem por fim ~aiJer si o Governo conhece 
~ra<:ão das Camaras dependente da a.pprova- destes fu.ctos e não indé.' gar quaes as provi
ção do presidente do Estado, como j<\ se dá denciasque pretende tomar sobreelles,porque. 
com os orçamentos. E sobem de ponto ~s pensa que o Sr. !\! inistro da. Guerra, conhe
obstaculos que encontra esta Camara para cendo·os, saberá punil-cs como lhe cumpre 
exercer a. sua autor idade, sem t er recursos nos tern;os da lei. . 
de se fazer. obeu_ecer, ~hegando ao abSUl'd!J d~. Vem à Mesa, é l ido, apoiado e p:>sto em 
ou o porteiro na o abt••r as. P?rtas do edJfic10 discussão, que é adiada TJOl' ter pedido a pa.
da Camara, ou o sccretar1o recusar -se a lavra 0 Sr. cnssiano do Nascimento 0 se-
escrever as actas, estorvantlo a marcha re- cruinte , 

REQUERDdENTO 
guiar dos negocios de interesse peculiar do "' 
município, desde que o porteiro e secretario 
são nomeados pelo intendente e este pelo 
presidente do Estatlo, e des~a anomalia. ser· 
ve-se então o pre~idente :para declara.r vagos 
os lagares de vereadores, sob o pretexto de 
não comparecerem ás sessões da Camar a ! 

Requeremos que se :peçam ao Governo as 
seguintes in formações: 

Corno VV. EEl: . podem ver pela referida 
exposição feita, est e Estado é govel'nado 
dicto.torialmente, estando compromettida de 
modo ma1s lamentavel a fórma federativa. 
de nosso regimen político. 

Sem providencias possi>eis no Estado, as 
solicitamos de VV. EEx. 

Saude e frnternidade.- Samuel Bastos de 
Oli-.:cira, presidente.-Fra~cisco Gen11cr Ces 1.r 
de Carvalho, vice-presidente.- Jose Candido 
~os Sr.mtns, \'erear.lor . - Aúet da Coslt~ Bragu., 
1dem .- Mrutoct da S ilwr. Jlf.atta, idem. - An· 
· tonio do R ego Lima, idem. 

O Sr. l·Ie •·eulano B:an(leir:a 
(pela ordem) cummunica á Me~a. que o Sr. 
Deputado Julio de Mello dciY.a de comparecer 
ás !:iessões da Camara. por ter rallecil1o, no Es· 
tndo <le Pernnmlmco, sua scogra. · 

1•- Si consta no .Mioisterio da Guerra 
que 03 revolt osos que, com a denominação 
de « Legi&.o Campos Sa lles »sitiaram o. 10 de 
abril a cidade de Cuyo.bá, nssa.ltaram o de
posito pertencente ao Arsenal de Guerra, sito 
no loga.r Varginha., e roubaram munições que 
a hi exist iam; 

2"- Si o Sr. Ministro da Guerrt\ tem co
ohecimento do proceJ imento que no dia 1 de 
março ultimo, em que se effectuon a. ele ição 
presidencial na cidade tle Corumbá, tiveram 
os a lferes João Maricú, e Olegario Ramos, 
a'iuelle npresentando·se com 4.0 praças do 2• 
batalhão de artilharia, embaladas, em frente 
ao ecliticio em que se procedia á ele ição, sem 
requisição da mesa; est e, penetrando no re
cinto eleitoral, armado de revólver, a pro· 
vocal' os mesnrios. 

Sala .das scs.c;ües, 5 de junho de 1899. _:.. 
Mello Rego.- Lui~ AdtJlpho. 

O Sr. Augu!ilt-O Se"·ero julga 
O Sr. Prel'lildente dcclnra que prestar um real serviço á economia do orça.· 

ma.ndar-.l. d~anojar o m~'>smo Sr. Deputado. menta, arred:lndo uma. despe7.a absolutn.
mente improficua c que não desorganiza o 

O Sr. ~lello Rego rect ifica a\ ~uns ser viço publico, apresentando um projecto de 
pontos de seu tli>curso sobra o caso de Matl o lei que (•xtingu,; o Obser vatorio Astronomico 
Grosso, profer:do ha olins, em vista dG com- do Rio ele JaneirCJ. 
muntcaçõe~ recebida~>, e justifiN). um r coqneri· o serviço deste instituto, além àe deti
mento de informações que prelendülaprosen- ciente, apezar da. grande competench do seu 
tay .desde sabbaào, sobre o que consta. no actual director , é per fe itamente dispensavel, 
Mm•sterío da Guer:·a relativo ao sitio feito porque os obscrvatorios de varies :palzes e 
na. cidade de Cuyabó., pelos revoltosos, com, especüd:nente da Australia e do Cabo da Boa 
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Esperança set;vem perfeitamente ao nosso he· 
mispherio sul. A regulamentação rle cbrono
metro:~ e feita pelo Ministerio da Ma1·inll<J.. 
O observn.to!'io, portanto, não tem utilidade. 

Termina. o orador, enviando á Mesa. o seu 
projecto. 

Comparecem mais os Srs. SerOO\lello Cor
rêa, Viveiros, Henrique Vallada.res, Pedro 
Borges, Torres Portugul, Jc.ão Lopes, Fre· 
derico Borges, Coelho Cíntr a, Moreira Alves, 
Juvencio de· Aguiar, Al'roxellas Gal vão, Ge· 
mi.niano Brazit, Castro RebeHo, Tosta, Eu-

• gAn~o Tourinho, Vergne de Abreu, Leovigildo 
Filgueiras, Tolentino dos Santos, l.farcolino 
Moura, Torquato Moreira., José J.-[urtinho, 
Irineu Machado, Alcinilo Gua.na.Lara, Augusto 
de Vasconcellos, Agostinho Vidal, Pa.ulino de 
Souza Junior, Alfredo Pinto, Cupertino de 
Siqueir~. Augusto Clemcntino, Telles de Mé
nezes, O li v-eira. Br ... ~~. cost-<1. Junior, Edmundo 
da Fonsec~, Luiz Adolpho, Alencar Guítna· 
rães, Braz.ilio da. Luz, U\tnenha Lins, Plínio 
Casado, Rivada.via Corrêa, Py Crespo e Ca.m· 
pos Cartier. 

E' lido e julgado objecto de deliberação e 
enviado às Comm\ssões de Ohras PuhUc•ls e 
de Orçamento o seguinte 

PROJECTO 

N. 15- 1899 

Declara e~tincto o Observatorio Astronomico 
· do Rio de Janeiro e dd outraqwoviclencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1." Fica extincto o Observatorio As

tronomico do Rio de Janeiro. 
§ 1.• E' conservada no morro do Castello 

a repartição encurregada da determinação da 
hora. e !'egulamentação dos chronometros, 
sob· a. adnünistração do Ministerio da Ma
rinha. 

§ 2.' Ho.verâ para este serviço um rli
rector, officia.l de mo.rinha, com a gratificação 
de 2:000$, um pot·teiro com os vencimentos 
de 1:800$ o um continuo com 1:200$000. 

'§ :3." Este mesmo pessoal se encarregará. 
da conservação dos instrumentos q uc perten· 
cerem ao Observatorio A5tronomico, que 
não forem precisos na. est:~ção meteorologica 
a ca.rg-o do Ministerio da Marinha, no ruorro 
dil Santo Antonio. 

Art. 2." Revogam-se a.s disposições em con· 
trflrio. 

Sala das sessões, 3 junho de 1899.-A.~~
!Justu Se~;~J·o. 

E' sem debate approvada a reda.c\ão final 
do projecto n. 9ldeste anuo, para ser envíallO 
ao .Senado. 

E' igualmente ;;em debate approvada. a 
rerlacção final do parecer n. 22, de 1898, que 
modifica. o disposto nos arts. 36 e 40 do Regi
mento Ioterno d<t Camara. dos Deputados. 

ORDEM DO DIA 

Posto a votos, é a.pprov1l.rlo o ·seguinte rei 
querímentodo Sr. Oliveira. Brage.. 

<R(;queiro que o projecto n. 126, de 1897. 
e o suhstitutlvo da Commlssão de Marlnba e 
Guen·a vottem à. rererüta commissão IJara. 
sobre elles emit"Lir parecer.» 

E' posto a votos e approvado em 2~ dls
cussã.o o art;go unico do . 

P.ROJECTO 

N. 12.?-1898 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Podet• Executivo auto

rizado a. rcl,\var a di <r ida contrallida eom o 
The.souro Feder•al pelo tenente ilo 9) regi
mento de cavatla.ria. do e~ercito Thomaz Bra
ga., fallecido em ct11nbo.te no reducto de Ca· 
nudos a Hl de julho de 1S97; revogadas as 
dtsposiçõe:; em coutra.rio. 

E' annunciada a 3a discuss:io do projecto 
n.ll, de 1899, nutorizauuo o Poder E:~:ecucivo 
a abrir ao Mioisterio das Reln.ções Exteriores 
o credito d \1 260:000$, supplement:\r ás 
verb;ts 6''-D.;~pezas extraordin~rias no in
tet'ior - c 7"- Cornmissõcs de limites- do 
art. 12 da lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 1898. 

Ninguem pedindo a pr1lavra., é encermua. ~t 
discu::.~c"lo • -

o Sr. Pl·esidente-Ha.vendo nu· 
mero, vou submetter ;1 voto3 o p~·ojecto u. 11, 
de 1899, que ac:tba d(:j ;;er eocet•rado. 

Posto a. votos, é aprrov:t<1o em 3' discussão 
e euviado á Commb:slo de Redl\Cçií.o o se· 
guinte 

I'ROJECTO 

N. ll-1899 

O Congresso :>lctcional resolve: 
Art. 1." E' o Podt.Jr Executivo autorizado 

a alJrir ao Mioi~terio d<LS R~Jações Extariores 
o cr~dito de 260:000$, ~upplemento.r ás 
ve:·b:•s 6" e 7" do art. 12 d<L lei n. 560, de 31 
dezembro de ISD8, ~endo: õ. 6", moeda cor
rente, 60: 000$; á 7", moeda corr•m te, 100:000$; 
a 7··, uo e<tmbio de 27, l 00:000$000. 

Art. 2.• Revogam-se as dispos1ções em con· 
traria. 
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Vae a imprimir o seguinte 

PROJJ!Cl'O 

N. 16-1899 

Autorü-a o Poder Ea:cwti~o a vender a pm:;o 
aos {1briwntes e mercadorés at!ingitlos pelos 
impostos de cansumo corasto.ntes da ~ei n. 559, 
de 3f de dezembro de 1.898, que o requcre
.,.em, as estampilhas necessarias p:1ra serem 
selladas desde ja as mercadorias qtie th•erem 
em deposito, mediame as condições qr.~a esta
belece 

A Commis::ão Especial incumbido. pela Ca.
mara. de interpor parecer sobre n represem.,. 
tação dirigirla ao Congre;;so NaC:ionnl pebs 
diversas classes commnrciaes atti[lgidas pelos 
impostos de consumo, tendo nstuuado n. ma
teria sujeita á sua apreciação com o ueviilo 
cuidado e bndo ou v ido o Poder Exe~utivo, 
vem desobrigar·So do dever do que foi in
cumbida. 
. Sobre duas ordens d tl reclamações vr-rsa. a 
representação de que se trata.: umo. que se 
refere a disposições regulamentares perma
nentes tidas por menos convenientes; outro. 
-que é antes um appello aos sentimentos 
de equidade dos pod~res publicas- refere-se 
á obrigação de applictU' o sello às mercado
rias existeutes em deposito. A primeira. en· 
volve uma seria de que5tües que a.Jrectam a 
propria natureza do imposto, ji quanto a 
sua incidencia, já quanto n.os proc~ssos de ar· 
recadação e fisca.lizacã.o. Estudando-as, vel'i
ftcou a Commissiio que, de facto, a legislação 
existente sobre a matGria resentc-~e de im· 

_ perfeições, Q'le cumpre ~ejam quanto antes 
elimim1das, de moJo que ao Poder Executivo 
não se nntolhem mais difliculdades n :L arre· 
cadaçiío desse imposto que e~tã. definitiva
menta admittído e tem lríumpho.do de todas 
as impugnações que, ha sete a.nnos, qna.ndo 
foi iniciado, de todos o~ pontos o ru:saltarant. 
Para esse fim, estuda a Commis~ã.o, assbtida' 
pela expet·iancio. adqnir•ida. pelo Governo na. 
pratica e tendo em n.tt~nl;iio :•s observa~ões 
fundadas dos intorc::sados, um [li'O,i.;eto d0 lei 
que em breve snjeitn.l'á à. 11prccin~·ão desta 
Cama.ra, no qual cons•>lido.1·á o qu•~ .iulgnr 
que deve ser conservado t!n. lugis1ação vi
gento e proporâ as modificnçues que lho pa
recorcm convenientes. 

A segunda das reclamações e um n.ppollo 
á cquidacle do Congresso : os si~natari os da 
representa\5.0 observam que a obriga~:âo de 
:sellar touo o stoch de mercadorias existenle3 
n::~s ca~as do8 l'etalllistas fleutro de alguns 
dias, representa dispendio ue avultada 
somma., s:1perior aos recursos de muitos ; 
e, protestando que não é sul.!. intenção fur· 

tar-se o.o pagamento do imposto, solicitam à 
concessão de fazer a ·applicação do sello á 
propol'ção qnc as veDdas rlcssas mercado~hs 
forem sendo elfectuadas. O Pode!" Executivo, 
n quein primeiro se dirigiram os 1JetiClOD<l.· 
rios, sem se pronunciar sobre o rnerito da 
providencia solicitada, declarou, com ver· 
dade, que niio podia sioüo cumprir a lei, 
como ella estava votúda; e não ha negar 
que, nil.o tendo a lei exceptua.tlo do iiiipostó 
as mercarlorias existeritos, o Governo nilo 
podia dispensar o que élla mandava arre
cadar, estava obrig~1do a respeital-aestriEt.a~ . 
mente, como o fez. 

Nem seria justo que escapassem ao imposto 
essas mercadorias ; nem seria possível uniu. 
fiscr<lízação 1·igorosa, si ellus nüo· fos;;em at
tiogidas pelo sello e pudesse haver no mer
cado genéros das classes tributadas que,:pai'a. 
uão serem sellatlos. tivessem essa escus:~. de 
serem parte do s~och existente ao tempo da. lei. 
A fraude encontraria nisto uma porta larga. 

Por outro lado, porém, é impossível dei· 
xar dr3 se renderem os poderes publicos á 
consideração allega.da de que o s }llo de todo 
o stcch representa somma avultada, que mui
tos nlio -pode1•iam ba.vcr de momento. Tendo 
em consideração o inte!cssa do Estl\do, que, 
~obretudo, consiste em exigir que todas as 
mercadorias trrbutada.s existentes no mer
cado, ou porque já se achas~ern em d~posito 
antes da lei, ou porque fossem adqui!'idas na 
vigencia della, sejam selladas m\ rórma dos 
regulamentos em vigor; e attendendo, tam
bcm; á justa razão allegada pelo commcr
cio, que se concretiza na impossibili•iade de 
haver de momento o numeraria sufficie[lte 
puro. satisfazer a essa oxigencia, a Commis
são, ouvido o Governo, adaptou a resolução 
de propôl' a Camara dos Deputados uma 
providencia cquitativa, que consiste em per
mittir a ndministraç>ão a venda das e5tampi
lhas necessarias para que todas as me1•cado
rias em deposito s0jam selladns, m~;diante a 
a~signatura determo de depmito da. somma. 
que e lias represenbm, somma que será paga 
por quott<s mensaes, de medo que a 31 de 
dezemb:-o do corrente anuo tenh~·o sido in-
tegralmente. . 

Dest'arte, não se tjrá perturbado ·o me
canismo do imposto pela introducçii.o no 
mercado do generos não sellados, pois que 
todos o serão; e não se teni. tambem exigido 
do commercio o sa.cl'ificio que elle declara. su
pel·ior às suas forças, pois que se lhe concede 
um prazo razoavel para. o pagamento da 
somma de que e devedor. 

Nestas condiçues, proteston(lo que em breve 
apres~nt<.râ. o projecto definitivo da lei so· 
bl'e o assumpto, a Commi~são tem a honra 
de sujeitar, por agor:~., ó. <1lla apreciação 
da Camara dos Deputados o seguinte :pro~ 
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j ecto de lei, que consubstancio. a. providencia 
a que se refere: . 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. • E' o Poder E:.:ecutivo autorizado a 

vencler a prazo, aos fabricantes e mercadores 
attingidos pelos . impostos de consumo con
stantes da lei n. 559, de 31 de dezembro de 
]8g8, que o requererem, as estampilhas ne
cessa.rias para serem selladas desde ja mer
cadl:lrüts qile tiverem em deposito na data 
desta. lei, mediante a.s condições. seguintes : 

• · § •1.• Os fa.l.>rica.ntes e merendares que s~ 
guizerem a.proveita.r do beneficio desta. lei 
Jtmtarã.o a.o ~eu requerimento uma declara
ção a.uthentica da natureza. quantidade e 
valor no mercado das mercadorias que tive· 
rem em ·deposito e da. somm•t em estampilhas 
pela. qnal se constituem devedores á Fa
zenda Nacion,ll. Esta declaração tica.rá a ver
bada na repartição fi~ca! competente. 

§ 2.• As estampilhas lhes serão fornecidas 
me(1i<tnte assignatura de um termo de depo-
sito. · 

§ 3. 0 O pagamento da somma devida Eerà 
feito por quotas mensaes cobro.vei.s a.té o dia. 
10 de cada. mez, da modo que a 31 de clezem· 
bro do ·corrente anno esteja elle integral
mente etrectua.do. 

No caso em que, até o d ia 10 de cada. mez, 
a quota. devida n~ sej:~ paga., re:puta.r-se·hão 
vencidas teclas a~· restantes e proceder-se-ha 
à cobrança exccuLi v a-

Art. 2.• Revogam-se e.s disposições em con-
tra.ri(l. · 

Sa.l<t das Commissões, 5 de junho de 1899.
Nilo Peçanha., pre:;idente.- Etias Fausto.
I . Tosta.-SeJ•:zedello 6orríia.-Aicindo Gua
nab;;ra, reh~tor. 

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

Eleição da Commissão de Tarifas; 
2" discussão do projecto n. 14, de 1899, fi. 

x.ando as forças õe terra para. o exercício de 
H.lOO; 

3• discussão rlo projecto n. 188, de 1896,au· 
tol'lzando o Pod!lr Executivo a reverter paro. 
o quadro da reserv1~ da a.rmnd1 o capitão de 
fra•rat.'\ reformado Aristides Monteiro de 
Pinho; 

3• discussão do projecto n. 163 A, de 1898, 
pro'aiuindo a emissão, por particulares, em
preza, banco ou sociedade, de títulos de cre· 
dito ou ourigações ao portador. com o nome 
deste em branco, denominados letr,,s, notas, 
Ta lcs, fichas, ficas, recibos, livranças, ou 
outras dilferentes denominações, e dâ. outras 

. "Providencias; 

3 .. discussão do projecto n. 137 A, de 1898, 
marcaodo os casos e a forma da. revisão das 
condemnações peoaes; • 

Discussão unica do projecto n . 12, de 1899, 
a.utoriza.ndo o Pode1· Executivo a conceder o.m 
a.nno .de Héença, com. o respectivo ordenado, 
ao ofiicial da Caixa Economica. de Mioas 
G"raes Jose Cyriaco de Magalhães Braga,· 
para tratar de sua saudh onde lhe conl"ier. 

Levanta-se a sessão á. 1 hora e 40 tninJlWS 
da tardr). 

25• SE;S:\.0 El\1: 6 :PE JUNHO DE 1899 

Presidencia dos Srs. v,~ de Mello (Presi~ . 
dente), Silva Marü (2" Secretario) e Y'á.: de 
l.f~Uo (Presidente). 

Ao meio-dia procede-se a. chamada, á qual 
respondem os Srs. 'Vaz de Mello, Urb'a.no 
Santos, Silva Mariz, Heradia da Sá, Angelo 
Neto, S<lverio Ncry, Augusto 1\!ontenegro. 
Serzedello Cort•êa., Ené:ts Martins, Guedelh::t. 
Mourão, Cunha Martios,Henrique Valladnres, 
Marcos de Araujo. Pedro Borges, Thomaz 
Accioly, Ildefonso Lima , Francisco Sá, !"re
der ico Borg<Js , Ta.varas de Lyrll, Eloy de 
Souza, Jos<i Peregrino, Trindàde, Ermil'io 
Coutinho, Teixeira. d~ SA,Hercul3.no Bandeira, 
Coelho Ciotra, Malaqulns Gonçalvas, Barbosa. · 
Lima. Cornalio da. Fonseca, Juvencio de 
Ao-ui~r, Pedro Pernambuco, Arthnr Peixoto. 
Roch:1 Cualroute, Gemin'iano Bra.zil, r.o~ 
drigues Daria, S3abra, Manoel Caetano, 
vergue de A?reu~ Amp~ílophio, I:eovigii~o 
Fi.lgueiras, Pmhe1ro J_umor, ~eronymo M_on:
teiro, Torquato More1ra, Irmeu Mac!rã~~· 
Timotheo dll. Costa, Augusto de 'Vasconcellos. 
Raul Barroso, Leonel Loreti, Ernesto :jlrá
zilif), Mayrink, Carvalho Mourão, José ~dp.~
fa.cio, Gonçalves Ramos, Jacob da. Par:ta.o, .. 
Henrique Vaz, Antero B~telbo, Rodolpho . 
A breu. )fa.noal Fulgencio,Lindolpho pa.etai)O, 
Eduardo Piméntd, Olegario Mac1el,. RO'ó 
dolpbo P<tixão, Pnduil ~ezende, Caserntx:o 
da Rocha, Dino Bueno, B1teno de Andra~a,. 
Costt~ Junior, Elias Fausto, Alfredo El!Is. 
Ptt ulíno Carlos, 0'1idio Abra.ntes. Alve~ de 
Castro, Leopoldo Jn.rdi!,!!, Lu\z A~~lpho~ Mello 
Rego, Alencar Guimar-J.es, Brauho 1a. Luz. 
Leoncio Corrêa, Paula Rllmos, Francisco To
lentioo Pedro Ferreir(l., Plinlo Casado·. 
Gn illon' Dio"o Fortuna., Possidonío da Cunha. 
Pinto d~ R;cha., Vesp'lsiano de Albuquerque, 
Py Crespo e Cassia.uo do Nascimento. · 

AbrG-se a ~essão • 
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Deixam de compa.:-eeer c.:>m cansa parti
cipada os Sr:;. Julio de Mello, Ct~rlos de No
vao.ls, .\f;tt b.· BaceUar, Rotll'igoes Fei'Uandes, 
Elio.3 ~fa.rtins, Appolonio Zenaydes, João 
Vieira, Poreira de Lyra, Neiva, Paro.nhos 
Monteoe;:ro, Bernurdes Dins, Urbano Mat
concle.s, Co.mpolina, João Luiz, Mooteiro de 
Burros. lldefonso Alvím, Alfredo Pinto, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Lamounier Go
dorrello. Ma.tta Machado. Nogueira Junim·, 
L1~ma.rtino, Morei-ra. da Si!Ya, Alvares Ru
bÍii.n, Fra.neiRco Ol icerio, Artllur Diederichsen, 
Rodo! pho Mi ra.mla, Caraccíolo, X.avier do 
Vallo o Azevedo Sod.re. 

E sem causa os Srs. Arnorim Fig11eira., 
Lub: Domingues, Eil.uardo de Berrêdo, João 
Lopes, Franc.isco Gurgel, Coelho Lisboa, Olym
pio Campos, Felisbello Freire, Arislilles de 
Queira;:, Rodrigues Lima. Ma.rcolioo ~loura, 
Onldino Loreto, Oscar Godoy, Nilo Peçanh~ . 
Silva Castro, Alves de Brito, Deocleciano ele 
Sou?..a, Barros Franco Junior. Pauli!~O de 
Souzu. Junior, Ca.logeras, Almeida. Gom«>s, 
Thootomo ele Magalhães, F1•ancisco Veig<l. 
At·thur Tnrres, Galeão C;~rva.lhal. Luiz Fla
CfJUOt·, Dorningues de Castro, Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo, cesar·io de Freitas, Lucas 
ele Bu.rros, Ciociuato Braga, Apparicio yfa
l'icmi:iO, Frnncisco Alencastro e Aureliano 
Bu.rlJos;.~.. 

E' lida c sem debate approvada a acta da. 
scssü.o antecedente. 

ORDEi\1 DO DrA 

O St". Barbosa Lin-.a (pela orde" l) 
-Requeiro que o Sr. Presidente se digne 
con~ultar á. Casa. si consente na inve~ão da 
oJ•dom rio dia para ter logar a discussão do 
projccto n. lô3 A antes do de n. 14, collo· 
cn•lo em primeiro loga.r na ordem do dia de 
hojfl, Tt-ata·se de um projecto em 3" dis
ouS8ilo, subre o qual a Camara já. se tem pro
nunciado de morto cathegorlco e cuja urgen· 
ol!L se impõe cad<L vez mais. 

Ao orador parece que nisto nenhum pre
julzo lmverá para a marcha dos tt•a.balhos, 
Jll'lnci pnlmente em relação ao projecto n. 14, 
que Jlxa. a$ forças de terr<1. e do qual o 
ro•1uorenic é o relator. 

O Sr. Presidente-Não posso sub
mettet· ú. decisão da Ca.mara o pedido do no
bre !>eputo.do por não haver numero para. 
votar. 

O Sa·. Pt•esident;e-Não havendo 
numero parn. se proceder á votação da eleição 
da Commiss1Lo de Tarifas, passa.·se á ma teria 
em discussão. · 

E' annuuci:vla a 2• di;cuss!io do pro,iecto 
n. l-i, de 189!), Hxando as força."> de terra 
par:L o exercício de l!JOO. 

Entra em tliscus;ão o a.r·t, 1•. 

O Sr. Mello Rego sente-se inca
paz de qualquer esforço a. que o debate o 
possa obrigai'. ~ão fúra a su~pekão que o 
caso tle Matto-Grosso tem, nesta ~a.. crea.· 
do contl'll. o seu morlo de votar e 1!0 do seu 
honrado collega de bancada, o orador niio to
maria. parte na •liscu83âo do art. !·•, onde se 
póde fazer considerações gentes sobre todo o 
pr1•jecto, e reser-va.-se para explicar o mo· 
tivo de suas dissenções, no. discussão dos dif
fereutes artigos, a mellida que estes forem 
etltra.ndo no debate. 

Díaute, porém, rla suspeição que se tem 
levantado, é obrigado quasi :1 restringir-se 
aos motivos, que tern para di~senti t• das me
didas solicitadas pelo St·. Ministro da Guel'ra, 
ém seu rela.tot'lo. 

E' profuntlamentA contt•ario 11. esta transfe
reuci<L que o nobre Ministro prtlc, e 11ue os 
s~us honrados coll,·gas de · commissiio pro
poem, da Gun.rda Nllctor.ml p1LI'a •J Ministerio 
da. Guerra, afim de l!il!l, de ruturo, c~sa guar
da ~irva. de reserva elo exe1·dto. 

Abstém-se de dar ns r:uõ~s por que rUs
S!mte do honrado Minist1·o da OueL'J'u, e da.s 
o;>in1ões d os sens honraclf•s coll<•ga~ . 

Dissente tatnbem do pedido do mesmo Sr. 
Ministro para se restnumr os po,;tos de alfe
res e tenente no corpo de engenharia., dei
xando para occasiã.o opportuua dar a. razão 
do seu mo1lo de r-ensa.t·. 

Diverge a inda do Sr. 'Ministro da. Guerra 
na. id~a que elle :wanta, a que, IM parece, 
será. levada a atreito, de creat' ·Se mais tres 
Oll quatro O.fficiaes.,, (sussurro). 

(O Sr. pl·esidcnte (a:: soar os tympanos). 
E diverge, :teima de tudo, da medida, que 

o nobre Ministro ji• comecou a pôr ern pra
tica, 1hL concentração àos corpos do exercito 
nas sédes dos districtos, em qne estes se 
acham; medida, no seu entender. de:;astrosa· 
e impolitica, pelo menos no que toca ao Es· 
t;cdo que representa. 

Deixar-se de guarnecer umn. rtonteiru. que 
se estende desde a. bahia. Negra até ~Iamoré, 
mais ·de 400 milhas geogra.phicas, pa.ra se 
concentrar os corpo> que gu;~rnecem essa 
rronteir·a na capital ; •leixar-se tão extensa. 
fronteira. aberta e exposta a ass•~ltos lle ban
didos, par ece-lhe uma cousa altamente peri
gosa. 

Para que o Sr . ~ ... liaistro da Guel'r:.\ a.rra.nell 
os batalhões dessa fronteira e m:.tnda.-os para 
a c:~.pital7 

Quanto a.o t'.)o batalhão da infantaria, que 
estti. na parte mais remota da fronteir<\ do 
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seu Estado, a remoção ainda. se justifica meuoc; 
que a t.los outros corpos. 
Al~m t1este3 pontos, sobre os f[U<e;; ch;tma 

o Sr. Ministro dr. Guerra., em seu relatorio, 
o. attenção do C'..ongresso, ha duas questões, 
em que e5tá em absoluto desaccordo com 
S. Ex., apezar de S . Ex. nã.o se referir a 

• ellas no seu rela.torio. 
A primeira. medida não é uma cousa a rea

lizar-se: refere-se a um fa.ctojli. consumma.du; 
- e O modo -por QUe o nobre Ministro u:;ou 
cleSS<'\ autorizaç.:io disf;trçada, que J>a~sou m.t 
-ca.m!U'a, sobre arsenaes de g11erra. 
. Na execu~,;rto dessa. medida, o nobre Mi· 
nistro da. Guerra não só violon a lei expre~. 
como, pôde-se diz~r. violou a te rlos contractos 
e, mais ainda, infringiu a Constituição. 

REQUERl)IE:>!TO 

Requeil·o urgencia. paea. tra.ti1r tle inte
r..,sses da Republic,\, rela.tivos a.os · seus li· 
tnites com a. Bolivia. · 

Sal<\ das ses~õe~. 6 de j unho de 1899.
EJUias M o.rtins. 

O Sr. Jaeli.sario de Souza. (pela 
ordem) aconselha os ~eus a.migos a recusa
rem a urgencia pedida. ?elo nobre D~putado 
pelo PariL. p:;r.JU(J tem absoluta contiança na 
capacida.tl.e do Gove,·no para acred ita r que a. 
questão, n. que se relcriu o nobre Deputado, 
será. decidida ~em a inlervenoão immedia.ta 
da. Camara.. (.Vuito be;•1; muito bem.. Nao 
apoiados.) 

Sobre estes pontos o orador oppo:.-tuna· o Sr. sc1•zedello Corrêa (pch 
mente se occu pa.rtl.. ordem)-Nem eu, nem meus amigos signata-

Ha uma outra questão tambem administra- rios do requerimento de urgencia, temos de 
tiva de que s e tem de occupnr e que de::de já. leve síquer a suspeita de que o Governo 
annuocia para. que se não pense que se quer actuat não tr·a~e da qnest.iio com o mais nob1·e 
referir ainda ao caso de il-fattn Gros~o: são a e alevantado patriotismo. (M~<itos o.poi,rdos; 
transferencia, que esta O<\ téh~ da admi- intern~pçü~s.) 
nistraçiio da guerra, do Arsenal de Guer-ra i:Xão é esse 0 terreno em que desejamos col
para a fabrica de tecidos de s. Lazaro, e <\ locar 0 :pe lido de u r·geucia; queremos, sim, 
remocão da Intendencia do. Guer1·a pa.l'<\ uma fornecee ao Govertto :L occa.srão t.le t 1·anqui
outra fabrica. l izar a opinião publica, de mostrar que não 

U::IIA. voz- Quanto á. transferencia da Inten- teem fun lamento noticias a larmantes que es-
dencia, estou de accôrdo com V. Ex. Uí.o aliment.a.l\dosymp!lthias. (Muiws apoüdfls, 

ncío apoi .ttlo;~ ; intc!'J'upçGcs.) 
O s~. ~IELLO Re:Go-E:realmentellesa~trada A nossa pl·eoccupaç;l0, pedinuo urgencb, e 

a med!dada transf~ene~a da lntendencla partt. justa.ment<l demou, tra.t· que ate agora 0 &o
a fa_brtca ~e S. Jou.o. · verno da Republica não tem, de caracter otfi-

Tmh_aamda outr<IS obser ~ações a fa.z~rsobre 1 cial, isto é, por interme,lio dos governttdores 
os at·ttgos q~e. se seB"uem, . mas, _se~~m~o-se I do Para e Ama.zono.s , uma prova siquer du. 
adoentado, hmitt\-se as C?OSlderuçoe& Ja ~en.as, authen tiddade dos li~octos gt•avissimos, denun· 
r~servando-se para tormmal-a.s na 3" dJ<:cus· cia.dos nos tetugrammas publicados nesta ca-
sao . pital. 

I Deante de um facto que tem sido tr,ltado 
O Sr. Euêas l\lart.ins (pcr l•• o;·. pox· tod:~ a. imprensa, que encontrou acolhida 

dem) a Ca.mara de:;cu l par-lh ~-11 :~. o empenho, n..:s orgãos m"is imporUl.utes da Capital desde 
com que qmz iuterromper a discUS$il.O da lei o Jornal do Con~mc1·cio, o que que1•emos é 
de li:rça.s, pa.m pedil'-lhe uma urgencia., pois tranquiliz:tr a opinião publica, mostrar que 
de tal monta é o acervo de notícias, que, não ba. fundamento ~êrio nessas noticia.s,u.hás 
a.peza.r de a inda. não ter em caracter officia.l, j!i. contestauas pelo mi11istro americano, e 
correm na imprensa.; tiio graves ella...;; afi. dizer ao pa.iz que até prova. em cuntrt1.ri9 
guram-se-lhe, que não e pos3ivet que o Par- deve prevalecer a palavra. do rcpr~sentante 
lamento Na.ciooll.l se deixe queJ.o, sem pro- de um governo amigo. 
curar de sua parte uiz.er ao paiz e a. o mundo . 
que ni'ío é exa.cto que se tenha de::cido nes te O Sa. PnESI DENT.~-Obser~o ao ~obre_ Dep~-
paiz ao regimen das capitulações do Oriente. t:do q~e os -~equenmentos rle U1gen.cla. n ,Lo 
(Apoiados.) . tvem dJscus:sao. 

Pedirá. á Camara que lhe conceda uma. hora O Sa . SERZEDELLO CoRR~,\.- )Iáo estou dis-
de urgencia, tempo necessa.rio para que ~e oc- cutindo o requerilllento ; estou dando uma 
cupe de negocivs a.ttinentes ás fi·onteira:s do explicação pl'ovoca.da naturalmente pelas pa~ 
Norte e, ne~te sentido, envia um requeri- lavras do noore Deputado do Rio de Janeiro; 
mente à Mesa.. · e~tou protestt~ndo em fim, contra a suspeitt\ 

Vem â Mesa. e é lido o seguinte 
0-lDl:>.r:~. v. I! 

que S. Ex. pretendeu lançar sobre nós 
quando declarou que seus amigos votariam 
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contra a urgencia, porque confiavam no Go· 
verno. . . _ 

A questão não é de confiança, po1s que sao 
os amigos de S. Ex., no meu Estado, que es· 
tã.o a a.Ia.rmar a opinião, a armar o etreito, a 
tratar emfim de uma. que~tão da maior gra
-vidade com uma leviandade que causa. dó, 
abalando o credito nacional, alarmando a 
opinião publica. (Mttito bem; muito bem.) 

O Sr. Enéas l\lart.ins (para en
caminhar a 'VO!a~ao} nã.o suppuoha que da 
parte do seu honrado amigo o Sr. Belisario 
partisse um protesto de opposição contra o 
requerimento de urgencia que apresentou. O 
intuito do orador é sómente esclarecer, da 
tribuna, o paiz, porque o Governo aind<~ oiio 
tem elementos ofilciaes para. dizer o que ha a 
respeito dessa melindrosa quest:lo. 

O requerimento do orador não exprime e 
não póúe ser considerado um requer:imento 
de opposiçfio ao Governo do Sr. Campos Sa.l
les que. na ausencia de qualquer communi
cução oftlcial, ainda não praticou acto algum 
no sentido de corrigir qualquer cousa de 
grave, que alli se esteja passando. 

E' necessnrio que a Nação saiba, por io~er
medio do Poder Publico, o que se eslã. pns
sa.ndo no Norte do pa!z, e foi para isto que o 
orador fediu urgencia. . 

Si lha negarem, sentirá que se tenha 
cedido a esta politica de noti me tange;·e, que 
oblitera. o sentimeoto oe brazileiro, para, dei
xar subsistir simplesmente o de partidarismo. 
(Mttit? bem; muito bem.) 

O Sr. Bueno de And!.•ada (·)
Sr. Presidente, as minhas convicções ele re
publicano, qlle tenho sempre Se;!Uido e sus
tentado no Parlamento, teem-me impellido, 
a contragosto·e contra. os meus sentimentos, 
a votar contra todos os requerimentos de in
formação que te 2m sido apresentado~ nesta 
C11.sa. 

Venho dm· nma explicação pes;oal, porque 
não FOsso, não quero e não devo Yotar este 
requerimento de informação. 

A!.GUl'\S SRs. DEPUTADOS-E' de 
O Sa. SEABRA-Peior ainda. 

urgencia, 

O Sa. ,TosÊ MARIANO- Peço a palnvra. 
(Tracam·se outros apcu tes, SO((m çs tympano$.) 

0 SR. BuENO DE ANDRADA-Assim procedo, 
Sr. Presidente, :porque entendo que não pode 
e não deve ser trazida para aqui tão prema.
tur<.Omenle urna questlio de tal importaucia 
como esta que começa a apJ.lareccr, uma ques. 
tão i o ternudonu1, si não com documc:ntos, com 
conhecimento perfeiw, e niio com telcgram-

(•) N~o fot tevisto pelo or~dor. 

mas e artigos de imprensa.. (Apoiados e não 
ap?iados.) 

o SR.. Jo~Ê JY'..A.RIANO dá um aparte, 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Não fui de
legado para dar informações a V. Ex. (T,·o
cam-se apartes entre os Srs. Ser.zedcU' Corrêa, 
Jose ..;rla.riano c Augttslo lllontenegro; soam -
os tympanos). 

0 SR. BUENO DE A:-;DR.ADA-NO intuito de 
não alarmar a opinião nacional prematura
mente com uma questão tão importante, de
vemos antes deixar que o Governo. em ·quell1 
absolutamente confiamos, a estude detida
mente, certos. de que elle ha de trazer, sem 
omissão de uma virgula, siquer, a verdade 
inteira, e qu~ nós todos, como republicanos e 
brazileiros, saberemos proceder, collocando 
o sentimento da Patria acima de qualquet' 
outro. (211uito bem, muito bem.) 

Compl:<.recem mais os Srs. Carlos Mareei· 
lino, Albuquerque Sere.jo, Pedl'O Chermont, 
Theolonio de Brito, Viveiros, Anizio de 
Abreu, Torres Portugal, José Avelino, Ma· 
rínbo de Antlrade, Hei vecio Mollte, Augusto 
Se-vero, Jo~é Mariano, Affonso Costa, Martios 
.lunior, 1\Joréira Alves, João de Siquêira, 
Euclides Malta., Araujo Góes, Arroxellas Gal· 
vão, Jayme Villa~ Boas, Castro Rebello, 
Milton, Tosta, Franc:isco Sodre, Eugenio 
Tourinho, Paula Guimariies, João Dantas 
Filho, Adalberto Guimarães, . Tolentino dos 
Saotos, Eduardo Ramos, Jose Murtinho, Al
cindo .Guanabara, Xavier da Silveira, Sá. 
FreirB. Belísario de Souza, Erico Coelho, Pe
reira dos Santos, Fonseca Portella, Agostinho 
Vida.!, Julio Santos, Octavíano de Brito, Fer
reira Pires, Antonio Zacharias, Cupertino de 
Siqueira, Augusto Clementino, Telles de 
].\Ienezes, Oliveira Bl".:Jga, Edmundo da Fon
seca, Hermenegildo de Moraes, Lamenha. 
Lins, Lauro Müller, Marçal Escobar, Victo
rino Monteiro, Rivadavia Corrêa. e Campos 
Cartier. 

Posto a -votos, é rejeitado o requerimento 
de urgencía por 65 votos contra 59. · 

O Sr. Enéas ltl:n•tins-Pede a. 
palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Lembro ao nobre. 
Deputado que ha numero IJara se proceder á 
eleição da Commis::ão de Tarifas. 

O SR. ENÉAS MARTl:\S-Neste caso peço a. 
v. Ex. que me inscreva. para a dis·•us>ão 
do pt•ojecto n. 14, deste anno, que fixa. 
& iilrça de terra para o exercicio tle 1900. 

0 SR. PRESIDE:-iTE - 0 nobre Deputado 
será attendido. 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2510512015 11:04 . Página 5 de 21 

SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1899 

O •. Sr. Presjden-te - Vae-so pro
ceder á eleição da Comrnisstio de Tarifa.s . 
Vou mandar proceder a chamada. 

ELE!~Ã.O D_-\. CO:ID1ISSÃ.O DE fARIFAS 

São recolhidas 138 cedulas que, apuradas, 
dão o seguint~ resultado ; 

Pa.ulino de Souza Junior ...... 
Elias Fausto •.... - •.....•. . . . ; 
Francisco V~iga ...• --.,., •.. , 
Rodolpho Abreu . . ...•.•..•.. • 
.A:lencar Guimariles .•.....• .. . 
NiloPeçanhil ................ . 
Francisco Sá .... ......... .. -.• 
José Murtinllo ....... , ....... . 
Victorino Monteiro .•.. _ •.. __ . 
Luiz Adolpho . ........ . ..... .. 
Castro Rebello ... ... ........ .. 
Nognein1. Junior .... .. ..•...• • 
Timoth·~o dn. Costa. •••.• •• •• • •• 
Jayme Villas Boas ...•.. • , ... .• 
Adalber to Guimarães •••..• . •. 
.Augusto Montenegro .•...... . 
Seabra. •.•••...•... , .....•.. •• 
Bueno de Andrada. ........•... 
Padua. Rezende .•.• , ••....•••. 

70 
69 
69 
68 
6í 
67 
66 
66 
60 
13 
5 
3 
3 
2 
2 
I 
1 
1 
1 

Houve chapas incompletas contendo tres, 
quatro e cinco nomes. 

O Sr. Presidente - Proclamo 
membros da Commissão de Tarifas os Srs. 
Paulino de Souza. Junior, Elias Fa nsto, Fran
cisco Veign, Rouoloho Abreu, ALmcar Gui
marães. Nilo · Pcçànba, Francisco Sâ, .losê 
Murtinbo e Victorino Monteiro. 

O Sr:. Elias Faust.o (pela ordem)
Sr. Prestdente, fazendo parte da. Commissão 
de Obras e não permittindo o Regimento que 
o Deputado pertença. a duas commi~slles , 
declaro a V. Ex. que resigno o cargo de 
membro da Comm~ão de Obras, optando 
pelo da de Tarifas. · 

O §r. Presirl:ent;e - Opportuoa.. 
mente submetterei a consideração da. Cll.
mara o requerimento de V Ex . 

Cootinúa. a 2" discussão do projecto n. 14 
de 1899, que fixa as forcas àe terra liara o 
exercício de 1900. 

Tem o. palavra o Sr. Enéas Martins. 

Eu entendia. e entendo que valeria a pena., 
no projecto submcttido á diseussã.o da Ca.
mara, obter rla illu~tre Commissão de Mari
nha e Guerra. que della. me~ma partisse a. 
separação tle dous assumptos, que estiio pre· 
sos ao projecto em discussão : a.quelle que 
:em caracter a.nnuo e se retere exclusiva.
mente á fixação das forças da terra.po.ra. 
1900, e aquelle que, reformando em absoluto 
a legislação aetual, incorpor:~. a guarda na
cional, de accordo com as pala. nas do Rela· 
torio <LO Sr. Ministro da. Guerra., como re
SJrva. especial do exercito . 

Não se me dá de dizer a V- Ex. que no 
seio da propria. Cornmbsão esta. opiniíio en
contrar<\ ecbo, para. que DÓS pos::amo;, do 
ponto de vista. da theoria, do ponto de vista 
<lo direito constitucional. do ponto de vis.ta 
da conveniencia c utilidade de discutir ess3. 
innovação que se afigura a todos de grande 
monta, e deb<ttc c.-se que tenho to1os os moti
vos de suppor que se abrirá Jogo que seja 
a.pprovado, na clíscussão em que estamos, o 
projecto de forças de terra • 

Eu não poderia t ambem suppor , Sr. Pre
sident~.que, ao envez de sustentar e defender -
sómen te este requerimento ou este pedido que 
já dlsse, felizmente me parece que encon· 
trará ecbo no seio da Commissão de Marinha 
e Guerra., me fosse dado occupa'r·, em . se 
tratando de assumptos que a.ttinem com a in· 
tegrida.de da. Patria, com a defesa. do. solo, 
com a sustentação tla hoiJra nacional, do 
caso que está. em aberto nos noticiarias dos 
jornaes, e ao qual jú. ti•·e occasião de refe
rir-me ao pedir à C6mara que me désse ur.: 
gencia. para tratar da. quBStão refere~ te a; . 
limites do Brazil. · 

Longo me foi do pensamento, Sr. Pre
sidente, que a necessidade de manirestar ao 
St•. _eampos Salles o apoio ineondiciona-1 
do antigo parti<lo que fui a ma.ioria. nesta 
Ca.$a ; longe me foi da mente a. idéa. do 
que um simples- requerimento do urgencia. 
para. tratar desse assu!Dpto fosse servir de 
arma. · para manE>jos par t idarios, subalterni- · 
znndo uma qu~:stã.o que entende com a inte
gridade e com a holJr<L d•t nossa bandeira, a 
uma questão de partida.r·isrno o ne necessi· 
dade de mostr·ar ao Poder Executivo que no 
seio desta. Camara niio se dissolveu ainda 
uma l egião de sui5ws honro;;os·: ao l!ldo· da 
ca.deirit. presidencial, para defendei-a. cont ra 
ataques qno não p:1rtem d<t maioria dest n: 
Ca.~a c que, em seu nome, não podem vir ,á 
tribuna por meu verbo (lesautoriza.do. · O Sr. Eoé.as Hai-tios-Eu não 

não poderia suppor, Sr. Presid:..ntn, qoe a 
mim me fosse dado intervir no debate (l.e O Sn.. Bu~::;.;o DE A:sorrADA-Nlio í11i isto. 
forças de t erra do motio por que 0 faço, de que nos !ovo~_:: a~~im _votar . ~iio queremos·· 
u-qt pauto de vista que p ::dit•et licença pa.ra a.IG.l"Dl<H' a opm1ao publlca. 
c~amat' puram;Jnte theorico e em referenci<l O Sa. SERZEDELLO C01m1h- Não somos nós · 
EO a. uma das partes· da lei em prepa-ro. I que estamos alarmando; são os amigos do 
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nobre Deputado, é todo o partido do nobre 
Deputu.do no Pará. 

0 SR. BUE:\"0 DE Al'WRADA- !:>to é uma 
especulação partidaria (to orador. 

VozEs-Oh ! (TroC!tm·se ca~:Jl'osos apaJ·tes 
clltre os Srs. Bueno de A>idrad.t, Carlos llfar
celUno e outros.) 

0 SR. PRESIOE:N'I'E-Attcnç;ão ~ Lembro ao 
nobre Deputado que está falland.o sobre o 
;-encido. (Rumor.) 

0 Sa. SERZEDELLO CormBA -Arrolhe O 
oredor n~. tribuna. ; dict~ ·lhe a norma. do sP.u 
discurso na. tribuna. Ora, bravos! Ballis
simo ! ( Estal!dece-se o l'Uí"l10i'.) 

O SR. ENEA.S MARrr:-;-s-Deixe-me v. Ex. 
fa.llar, Sr. Presidente. e eu começarei por 
cllamar a attenção de V. Ex. para este 
ponto. A • observação de V. Ex:., não posso 
ce1ler, porque não estou fallando sobre o ven
cido. A :\fesa equivocou-se. 

li:stou explicando o intuito com que fallei ; 
nem concedo que nest~ a.ssumpto e nesta oc
casião V. Ex. me taC<'l. a a.' lvcrtencia. que quiz 
fazer, porque não a mereço. Não estou dis
cutindo o vencido (!lpoiados) ; estou expli
cando da. tribuna ~quillo que quero, e a Ca
mara toda, pelo seu modo de manifestar 
agora, me dã razã.o. 

Sou mca.paz de desobedecer á Mesa · mas 
não posso ddxar e não deixo-a faz(>r' neste 
momento a advertencia., porq11e ell<l é inca
biveL 
Sr. Presidente, não podia esperar- do nobre 

Deputado por S. Paulo, pelo modo violento 
. :por que me aggrediu, o qualificativo de es
pecuh~ção parti daria. 

0 SR. BUE1'\o DE A~DRADA- Permitt:J.-me 
V. Ex.: a minha resposta estava. na. altura 
da a.ggressão. . 

O(SRS. SERZEDELLO CORRB:\ E OUTR0S-Não 
houve aggressão. 

O Sn. ENi:As MARTINS-V. Ex. ha de concor
dar que procurei um qualificativo ;tttcnuador, 
para evitar que ~1Jgnem se magoasse. V. !i:x. 
me rêspondeu, oandormc o tlesl'jo de suba.l
ternizar uma que~tão de integt'id;~de da mi
nha Patria a uma quest5.o de especulação 
:po rtidar·i a. 

Não teve V. Ex. ou\·idos para ouvir estas 
:pah vra.s, menos podia ter, SI'. Pt·:!Sidente, 
pa.ra. dizer que estou fallnndo <"!ontm o ven
cido, por(luc 11ão adrnitt o, n:!lll a C<~mm':l. ad
n::ittil'á que Deputtvlos de um gt·upo pos~a.m 
fall.e.~· como entendem e que Deputados 11c 
outro grupo_ nii.o possllm f,.zeJ' o. me~m·J. 
[~ 0 S~. BUENO DE ANDRADA- Emquo.nto 
mactiver a aggressiio nos termos em que a 
fez, mantenho a miulla répli.ca. 

O Sr.. Ei\'ÊAs :VI.\RT(NS - Já declarei que 
proc;1rrei o qnalificativo que dP.i par:l ficflr 
ciaro que nã.o faria. a aggt•u:;s[[o qt1e V. E:x. 
quiz ver. 

0 SR. BüE:\"0 m:: AKDRADA-E' uma aza de 
morcego na ferida . 

O SR. ENÉ:AS MARTrNs-Acceíto, Sr. Pre
sidente, ern todo o caso para discutir o aparla 
do nobre Deput<tdo: é uma especulaçiio par
tidariJ. 

~Ias, se,jll Deu~ lou Yat\o! o~pcculnçiio par
ti daria, porí]ue ?- O 11nlq•o Deputado não fi 
CIJ.pd~ de nrticulnr .... 1 l•I<:Co, Cunl o quiil etl~ 
b \S11ie a agg1·ess~o n;\S p~daVI'US I']Ue eu ia 
dizer, porque S. l~x. não sabe o que é que 
tenho de dizer i Carn:~.ra. Especulação parti
daria,porqtle? Si eu comecei pot· r.leclll.r;•r que 
o meu requerimento não podia ter car:~cter 
p:uti1lal'io e d•! cel'to de confiança poli ticrL ao 
Governo, porque vinha evitar que elie désse 
importanc1a a e>se inciden Le que nos está. 
perturban'lo a vida nacional ? 

O SR. BuENo DE AI'1DRADA tlá um aparte. 
O Sn.. ExEAS 11AR.nxs-V. Ex., sem sa.b~r 

o que eu que ria dizer iL Camara, veiu classi
ficar de especulaçü.o partidaria a minha po
sição na tribuna. 

0 SR. BUENO DE A:'{Dll.A.DA.-Qualifiquei de
pois da apreciação offensi v a feita a meu par
tido, esta. questão-de política do Para. 

0 SR •. ENÊAS MARTINS-Não é tii.l; não é 
uma questão de poli~ica estadual. 

0 SR. FREDERICO BORGES-Não ê uma ques
tão local, mas nacional. 

0 SR. EXEAS MA.ltTINS- Admitto, entre· 
tanto, o aparte do nobre Deputado : da,lo 
que seja uma questão de politica do Pará ; 
com quem? 

O Sa. BUENO l>E Al':OlUD.-1.- Contiuúe e 
verâ. 

O SR. El'\ÉAS 1IA.R'l'ms -Si V. Ex. chama· 
me especulador político na. tribuna, desde 
que Tenito dí:;cutir uma questii.o que uo dizer 
de V_ Ex. é u~na questão do Parit, pergunto: 
especulador :politico, porque ?- contra quom ~ 

O Sa. BL"EKO DE ANDR.UlA- Contra o meu 
partido e por ter dito aqui que não tinhamos 
votado o requerimento de urgencia, para. dar 
arrhas ele sympathia e dedicação ao Presi· 
•.lente !la Republic:J.. Kão e Vel'dade. E' uma 
esprculação ~'ol!Lica. Nós votamos pol' P•~
trivtisrno. Já ve que estou dizendo certo. 
(H a cwt,·o$ apartes.) 

O Sl~. El-\ÉAS ~fART1NS- Sr. Presidente, 
já pa1·a o nol>I'll Deputadv paulista. não 
é uma questão pollttca. 11e campanario 
elo meuEst.la.do. Ainda bem. Eu me sentiria 
vexado si. trouxesse á. discussão da. c ... mara. 
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e com esse ca,racter um assumpto desta. na tu- 1 boatos que a este respeito corri'lm; porem a 
reza, porque é no seio do Estado que devemos maioria occasional de hoje qui r. impcrlir que 
debatel-os com osadversarios; e é l ;i. que sus- o fizes~e e até cbrtmou de especulaç;"to po· 
tentaremos nosso direito e o nosso logar a té li tica a declaração que eu ia f,,~er. 
ao fim. Não proeuramos,nem temos procurado Mas então, ninguem mais tem o direito de 
as graças do Governo, mas nesse redu~to ha· falia r neste púz em nome do Governo Oll com 
vemos de nc:s bater ate à \lltima hora. a su:t palavr:t , mesmo que Sój& para tran-

0 Sn. SERZEDELW CoRRÊA dú. um anarte q:tilliza!: a Nação em nssumpto em que aquelle 
• • J! • amda nao deva rauar. 

O SR. ENÉAS MARTINS- O n obre Deputado Vê, pois. o nobre Deput..1.do por S. Paulo 
por S. Pauto fugiu da quest:io. Depois de ter que não era e.;;pecula~.ão p artiu:wia o meu 
cHto qlJe e um't questão de ca.mpana.rio.dMln.ra discurso e a mim cabe agora dizer que es
que ja n\Io é : e umu. questli o <] Ue inl<~r\!SSa peculação partida ria quiz fazer C nobre 
o seu partido. Porque ,e preci:;o que fique cla.ro lrade~· c.! a. minoria ... (Apq.rtes.) 
:perante a CaJDara , não !J:l.Qia u ma J•::tzão que O SR. BELISAmo DE. SouzA -Especulação 
explicasse o voto da maioria acci<lenta.l de partidaria que teYe muitos votos do partido 
boje para voiar contra o reque1·imonto de contrario. (A.parces.) 
urg~ncia., porque n::í.o se sabia, a menos, o 
que eu pre tendia dizer. (Apoiados. ) 

Eu nü.o sou um leviano, Sr. Presidente, e 
ta.nto que quando entrei para esh Casa hoje, 
tive occasião de procurar o leadcrda maioria, 
o Sr. Cassiano do Nascime)\to, para perg unttr 
aS. Ex. si t in ha estado coro o Governo e o 
que delle havia ouvido sobre o caso do 
l'io Acre, sobre essas noticias que corri:tm nos 
jornues, sem cunho omc;at e que alarmavam 
o Rio de Janeiro, haviam de alarmar toda a. 
Nação e que vão repercurtir no est.rn.ngeiro 
como prenuncio de dias máos c funestos para 
liÓS. 

S. Ex., o leadcr da maioria, me decltlrou 
que o Governo não ba.via tido communic.tçiio 
offlcia l do caso, ate peb man hã. h ora em 
que bavia e,;tado com elle, adc;Lnlando mais 
que o Sr. P t•es idente da Repnb lica não dera. 
credito aos boo.tos que nesta cidade corriam 
a esse r espeito. 

Foi nessa:; condiçüeSQ.Ile subi ú tribuna: (jUl'l· 
ria antes de se entrar na rlisctbs~ o de qllalquer 
asm111pto, antes de discutirm,.,s as 1orçoas rh 
t erra, mostra r que este accordo que ~e diz 
feito ou se t entou fa zer entre dvus J·eprescn
tantes de nações que so dizem amigas. contra. 
<~. integl'i<l<lde do Brazil, e falto dn aulh<mti
cidadc e por isso, para que a con,;cicncin 
nacional fic;1 Sse t ranquill a., afim de que se 
soubes~c o qtlO pot1ia haver ele realmente im
portante SCibro ~sto ns;,nmpto, ia l'oproduzir 
ns po.Io.vra.s do húnra•.lo lcadc1· d<l. mníoriu, 
qu~ tem ~empre !"aliado nas questões mais 
sérias qtle hão vim1o ao ~eio da Camara, em 
nome do Governo . 

Vinha •iizer cxa.ctamcntn que o Governo 
ate ;1quel la hora não tiuha ihl•l ainrl a com
munic:•ç;io oOI<:inl S!>hre o <':tSll, u i~to par;L 
nanqui llizar tanto esta ci :l ~~d~. tanto esta 
C:unara, COIIIO o pai :~. inteiro t) o exterior a 
r espeito •lesses su ccessos. 

Ett queria que se :;oubesse do seio destn 
Cam:tra e •.las b;mc;,das do Paró. o dv Am;c· 
zona::; que o Governo não d:1Y:~ credito nos 

O SR. ENhs ):!ARTINS- Exnlíco-me: nó.> 
não precisamos rla. palavra de ordem para 
delíber·ar a. proposito de tudo, nü.o nos con
stituímos ;~qui um grupo p :lr;t votar céga 
e passivamente deste ou d:•quelle modo (·tpar
tes) ; por isso não precisava. eu de. submdo 
a. esta tribuna passar a. palavra de combl· 
nação cerrado. aos meus amigos. 

0 SR. BELISARIO DE SotJzA-!1111.S consultou 
no Sr. Cassiauo do N:tscimento. (Apar res.) 

O Sa. EI'\í·:As MARTJXS- E que tem isso~ 
Especulação p:trtidar·ia serh si eu fosse pedir 
ao meu honrado amig-o, illustre lear/.er da 
concentração e mnioria, que lize~se com q1,1e 
todos os n~sos amigos me concedessem a 
Ul·gencia. ; especulação partida.ria seria si 
usasse de tal systema. ; roas especulação, 
como 1 Si fui o primei ro a annnnciar. e ox
pl icar o meu rewerimento. qne não podia 
colloear a qu~stão tle integridade do nosso 
srllo no terreno da conlla.nça político. do 
Sr. Presidente (1:\ R.epubtiC7t. 1 
Especuh~ão pa.l'ticaria f;,i essa do. maio

ria occnsiona.l aprovcituNe do um incidente 
desses, como cahiu rlo céu por tlr.scuido, de 
uma victorla ephemera.quantlo touos sabemos 
que essa. victoria. ro i •le vir h a um s uccesso 
todo momcutanco, por isso que, si quizes· 
~euJos, t<:rinmo:! sido vencedores. 

o Srt. BELJSAHIO DE SouzA- Ag1•adeça. cios 
amigos de V. Ex. (:lpa1·ks.) 

. 0 Srt . ENl~.\5 MARTINS- Não (': C(ISO d is~o, 
pois, V. Ex . deve reconhecer sob o ponto de 
vista. do b'1m :;cn.,:o , da rn2ão e cl :~. Ioóic:~ que. 
o que e certo é q ue. ~i ti v esse mos querido dar 
umac:1.mpanha. pró ou conr.ra. o Governo,cer...:. 
t amc n1 c t c1·iamos ~i rlo victoriosos. Bastava 
que-, si cllc tive::se c!a.udica~o, cer rassemos 
fileiras. 

Mas não , não quizcmos eollocar 3. questão 
da integ1•idatle da patria. nesse terreno, nem 
ha motivo para fazcl-o. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 11:04- Página B de 21 

46 

O Sr{. B ELI5.UUO DE SoUZA.-Pedisse a seus 
amigos que uão vot:l.Ssem. ( Apartes .) 

0 SR. FREDERICO BORG-Es-Outro dia não 
tiveram esse escrupulo, quando, requereu 
sua. urgeo.cia o Sr. Erico Coelho. 

0 Sn.. AUGUSTO MoNTENEGRO-Quem votou? 
0 SR. F REDERICO BORGES- A Camara in

teira. 

0 SR.E:.'\f:A.> MARTI!':S-Sr.Preülente,o meu 
il!u~tre amigo, Deputado pelo Rio de Janeiro, 
lea.d(;r da minoria, acaba de dizer que parte 
de amigos meus, nota.·Jamente parte da ban
ca.rla. do Rio Grande do Snl, com a qual tenho 
ma.n tLdo a maior soli•1 <ltieda.de,não de hoje, mas 
1!e muito, que parte desses amigos votaram 
contra o requerim<mto, e por isso não devia. 
insistir sobre esta questão porque hia pro
duzir máo e!feito. 

0 S.R.. BUEXO DE ANDRAD.A.-Perfeitament-s. 
O SR. Erirl:As M,lliTrNs - DeS!:e ponto de 

vista, Sr. Pre.sideote, mais apoio me vem: 
dissoresaltaquea urgeocio.não foi uma. espe
culação pa.rtidar ia, simplesmente, sem mais 
duvi1!as, por isso que amigos nossos votaram 
contraella; da. parte de S. Ex., poré~. po~ta. 
como foi a questão pelo leade1·, elln. se tornou 
isto e tanto se tornou, e o.ppello para todos 
os mem bl'OS desta Casa, que nos corredot•os, 
na ss.li::l:ta do café foi o facto assignalado como 
a primeira victori:~. contr,t a concentração. 
(Apa l'lu entre os Srs. Augusto i.Jfontencgro, 
Auga;to S JJ;ero, Belisa.rio de S ou:a e outros .) 

s:;. EEx . entretanto precipitaram-se e per
deram o ensejo tlo esmagar com a sua maioria 
occ,,sional aquillo que chamaram uma. e! :-~
culaçfw e p.}r em má posição •• concentl'a.r.~ão 
em face do goveroo. 

Tudo aconselhava-a. a não fechar desse 
modo o debate e espera.r pela minha :~ggrcs· 
são ;;.o Poder Executivo, para comb1tel-a e 
então dar-lhe a prova da sua conlb.nça., si nós 
os Ievussemos a i55o. (~fuitu llem; muitos 
apa.1·tes.) 
· O SR. CoSTA JuNroR- A nggre~ão não ;e 
fa~ia. ( Cont~sta;•ücs . Ap(n·tes.) 

··o SR. Ei'\Jüs M ,\RTI!'í:>- Ainda bem que o 
nobre Deputac1o me aparteia pnr esse modo. 
A aggres.uo não se faria, porque? 
. Entendesse eu que devia i'azel-a; quando 

foi. que, nesta Cosa, ji deix ei de d i:t.er como 
jlenso, seja sobre que assumpi.o f o~· ~ (Apoiados.) 
QuG.ndo foi que us bancadas, em n ome das 

. quaes estou fallando, porque fallo em nome 
da ba.ncada do Pará., representada pela sua 
maiol'ia, e em nome da b••ncada do Amazo· 
nas, representada pela. u nanimicl&de , quando 
foi, em que nssumpto. em que dia, em que 
momento foi que nós cerras:;emos os labios e 
llOS quedassemos,porque não fossemos capazes 

de lançar uma aggressão politica, no mo· 
mento em que o quizessemos, porque euten
dessemos dever f\lzel·O '? 

A aggressão n~o se faria, diz o nobre Depu· 
tado, porque 1 

A aggressão nã'.l se fez simplesw~nte por
que nfw havia assumpto, nem momento, nem 
opportunidade para fazel-a. 

E s i sabiam que a. aggres~ão se n ão fu.ria, 
para que foi que a maioria. accidental fechou 
o debate, n 11queHe momento ~ 
· Subi á. tribuna porque não queria que se 

discutisse o projecto de fixacão de -forças de 
terra, uma das leis que entendem com a de
fesa materia.ltlo nosso territorio pelo exercito 
permanente que temos, sem que soubessemos 
si a nossa honra estava ou não otrendlda. 

O Sa . BELISARIO DE SouzA-Si tal se désse, 
o Ministro da Guerra ViPia aqui, a Commissão 
encarregada. de dar :pare(!er sobre a lei de 
for ç:1s, para avizal·a. 

0 SR. BARBQSA. LIMA-A iniciativa das leis 
de meios, como a lei de fol'ças, per~eoce á. 
Camara dos Deputados e, portant 'l, de nõs 
tami.Jem póJe P<\rtir qualquer medida dessas. 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA.- 0 que eu disse 
foi que, si houvesse factos graves, o Ministro· 
du. Guerra podia communical-os á. Uommissão 
que tinha de dar parecer sobre a lei de 
torças. 

O Sa. Emus MARTINs- Attencla V. Ex. 
quando ·as lO 1/ 2 lloras da manhã o Sr. 
P.re~idente da Republica declara que não tem 
conhecimento de cousa D3nhuma., o Sr. Mi· 
nistro da. Guerra de certo não t em tempo de 
-':;.ndo.r oU!cio â. Camara, pedindo que re!or· 
ma.sse ne:;te ou naquelle ponto os termos do 
prajecto ele fixação de forças, hoje com a dis
cusslo .iá lm dias annunci:~da.. 

hto é uma. questão material ele tompo. 
Eu niio quiz, por outro lado, do ponto ele 

vista moral, que se inicia$SG o debate ~ObN 
essa lei import.untc, pes:.~.ndo sobre todo~ nós 
como pesa, csso. arnença que eu consitJoro por 
ora. di::;cuti vel si nilo LU.utu.-;Lica, pot·quo ufí.o 
tenll" um ponto elo apoio cabal p11ra tib~et· que 
ella é vertl;Ldcit·a, que o nosso p~iz j ;:t est!l 
iuscripto no regimon •las ca.pitulu•;ões da. 
Turquia. o que nós nilo somos mo.t!J que um 
banuo de servos üe gleba atrelados ao carro 
esmagador da Amcric<L imperialista, trium
p!tante e po::sivelmcnto desorientada. pelos 
seus successos . (.ilfuieo bem . Apoiados.) 

Tivesse-o e então, muito di vJ rso , ser h\ o 
nosso proceder. 

Eu quero dizer, Sr. Presideote,não que são 
falsos em absoluto os telcgrammas que llão 
:>ido publicados , mas procuro o ponto iot~r· 
medio,o ponto quo a todos é Jado buscat· sem 
repulsa para asuaconsciencia,ou para a honra. 
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do seu e3pirito de homens püblleos, entre a alguma cousa. a dizer, si alguma cousa po· 
opiniíío da guarda. avançada. da. Republica,on. demos explicar, en nã.o podi:J. deixar de di· 
imprensa. desta terr<\,queê O Pai;,dcclara.odo :z.er, repito, desta iriburta., com a autoridade 
que, emquaoto uão se mostrar Je modo certo das bancadas em nome das quaes f3.llo que, 
e seguro que tudo quanto está publicado tem como S. E~. o Sr. Dr. Campos Salles , nós 
o cunho nuthentico, o sello do legar, a prova nã•) :~.creditamos aindn. nos boatos que c~~m 
do tempo do a.ccordo, a assigcatut•a. dos res- e sobre os q uaes o Sr. Presidente ~ hep;-t· 
ponsaveis, esse documento nlio vale; a blica não tem mesmo commnniCll.çãif.'-offici:ú-. .. 
opinião iotermedin. entre ess1 e a. do orgão Eu podia, Sr. Presidente, hl'stor iar esta. ,.,\ 
d as classe>· ultra.-conser vadoras, do pri· questão do Acre, que foi uma longa e pro· · 
meiro jornal deste paiz, o Jorn!ll do Com- funda via dolorosa que a diplomaci:~. do \ 
·merdo, que decbrou desde o primeiro mo- nosso paiz percori'eu; eu poderia reviver, um 1 l 
mento que era absurdo e extemporaneo por um, todos gs s uccessos que se veem s~· t 
aquelle telegramma que se publicn.ra, que se gnindo desd·~ que S:3 iniciaram as negocia.· 
lhe afigurava assim· indigno de credito, ções causa. primaria da. miSliâ.o Pa-ravicini ao 
t:.tnto que elle o classificava <le «instrumentv Acre, mas quero e devo escolher, como disse, 
adrede 1orgicado com intenções male>olas, e, um ponto de vista inte,·me1lio t>ntre a opinião 
quiçâ, criminosas.» do Jomat do Co1nme,·cio o a d'OPai =, que. de-

Er.t i55o o que eu vinha. dizer ao pa.iz, clara que, emqua.oto não vier provada a au
clesta tribuna, poupando ao Executivo, ao St·. thent1cida1e desses documentos, nós devemos 
Presidente da. Republica o momento e a ne· coutiar ern que nii.o estamos pNximos de Dos 
ccssida•le, o ensejo e obrigacão de vir, Do ver r eduzidos á conrliç;.1o dos povos mais 
Diario Officiai, desmentir com a. autoridade desamparados do globo. Momento virá de ex
da au'l palavra. e a respeitabili:!ade do seu plan:tr m:\is completamente o caso. 
cargo, balleln.s de telegramma.s e boatos,como Eu pOileria ainda estudar ess9.s mesmas 
S. Ex . os classi fica., e a que S. Ex. mesmo noticias que chegam e, no estudo perfuncto
nuo deu credito a.te agora pelo menos. rio do que ellas são em si, perguntar á Ca.· 
(Apoiadas.) mara, á N:t.çlio, ao mundo, si póde haver 

Si, portanto, hwia. alguem que não fizesse alguma cousa de verosim!l nessas co usas que 
es_peculação partida.ria, no as~umpto, er·am, não t eem ponto de a_po:o, r elações de ligação 
esse a lg uem.a.s lJancada.s pelas quaes eu fallo entre s i, nada de indiscutível para se man· 
nesta occasiã.o. ter e apresentar como bass certa e t>rimeira 

Eu quel'ia desde logo declarar que aquillo para negociações de tanta. monta, como 
t udo se nos afigura. fdso , a.té que pelo3 essas que se annuncia.m. E não seria certo aos 
cana.es competentes e com a. precisa seguran- nobres Deputados ela minoria, chefiados -pelo_ 
ça se demonstr e o contrario. illustre Deputado pelo Rio de_ Janeiro, que . 

Devo dlzer que não sou dos quo se em- corresse o dever de fechar ~~sse deb:tte; era · 
balam descuido!!os e t heoristas, com a iU•1são talvez licito cspe1•ar que a. SS. EE:x. , ell:l· 
amcric~na. primeít•o loga.r, cou llesse vir a.brii·o, _para que 

No jor nal que dirijo no nort e, não é de hoje, não se pudes;e pensar que realmente u;u 
mas desde q uandose começou a p~r_petra.r e~ss Governo nesta terra ~ouve que se t i vesse Si!· 
g t·ande injustiça e esse grande crime que se jeítaclo a suggestões dos Estados Unidos dr. 
chama a guerra hispa.no·americana,quc eLl me Norte Americ<l. p1ra c~der á Bolívia· o ter· \ 
levanto coctra as tendencias irnperiali~ta.s da ritorio em que elln. estabeleceu a Alfandega 
Norte America, desde esse dia que eu fallei de Puerto Alocso. 
clar o, a ver n a victoria. ou no desast re do Era a SS. EEx. que competii.\ pe·lir que, 
c-llus;o. na guerra.. que e!le empenlwu, o pe. conhecidas nos termos em que o são· e:;Sas 
rigo paro. a America.:-ou o desamparo, a sub- noticias, se .abdsse a discus,;ão pa.r a dizer 
alternização t.la. Amm•íca. ao velho mundo, que tudo era. inverdatlc. Eu pedi para. mim 
com a victoria. 1ln. He~panha, ou com ~l der· esse direito e a minoria negou-o. E é a mi· 
rota desta, n subaltemiza~ao da. America. a noria (JU e vem <iizer que estou i'azendo espe
America, na. applicaçã.o pratica. e real llo r.ulaç;í.·) parlidaria I (Apoiados; muito bem.) 
monroeismo egoístico. (Apoi ~dos; muito 7Jem.) Poi'quc, si é cxacto o que corre por abi, •~ if 

Eu não sou, portanto, ~>uspeito ; mas tão Bolívia se obrigou a <le.t· aos Estados l)nidos ' 
graves se me a.fllguravam no momento e.-.--sas uma grande quant idade de favores, si elles 
occnrrencias, t õ.o cheios de prenuncias fu- se compromettessem a suggestionar ·o Go:
nestos e llerigosos se me revelavam os suc- verao do Br<~.zil ao re::onhecimento do terri~ 
cessas, a serem exactos aquelles boatos , como torio que ella est fl. occupaodo. 
o illustre Pre.idente da Republica os cla.ssi· Ora, eu devo fazer j ust iç.\ ao Governo do . 
fica, qne eu não podia consentir que. qu ando Sr . Prudente de Moraes; ninguem o com
o p&iz está al armado, qu11.ndo a cada um de bateu na winlla t et•ra mais nas linhas d t1. 
nós se pergunta- o que ha de novo, si t omos I frente ; nioguem, depois de tel·o sustentado 
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como era possível sustent-1!-o com o prestigio porque não tem cool1ecimento official rlO 
i'r·aco de uma -palavra. 8em '>"nlor (><@apoi(tdas) tlo:lto, nem acredita no boato que se propalo., 
na que;:tão do; protocol'os, ninguem, depois nós, C>S da Amnzoni<~, temos o direitc de oizer 
de ter-lhe dado ns pro,• as mui;; ~egurns d~ ao paiz é que, por ora,sem provnsqueaté agora. 
seu apoio em torno de questões internas ou f:l!tnm. JlÔde estar tran qoillo. porque a sua 
int~!on a.es, o C?mlnteu com mais intrans- integridade a íocla. não foi_ atacada por nin
lgenma ""'-'>que ou . gu,:m e que a vedeta -perdr,la do norte ha de 

.-- 'Quero \fazer justiça a S. Ex. ne~te mo- saher detemlel-u qunndo a hora chegar desee 
- -' mento. S. Ex. e seus mi11istros seriam inca- dolorcsissimo deYer. 

pazr.s da admittir que uma Nação, embor:t Pcderia. limitar-me (1. isso e a menos me 
forte e poderosa. c tJmQ os Estados unü!ns da teria limitado, s i a. urgencia houvesse sido 
America. <lo No1·te, viesse suggerir ao Brnzil conce•l'ida. 
que n~esse iste> ou nquillo, deste ou daquelle Já <1gora, por0m, mesmo porque aberto o 
modo. (t1poi·tdn.<.) · debate é me1!1or esmerílhal-o, admittindo a. 

E no emta.nto. si e certo o accordo ou tra.- hy_potbese gratuita da va.!i:~ desses documen
tado que está publicado, si ú exacto o que a tos e quero admittir a hypotbe.'!e comogra-· 
imp1'cnsa amiga de SS. EEx. está a Jã.zel' tuita em llomenngero i1 -palavra do governo 
correr, foi isso o que se den com os Esta,dos do Par:i, que os jol'nae5 jã. descrevem inter-

/ Unidos da Amenca do ~ort.e, pois foi o SI' . vindo no caso, e fallo em bypothese gratuita 
Diony_sio Cerqueira, quem depois de ter -porque o i1Justre Sr. Dr. Paes tle carvalho, a. 

I luctadõite a ui tima.. ptl! nando sempre por dar credito a es~~ notich, saberia transrnit
n0va d('marcaçlio, expedi u, tinalmente, o til-a no Sr. Ministro do Exterior, inlbrmando 

· otllcio no qual o Sr. Para:vicini so fundou par3. officialmente tudo; admittida mesmo a bypo-
crear a. Alfandeg-a de Puerto Alonso. th~e gra.tuita ele que um tal pa.pel exista, 

Quero fazer j ustiça e e' tou a lrnr.el-a ao era. caso rle nos tranquilli:;:armos. 
gc.verno que 1-.a>sou. Elle nrw podia ter ce- Elle não póde ser um documento, e muito 
ilido neste ponto ~oh a su~gestii.u dos Estados menos um documento digno (le fé. 
Uni(las di.L Americo. do :-!ot·tn. L<·go, para. não Niognem ê capat de acreditar nesta C<tsa. 
ahrir mnlses.;ecrime <Í. conta 110 ;:overnll tin•lo, que, em assumpto rle ta.nt:unont.'l, o Sr. P:.u-a
essedocumolsto que <>st<'lCOJ-rcn,Jo,é apocrypho, v icini b:1_ia eut:tuula.do negociações com os 
t, d(lcumer1tO que póilc ter Sitio a~sigmult~ por· 1 E~tatlos Unidos do. America. do Norte sem 
quem quc1• que seja si ú que clie l'·Xi~t·~. ma; a.utot•,za~iio de seu governo em que ~\quellcs 
Dunca com o car:lfll('!r eu. v:,Jht qne lhe es1iio tratassem com e!'S~ diplomata, sem autor.i7a
empr(>.~t o.ntlo. E ora. h;!'O qu'! .~c li~ria pr.·ciw ~'ão especial e com o seJl paiz disputarlo por 
quo eu vipssc dizm· do. tt•Jbuno. c:omo rlis~r. do11s goveJ'nos em luta a,nnada. (AJ10iad~.) 
O P(l.i;, cquc cmquanLo nii.o houver prov:t Com qual de!le,; tl'ata-va a America~ 
certo. de que O:qu~ llc acr~)l'I\O se rez, úe que o Ningu<'m póde crer e sem mais provas que o 
ministro americl.ll!O o n~si~nou , de q uu o gol' orno dos Estaclo3 Unidos da. Americ<t do 
c~osul an:wric:l!lP, no P:tra, o t1·ntou, dt! Norte tivesse tllrnbem entabotario negociações 
q1;o n~t:'t assign:•uo velo S1·. P;~r:t,'ici lti e com ltm ministt·o de 2" class~ oo Rio de Ja
S<'u,; a. !I iados, emqnantn n:Lo honYcr prova ne iro, c muito menos na. Amazonia, quando 
r.e que tu !lo b1o nüo ·é f:•nt:tsi:L ou bont'l, pctlia tel-~s estnbelcci•lo directa e segura
nó~ to111os I) <lir1•i lu •lo crel' c a.flirmar I'JUO lutlo lllcn1.e em W:tshington ou na ca-pital do Perú, 
isto ó litlso. ( iiJuii"t/ns .) . com ns reeervas que o caso exige. 

E sertL possi,·d fJilC houvcs;;e t:~n\ :1 Ninguem póde crt~l' ainda sem :lo demonstra.· 
!~sltl\ tle pntt·i .. ii~mn da pnr·to tlos meus p:t- ç,(io m:•tcr:al do facto, que documento do 
t1•icios par: I CII:':ü~ a pon lo tle t •"~sll ir•em cJJr.s tanta monla. se dlli:x:asse em um D.rchhro in
(/,,cumculos do btutn. 111onta, e om logat•dc os !icgm·o, em brenhas perdidas ao norte e do .. 
maothl'~tn it chn t t coll:tl·ia. JH'OJ>ri<~,pelos me10s qual nüo so snbe quem os tirou, porque não é 
lcgo.cs que ú o illll!lt•mctlio tio nover·no, o nti- possivel qne um ar·(·hivo diplornatico se deixo 
J•assrm '' v:,s tll Jlllhlic ida.•lc com o meio sin1pJes an alcance d::t. n;fw do primeiro aventureiro 
:le c~pr:r.u l:u,:iiu jorna!isticM que che~a po.ra subtl'ahil-o, qua.ntJo N.f.~rem 

o sn. SEitZJ<:DEJ,Lo Corm1~;A-.·\ pioiado; e:st.a o~ ,)Ol'nae~ aind~ _que esse :trchi~o co~ ~ous 
ó que e :t IJUeotilo. d1a~ de pr:.~o. 1ot entregue med1ante mven-

. tar10! (Apo1ndo,· .) 
O SR . E~~;As MARTINS-DE'sdc que assim Ninguem sa.be ainda como e.."Se accordo se 

nã.o se tez, o que é In·ecil!o •lizer urna e pudesse fazer nos termos em que o annuncia· 
mnitns vezes, depois que o Sr. ministro raro as gazetas, porque infelizmente ns uoti· 
americ:uH' ueclarou fonoalroentc que todos cios não dizem si o consul amer·icano lto 
as allegações feitas na impreosn. ;i, sua Par-.) , figur-.mte no tracto,seguiu <lté Iquitos 
-pess~a são invel'idict~s, depois que o Go'l'erno na \ V'il-miaglo;,. ou si subiu especialmente 
Brrualen·o declara. que não d~u um p:~sso! para o Acre ao tempo em que u. wnmíngton 
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subia para o .PerÍ't, quando é c~rto que o go
verno do Pará declarou, em telegramma de 
ha. poucos dias, e.siar convencido de que as 
inteoçõe~ da WiZmi n!J:on e do consul ameri
cano eram a.s mais amistosas, em relação ao 
Brazil, Ilttquelln. viagem. (Apoiados.) 

Alem do mais, como hei de crer, como 
hão de crer as bancadas dt\ Amazonia., como 
ha de crer todo o paiz, o mundo, em "t>les 

Lon"'e paira. o regimen das Càpitulações do 
on·ent~ e quando elle se prenuncíasseneste 
mo:nento, tranq ui!los poderíamos quedar-nos, 
ainda. que avisados e alerta : zela o sen dever 
o Governo c não desertou ainda o patrio
tismo a almn. brl!zileiro.. (.Uu:ito bem, muito 
bem ; o orado.· e vivamente; felicitctdl) e ab)·a
ça!lo po1· to1os os Srs . Deputa elos. ) · 

boatos, e sirvo· me rlP. palavra do Governo, como o Sr. Augusto ~Ion tcuegro 
havemos àe ncredital os sf o :Ministro f'J.Ue, -Sr. Prcsidcut.,, nüo precisarei pnra. come
em nomCl d ;! Boiivia ,negociou esse accordo, j{" çar o meu àiscurso e ao mesmo tempo jus
foi destitnido p!!lo seu governo, segu,n1lo nota ficar a ra.;~.il.o tle ter t omado a pabvr;~ no 
da imprensa, quc.ndo a obtençU.o :desse pacto debate da lei de Hxnçúo de foi'ças, de referir· 
tanto lhe ri e viu. ôar valor e pre;;t!glo a.o me ainda q uc perfnnctoria.mente aos assum
nomô ppoicdo.,.) _ ptos que se ae!1atn detalha(los nos diversos 

Pois não se está vendo oue si houvesse artigos dest a proposta ú•. Commissã.o ; o dis
qualquer causa, tudo isto e$tava desautori- curso tlo il!nstre Deputado pelo Para, o Sr. 
zado no mome-nto a que satisfaçã.o ptena Enéas Martins, me !orçaria. a. vir à tribuna., 
estava. llada se1n que a reclama.~semos ao mui to embora. pensasse h ontem como penso 
menos ~ b o.je que t '·m raziio o St·. Cassinno do Nas--

Onde, pois , no espalhar leviano dessas no- cimento qua n.Jo acha. mal cabido tratar-s~ 
tlcias, eE~a. noç[ o rudimentar de patriotismo na discussão rlessas leis annuas de nssumptos 
que mando.. aguardar com o mais decidi,lo que a ella immmliatarnente não àizem re-· 
empenho o desenrolar e :1.ver]guar de tG.ctos spP.ito. 
como esses, sem crea.r f;~Jsa opiuião des- s. Ex. comprehcnde que silencínr depois 
ori~ntad:\ sobre elles c sem :pór tropeços á do ilustre n.~put~lo pelo Pa.rã. ter desenvol
acçao do Governo 1 vido as consictern<;ões qu.~ desenvolveu are-

~o~so dever_, pois,cra, e cumprimol-o,tro.n- speito dos t•,leg-1•~mmns ultimamente vindos 
qUllllzar o patz, pondo-o Am gun.~da, neste . dalli, seria nppro~·ar um · cer to nurq.et•o ne 
momento, co:~. tra o:; boato.~ levianamente cleclarações IJ !l C S. Ex . fez e :\o me;;mo;.tempo 
atirados a TlUblico, sem que a prova ca.bal não ex1,Jicat• á. Cnma!'a como e por qae·'O meu 
dos su~cessos. os t~nha. acümp!l-nhn.do, ~nr~10 nome tem .;;ido envolvitlo twstn. ques tão· • •. 
~;m~lz1o. de lmpcrlO>il. necessidade. ( . .Iu:to 0 SR. EN f:,; s M"'-RTI.Ns _ .Não envol~:~ 0 

Era. isso, Sr. Preaidente, o que eu queria uome de V· Ex· 
dizer, o qne eu tinha o dever de dizer o o que O 811.. AuousTV MoNTEXEGRO - Perd~, 
cu tinha o direito de debater no seio th <.:a.- ent:\o V. Ex. n tio me ouv iu . Eu f\isse que 
mar1,1., para qae em todo o paiz so conheça silenciar clepois do discurso de V. E:r. se!.ia 
que por or•• a..hancada amazonense, unanime, ;1 cceitar alg umas do suas con~ic!eraçõe.s E!"ao 
e a. paraense,em sua maioria,recusam,porque mesmo tempo cabia-mo o uever de explicar 
falta a demonstração official e clara do como e pot· CJUC o mou nr.me tem sido en· 
caso, f'J.Ualquer cunho de seriedade c de ver· volviol•J n:t questão tlo que tratarn os tele-
dada aos boato;; que estã.o publicac\os. g,•amn1:\.q co Pnri~. ' 

Cabe-me o pl'~\lr de d ir.er que, ;v,ó a hol':L St· . P:'P.Stdent.,J, Y. Eeo: . o a C:1.5a..bero. no-
em que o Prc~ideate <b Republico.. f:ollou com tn.l'<Lill po1' t'ert,J r~ i11sis l.nnchL com C[UC o 
o lçade,· du. maioria, c~to. enl :~ opiniflo ol:: íllu:stn·. D<1puta.to I:Jclu P~u·:"1 . t•efC't'ÍU·se a do
S. Ex. , J:lorquo não tinha communi~aç:"io oCU- claraçiil•s que lho for:Lm feit.as polo meu 
cial alguma. a respeito. illnstro amigo o S1' . C:Lssi;mo do ~asdmeoto 

E feita. a decla.ra<:&o quo nos scntíamos na o co1n0 quo converteu estas dcclo.t-ações 
necossid:Lcle in•.loclinavcl de lili~e:·, nü.n con- om zlit'ot do seu discursu, re1i!dmlo·sc o. e11as 
tinuarei o. int()rromper :1. dis~ tlss:io da let de muitas c muitas vezes. 
forças, ua qual, passada :\ primeir~, vot:tçii.o, o SR ..,_,··As .. " r-o Apo'a.d. o 

d
. . - . ,,,..,~. . l>tARTI!I>" - l\\1 ,, l . • 

requererei para. destacarclll -~•J as ISpostr.•tes renl10 por hauito niio quero!' figurat' como 
rela tivas a tor.narilm a. gtta1·dn. no.cional uma procere dos Governos . ·. 
resor,·a. pet·maoento rio oXCJ'Cito. 
. Póde o. Camnra vetar a. lei ordinaría cl~ 

fixação do numeraria do nosso exercito, como 
a pediu o Governo. Ainda. não chegou o mo
mento <le sal v ar com medidas extraorJina.ria.s, 
garantidoras de satistações a. exigir a honra e 
a. intogrhla.de da Nação. 

C:~,war:~, V. ll 

O Sn.. Al:'GtisTo MoNTE~EGn.o-Nã.o dis.:;e isto; 
e creio que a. Camal'a me compl'ehen•leu . 

Não uig-o que S. Ex. quci t'a. se approx:ima:c .· 
por intermedlo do sr. Cassiano, mas que 
o nobre Deputado fez das declarações de 
S, Ex. o pivot do seu discurso, referindo-se 

7 
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as mesmas muitas e muitas vezes, e :por ellas 
terminando. 

O SR.. EN!as MAR.TINs-Rercri-me, é ver
dade, e nem podia procurar palavra mais au
torizada. 

0 SR. AUGt'STO MONTEi\'EGRO-NO domingo 
á tarde recebi do Para um extenso tele
grnmma. sobre as noticias que corriam ua
queUa. capital a. r espeito da questão do Ac1·e 
e este telegramma era. assigna<lo pelo meu 
illustre amigo o Sr . Paes de Ctt.r valho, digno 
govarnador da.quelle Estailo. 

O SR. ENIÍAS MARTI/\S-V. Ex. deve dizer 
nosso Hlustre amigo. 

0 SR. AUGCSTO ){ONTENEORO-Nãocostum o 
f11.Ua.r no plur:1I. 

V. Ex:. fa.llou em nome ele sua bancada e 
eu fallo uoica e exclusivamente em meu 
nome. 

o SR. E:-<1:As MARTil'>S- Não pensei que 
V. Ex. fosse tão egoista . 

0 SR. AUGUSTO MOXTl>NEGRO - Ih multo 
que estou acostumado a fo.llar por mim ~ó. 

O Sn.. ENEAS )1AR.Tixs dã. um aparte. 
O Sn.. AUGUsTo ::--roxTENJ;;c;Ro- Mas como 

dizin, Sr. President~, quan<lo o i! lustre Depu
tado cortou-me o fio das minhas irléas, no do· 
mi ng-o â. tarde r ecebi nm teleg-r:unm:<. do 
illustre (TJoltantlo-se para o Sr. Enéas Jlar
tinJ); do nosso i lln~tre amigo ..• 

,f:> Sa . ENÉAS ;\lAR.TINS-Obrigaclo. 

;o Sa. AUGUSTO Mo:-.:-rEl\"E:GRO·., O Dr. Paes 
de Carvalho, di,q-no governador do P<tra. 
N,este telegramma S. Ex. pedia.-me o obse
quio ele transmittir a noticia que nelle s:-: 
cóntinoa. aos Srs. Presi<leate da Republica c 
Ministro do Exterior . V. gx. me permittir;i 
que eu explique O. Casa qunes :LS 1-azões e lllll· 
t ivos que levaram o Sr. Dt•. Paes de Co.r
va.lho, (1!ol tamlo-se ainda pm·a o S;·. Enclas 
Martins) nosso iHustl'e amig<) , :t b legra.plt:l.l'· 
me em· vur. de fhzel-o dire~bml.lnt ·~ ao Go
verno. 

· Cómprehllndo, '\'. Ex., quet o illu ;;i re gover
nador do Pat•á. r P.let·ia-so a do<:u uHm t.,,-;, p:t· 
péis, boatus e n"tici:ts qu e; lho vinh :t rn <lo 
Amazonas , poz·quanto o pon to •b contr•n d:~ 
e.itá no Ama.:wnns, e 6 alli prin<:ip:llment(l 
que os espiritos tccm e>l:ulo :nn.i ~ ngit~ulos, 
relativamente ::t questã.o do Acre. 
. ~ o S R . CASSIA~O DO NA~CIMENTO-QUCI' •l i
zer quo e!le mesmn não as"egt:l'itV•t . 

0 SR.. AUGUSTt 1\íOi'iTE:'\EGnO- PcrLlào, 
· Y . Ex. não antecipe. 

S. Ex . já. em cartas n.nListo~:~s tinha-me 
ent riltiLlo sobl'e tudo c1uanto corrjn. naquolln. 
terra e1n r elação á situu.ç~·w !lo Sr. Para--

vicini, dcante do resulta<.lo desa::;troso da 
U ss-ão ;LO ACI'!L 
Dizias. Ex. nestas cartas que seu espirito 

gyra.va naquella atmosphera. de amor pa.tcto
tico e enlra11hado pela tona que 110s foi uerco 
e ao mesmo tempo inquiet:tva.-so pela grancle 
somma de inter esses que temos ligados ao 
resultado desta auestão. 

comprehen•le ·v. Ex. que o Dr. Paes de 
C:i.rvalho, com aquella ise11ção e elevação de 
vtstas de quo, ~t·eio. todos dii.o testemunho, 
procu rou oxamlna.r o::; !êH:to;,; que vinham ~.o 
seu conhecimento e r'orma.r sobre elles uma 
11pinião segura. e certa, livr e do. influencia 
d~s~a atmospher a. pesada, vulco.nica pur as
sim dizer ..• 

0 SR.. ERICO COELHO-DO patriotismo. 
O Sn.. At:cusTo~1o~TE:o-'mao-••• do:palrio

t:smo amazooico . 
0 Srt. E RICO COELH·J -Amazonico, não n,poia

do; 1Jrazileiro. 

O SR. AUGUSTo M oN1'E;>;EGRO - Sr. Presi
drmte, si reliro-:llC ;i.quelles rlous E,taJlos da 
Confeder:lção Brazile ira., dea.nte <la gravíssima. 
q ue~tão do A~re, é porque elles estilo mais sob 
:~ p1·e:;s;lo directa dos acontecimentos que Já 
se ueseurolam. 

O Sr. Pass de C:•n •alho <.\m suas ami~to~u.s 
cartas expunha a s ituaçãp do ~cu espirito: 
p:>t' um h:v1o, r ecc ioso •le se de ixar do miu:t[' 
poz· essa cori·cnte, pol' out!'O, am.~clronta•lo 
pela gJ>a virlade dos noti<:i<LS que lhe chO{,'llram 
e que pnc.li;;.rn t ra zer seria~perturhações p~n·;~ 
as reia,·ües extorn;, s do po iz. 

Eis alti, Sr. Pl'csidente, por·qn!' o Dr . Paes 
de Carvalho julgou dirigir-se a mim, o mai;; 
humilde r los L'Cprc<entant··s nesta Casa (>Hi.o 
apoiado.<). pedindo qne t.ra.nsmi tti;;;:c ao Sr. 
i'rc::siú·_,nt c tl3. Rop•11JEra. e o.o S1'. ?olinisti'O llo 
Ex tcl'ior totlas estas noticias que lhe cho
g;wam do Arnar.noas . 

Sr. Pr·esidCIIttl , 1:esso.s cnrtn.s, repito, no
tav.t scmpl'tl uma. p: ·~occupaçlio con$t:mte do 
CSJ1il•ilo lucitlo e p:.ttri •• tico do :::;, .. P:lf~~ de 
Cut' l'a lho: o J·cccio de ver o sen )'n.i z onwl
vitln c:n um:1 qu :~l'io f •:xt•)J'O:\ <10 t · X·~" P<~ i«nr. l. 
;{r:~ viti:Hl<.! e ra. ~ •nt~·:t lJ:tlan <;:ltl " l'l('i•.J d~~e.b 
WLmh• ·m <hJ l ihel'f:Lt' L' ::~ · ·n c~pirit" olc·ss:t 
almo,;pllc:mL dn ~c n ti mcntos p:Ltriot.ic,,s i·:dos 
lHUil.o !'O.• pe ita '.'C i~. CllffiO ltllnU-}111 Si'i<l I'C~pci
t:\ v c is "si 111 po 1'l;1 ntcs in Lu res:>•~~ commercí:•cs 
du P ;trà crn .io;;o nesta lllalf:tda.tlo. qucstã.o • 

O St: . Etu co CoEtJio - l:;t!) ú questão se
cund:tri :~. 

o SR . A t:GU$TO ?lfOXTE!\"EGRO- Ot';) , S\'. 
Prcsitk11te, o S:·. Dr·. Pa•)S ele Carval1•o 
tr:tnsmitti u-ma esse te ieg rammn,ro,.;ando-me 
a iincz:t !le communical-o ao Sr. D r. Campo:; 
Sa.llc;; e ao Sr. D.r. Olyntlzo de Mag;~ lhii.cs. 
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. Recebi e~~e telep;ramm~. nn. tar.le 1le do
mingo, pelo rtue nesse rlía. 111L1J pude dar sa
tist'nçã.o á incum bcncia de S. Ex. , o fJ'lP Ih 
na. segooda-feil'a. indo ao Ministorio (!o E:(· 
terior e confel'enciando com S. E:t. o St•. Mi· 
nistro, con1 quem jà tinha conferencia.1lO por 
vezes sobre o me~ mo a.ssumpto e sobre outros 
de nã.o menor importa nela.. 

Hontem mesmo procm·ei o Sr. Dr. Campos 
Salles, a quem não encontl'ei; S. E:c. estava. 
p~ rn.o Realengo em visito. a estabelecimento; 
militares ; mas a minba incumbencia jâ es
tb.va desempenhada, visto como já. havia posto 
o Dt·. Olyntho de Magalhites ao fa.cto tle tudo 
quanto me Côrn. transmittido. 

Apezar d isto re~olvi procurar o Sr. Dr. 
Campos Salles, o que fiz lwje.depois que o H
lustre leader da maioria lã. e;;teve. (.4p'trtes.) 

Tratava-se de noticias vindas <le i'l!o.uiws. 
UMA voz - Eram beatos que corriam na 

imprensa. 
0 SR. AUGUSTO ~IONTENF.GP.O- Nada mais 

posso arlbntar : procurei desempenlul.r-me 
<1a missiio que me tinha. sido da•la, SAro sa.hir 
dos termos r-estric~os (lo meu manrln.to , mis
~ão de que o Sr. Dr. Paes de Carvalho podia 
incumbir a qualquer amigo, de dc~ntro ou de 
fUra. da Cam:tra . S. Ex. é o uni co juiz pat•a 
escolher o vehiculo, para nscolher a pessoa, 
o individuo, qul! t enha. , a. seu ve1>, os requi· 
sitos necessa1•ios p;u'a desc~mpenhar taes com· 
missões . 

O Sn.. E:-;Ê.\.S l\-!AP.TINS- Neste ponto nií.o 
a.~oiado. 

O SR. SEP.Y.EOELLO Corutlh-:\.poiado. 
0 Sn. . ENE.\S 1-L\.R.T!r-1S-V . Ex . foi O ple· 

nipot~ncinrio . 

O Sn.. AUGUSTO Mol'\TEXEORO- Não fu i tal 
plenipotenciario; V. Ex. v8 quo o.cceitei o 
mandato em termos r estrictos. 

O SR. E~~As MAn.Tr:-;s-Eu não quero fazer 
de Y. Ex. pol'tador de telegro.mmas. 

0 SR.. AUGUSTO Mot'\Tl~NEGR.O - Nem eu 
acceita.ria. t al com missão. 

Nfc,o sou plenipotencia.rio dr. ninguem ; 
prc~tei oeste ca.s" ll!n sc t•viço á amiz~dc e ao 
men F..st..1.•lo, porque a m:J.tcl'ia de tclegramma 
era óaquelJr,s que interessavam profunda
mente a.o m esmo Estado. 

O Sn.. ER.ICO CoELEIO- Interessava mais á 
Na,ção. 

O SR. E~É:\s MA.R"rll'i3 - :\Ias esse tele
gramma declarava verídicas as noticias? 
Sim ou não 1 

respondent es que passaram á. imprensa ftu· 
min~>nse os telegrn.mmas sensacionaes, ou 
bebeu om ontra. fonte, receben-a por outros 
canaes que ignoro, 

O Sn.. EN~,\S 1-.fAR'I'INs-Neste caso, Y. Ex. 
declara que o Governador do Pará estava re
ceioso, mas não da a autoridade de S. Ex. a 
essas noticias. 

O Sa . AcGuSTo MONTRNKGRO- Jâ. disse a. 
V. Ex. os termos em que fazia a doclaração, 

O Sa. EN~AS MA&TL"'s-Desde que constam 
noticias vindas de Ma.náos ... logo não são 
offi.ciues. 

O SR. AuousTo Mo:-.TENEGRO- Não disse 
isto. 

O SR. EN:f:As MART.Il'<S dá um apa.rte. 
O SR. AUGUSTO Mo:-;TENEGao-:Jas, senhor 

Presidente. continuando as poucas conside
rações que tinha a fazer ó. Camam, direi que 
r! e todo este debat.e l'esulta. indíscutl ,·el
menle que a maioria da Camara fez muito · 
bem e:11 n>'io dar a urgcncia pedida pelo nobre 
Deputado. (Apoiados.) 

Fez muito b3m, j_)Orque a questão trazida 
aos orgãos de publtcidade desta Capital pelos 
jornaes do Para ainda nã.o attingiu áquelle 
período de matu1•idade :~ que as questões di
plomaticas devem chegar,pat•a. poderem pro
ficua mente abalar as correntes de opinião em 
que se divide o parlamento. Não cstotl longe, 
Sr. Presidente, de acceitat' a opinião inter· 
media do nobr.~ fleputado. Nem o meu espi
ri to se aterrorisa por essas noticias, que, 
comprehende-se facilmente, se formam n~ 
meios ag itados em que as su speitas e as dlJ;; 
vidas teem prepondcrancia. 

Eu comprehent!o perfeitamente que o e~
pirito amazonioo se revolte com muitos sym
tomas extraordinarios, com as graves circum· 
stancias que se teem rlado nestes ulti mos tem
pos ; que fique abalado com estas noticias 
que nOCo sei si são fa lsas ou verdadeiros, 
mas que ~ão feitas de modo a diminuir a oon· 
fiança que por ventura aquelle povo te
nha n:\ certeza da int egridade do terri torio 
nacional. Eu compreheudo isto . , 

Por outro lado uüo me deixo emualar por 
estas thoor ias que vejo renegadas por 
todas as nações nessa. lucta. de competencias, 
que se t ra va pelo poderio e predomínio en
tre as grandes poteocias do mundo. Eu dizia 
que não estou longe do. opinião intermcdia 
do nobre Deputado. 

O Sa . :1. r;( ..:sTO MoXTI\:-iEGr.o - Jú diss~ a 
V. Ex. o l[.Ie ti.oha a dize,., Naturalmente, o 
Sr. Dr. Paes de Car valho be!Jeu essas infor· 
mações na. mesma. fonta que beberam os cor· 

Si por um lado lliío augmeoto a importan
ci!:. das noticias que veem do Amazonas, pelo 
contrario retiro parte desta importancia ex
plkn.ndo algumas das causas desses tele
grammas; por outro lado sou de opinião que 
e momento azado de pen;;ar, meditar e re· 
tlectir sobre os p ossivei:> conseq_u eneias a ti· 
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rat"-so desstls interi'enções mais ou menos in
debitas, possíveis em momento ibdo, graças n 
courpctencias f.)[·tes, que ~e batem pam ad
quir~r maioi' scmma. de poderio e de hege
moma. 

Portanto, Sr. Presidente, o meu espirito 
patriotico aconselha que sem augmentu.rmos 
o _valor das noticias -vindas pelo telegr,1pb.o 
nao repou2emos na pn do Senhor, n,·,o no:> 
entr<Jguemos a cel't<Jz;as que não exü;tern nos 
munr!o diplomatico ela moderna. nGlttica in· 
ternacional. • 

Estou certo, Sr. Presidente, como pô,le 
estar certa a Can:w.ra, que est-e é o pvnto de 
vista do Governo. 

Estou corto que o Governo não consi1>era 
tudo quanto vem do P1ll'â como cousa atUa, 
digna de ser atirada ao cisco ou ao c· ... sto dos 
papeis rotos. 

Estou certo (lue o Governo não }lóde con· 
~derll.r sob este ponto tlc -vista. 

0 SR. CAS.SIANO DO NASCDIEKTO- Peç.o a 
'palaYl'a. 

0 SR, SERZEDELLO CoR R L\- Isto é ma.is 
graTe. 

O SR. Au-ausTo MoNTENEGP.o- Estou certo, 
:pelo cpntrario, que o Governo saLr:rá estar a 
lerta ~ saberá üefender a. integridade nn
eion~ ... 

0 Sa. ERIC'•1 COELHO - fsto ê que ponl.Jo 
em duvida. 

que mal soube interessar a curiosida.<le dos 
nobres Deputados ("ao r1.poiados) ; o que quero 
tol'rl:'r evid<ltnemente clarc <~ que não e1·;~ 
e:sta. a occasião uzãua de provocar este debate 
(apoiados) lev<.ntado ~obrl\ noticias de im
prensa. 

O SR. ENEAS MAR'l'r::-;-s dá um aparte. 
O SR. AuGU5TO i'>IONTENEGn.o-Nãc declarei 

isto; ~r)clarci quo.l a minlm intervenção nest-: 
neg-oc,o, como e porc1ue o mcm nome foi en· 
volyido ne?.st..1.s cou~as, 
D~sej:tría muito que não o fosse e seria o 

prim·~it·o a :..con~elhae a o:wm passou estes 
telegra.mnw.s para. cit i]Üe se esiJ.ueccsse do 
meu nome vo trv.llsrniltil·DB. 

Ma.s, sr•. P1·c;;idente, (]Uero chegar a esta 
c~nct~~üo:~·ste debate é m;;t.lC('Ibido (apn'ad~s); 
rHlse,~:,mos ugumentando sobro conjecturas 
sob~·G. notici~s trauomi.ttiJ,,s pelo telegrapho: 
nott()t:ls que 1•eem de um meio completamente 
alarm:~clo. Bem a.ndou. portanto, a maioria, 
A n2aioria imprimiu cunbo político á clelibe· 
r<1.;;ao que tomou • Rectlsandn o requeri· 
mento •1.o nobrtl Deputado, ella fez um acto 
protundo e ~~a.lioso de l'olitic."' iaterna.cionai. 

O Sa. EN:tAs M.o~.n.rms- Tambem serve a. 
dcchmtção d•) V. E:<. 

0 Sn.~ SERZEDELLO CORREA- V. Ex. ainda 
[nsis~ depois da. dec:laração do nobre Depu
tado mostrando qual o intuito do. urgenci:l. 1 

0 SR.. AUGUSTO :vio"TE:'\EGRO- V. Ex. não 
quer que eu acabe o meu di,;curso ? 

O SR. SERZEDEI.LO c~n.:rtÊ,\- V. Ex. diz 
que a maioria fez acto de alta politica inter
nacionaL 

~;·o Sa. A'uGTI~ro MoNrE!\"Et>Ro- •• ; nesto 
~ssumpto, si fõr caso di;;so, como c;m outros 
qm1esqueJ·, o Governo conhece bem a sünac"o 
do mundo internacional e o jogo Que fazem 
ru; grandes potencL1s estJ•angeit•as. O Sn. Awusro 'MoNTEl'>l:::GRO - DissB e re-

.· Sr. Pl'esidente, não tem estn. minl1a de· pito : a maioria recus:tudo Q requerimento 
clil:raç::io a importa.ncia qne suppõ·~ o nobre do nobre Depntn/!o, a meu ver, fez desappa· 
Deputado -pelo Para, o Sr. Serzedello Corrêa. reGer et. importancia 1lo debate, assegurando ã. 

S. Ex. nã.o queíl'l\ tlr3.T conseqnencia.s ou Nação ctne a. Carna.ra dos Deputados sabe 
illa!lções que de lias ftbsolutamonte uão quero que os interesses intornacionaes e.>Uo con· 
tirar. llados a boas mãos c que o Governo na. de~ 

Não estou fazendo 'leclar,•ç0es om nome· uo fesa, desses interesse~ e direitos irã até onde 
GOvcroo; não as faço aqHi; não qU:lro, nem o !lc>er aconselhar que vá. 
posso 1\t.zel·as. O Sn.. Etuco COELtlo - Até onde a sua 
· O SR. En.Ico CoEr.IiO- Seria uma exauto· ft.>r~~· comportar. 
:1·açúo aos dous lcadcrs na Caml\ra. O SR. AtiGUSTO Mor\TE:NEGRO - E é Isto 

o Sn.. AucusTo 'Mo;srEKEGRO - E:;tou 111~ que não estã. n:c~ decl:Lrações tranquillizo..do
zenrlo omeu.scnt.ir pessoal; 0slou rlizendo ra~ <lo~nnbr:Deputado_;,n:certezõl..q';e OJl:!;l· 
que por nm dcs~cs c:1.sos e~trnnhos em c1ne hl1<;_0 ':le te. que os one1tos _br.::.zllPil'OS nao 
eu me:>mo me :l;'lcnirn, S<JU 0 primeiro a 1 s~ra?,.postc~yad0s, est<t. ~a. ri':Jelçao do reque· 
consb.ta.r enwe m1m e o nobre Deputr.do pelu 1 !'HD·.: .• to hoJe apresentaQO e que era. por sua 
Pani., o Sr. En.··.t.s Martins, no. jnlg~meut[\ · •·<;z alal'.lbantu. (Jlt1ito bem ;muito bem.) 
theorico, por assim dizer, f.esla. questiio, nf\o _ " _ 
~stou lon"'e da liuha intermedia a. qu"' O !S:t~. Casst~no do Nasc:t
s_ Ex. ;;ê ~eferiu. !?''l.ento (·) - Sr. Pre~idente, nilo tivesse 

Sr. Pres\rl~ntc, 0 que quero tirar como ~1do o meu nome repetido diYersas vezes,nao 
conclmã.o deste debate, das declarações que 
:fizeram os nobres Deputados c daquillo com ('i Es!9 dis~ut·so llito foi r~vl~~ pcio or~lior. 
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tomaria. parte neste deba.te, mas como votei 
pelo r~ueríménio do nobre DGputa.do p elo 
Pa.r<~ e, como V. Ex. e(), camara vira.m, fui 
citado nominalmente, corre-me o dever de 
dizer que esta questão, :i.pa.r-te o.:; dous bri
lhantes discursos elos nobres Deputados p~lo 
Pará., perdeu de todo a importancia. 

Devo ioformar aos meus illustres coUegM 
de que é verdade que ao entra1· hoje aqui o 
honrado Deputado pelo Pará, Dr·. Enéas 
Martins, perguntou-me o que havia sobre a 
questão uo Acre e eu lhe respondi que tinha 
fallado a res1Jeito com o Sr. Presidente da 
Republica. e que S. Ex. não dava credito a. 
esst.s boatos n.la.rmuntes, constnntl!3 dos te· 

. legrammas ~o Amazona.;; e Pa!'á . . 
Perguntando-me ainda. o nobre Deput.·vio 

e tanto nssim é que o honrado governador 
r1o Ptl.ri nuo se dirigiu, em minha o:piniüo, 
pelos· cauaes olllciaes. 

Si o g-overnador do Pará àéssa int eiro cre
dito ás noticias que do Amazonas lhe veem, 
era de seu 1lever dirigir·se direct& e ot!laial
mcntc ao Governo da Republica, levando esses 
factos ao seu conhecirn;mto. 

Ora, desde que o governador do Pará di
rige· se ao meu honrado a.migo, Sr. Monte 
negro, e COlll!11ette-lhe a incumbencia honrosa 
ile faze1· sentir ao Governo as suspeitas 
que pairam naquellas regiões e que dizem 
respeito á integrida.de d•~ Patria, parece-me 
que o propr io governador não l hes· d:i. i~
teiro credito, ou, pelo menos, a llllportancta. 
devida. 

si podia tratar do a.ssumpto . eu lhe respon1tí OSn..AuGUSTO MOl'i'TE.'lEGRo-Isso équestií.o 
_que não havia inconvenicntr. em t rauf}uil- de interpretação. 
l i:zar o espírito publico. 

Assim, era. na.tural quo S. Ex. pedh:~e a 
urg-mcio. e rlisscs;;o qml.t1•u ou sei~ Il:tkYra,; 
no intuito de tranqnill izar o espírito publ icr.•, 
a.htrrnado com I!S noticias qu<l tcem vindo da 
Amazonia. 

Não é a occa.s[ão, f,r. Presidente. de in
dagar si andou bem ou mal o governo do 
Pará tliD se 1loixar impressionat· pelas noti
cb~s de taes 13.ctos, tornanr~o-se echo das 
agitações daquellas pal'agens a respeito desta 
questão do Acre, que não ó tão acre quanto 
parece (Ris".) 

O SR. Eruco CoELHo-E' logico. 
O SR. CA~SIANO oo NAscm ENTo-Concluó o 

meu pensa rnento: si o governador do Paré. 
c\êsse iu:.eiro credito a respeito ilas noticias 
do Acre. o caminho natuml e logico que ficava. 
abel'to a. S. gx. era dirigir-se omcialm<lnt e 
ao Presidente da Republic!l.. 

Ora, desde que o governador não scgaiu 
este carninllo, ê claro qu e S. Ex . nã.o dá. 
n essas informações •. • 

O Sr. . AL'GGSTO ]\[O!';TENEGao- Não mandou 
informações. · Nã.o pude dar esta oxplicaçilo no mot:-lento 

em que O nobre DepiÜU(lO S1·. Enéa~ Martin~ 0 Stt . CASS!A::\0 DO NASCIMENTo- Declara• 
apresentava o seu requ erimento, e mesmo nã.o çl)es, noticias; não fitço questii.o de palavras. 
devh externar-me a r~sp~ito, porqne V. Ex. o sa. FREDERICo BORGES- Daqui ha rou'co 
sabe que pelo Regimento isto não é :per- não passou tclegramma. 
mittido, e tanto ns~im é que o meu hom•ado 0 Sn.. AU<::t;5'TO MONTE:'i'EGRo .... Como 1 (1'.i-o-
amigo lcade>· ~a minoria, para l~or uma 
declaração a resp<:ito, teve que "pedit• a pa- cam-s-: 't!Mrtes.) · 
lavra pela. ordem. O SR. CASSL-1.::\0 Da N..._scnlENTo- Nenhum 

Não quiz incidir no mesmo erro do nobl'e membro desta. Casa, púde suppor qu e o llon
D•·putado, meomo porque comprelleude -se que l'auo Deputado seja ·C(tp:.z de fal tar á. verdade 
si nós estivermos todo~ os dias o. derrocar o (apoi,r.dos geracs), e isto é uma cousn. qu e r e
Regiment,, , acabamos pot· :fi.::a1• sem l·~is e pil lo sem consulta-r :t quem quer que seja, 
sem D(IS eniPndet·mos neste recin lo, e Cúi Jll>l ' tal é a con~idera.ção que merece n, t odos nós 
isso que r.t.da disse :·~ Cum::1.ru. naquell:.. o honrado Depu taào. · 
occasiã.o. o SR. EP.rco CoELrti)-E a mim to.mbem 

Attribuo a este f; te lo a ci i'cum~1a nela de quo uão tenho partido. (Riso.) 
ter sido r ejeitado o requorircento tl n nobro 
Duput(toO, ;por isso que, si ti\·esse ~l ppclla<.lo O Sa. CASSIA:\0 Do NAsCDI.ENTo-Ent[o, Sr. 
pn.m a sohdaJ·iet!at!u que eu o meu3 amig-os Presidente, tica consignado que não havia in
devemo~ mnntcr uns com os outro~. te rio. conve11icnto a.lg-um em que o n obre Deputado 
sido corta n. approvn~·ão do reqw•rimonto : pelo Pará , o Sr. Enêas Martins dissesse à Ca
JU<ts o que qtkro tot'IHtl' claro é quo Pst:t mr~r:l a.s Jrnpressliesqu ojn.tinha tidodasnoti
G'Ue:;tão. depoi~ oi:J8 a.ll• g-(l.ÇÕt S olo liJeU ill LIS- i cia'S do : \ e l·e, tnotivada'S pda pa.lavra do Go
il' <l amigo, Deputnrlo Di·. :\ugu;;t., .\iontr ·. v;;;·no. G não h<tV(.'l' Íil. m~.l que tSS:L cleclaJ'aç~ 
negro, p e1·deu t.ofla: :1 impurt~ncia, pOl'C[t:G f,;~5e t l'azida. <1.0 seio da Camar;l , nesse debr!.te 
mesmo o· governo da Pará, que íoi que O::• Jffi o qua< :;ó po;!emo!' luc1'"!', por i~so que 
tra.nsmittiu essas noticias p:a·a o Rio, n ão elle vem assegurar a tr <•nqui!lidade pu lica. 
dã., como se deprehende das palavras do deanie de taes succe:.Sos; e cumpro o de\•er de, 
Sr. Monteneg1•o, grande importancia ao caso; ao terminar, dec1'tr::or como o honrado Depu-
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ta.do pelo Paro.í,o Sr. Augusto Montenegro, que 
estou socegado, por isso qne_as qu~stões in
ternacionne.s que a:lfect:tm a _!tltrgJ.·J ~ade e~ 
honro. da nossa. Pa.tria estao con tradas a 
mão úe um homem ... 

o Sa. Emco CoELHo-Não, senhor, <lo Con· 
gresso. 

0 Sn. CAS..~A.:-<0 DO NASC1)1EN'J'o-Em pri· 
meiro lagar, do Poder Executlvo. 

o sn.. Emco CoELHo - Em primei ro logar 
nós. · 

O Sn.. CASSIANo DO 'NASCI~Er\T0-11ns V. Ex. 
sabe que questões dip!omaticas n[o são ven· 
'tila.<las nem discutidas no seio do Congresso 
e tam.bem sabe que a diplomacia niio admitte 
taes di ~cnssõcs e a. i! da diplomacia 1le qua.l
q_ucr paiz que tivesse de tmtnr de u ma 
questão em um p;trlamento ! 

Portanto, com ,justeza •lisse, e repito :~gora. , 
qu·e a Patr ia póde estnr tl·.lnq)lilla tlesde que 
questões in ternacionaes <:Stã.o confiarias ao 
alto tino, ener·gi<~ s capa.c1da.de do Sr. Pre
sidente da Republica. Jâ. se vê, pois, que em 
vista dis to devemos estar tranquillos. (.Muitv 
bem; muito oe;;l,) 

O Sr. 1,.reS!-iden'te -Continüa a 
!Se"'unda discu~~ao do proje~to n . 14, de 1899, 
1ix:mdo as forças de terra para o exercício 
de 1900 . 

Tem a. pala vr:t o Sr. Serze•.lell o Cor-rên .. 
0 SR. SER.ZEDELLO CORRÊA-Desisto da. pa· 

l:tvra. 
O SR. BARBOSA. Ln.rA.-Peço a palavra. 

Acc~ito o requcrimPnto do nobre Depntactn, 
t::rã. o. C~.mara. S9 divorciado de todos os 
>aus prcced.,~ntes, d r, t· .<la~ as f>l'O~sta.s d t: 
r.xaçii.o t.ie forcas e reduz1do o projecto ao 
sEu ariÍ"(> prim:·,iro e par(•gr·aphos. 

E sendo ns~ím, como pode1·D. o Goverr.o 
pl'cench·:r o;; claros qu,~ se d:.:rem na força. 
publica? 

Por qua leis terã. de proceder neste 
n.ssu nrpto 1 

Attribue n orndor as difficulrla•les para o 
precncb1mento dos claros no ~~crcito !i. f<-~1~ 
de uma lei d 1 conscri~1.o m1!Jt:J.r etncaz e u. 
r!.!pugnaocia dos Est~1dos mais populosos pelos 
s·.~rviços das armas. _ _ . 

Procur-ou a Coromissu.o prov1denc1at nGsse 
sentido, modificand o a. organi7.ação vigente 
em materia •ic CI)QScripção (\ introducção d<l 
refo1•mas susceptiv~is de attrahir pessoal 
pam o exercito. . . . . 

Estabeleceu prem1os pecl.tnwrios e honor l
ticos pal'•l os melhores atu·a.-lores, fomen
tando assim a c:·enç5.o f.e linh:l5 Je tiro e 
prnpordonando ao exc1·ci to um f~tnro m eli1or. 

Ficar com o oX~l'cito tle 13 11111 l.lom·m:; do 
pobre i ustr11cção mili~r, nüo é obra de pre· 
Vidcncia. nem d11 patrlOt Jsmo. . . 

No mom,nto actual, a.i ! <l:lqu.~lla nactonah
dadn que não se a.ppar clllà pa1·a r~:p 'll.ir a 
politic:.. do ·~xpa.nsiio que vae VJctorwsa,_ 
mundo a fõra. t 

Estando esgot:vla .-. l.lor(t d6stin~1da ã. or.lem 
do dia, o orador inteuomp•J as SU<lS observ<l
c;O~s. promettenào continuar oppo1·tun~mcute. 

Fica :t discus..<>ão adiada pela hora. 
Pa.ssa-sc á hora destinada. ao expediente. 

~O Sr. Presidente-Tem a palavra o St•. 4 ' §ccl•etnl·io ( sen•ií1do 
o nobre Deputado. de :t~ p1·ocede á leitura do sHgu inte 

·O Sr. D.:a.r-bosa Lima diz qu:1 pelo EXPEDIENTE 
adeantado da hora n[o lll -~ e possivl~ l tratar 
desenvolvidamente dos diver~os nssumptos OJ!icios : 
de qut> cog-ita o projecto em debate. Do !:ir. 1" secretario do Senado, de 2 <.lo 

Amanhã, em hol'a mais opportuna. e dis· corr ente. communic:wdo que o Se[lado ado
pondo de maior espaço tl<l tempo, o Ot'Pdor ptou c n·\ss:\ •.lata enYiOtl ó. sancçilo do Sr. 
disco!'l'erá. sobre o pcojecto de que 6 l·e l <~tor. Presi1t,,nte ·In. Republíco. a propc.sição dest1. 

P\:rgunta si o Congresso cstil. r esol vido a Ca.mam concotl"nrlo um:t. pcn,ii.o d<~ 3L'$ 
pt'Ovidenciar este anno sobro nssumpto de men3acs uo soldado t·el(ll'madú do exercito, 
tão magn(l. importancia, cnnfúrnJe os altas F1·aul~lim Ferreir.~ do ~rour:~.- lute i r:\d a. 
intcr~~s~s _llo. R~public:~ ~ :1 leal olJ<:úioncia <\. Do mesmo senhor, •le 3 dú corren te, trans
Con_stltu 1çao c:;tã.ú a. ~Xlgl~, htt •lez ann?S • .. mit t indo n. l'<>solu~"tlo d"st.1 Cam:u-a, concc-

s, 3. Camara_ COD:t ,nnnl na rot:t ~.ttJda tL llenrlo ao C3.jlÍ Liio tlo exel·t:ilo Paulinu Foli ppe 
uma reproducçao rnem~uz dos proJ~:ctos dr: 8. . ~ :- , . 1 1,. - , 0 .. sem prc· 
lei' (]e forç-s dos anuas ·mterio~ •s a. questão Jmilcs w pells,w a .. nu,, r.':·· 1 ~ ~ .. . 

:s "' ' ' - l· ' • ·,zo 1os venci· n~nto .. quo J'~ P<' "<.:eoc ·1 ou al tom<\rá. .um ca1'.1cter <h simplicirl::de e nlio jJu, ,.( ,. r. • ~.1 ~ 'u ;~,entJ:rn'e 1'1to . 
rtlel' r.C('l'a. n~ hon!'il S de uma db cus:;ao. o Seu,~rlo nao poude u, r O wC uo_ 

Eu t •nd.•J que nãc tem razão <ic s~r o requ:l· - lntctr:>.df:. . . 
rimmlto r.lo nobt•e rcpr':~ent,1ute parai! use, Do m3smo senhor c de 1p·unl dat<l , ~o:n~ 
pois G,ue não bn. no projecto m.ateria ele munícn.ndo que nes::a dnt u o s~naolo env1ou a. 
ca1·acter permanente . san\~çâo presidencial os at1tog1-aplws tia. reso-
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Jnçiln do Congre.sso Nacion:Ll, :lUtorizando o r2• b~talhão de artillHli:•iu., embaladas, em 
Poder Executivo a m>~mlat· P··~pr a Alcest0 frente ao edificio em que se precedia ~t elei
P~ttcrlo, en1prcit•3ít·o da Estradit de Porlo tle ção, sem Pt!quisição da mesa· e~te, pene
Cima :í. Figueira de Braço, no E~t.:>do do Pa- trando no recírlto eleitoral. al'ina.do de re· 
ran:l., a qui.Lnti~. de 18:973$280.-Inteira.da. volver, a. provoca.r os mesal'los.» 

De> i\Iioisterio da J<tsLiça. e Neg-ocios Interio
res, de 5 do cetz•rente, tr;;nsmittíndo a Mensa
gem do St· .Pz•esideute da RepubHc:!, refe;·ente 
it resolução do Coogt·esso Nacional, de•·ida~ 
mente aanccion~\da, autoríz:tndo o Governo <t 
abrir o cr.:.dito especial para. pagamento tle 
varias despc;::Ls da. Secretaria do S:matlo, in
clll~i~·e os vencilnentos do bi l.>liothecario d(t 
mesm:L Caroar;l, relativos rto exer·cieio de 
1898.-lnteirada, enviando-se o outro auto
grapho ao Sen:tclo. 

Da. Dolcg->1cia. Fiscal do The:;om·o Federal 
em S. Paulo, de 3 do corrent•~ , enviando a 
petição dos em[Jregüdos da. mesma delegacia, 
Ui\ qu~l pedem umr• gr:t tifk:\t;-ão addicional 
de 40 % sobre seus vencímentos.-A' Com· 
missão d(> Drça.mento e a de 11:\rinh;~ e 
Guerra. 

Requ•3rim:mtos: 
Do tenente-coronel Francisco Gonçalves d~ 

Costa. Sobrinho, pedinrlo ver• h a. t~:t ra pa~a
menlo de solrlo qne lhe é tlcvi.lo.-A' CO!ll· 
mii5são de Or•;a.m.::nto. 

Do t0nente-cot'onel Olympio de Cnrvdlw 
Fonseea, P•'llindü pagarneuto Llns vantngcns 
ue can!p.1nh~l flllt3 rleixou de: receber rpt;<n•lo 
em sel'viço no E~tado da. Bahia.-A' Commis· 

· são de Marinha o Guerra. 
De Octn.vio Augusto Rorgc~. 4·' escriptura

rio no Td btula.l de Conta.s, pct.lindo um ano o 
de l:cen<:n com vencimentos pnt•tt tratn.r tle 
lm:1. saúde.-,\' Com missão de Petições e 
Contas. 

() ~··· PI·e,..ic.lente- N'iin ha.vendo 
Ol\J.t.loNs imct·iptos, entra em tliscnss···o oS<)
g-nintc l'<!<J-'l01'Í1l1"nto, orrerecirln pelo Sr. :IIello 
Rl?go, n:c ~ess:·lo <1<) 5 tio col'l'ente: 

dtcqw·.t·mno:.: que :;e pcç.1m ao Governo as 
St!guintes i•:f•Jl'muç0r.~: 

1", st c. ,n;,t:l. no ~!inisterio rla GlH;J't'n. que 
oi; revolt'1.,o.; qus. com n. tlcnominar;i~o rlo 
«V-~iJ.o C;tm,pns S:tllc~'' siti:Ll\HJJ a 10 Llo 

· 11bril :t cidade dü Cuy.,hi~, ;~s:;::ltaz'<~ill o de
posito rlel·tencent(l a.u ,\l'~··.nal d" Gucrr:L, si til 
no Jogar Ya.rginha, e roubaram u1uuic;õcs (iUC 
ahi existiam; · 

:2", si o Sr. i\Hnistro da Guerra tom conbe
cimetltt' rlo pt·ttcC·.Iimcnb qu' no db. l tle 
ma1·:;o uW:ne, e!u q;ce st~ df·~ctn."u '' c:eir,;:1o 
:frcsal.enclil.l ll<.l. Ci•l:tdc >:',c Col'umtá, Liverum 
os alferes Jc·iio ).Ia.ric.i c Olcgario lt:mws, 
n<!Uelle a.preseutaudo-se c:.1m 40 praças do 

O St~. C.nssliano do Xasci
mcn"to sente di!liculda.de em succedet', n:t. 
tribuna, ao illustre Deputado por Pernam
buco, cnjo talento a. Cama.ra. está habituada 
a admirar. ~las não quer fugir ao dever de 
vir oppôr-se· ao requel'imeuto apresentado 
pelv nobre Deputado. Sr. i\-leHo Rego, sobre 
!actos de ~l:Ltto G1·osso. 

Felicita-se JlOr ver que n. contestação que 
apresentou a.o nobt·e Deputado Sr. Luiz. 
Adolpho, quando S. Ex. accusou o Governo 
de haver intervindo em Matto Grosso,foi cor· 
robora.da pelo officio do commanda.nte do d.is
trkto, officio que levou out!'O Depu ta. do po1· 
aquc.Llo Estado a. vir declar>ar ter moditl.cado 
as suas impressões, penitenciando-se de ac-
cu&'Lçôes que fizera. ao Governo. · 

Combate o requerimento, porque nelle li· 
mit:L · ~e o autor :L perguntar ao Governo si: 
tem conhecimentv do uns ta.ntos fa.ctos que 
se diz terem occorrido em ~Iatto Grosso. O 
Governo. uma vez approvado o requerimento, 
responrleri que tem conhecimento ou que não 
tem conhecim?nto. Qual a vantagem dessa. 
:nrorm•:ção 'I Si tem conhecimento e elles 
exi.>tem, o Governo saberá cumprir o seu 
<lever. Si nf•o tem. que adianta ao nobre 
Deputado saJ:er disto? . 

Além disto, o ora.dot·, que no anuo passado, 
e:mbora orposicionist:J. tenacissimo ao Dr. P•·n
dcnte de Moraes, divergiu dos seus amigos 
políticos na votação de um l'equerimeut.o 
de informaçües, por entender q_üe nã.o deve 
ser implantmlo no n.ctual regimen um oxpe~ 
clietttc do regimen parhunentar, XlCga. o seu 
voto a.o r.~q_ uerimCilto do no ore Deputado poL' 
M<\tto Grosso. 

Confi:~ na. COl'l'CC(,ã.o de procoder do Sr. Pre
sidente da. Republica c vota contm. (Muito 
bl.'m.) 

O ~~·. ~;:cu o :n.e;;o diz que ns ra.~õcs 
quo o ~t·. Cu..-;s[ano do Na::<d1nentv apr<>sentou 
para combater o requrJrime~to provam que 
s. Ex. niio ou viu o que tll:;:se o or;tdor na. 
ses,;ã.o <lnteriot·. O s:,u lim, pedindo lnfor
maçlíes ao Gover·oo ~obre os factos C01lstantes 
do rcquerlmento, era dar um aviso ao Sr. 
Presldente d<.J. Republica, caso não tivesse 
elle ji C·:.nhecimentc dos mesmos factos. 
Tanta isto era vc:n·dade que o orador decla
rou que si, qualquer Deputadodissessejit. ter 
o Go·,·~rno con:,ecJmeoto dos !:tetos em ques
tão, tetit·a.t·ia o l'eq uet·ünc t1to. 

Quílnto a <lec]ara.çã.o feita anteriormente, 
de <JUGo omcio do commamla101.te <lo districto 
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militar fizera com que o oro.dor modificasse 
de ·a!;.rum mo<lo a.s suas impre~ões sobre o 
caso de Matto Grosso, não foi um aeto de 
neniteocia. e sim de sinceriftade. porque a. sua 
í:orma de conduch tem siJo sempre 3. de 
um hom~m sincero nas suas opiniões. 
(.1"J.Iuiro bem.) 

Ninguem mais pediu.lo a pahtvra, c euoor· 
rada. a discussão e adiada a votação. 

Vão a imprimir as seguintes 

N. Z A-l899 

a.zdacçüo fin:tl do p;·ojeclo n. 2; do cor;·c~1 te 
(m.no , que {I.XIZ a (o1·çr:r. na1;al para o c,;ercicio 
de1900 . 

O Congresso :i:\aci<>nal decreta : 

Al't. 1." A fol'ça. naval , no e.nno de 1000, 
const.ará. : 

§ 1.0 Dos officio.es da. · r.rma.c:r~ e classes an
nexas, conforme os respectivos qun.<lros . 

§-2. ~ De 4.000 praças do corpo de mari· 
nheiros uacionaes, inclnsiYe :300 prur;as para 
as tres compnn1tias de foguistas e 100 p~m n. 
compa.nhi:1. do Estado rle 1\-Iatto Gros:-o. 

§ :'l,0 De 700 tol!:uista.s, coutractadr's de con
formidade com o r e:.:ulamento promulgado 
para. OS fogtüst:~s e::;:tl':J,DUIDCl'<t!'ÍOS. 

§ 4. 0 De 1.500 aprendizes HHl.l'inheir·os. 
§ 5.0 De 450 l)ro..ças do cor_po de infantaria 

de marinha. 
§ G.• Eartempo de gucrl':l., tio dobro do 

p&5Soal dos §§ 2•, 3°, 4~ e 5• . 
Art. 2.° Fica. o Poder Executivo autoriza· 

do a mouiftcn.l' ·o a:~·t. 21 do regulamento que 
baixou com o decreto n . 8.666, de 16 de se

·tenibro de 1882, pura o fim de per•celwrern 
os mari rll1eíros rogt:il:lt.as, alóm do soldo que 
lhes comp~ie, t>. gr:tliík:>~fio <li;~.ria rias ta.bel
lils em vigur, paga sc:w (l:> l'E!stricçõ~ l1a.· 
quelle artigo o das out:·:ts di,;posiçõcs do 
JUe3lUO r·e;.;uln.mento, conkmdo·S\.1 cu mo "ti ias 
de trabalho todo:; os dia.~ tle catki. mcz. 

Art. 3." As praças e ns ex-praças qua se 
engajar•em por mais tres annos e em segui,Ja 
:por dous, pelo menos, terão flireito, <\tn catla 
engajamento, ao -valor, recebido em clinheü·o, 
das peças de fardamento gr:ltuihmente dis
tribuidas aos recrutas. 

Art. 4.• R.e;·oga.m-se as disposições em con
trario. 

N. G A-1899 

.Redacçrto finaL IM p1·ojecto rt. 6, do corr-e11te 
am~o. que aucori.:;a o Pode?· E:;ecttti'V'J a 
abd1· ao -~fútistel·io da GueYra, llO cor;·er1te 
C;;~;ercicio, o credito d.! 51:820$150, st~pple· 
'111Mto.r ds ve1·bas 1.0 c 1.1 do arl" . 10 d!t lo i 
fL .?60, de S1. de de.:;emhro de :1898. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo a.utoriza.do 

a abrir ao ~linisterio da Guerra., no corrente 
exercicio, o credito de 51 ;820$150, suppJe. 
meutar ó.s verbas abaixo do n.rt. 19 dtt lei 
n. 550, de 31 de dezembro de 1898, seodo: 

§ lO. Soldos c gra.tificaçõe:;: 
Para 23 a1fcros-a.1umnos. •• . • 27:2-S3S750 

§ 11. Etapas: 
Idem ••.•.. . , . • • • • • • . • • • . • • . • 24 : 536,)400 

Art. 2.0 Revog11m-se as disposições em ci:m· 
tl'ario. 

Saln. uM Commis~ÕõS, 5 de junho de 1899. 
- F. Tole;lli;w.- j, Paegrino . - Etlclides 
J){aUa. 

N. 11 A-!890 

Redacçéio final elo projecto n . ti, do co;·remc 
ann(), que autM·i;;a o P~de~· Exectlti~o a 
abrir IIQ MilliMc,·io drrs Re1açí7es & eeriores 
o crcclü·J de 260:000$, supplemcnta1· às vcr
b.:ts 6•-Dcsjle~as extrao1·dinadias i10 inte1·ior 
- e 7 ''- Commissiies de li;,lites-do m-t. 12 
da lei n. 5 60, de 31 de dc=cm~i·o ele 1898. 

O Congre.~;;o Nacional rosolvc: 
Art. 1." E' o Potler Executivo rmtoriza•lo a 

abrir tJ.O .Minist.crio uns Relações Exteriores 
o cre<iito de 2GO;OOO.S, supplementar ils ver
bas 6• e 7~ do art. 12 d11. lei n . 5<.i0, de 31 da 
de:z:embro de 1898, sendo; á 6", ruoech1 cm·
renld, 60:000,;;; i in, moetlu. col'l'.mte, 100:0008; 
á 7·•, a.o cambio de 27, 100;000$000 . 

AJ't. 2.• l{evogam-so <~.s di;;posiçõcs em 
contrario. 

S:·la llas (',ommi~sõ~s, 6 de junho de 1890. 
- F. 1'~lentino.- J. Pe,·cg;·i,;o.- Euclides 
Jl(t/-ia . 

Vao a. imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 14-189!J 

COI1cede rLO 81'. })cputado Jol!o Vieira de 
A1·au}o lictmça pa1·<.t awentar·se dr;sla Capi
tal, em tlia!JCm à E"ropn, pw ?;;otiJ.;o de mo
lestia . 

Sala. dr,s Commissões, G dl3 junllO de !899. 
- Ji'. TolmtiM.-J. Peregrino. - Et.colides A' Commiss1lo de Petições e Poderes foi 
J1Idlta. presente o requerimento em qua o Sr. João 
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Vieira. de Araujo, DGputado por Pernambuco, Brazil, solicita um anilo de licença, com 
solicita licença pa.ra ausentar-se dosta. Capi- todos os ;encinlcntos, pa.ra. tra.tar de sua 
ta.J, em viagem à Europa; pot· mo~i;o de mo· saude. 
lestia; attendendo as razões expostas pelo O peticionaria juntou ao requerimento um 
m~mo Doputa.tlo, e a C<Jmmissã~ de parecer attesta.do medico, pro-vando tel' sido accom
que se conceda o. licença reqi1erida. mettido, ha niezes, de tres congestões cere-

Sala. das Commissões, 6-de junho de 1899.- braes, o que o jmpossibílita de trabalhar 
Raul Bm"t'oso, lltesíd~nte.--Leoi?el Loreti, re- ainda. por muito tempo, e uma. informaç.ão 
la.tor.-Teixeim de Srt.- Ta1:11res de Lvr.( .- do director da e~trada, julgando attendivel o 
Cascmiro da Rocha,, pedido. 

Nestas condições. é a. CommiasB:o de parecer 
Vão a imprimir os seguintes que seja. o Poder Executivo autorizado a. con· 

cerler·lhe a licença. com o ordenado o. que 
rttO.rECTos tiver direito; o, para isto, submette á con

N. 17-1899 

Autori;;(l o P?!Ül' Ecc,;c<ltillo a concede•· ao 
ajv.dan~e do porteiro da Al(andega de Pt:l·· 
nambuco, .~h·tftt•r He,·aclio de Gm""1J'1l/w Gui
marães, seis ·me:: e:! de l-icença com o;·,Je;lado 
p:tm tl'atar de suo, saudc · 

A Com missão de Petiçues o Poderes. ó de 
parecer que deve se1• a.tlendidro. a-petição em 
que·ArLhur Heraclio de Carvalho Guimarães 
pede urna licença do sei:; mezes. como oju· 
dante rlo porteim ua. ,\lfandcga do Estado de 
Pern<lmbuco, pa.t·a tratar de sua saude, mas 
com simples ordenado e nflo com todos os 
'Vencimentos, visto que prova com attestado 
medico c mo.tiYO allegado, e do inspector 
daquell:J. repartição em como tem sido em
pregado assiduo e cumpritlor de seus deveres; 
conseguintementc que SCl aclopte a. seguinte 
resolução ; 

O Congres;;o Nacional r0::olvo: 
Al'tigo uuico. Fica autorizado o Poder 

Execut;i vo a conccd6l' ao ajudante do porteiro 
da Alfandega <le Pernambuco, Arthul' Hera
clio do Carvalho Guimarães, seis mezes de 
licença. com orde11a.do parn. Ü\1ta.r de sU:i 
saude ; rcvugaclas as disposições em con
traria. 

S:tla das Commi~õr;s, Li dujunho do lS\lQ. 
- Raul Brm·oso, pre;,i<.Iente. - C'ascmil'O rta 
Roclicr.. - 1'avan:s de. L!Ji'(t, - 1.'ci";,:ira dtJ 
Sri, reln. tor .- Leonel La·rcti. 

N. IS- 180\J 

.1~l!Ori;-a o Pode1· Excc11ti1Jo a cOHcede,· um 
armo de lice1~r.a, com o respectiv,-, OJ'den~do, 
ao telegraphisca de 3• classe da Escrada de 
Fe1·ro Central do Brazil, Prccopia llarqt\es 
de Oliueirrt 1'tevcs, pam trata;- d8 sv.'~ scwde 
onde lhe corn• iet. 

sideração ua. Ca.mn.ra. o seguinte projecto: 

o congresso r>o.cionalresolve: 
Art. l. • E' o Poder Executivo autorizado 

a conceder um anno de licen~:a, com o 
1·espectivo ordenado, ao telegra.phista. de 
3" classe da. Estrada de Ferro Cenka.l do 
Brazil, Procopio Marq,u~s (le Oliveira Ne-ves, 
para tratar de sua. saude onde lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Cornmissões, 6 de junho do 1sgg, 
-Raul Bm-roso, prGsi<lente.-Cttsemiro da 
Rocha.- Ta!)ctres de Lyra, rCJlator.-Leoncl 
Lm·cti.- Teixeim de Sâ. 

O §r. P.t•esident.e - Tendo dado 
a hora, d'~siguo p:irn amanhã ;~ seguinte 
ort.l.om do dia : 

Contiuu.aç:lo d;< 2' discussão do proje~lo 
n. 14, ue ISIJ9, íh:o.ndo as fOl'ÇG.S de t~rra., 
-pu.ra o exercício r.le 1900 ; 

3~ discu.ssã.o no projecto 11. 188, de 1896, 
o.utorizilll(to o Poder Executivo a reverter 
para o quadro da. re:;erva da. al'mada o ca
pitão de fragata. reformado Aristides Mou. 
t\liro do Pinho ; 

3• discu~são do projccto n. 137 A, de 1898, 
marcan•lo os caso.> Cla fórma cb. revisão das 
cJndemnaçl!es penaos ; 

Dis~u~são unica. do proj~cto n. 12, de 1899, 
auturiz:wilo o Podo1' Executivo o. concede1· 
um anno d~ licença, com o res[Jeclivo orde
nado, a.o u!Ilclal d<t Caixn ·Economica. de Minas 
Cernes. Josó Cyrio.co tle Mo.gnlbii.es Braga., · 
pam tratai' tle sua. sa.utlt?, onde lhe convier; 

3• discussão do pr·ojecto n. 163 A, de 1898, 
prohibindo ~~ cmiss!Lo, pol' particulares, em
preza, banco ou sociclla.ile, de títulos de cre
dito oll obriga~:.ões ao pm·ta.dor com o nome 
<leste em branco, denominados lettras, notàs, 
-vales, fiellas, licas, recibos, livraDÇiLS ou ou
trus din\~rentes denomiuaçõ~s ; e dá outt•as 

A' Commissão ·de Petiçõeg e Podel.'es foi provi~enci:..s. 
presente o requerimento em que Procopio 

1 

Lennto.-se o. sessiT.o ás 5 horas tla. tarde. 
:1\Iarques de Oliveira Nc.vos, telegraplüsta de 
3" classe da Estrada de Ferro Cen tr~l do 

Cn.mnrn V, li s 
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26• Sl!:SS;\0 El\I 7 DE JUNHO DE 1899 

Preside;1cia dos Srs. Va.:r àe Mello (Presi
dente), Silva Mar-i;; (2° Secreta?·io). V a.= de 
Mello (P?·csidcn(cj, Urlm>lo Swttas (1" "Vice
Presidente) c Si l-~:a 1l1ari.z (2• S e~1·eta.rio) . 

Eugenio Tourinho, João Dantas Filho, Tolcn
tino dos Santos, Ada.lb1~rto Guimarães, Leo
vígilrio Filgueir•as, Edu;1rdo Ramos, Marco
lino ~loura, o\ugusto de VasconceHo,;, Sa 
Freire, Nilo Peçanha, Alves de Bri!,O, Silva 
Castro, Barro~ Franco Junior, Calogerns, Car
valho Mourão, Fcancisco Veiga, Octaviano 
de Brito, Thcotonio de M<~~a.lhiieô', Rodoipho 
Pai:x:iio, Pnduu. Rezende, Galeão Ca.rvalha.J, 
Luiz Ftacquor, Domiugues de Castro, OLi
veira Braga, Gustavo Godoy, Costa Junior, 
Adolpho Gordo, Cesario de I<-reitas, Lucas da 
Barros, Ciucinnto Braga., AlYes de Castro, 
Bra.zilio tla Luz, Leo!lcio Corrêa, Guillon, 
Appar-icio Mar·iensc, Fmnci~co Alencastro, 
lUva.davia. corren., Aureliano B~rõosa e Cam· 
pos Cartier. 

E' lida e sem debate approvil.da a. acta. ua 
ses~ilo anteceúeutc. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da 2' dlS· 
cnssão do projccto n. 14, de 1899, fixondo as 
forças de terra par<• o exercício de 1900. 

Ao meio dia, procede-se ã cllamada, â qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santos, Silva. Mariz, Heredia de Sá, Angelo 
Neto, Silverio Net·y, Augusto Montenegro, 
Henrique Valladares, Pedro Borges, llrlofO!lSO 
Lima, Francisco Sá, M;•rin ho de Anilrade, 
Helvecio Monte, Frederico Borges, Augusto 
Severo, Tavares dta Ly1·o., Francíscu Gurgel, 
Eloy de Souza, Trindade, Teixeira. de Sá, 
Affonso Costa., Herculano Bandeira, Barbosa 
Lima, Cornelio da. Fonsec~, Juvenc10 rle 
Aguiar, Arthur Peixoto, Racl1a Cavn.lcantc, 
Euclides Malta, Al'roxellas GD.!vão, 'Rodrigues 
Doria, Neiva, Sea.br·a, Milton, lii:tnocl Caetano, 
Rodrigues Lima, Pinlleh•o Junior, Jerunymo 
Monteiro, Torqua.to Moreira, X~tvier da Sil
veira, Oocar Godoy, Raul Barroso, Erico Coe
lho, Ernesto Brasília, Julio rlos Sanh,s, Doo
clecia.no de Souza, M<Jyrink. Almeida Gomes, 
José Bonífa.cio, Gonçalves Ramos, Henrique O Sr. Presidente - Tem a. pa
Vaz, Antero Botelho, Antonio Zacila.rins, Ro~ lavra o St•. Erico Ca:3lho. 
dolpho Abr~u, Tel!e;; de ~Ieoezes, Nogueira 
Junior, Manoel Fulgencio, Lindolpho Ca.e- O Sl-. E1·ieo Coe1bo não ve1n 
tano, Artlmr Ton•es, Eduardo Pimentel, Ole· augmentar a afilicçilo ao utl'licto; tem bas
gario Muciel, Cascmir() da. Rocha., Elias tao.te espirito chdst ão e entendim,~nto do 
F<<Usto, Paulíno Carlos. Hermeneg-ilJo de }<Io- seu papel de medico, para. não pôr em evi
raes, Leopoldo Jan1im, Luiz Adolpho, Alencar dencia o desa.ccordo que se ob~crva (:ntre a 
Guimarã-es, Paula l{.amos, Ft·a.ncisco Tolen- pessoa do Presidente rJa H.opublica. e as 
tino, Pedro Ferreira, Plinio Cas~do, Diogo dos Secr•etar•íos de Eswdo. 
Fortuna, V)ctorino :\Iont eiro, Vesps.siano de Isto posto, entra em m'tteria. 
Albuquerque e C!lssiano do Nasclmonto. O momento é angustioso, :pGr hso que 

Abre-se a sessão. estamos no dovcr de acc~utclar :l Patril\ 
D - d • t· - contm quaesquer pl'eteiJções estrangeiras. 

a eJxam e con~pa.recer com causil. rar rc1- Entretanto, esta-mos tuJ. obrig-ação de poup&L· 
'P ~a os. Srs. Juho de Mell?, Co.t•los de No- despczas ao Thesouro Federal· O o.ugmento 
v~~s. Ma.tt~_Ba.cellar, Rod.rigues. ~<:rnan~~!· do exercito l.Jrazileiro, de nossas glOl'ios~ts 
E.r~s l\!a.ltJ~l~ Appolom~ Zen,tydes, "oao tradicções, custarh sacritlcios que o Tilesouro 
VJetra, PereJr ... de LyN, 'i ergne de. AlJr.;u, Nacional uii.o comporta para culloc·tl-o no pe 
~~~a.~\0~ Moni.cnegro, ]3~t'JHl.l;_d<JB ~:a~. Ur-: I de J?O.nter Q, :par. !'nt('I'llil. e ~x~erna e 
,- o da c~ndes_. Campohn.l;_Juao ~UlZ, ~Ion d~aflar- quem s:tl.JC ?-as j)l'etcnçu~s ca.s 

tvr rode Bal ros, ~ldefouso ·?h Llll ,AI fJ. ed~ Pntto, urandes potencias am uic~l:sas rlc dom i ui o un ·. 
Alvaro Bot~lho, Leonel FJl ho, Lamounwr Go- ~e ·-al \ 
dofL·~do, Matta. Machad~, Lamartinc, ~lareira. l~si~ íot•ça é que CO"' i temos <la 01,,.,.an i-
da S1lva, Alvares Rub1ao, Dmo Bueno, Frau- - d' d - "' - "' 
cisco Glictlrio, Arthur Diederich~en, Rc<lol:pho :wçu,o . a. gu;J.r a ua:wrw.l, que nao ~usta. 
Miranda Caracciolo Xav·er do Y·J.ll La sa.cr.fic10S ao Thesomo c que, ao contiartO, 
Müller 'Pinto da R 'cba lA' , d' S ed é uro rende pelos i.mpostos correspondonles ás 

• 
0 e z"'ve 0 o r · patentes exp~~d1das pelo Governo. 

-E sem causa os Srs. Carlos ),farcellino, o orador sustenta que a miiicia civic~\ é 
Albuquerque Serejo, Amo r-im Figueir&, Theo- .sedenta.ria nas circum~cripçõJs territoriaes 
tonio de Brito, Lujz Do mingues, Viveiros, em que se divide politicamente a Repu blicn, 
Guede.lha Mourão, Edu"rdo de Berrêd.o, r~fe1·e-so aos Eslados ; ~ó em c:tS•IS exce
Cunlla M<ll'tm:::, José Avclino, Coelho Li:;boa, })eiuna.es ou de J',,rça ma ior,;-,, bem da p:.1.z 
Ermirio Cotltin ho, Geminiano Drazi l, Olympio interrw. ou em def'-'s~t d>~ ~cuc.t•ania. rtLI.cioll~li, 
de Ca,mpo~, FelblJcUo Freire, Jayme ViliM póde a guarda. nacional ser· mobilizada e uti
Bous, Francisco Sodré, Aristides de Queiroz, lizada. 



Clmara aos OeptJaaos- lm~sso em 25105J2015 11 06 - Página 2 ae 16 

SESSÃO EM 7 DE JuNHO DE 1899 59 

O art. 3!. § 20, da Consiituição da pri
vo.tivacompetencia ao Cong.esso para. mo
lJilizn.r e u t ilizar a. guéo.rdi1 Mcional, nos 
cusús 1)re-vistos. 

Não e U!Ui1 força. que esteja permanente
mente em atroas, mas que póde snr cham:l.l!~ 
ao serviço das a.!'!llas e::n detesa intet·na. e ex 
terna da. N<.:.ção. 

Bem considerada, a guarda no.cional é a 
extrema re~erva. do exercito ; e. si o Pró 
sidente da. Republictt póde, na l1ypothese d~; 
§ 7·• do a r t. 48, declarar a guerr<t e fazer o 
p~z. na ausencia do Congresso, tt\mb-~m pódo, 
nesso caso, molJil izar· r.ão só as forças per 
manentes como :' guard:\ naciona.l, porqu~ 
quem póde o mais pó:.!e o menos e o Prt:
sidente da. Re;>Ui ilica. não ha de fazer u 
guerrll sem solJados. 

Vejamos agor:J. a quem incumbe fazer as 
despcza.s com a. adininistração da. milícia ci 
vica, em tempo ele paz ou em tempo d 
guerra.. 

O a.rt. 35 § 1• da. Constituição diz que in· 
cumbe, não priv<~.tiv;•mente ao Coog-re~so, 
ma;; l<J.mbem· a outras pessoas analog;u; .. • 
(E' -,reciso entender e,;ta 1ispo:;içã.o _onstitu 
e ional do ponto de vi:>ta. da •analogia..:~> úa 
t1·as pessoas anaZogas quer r1izer - orgõv' 
com c;lp:tcida.de rlc legislar e f.}rnecet• ( ·"' 
meios de yr·ovidenciar a respeito de qu:tts 
quer quest(ícs que intere;;sem a. .N:l.:;ão. l 

Continuando: o a:rt. 35 § 1" diz que «in
cumbe ao CLJngt•esso Nacional não pr-h·ati· 
mente velar na gU<trda da c~mstituição e das 
leis e provinenai::lr sobre ns nece~sidades de 
caracter federal. » 

Ora., como um rios instrumentos d~ r.!ef~srt 
nacional é a milícia. civici\, cliu·o é que não 
só ao Cougresso Na.cionnl ca.be provet· a. re· 
speito da gu:J.rda nacional, mus tambem ao 
P oder Legi~lativo nos Estados. Demais, o 
art. 65 § 2·• da Constitu içii.o di:r.: «que ó f;l· 
culta.do aos E::;tndos em geral todo o poder ou 
rlireito que lhes n:io íür negado por clausulu 
exp:-esso. ou implicitamente •·ontida nas 
cln.usulus expressas da Constituição.» 

Temo:l, pois, que a Constitniçito l'ncult~ ao 
Poder Lo,r;ishüi•ro dos E$tados providenciar 
a. re,;pei to 1l~sa. mesrn:~. questão. 

Fnz consi•1era.çõe;; a respeito <la ma.teria. o 
conclue pc.\indo que da lei do fOL\~;\S ~cjam cli
min:l.da.s re{erencias á guarda n<l.cio1:al, a.s· 
sumrJtO <le pt•ojecto :i. parte. 

Compn.reccm mais cs Srs. Pedro Cher
mont, Si!r-ze<1elto Corrê 1, Eoéas Mat'ti us, 
Anizio de Ahr~u . ~- ic..rcos de Araujo, Tllom<•Z 
A.ccio!y, Torre.;; Portugal, .Toro o Lo; es, .To~e 
Pero~l'ino, Jo~:.< M:ll·iano, Coelho Ci.11t1'a. Ma
Iaqu]i,;; Gonça.lvcs, Martiri:; Juntor, I'r!oreira. 
Al v<'.~ , João de Siqu eira , Pedro Pernambuco, 
Araujo Góes, Ca;;tro Rebcllo, Tostn, Pauhl. 

Guimarães, Amphilophio, Galdino LorEito, 
Josu Murtiuho, Irineu Macha.do, Alc!ndo Gua· 
nabara., Timotheo da Costa, Belisa.rio de Sou
z:t, Pereim dos Sttoto'>, Fonseca Portella, 
Leonel Loreti, A(;ostinho Vidal, Paulino de 
Souza Junior, Jt10ob da. Paixão, Ferreira Pi
res, Cupertino de Siqueira., Augusto Clemen
tíno, Bueno de Andr:~.da, Edmundo da. Fon
seca., Alfredo Ellis, Ovidio Abr-.mtes, Mello 
it<)g-o, Lamenha Lins, Marça.l E,;aobar, Possi· 
donio da Cunha. e Py Crespo. 

Continüo. a. 2 .. cliscussão do projecto n. 14, 
•le 1899, fixa.ndo as forças de terra para. o 
exercício <le 1900. 

O Sr. Presiden-te- Tem a pala
vra o Sr. Tosta. 

· O Sr. Tost.a. vem tomar parto na dis
cussão do nrt. 1• uo projecto de fixação das 
forças de terra, não para. seguir o precedente 
inconveniente, contrario ao regimen presi
deocin.!, de discutir política geral, a.pplaudir 
ou censurar os actos <.lo Governo. 

Na. discussão t.lo orçamento da. receita , o 
anno pass:Ldo, o ora.thr rnánifestou-se com 
rranqueza sobre o novo Governo que se le
vantava. E' um nmigo sincero e leal, que 
está disposto a apoiar a p<Jlitica. do chefe da 
Nação com a. max:ima franqueza, nunc:J. sacri
ficando a. p cq nenas conveniencias partidarias 
idéas, principias ou convicções, pelas qua.es se 
tem batido ha. tantos anoo~. Outro apoio não 
set•in, digno rle um representante da. Nação, 
nem tlecol'OSO. 

As manifestações sinceras e francas são as 
que mais aproveitam aos governos serios e 
amigos. 

Si o precedente das upreciaçõe~ pCJlitícas. na 
di~cussão da lei de forç..1.S rle terr:t, é inconve· 
niente, e o.cce1tavel, c, muitas vezes, iudispcn· 
sa.vel o de, :1 proposito do art. \" do projecto, 
fazer consid( ~rações sobro todos os artigos. 

E' inuispensavcl <~ discussã.o, em seu con
iunct o. no. lei (lo forças, que não tem pri
meira discus~üo pelo Regimento, sobretudo 
qu:tndo se tr:ttn. de matcrilt tiio importante 
eomo :t qtJO se cont.jm no art. 9' do projecto, 
quo tra.usfcro :L gunl,la nacional p:tra. o Mi
ni~ter io do. Gncrr:J.. 

O orador• vae examinar aonscienciosamente 
o proj- ~cto d1:. CümmissrL!l om todos os pontos 
ca[litaes e promc-ttc á t".;tmara não se afustar 
tio assumpto tlurantc o tempo ctue occupar a 
tribuna. 

Começa. pelo exame do ali~tamento militnr 
e examina. detidlmente as le's de 26 de sc
tcmrro de !874, regulamento de 27 lie feve
reiro de 1875, lei n. :39 A, de 30 de janeiro 
de 1892 o circular de 28 de fevereiro de 1896. 

Estuda detidamente o modo ioe!Ucaz como 
se tem procedido no alistametlto militar, cit<~, 
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a. mensagem do Presidente da Repuhlica di- nal em suas phases historicas e legislativas 
rígida ao Congresso em 1896, insistindo pela desde Q,Seculo Xll;o.as communa.s italianas, em 
decretação de uma. lei sobre o alistamento França e no pa.:z e chega. <i. conclusão de que 
militar e a.poia. as medidas lembradas pela clla., tal como oxistiu semp1•e e existe actual
commissãu de Mar inha. e Guerra. mente entre nos, e uma instituição essencial· 

Entretanto. observa o orador, acba máo o mente civil. 
precedente firmado pelo Congresso, em annos Só exc~pcioualmente militaríza.-se quando 
anteriores, de reformar a lei de alist:tmento mobilizada para, em corpos destacados,_uu:ü
militar na. lei de fixação de forças de terra, lia.r o exercito em tempo de guerra. 
que e annua. e t :ra.nsitoria. · · No art. 18 do I>r ojeeto da. reforma que ela-

Tem duvidas sobre a constitucionalidade borou,o orador consubstanciou em idéa o que 
do precedente, porque a Constituição d.is- é inteiramente contrario ao art. 9" do pro· 
criminou entre as attribuiQões do Congresso jecto da Commissão de Marinha e Guerra. 
Na.ciOnlll (art. 34) o.s ath'ibuicões de fixar Sente, portanto, não poder dar o seu consen· 
annualmente as forças de terr:~. e ma.r e !e- tirnento a esse artigo,que tr(\nsfere a guarda.. 
gisla.r sobre a organis:tção do exercito. nacional para o Ministerio <la. Guerra, assim 

São attribuições distinctas e incontestavcl· na. paz como na. guerra. . 
mente cabe nesta. ultima. o que se rerere ao Examin(l. o que se passou na. Constituinte, 
alistamento militar. que duas ve:~;es rejeitou emendas do iHus-

. Melhor fôra q~e o Congresso houvesse com- trado relator da. Commissiio, :propondo a. a.bo· 
prehcndido o appello do Presidente da Re- lição 'la a.ctual guarda nacional e a creação 
publica em 1896, fazendo uma lei especial da.s reservas do exm·cito. 
sobre a materia . · Ora., sendo a guarda nacional existente 

Ana.lysa. o ar t . 0", GUe determina a a.nirna- então essencialmente civil, é clar o o pensa.
cão pelo Governo Federal da cre<i.çã.o de so- mento do legislador constituinte. 
ciedadesde tiro nacional nosEstados, e presta- O art. go do projecto t ransf·rindo aguarda 
lhe completamente o apoio de seu voto . nacional para. o Míoisterio da GU.<lrra., ate que 

Corrobora o seu pensamento citando uma o Estado- :1\Iaior do Exercito aprêsente 1Jlano 
pagina. do obl'a de Adams e Cunlnghan de organizaçiío da mesma resen a territoriaE 
(Co,l[ederaçcto SttiSS•l ) sobre os e:ffúitoa sa- da força publica, reproduz exactnmente as 
lutares e beneficos para a instrur.ção militar idéas contidas nas emendas que a. Consti
que resultam das sociedades ile t iro na Suissa. tuiote rejeitou. 

Naquelle pe.iz eminentemente deruocr:~.tico, E' consegtii ntcmente inconstit acional o 
o cidadão começa desde a iil fancia, na escola, art . 9•. 
a adquirir instrucç.ão militar. O orndor estuda largamente GS diversos 

O recruta suisso é superior áo ue Qllalquer syst !)mas militares de or·gnnizaç\lo de exercito 
outro pa iz da Europa ; a preude mais deprossa clo.ssificando·os em tres :pr inci p:1 es: o europélu, 
e com grantte proveito para a disciplina mi· o suisso e o nmericano ou 1cdcrativo. 
lit.1r e n. causa. da Patria. Mostra as su as sympathia.s J!Blo systema 

Faz e histor ieo da. reforma da guarda. na- suisso, cuj o elogio !az, citando trechos de 
cion<\l em nosso paiz desde a. proclamaçito da uma obra importtnte sobre o exercito suisso. 
R.epublica e mostr:l. que foi precisa. de sua Diz que a organização militar suissa bem 
piwte muita tenacidade e perseverança para pMc ser aproveitada em su:J.s linhns gel'aes 
cbegar-se à apresentação de um projecto de no qu1·- se refere 6. guarda. nacional. E' vm·
_rerorma da gu:u•d11. nacional,que actuo.lmente- rlade que o povo su;sso é u m povo eclucado 
!e acha em ::l" discussão. em outros princípios, difrer e muito !lo nosso 

A Commis,;ão Especi:l-1 enc:~rregada. da re- em indule, costumes, tra.dic~:ões e, sobrcturlo, 
forma, nomea.da. em 1895, pa~ou por v;tria.s no amor pelo exercicio mi\it.'\.1' ateiado pelo 
tre.nsfor m11ç0es, seurlo o orador o unico sentimento patriot!co da defesa da neut1'ali· 
membro da. commtssão actual que lJertencau á dade e independeocio. do tettit{lrio <la patria. 
primeira. . O orador continua o exame das organiza· 

Apresenta o orador um projecto, precedido ções militares dos povos europeus, refere-se 
de longa exposição d a motivos e considc- :i. conferencia das gra.ndes potencias européas 
ra.ndos. actualmenle reunidas em Haya por in:ciativo. 

E' um trabalho de conscíencia e veruade do imperador ria todas :1s Ru;sías ; pondera 
que cus.tou-Ihe muit~s elocubracõcs. Pede a. na. contradicção ma-nifesta da. pelos governos 
at tenção de seus collegas para o assumpto, em accGderem no convite para o àesarma.
ficando satisfeito com o simples fact6 de c:on- me;tto e promM·e1'em com açodamento novas 
seguir dispertar o e:;piríto da Camara e do despczas de guel'l'a. e cheg:l a esta con~lusã.o; 
paiz pa.r<• •~ ma teria . · o systema. eurorJeU <los formidaveis exerci tos 

Depois de lon gas considerações em que o permanentes está. julgado pelos seus eil'eitos 
Qra(ior estuda a. instituição da guarda. na.cio- praticos; si o desarmamento não se effectuar, 
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si ao menos ns potencias não reduzirem as 
despezas de gnerr:.~., a solução virá «lB outras 
bandas, talvez do socialismo, como bem pon
dera o S t·. B:trbosa. Lima. 

seja. concedido. a licença. requerida. e em con
sequoucia. <~.peesenta á consider~;~.Ção da Cs· 
ma.ra dns Depuwdos o seguinte projecto de 
lei : 

O Congresso Nacional resolve: 
Não peuseruos, portanto, em imitar as na

ções da Europ:t. O problema. no Brazil ueve 
ser enc..1.rado dobaixo de outro aspecto. Pen· 
se mos em toruar o ser viço militar obrigatorio, 
rcspeita.ndo asuOS$as trai.licçõ~s. fazendo obra
:úleiro a.m<W o exe rcício <hs arrna.s e o ser· 
viço militar, a exemplo do cidadi1 o suisso . 

A hora esta daJ:L. o orador sente-se fatig-<tdo 
e t el'mi u:L dizendo : procurou cumprit• a pro· 
mes~:1 que ft~z qu ·.ndo inictou o seu di:;;cut·so, 
tra.tan.:lo excluEivamente do assumpto. Fel·o 
com plena. sinccridatle. (.lftlito l>Jm, m<tito 
Oefíl. 0 Or((do;• d Cl~mprimentado.) 

A1·t. J.o E' o Poder Executivo autorizado 
a conceder oito mezes de licença ao Dl'. Ray
munr1o Lustosa Nogueira, jui7. substituto na 
secção do Estado do Piauhy, com o O't'dena.do 
que lhe compete, afim da tratar de sua. sa.ude, 
onde lhe convier. 

Fica a discussão adiada p:~la. hOra . 
Pas5<1.-se á hora desti!l:ld<\ ao expediente. 

O §!i{". :J.0 S e cret ario (se'l"~i,~do rlc 
f >) proceile á. lehura <lo s ;•.guinte 

:EXPEDIENm 

Oflicios: 
DQ inspector d o\ Altan~ega do Piauhy, de 

ZO do mez; ftndo transmittlodo a petição em 
que os gua.rdas da mesma alfa,núeg:~. perlem 
conceS.'lão de augmento de vencimentos, etc. 
-A' Commissíio de Or<;.amento . 

Do mesmo senl~or, ele igual data, ü ·a.nsmit
tiodo a. petição l:!m qun os e rnp1·egados da 
mesma alf:l.ndega. pedem providenchts acel'ca. 
dos sons vencim;~ntos no corrente exercício, 
etc. -A' mc~ma Commissiío . 

Vã.o a. imprimir os scgu intc:s 

!'RO.JECTOS 

N. 19-1890 

A1a01'i.:a o Podc1· E:.;cc~rtiv,; a conced,•r ao jui~ 
z1•bstitHlO 11a sccçr1" elo E.•c·:do do P iauh.y , 
D1• .R<I!JilWiidO Lv.st"S'L Noguci,·a, oíro mc.:cs 
de li cear-a, com o orrlc»a da que lhe compete, 
1'a1·a tratar de sua sa11dc onde lhe cumoier 

A Commissã.o de Petições e Pnderes da Ca· 
ma.ra. dos Deput:ulos, a que foi presente o 
requerimento do Dr. R1ymunrlo Lustosa No· 
gueira, juiz substituto na secção do Estarlo 
cto Pia.uhy, solicitand9 um o. licença pelo pt·azo 
de oito mezes, pnl'n. tra.tar d~ s'J.a saude gea.
vementc comprorncttida, attendendo a que o 
su!Jplicante pr·ova com a.ttestaçãode profissio· 
n:\l que é tão melindroso o sen est.1.do de 
saude que, sem perigo de v írlll., nilo pódo 
promptamente voltar a occupar o sou e;~.rgo 
c exercer suas funcções, é de parecer que lhe 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. . 

Sala das Commissões, 7 dejunbo de 189g.
Rczul Bar1·oso, presidente .- Qzsemíro da Ro· 
cl1a, relator .-1'a·varcs de Lyra. - 'l'eixeira de 
Sá.-Leoru.:r. Lo;·ct i. 

N. 20- 1899 

.4.,~t01·i.:a o Pode-r ExccutiiJo a conceder ao ma· 
cl•inista de 1." classe da Estrada de Fer-ro 
Ceottral do Bra;;it, Joa!ltci11~ Jose Leite, w1~ 
anno de licença, com o contpctcnte ordenado, 
pa1'a trat ai' de sua sat{dC 

A' Commlssiío de Petõçõcs c Poderes do. Ca.· 
ma.ra. dos Deputn.dos !oi presente o r equeri
mento de Joaquim José Leite, mnchiniSta. de 
l " c!ass·~ tla. Estrada. de Fe1•ro Central do Bra.· 
zi.l, que solicita u m anno de l icença com todos 
OS SeUS YeDCiroentos, pn,m tratar de SUa. 
saurle . 

A Comrn issão, attendendo ao facto de to!' o 
supplica.ntc, úura.nte mtJ.Is de 30 annos, pre
stado. sem int~rrupçã.o, ser\'iços na r el'eritla 
estrada. o atten,len!lo tarnbem as diversas at
te:stações medico.s que cat•tiflcam estar o snp
plica.n te occupo.ndo o leito, em grave perigo 
de viela, em coDsequencia de uma cystite 
cln·onica. o mais porturbaçoos, que exigem di· 
latado espaço do t empo p1r:t u m radical tra· 
tamonto, o de parecl:\r {]UC lhe seja concedida. 
a. liccuç<t_ l'('(tUorída, apenas, porém, com o 
ordenatlo a qno tc~n direito c, por :-!er llc jus
ti.;a, subrnetto i1 consitlcra.çiio do Congresso o 
seguinte projecto de lei : 

o Congresso Naciona.l resolve : 
Art. I. o Fica o Poder Executivo autor!· 

z~tdo a conceder a Joaquim Josê Leite, ma.
chinista d,\ I• classe da. Estrada de Ferro 
CentrAl do Bra.til, uma licença pelo prazo de 
um anno, recebendo, apenas, o ordenado que. 
lhe compete. 

Art . 2. o Fi.ca.m revogadas as .disposições 
em contrario. 

Sala. das Commissões, 7 de junho <lc 1898. 
- R<ml Rtr1·oso, presidente. - r.asemiro cfa. 
Rocha, relator.- Tavares dG Lyra,- Lconet 
Loreti.-Tei:l:eira ele .sà, · 
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O Sr. Presideute -Tendo o Sr. 
EHas Fausto, wembro da Commissã.o ·de 
Obras Publicas e Coloniza~ão, o SI'. Victorino 
Monteiro. membro da Commb-são de Di ~lo
macia & Tratados. optado pela Commissão de 
Ta. rifas. pat•a. a qual foram eleitos na sessão de 
6 do corrente, nomeio, para substituir o pri
meiro ao Sr. Cornelio ela Fonseca c para a. 
vnga. do segundo ao Sr. José Avelino. 

Não ba oradores inecríptos para. a hora do 
expediente (P,tHsa .) Designo para amaulüi. a 
seguinte ordem do dia: 

Contiouaç.'io da 2• discussão do projecto 
n. 14, de 1899, fixando as forçns de teri'<I 
:para. o exercício de 1900; 

1• discussã.o do projecto n. 16, de 1S99, au
torizando o Poder Executivo n. vender a 
prazo aos f;tbricantes e mercadores n.tt\ngidos 
pelos impostos de consumo constantes d:1. lei 
n. 550, de 31 de dezembro de 1898, · que ore. 
quererem, ns estampilha.<; necessarias para 
serem selladas desde já as mercadorias que 
tiverem em deposito, mediante as condíções 
que estabelece; 

3• disc.nssiio do projecto n. 188, de 1896, 
autorizando o PorJer Executivo a reverter 
P<\ra o quadro da. reserva da armada ao ca
pitão de fragata !'elormado Aristides Mon
teiro de Pinho; 

3• discu~são do projecto n. 137 A, de 1898, 
ma.rcan.do os casos e a. fór·ma. da revisão das 
condemna.ções pennes; 
-Discussão unica. do projecto n. 12, de 1800. 

autoriz:1ndo o Poder Executivo a conceder 
um anno de licença, com o t·espectivo orde 
nado, a.o offlcial d.a. Caixa. Economica. de Mi· 
nas Geraes, José Cyriaco de~f:-.galhf~.es Brnga., 
para tratar de sua snudG onde lhe con· 
vier; 

3• discussão do projecto n. 163 A, de 1893, 
prohlbindo a emiss5.o, por particula.t•es, em· 
preza., banco ou sociedade, de titulas do CI'e• 
dito ou obt•igações ao portador oom o nomo 
deste em branco, denominados letu·as, noto.s, 
vales. rtchas, fica.s, 1 ecihos, !ivra.nças, ou ou· 
tr:~s di!ferentcs denominacües e d:i. otlt1·as 
providüncio.s. 

Levanta-se a sessíio às 4 horas da tarde. 

27• SESSii.O EM 8 DE JUNHO l>:!l 1899 

Presidencia dos S;·s. ·Va~ de JieUo (P resi
'dente) c Silva Mtwi~ (2• Secrelario) 

Ao meio-dia. procede-se á. chamad•~. ã. qual 
"respondem os Srs. Vaz de Mello, Urlm.no San
tos, C<trlos de Novaes, Silva Mariz, Heredía 

de Sã, Angelo l{eto, Amorim Figueira, Ser· 
zedello Corrêa, Viveiros, Gu!ldelba. M:ourã.o, 
Cunha Ma!·tins, Henriqu1J Valln.dares, pe,tro 
Borges, Marinho de Andl'a.de, Helvecio Monte, 
I"J.•ederico Borges, Ta. vare; de Lyra, Fruncisco 
Gurgel, Eloy de Sou~a, José p,,regrino, Trin
dade, Ermirio Coutinho, Teixeir:.t de Sã, Aí'· 
fooso Costa , Herculano Bn.ndeira, Barbosa. 
Lima., Col'nelio da. Fonseca. Pedro Ptwnam
buco, Roch<\ Ct~valcante, Euclides Malta, Ge
mlniano Brazil, Felisbello Freire, ·seabra, 
Francisco Sodré, Manoel Caetano, Pinheiro 
Junior, X•wier da Silveira, Ernesto Bt';)Zilio, 
Oeoclecin.no dll Snuza, Cu.r''~llho Mourl o, Gon
~lves Ramos, Henrique Vaz, Antero Botelho, 
FerrciN Pire~. Cupertino de Siqueira, No· 
g tteh·a J unior, 1\lanoel Fulgencio, Línrlolpho · 
Caetano, E•luaruo Pimentel, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Padua. Rezenrle, Galeão 
Ca.rvalbal , Ca.semiro da Rocha, Oino bu<'!n O, 
Bueno tle Andmda, Oliveira Braga, Elias 
Fausto, Paulino Ca r :as. Francisco Glicerio, 
Ovidio Abrantes, Hermenegildo de :'>foraes, 
Alves de Castt•o, Leopoloio hrdim. Luiz 
Adolpbo, Ale:JCar Gnilmniies, Brazilio da 
Luz, Laut'o tviüller, Pa.uln Ramos , Francisco 
Tolentino, Plinio Casado, Diogo Forwna., Pos
sidonio da Cunb:\, Rivo.da.via. Corr6n., Vespo.
siano ele Albuquet"que e Py Crespo. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa. pnrtici· 
pada.,os Srs . Julio de Mctto,Matta Baccllar,lto· 
rtdgues Feroanrlr~s, Elias Mal'tins, Apollonio 
Zenaydes,João Vieira,Pereir:l. ele Lyr;1, Neiva, 
Ytn·gue ile Abi'ntl, p ,1ranhos Montcneg-1'0, 
Pereirn. dos S:mtos, Fouscca Portella, Ju lio 
dos Sa.nto•, B·n·no.rJc~ Dio.s, Urb;\llO :lfarcon • 
dcs, Campolin:1, Mo.yl'ink , .Tuão Luiz, Calo
gerus, Monteiro de flai-ros, ll•lelbnso ,\!vim, 
Alfredo Pinto, Almro Botelho, LP.mlOl Filho, 
Lamounier· Godofrcdo. i!>•Ia.tla. M:tch;odo, Lt~
mo.rtino, Morcir;.\ da SHv;~, Aly:trcs l:tubiiio, 
A1·thur Dietl .. richsnn, RodoJpbo }>!irnnrla, C.'\· 
r(l.cciolo, Pinto do. ttoclm e Azev.:tl.u Sodré. 

E sem ca.ustt, os Sr~. p.,.Jro Chcrmont, 
Edua1•do de Bcrr6t!o, Torres Pal·tugal, .Ju
vencio tlc Aguiar. Olympio Campos, Ct\Stro 
llcbello, Aristides üe Qnr~.iroz, Rodrigues Li
ma, Ma.rcolino Mour''· Galdino Lor·eto, Tor
qua.to Moreira, Timotht:o da. Costa, Nilo Pc
çanha., Alves de B!'ito, Silva Castro, Almeida 
Gomes, Francisco Veiga, Octaviano de Brito, 
Antonio Zlcha.rias, Telles de Meuez~ls, Tceo· 
tooio ue :\fogo.lhã:cs,Luiz Flacqucr,Domiogues 
tle Castro, Gustavo Godoy, Costa Junior, 
Arlolpho Gordo, Ccsario de Freitas, Lucas de 
Bt\rros. Alfredo Ellis, Cincina.to Brn,!l'u. Leon
cio Corrê;\, Apparicio IIIa.rh!nSe, Fr.1 nclsco 
Alencastro, Aureliano Ba.rbos;~ e Campos 
Car t ier. 
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E' lida e sem ilebn.ttl approva.da a acta 
da sessão an teceden le. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuaçiio da 2" discus
são do pl'ojecto n. 14, da 1890, fixando as 
1orçus lle terra para o e:x:erci.cio de 1900, 

O ~r. Prc.si.dente-Tem a :palavra 
o Sr. Heredia de Sá.. 

O §r. IIe:redia de §:i diz que 
depois dos discursos pronuncia~os na. CllrntLt'a 
sobre o projecto em rliscmsã.o, qu:.Lsi que se 
julgava. desobrig<ldO de vit• á tribuna. 

Pergunta qual o fim que tem ern vista a 
Commissão, perlindo l\ passng•IIU da. guarda. 
nacional para o Ministcrio da Guerr<t. Edu
cB.çüo militar ~ A Capital Federal a tem ; 
provou-o já dumnte a revoltt~ de 6 de se
tembro. 

lnstruir a dos Estsdos '? A providencia 
proposta é inemcaz. Qual o fim, p~·ís? Pre
encher sem difl'lculrtarlr.s os claros do r~xer
cito: fuzcr d•t gnn.rda n:1ciona.l como que 
um rteposito do praças pn,ra. serr~m iucorpo
radas ao cx,\rcito. 

A!ém ll.i~so pensa que a proposta. fora a 
comtituiçilo. porqu:! u eontrat·ia ao § 20 do 
art.:H A da Constitrtiçüoque lh•; gu.ra.nte prll· 
ro··•~ti·;as o direito~ f]UO não se cou.dunam com 
n. po~k:lo sulxütcrna •[UC o actl1•ü projecto lhe 
qnor rlo.t·. 

1~ por acaso, scrú. etn umn. lei :cnlll:a., como 
C5ta.. que Srl t.lcv<i fu.zm· rli:lflO.~içií.o elo cam
ctcr pr.rmanct. te ? 

PetJS·~ o ot·adot· quo, n.lóm .Jo inopportmn 
c injusti!icavcl ::.. in cu a venicnt.e mw!rwça rio 
caracl~cr li:L guarrlll nacion: rl •ln instiéni<;ão 
civil ptLra. .::orpot•nçiio mil\l:ir, t:J.l idea. terr. 
t.a.!llbcut e principalmente :~ tlcsvn.ntagcm de 
alu.nnar o c~píri to pulrlico, par:t aiJa.lal' tt so
cie,!o.d.•, porque <te ora. em •lea.nto, com tttl 
lei, nenlmm cirln.Lli"lo terit Hl:J.i:s reg·al ias. 

Conscio da t~r ~ustcntado 0 vcrtla.tloiro in~ 
tcres~:l publico, csp··.ra. u. p:llavr<L do noln•e 
rel;r.tor rh~ CommL~~o. 'lHe, iafe!izrncnte, 
nií.o poderá convencei-o. (.L1ltcilo vem.) 

o Sr. n~u-bO!ô;U Lima diz que 
antes de [azcr a. def€sa, a que est6. obrigado, 
p~lns a-ro.ve5 accusaeõe~ que lhe foram !eita.s 
de qu~erer ahtrmnr a opinião nacional, 
apti.vcrando a Repnblica Brnil•)ira com uma 
pretençiio tl•~sca.hida,inaudita e. n t.tcnta to ria !la 
Constltulr.ão, !clga ele tla.r publ1 eo te!>temunho 
do desván<·lCio;onto de quo, e,tiio poo;suidus 
S. Ex. e se·us coUegas d:; Commissfto, pela 
analrse inte!lig,mte e cuidadosa. que mereceu 
o trabalho. 

Salienta que a critica de quasi to~os os 
oradores qua.si que teve por mira. e:x:clusiva
m:Jnte o ;u·tigo que S(} referia á guarda na· 
ciooal, sendo que até outras disposições do 
!H'Ojecto mereceram applausosdo nobre Depu. 
tado pela. Bahia, o Sr. Tosta, cujo brilhante 
discurso hontem foi ouvido pela Camara. 

Responde, em primeiro logar, as arguições 
do Sr. Tost~, de inconatitucionalidal!e do ar
tigo 9'' llO projecto com o estudo critico das 
émimdas e discussões relativas á. materia, 
duranb o Congresso Constituinte. 

O espi!"\ to tlominante naquelleCougr~sso foi 
o divorciarmo-nos, nós outros os republicanos 
desta parte da. Ameríet\, da. eorrente milita
rista que> no velho mundo domina. e que tão 
dcsastrada,meute tem contribuído ?ara for
maç·ão dos formidaveis orçamentos da Guerra 
e da Marinh;t nGqmlla parte do mundo. 

Estll pl}nsamento do legislador constituinte 
defiue tle maio ca.thegorico do n.rt. 34 da. 
Constituiç~o. que manja e>goto.r todos o;; re
cursos do :~.rbitramento. 

Logü, pronunciando-si) o Cong~esso Consti
tuinb nas diversa~ emcmdas,do. fol'ma porque 
o f~z. não quiz si.gnifica.r que adopt.'\ va. este ou 
aqnolle modo de entender a guarda. nacional, 
sinão que deferia. ;1 compet•mcia llo !eg1slador 
ordinario. providenchr sobre o assumpto 
como melhot• con~·iesse, de accordo com as 
linhas tr~çadas nos diversos artigos que o 
oraclor leu á Cama.ra. 

Si pre;·alece~se essa int:Jrpretação dada 
peln nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Tosta, 
S. Ex. serh~ contra.dictorio ,.-omsigo mesmo, 
pm·que no pt'ojecto_ que n.presento~ e_ que 
pende de 3" discnssao, sobre a orgamzaçao da 
n-narda nacioaal, S. Ex:. vnlta ao rcgimen de 
lS'iO dando aos Estados o direito do collabo
I'al' n:J. organizaçiTo d:~sta milícia. 

Or8, pelos artigos que o orador leu, esta 
qt1estão de milícia civica dos Estados foi. 
t:nnbem rejeitada na. emen~a._da bancada 
paulista, e, a prevalecer:~ optmao do nobre 
Oeputarlo, não podemos far.er o que o Con
"l'es<o Constitui11t~ repclliH. 
'"' Si niio podemos modificar profundamente 
n anar.!a nacional, na pa.rte que o orador 
pr;põe, tu.mbem não podemos moclHir.al-a. na 
part(l que pl'opue S. Ex. 

Pensa., porém, que o nob!'e Deputado tem 
ra.zõ:o como o orador bmbem a tem. Pelos 
artigds lidos, é levado n. crer que o legislador 
constituinte quiz deixar ao legislador ordi
na.rio a, tarefa. de org:.•niza.r estes -varios 
serviços, como era de t\Sperar dos lineamen· 
tos traç:~.•Jos pela Coustituição. 

o mesmo se dou com a abolição das lo
tet•ía.~. 

RecorJa.-se o ora..jor ele ter assigna!lo um:. 
emenda abolindo as loterias, emenda que 
ml'lrer.eu n. approvaçiio do Congresso ; na. 
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2' discussão, porém, o Senador . A. Barreto 
apresentou uma emenda suppressivn desta 
disposição, com a. decla.rução (le que era ma
teria a_dmínistrativa. 

O §11.·· 11-lello Rego (Í?ela orde-m) 
requel;' que se-ja consultada. a. Camata no 
sentido da. retirada do seu requerimento. 

Consultada a Camara, é concedida a reti
rada. pedida. 

O S•·· President-e -Peço ao nobre Sü:o successivn.mente sem debate a.pprova.-
Deputado o ob;;equio de interromper o seu uas ::.s redacções ftnaes dos projectos ns. 2 A, 
ctiscurso pa.ra se proceder ã. votação das ma- 6 A e 11 A, de 1899, para serem enviadas ao 
terias que se acham sobre aMem. Senado . 
Comp~reeem mais os Srs. SU\'e~io Ne~·y, 

Carlos Marcelino, Albuque:rque SercJo, Eoe:1s O Sr. Presidente-Estão findas 
Martins Theotonio de Brito, Augusto Mon· as votações. 
teue!!To.'Luiz Domingucs, Anizio de Abr(}U, Contimía a 2' discussão do projecto n. 14, 
.Marcfos do Al•aujo, Th(•maz Accioly, Francisco (le 1899, lh:ando as !orças de terra para o 
Sá Ildefonso Limn.,Jo~à Avelioo, João Lopes, exercício de 1900 (art . ]•). 
AÚgusto Severo,O•elh? Lisboa, Jose Mo.ria~lo, 
Coelho Cintra, ~1ala.quws Gonçalves, Marttns o Sr.Barbosa Lhna.(contin"cmdo) 
Junior, Moreira. ,-Uves, João de Siqueira, Ar- acredita,em visto. do e:"tp03to, que olegís1ad~r 
thur Peixoto, Amujo Góes, Arroxellas Gal- ordinario póda rernot!eJar a gua1'da. nacional, 
-vão, Rodrigues Dorta, Jllyme Villa.s Boa~, quer cf:'mO pensa o nobre Deput-ado ~la 
Mílton, Tosta., Eugenio Tourinho, Paula Gut- Bahia., na :;ua preoccupação de descontralx7.a.r 
marães, Amphilophio, João Dantn.s ~'i tho, ·qnoren1lo que -a União e os Estados CO_!lcur
Acla.lberto Guimarães, Leovigildo FilgueirM, rentemente tomem parte na. nomeaçao da 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Jero- omcialidade·dessa. milicia., quer levando-a. ao 
nymo Monteiro, José Murtinb.o, Osca.r G-odoy, )l(lnto de vista. que n. rorç:~ :PUblica seja ren.l ~ 
lrioeu :Machado, Alciodo Guanabara, Augusto e1fectiva. e tenha uma unica instrucção, quee 
de Vasconcellos, Raul Bat'Toso, Sá Freira, B~· 0 princtpio ca.pita.l em ma.teria tle guerra., de 
lisario ele Souza., E:r!co CoelhO, Leooel Loret1, defesa-a unidade de instrucção militar. 
Agostinho Vida.!, Barros Franco .Junior, Pau- Depoisde largamente assignala.ras !uncções 
lino de Sollza Junior, José Bonifa.cio, Jacob do exercito e da guarrln. nacional, chama. o 
da Paixão, Rodolpho Abreu, Augusto Cle- orador a. attenção dos seus collcgas pa.ra o 

. méntino, Arthnr Tm·res, Eclmundo <la Fon- art. 9• do parecer de que tem a honra de 
seca Mello Rego, X·\vie-r do Valle, Lamenha. 2er relator. aftm de -verem que o peosomento 
Lins', Pedro Ferreiro, Março.! Escobn.r, Victo- que o presi;llu, trn.nsferiudo-se a gm\rda. na.
rino Monteiro c Cassiano do Nascimento. cional para. o Miuisterio da Guerra, foi dar-

E' annunciada a votação ào requeri
mento do Sr. Mello Rego, ofl.'erecido na 
sossii.o de 5 do correu te, cujo theot• é o se~ 
guiuta: 

«Requeremos que se peçam ao Governo as 
fl0guintes i o formações: 

1"-Si consta no l\finisterio ela. Gue1•ra 
que os ravoltosos quo, com o. denomiuaçii.o de 
cL~giiio Co.mpos Salles» sitía.ram a. 10 de 
abril o. cidade de Cuyaba, assaltaram o deJ;>O· 
sito pertencente ao Arsenal de Gu~r~a, sito 
no Ioga.r Varginha, e rouba.ram mun:çoes que 

. n.hi ~xistia.m; 
2°-Si o Sr. Ministro da Guerra. t em conl1e· 

cimento do procedimento que no dia. ! ~e 
março ultimo, em que se e1Tectuo~ o. _olelçaú 
presidencial na. cidade de Corumbá, tiveram 
os alferes João Maricé. e Olegario R.amos, 
aquelle a.presentando·se cem 40 p1•o.ças do 
2• batalhão de a.rl1lharia, embala.das,em trente 
ao editicio em que se p1·ocedia. á. eleição, sem 
requisição do. mesa; este, penetrando no re
cinto eleitoral armado de ~evól'ver, a. provo· 
oar os mesados.» 

lheinstrueçã.o technica,sem, todavia, alterar
se a legislação respectiva. em vigor, ::1. qua.l 
permanece intacta., como se vê da leitura. do 
mesmo artigo. 

Sem conhecimento technico, cousa. que se 
não adquire de um momento pa.ra. outro, <IJ!e 
se não improvisa, não pOde haver co1•pora.çno 
de:,;tino.da. ao serviço tla guerra.. 

E o que fer. a Commissüo, está adoptalio 
pot• todos os pa.izes cu! tos. A I <li. ri. e 1 8~5. tlu. 
RepuLlica ArgentiJ!a. cliz que o ~xcrctto d:\ 
Repuulica. se compue de um exercito perma.
nento Cl da gnarda naciona~. E isto nii._o é con
ruuüir esta com nquelle; 1sto quer d1zer que 
os dous grandes corpos do exercito dessa Re
publica, devem obedecer ao mnsmo ponto de 
vista ndministro.tivo e technico. 

Não desconhccll os grandes serviços pre
stados ao paiz pela gua.rda nacional, em mo· 
mentos dados. Seria desconhecer a. histori:L 
:pa.tri:l.. . . · 

Ma5, ninguem contesta uo orador ql•e o 
corpo 1ln. milícia civica se tem . transformado 
em um instrumento eleitoral, sujeito, como 
está, ao ministerio que tem por fun~o a po
lítica interna.; o que !lão a.con~cerá, ou pelo 
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:tpenos, não MGntecerã ·em tão larga escala, 
passada a administração desta pa.ro. o minis
teria a quem incumbe a defesa. na.c ioMl. 

lhares. emqua.nto não bll. batalhões nem ás 
dezena3. 

Ouviu oollegas dizerem que a. Commissão. 
com esta. t r ansrerencia.. t ransformava a guar 
da. nacional em um 'Viveiro do exercito. 

Ora, o pensamento des ta. é justamente o 
contrario; em V<JZ do exercito retir;tr da 
guarda nacional so!dados,p:mt preencher seus 
claros, pa.>sn.rit. para e~t.a as suas sobras. 

A Commissão, porém, cumpriu o seu de ·1er: 
esforçou-se por formular um pro.jecto efllcaz 
que satisfizesse as necessidades ha tant o 
tempo a1ldiadas. 

A Cama.ra peze bem a responsa.bilida.de 
que lhe fica sobre os hombros, nada fazendo . 
e nada querendo fnzer sobre a.ssumpto de ta
manha magnitude, em um momento em que 
as m:1is ,just as u.pprehensões assaltam o ani
mo de todos cs patt•iotas, em face da osten
tação de fot·ças que a politica de prepon<le
rancia. dcs mais aptos dá.. em tl'iste e fune:>to 
espectaculo, ao mundo civilizado. (M!l ito b~m; 
mHilo bem.) 

Em seguida, faz o orador largas conside
rnçõ:ls attin:mtes a mostra r que o projecto 
procurou conciliar a aec1ssid:tde (\e p1•epu.· 
rar-se o p:~oiz p:ora. sn:\ defesa, com a n :ce~;;i. 
dade de economia, o quo no momento se lhe 
impõe. 

Diz que muitos Estruios da União teem a 
maior r epugnan.::ia pelo serviço das armas, 
de m<:do que n;io teem concorrido, · como lhes 
manda.1~ lei, com o contingeute que lhes com
p ;}te fornecer para. o exercito nacional, ao 
passo qut~ outros concorrem por si e pelos 
que se furtam a essa olJrigação cons titu
cional. 

Não h:~. nada mais injusto. 
Emquauto uns Estados flore~cem, fazcmdo 

conver; ir a enet-gia d(ls seus habitantes 
para a lavoui·a e pa.ra a indnstria, outros 
desf<llcam·se d \ braços, t\1.1\m do:.; que por lei 
lhes compete dar para a de"fesa nn.cionai, Jlar<~. 
a. defesa. de todos. · 

Po.ril sanar essa injustiça, corporizou o pro
jecto a idéa de só se ra:r.er o sm·tei.u na.qnellcs 
Estados que se tcem mostrado refract<trio:; 11.0 
s erviço m ilitnr, pois que os outros tcem ido 
além do que lhes compete forneccl' nosse son· 
tido. 

Accu ><o u-se n Commissão •le Jn'ocerlcr il lo!· 
galmente, V<t ~'l llr] • l o seu pro,i•·ct.o •:m l: L•~:o; 
mol•l~. m;1S c:;t~!! mol des !':ii.O os mnsmn" ((1H1 
aqu i tct~m ~ io.lo oll'Ol'N:itlos [l"JO !1u1·n1·nn, tnd "::; 
os rtnnos; no cntrct<\llto, só V.:.(lli'J f.. que~~() 
lembram de combtttel-os. 

Nü.o :;c illwle com rt so1·to •In projcc tu ; 
niio acrouit.a nus pt•umo:>3:•s IJH>l lut •lous an
uo::: uuvc, de tt•o.to.~l'·SO em pt•ojcctu 0111 SO'(lll· 
ro.tlo das pt·ovi<lencias inntli!l.Vcis roltLti vas ú. 
or:;aniso.çã.o da milícia ci vica, do I'X:ot•cito e 
dn.s suas reservas e preenchimou to dos chwos. 
O qtte saho ó qno natln. so t.c-!n l'..:it.o, o o ~uo 
prcscncb é que nadn se . l':lrll. 1~e~sr~ ~cnt~tfo, 
siniio se agi r como o pro.}ccto ag1u. 

Está. cúto que o publico não ~o •loixa cm
babir pot· sopllisLUas ; ha. de so1·dr inct·etlulo 
quando vir que não se qui;; c~i.u~·r s~riame~te 
da remou<> I ação das nossas m1llcw.s ; o pubhco 
sabe que este~ o ult imo anno de legislatura, 
que vamo;; ter a. eleição br evemente e dit·:·,, 
IJ.Ue a camat•a. uã.o qui?. fic."l.t' mal com os om· 
pl'eiteiros e sub-cmpl'elleit·os, perdendo a ex-

-- cellente arma que é a coronelizaçiio do elei· 
torndo, multiplicando-se os olficiaes ~os mi-

C;uuar~ v, Il 

Nioguem mais pedindo a. palavra., é encer 
rada a discussão elo art. 1• do projecto n. 14, 
de 181:!9. fixando as forç,\s de terra p:~.ra. o ex
ercício de 1000. 

Entra em uiscussão o art. 2•. 

O Sl·. 1\lúllo Rego - Peço a pala.-
vr·a.. 

O Sr. Pres idente-Tem a palavra. 
o no bt·e Deputado. 

O Sr. 1\'l.e ilo Rego chama a at
lt :nçilo dos s~us illustl'il.dos collegas da Com
missão de Mtwinlut o Guerra para o § 3• do 
projecto. 

OlJeclccenolo a um impulso patriotico, os 
no broa Dcput :.u los indicam para fa.7.erem parte 
•las _jun t.ns do alistamento os ofliciaes refol'
madn!l o lwnora1•ios, es tcs de prcferencia 
áq udlos, e ostltbeleeollflo n. ohri;::atori~dade, 
na nccnitação dt'.;sos cargo~, implíem n.penas 
llO~ f( \lO ~11 r•:<:U·~\l'Cil\ . 

]',,.,.,.,~ iníqua :1 pnn:o i mpo~b no~ honCJrn.
l'io" do J•nrtlc:ll'Ci ll honras mi lit:n·cs, que\ .signi.· 
llc:Llll o I'Oconhocinton lo de r olcvn.ntcs scr
vir;.Ps ps·ust:~·los r'l P:1t1•ia. 

Mc.l~lm t\ "TõlviohLdu dc,.;ta '1u•stã.u, que o 
umdu1' csluttL soh va.t·ios aspecto.>, o prece· 
codentll mão que so vao abl'it·, qua.ndu é sa· 
IJido quo nã.•l hu. <lisp .. s i•:ão de lei que ~mto
t'izo o. cass:11;ilo do t:tos honras. 

Assim, pGdiria :tos nolorcs collogas ela. Com
mi~sã.o a mn·l i !ic:H,: IT.o tl c:>ta. lJ:tl'te do pro
j r)C!,O, p~.: rll l i ttindo-sc ao menos aos houorarios 
a lit•erdad· ~ úc aecdt:l.l'Clll ou uão cargos nas 
juntas de (l.l[stn.mento. 

?{iuguem mais pedindo 3. palavra, é encer
r ada a discussão du m·t. 2• c successivam~Jnte 
SJ m debate a dos arts. 3', 4• o 5". 

F.nlr;\ "m discos~r>.O o ;:~.rt . 6''. 

O Sr. :Jolello Rego- Pe~o a P!\· 
bvra.. 
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0 Sn.. PBESIDENTE- Tem a pa.la.vra O no· 
bra Deputado. 

O S1.•. !\'lello Reg<> (pela ordem) -
Sr. Presidente, pe(\i a. pa.la.vra para. ueclal·ar 
a Y. Ex. que não ba este .~.rtigo. 

O Sn.. PRESIDENTE - 0 que está em díS· 
cussão é o projecto da Commissã.o. 

·o SR • . MELLo Rv.co-Per<1ã.o, está ~m dis· 
cussão o artigo additivo da Com missão. 

0 Sn.."Pn.ESU>ENTE-0 qnc est:i. em diSCUSSãO 
é o pro.iecto da Cornmíssão. 

. 0 Sn.. MELLO REGO-Sei bem que o Pre~i· 
dente é o Rerimento vivo daCa.•a. e que tod~s 
devemos obedecer ás suas deliberações, mos 
o que está em discussão e a proposta. do GO· 
.verno com as emendas da. commissão, e nlio 
o projecto da Commissão. 

O SR. Pn.'li:sroENTE-E' o projecto da Com
missão. 

O Sn.. MELLo REGo- Esse artigo a. que 
V. Ex. se retere é do a.ddítivo. · 

O Sa. PR'EHDENTE - Y. Ex . póde fallar 
sobre qua1quer dflS artigos. 

O Sa. MELLO REGo-Tenho as minhas ilu
:vidas, creio qne só posso fallnr uma Yez. 

0 SP •• PRESIDENTE-Pode fa.llar duas. 
0 Sa. MELLO REGO- Então d irei duas pa.· 

la.vra.S apen&s. 

O Sr. Mello Rego a.cha que e bon 
a id~a. contida no artigo, mas nt1o produziz·:i. 
os resultados que a Commi$S:'io teve em visto., 
quaes os de da.r meios ao Govern<> p<n'a vre· 
encher os cl&.t'OS do e.xcrcitn. 

Succederá. a.gora como <li~-.; \'C:r.es :wte
l'iores. 

O Sr. Se•·zedello corl'ua. n n m1o pas~:l<lo, 
quando o om.dor era membro da Commis~iio 
de Marinllo. e Gnerra, ui;f,ilt I.L !'espeilo de nu· 
tros meios: 4: Senho•·,~s . isto ó uma. mcnLirn, 
nós vamos cngt\nat• o povo . > 

Acredita que cstQ meio I!Sti~ n•• ml!smo cnsn, 
mas votnrà ~lo ;trti;.:-o, omhor<~ nfi•) cs!:<'j:t 
convencitlo do que sirva p:L ~ a ~atislar.er a. 
noss11. as'Ph·acrro, que é hnhilit!\l' o G_ov~n·uo :.1. 
:preancber os claros ao e:t~t'cito. 

Ningucm mais pctlintlo :1. pal<~.Yl'<\, é cnccr- · 
rada. a discus~ão do ::rt. 6·'. 

Entra em di~cussíio o art. í • . 

O Sr. ?t:l .eiJo R-ego- Pe~o a pa,. 
lavra. 

O Sr. IUello Rego lamenta a au· 
sencia dos honrados membros do. Commissão 
de Marinha o Guerra e, nel ao programma 
que se impoz, dâ. os motivos por que :~ssiguou 
o proj.3cto com rest ric~ões . 

Ninguem mais perliutlo a pnla.vra, e encer· 
mda a di"cus:ío do art. 7. o 

Entro <:In di~cussão o a.t' t. go. 

O Sr. Ji.lello Rego - .Peço a pa
lavra. 

OS:~.~. Pre!ôiidente -Tem a pah\
vra. o nobre Deputado . 

O Sr. !';>.][eHo Re~o tem duvidas 
em Yot ar o a1-tigo ora em discussão, que diz: 
«todos os cidadãos annua.lmente alis\ados e 
não sorteados larão pm·te tia guarda nãcio· 
no.l e serúo incluídos nos co1·pos cuj:t sédc 
estiver Jnais proxir=a. de su;:. reslrlenci~ .» 

O orador pcn~a que esta. medida importa 
em uma relo~ma. drt lei l 'el(lti v a á gna.l.'da 
nacional, isto é. importa. em reforma da leí 
permanente em uma lei anuua, dise:utída ás 
prcs5M, sem um exnme mais (\etiU.o e mn.is 
minucioso . 

Trata. o orn.úot• da extincçiio dos arsr>naes 
de guet·rn. em vírtn!le <.le uma. autor ização · 
<.J:vla 110 orc:1mento, J>:ms :~ndo que o Governo 
cle•·itl. ter mais t•esp~!to pelo voto ch Cn.mar.l., 
por quan to·esta., em , ·o taç:üe.; nominaos so· 
lemoes, repelliu l)Or du<Js v~~es a me!lirl a. un 
extinc<;.iio dos ar.;enaes. Quan to :i. oxtincçib 
d~s companhi~s de menorPs do~ :~r~enaes. o 
ot•ador pan~a. que cll:t foi f~itn. com violnc;ãn 
<lõt «fé uo C•llltt·notv» e <la p:·opl'ia Gon>titul
ção ; tl:t fê do concradtt. 110rq no o Gc:wcrno 
lmv i~ ussumido C•1mpromisso C•H•l as l'amí· 
lia.s u<J~ mcrw•·es <: tliHprJt> ,J,!llo:l, l:•ltundo a 
csso eo:npl'omisso ; tla Constituição, porqu~ 
a i nclu~i~· • tl<.!SSt:~ mounres na,; llloirns do 
cxercit" illll•Ol'ta CIIJ l't·ct•utumunto. 

O Govcruo vi,•lou 11 l ei o vic•l ·11 a ConsLi · 
\ utc:íi.o. :-: 1nt.lo o )ll'inwiro 11. <.!cu• o ctxnmplo, 
pa.ra •lopois úít:"l' :·, <;nmmi>Sii.•l tl11 eomnwrcio 
« QUO llilO pvtli:t l tb ~i;.'ül' f!ÍU~UC: l\1 I ~ :ltJI' j t(\· 
triot;t; IIIO.S qUO r;.c)'ll~ t; \llll)trit• I\ Jci.» 

E$t mtdo adiautwla Jt hot·~~ . cnntintHU'it 
am:1-uhii. as su:ts (I()S(Jn'~• ·: •ins sobre o.;; artigos 
S• c D" tlo pt·ojccto. (Muílo ú~m . ) 

Fica. atliad:~ a di>C\lssã.o pela. horn. 
P:t.ssa.-sc it hora deslinatla. no o:r_pedie:nte. 

O §r. :_:o §cc:t~eta.rio (sert}indo 
da :l") proce1e á l~itura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ollicios: 

. o Sr. P1•esideute- Tam :\pala· Do Sr. Ministro <la. Justiça e Negocios In· 
vra o nobre Deputado. teriores, de 7 do correut~, trnnsmittindo a 
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mens:tgem uo Sr. P r •Jshlente da rbpul.Jlie.1., 
conceroente :1 re~olução do Conu-rt·.,;~o K:1t:t•:O
na1, dev irlament e ~anccionada .. dLt~ rmi:1:1.n•lo 
as condi, õe; de perda c re<> cquisiçfio dos d i
reitos polilicos e <!e cidadilo !lr~úileiro.-ln 
t eirarh, unviando u m dos a.utogl'aphos (I.O 

Senado. 

m~ntos d'os empregados das Faculdades de 
Di1·cit.o de S. P:tulv e do Recife, nos dos em
JJl'eg••<los 1la Facu lda• !e ue Me.-licina do R.io de 
.Jn.neiro. p;>ra. o que ra.z-se mister a quautia. 
de 20:520$000 . · · 

Da Cama.ra Municipal da cidade de ltaguaby. 
no Estado do Rio de Janeiro, per1in1lo is mção 
de pag-amento de di!•eitos do m:~t~rio.l impot·· 
tado para o serviço de abaslP.ci :nento de ;:gu:~ 
[~mesma cidade.-A' Co!omi:::sio de Faze[J(J::.. 

Vem á. Mes3.. é lidn , a.r.oiado e sam dah:lt.~ 
encenado, fieando adiada a votação, o se
gu inte 

E considerando a Commis5ão de O~çamanto 
que tacs dcspez;J.S ~ã.o perfeitamente legaes, 
1Pl'QUi\Uto a. primeira refere-se a. um lapso na 
t•espcc•.iva vc!·ba- Directoria. Geral de Saude 
Publica- da lei orçn.menta.ria acima. referida; 
e <~ SC?gund~. ema.n:1. ,Jo fiel cumprimento de 
um:~ :l.uto;·i ;r..<~ç.ãc contida nesta mesma. lei, é 
dn parec:·.t· que s~ja concedido o r.redito solici
taJo c ofl'erece o seguinte proj:~cto d~ lei : 

REQOEitBml'(TO 

Tendo expirado o mandato da. Commissiio, 
nomeada em 18913, pela Me!':~., para ;\pre~en
tar projecto sobre a org-aniza>:ão jurliciarin 
do Distr icto Federn.l, que o (\prescntou e 
pende de discussão, requeiro qu e s•:.i:~. a.utOI'i
zada :1 Mo1sa a prover 11 Commissiio do mesmo 
numero tle membl'os, isto e, ciucfl, pn.m 
acompa.nhat• as discussucs e estudar os as· 
sumpto:; attineutes áquGlle fim . 

Saltl. dn.s sessões, 8 lle junho de WOti.
Erlvardo Ramos. 

Vão a imprimir os seguintes 

PRO.IECTO~ 

N. 21- 1890 

• <lutOJ•bt o f',ulel' E:x:cc• lti~t> •t <.1/JJ'i,· a 1 .lli· 
ni:sl t:l'io ria !11sliça e .Xe!t"cio.~ l>t!al'im·IJ~ o 
credito de 21:5:!0$, .<ttpplem.entur <t v ,,.i·• s 
Ml'[II.IS d•J 'll' l. 20 d •!. td ti , f:i60, dt' :Jt de 
de;embro clQ 18DS 

Em mens:1gem •le 23 de maio rore>xim•l pu;;· 
so.tlo, o Sr. Pre~iu~ute da ltepuLlica sulHnct
teu ;'~consideração do C<Jllf!r; lS~O N<Lciouul a 
expo~iç;1o aiJaixo l ran:<cript.a, do :Niini~tcr io 
da Justiça c 1\egocios lutel'iures, sobJ•e a nc· 
cessidade de um ct·cdito de 21 :520$ p:n·a 
occorror ao pagamento de serviços oella. 
mencionados . 

Como se v& desse documentu, os serviços 
constam: 

a.) de omisstio n,, vet•ba n. :20 do :J.rt . ~" 
da lei n. 560, ue :{! dn de7.erobro de 18üt>. da 
quantia de J : 000:3 applic:wcl ás despezas com 
object os de expediente, desinfectr.ntes, etc., 
córrespondentc :to Estado d(l.s Ala.gtias; 

O Corig1·es,;o Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Po•ler Rxecntivo autorizado 

a abrir ao Mioisterio ila Justiça e Negocios 
Interiores o .. credito rh 21:250$, supplemen· 
bn· ás seguin tes verbas 1l0 art. 2• da. lei 
u . 560, de 31 de deY.embro do 1898: 

N.-20.-nl,·ector ia Geral de 
Sand~ Puhlic;\- Despe-
zas :10 E. tado de Ala.-
go;lS ...•.•. .. .•.• •• . . . 

N. 21.-Fa.culdade de Direito 
de S. Paulo- Despoza 
com equipat·ação de 
vencimentos, de accordo 
com o a1·t . 3·• o . Vl da 
lei n . 560. de 31 de de· 
zembro de IS!JS ... ... . . 

N . 22. - Fo.cu ldadc de Direito 
do Recile-:-Jdem, idem. 

1:000$000 . 

10:200$000 

10:320$000 

Art. . ~. 0 Revogam-se o.s · disposições em 
contrario . 

S:~!as •lus Cornroissões, 5 dojunl 10 un 1 ~UU . 
- t ·as~ia.:•o d:J NuscimeHto, prosidenb.- .May· 
rit!h, rdatnr. - ,1u!f"sto 8<:1Jcro.- Ati!JI.t3tO 
Monterto ~!JI'O.-Law·u Jliillor.-Ser::;edctlo Cot· 
rêa (\'Cncido) . - JL r;wwabco·a . 

St·. Pt':\SidPu(,l d:L H.opnblic:L - A lei 
n. 5GO. de :~1 de lh·zornbro do u.nno p11~s:ulo, 
consi~uando verh pat'i\ as tlespt•zD.S com 
olojectllS 'lc expctlionte o de:;infecto.utes, · 
<L:'~eio úu. rcp<Lr l içã.o, etc. no serviço dos 
pot·tos dos Nstndos . doixoa, t.m trettlnto, de 
!';>zel-o em relação ao Estado •las Ahgons. · 

b) da e);;ecução do art . 3'' n . VI da. referidn 
lei n. 560, de 3i de dezembro de ISOS, que 
auto1·izou o Governo a ertuiparar os venci· 

Par., ouviar t'LOS incOllVCllien tus l'OSUlt'lntes 
dessa omi~siio,consultei a.o Trilnmn.l rle Contas, 
por :~.vis~> de 6 d•! rcvcrei.ro ult imo. si p-:>di:~. 
see :mt •t•iz~_tlo p•~la v.'rb:~. n. :;9 (evontu:1 c~) 
do art . ~· da dtu.da lei o credito uc 1:000$,. · 
devenào ser• llpportuun.ruente soliclta,io do 
Cuugresso Xaciona.l o de iau:~ l importancia, · 
s.up::llr•mentar ;i. propr i:\ verbo. n. 20 (Dire
rectoria G-••1-al de Saude Publica), !azemlo-se 
então o necessat·io estorno. Havendo :Lqu elle 
Tribunal respl)udido a.ffit•mati vamente e ucban-
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do-se jó. em trabalhos o Congresso Nacional, 
toron.-se precisa a concessão daquelle Cl'C· 
dito. 

Por outro lado. tendo o art. 3° da citada 
lei n.utori7.ado o Poder Executiv(', no n. VI, 
a equiparar os vencimentos dos empregados 
das Faculiliules de Direito tle S. Paulo e do 
Re~ife aos da Faculdade de Mer1ie ·na ao ltio 
de Janeiro e tendo o Gove:·no nsado de:;:sa 
autorização, exp2dindo o rlt!creto n. 3.312, de 
ll de r.,veJ'(\iro ultimo, equiparando os -ven
cimentos do sub-secret:t.rio, de tl'OS a.ma.
nuenses, de sete guardas, lle um gun.,·tb ser
vindo nn, bibliotheca, e dns se1·ventcg, sendo 
cinco d:l. Facu,ld:\de c\:\ S. P,mlo c seis . d:t uo 
Recife, e não tendo, linalrnente, a mencionacb 
lei autorizado o Poder E:.-ecutivo a aLril' o 
credito par« pagrtmento, ol.urante o CX\~rcicio 
actual, do augm.ento deviJ.o a "'i>ses empre
g:tdos, é. por isso, 11ece8Sario o credito sup
IJlementar •le 20:520$, S9ndo 10:200:i; iL verba 
n. 21 e l0:3iW$ á de n. 22 elo or,;amento 
Yigente. 

Submetto, pois, o nssum:pto á voss:J. consi
deração,a.fim de que resoi vo.is sobre o pedido ao 
Congresso Nacional clocredtto supplementar, 
n;l importa.ncia total de vinte e um contos 
quinhentos e -vinte mil reis (21 :520$000). 

Ca.pital Federa.!, 23 rle maio de l89D.
Epitacio Pessoa.. 

N. 22-1899 

:l.utori:a o Podct· Éxccuth•o a abrir ao Mfnis
t,;ri,·, da Jus!tÇIL e 1Vegocios Interiores a cre
dito cxtraordina1·io de 80:8;);)$6.'17 pam 
1'1afJ(I.mcato ,fos ord,mados qtro com·pJtet~• a 
·~:rwios jui;.:•· 

Em mP.n~ngem rle ~3 de ma.i.o ultimo, o 
Sr. Pro::>idcnto da. Repnbl\cn. snbmctteu ú. 
consh.lcraçfio do Coog1·esw Nacional a expo
siçfio, D.IJaixo transeripta, úo Mi1d~tor'io d;t 
J ustif;:l. e Negoeios lntet'iot·es sob1·e a. necessi
dade do credito ue 80:853$637 par~• paga· 
meato dos ordenados que competem a. juizes 
de direito que revertaram [, disponibilidade. 

O art. 23, n. 8, <In. lei de orçamento n. 490, 
de lG de dor.eml,ro de 1897, autori7,ou o Go
verno a, faze1· <os neccssal'ias opet'i1ÇÔe8 rlP. 
credito. para dat• execuçfío ú.s sentuuças do 
SupTomo Tt·iblHJa.l Federal pns~adas em jlll
gado onde quer que a Fazeu(la Na.ciona1 te· 
nha sido condemnada. 

Assim, a autoriZ:lç.ioficou, em absoluto, de
J )ndente de sentença do Supremo Tribunal 
Federal pa.ssa(la. em jtllgado; ~ando, portanto, 
cst'l. a rM;io por c;.ne o Governo n1í.o c ll'ect.uon 
o :pagt\mento dos ordenados era questão, uma 
vez: que os rc~pectivos juizes de direito só 
obtiveram sentenças favoraveis do5jnizes sac
c)onaes. 

Mns, consiclerando que a omissão não póde 
ser attl'ibuida. aos jllizes, nem culpa al!;uma 
lhes advir dall.i, visto set· ella. devid~, ·excln· 
sivamente, ú. não appellaçlio vor parte da 
Fazenda Nacional das referitta.s sentenças 
sccciooaes, a Commissão de Orçamento é de 
parecer quo •leve ser concedido o credito so
licitano, 110 q·llal SG comprehen[le a ~>Omnla. de 
18: ~9~333 referente ao juiz Petlro da Cunha 
Pedmm, que igualmente ficou nm disponibi· 
lidado p~r hav6r sido considerado sem e!reito 
o decreto (Je IG de abril do 18\12 q•te o decla
rou avulsJ. Ke;;ws termos, a Commissão o1fe· 
reccu o s~guintc projecto ue lei: 

O Congreoso;-racionn.l resolve: 
Art. l. • E' o Poder Exee~üivo autorizado 

n abrir ao ?-linisterlo da J~stiça. e ?\ego
cios Interiores o credito extraoroinario de 
80:&53$637 para pagamento dos ordenados 
que compet<1m aos seguintesjniz:es de direito 
que reve:r:te1•am á disponibilidade: 

Antonio Lopes da Silva. Barros. :z~S32.S052 
P1acido de Pinho Pe:'soa........ 4:2-!8$:!52 
Antonio Frederico Rodrigues lle 

Andr,\de ......... ,........... 8:240$000 
Leopol•lino Martins J'.Ieira. de 

Andrade .................. - •• 
Fernando Eugenio Martins Ri-

beiro ..•. -.................. . 
Emygdio Westphalem ..•..••.. 
Joaquim lgnacio Silveira. da. 

Motta ................... , ..• 
Triscão Cardoso de Menezes ... . 
João Pinto de Castro .......... . 
Pedro d:1 Cunha Pedro~a. ... , .. . 

8:2<10~000 

8:240$000 
8:240~000 

f3:240$000 
5:840$000 
8:240$000 

1B:493$:333 

Art. Z." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala rias CommissOos, 6 do junho de 1800.
ra.<si,rn i do J'Vr~scimCilln, presidente.- Ji:IIr!f
rink, relator.- AH!f"sto 8Jccro.- .<luv~~~to 
.~Iont,n<;g .-o. -Ltw.1'0 Jl:liitler, -Ser;~r.ldtu Oor-
1·/Ja. -Alcindo Gw;.nab<Ira. 

Sr. Pres i dcn te da Republica - Tendo t•e· 
vertido ü, disponibilidade, em virtude de sen· 
tenç~s (I c jui'Zr.s secciona.e.~. pass-a.da~ em jul· 
gado, os juizes· de dil·etto constantes do. in
clusa relação, e não c;tando essas sentenças 
compl'ehendidas na. disposição do n. S. do 
art. 23, da lei de orçlt.mento n. 490, de 16 
de dezembro de 1897, visto como não foram 
confirmada.~ pelo Sup::-cmo TribQnal Federal, 
niio tem, portanto, o Governo autorização 
pa.ra abrir o credito nMessario ao pagamento 
dos ordenados que lb.es competem a contar 
de 25 de julho de 1895, data do decreto que 
os a.posentou com ordenado proporcion<~.l, ate 
31 de dezembro tte l8V7, 
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E porque aos mesmos JUizes não p ;;ssam 
ser pagos os ordenados relat ivos ao anno 
prox.imo passado pela verba «Magistrados 
em disponibilidade» do exercieio de 1898, por 
quanto se tem entendido que a dotação dessa 
verba e exclusivamente destinada pelo Con
gresso Legislativo ao pagamento dos j uizes 
que se achavam em disponibilidade ao se 
vota.r a. lei de orçamento, faz.se preciso, 
pa m tornar effect i v o o pagamento, aos j uizes 
mencionados na dita relaçã(l, dos ordenados 
a contar de 2.5 de julho de 1895 a 31 ue de
zembro de 1898, um credito especial de 
62: 360$304. 

Igualmente é mister que seja habilitado o 
Governo com outro credito de 18:493$333, 
para occorret• tambem ao pagamento dos or
clenados devidos ao juiz Pedro da Cunha Pe-
drosa. dnra.ntc o período de 16 de abril de 
1892 a 31 de dezembro ele 1899, visto corno 
por decreto de 4 rl.e feve1·eiro elo coi•rente 
anno ficou elle em d isponibilidade, nos termos 
do art . 6" das disposições trnnsitorias da. 
Constituição Fedenl, sen'lo considerado sem 
effeito o decreto de lô de abril dnquelle anno 
que o d, ~olarou avulso, na. quo.lidade de juiz 
de direito da comarca. de Souza, no Estado 
da Parahyba . . 

A' vista do exposto cabé}·me suj eitar o as
sumpto á vossa apreciação, para q ne Yos 
digneis de resolver, como fôr acerta.dQ, sobre 
o pedido rlo credito total de 80:853$637 ao 
Congresso Legi~la.tivo . 

Capital Federal, 23 de maio de 1899. -
Epitacio P essoa. 

O Sr. P1.•esidente- NU:o htweudo 
nada. mais a tratar, tl.esígno para amanhã a 
seguinte ordem do dia. : 

Continuaç[o da 2" discussão do projecto 
n. 14, da 1899, fixando as forças <lu tert·a 
para. o exercieio de 1900 ; 

Ja.discussiio do pr·ojecto n. 16, de 1899, 
autot·izanrlo o POder Executivo 1t ~cnrlcr a 
pr,;.zo aos fabric:1 otes o IDI}rcadoJ·es :\ltingido.o 
pelos impostos de consumo constantas d:t lei 
n. 550, da 31 de dezli!mbr·o da 1898. que o 
l'equcrerem. as estampilhas neces~:u·ias J:Ú\ra 
serem ~elludas de~dc .iá. ás morcadorias que 
ti verem em deposito, metlia.nt~ o.~ condições 
quo esta-belece; 

3" discmsão do projecto u. 188, de 18!J6, 
autorizando o Poder Executivo a r evei·ter ao 
quadro da re~et•vn (k\ armada. ao ca.pitilo de 
fragata reformado Aristides Monteiro de 
Pinho ; 

3• discuFsiío do projecto n. 137 A, de J89S, 
marcando os C:\~Os e a fór ma da revislío das 
condemna.çves penaes ; 

Discussão unica do projecto n. 12, de 1899, 
autorizn,ndo o Poder Executivo a conceder 

um a.uno de liceo~a.. com o respectivo orde
nado, (lo official ela Caixa. Economica de Minas 
Geraes, José Cyriaco de Magalhães Braga, 
para trat.'l.l' de sua saucte onde lho convier ; 

Discussão unic:t do parecer n. 5, de 1899, 
concedendo ao Deputado pelo Estado de Ma.tto 
Grosso, Joaquim Caracciolo Peixoto de Aze
vedo, 60 dias de liceoç:t para tratar de sua 
saudo; 

:3 .. discussão do projecto n·. 163 A, de 1898, 
prohibiodo a emissão, por particulares, em- _ 
preza, lnnco ou sociedade, de t ítulos de cre
dito ou obrigações ao portador com o nome 
êest ~ orn br11nco, denominados lettras, 
not,ts, vales, ficb<~s, ficas, recibos, livranças, 
ou outras uifl'erentes denominações ; e cl íi. 
outras providencias. · 

Levanta-se u. sessão ás 4 horas da tarde. 

28~ SE~SÃO EM g DE J1JNIIO DE 1899 

Prl:$ide11cia dos S1·s. Va:; de il[ello (Presi· 
dente) e Silva Marü (2" Sec1·ctario) 

Ao meio-dia, procede-se a chamada, á qual 
respondem cs Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santos. Cal'los de Novaes, Silvo. Mariz, He
rcdia de Sil.. Angelo Neto, Silverio Nery, 
Garlos l\Iarcellioo, AlbuquerqueSerejo, Theo
tooio de Brito. Sart.edel!o Corrêa., Viveiros, 
Gnedr.lha. Mou rão. Cunlm Martins, Henrique 
Valladares, Pedro Borges, lldefonso Lima, 
~1arinho ele Anurade, Helvocio Monte, Frede
rico Borges , AugU5~o Seve\'(1, Tu.vnrcs de 
Lyra. Francisco Gurgol, Eloy da Souza, José 
Peregrino, Et•mirio Coutinho. Teixeira de Sá., 
Herculano BanLieira,CoelhoCintra, Malaquias 
Gonçalves, Cornelio da Fonseca, João da Si
queirt.. Rocha Cctvalcanta. Euclides Malta, 
Felisbello Freire, Seabra, Francisco Sodré, 
).Ia noel Cae t•lDC1, Rodrigues Li !D(l. , Pinheiro Ju
nior, ,J,•ronymo Monteiro. Xavier da Sil
veira., Tirnotheo da Costa.. Raul Barroso, Bc
Jizario cJe Souza. Alves 4le Br ito, Ernesto 
Br.,zilio, Dcoclt:ciano de Souza, Carvalho 
l'll<luriio, Henl'iqua Yaz, Augusto Clementino, 
Telles de ~·f<3nezes, No~ueit•a. Junior, Manool 
Fu1gencio. Li nLiol pbo Cuetan o, Olego.rio Ma
ciel. Rodolpho Po.i~ã.o, Dino Rneno, Bueno de 
An,Jr:~.cla., Elias Fausto, Alfre41o Ell is, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio, Ovidlo Ab1·antes, 
Leopc!do Ja.rclim, Mello Rego, Brazilio da. 
Luz, Lauro Müller, Paula Ramos, Francisco 
Tu!P.ntino, Pectro l'crrei rn, Pliu io Casado, 
Diogo Forluna, PossiLlonio du. CUnha , li'ran
cisco Alencastro, Ri vad:.will CorL'êa, Vespa.
siano de Albuquerque e Py Crespo. 

Abre·se a. sessão. 
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Deixam de comparecer com Ca.usa. partici- Supprima-se o art. ga~ 
paila._ os Srs- Julio de·Mell?, Ma..tta·. Bacalla.r,_ S!l.!a. das sessões, g de junho de 1899.:-H e-. 
Ro~r1g-Ues FerMn_dcs:. ~IJas "Ma:tms, Ap_ol- rcdio. de ScL 
lomo Zenay;les, ,loao \• letra, Peten·a de Lyrt~, . 
Neiva, Vergne de :i.br;lll:, Para.nllos Monte- · o §r. ~l:elio Rego vem justificar 
negro, Leonel Loreti, J ull? dos S<nlto~, Ur· a restrír.çlio com que a~s-iguou 0 projecto 
b;1no :VIa.r~onde~, C~mp?l!na, ~Ionte1r~ ~e em debate e as~igna.la.l' 0 ponto em que di
-B~rros, Joao Lmz, llle.~.J~o ;\.lv:tm, AHreuo ycrge dos seus 1llu1>trcs colleg:J.s membros da 
P_mto, Alvaro Botelho, ...,conel F1l~1o, La~ou- com missão de Marioba e Guerra. 
mer ?orlofred~, Matta M~1cha~o, .~amar~me, Deseja saber qual 0 objectivo do art. 9' 
M_ore1r!l' da S1ha, Alva1·~s !,UbJ~o, Ar~liUl' do projecto. Si 'elle t 1m. por fim. habilitar o 
D~ederJchsen, Ror1olpho ~f1ra.nd~, camcclOlo, Governo a preen~Ller os claros da força pu
Pmto do. Rocha e Azevedo Sollre. blicn., ente!lde 0 orador que de fórm.;\ 

E sem causa. os Srs. Amorim Figueira, alguma a dí8p:>sição do projecto remove o 
Eduardo de B:lrret'.o, Jose Avelino, Martins mal que todos sentem e procuram remediar, 
Junior,JuveociodeAguiar.OiympioCampos, e altírn disso considerar a guarda nacional 
.T<tyme Vil!as Boas, Leovigildo Filgueir;,s, tontc onde se tenha de procurar as praç:ts 
Tolentino dos Santos. Eduardo Ramos, Marco- nec8ssarias pwa o preenchimento dos ela.--

- lino Moura, Torquato .Mor-eira, Oscar Godoy, ros do exercito é um<~ medida ioconsti· 
Augusto de Vas~oncellos, Sá Freire, Xilo Pe-~ tucional. 
çanha, Silva Castro, Antero Botelho, Fran· Si o üm do artigo é reformar a legisla
cisco Veiga, Octavii:mo de Br1to, Antonio ç;ão óa. ·guarda nacional, pensa o orador qne 
Zachn.rias, Theotonia de Mag·albãe~, Eduar·clo é mater-ia de ma~irua. importancia, que niio 
Pimentel. Luiz Flac(]_uer, Domingues de pôde ser resolvida por me10 de uma emenull 
Castro, Oliveira Brag~. G-ustavoGodoy, Adol- á lei de tixação rle forcas. 
pho Go:rdo, Costa Junior, Cesn·io de Freitas, O nolJre rel;üor da Commissão, fund:tmen
Lucas de Barros, Cincinato Braga, Luiz ütnrlo o projecto, procurou mostrar que 
Adolpho. Alencar Guimarães, A:pparicio Ma- não era seu pensamento tirar á gu.a.rda. na.
riense, VictoritJo :l'l!onteiro, li ureliano Bar- cional o seu caracter de milícia. cívica, mas 
bosa. e Campc'S Cartier. constitu.ir uma. reserva do exercito tc9l'd· 

E' lida e sem debate a:pprovada a acta da torial. . . . . . 
sessão antecedente. Para lsso, allas, era precJso qu() trves· 

ORDEM DO DIA 

E' a.nnunci:lda a continuação da discussão 
do projecto u. 14, de 1899, lixando as forças 
de te:rra pam o exercicio de 1\:JOO-

Entra. em.discussão o art. 8". 

semos ex.ercito territorial, o que não temo~. 
Mas considerar a gua.t·da nacional reserva do 
exercito, é tirar· lhe o caracter com que ella. 
!oi instituida em 1831. 

Pensa o orador que refo1•ma tão impor
tante não pórle ser decretn.da. peli!. Camara, 
sem audiencia do Sr. Presidente da Re
publica, cuja opinião no assumpto é desco-

0 Sr. Presidente-Tem a pala-na nhecída. 
o Sr. Mello Rego. Ouviu dizer que a concessão de postos na 

gm\rda naciom!.l ó elemento de col'rnpção· 
o Sr. ~ieHo !.~ego-Desisto da prt· politica e que preciso era te:rminat· dtJ vez 

lavra. . . com a. ridicull'l- coroneliza.ção do paiz. O 
rernellio, porém, para semelhante mal, e 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· outro e não este úa transfl3ren~ía. da. milicia 
rada a discu!;são do art. 8". ci.vic:~ para o Ministel'io da Guerra. · 

Termina o (Jrador, lendo palavras judi· 
veem ú }fesa, siio lidas, apoiadas e postas ciosas de um distincto militar para provar 

que confundir a guard•~ nacional com o 
conjuntamente om tliscn~.'>ão as seguintes exercito é um gr;we 0rro. 

Entra em discussão o art. 9". 

EMENDAS s~nta-so declnranoo quo não votarú. :pela. 
emenda suppressiv~L llo nobre De].1Uta.(Lo Sr. 

Ao pr(ljecto n. 14 de 1899 - forças de Heredia de Sá, mas pela do nobre Deputado 
ter r a= Sr, Pa.ulino Carlos, qtte mand,~ destacar 

Destaque-se para constituir projecto em 
separado o· art- 9°, nos tc1•mos do H.e:,ri
mento. 

Sa.la das sessões, 9 de junho de 1899.-Pau
lino Carto$, 

clo projecto p~u·a. constituir p:·ojecto separado 
'' 'lisposi.;ão a que ~e l'C!(ere. (Jüúo b~m; 
>nuitn b<!nl .• ) 

Ninguem mais pedindo a paliiYl'a, é en
cerrada a discussão do art. 9 e sem debate a 
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do art. 10 do projecto n. 14, de 1899, fixando Em seguida são successivamente postos a. 
as f.Jrças de terra P<lr3. o exercício de 1900, e votos e approvados em 2~ discussão os se-
annunoil\da a. votação. guintes artigos do projecto n. 14, de 1899: 

Comparecem. mais- os Srs. Pedro Cher- O Congresso Nacional decreta.: 
mont, Augusto ~iontenegro, Enea.s Martins, Art. 1.• (Como na proposta.) 
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Marcos AI't. 2.• Estas pracas serão completadas 
tle ArauJo, Thomaz Acc:oly, Tort•es Portugal, peh\, fórma. expressB. no art. 87, § 4• da Coa- · 
JoU.o Lopes, F!'a.ncisco Sil., Trindade. Coelho stituição, e na lei n. 2.555, da 26 de setem
Lisboa, José Mariano, AITonso Costa, Barbosa bro de 1874, com as modilic:tções·esta.belecldas 
Lima Moreira Alves, Pe~ro Pernambuco, nos art~. 3• e 4' da lei n. 39 A, lle 30 de ja
Arthur Peixoto, Araujo Góes, Ar roxellas neiro de 1892, e t~lterações constantes da. pre
Ga.lvão, Gemini~no Br<\Zil, Rodrigues. Doria., s ente lei continuando em vigor o pa.ragrapho 
C~1stro Rcbello, Milton, Tos?, Eugemo !ou- unico do' art. 2• e o art. 3• da. lei n. 394, de 
rinho. Paula Guimarães, Joao Dantas Fllbo, 9 de outubro de 1896 . 
A~npbilopbio, Ada.lberto Guimarães. Ga.ldioo § I.• As juntas de :illst;unento e as de .re
Loreto. José Murtinbo, lrineu Machado, I visão a que se refere o art. 3• da lei n . 39 A, 
Alcínd.o Guanabara., P~reira dos ~ntos, fOU· de 30' de janeiro de 1892, serão em cada. Es· 
seca Portella, Eríc? Coelho, Agostin~o V1dal, tado compos tas de ~re~ cidad~o_s nomeados 
Barros Frauco JunJ~r. Berna._nles D1as, Pau- '!aro ca.da. circumscnpçao mumc1pal }Jelo re· 
lino ~e Souza Ju mor_, Ma:yrwk, Ca.logeras, spectivo comma.ndante su~rior ou comma.n
Alme!da Gomes, .Jose Bomfa.mo, Gonçalves dante de bricoada. m ais a.nhg-o da. guarda na-
1-<.amos, .Jacob da. Paixão, Ferreira. Pires, Ro· cionnl deve;do sempre que fôr possivel, ser 
dolp!JO Abreu, Cnpertiuo de Siq~ei r·a . Arthur prefor'ídos par~ membros dt:ssas j untas o~
TOITes, Pa.dua. 1-<.ezende, Galeuo Carvalbal, ciaes refo1· . ados ou honorar10s do exercnto 
c::~.semil'O da Rocha, Eduardo da Fonseca, on da. a.rmadll e, na falta. destes, officia es da. 
HermenG!!ildo de :.Ioraes, Alv~s de Castr~, mesma gunrJa nacional. 
Xavier do Valle, Lamenha Lms, Leo:nc10 § 2.• os cidadãos assim designados para 
Corrêa, Guillon. Marçal Escobar e Cn.ssJa.no esse serviço publico .ficarão sujeitos á multa 
do Nascimento. 11e 50$ a 100$, sempre que se recusarem 3. 

O Sr. Presidente- Havei!do nu
mero J.ege.l, vac se proceder as votações das 
ma. terias encerrado.:;. 

Antes de se proceder á votação do pro,jecto 
de ftxa.çü.o de forças vou submetter a votos o 
seguinte requerimento ~o St·. Eduardo R.a· 
mos, otrorecido na sessa.o de 8 do corrente, 
cujo theor é o seguinte : 

«Tendo expirado o ma.uda.io da Coromissão. 
nomearia em I89õ pela. Mesn. p~ra. a.p_r~el_l· 
tar projecto sobre a. organir.açao JUihClarl!l. 
do Oi5tricto Federal, que o apr~entou _e 
pende de discussão, r equeiro que s eJa. tmtorl
zada. a. Mesa a. prover a. Commissão do mesmo 
numero de membro;;, isto é, cinco, pa.ra 
acompanhar as di~cussões e estutla.r os o.s
s umptos attineutes àqueHe tirn. • 

P0sto a v-otos, ó a.pprovado o referido re
queJ•imento olferecido pelo Sr. Eduardo 
R~ mo::;. 

O Sr. Preside nte - A' vista. da 
votacão da Cama.ra, nomeio pn.t•a a t•et'el•id~ 
Commissão os Srs . Eduardo Ramos •. A~pht· 
lophio, Francisco Veiga., Xavie~· da StlveJra e 
Mt\rtius Junior. 

E' anouucia~a ::1. vota.çã.o do projecto n.l'1, 
ele 1899 fixando as forças de t errn. para. o 
exercioi~ de 1900 (2~ discussão). 

Cullccionar nas juntas p_a.ra. que fo!em no·
mead03 incorrendo ern 1gua.l :peaa.hdade os 
commat\dautes superiores ou de brigada. qu_e 
em prazo marcado pelo Governo Federal dei
xarem de etrectua.r aquellas nomeaÇÕes. 

§ 3.• Serão privados das ho~ras ínheren~es -
aos seus postos, a.S.?lm oo offlcJaes ~onorB.rlOS · 
e os do •Yu.1.rda. nactonal , que depo1s de mul
tados d~as vezes ;;e eximirem de fazer ~rte 
d:~s juntas de a.l ista.mento . ou de rev1sãC?, 
como os commandantes snpcr:ores ou d~ bn
ga.da. que nas mesmas comhçües perSl~ta._!Jl 
em não da.r as providencias que nesta. le1 sao 
deCuridn.s á. s ua. competencia. . 

§ 4. • Dl.s delibtwa.ções das j ~uta!! rev1soras, 
cabel'it. 1·ecurso, por qualquer~tda.dao o~ p~los 
interessado.> iuterposto, ass1m no DlS~ricto 
Federal como nos Estados, para umn JUnta. 
superíol' com sede na capita l d~>s.tes, com
posta do juiz r.~deral, ào ~eu substltuto e do 
procura.rlor seccional. 

§ 5.• No regulamento que .houver do e:x
Pl!dir par<~. execução dest.\ le1, o Govc~o fi: 
xará os prazo; dentro dos quaes dev el."'dO .t~r 
lognr assim as n~>I~eações. e oxcusa.s Jegttt
ma.s p<trll. compostçu.o tias Jl1ntas, cot_no os re
CUI'SOS de que cogitam <L prrsen te leL e as an· 
tcriores por e<>t<l n~o revogadas . · 

:\rt. 3.• (Como ua yroposU!. .) . 
§ I.• Emqua.nto não l ôt• executado o sor

teio milita.l' serão a.dmitt ld03 como volunta
rios nos co~pos de infantaria e ca.va.U~ria, 
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se!"Vindo durante um anno, os brazileiros! pro,jecto, que poderá ser dado ]"l::tra a ordem 
mil.ie>res de lG annos que. destinando-se a ou- l do dia. · 
-tras profissões, queiram eximir-se do serviço Nessas condiçues,com a devida consideração 
militar obrigatorio (Constituição arts. 86 e Si da. Commissão ne Marinha e Guerr.1. que l'e
e seus paragmphos) nos a.nnos sub~equentes, velou patrioti8mo e muito estudo sobre o 
quandoposto em pratica o sorteio dos contin- assumpto, eu venho submetter á considera
gentes para :preenchimentos dos claros do ção da Camara o seguinte requerimento que 
exercito. a. Camara consinta,não sómente que o art. 9• 

§ 2.• Esses valunte.rios não terão direito .ã.. como o 8• do projecto sejam separados 
gratificação concedida aos que se alistam por com prejuizo da votaç:io, agua-rdando o pro
maior numero de annos, e, quando terminado jecto da reforma da guarda nacional. 
esse tempo de serviçoeffcctivo, ficarão inclui
dos no alistarr.c:nto da guanla na.cional no Es· 
tudo on1le residirem. 

Art. 4.• (Cem o na proposta..) 
Árt. 5.• (Como na proposta..) 
§ 1.• (0 paragrapho unico desse artigo na 

proposta.) 
§ 2." O Governo Federal se enteode1•á. com 

os "'overnos dos Esta.do~. no sentido de obter 
des1es que sejam preferidas nas concessões de 
terras devolutas (Constituição art .G4) á ra
zã.o d(l 1.089 ares para. ca.da urna., as ex-pra
ças a qun se refere este artigo, quando ellas 
não pr•efiram csta.belecer-se nas colonias mili
tares. 

Art. 6.• O Governo anima1•á a creaçi.io de 
sociedad,,s de tiro nacional, instituindo pre
mias pecuniarios e honoríficos a serem con
feridos aunua.Imcnte em concursos sokmuns 
aos melhores atiradores, confeccionado pelo 
Estado-Maior do Exercito o regulamentop:~ra 
estes concursos; deduzindo·se oppm·tuna.
mente da verba-Instrucção Milital',-no Or· 
çamento do Ministerio da Guerra, a impor· 
taneia que, a juizo do mesmo Estado-?11aior, 
i'ôr necessarin. à. iniciação desse serviço. 

Art. 7." O Ministerio da Guerra terá um 
registro dos voluntarios, segundo os Estados 
onde tenl1am s:entnda praça, para o fim de, 
em cada anno, deduzir-se do contingente a 
ser sorteado em cada um[!, dessas circumscri
pções da Repu hlictt ( Constit.u í~ão nrt. 87 e 
sens paragraplios) o numm·o daqudles volnn· 
tn-ios alli auoualmcnte alistndos. 

E' annunciad:J. n. votação do seguinte: 
Art. S.• Todos os cidadãos a.nnun!mente 

alistados o não sortenrlos fo.rii:o parte •la 
guurdn. nncionnl e scri'í.o incluiJos nos corpos 
cuja. sédc estiver mnis pl'oXima de sua resi
tloncin.. 

O Sr. Tos~a (7lcl1r o1·dcm)-Sr. Presi
dente, do.t discusslio nqni tra':aila na Camara, 
evir1enciou-se que c!Ja con~iderava. a ma teria 
relntiva á orga.nizução da guarda nacional de 
alta. relevancia. e quCJ devia sPr tratada. em 
projecto especial, e havendo um projecto de 
reforma da. guarda nacional em 3a discus5fLO, 
poderia elle ~er tratado na discussã.o deste 

O Sr. Rodoli)ho Paixão (pel· ~ 
ordcm)-Sr. Presidente, voto pelo requeri
mento do homado !:'eputa.do pela Bahia, 
porque concordo plenamente com S. Ex., 
apezar de ter a~signndo o parecer concor
(lando com a idéa da passagem da guarda 
nacional para o Mínisterio da Guerra, si bem 
qne entendesse que não devi<1mos collocar 
esta materia em uma lei mmua,porque, como 
sabemos, nessas leis não se :póde tratilr de 
materias de tal importancia e que por isso 
devem ser discutidas amplamente. 

Portanto, dou o meu voto ao requerimento 
do honrado Deputado c d~te modo fica. expli· 
cada a minha assignatnrn, no parecer, pois 
concordo com o principio e não com o mod?,~s 
faciendi. 

Os~. Paula Ramos (t-ela ordem) 
-Sr. Presidente, parece-me que o requeri
mento do nobre Deputado pela Bahia não 
póde set• ac()(;ito pela Mesa. por isso que, na. 
torma do Regimento, só se destaca disposição 
de um projecto para constituir pro.jecto em 
separado, quando este projecto jâ. ioi appro
vado pela C amara. 
As~im, só depois rlc approvada um8. dispo

sição é que póde ser ella 1lcstacada para con
stituir projecto em scpa.rado,e só depois disso 
é que a Mc&a. póde tomar conhecimento de 
qualqt1er requerimento ncst.e sentido. 

Ora, o art. 9" uão foi submettido â. votação 
e por isso a Mesfl. não póde acceitar o requeri
mento. 

Isto é o (1ue mo.mla o R«.'gimento. 

() !!ó;t•. 'l:'o!"'ta. (/1ela orrlem)- Sr. Pre
sillellt«.', V<ljo que ha uma tal ou qual con
fusilo a respeito elo at•t. 8", f')Ue e o se~uiute: 
..,procedr.-E!l ao alistamt'nto militur pam o 
exercito e depois ao sorteio, para. o preenchi
mento 1los claros, e os excedentes rJUC 11'10 
forem sorteados passarão a f<~zer parte do 
alistaunnto da gmu·da. nacionaL» (Aptwtes). 

Or;t, SL é a~sim, }Jergunto si ha ou nrro 
rofcrma da guarda nacional ? 

Posto a votos é rejeitado o art. 8° do pro
jecto n. 14, de 1899. 
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E' posta a votos e npprova.aa a seguinte 
emenda o!Tcrccida pelo Sr. Heredia de Sá: 

., q:SupJH'ima-se o art.' 9° .» 
São considerados prejudicados o art. 9° d<J. 

proposta. e a. emendo. o:fferecida :Pelo Sr. Pau· 
lino Carlos para que fosse o mesmo artigo 
destacado para constituir projecto em sepa
rado. 

Posto a votos, é appro~a·do em 2• Jíscussão 
o seguinte art. lO do prl'jecto n. 14, de 
1899: «São revogaclas as disposiçõ·:s em con
trario .» 

E' o projecto n. 14, de !890, assim apprc· 
vaclo em 2• discussão, enviado â Commissiio 
respectiva. paro. redigil-o par:J. 3" discussão. 

O Sr. Rodolpho Pa:ixão (pela 
ordem)- Sr. Pre:;idcnte, peço a V. Ex. que 
mande verificar a votação. por isso q ue 
muitos Deputados votaram, sem ter ouvido o 
que se votava. 

O SR . P r..ESIDEi'\TE - Niio posso acceder ao 
perlido do nobre Deputarlo, por is~o que cs 
arts. 8·• e 9•já. for-am rejeitados, e o lO appro
vado. 

O Sr. Alí'rcdo Elli~ (pela ord•:m) 
-0 que me parece, Sr. P residente, ê que a 
C:tmam deseja sa ber si com ;t rej!!içã.o do 
a.rt. 9 està pr>'j udicada n. emenda do men il
lustre co !lega de bane<tda, o Sr. Paulino Gur
Ias. 

O Sr. Coelho Cintr:l (pel •. ordem) 
-Peraunto ~L V. E:x.., Sr-. Presidente, no meio 
desta 'éonrusão, em que não se ouve na.da do 
que diz o. :Mesa, si as vot :~ções estüo termina
das? 

0 SR, PRESIDRNTE-Estão. 
O Sn.. CoELHO CI:\TR1\.-Neste caso, peço a 

V. Ex. quo cé·D>ulte á Ca.1nnra ::;i concede 
preft?rencla para. a. discuss:io tlo import:mt:' 
projecto n. 163 A, que está. na. Grtlmn du 
dia.. 

Vem á. Mesa. e ú lido o seguinte 

REQUERI:UE:"'TT 

Requeiro preferenci:\ para a. rliscussito do 
projecto n. 1G3 A, de ISGS. 

Sala das ses:>ões, 9 ue junho de !SS0. 
Coelho Cinera. 

Consultaria. a. Camara, é conceili(l:l. a prefe
rencia pedida. pelo Sr. Coelho rin lm. 

E' a.nnunci::tcl;~ a 3" •liscu~~i:i.o do projecto 
n. 163 A, de 1898, proh iuiudo a emissão, por 
Jlarticulares, cxnpreza., banco ou sociedade, de 
títulos de c1•edito ou obrigação ao portador 

Camar<~ \'. 11 

cem o nome deste·em branco, denominados 
lettra.s, notas, vales, fichas, ficas, recibos, li· 
vrancns ou outras ditrereutes denominações, 
e dú outras pt·ovid;;ncia.s. 

O St· . Preeident:e-Tem a pal:\vra. 
o Sr. Amphilophio. 

O Sr. _L)..mphilopbio não se 
achava na Casa qna.rtdo o nobrfl Deputado por 
Pernambuco, n:t 2" <liscussiio da~te projecto, 
oc-~upou a tribuna. para impugna l-o em algu
mas de suas prescripções, c tendo-se seguido 
ao uiscurso de S. Ex. o encerr•tmr.nto do.
quella discussão, niio pôde IJOl' isso dar re
s_post'\ immedíata. ao illustrado colh:ga. 

Vem á tt•il;una para. desempenhar--se, na 
qualid:tde de autor do :projecto. de~ te dever 
tle cortezin para com o nobr e nwutado; mas 
não sabe si poderá. na sua re.~post:t, tocar em 
todos os pontos d;t impugnacão de S. Ex., 
porqui! n:1m o discurso do noiJre Deputado !oi 
aind:L public;tdo n a integra., nem S. Ex. con
d"n:;on em em!~mlas aquellas n.lteraeõe~ que, 
nn seu 1\Uienclel', elevam :-;er feitas nas dispo
sições do pt•ojecto. Guia.r - se-ha na su:t re· 
spo~ta pelo resumo cla.do pelo Dia1·io do Con
g•·esso, do discur~o dtl noiJre Deputado, pe
dinrlo a S. Ex. o. gentileZ<t de advertil·O de 
qualquer omissão ou infid:\lidade iuvolunta
ria. na. r~producc:.ão de seU$ conceitos c cousi
det'ações. 

Já. não ter:.i. nece5sidadc <.!e justificar o pro
jecto no duplo nspecto rb sua utilid<tdc e sua. 
correcçã.o constitucional , pot'qne e~ta. dupla. 
prova estit f:ita e ~oberunamr.nte .inlgo.da 
pela approvaçii.o do mesmo, nas duas preee
dentes discussões; ficando assim o campo de 
su:u; considerações circum;;cripto, nesta con
j nnctura, á. simples defesn. do sy~tema. e fi
gura jurídica. do project.o, pelo exame do 
conjuncto rle Buas di$posições e de cada. uma 
([estas em particular. 

ApJ•esmltar:i. e tentorá ,ju~tifi.C~~.r, no em· 
tanto, uma emenll:t tendente :l mineração da. 
pena de r•r isão, que passará a ser ue seis me
zcs a um a.nno, e outra. de simpleo rcdacÇão, 
ao di~pl)~itivo do art. 3". _ 

Diz; que este project.o é complemento ncc.:s
snrio daquelle outro, da sua iniciativa t;1m· 
b:,rn, qwl jil se aclHl. convel'lir.lo na. lei n . 501, 
d~ 31 de rfezembro 110 :mno passado, ~~quo ti
vera por tim a r ept·e:<são do mt\:;:mo abttso que 
viso. o projecto aclu:•l, <JUnndo commcttido 
osse a.lm~o, não por particulares, como é o 
caso :1gora. m:1s pelos governos (lns Estados 
ou mun ir.ijlio;;; ck morlo que, não n.ppro,·:tdo 
e,;te pl'O.i 'cto. fi•·:1ria sen•lo permitti•!o a. par· 
ticu lar~s praticar impt.me:nente acto~. que, 
pel:l ~ua excepcional gra..-irlaile e pelo damno 
enorme de suas consequencias, ltcham-se já. 
conslderOJ.dos e c1.ofinidos como criminosos, e 

i O 
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a.ssim, sujeitos á.pena.lidaãe, quando oommet- dos valores estes dous gmndes males: 1•, ex
tidos pelos ma.is altos depositarias da autori- pelliu.do da circulação a moeda nacional, pela 
da.de public!l. n11 vida. federativa. dos Estados· re<~-lizaçff,o da lei Greshan; 2", desvalorizando 
e municipios da R.epublica.. o meio circulante,"pela, sua supera.bund.ancía. 

Mostra. corno a unidade d;t moeda é um do~ Produz outras considerações de ordem eco-
elementos organicos da unidade nacional ; nomica, pat"a mostr·ar as perturba.çõcs causa
unidade nacional, que é por sua vez; um dos das por taes emissões; e, entrando na a.pre
elementos basicos da fórma. de governo que ciaçã.o do projecto pelo pt•isma da sua. consti· 
nos rege c um dos c11racteres que mais essen- tucion:~.Hdade, dt1monstra. a wmpetencia do 
cia.lmente a distinguem da fórma federativa Legislativo da Uriião para o caso, como um 
llenominada. Con(ederaçao de Estados; e en- ];lO(ler implidto na. sua competcncia. para 
trando em longo desenvolvimento sobre as legislar sobre a moe!la do paiz ·e gar<~-ntir a. 
differenças entre os dous typos de união fe- uniU.a,lc desta. · 
derativa- o Estado Federal e a Confderaçao Aprecía o projecto como lei penal, e mostra 
de E~tudos- já no ponto de vista. da historia que 03 factos que clle define e pune como 
de smt formação respectiva, já no da aualyse delictuosos apresentam, com efl'eito, todos os 
dos caracteres juridicos de ca'la um, termina característicos dos delictos sociaes ; e, quanto 
suas considerações nesta parte com a dcmons· á penalidade, diz que a pena de prisão sim
tração de que todo o governo d:t unidade na· p1esé1 não só pe~mittida pelo Codigo Penal da 
ciona·, seja unita.rio ou de composição mixta., Repnblica emquanto outras não puderem ser 
como é o Estado Federa~, tem por con- a.pplicadas. como é cxpre~so no .art. 409, mas 
dição c requisito essencial a unidade da <t menos s~vera de quantas poderiam ser ap
moeda, como um dos attributos da ~obera.nia plicada.s à especie, provada, como se mostra 
nacional, que é tão una c in di visivel no Estado pelo facto, a inefficacia da pc,na da multa. 
Fedet"al como nas mona.rchias ou republicas comminada para o caso pela lei de 1860 e re· 
unitarias. produzit.la na. de 1892, sem que tenham ate 

A moeda. e- não só um agente de permutas agora obstado o abuso, que só tem progredido 
e instrumento legal de·pa.gamentos, mas ainda e tomado de5envol vimento ca.da vez maior, 
a. medida commum de todos os va.lores, e com o correr dos tempos. 
tanto basta para. evidenciar que sua creação Adduz argumentos e factos historicos pala 
não póde deixar de ser acto da competencia. provar que, si a pena de prisão simples não 
privativa do poder publico nacional, como reune 03 requisitos de uma pena. perfeita, 
expressão da. 'VOntade e do poder soberano do tambem a cellulal' l'esente-se de imperfei
Estado. sob pena de serem profundamente ções que só o progresso da sciencia peniten
perturba.das todas as relações da vida eco· daria poderá corrigir, como dá-se por igual 
nomica e financeira da nação, com a. perda da com a de prisão com trabalb.o, assignalando 
unidade desse regulador official de todos os o systema ir!a.ndez ou de Graféon como o que 
valores; não se comprehendendo, pois, como se recommenda. por melhores titulas, mas 
possn. por mais tempo continuar sem repres- que exige para. sua execução condições ma
são effectiva e offlcaz esse grande abuso que teriae3 que só os p~üZtlS mais ricos e adeanta
simples partilmla.r.~s estão impunemente pra- dos podem o:fferJcer. 
ticando entre nós com a. crea.ção de uma Occupa-se loogamtmte das circumsta.ncias 
moeda sua e por elles lançada na. circulação que tlcmonstri.Lm não ha.vor na especíe o 
gel'al dos -valo1·es para, em concorrencia com crim?. de t'aoricação de moe,la f:Llsa. ou de sua 
a. moeda. legal di visionaria, a.pplicar·se aos introducção m• circulaçiio, constituintlo o 

. fins e misteres desta. facto actual um crime s"Ui g~~~e-ris, com inton-
Essa. moeda particular,.que já. circula como ção e dolo especitico, que não so revela por 

moeda legal em tão grande numero rle locali- um processo de imita.qã.o da moeda. verd::t
<lades do paiz, não é representada sómente deira, que não reprodu~ os signa.es o c<\l'IJ.cte
por titulos ru> portador ou com o nome lleste res externos desta, que não :tpresenta o seu 
em branco, design:J.ndo pequenos valores, peso ou fórm(J, legal, mas, pelo contra. rio, eom 
como era. o caso em relação aos governo;; dos fórmas e llizeres seus proprios. traz expresso 
Estados e municípios ; o esca.ndalo é aind;t e bem distincta.mente impre~so o nome do fa
maior em relaciio aos P<lrticulares. porque bricante. 
estes, de par com emissões de taes papeis de lsto com relação ã.s peça.3 metallicas, por
credito para os ftus da circulação monetaria, que no tocante aos titulas aos p:>rtador, es
estão tamb3m f<Lbl'icando e fazendo circular tes süo apparentemoot() verda.cteiros titules 
como moeda pecas mstallicas que não a.:pre- ele credito, entt·e cujo:; dizeresnarla se encon
sentam. ~ntretanto; os car:J.cteristicos juritli- tra. que revele o occulto designto <le dar-lho 
cos da. moeda. falsa. ou falsificada.. a i1Il).llicacão de moeda, a não serem a.s clr-

Diz que esta. coneurrencia. de semelhante cumstaucia.s da falta do nome do portador e 
moed<~o está 'Produzindo na. circulação geraJ. do seu exíguo valor. 
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Justifica duas em.endas que manda á. Mesa; 
· uma de simpLes e melhor redacção do nrt. 3• 

do prOjecto e a outra. passando dG seis mezes 
2. um anno a pena de prisão simples para os 
responsaveis pelo delicto. 
Sust~nta ser uma das melhores idéas do 

projecto a reversão do liquido das multas 
flrn favor <tos appreheosores dos titules e peças 
proh1birlas, interessando assim os bons cida· 
dãos e uquelles que forem victimas do crlme, 
no facto da. punição de seus autores. Cita, ar· 
gument:ondo sobre este ponto, precedentes de 
outras legislações e. o systema entrH nós ac!O· 
ptaJo em relação ao crime t.le coatr:tbaudo. 

Prevalece se de estar na tribnna. paro 
agradecer á. Camara. a sua eleição para a com· 
missão de que faz parte;c,semquerer entrar 
em apreeia.ções de caracter político, diz qu\j 
merece seu a poio e applamo o modo como 
vac o Govemo !azendo a. administração finan
ceira e executündo o arduo progra.mma. de 
economias que a si se impoz. (llftlito vem ; 
muito bem, O orador i CHmprimentar.lo por 
sws ccllegas .) 

V e em à l\fesn, são lidas, a poiad;ts e postas 
conjuoctmncnte em discus~ão, as seguintes 

E:\IENDAS 

Ao projecto n. 163 A, de 1898 

Ao art. 2• .-Substitun.m-se as :palavras
de um a dous annos de prisão simples - por 
estas - de · seia mezcs a um anno de prisão 
simples-; mantido o mais que se acha na. 
disposição e pela forma nolla expt·essa.. 

Ao art. 3"-Redija.-se a disposição por esta 
1orma : - Nas mesmas penas incorrerão 
aquelles que na. compra. ou venda. de quaes· 
quer objectos ou valores, ou em pagamento 
ou solução de obrigações exigíveis em di· 
nheiro, empregarem ou receberem como 
moeda Liberatoria peça.s metallicas, ou outras 
declnraüvas de valor, que não forem moeda. 
no.cioual ou e$traugeira de curso le';"<\l no 
pn.iz, ou nlio puderem ser q ualifi~:adas Mmo 
moaua falsa ou falsificada., segundo u.s leis 
p~no.es em vigor; r:evertendo em f~vor dos 
o,pprchensores, ainda. neste caso, o producto 
das multas que se ver-ificarem. 

Sala das sessões, 9 de iunho de 1899.-Am· 
philOJ.lhio. · 

de doas annos para os que emittirem fichas 
e outros titulas enumerados no art. 1• do 
J>rojecto, pois que, punindo o Codigo com essa 
mesma pena o crime de moeda. falsa., não 
póie o emissor daquelles titulas ser punido 
com penalidade igual. 

Seria. isso umo. assombrosa injust iça. Não 
póde permittir que continuem entre ns pa
lavras que nxprimem os tito.los, cuja emissão 
é punida. pelo art. l" do projecto, as seguin
tes-lettr,,, recibo e Iivrança, porque da.hi 
resultaria uma. grande perturbação da. vida. 
c:::nmerclal, onde a lettra e o recibo, princi- 
paln:eute, são de uso quotidiano e commum. 

N<lo quer cl.emorar-~e na tribuna, não é 
mestre da. sciencia, a~nas um cultor fervo· 
roso do que é ntil á Nação. 

No :projccto, a. par te ncccssa.ria deve ser 
conservada., mas deve ser cxpungido do que 
trnz pr.rturbação á ordem social. Em mat3ria 
penal dcve·se fazer s~rviço com o ma;::ímo 
cuidado, com demorada paciencia e meditado 
estudo do direito. .· 

Outra emenda a il'lda apresenta o orador, · · 
suppressiva do art. 3• do projecto. Apresen
tando·n, o orador mostra que a parte neces· 
sari<~ d<t cmcuda jà. figura. no Cod.igo Penal ; 
e outra parte é prejudicial à troca na. -vida 
commeroial. 

A s-ua acceitação, portanto, impormria na. 
desmoralização da lei brazileirn.. . 

Assigoa.la as lacunas do a.rt. 4•, n,oe.lysa. o · 
art. 5• e por fttc oc~upa-se da ultima parte 
do projecto, que, longe de consultar as neces· 
sidadcs da sociedade bra.zileira, se I he afigura. 
uma. r eviviseoncia. do Santo o meio, tã.o re
trograda eJla. é. Como bra.zileiro e Deputado, . 
repclle est.a. disposição . Senta-se, po~. con
victo de que cumpriu um dever civtco. A 
Ca.mara dos Deputados, rigorosa como· é no 
cumprimento dos seus deveres, attenderá ás 
considerações que vem _de expender, que .de 
perto se ent::!ndem com . os interesses do pa.1z. 

{Mt(ito bem; muita ?Jem.) 
V cem à Mesa.. sã.o lidas, apoiadas e posta.s 

conjlmctamente em discussão, as seguintes · 

E:.IE."!DAS 

Ao prajecto n. 163 A, de 1898 

Ao art. 1. • Supprimam·se as palo.vra.s
lettras, recibos, livranças. O mais como está.. 

·O Sr. Cornello da. Fonsee:.. Ao art. 2.• Substituam-st'l as palavras-de 
diz que basta a uoa.razií.o p:ira ·salientar o pe· um. a dous annos:-por deaute até o tlm do 
rigo ~a imp!·cstabilidado de certcs ['Ontos ,ro 5.l'~l~o, pelo segum~e-de 2 a 6 mezes ele 
pt·ojecto. Vê que o ~eu modo ele pensar a o~te prtsao ~:cllula_r e ma.ts a. de ~ulta no duplo 
respoilo esta jm;tifica.do,pois as considera~;õas, Ido valor do tttulo ap(lrehendtdo. 
que, sobre o mesmo, já teve a hont'õ.\ de fa;~;er, . , . o 
levaram o nobre representante da Bahia. a Supprlm,tm-s: os arts. ~ e 5 · 
apresenta? emenda.;:, tornando-lhe mais claro Sala das sessoes, 9 de JUnho de 1899.-
o pensn.mento. Acha exaggera.dissima a pena Cornelio ela Fonseca. 
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Ningucm mais peninrlo a palavra . é encer
rada a. discussão e adiada a -votação, ate que 
a Commissã.o respectiva dê parecer Eobre as 
emendas eirerecidas . 

procura. quo se nsperu.va., . e o commercio tem 
com isto grantlc~ pr.~juizod. 

E. si o cst,tL!lll>Hlllwrmto fàr obri~?ado para 
os stoc/;.<, e~soll uiío s•~riio muito maiores~ 

E' annunciada a 1 • discussão do projecto 
n. 16, de 1899, autorizando o Podet• Executi· 
vo a vender ·a pra:i:.o aos fabricantes e merca
dores attingidos pelos impostos de consumo, 
constantes da. lei n. 559, de 3! de dezembro 
de 1898, que o I'equererem. a.s estampilhas ncl· 
cessarias para serem selladas desde jà as 
mercadorius que tiverem em deposito, medi· 
ante as condições que estabelece. 

O :u·guuwnlo umi~ poti cr·oso. de que sn tem 
Jança rlo m:i.u p:wo. justiticur somelbaote me
dJtln , é •1uo, s i "~ollo fOr r.obr:tdo no neto da 
vendn. das me ,·cutlol'l:•s, o fisco será. com isto 
prPjUt lica.rlo; m :l~ <lstc ar;ttimcnto não procede, 
porque, :dúm do JIIUltas rig-o!'c.sas podel'em 
Sal' colll'aoiHs. o propdo const1midor será um 
fiscal o dcnuncHl l á a. inft•acçlio . 

O Sr. Heredia de Sã- Sr. Presi
dente, a Camara comprcbende que, á vista do 
interess~ com que tenho tratado do i\ssumpto, 
não posso deixar de tornar a palavra ao en
trar em discussão o projecto n. 16, que se 
refer e as reclamações feitas pelo comrnercio 
quanto a maneira. de proceder-se :i. cobrança 
dos impostos de consumo. 

D.:trwi,;, llútlo-sc• exigi r de cada. negociante 
um balnnc:o oxa.r.to ct,s m·•rcadoria.s em 
stoch, o o,;to ,;r.rú. um meio do fisco P.Xercer 
melhor sua vigilaucia. 

Rcdu:tit•·sc, ptwém. o commercio á. ~osição 
de deve.Lox- Corçarl<' do Thesonro e SuJcital·O 
il.s conscqw:ncia:; do um termo de deposito 
é, :\lém do hu111ilhante, qnerel' o CO!lgr~so 
como que tlecrotnr a fallencia do commercio, 
por não podor clln, a vista. da crise que as
sobel'lla. todns n.; clnsl;es. so.tisfazer ás exi
gencias gem nomo ilo T hc:o uro. E começarei declal';mrlo que, apezar da boa 

vont.a(lo a princi:J.>in m :lnifesl1.da pela illust re 
commissão espec1al, encarreg~da do Estudo 
do assumpto, o projecto em diBcussão r,ã.o ê 
uma solução satisíactoria. 

Com c1feito , Sr. Presidente, o ponto prin
cipal da. reclamação do commercio é quanto â. 
cx.igencia do estampilhamento dos stocks das 
mercadorias cxistcmtes, qna.ndo elle póde ser 
feito no acto da ventla ~ :1s mesmas merca
dorias. 

E a commissão entendeu que, á vista uos 
motivos apresent<ldos )lelo commet'Cio, a 
questão ficaria. resolvida com equidade desde 
que se autorizasse o Thesouro a vender tiS 
est.ampilhas a prazo e por prestações. 

Ma.s. si é verdade que, dentre os motivos 
apresentados, ba o de não porlet• o commercio, 
a vista da crise actual, empatar capitaes com 
o oatampilbamento dos .stoclts, o que, contor
me a import.aocia. de cada c.as;~., poderà r. té 
attiogir a somm~.s avultadas, Dão é mencs 
verdade que outros moti'"o' subsistem para 
que o commercio continue a reclamar contra 
esse ponto do regulamento. 

Qu t1rn tem a lguma pratica de commercio 
s:~.be que, só pelo simplEs facto de estarem as 
mercadorias por muito tempo deposit;~das, 
teem os negociantes com isto prejuízos não 
pequenos, e estes prejuízos su birão de ponto 
se os stochs forem obrigados ao esto.mpilha
mento. 

C(l.!cule a. Camaro, por exemplo,o segnintc : 
muitas vezes devido ú. procura que tem no 
mercado certo e dctcrmíundo artigo estran
geir o, grandes encommendas são feitas pelo 
commercio.-

R:tr.:io pu r• q li!\ .. m ~·· di~cussão, submet
tcrei á a pt•ccinçiL•J ela Cama r a u m;t emenda 
<1ltet•antlo em ~tw r·ssl•ncin. ns principaes dis
pos\çi,es •In 1'1'1•,1• cto, volt.:1nc!o ó. t l'ibuna, si 
n::ce>sario r.:•l'. o quo fnrci como Deputado e 
no mesmo t t ·lll pn como r npre:;entante do com
mercio. procut·:utdo c•.onciliar os interesses 
tlcstt~ CO!ll O~ tiO 1"1lcsouro . (M-ui to vem; mt!ito 
bam.) 

O ~a· .. AI<•indo Gua11o.ba ra usa 
!la pallliTit pu1· dofcrencln. ao nobre Depu
t.ndo quo r.e11ba. rlo occupn.r a. tribuna.. 

F11z li;.:olrn ~ con:,;hl ~rn.ções sobre os argu
menl(l8 ll. CJUO ~ ~~ soccorreu S . Ex .• pt•omet· 
te!Hio rlovldnmonl(l estudai-os dR. tribuna., em 
2" cliscu~sii.o, IJ illllldo justamente a.s emendas 
sorii.o tLpr('soui.D.diiS. 

l'\lngtwm mn ls pn~in ilo a pn.la:vra. é encor· 
rado.n tlbt•nt~~:·,o 11 n•liarln a votação. 

1r rutntn,•·i:tdrl n. :>" discussão do projecto 
n. JRR, ,,, ts!rtl, :•ulorizan rlo o Poder Exe
cutivo n ,.,,v.•rt.•w p l l'U. o qnatlro da. reserva. 
da lll' lll l~• la. no c•n pi liio de fraga.ta. refor mado 
Ari~thloi< Mullll•it•o 1le Pinho. 

Ningul'rn TWcl indo n pn.ln.vra, é encerro.•) a. 
a di~cus~ão o u1liaúa a votação. 

O ~1.·. :~·· !!tiõc~J·ot.ario (servi11do de i ") 
decl:.rn. qne niio Jm expediente sobre<~ mesa . 

O Sr .• l <l i'to <I•' ~iqneira (1)-
0ccupo. S1·. Pl'l:sitlent•·, a attc•nção da Ca
mnra. :Pam aprc~entar um projecto d:l lei 
quo tem tJOr fim S<\ti~fu.zcr as nece~sidades 

Ac.ontece, porem, que sem um motivo ex.
plica-.el, o mesmo artigo deixa de t er a. {1) Esta discurso niio foi r~\·l•ta pelo or:~,dor. 
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rna"s pnlpita.ntes do altn sort:ío tio ~~~htto que O Sr. Paula Guimarãe!!!-Estou 
tenho a. honra de rõ!pl'escntnt•. enca~regado pelo nosso -dlstincto collega, 

E' um, I. nutorizaçã.o au ()t)verno pn.rn con· Sl'. Vm·g-oe de Abreu, de declarat• a v. Ex. 
ccdr;T privilegio par<l const.l'ucçito •le umn. es- que incommodos tle sa.udc o privam, tempo
trada ae ferro em prolongam·:ntn do. o~trnd:1.

1 
r·ar~!l.mente, de co.mparecer á.s !'e.ssões, sendo 

de Pernambuco ate Petroluw., com o íhvor du olJng;.tdo a se retm1r dest:1 Capttal, por al· 
decreto n. 862, de 16 de outnbro de ISflO, guns dins. · 
salvo garantias de juros. 
_Quem percorre, Sr. Presülente. o_alto 50!"· o Sr. Presidente-Não havendo 

tã.o de Pcr':'ambuco, lam.enta que uao tenha· nada mais a t ratar, designo para a.manhã 
~os sat tsfettú esta necJSS!dade p:!.ra. ~~n~uc- a. seguinte Ol'dem do clia: 
çno dos productos de um~ zona ferttll:<SJma. _ . . 
co1iio aquella. de que trato D'l projecto . Votaçao elos scgumtes proJ e~tos: 

Ru.r·o ,·, o rflpre~uu taotc tlo_ Estado de Per- 1'i _ 10, de I89'J, autorizando o Poder Ex~ 
nambuco que Ya.e iW alt? sertao ver al:> ncc~>s· ccutiv•> a: -:;-en lor tt pr(l.zo aos fabt•icn.ntes e 
SltlHde.s do IJOYO IJLte allt habita, mc~mo :p:~.t·a. mercadores attmrridos pelos impostos de con
conrzulst:lr o stm vot~: . Eu tenho, o ver;fil:_lle sumo constantes da. lei ·n. 559, do 31 de de: 
q~c c~m granrlc so.~r1t1cw, porq ue ns cl~:l~oos zembr.:> rte 1808, QUe o requer-em, us e.;;tam
sao fena.s ~empre em tempo '·"' t>' ~cc:~. vta.Jv!o pilhas necessario.s para. serem sellarlas desde 
o alto sert:\o rlo m" ':l Estado, t~ndo csf.;,~lo em j:i. as mercadorias qne tiverem em deposito, 
contacto com a_quel!<l- populüC:JJ.O, por. r~~o Cl>- mrn.liante a.s condi~.ões que estabelece (P di8-
nheço a ne~E.Stdati<~ que_!Hl. 'lo fll'•l\' ttlr~rH; t ar cu:;siio) . 
sobre os me10s de c••ntlucçao par:~ os prnrlncf.os _ • . 
tla:zon<l que tenho a ttOnra de represt•n t.-tr. N .. 1~. tle 1806, autortza.nd~ o Poder Ex· 

Espero que a CamaJ~t jul:,:al'á v h.i do de •·c~lt.vo :~. r~vet·te~ ?at-a. o qu::ro d:t ~escrva. 
delir,cra.ção, instando V .. Ex. junto n. Com- t.la_.~ 1 ?la~ a. •\O c~~Hao de. tra.,<tt~ ~eLJr"~ad~ 
missão para que e;lD- tlc o sr~lt prtrccor, n.tlm All~tt~es )l~nteuo t.l~ Pmho (3 dlscu.sau) ~· 
deste projecto sç, tornar uma realiolu.rle .Pn~a 3• dt.•cussao do pro;ecto, n. 137 A, ~E!_l898, 
os povos tle Pernambuco. (Muit<' b-:or ; >lr.uteo tmwea.ndo os casos e a. forma. da. revJs:.to das 
liem.) condemnações pena.es; 

Fica sobre a };lesa. tl.tr\ ul t~rior drJiibcmçiio, Di->cussão uníca do projecto n. 12, de 1899, -· 
0 se,.uinte ' autorizando o Poder Executivl.l n. conceder 

o um anno de licen<;.a, com o respectivo orde.;o · 
PRo.tECTO uado, ao official <la Caixa. Economica de Minas 

Autoriza o Got>erao a c'mcerler pl"i vilc!)iO Ji<l.r<t 

const1-ucçao de uma csrracl!L de (er;·o em 
pt·olon!Jamento ti 8.~1r.,drr de Ferro C~ntrat 
de Pcrnamlmco ate Petr olin''• c1m. o.< (<1V11res 
do de .. rct•; :z . 862,de 1G de outubro de JSDO, 
s:r.lvo !Jitl'ai11Í•( (Zt) jt!I"VS-

Art. l .o Fica o Governo autol'izaclo a con
C<!der ~\ quem m(l.ior•!.> \·antagons orrereecr, 
com os favores con,;tautes do decreto 11. 8fi2., 
(le 16 de outubl'u de 1800 e respectivas clau
sulas, salvo a garantia de juros, o privilegio 
para construcção, uso e gozo, com o prazo 
maximo de <JO aonos,de uma. estrada dr: ferro 
que p:Htinr1o da ci1lado d~ Pcsqt.tei ra., 110 ponto 
t<>rmiu:'l da. Estr;l,da. de 1· et-ro (.0rtlrlll dr; Per
n;_mbuco, ,,~i ú cirlade do ~etrolina, 1narg~m 
esquerda do Rio S. Fr ... ncts~n. passando pelo~ 
terd torios dos municipios rle Pesquetru,Pc~r;•, 
Alagôa; de B:\ixo, Alog~rlos de Ingaze1ra, 
Flores, Tl'iumpbo. Villa Hell:r. e Floresta, to-
dos do Bstado de Perna.m!,uco. . . _ 

Art. 2.• Revog:1m-se a.;; dtspostçues em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 ele jrmllo de 18~1:J.
J0<7o (le Siqtldra.-C:oclho Cinlr<'··- Josd i1la
yi,m v . - ila rfJ,J:; ! Linw . 

G~mes, Jose Cyriaco de Ma.ga.lhães Braga, 
para. ~ratar de sua sa.ude onde l he convier ; 

Discussão unica do parecel' n. 5, de 1889, 
concedendo ao Deputado pelo Estado de Ma.tto 
Gro~so, Joaquim Caracciolo Peixoto de Aze. 
vedo, 60 dias dl} licenç~. para tr~.tar de SU::l. 
sa.ude; 

Discussão unlca do projecto 11 . 19, de 1899, 
auiorha.udn o P oder Executivo a concedet~ ao 
j uiz substituto na secção do Estado do 
Piauhy Dr. H.aymundo Lustos:t Nogueira, 
oito m~es de llcença, com o ordenado que lhe 
compete, para t r ::l.tar de sua saude onde lhe 
convier; · 

1" d.iscussiio tio projecto n . 130, de 1897, 
autot•i :cando o Govomo n. readmittir no ser· 
viço acti v o da armada o ex.· l o tenente 
Eurico P~droso Barreto (.[e Albuquerque. 

Levanta-se a sessão i~s 4 horas da. tarde. 
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.A.CTA EM 10 lJE JU!'iliO DE 1899 

P1·esidencia do .Sr. ·vaz de MeUa (presiden-te) 

Ao meio-dia procede-se â chamada. á qual 
respondem os Srs. Vaz-de Mello, Carlos de 
Novaes, Silva Mariz, Angelo Neto, Silverio 
Nery, Carlos Marcellino, Albuquerque Se
rejo, Amorim Flgueira, Augusto Montenegro 

· Enéas Martins, Tbeotonio de Brito, Serze: 
dello ·corrêa, Luiz Domingnes. Viveiros, 
Cunha Martins. Anizío de Abreu, Marcos de 
.,Araujo, .Francisco Sa, Marinho de .Andrade, 
Frederico Bl)rges, Ta vares de LJ' rJ., Trindadf'. 
Teixeira de Sà, Affonso Costa. Cor·nelio dll 
Fonseca, Julio de Mello, Juvencio de Aguiar, 
Artbur Pei-Xoto, Rocha. Cavalcante, Araujo 
Gól,s, .Arroxellas Galvão, Felisbello Freire, 

·Seabra, Francisco Sod1·e, Manoel Caetano, 
Amphilophio, P1nheiro Junior,Jeronymo Mon
teiro, O~car Godoy, Timotheo da Co~ta, Alves 
de Brito, Tleocleciano de Souza, Mayrink, 

· Carvalho Mourão, Jacoll da Paixão, Hen
..,-· rique Vaz. Antonio Zacharias, Cupertíno de 

. Siqueira, Manoel Fulgencio, Lindolpho Cae
tanc·, Eduardo Píment10l, Olegario Maciel, 
R.t•dolpbo Paixão, Galeão Carvalhal, Oliveira 
Braga, Bueno de Andrada, Elias Fausto, Al-

- fredo Ellis, Paulino Carlos, FraDcisco Gli
cerio, Ovidio Abrantes, Leopoldo Jardim, 

--.. Luiz Adolpho, Paula Ramos, Francisco Tolen
. "tino, Pliruo Casado, Diogo Fortuna, R.ivada.

-•. - . :via Corrê& e Campos Cartier. 
Deixam de comparecer, com causa. pa.rtici

pa.da,os Srs.·urbano Santo~. Heredia de Sá, 
Matta Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias 
Martins, Henrique Valladares, Torres Portu
ga.l, Efoy de Souza, Coelho Lisboa, Apollonio 
Zenaydes, Ermirio Coutinho, Jooé Mariano, 
Coelho Cintra, João Vieira, Pereira de Lyra, 
Barbosa Lima, Neiva, Milton, Paula Guima
rães, Vergue de Abreu, Tolentino dos S:mtos, 
Paranhos Mor.tenegro, Irineu Machado, Beli
sario de Souza, Pereira dos Santos, Fo11seca 
Portella, Leon~l Loreti, Julio dos Santos, 
Bernardes Dias, Urbano Marcondes, Campo
lina, João Lillz, Monteiro de Barros, Ildefonso 
Alvim, Francisco Veiga, AlCredo Pinto, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Lamounier Go'lo
fredo, Rodolpho Ab1·eu, Auguslo Clementino, 
Theotonio de Magalhães, Matta Machado, 
Lan:la.rtine, Moreira da Silva, Alvares Ru
bUio, Casemiro da Rocha, Di no Bueno, Arthur 

_ Diederichsen, Rodolpho Miranda, Alves de 
Castro, caracciolo, 1fello Rego, Xavier do 
Valle; Alencar G1.1imarães, Lu.uro Müller, 
Pedro Ferreira, Pinto da Roch8, Vespasiano 
de Albuquerque, Cassiano do Nascimento e 
Azevedo Sodrê. 

E sem causa. os Srs. Pedro Chermont, Gue· 
delha Mourão, Eduardo de Bt>rrêdo, Pedro 

Borges, Thomaz Accio1y, José A velino, Jlde
fonso Lima, João Lopes. HelvecioMonte, Au
gusto Severo, Francisco Gurgel, Jo~é Pere
grino, Herculano Bandeira, Malaquhts Gon
çalves, Martins Junior, Moreira Alves, João 
de Siqu8irll, Pedro Fernandes, Euclides Malta., 
Geminiano Brazil, Olympio Campos, Jayme· 
Villas-Boas, Rodrigues Doria, Castro Rebello, 
Tosta, Aristides de Quniroz, Eugenio Touri
nho, João Dantas Filho. Adalberto Guírnarli:es, 
Leovigildo Fil,!<ueiras, Rodl'igues Lima, Edu
ardo Rarnos, J\>Ial·colino ~.roura . Galdiuo Lo
reto, To:rquato ~foreira, José 1Iurtinho, Xa
vier dtl. Silveira, Alcindo Guanabara, Augusto · 
de Vasconcellos. Raul Barrozo, Sil. Freire, 
Erico Coelb.o, Nilo Pecnnha, Silva castro, 
Agostinho Vid8l, Ernesto Brazilio, Barros 
Franco Junior, Paulino de Souza Junior, 
Calogeras, Almeida. Gomes, Jqsé Bonifacio, 
Gonç~Ives Ramos, Antero Botelho, Ocb.viano 
de Brito, Ferreira Pires, Telles de ME,lnezes, 
Nogueira Junior, Arthur Torres, Padua R<l
zende, Luiz Flacquer, Domingnes de Cnstro, 
Gustavo Godoy, Costa Junior, Adolpho Gordo, 
Cesario de Freitas, Lucas de Barros, Edmun
do da. Fonse,~a. Cincinato Braga., Hermene· 
gildo de :Moraes, BT'azilio da Luz, Leoncio 
correia. Lamenha Lins, Guillon, Ma1·çe.l Es
cobar, Possidonio da Cunha, Apparicio Ma
riense. l•'ra.ncisco Alenca.stro, Victorino Mou
teiro, A urelia.no Barbosa e Py Crespo . 

O Sr. Presideu.te-Responderãm 
á chamada 69 Srs. Deputados. Hoje não ha 
sessão. Designo para segunda-feira, 12 do 
corrente, a mesma. ordem do dht de hoje, 
isto e: 

Votação dos seguíntes projectos: 
N. 16, de 1899, autorizan,lo o Podm· Ex:

ecutivo a vender a prazo aos lhbricantes c 
mcrcn.dores attingidos pe!l03 impostos de con
sumo constantes dt\ lei n. 559, de 31 de 
dezembro de IS98, que o requerem, ~ s es
tampilhns necessarias :par·a serem ~elhdas 
desde já as mercado1•ias que tiverem em de
posito, mediante as condiÇõfs que eslab·elece 
(18 discus~ão); 

N. 188, de 1896, autorizando o Poder Ex· 
ecutivo a. revertet' para o quauro da reserva. 
d[\ armada a.o cupitão de fragata reformado 
Aristides Monteiro de PinlH> (3• discussào); 

3" discussão do projecto n. 1~7 A, de 1898, 
marcando os casos e a f'órm::~. da revisão das 
cor.liemn3.ções penaes; 

Discussão unica do projeu!o n. 12, de 1809, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anno de licença, com o r espectivo orde
nado, ao offi.cial da Caixa Economica de Minas 
Geraes, José Cyriaco de Magalhães Braga, 
:para tro.tur de sua. saude onde lhe convier; 
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Discussilo unicl\ do parecer 'n. 5, de 1899,1 nandes, Luiz Domingnes, Guedelha. Mourão 
concedendo no poputado J?elo Es~do de Matto Elias M~rtins, _Torres Portugal, Coelho Lis_: 

, Grosso, Joa9u1m ~racctolo Petxoto de Aze- boa, Jose Mariano. João Vieira, Pereira. de 
;edo, 60 dws de ltceoçn para tratar de sua Lyra, Manoel Caetano, Vergna de· Abreu, 
sau~e; _ . _ . Pa.ranhos Montenegro, Xavier da. Silveira, 

D1scussao umca do proJecto n. 19, de 1899, Fonseca. Portella., Leonel Loreti Ernesto Era
autorizando o Poder Executivo a conce~er ao zllio, Julio dos Santos Urba.n~ Marcondes 
juiz substituto na secção ~o Estado d? P iauhy, Campolina, . ~oão Luiz: Monteiro <ie Barros: 
Dr. Raymundo Lust<>s..'\ Nogueira. otto meze.s Ildefonso AlVIm, Jacob da Paixão Francisco 
ue licença, com o ordenado que lhe compete, Veiga.. Alvaro Botelho, Leonel Fiiho La.moi.l
pa.ra tratar d e sua sa.ude onde lhe convier; n ier Godofredo, Matta. Machado, Lama.rtine 

1" discussão do proj~cto n. 130, de 1897; Moreira da Silva., Alvares Rubião, mo~ 
a;~tori~ndo o Governo a. re:,dmit~ir no ser- Bueno, Arthur Diederichsen, Rodolpho Mi-· 
v1ço. actwo da <trmada o ex-pr1 me1ro tenente randa., Caracciolo, Mello Re:zo. Plínio Casado, 
E urtco Pedro:::o Barreto de Albuquerque. Diogo Fortuna, Pinto ila Rocha e Azevedo: 

Sodre. . · ~-

E sem cau sa oS Srs. Albuquerque Ser.ejo·;: 
Pedro Cbermont, Eduardo de Ber redo, Hel

2~ SESSÃO EU 12 DE JUXHO DE 1899 
vecio Monte, Geminiano Brazil, Aristirles de . 
Queiroz, . Paula Guimarães, Leovigildo ·. Fil· 
gueiras, Rodrigues Lima , Eduardo Ramos, 
O~car Godoy, Raul Barroso. Sá Freire, Pe

Presidencia dos S1·s. Ya.::- de Mello (P resi- reira. dos Santos, Alves de Brito, Deocle." . 
der~te) e CarZos de .Novaes (t • Secretario) cio.no de Souza,. Barros Fmnco Junior, Jose ~ 

Ao m:do-dia procede-se á cba.maua, {l. qu~l 
respondem os Srs. Vaz ele Mello, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes. Silva Mariz, Heredia 
de Sá., Angelo Neto, Silverio Nery, Carlos 
Marcellioo, Augusto Montenegro, Tlleotonio 
de Brito, Serzedello CorrGa, Viveiros, Cunha 
Martins, Anizio de Abreu, Henrique Val la
da.res , Marcos de Araujo, Ildefonso Lima., 
Fl'ancisco Sá, Marinho de Andrade, Fre(le1·ico 
Borges, Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, 
Eloy de Souza, José Peregrino, Triudade, Er 
mi.rio Coutinho, Teixeira de Sâ, Affonso 
Cost a . Hercula.no Bandeil·a.. Martins Junior , 
Cornelio da Fonseca, Rocha Cavalcaote, Eu
clides Malta, Araujo Gôes , AIToxellas Galvão, 
Felisbello Freire, Francisco Sorlre, Amphilo
):'lhio,João Dantas Filho, Tolentino dos Santos, 
Oaldino Loreto, Pinh~iro Junior, Paulino de 
Souza Junior, Carvalho l\Inurão, Gonçalves 
Ramos, He nrique Va7., Antero Botelho, Octa
v iano de Brito, Antonio Zacharias, Rotlolpho 
Abreu, Augusto Clementino. Te lles de Me
oeze~. Theotonio de Magalhães, Nogueira. 
Junior, Manoel Fulgencio, Lindolpho c~e
tano, Edua.rflo Pim0ntel, Olega.rio :.-Iacial, 
Rodolpbo Paixão. Galei.í.o Cnrvn.lbal, Gust.wo 
Godoy, A<lolpho Gordo, Elit1S Fausto, Fl·an
cisco Glícerio, Ovit.lio Abra.ntes, Hermenegildo 
ue Moraes, Alves de Ca.:stro. Leopol(l.o Jardim, 
Luiz Adolpl\0, Brazilio da Luz, Paula Ro.mos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, Ft·an
cisco Alencastro, Riva.'Javia Corrêa, Vespa-

. siano de AllJuquerque e Ca.mpo;; Cartier. 
Abre·se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

. pa.da. os Srs. Matta Bacellar, Rodr igues Fer-

Boniracio, Ferreira Pires, Luir. Flo.cquer, Ca
semiro da. Rocha, Domingues de Castro, Costa 
Juuior, Bueno de Andrada, Cesa.rio .de Frei
tas, Lucas de BaiTos, Cincinato Braga, Leon
cio Corrêa, Lauro Müller, App<tric!o Ma
riense, Victorino Monteim, Aureliano Barbosa. 
e Py Crespo. . -·· 

E' lida. e posta em discussão a acta. d!!. 
sessão de 9 do corrente. . · ~ -

O Sr. A.mphilophio-Nã.o tendo 
bavirlo sessão no sabba.do ultimo, Sr. Presi-· 
dente, sómente agora me é permittido o1fe-. 
recer rectificações, que julgo necessa.rias, ao 
r esumo do meu discurso da. vespero, publi-
cado no Dia rio do CO'Tigresso tlnquelle dia. .. , 

São, certamente, erros de simples revisão 
e~ses que me proponho rcctific.\r agora.; mas 
nem por isss menos jnsti.ficavel a corrigenda, 
porque, sem esta, teriam de tlcar nos Anaaes 
da Cusa, como proferidas pot· mim, palavr~s 
que não só traduzem i(l~ns di1ferentes 
daque!las que eu enunc!úra., mas ainda me 
emprestam conceitos que tenho por erroneos _ .
nos assumptos a que ellas se referem. 

Assim ó que, tem!o eu dito que a crcaçtJo · 
da moed"' b ftmccrLo privativ:J. do poder pu- _ 
blico nacionnl, tanto nos governos unita1•ios 
como naquelles a que, como o nosso, o appli~ 
cavei a formula ou denominação de Estado· 
Fed~1-al, po1· serem governo~. uns e outros, 
de unida.:l':l nacional e unidatle de soberania, 
r epresentadas est:t.s unilla.des pela unidade 
orga.n ica. da entidade colleetíva. E st ado Fe· · 
cleraZ, o r esumo, et:tretanto, substituiu a 
palavra creaç<ro pela palavra cotação, alte
rando (lSSim o meu pensamento, ao ·mesmo 
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tempo que me attribue o conceito de ser 1 una c individual no Estado Fedtr:al como nas 
funcçi'Lo do poder pul.Jlico um phenoroeno lllona.rcbi;t.s ou Republicas uuitarias, diga-se: 
economico que, como sabe V. Ex., só se -tem por condiçil.o e requisito essencial a 
produz nos mercado~ monctaríos, revestido unidade da. moeda, como um dos a.ttributos da 
ue todos os caracteres tle uma operação mer· soberania. nacional, que e t::to una e indivi
cantil e sujeito sempm ás varia.çües deter- sivel no EseC~do Federal como nas Mona.rchio.s 
minadas pela. lei economjca. da. :procura e ou RP-publicas uutta.ria.s; 
olrertlt, à. qual ober1ecern todos o:; Yalores e, Nas 6• e i " Unhas do 7' periodo, onde se 
portanto, a moeda. tambem, sej:J. esta a. peça lê:-:õomo sejam d<t vontade e podet• soberano 
metallic<~·, de valor economico e lt>g:l.l ao <lo Estauo-diga·se-como expressao da. vou
mesmo temj)o, ~eja o p~.pel repre!!enta.tivo de trule e poder sober,mo do E~tado ; 
va.lnr real, convertivel e sem c•tr so fo:·ça.ilo, Ka.s 4~ e 5• linhas do mesmo periodo, onrle 

. alotla que tle CUI>:;O Jeg:.tlj sr.ja finn lmen le, O se lê -que SUa COl:l\'.ÜO não póde deixar de 
papel-moed a, no ~entirlo rcstricto ele;; ta. t ~X· ser acto d~ compctencia privativa do poder 

· prc~ã.o, com os seus car·actcr-es esl"leclftcos t!e publiconacion:tl-diga-se-... que sua creaçao 
· curso Jorç:.vlo e inconvcrtil>ilidacl~, sem vnlor não póde deb.:;ar de :oer acto da. competencia 

econornico, pois, e só moc.ln. pelo decreto pl"ivati va rJo poder publico nacional ; 
imperativo d:1. lei. Na 13·• linha do mesmo período, onde S l~ lê : 

Outro equivoco de l'eYisão, que devo assi- -na repressiio-diga-Hl: sem um~• repressc:to; 
gna.lar, ci aquelh quo no mesmo resumo, Na 6" linha do 11• periodo, onde se Jê:
substituiu o qualifict;tivo inclivisi-r;,~l por indi- não ;:ó permittiua peio Codigo Penal-diga.-se: 
v :dual, com refereucia ã soberanin., que eu -não só d permitt1cla. pelo Codigo Penal; 
disse ser una e indi·~;i~ivcl no E <tad•> Federl!l, l'\a S• li nha. do mesmo período, onde se 

- c.omo e nas mona;rchias ou republicas unita- lê:-no art. 406 - diga.-se: - no art. 409. 
r ias; por ser a. s"berania o carac~ristico Na 83 linha do 12' periodo, onde se lê 
fundamental por excellencia d·· entiola.rte- Crapto,~- diga-se- Crafton; 
Estw.lo c que, tanto ncs governos unitarios, Na minha. emenda ao art. 2• do pr:~jecto, 
como nos de fet.leração ia spccic, se traduz, onde se lG: -mã utido o mais por se achar na 

. ·na.s reln.ções internas ou de direito consti- disposição-diga.se:-mantido o mais coí>l o $e 
.. _tucionai, pelo poder ou compeLencia de ve. a.cha l'utdisposiçao. 

rificar a propria competencia, poder exclusi \'O Sa.l:.1. das ses.:;ões da camara dos Deputados, 
da. União ou Est•(dfl Federal, que de todo es- 12 de junho de 1~99.-AmphHophio • 

. . _capa. ás personalidades collectivo.s, impropria
mente dcuominadas-Estados, membros com
ponentes da Federação. 

· . Deixo de inclivitlum' outros equívocos, por 
serem daquelles que a atten~ :-LO do leitor 

. ·facilmente corrigirá, limitando-me no tocl\nte 
a elles, ao requerimento que YOn V.1)l'escnt'lr 
à 1Iesa. 

REQUE.r.IMENTO 

. Requeiro que no resumo ofl'ici:.1.l do meu 
, discurso de 9 do cor1•ente mez. lJUIJlicado no 
l)ia1·io do Congrcs.:o tio <lh\ seguinte , sejam 
feitas as recti.!icações que pa:;so a clechra.r : 

Na 3' linha elo 5" periodo, onde se !c-por 
se :J.cha.r convertido na lei n. 561, de 31 de 
àezembro do ::mno pass::.do-lllg·a-~c -l)tM 
se acha C"ri'IJC'I'tido !I•! lei n. :itJi, de 31 ele úc
:;cmlwo do amto prr.ssado; 

Na 7"- linha J.o 5" perio:lo, ond.e se le
Con{cdei'"açtío d .. >s E .:tados- dig-a-se- Con{c~ 
dcraçc7o de E stad()s; 

Na 10• · linba. do me_:mo pet•iQ11o. ouue se 
lê::-Confederaçi!o dol:Mado- diga.-se: - Con
J""eilernçiio d, , Estados ; 

Na r~:~rtc final do mesmn llr.l'io,lo, onde se 
lê:- •.• . tem por condição o rcquisilo essen· 
eial o. unidade da moeda, como um dos a.t
tl'ibutos da. soberania nacional, que t' tão 

Em seguida é ap provado. a. neta da sessão 
do dia 9 e, sem debate, a do di•~ lO do cor
rente. 

P(l,SS<t-se ao expediente . 

O Sr. t• ~ce:J.·eta••jo proaerie a Iei
tl!ra. tln seguinte 

EXPEDIENTE 

Ollicios: 
Do Se. Deputado Plinio de Cast.,.o {)a.s[t.do, 

communicando q11e, por motivo v.e molustia 
em p~ssoa. de sua familia, deixa ele compare
cer a s St!SSões (\nmnte 15 dias. - rnt~ü
rada. 

Do Sr. 1" Sscretaril,• do Scil:u1o, ue 9 elo 
corre1lte, remo~tteodo ~• emenda a proposiçito 
c.lest;~. Camal'<t reconhecenr1o a D. Anna R'JS<t 
da Serra OliYeira o llireit•> elo ID':IiO S·)Jdo, 
como filha legitima. llo alteres r-eformad.•) do 
exercito Lnperc10 Francisco da Sorr;t .i\Iartins. 
-A' Commt:;s}lo de F;~zenda.. 

Do mesmo senhor, de 10 (lo corrente, N
mettendo a proposíçfi.o tlesta Camam autori· 
zando o Governo a reverter- r epartidamente 
[t ;iu va. e filho;; tlo fallecido Yi~con<le ele Pe-
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lot!IS, a pensão que esta. percebia. em vida, 
proposição a que o Senado não pôde dar o 
seu assentimento .-Int~irada. 

Do mesmo senhor, de ig-uat data, remet· 
tendo a :propo.siçü.o desta Camara, isentando 
do :pagamento 1le impo~tos ou qutusquer emo
lumentos as patentes dos ofllciaes honorarios 
do exercito e arma.c1a., concedidas em remu
nerar;.ão rle serviços militares, proposição e~ ta 
a que o Senado não pôde dar o seu us~enti
meuto.-Int~irada. 

-Do Ministerio d<t Guerra, lle 9 ilo corrente) 
enviando a seguint~ mensagem : 

Senboros Membros elo Congresso N::cional 
-Tr<ms:nittindo-vos ;L inclusa expo~içiio em 
que o Ministel'io dJ Estado r!a. Guerr<t tr;lta 
da in,:ufficie::cia do credito votad·J pela lei 
n. 560, de 31 de d)zembro (lo anno findo, P:J.ra 
attender ao pagamento da de~peza com os 
§§ 1° e 4• do ar~. 19 da referilla. lei, peço que 
vos digneis conc~d~;r no actu;tl exercício o 
credito ~upplem:mtar <!J 39:35'2$500, sendo 
18:191$%0 ao§ !"-Administração Geral-e 
21: 161$250 uo § 4"-lnteudeneia G~ral da 
Guerra. 

Capital l)'.;deral, 9 de junho de 1899.
M. Ferra::: de Campos Salles.-A' Commissão 
de Orçamento. 

-ReiJ.uerimentos : 
De Aglib3rto X•tvier, engeuheiro civil e 

preparado1· de chímica organica d;t Escola 
Polytechnica ela. Capit:tl Federal , sol icitan•io 
um anno de licença. :pal'a tratar de sua saudc 
-A' Commissão de Petições e Potlcres. 

De Cu,rlos de Carvalho O:Jtta, alferes do 
1• regimento d;~ camllaria, pedindo que s3 
lhe conceda matricula em uma. das Escolas 
de Tactica e Preparatoria indepcnclent~. das 
clausulas rJgulamcntares .-_A' Commissão de 
Ma.rinha. e Guerra. 

De Jose da Cruz Santos, pharmaceutico 
adjunto do exercito, pedindo ser promovido, 
para de futuro gozal' tias v;Lntagens da re
forma.-A' Commissã.o de Ma!'inha. e Guerra. 

()Sr. Alt"redo Ellis (1)-Sr. Pre
sidente, pedindo a. pJlavra para. um reque
rimento que vou ler, foi meu intuiM obter da 
illustrada. e digna Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça. o seu parecer sobre a 
interpretação a dar ao § 24 do art. 72 da 
Constituição Federal, qne garante o livre 
c:iercicío de todas as profissões, quer moraes, 
intellectuaes ou industrhtes; e, si o fuço 
não é porque duvide e desconheça. o verda· 
deiro espírito da lei e nem porque encontre 

obscurirl.acle ou embaraço par<L a sua. execu
ção e regulamentação. 

Pa.r,t os Deputados que actua.lmente teem 
a,;sento nesta. Ca.s:L e que assistiram as 
discussões que se travaram no seio da 
Assemblea Constituinte, a proposito d.e emen
das fol"mulado.s no intuito ou com o 
objectivo de tornar mais claro o pensamento 
1lo legislador, tambem não pôde ha-ver du
vida, tmto mais quanto elles devem lem-· 
brar-se que todas as emend:1.s formuladas 
foram no momento rejeitadas pol" inuteis, 
por ent·~nd~r o Congres,o que a redél.cção 
t-.11 qual tinha sido tlada pela Constituição dos 
vime e um era clara e terminante sobre o 
respe~tivo paragrn.pbo. 
ApeZ~\r d;sto, Sr. PresidentB, reina em 

n1eu [~:;tado a '1l.oarchia. e a desorientação 
sobre o espírito elo referido paragra.pho, c 
é por isto que actualmente tr:Lta-se de 
processar criminalmente a medicas, n dis
tinctos p1·ofissionaes, diplomados por uni
vers idades estrangeit"as, sórneote . por não 
t€rem pre5tado exames de sulficienaia. e 
defendi!lo these perante as faculdades b;-a
zi!eiras. 

P<!çO, portanto, Sr. Presidente, sem des
conllecer, como disse, que o§ 24 do art. i2 é 
claro, á illmtrada. Cammissão de Constitui
ção, Legislaçilo e Justiça o s:m -pat"ecer sobre 
o assumpto e, si !ôr possivel, a regulamen
tação do mesmo para impedir duvidas e 
sombras sobre uma disposição tão liberal, que 
constitue uma verdadeira conquista demo
Cl'a.t!c:~. do fim do seculo dezenove. 

Tenllo concluído. 
Vem â. Mesa, e lido, cLpoic\do e sem debate 

eocerr1\dO o seguinte 

REQl:ERIME!IõTO 

Requeremos, por intermedio da Camara., á 
Commissão de Constituiçilo, Legislação e Jus
tiça, que emitb. parecer sobre o § 24 do 
art. 7::! da Constituição Federal, interpretan
do-o no sentido tle so.ber·se, clara e positiva.
mente, si os medicas diplomados por univer· 
sidades estrangeiras podem ou não, sem as• 
antigas formalidades de exame de sutf!ciencia. 
e defesa de these, clinicar e o::tercel' livrEH 
mente a sua protis.~J.o na. Republica? 

Sala. da.s sessões, 12 de junho de 1899.
Aif/'(~Jo Ellis .-Gustarn Godoy .-Bra:;ilio da. 
Ll~Z.-IIdefonso Lima.-Paulino Car~as. 

Comparecem maís os Srs. Urbano Santos .. 

(i) Não foi ~evislo pelo or~u. 

Amo-rim Figueira, Eneas Martins, Pedro Bor
ges. Tb.omaz Aceioly, Augusto Severo, Apol'
looio Z!:lnaydes, Malaquias Gonçalves, Bar
bosa Lima., Juvencio de Aguiar, João de Sl
queira, Pertro Pernambuco, Arthur PeixotO;. 

J Olymrio Camp:s, Rodrigues Doria, Neiva .. 

C:un:~ra Y, II 1t 
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Jayme Villas Boas, SJabro., Castro Rchello, 
, Milton, Eugenio Tourinho, Ada!berto Guima

rãe~, l\Iorcolino Moura, Jeronymo Mont~iro, 
Torquato :\!oreir,l, Jos4 Murtínbo, Belís;trío 
de Scuza, Nilo P~ç·mha, Silva. Castro, Agos
tinho Vida!, Bernardes Dias, Mnyrinl~, Ca
logeras, Alme:d(l. Gomes. Alfredo Pinto, 
Cupertino de Siqueira, Arthur Torres, Pa.du:\ 
Rezende, O li v eira B~<tgu, Edmundo dét Fon
sec<l, X:tvier do Valle, Alencar Guimarães, 
Lamcnbn. Li'·s, Possidonio da Cm.ha e Cas
siano do Nascimento. 
.. E' approvr.do o l"equerin~ento do Sr. Al· 
fredo EII.is, apresenta.do na sessão de hoje. 

São lido:> n julga.d')S ob.iecto de deliberação 
": os seguintes 

r~OJECTOS 

1~- 23- 1809 

D ela1·a que lWS caj:itaes c7os Estado.~, o;idc nao 
esti,;er creado o lo[;a;· pri~·a tiv o de auditor 
de r;t~c1·t·a, acct~r<ncl·.rrd as t<mcçi;es des;e 
cCll·i;~ o jt<::; s<ccional, em! <1 gl·aduaçiío de 
capitüo, -renrendo o soldo de•lc po~lo. 

O Congre:so N:J.cional decreta: 
J,rt . 1." Nas capit.a.es dos Estados, onde 

niTo estiver creauo o lugar privatiYo de au
ditor de guerra, accllmUiari as funcções desse 
cargo o juiz secciona!, com a graduução il.e 
capitiio, vencendo o soldo de~te posto. 

Art. 2. 0 Re•.-og.un-se as dísposi~ões em 
contrario. 

S::t!a d:ls sessões, lO de junho de lS99.
Tnwres de L1rm. A' commissão d.e Constítuí
çü.e>, Legis!açio e Justiça. 

A.ut o,·i::a o Go>:e,·:~o a C~J1cede1· pl'ivila(!iO pam 
CDr•.<tf"IIC(:!TO de W JIO. CStl"ifdtl tl~ (er!"O e,;!. 
lJI'u [,;I!Ji tii i "Hl ".' ,; E,l,·arta de FeiTO CeJlt·i'al 
d~ }Jcrnamlnu:o ole Pet ,·"liaa, com os {a.vm·e.s 
tio ,fccr!'l~ ;t, .'•IÚ~, rlc i li de OHt<!lJro de 1890, 
:r a{ ~ 1 r;-:11\l ;1t ia d e jt!1·os. 

·Pesq_ueira, Pedra, Alagih de Baixo, Ara
g;i/lcs de lngazeira, Flores. Trmmpho, Vllla. 
Bella e Florest~t , todo:; do Estado de Perna:n
buco. 

Art. 2o_ Ficam r:.ov;ogadas as disposições 
em contrul'io. 

Sala das 10essões, 9 de junho de 1899.
Joao de Siguci.-a.- .José llfa,·ümo.- Coelho 
Cintm. - B 1.J·úosa; Lima. A' Commissão de 
Obr<1S Publicas. 

Posto a voto~. é approvado em l .. discu~ão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 16-1899 

O Congresso N<.~.cio~l decreta: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo autori?.ado 

a wndcr a prazo a' s fabrktmtes e merca
dores attingidcs pelos impo~tos de consum0, 
comtantcs d:t lei n. 55~1, de 31 rJe dezem
bro de 18~i8. que o l'eq_uererem, as estampi
lhas ncces;;arias p~u·a serem selladas desde 
~<i- as n3ercarlorias que tiYerem em de posito na. 
rl<tta desta lei, mediante as conilições sc
guintE:S: 

§ 1." Os f<tbJ•icantes e m~r~adores que S5 
qnize1·ern aproveitar do bernficío <tesln. 1-=i jun
ta.riio ao seu requerimento uma. declaraçiio 
auther:tic;l (la natureza, CJuautiuat!o e valor 
no merca1lo !las mercadorias que tiverem em 
deposito e da summs.em estampilhas p2la qual 
se constituem devedores a Fazenda N<ICÍOnai. 
Estn. tlechtração ficai·{~ avelb;tda na rcpartiçã.o 
tis~al competent~. 

§ 2." .~s e~ti>.mpilhas lhes serão foruecidas 
metliante a5signatura U.e um termo de depo
sito. 

§ 3. o O p:lgamento da som mo. devida ser:.í. 
feito por quotas mensaes coi.Jraveis at: o dia 
lO d:.! cada mez, de mo:.lo que a. 31 de dezem
bt·o do cJrreme :mno est~ja ~lio integralmente 
elrectuado. 

Ko caso em que, at-': o di; l lO l~C carla mez, 
a quota devida não S"Jja p:t;p., l'•'put:1r-se-hão 
venc~Llas todos o..s l'estu.nt~:s e proccüer-se-11:~ 
i cobra.nç<\ cxectlliva. 

Art.. 2. o Revog;tm-se as disposiçõ.:s em con· 
tralio. 

O S1•. l:G:eredia d.c §á (pclr1 o;·dem) 
requer e obtc:n dispeu~il. de interstício p;na 
que o proje,~to que ac~l.J:.~. r.Je ser Yotatlo entro 
na prox.ima se6~ão. 

Art. 1". Ficn. o Governo autoriz~do a CJU
ceucr :t rtncm maiore.s vantagens olf~~·ecer, 
colll os r,~·m~c~;; com•tant~s do d•)Creto n. S\i"?, 
do IG (\e o·.ttttbl·o de l ::\\)0 e respectivas clan
sulas, s~l\· • • a. ganntia. d.~ juros, o :privilc&io 
11:u·:t conslt·ucçita, uso e goso, com o J:lra.zo 
maxirno de GCl anno~. de uma estrado. de ferro 
qu;1, partinl<t rla c·i-lade de Pesqueira ou do E' annuuciad.;t a votaçfí.o do projecto n.l88, 
pont·1 terminal da EstNda. de Ferro Centrai de 1896, auto:·izando o Poder Executivo a. 
de Pernambuco, Ya li. cid.úde de Piltrolina, ~ reverter p::~ro. o qu[l.\lro da reserva da ar
m:u·~om fSf)UCI'da do rio São Francisco, :P3.s· mada. ao cap:tã'l de t'ragatu. rerurmado Aris
samlo pelO$ tElrritorios dos muníciplos de tídes Monteiro de Pinho (3" discus~iio}. 
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Posta a votos, verifica-se terGm votado a 
•favor 46 Srs. Deputauos e contra 54. 

O Sr. Presi<!enlte- Não lla nu
mero. A votação accum a. presença de 100 
Srs. Deputado~. Vae se ptoceder cha
mada. 

Procedendo-se ó. clnmada, verifica-se t?rem 
:se ausentado os Srs. Urbano Santrs, Petlro 
Borges, Francisco Sa, Apol!onio Zenn.ydes. 
João de Siqueira, Fdi5bdlo Freire, Neiv:t, 
Ampllilophio, .Jel'onymo Monteiro, Nilo Pe
çanha, Bernariles Dias. Paulino de Souza 
Junior, r.f;J.yrink, Cupertino de Siqneira,,Adol
llho Gordo, Ovidio A\Jrilntes, Alves de ca.~tt•o, 
Luiz Adolpho, L:tm~nlw. Lius e Campos Car
tier. 

O Sr. Preéiiflen.t~- Responrlera.m 
. à chamada !Oi S·s. DJputados. Yae,port~nto, 
continuar a votar;.~ o. 

E' de novo annunciada a. vot:lção do pro
jecto n. ISS, lle lsg::;, nmo!'izanflo o P0der 
Executivo a revet·ter para o qua.•.lro tla. re· 
serva tla. rumadn. no capitão de traga ta. refor
mado Aristides MonteJro de Pinlw (:3" dis-
eussão). · 

Posto a voto3, ú appt•onrlo e~n 3'' discusôõ'ío 
e envin.do ó. Comnüs::üo de Re Jacção, o s~· 
g1linte 

PRO.JECTO 

N. 183- 1896 

O Congresso NQcion::tL reõolve: 
Artigo u nico . E. • o P .,der Ex:ecu li v o :lU tor i· 

·zado a reverter pa.l'a o qucvlt•o da resol'VO. tl;L 
armftua no c q·• i 1 n: > de frag;t ta rcf,Jrrnad o 
Aristides l\Ionteiro rlc Pinltu ; revoga.dns a~ 
disposiçõc.> o:n c·Jntrario. 

O Sr. ~ü:~'iin·a (p~i'' ~.·rktllj- ltc· 
queira a veJ·iíico.t;ào da vol.a•:i'lo t1rJ proj~clu 
n. 188, de 18%. p"rquo a C:>mat·:t .iú. rc:cn~ou 
a ontt·os. em conlliÇC•cs ~uperiure~, igu,,l rc~.-
110!. 

ProceLlcntln-~•! :'1. vcrít1c.tçiío, l'Ccc,nhecc~se 
J.cl·.~m vota· lo :~ f':t.\'Ol' ül St'.;. lJcpuLlldO.> e 
contra ·1G: 

E' annunciad:.t :1. ::>" Lliscus~ã.o t1 o p:·ojcctn 
11. 137 A, do I S9~, mn.J·ca.nrlo os cnsns e a 
fórll\a (la r·evi>ii.o r.hs cond(~mn:wücs pQna.es. 

traria a varias dispos'çües do projeeto em 
d~a~. . 

O art. 1 n tem di spDsiçõas que merecem a ,• 
altençã.o tl11 Camara, Ul.es como aquellas que 
vão de encontro aos princípios ge!'aes que 
l.'egem a. a m.nisli<~; :J.S d.e ns. I e Ill do § 2" 
relativo.s ao procurarlol' geral da Republica. e 
<~OS conjnges, parentes, herdeiros, lego.tarios 
ott pes;oas qtle do condemun.do morto inno
cente llou ven·çm recebido pot· qualquer meio a 
mis;;ão de rever o proceS$0: um~L pot· ser 
inutil e tornar-se um<L anomalia, e outra. 
plT obscura. 

Consid.~ra o orador tambem def,;i tua;: a, a. 
pwte do projccto que ><e re~ere a i!t~emuiza
çües. A.'; acçú~s rle indemniz.ação são apura
das por meio tle acç:ã.o civil; entret.mlo, pelo 
a r [. 3° do proj.~cto. ella e o resultado da ~en
tcnça d:1. revisão. !Ia., pala menos, eonfusão 
<!e poderes . 

I>ep1is de out!·as comiueraçõ2s sobre o 
meio etncaz: de havei' a indemnizDção, con
clue o oro.'l(:r pcuindo de novo a. attençiio da 
Caruo.r<< p:tra. tiio importa!1te a.s5urnpto. 

O Sr-. '1f'eixch·a.· de s;~ · julga-se 
:Jurig:odo, apeza.r d:1s consideraçõe . .- expendi
d:~s p:;lo seu nob!'e CL•ll·?ga que vem de prece
del-o na tribnn:1, o. fund<l.ment<Lr o seu 'lOto 
coutrar:o <LO projccto em dcuate. 

Co 1fcss1. que leu attcntune:Jte toias as 
(lispo~içü~s de que se compõe o projecto, não 
conseguindo de:scobt•ir-lhc o pens~1.mento, o 
intuito; ll:tl't!cenrlo-lhc, e:!tt'et:.nto, p21a lei~ 
Lu1·a. do ad. 2" c •laE dispo:,içües quo o pre
cc .. 1em •;uc o. dz:rna .]Uc~::i.o das intlemniza.
çüPs C)lltl'a os tllcsourvs c~tatloo.cs e federal 
CG!l~tituo o ob.iedi ,.o do projecto. 

Pa.,~a. o oratiOl' em revist·1 todas as dispo
skõ,~s (] ,) pl'O.i<:>cto, (]LHl Ct>asidcra •lel~ituo
~i$>imo, e tc~min~ cnvia.núo ú. ;\[esa. um re
q u,_,rilnento no s~ntido de voH.a~ o JH'ojecto ã 
Cornmissiin de Constituh;ilo, Lc,;islaç;ii.o e Jus
u,;a.o.Jim tle suJrr~r uma. revis'lo. (Júlito bem 
'"~ir. o /i~;~~.) 

Vem Ú. :-oleB'1. t: e li,1o o seguinte 

l:EQt:F.RDIE:'\T() 

Reqnr.it'o qne o prc(jccto n. 137 Jo., de IB!JS, 
volto :·L Commis~:·to plt'a. recon~i loral·o. 

Sllt r1:Ls Seo;~ües, 12 d1 junl!o de 1889.
Tei;.ef.!·. ,~l.t d': s_,_ 

Compal'c:cc:m aitvla. os Srs. J.o,;ó A \"C !i no, 
Coelho Cintl'a, Joã•) Lnpcs, ::\IoNira AlYes, 
·Tosto., Xtwier ela Sil veit"a, II'ineu ~IachatLo, 
Alcindo Guanabara, Timotheo da Costa., Au
gusto de \'uscoucellos, Erico Coell1o e Guillou. 

O §r. l~t·csid<(!nte-Considero pre
initcado o requerimento úo St•. Deputado 
T~ixcir:t tlc Sli., que acab<L tl: ser lido, visto 
nii o lHt:vet· lllHnero. 

Continua, portanto, a discuss:io do projecto 
137 A, de 18~8. 

O Sr. Cornelio <iLl. Fon.!'õeea 
v~m justi!lcar lig<:iramente o seu voto con· O §r. T~·ind~1.dc -Peço a p<J.lavra~ 
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O S.-. Presidente-Tem a 11aia;vro. Vem á Mesa, é lido, npJiado c posto con· 
. o nobre Deput(LdO. junctamente em discussão o seguinte 

o Sr. T1.•indade é obt"igado a· pro· 
duzir « ctefcsa rto parecer, na. ausencia do 
honrado relator, como um elos seus signa-
tarios. -

!\ão é mâ.o o projecto em discus;;ão; não tem 
elle O$ de lei tos apontaúos pelos nobres Depu
tanos r;~J precederam o orador na tribuna. 

O projccto amplia, desenvo! ve os arts. 7·1 e 
84 da lei n- '22-l, de 20 dCl novembro de 1894, 
e os pequenos defeitos de que elíc se resente, 
podem ser conigidos uo ~or·1·er desta dis
cussão. 

Pergunta a ~Iesu. si, approvado o r:;querl
mento do nobre D.~putado Sr. Teix;•im de Sà 
para. que o projfcto volte V.. Commi;;são, sor
l'rerá e!le nova discussão. 

0 SR. PRESIDENTE-Já ;:onsiderei o reque· 
rimento como prejudi~nrlo. 

O Sa. TRI:-<D.\DE-Neste caso, mitnda á :Oiesa. 
um outro requerimento para que o ptojectc;, 
volte ú Comrnissão, sem prejuizo da d is
cussão, rorque d<!s~ja discu~il·o, offerecendo 
as emendas pn.r·a. que, no seu pensar, melhor 
correspond:~. o pNjecto ao pensamento do 
. art. 91 da Constituição. 

O Sr. Presidente-O Sr. Depu
tado Trindade acaba de deciarar que rae en· 
'Vi.ar á Mesa :.~m requerimento, afim de que o 
projecto volte a Commíssão para revel-o, sem 
prejuizo da discussão. 

Portanto, é tambem um requerimento de 
adiamento, igual a.o que j:i. foi _;rpresent~do. 

Os Srs. Deput;tdos que o apmam quetram 
levantar-se (Pausa)_ Foi apoiado o reqne. 
rimento. 

O requerimento entra em discussão com o 
:projecto; não havendo quem {eça. a. p;thvra, 
vou encerrar a discussão. 

Como sabe a Ca.mara, os requerime11tos de 
adiamentos soffrem votaçio immedia.t;t e, 
como visivelmente não b.a. numero no ro· 
cinto, fica. elle prejudicado, continua.ndo a 

· discussü:o õo projecto. 

O Sr. T••indade (pel(l. o,.dem)-0 rC· 
rimento ~ para. que elle volte á. Commi.saii.o e, 
desde que não ha. numero agora, ficara para 
!:er votado qu:~.ndo houver. 

O SR. PRESinli:i'õTE-Não senhor, os reque· 
rimentos ne adiam(lnto são de immed.ia.t" 
votaç-d.o. 

O SR. TRL~DA.llE-E quando não ha nu
mero1 

O Sa. PRESIDEC\TE-0 requerimento :fica. 
prejudicado. 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o pro.jecto n. 137 A, de 1898, 
volte à Commissão de Constituição, Legis· 
gislação e Justiça. pa1•a emittir novo pa
recer. 

Sala da~ sessões, 12 de junho de 189!).
JosJ ~ivez,:no. 

QUESTÃO DE ORDE~ 

O Sr. Paula Ramos (pela. orcie•n) 
- N1i.o me proponho a discutir o requeri
mento- vonho apenas dar U!ll esclarecimento 
á Ca.s:i. O.co3rca. da questão levantada p?lO il
lustre membro da Coromis~ão de Constituição. 
Lerrislação c .Ju;.liça,sígnatarío deste parecer. 

O Regimento determina. claramente que os 
requedmentos·da natureza do quo foi apre
sent>tdo pelo illu~trc Deputado pela Pa.ra
hyba, isto é, os requerírn<>ntos de u,;liamentE, 
são submettidos immediatamente a. · vota~·lcO 
ficando -çrejudicad:Js c~so não haja numero 
p~ ra a "!Otação . 

O SR _ SERZEOELLO CorutÉA - Apoiado, foi 
como a Mesa. decidiu . 

O SR. PAULA RA)ros- O requerim.:nto do 
nobre Deputado pe~o Cen.t·á_ te_m por fim .~a.z~r 
o projecto voU(I.r a Comm1ssao de ConStttm
çuo, Leuislação e Ju;;tiçn.. e não é um reque
rimentZ de a•liameuto; submettido, como 
acaba de íi1zer a. Mesa, li. cliscnssão conjun
ctamente com o projc:cto, encerrada <~ dís
cmssã.o deste, ipso faclo fica encerrada a 
t.liscu.ssão do requerimento. -

Por occnsião da vota.~ão, a. !Ilesa submet
t<lró. o requerimento a. votos e approvado 
e> te, volta.rb. n projecto â. Commi~são. 

Pela reform;t do Regimento, por~m_:UD;l3. vez 
que não ha emend:Js fl n Commtssao a qual 
volt:.l. o proje~to este nfLo so!I'l·e discussão na
turalmente sustentará o seu parecer. 

o Sn.. A~n>mr.oruro- A CommiosfLo nií.o 
póde otrerecer emen\13.s ? 

O Sa. PAULA R..uros-Nt1o póde, um;•. vez 
que ílca. enceJ•r:tda. a di5cussão. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRfa-Entüo, para 
que vae t.i. Commissão 1 

O SR. PAULA. RAMos-Não sei : n Commissã.o 
ou sn:stenta o seu parec~l" ou reforma em 
virtun.a das ]onsiuerações feitas da. tribuna, 
mas este parecer apenas sotrre vota.-;;ü.o. • 

o S:a. AMPniLoPBio-Este :ponto precisa. 
ficar esclarecido. 

0 SR. PAULA. RAMOS-AS Comm.issoos de 
Orçamentoteem-se arrogado o direito deapre-
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sentar substitutivo, mas tem si<lo mão o pre· 
cedente. 

O SR. SERZEDELLo CoRRf;.:~.-E' a interpre
ta{;ão do texto do R:.gimento. 

0 SR. CASSIANO DO r<",\SCD1ENTO-E' a unicn 
possivel e r;1cional. 

0 Sit. PAULA. RAMOS-Não eStlL na SUa 
lettra.. 

0 Sn.. CAS5IA!'\0 DO NASCUtEXTO-~as está 
no seu espirito. 

O SR. P,\ULA. R.uros-Est:wa. n« lettra, 
mas depnis da reforma dos arts. 127 e !28, 
os pareceres sobre os projectos que voltam ás 
commissues soffrem ap :nas vot:•ção. 

O s~:. Coelho Cint.rn. (pela onh:m) 
-A solução a dar a esta q1restiio e a que 
V. Ex. annunciou. (Apoiados.\ 

Suhmcttido o requ~rim.:mto a apoiamento, 
C?ntimi.a a discussão Jo lJl.'C>jecto e a do requc· 
r1mento. 

Encerr:<da esta discuss[o,-si a Camara, em 
sua sabe,loria, resolver que o projecto deve 
voltar á Commissão, cstt~ lnt~rporá seu pa
recer e, sobre esse p:n·ecer, se reabrirá <> 
discussão. 

A reforma do Regimento, a que se referiu o 
Sr. Panla Ramos, não cogitou da hypothese 
em questã0 e sim apenas de emendas apre
sentadas a projectos em 3• discussão. 

O que regu!a. t~ mHteria são os artigos a.tti· 
nentes :J. requerimentos c to·1os os precedentes 
da Casa. (.-lpoiados e ruro apoü~dos.) 

Ha pou~os dias um i!lustre cotlcga reque· 
reu que um projecto fosse a uma Com missão; 
encen·atla a discussão do requerimento e do 
projecto, a Camara o.pprovou o requerimento 
e o projccto voltou á Casa. para. sobre elle 
abrir-se 110 v o de bate. 

Portanto, acrvdito quo a C:\mara sauccio
nará o pt•ocedimonto de V. Ex., mandando o 
projecto a respectiv<L Commissão, com a. •iis
·cussi:i.o suspensa. 

O Sr. Trindade-A discussão ~stan· 
do encerrada entcode-se si et in qua11tum até a 
votação do r•;querimento em discussilo, fi
c:.mdo, portanto, S()m etreito o encerramento 
da discussf10 do pro.bcto, appt·ovando ore· 
-querimento? (Apa1·1cs.) 

Eu desejo ficar esclarecido sobt·e essa. du· 
vida, porque ricnmlo encerrada a discus5i:io, e 
approvado o requel'imento :para voltar· o pro· 
jecto á Commissão, ficará a Camara. privada 
de discntil·o e emendal-o nos termos do novo 
Jlarecer,ficando assim a Ca.mara exposta. a ap
:provar uma obl'&.impe:rfeita ou rejeitar me
didas que poderão ser aproveitadas. 

Por isto desejo que V. Ex. me diga, ficando 
i!. sua decisão firmada como· preceito regi· 

mental,si voltara a nova discussão o projecto, 
s~ndo approv_a.d~ o requé\rimento para ser ou
vrd:~ a CommJssao; ou. por outra, si. a appro
vaçao do requerimento importa, ipso facto, 
a revogação do encerramento da uiscussão. 
(Troca<.J·Se ~wi!os apa1·tes.) Pergunto : a vo
~:tç~o tlo requerimento nii.o prejudic:\ ou pre
!Udtca o c:lcClrramento t.la discussão do pl:.'o-
.Jecto? (.4.pal'les.) · 

O Sn.. PRES!DEt-;TE- Estú. em d'scussão o 
~.eque,·imento conjnnctamente com o pro.iecto, · 
.)(!.tenho rep3ti•lo isto. 

O SR. TRIXD.\D8 - Eu ouvi perfeitam~nte 
V. Ex. dizE:>r: não havendo quem peça a 
p11.lana sobre o projecto e o r,~quet•imento, 
está encerratia a discussão. 

O SR. SEtlZEDELLo CoRRÊA. - Foi sobre 
outro. 

O Sa. PRES1DE:oiTE - Si a discussão esti· 
,·esse encen~•da, V. EL não potbria estar 
discutindo; seria ma teria. vencida. 

O SR. Tarxo.~DE - Fallo pela ordem, como 
reclamaçilo contra a decisão de V. Ex. , :<fim 
de que V. Ex., reconsiderando, a r~foi·me. 

O Sr. Cassiauo <lo ~a!illcimen· 
to-Sl'. Pt·esi,1ente, esta quest~o e simples 
por sua. na.tmeza. O primeiro requerimento 
do Sr. Teixeira de Sá e~ia visivcllllente pre
.iud[cado. (.·lpoi<~dos e :não apoiados.) V. E:x:. 
<leciJ.iu perfdte1.mente. E o segundo do Sr. 
Jose Avelino é um~t especiede interlocutoria, 
interrolllpe toda acçii.o legislativa a respeito 
e tlcve sel' vota• lo preliminarm('nte antes do 
projccto. Si a. Cam•ua decille que o projecto 
volttt iÍ. Commissõ:o, está claro qu~ em sua 
s:1bedoria entende~ precisar de novos esclare· 
cimentos, ouviodo na·vamente a Commissão, 
que este a'lno nii.o é a. mesma do anno pas· 
sado ... 

U~1 SP .. DEPUTADO-E que O Josse. 
0 SR. CMSIA.:oi"O DO NASCDIE:o;Tu ... e am~a 

que !'o,;s~ a mesma, como muito bem observa. 
o i Ilustre Deputado por Alagôa~, a Ca.mara. 
não sd ul~n sufficiclltcmente esclarecida. e 
remette o projecto ú Commi~são. 

A opinião do illustre Deputado pot• SIJ.nta. 
Cn.tlla.rin:t chega ao absurrl''· A Cam:tl'a pede 
l~ opini:lo ue sua Commiss:LO, esta [J<)de cori.
cordur co1n a. opinião da outr·a. ou U.i~corda.r, 
o nc~tc caso pretende S. Ex. que votemos, 
sem sequet· discutir, o. opinião ela nova Com
misoão! 

Seria i .... til e não entravn., por certo. no 
pensamento do n.utor do requerimento a. idéa 
do nobr·.· Deputado por Sant<t Catharina. 

O Srt. PATJLA. RAMOS dá um aparte. 
0 SR. CASSI.\~0 DO NASCIMENTO-O artigo, 

que V. Ex. leu, não consagra a sua doutl·ina, 
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e nem Gutro effeíto poderia ter o voto da Co.- rle :lHa importancia, d.~ modo que essas me~ 
mar<\ mandando o projecto á audiencia da did:ts v.·D m à Camat-a têm npena.~Y<Jto.ção 
commissão. si d~s::a a.udiencia nrro pudesse Ainda na anno passado :~:-sim succecleu. 
:resulbr para a Cama~ a o direí+.o de, melhor o Sn. SERZEOELLO CORREA-v, Ex. está 
escbrecid~. à.iscutir. o asssumpto. (Apartes.) · • 

Pm·o. m1m o Rcg1mento nao comaQra o. em opposJçao. 
doutrinado nobre Deputado, JlO"que ~e ctm- O SR. PAT.JLA rtMros-Estou onde sompr~· 
sagrasse ~erin absurco, e toda lei que, inter· estive desde que eiltrei para cs~a Casa: db
p:retad::t, da como resultado o absurdo, é cuto actos c nfío signa~arios ~le ac•r.s. 
signal de que a. interpr~i.aQ~'io nU:o e wr,la- Snpponh::L·S() gue >eJa pcs~1;~1, a 11ypothese 
dei'ra. ( Ap(c_:·tes.) No ~l.l·tJgo l'do pelo n~·bre I (lUC t~nba c~buncnto a op!llJit<) 1lo nob~~ De
Deputa/lo nao se Jlresume (lbsurcl.o do leg1sla- puta,~o pela Rlo Grantie do Snl. O que e que 
dor. (.!pa1·tes .) se ua ? 

Portanto, Sr. Prllsic!ente, a Co.ma.rn. an:es A 3~ diseussão ~"ti <mcerra.<la, porque não 
de se pro:mn~inr sobre f} pr0jecto, se pro- pó:le ser >""ot:vlo ? J'equeritr.erlto antes ele ep.~ 
nunciar<\ sobre ::c Jlreliminar qne ú o re.1ueri- cerr~·la a tlo proy;cto .. Sr se u!JJ'C uma nov~ dJS
:mento ·~o nobre De:putado. Sl a C'Jnlum cus>~:o, quo nmne tera dl • ~ Quarta dLscus
entender, mandará vullar o pr••.icctc i Com- !'ão, naturalmen~e; rr:_as pelo ~egimento se) 
mis>ito, flcaodo salvo o. esta o direito de mo- soffrem umn 4" dtscmsno os projectos ~rove
diticar. ou não a opinião u<t o~ 1 tra.; illéJ.<, níentes de emendns que contanlwm materias. 
voltando da Commissiio o )lrQjecto. t-::m de nova.s, emendas que ~il~' apl.'esenttd:la em 3" 
continuar a discussão interrompida pelo díscns~ão, e que, por h~o, s~'io destacarias e 
nobre Deputado. ~cifrem no>'fl, discm~iio. Port:tnto. a ~.-lesa rle-

Tudo que não fúr isto é t.umu!fu;;rio. cídiu , e decirliu muito hem,qll& oparecer,Yol-
Penso. 110rtanto, que V. Ex. dec'dindo bndo da Comm1ssi1:o, não mll're d<:>b:tt9, nem 

ns3im, rlecld ~perfeitamente bem e salisaz ~\ porh~m mais ser apvesenta.das emendas. 
aspira~ão dos nobres Deputnd•"S- o SR. c.usn~o DO N.>SCD!EXTO-Perdii.o: o. 

. distmsão ffcn. interrompida pot• {orÇ.\ do rl? 
O St•. Pa.1.1!!a nn:m.os-sr. Pre~t- querimento. 

dente, o r:ohre Deputado :pelo Rio Gl.'andc do I , - ' , · 
Sul. tem .r a2ã 0 e nu o tem. Tem, r;orq ue O . s~r:' ~AULA h.n:o~- E \ '_. EE~s. , S1 
a~snn dev1a: s<r; mas ~iio tem, porque as,im ~lOtn e,~e nume~o, vot",r-~m-~~ ~equerl!nent~ 
nao dr~tenmna 0 Re-gtmento, e y. Ex. ver{1. ~>em estar ence1 rada n. tlJS,u,.ao ao pro.]ecto . 
a procedcnch• do meu arg-1.1mento. o rer1ne- O S:a. C;,.sslA."o no 1\A~cnml\iTO- Certa
rimento, 11pre,e-ntar.lo p:lo nob1·e Deputa•lo mente. 
:pelo CcaPú! edit co?~unctamcnte _em ~!scuss~o o ~n.. PAtL,\. Urt.)IOS- :-r as nilo é isto que 
com o pro.]ecto, e ~o so encerrlwa. ~ 01sr.~s~ao tletormin:L 0 negim<mto. Pols si não estã en· 
de ~~~1 ;l~\n.n.~o. se enc;~rat• a .. mscns~an tlo cerrud1t 3 <liscmsão do projccto, como se iria. 
out o, St'o .o a,sun, elle ."o po9era ser v~r,n.do vobt' 0 reqnerimento ~ 
:uma I'E'Z encenada. a dJscussao do pr0j('cto. . 
(Ap,o·tc:s .) , O Sa. SJLV~ ?IL~mz-~ Dr. Al·thur ~tos 

Si o requer\rnrnto fosse de arl.iamcmu, · c1nando Pre_srJente, asstm entendeu mmtas 
so.!ft·eria vot;lção immediata, c, nílo )\;<vendo V(!Zes o rr;nmento. 
Dumeto, ftc~ria. 1)J'ejtt•licaclo. 1!a.s não H: o Sa. PAvUI. lLuro~-o Dr. Rios entendeu· 
tr-;1b de um requerimento rl~ J.tliamento, visto o Rc~>imc·nto de divCtso:; modo~: ma; muitas 
que clle 11~0 di~- sem pl'(>jUizo d<J. rli~cus~ão. ,·eze~ obriguei-o a dar-llle a. vertiar.leira in-

O requc;·unen~o do_ na1>l'~ D~pul;llo pelo t ~r·pr::>t:Jçilo; como pol' exemr•lo na questão tl:~. 
Cear•: ~sta r:m d1.-'cussao conJunctmncnte com a.mnidil\. ( ,111-J:wlo$ ) 
o Jl1'o~ecto. Nessas c6ndiçües, Sr. Pl'c~idcnte. entendo· 

I 01s .!:em, p~rgnnto : como vamr.s 'I'Obr o quo a. Mes:l pmceu~u cor;·et.:to.nJcntc . um[), 
l'eq~cnmen~o antfs_tle oncer:ror :l. •liscns.<íin ~ H!Z encerrada a dis:,ll~~::-L(' do requcrin1ento,, 

. Amda mar.s ; acceito pe!:J. Camar.l. o l'UjU•3· que esta em disct!Esilo conjuncú1mcnte com 
rrm;.nto <lo ~ohr·e D_~ll~tado p·,ro C<l<<r:i, o 0 TJrOjecto, ct C1mar:1 ü~t·:• rJo pr·onnnclal'·SC· 
Ji~(lJectc v:~ e a Co_mJ!l:sst~O e esta sustent:1 ou s .. brc 0 re•;ucrimento do nobre lJ,·p~tta.Jo IJell• 
nao o parecer prtmltJYO. Ceará, Si 1'l\r :~ppr-ova·~o o rcqUt:runentu, o 

_D~tto o e;;,:<~ rle cl1~ acct:itar o r~:'cer j)ri- projccto voltarà á Comrni::;~ão, e que~ ella dê· 
mJtL~o, .o pro;ecto ; olttt '" nova d1:o:cusm~? novo parecer, quer sustente o ant2go, eye 
(Apa!leo ·) . _ , . terâ de passar apenas p~Ia. v ulaçao c nao 

A Cornm1ssac rle Orç:1mrnto e q 1uo tom 1r- seril. mais d!scntirlo. 
rog:_!do a ~i o diL'eito de, depois de cnoe1rada a E' i>. to q;:o determin:J. o llcglmento. 
3~. drs9u:>sao desse,;: pro.jecto:", npresental' "u!J-
shtutJvos, con~ignundo medicbs finance1J•, ts O §r. T.rindadoe-Peço o. -p&.iav't't:h 
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O .81•. PresideH1.e-Temnpalana.o O ~R. TRIXDADE-0 encermmento àa dis· 
S1·. Trind<tde. cu;são é, portanto, si et in qum!Hm. 

O illuske representante de Santa Catha· 
O Sr. Trh'ld:ade-S!'. Presidente, o rina, com cuj;< opinião C3tou àe inteiro 

rertuerimento do il!u;trc Deput<1do pelo Ceará, uccordo, uisse e disse muito bem, que nos 
que se ach 1 em discus>:lo, contem a mesm:t trmnos do Regimento, que é i~Xpt·csso, uma. 
proYíttonda tlo requerimento que V. Ex. vez cnccnatla a tliscus;ão. o projecto uüo deve 
julgou prejudicarl.o e Ql1:) loi apresentado voltar iL nova cliscu;;slio. PvrlantC'l, lldoptailo 
pelo nobre D.~pntar1o por Pe~·nambuco o .sr. o requerimcnt!) 1ld audiancio. rla Comrni~s1o a. 
Teixaira tlc ~u. E~tc reql;tEH~mento pecha. a t·espeito do 11~crecimento do projecto, clle 
volt<~ do Vl'o.Jecto a Co;nrmssao de Cor;~titui· será apenns votudo. 
ção, Logislnç:i.~ e Just.iç:J. . para esturial-o ile 8 s. Ex. fundotl a su1. opinii\o não só na. 
novo e etnit.lrr n. rcspe:to o mu parecer. cli>posição r<?O'imcnlal cc.mo nos precedentes 
V. Ex .. iuli:;DU. prqjullcarto este requeri- desta. Ca>a, n~s qua2s aliás :?.poia :t sua. opi
m.ento sob -l'lmd:J.mento de quo não hwia I nião o illustro rêpresent~mte :lo l_lio G;rande 
1mmel'o pura ~-ob:•. . do Sul, que argumenta a 1·atio; t ~, 1sto e, ar-
~ntrcta~ l~. o, ill~str~ De~utndo pelo ?·:ara, I gnmonta r/,· }•ue cmsiõtucntlo, ~o p;\SoO qu; o 

a:po.3 a dcc1s:w ae v. l~x. Julgando p1 e.)Uth· iliustt·a repnsoatante por Santa Cathrn!Da. 
callO ~1quc!1; raquerin:ent::~, o!fer•eeeu um arg-umenta rk jw·e c;.,,;tit,to. Di<tS, :porque 
outro ipsis vi•·g"li.''• rc·rjuereóldo a ;·cUa t!o v. Ex. não resot;·eu e.> te ca-io~ 
prc-jecto em dt~cu..;5iío á 9c•m:nis,;ão t:e Cllll~~i· II(l. pJtlCO v. E:c não se tlignou d ·.ouvir
tuição, Legislação eJ~stlça, pwa csh e~mttu· me o por· isto t'.>rno :t insi~t:r: approvMlo o 
o seu p<J.l'c~or a respolt•). V. Ex. acce;tou o r;-querim<:nto t!e tvliamentn, ip;, (Cicto !lca. 
reqLterilnent'l c pnl-o em cli,;cussão. . athadn a~· discu~são do projecto·~ 

Levantei sol,re clle ~-mesnl:\ ·~nvt·1a_ CJUP. o Sl·. Pre;,;iüen te- AJlpl'OY:l.do o 
me o?~.o;reu por occas_1~D. ~la t1~~.:?:~'10 t!~ reqnerimento, 0 projc:~to yae <i Gommissiio 
r.cqncll.~Cn~?, do.,. Sr. T.e!XeJr:l de 'cl. ··!' ~~~ respectiv_a p:·~a tlat· pu l'C\:Cl'; fie,\. Su~penS:\. 
cerrada<> dh~uss,to do r e(]ucmnent_o _c' o t.11~ 0 a discussw ate vir e;te P<H\.:ce:·. 
este, qunn lo houver numero, 1Ihpllct:umellt<' , . , , , . . ·t 
fica pl'ejutHcado o ence:·ram.ento ua. 3·' dis· o. ~R. Tt.E'\_?ADE - E~tJn ~'l.tbfel. ~ com n. 
cussiio. v. Ex. 11ão rewl veu. d·wtsao que \'.Ex. acaba de dat' e <~.,radcço. 

O íllu>tre Depnt:;do pelo Hio Gl'and~ !lo ).Tinguem m~.is pa·Hnrlo a p:tbYril, é oncer-
Sul, que Jn.) prece1leu na. t1•ibnr1u.. tlis:>e. f!UC ra.Ja <l di~cus~:.:o c auiath a volaç,ão. 
fica :prC'judíC<l•lo o cncerro.menlo do projrcto · E' ;mnunciada a discus~ão uaica dn projecto 

o SI~. c.~ssrA:\'0 DO N:\SCDr8:\Tu-,\ di.>· n. l2. U•l lSJJ,aut.•r•izllU::lo o p,;v'Cl' Executivo 
cussão lica suspensa; di-se nmt i nterlo- ;\ con.cetke um anno de li.cenço, com o respe
cutoria. ~las tlepois rr<~.br<?.-::'·3 G. 1liscus,:~10. cti vo ordenndo,ao olli~iõl da Cni:x.a Eco no mica 

o Sr{. Ttuxo,\DS - Niio se abre nova ilis- 1le l\Iin:J.s Geme;;, Jos~ CyríllCO de Magalhães 
cussão. Rr.lga, par,, tratar tlc ~ua. sa.~tde omle lhe 

O Sr .. C,\.SSB~'" ro NASCI~!fl:'iTO - A di:::· convict·. · 
c;,.,,;~,0 c a mcsm''· 7\' :ll:.(lletn pe lindo a palavra., é Clh:er.rada a 

o S•t. Tiu:"\oAnt> - Novn. ui>c.:ssão sú 1lfl tliscuss:Lo e a•.l.i,ulA a voto.ç-iio. 
em un~a. hypollto:e uo R~gimcnto. E' o.nnnnc\v;la<\ d's~n:-siio unica do pl.rccer 

OS1t.SIL\'A :\IA.tu<:- Qu~nlo ::.semenuo.s n. 5 de 180::>, conc()dcndo ao Deput.:1do pelo 
r.>~+.· .• ~lo <l~ ;-.., J;\lto Gl'osso, Joaquim C:u·acciolo são de5bt:<ttlas na 3• d"t:;cu~si'io. "'"·. -
Peixotr. de Azeve !o, CO di:l.s •lc licença para 

O SR. TR11'>DADE - Perf:~ito.mcnte, e so) tt·ai,,H' do sua S::IU'IC. 
~nlií.o l~;L lllllil. 4' di~cns,ü;o. 

l\itl,.' Uc.n DNlin1lo o. p:1la.v.ra, ó encenad<1. ::i 
0 ~R. C.\~S!A:'\0 D:J NASCI>TE:I:Tn - Poi~. O tli:;cus~i\o C :llliali;\. :\ YOt:tç.[o. 

q·uc di;~c ;;in:io í;;to! V. Ex. e~l:·t chn,·etltlo . t 
no moil1:v!<'. Eu tstoLt de necordo c:om \'.Ex., E' n nnun··iarl•t :J. <liscus.:;iio unica do pl'OJCC o 
jsto é, "UéJ :1. disms,;ão sa su~renrh. n. 19 d<>. lt-'DJ, nutoriz;mtlo o PoJ~rExec2-tivo 

., a. coneedo1· ao juiz substituto ntt se·::çao do 
O SH .• T:~I:-;"t>AT>I' -Estou me valendo <k Estndo do PiauJ1y, Dr. Raymundo Lustosa 

V. Ex. contra o S:·. Pre~i·lcnte. (H·t aJJao"fc..: ·) !\og-nei ra , oito mezes de licca~·.a., com o or.le-
:Mas, Sr. Pr.;sidcnte. o illustrc Deputado nado que Hw r.o:n petc, 1nra tl.'ll.tar de sua. 

pelo mo Gr.,nde tlo Sul disse que a. a.ppro\·~•· so.utle oncle lhe convier. 
çii:o do requerimento iWJ.nrta. no adw.mMtO . d 
da di.;;cusstlO. Ningnem :pedindo a palavra, e encerra a. a. 

0 St{. CA~:<lA:-10 DO l'<ASCD!Ei\'1'0 - Fica a discussõ.o e n<Jic\d :t a. vot:lçiio . · 

discns;.[io interrompi,la n.té que vcnl!.'l. o ]H· E' nnnunciada a Ja rl iscnss5o co projecto 
recer da Co:nmissão: é uma iuterlocuton.t. n. 13(), de lS9i, autorizando o Governo a 
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rearlmittir no serviço activo da armada o ex
primeiro-tenente Eurico Pedroso Barreto de 
Albuquerque. 

Ninguem periindo n. palavrn , é encenada. a 
discussão e adiada a votaçrt:o . 

Vão a imprimir os s :~guintes 

PARECERES 

N 15- IS99 

Jttlga que ao Congresso "y, ,cio>~al só C(lV8 e~:c!
minrw o p edido de cred.:to gue lhe SPja di
'' igido pelo Pode)· Executi.uo. desde IJHe pe-
1·antc csle Ott p c1·an1c o P ode1• JBdicia66 

. haja o l'Ucl)lmanre li.quiàado o sei\ dil·ei~o. 

~uerim~nto do Porfi:-'o Jos~ Fcrrcir!l ~ tl) (ISJ'n.phist!'!. 
nposentodo elo. Repo.rti•;io Gemi dos Tel~gt·opbo• . J 

Porfirio Josl\ Ferreira, telegraphi~ta :l po· 
sentado com mais de 24 :umos de ~crvico 
eif~cti vo, reclamo. rlo Congres$0 Nacional pa
~mento de quan tias a que se julga com 
~ito por ter sido violentamente arreda.d.-, 
do exer~icio <le SU:l s funcçces por netos do 
Poder Executi1"o. Nilo impugnando. antes 
reconllecendo até certo ponto o direito r'to pe
ticionaria, jul~a entretanto a Commissão não 
baver que deferir no seu r, ~querim •.nto, pr·is 
o Congres:>o não póde entrar no exame desta 
questão, cal>eudo-Jhe fa.zel-o qunndo tiver rle 
estudar o credito que o Governo solicite par:\ 
pagar essa quantia, quer ~E>ja pel() P cller 
Exe~utivo reconhecida a p roc:ldenci:J. do ra-

. querimeato do supplicante, quer no cas0 de 
ser a Fazenda Nacional condemnada a pagar 
ao requere ate, s i este, discordando da deci:;ilo 
do Governo, recorrer ao Poder Jn•licial'io e 
.est() se p!'•.•nunciar fa.voravel â pretenção 
exarada no presente requerimento. 

Sala das Comrniss\Jes, 10 de junho de 1899. 
Cassiano do .Niucim~nto , presidente. - Calo
ge1·as, relator. - Au!Jt!slo J .. li111tencg•·o. - .Au
gusto Se~cro,- Jfay1·ink.- Lau ro Miill.:r. 

N .. 16-1899· 

Julga gu~ ao Co11gr :s,<o "Vaciona l só cct~C c.r.a
minar o pedido de c1·cdito 9ue lhe seja diri
gido pelo Poda Ex c'1tioo, desde ']U: jie1·arHe 
este O« pe1·anl~ o Poder Jndiciario !wjcr. o 
recl::.ma11te liguidadv o se H di1·âto . 

(Rcquorlmcnto 1\c Jo!é Born~r.lino RiL• <ro Gtlim:>:·ies 
f. o olfic<:~l dn rep::u-ti•:iio dos corroia• .) 

José Bernardino Ribeiro Guimarães, l• 
offieial da repa.rticão dos correios, ·aposentado 
em 29 de agosto de 1894 e sendo e:;te acto 
considerado ue nenhum atreito a 1• de agosto 
de 1898, vem solicicar do Congresso verba 
para ser pago dos vencimentos gue deixou 

de perceber entre essas duas datas . Na 
fõrma. de pareceres anteriores. pensa a Com
missão que a liquidação ilo direito l o sup
plicante deve ser feita pelo Poder c;xecut ivo, 
ou, caso com a decisão deste se não conforme 
o peticionnrlo, pleiteada perante o Judicia.rio. 
Em qualquer das bypotlteS•:s, n. quantia a 
que o requerente ti ver feito ju:::. si assim 
acontecer, deverá !;er pedida. no Congresso, 
c,;.bendo a. este pronunciar-se nesta occasião 
sohre o assumpto sujeito a. seu ·~studo. Não 
ha. pojs que defer ir no caso presenk . 

Sala dn.s Commissões, 10 de j unho de 1899. 
- C"'ssiano do Nascimento, pre~idente.
Calogeras, relator.- Au,qu.;to MonteHeg1~0 .
At~!Jl'Sto Sc~:e·ro.- Jíay1·iah .- La~'ro JI,!ller. 

N. 17-1899 

J;t7ga IJH~ ao Congresso .Z'1·,1cwna! só cabe ex'.l· 
mina·1· o p~dido de credito lfl'C lhe seja di
rigido 11elo Poder Executit:o. desde l) tle pe
;·a:!le este ou pc1·antc o Poder Jt~diciario 
/,aja o rEClamante liq~idadc, o ~71! di;·eito. 

lr\.equ.,.i:nento de M~:'timo Hugo Ose:>l' Gu <ch~l'<l, cx
!nsl~ei: tnr d~ 2a c!:.us~ da Rcp:t:-ti~io Ger:.l dos Te
J,~gr:lr~h~s} 

A' Commissã.o de Orçamento fo i pr esente 
um r equerim"oto de 1Iaximo Hu~o O~ca.r 
Guiehard. cx-inspector de 2" cla.$Se daRe
pa.t•Ução Geral dos Telegraphos perlindo pa.
;(amE>nto de vencimentos a qne se j ulgo. com 
direito . Sem entl'ar na. apreciacão do pe
dido, julga a. Cornmi~ão mais natural que 
se.i<~. Hqui:la.tlo perante o Po,ler Executivo ou 
perante o judich,rio, caso nã.o se con l'orme 
com a decisão do Governo o peticionnr io, o 
direito do requ~rente_, cabendo ao Congresso' 
então tomn.rconhecimento do cre:lito que, em 
uma ou outra hYpothese lhe scril. pedido. 
caso obtenha so"tucão fa.-oravel o suppli
cante . 

Sala das Commissões, 10 de junlto de 1899. 
- t:'as•iano de .Nc!cimento. presiclenie.- Ca
lo,eras, relator .-.Auousto Jiont,,n.;gro .- Au
{1~;,,,., S ;oero. -Latcro Jit~ller.-J1!ay!"inh. 

N. 18 - 1899 

Jul-:;a que ao Congresso .NacionaJ sô c 1ltc e:ca
mi>taí' 11 pedido de credito qyc lh~ seja 
diri;tido ]iCto Poder Executivo, dc:;de que 
tJemnte este 0111 perante o Poder Judíciari!) 
haja o ;·ecl:mwnte liquidado o set{ d ireito. 

(R••1ue~imento •l• Jo:t.quim Josê Buqnér:., tolr;;r~phis\a 
tle 2" cl:>.sse d:t Rep:u·.i~ão Gera! dos Telcg r!>.pbQ5) 

Joaquim José Buquera , t elegrapbista de 
2' classe da Repartição Geral dos Telegra 
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phos, pede pagamento de v:encimentos ;1, que 
·· se julga com nireito. Na. . fo_!·ma de parecer es 

anteriores pensa n. Comm1~sao d~ Orçamento 
só lhe Cúmpetir o exame do cred1to que pelo 
Poder Exl.'cutivo lhe fôr opportunameute 
solicitado para satisfazer esse deLito, q~er 
na ln·pot hese de ser o peticiouario attendido 
pelo ·Governo, quer a União •eja condemnada 
a. pagar por sentença judicial, de~de que s.e 
apure perante este Por\cr o direito do supplt· 
cante. Natiu. baque defedr,poís, na. presente 
pretençã.o. 

S.1la...das Commissões, lO de junho rle 1899 . 
- Cassú:no d~ iYa$cime;!to, Presidente.-Ca/o· 
ger;rs> relator. -.4u;;u<t.~ il!ontenegr.o. -Au
,qv.sto Sc"De1·o. - Lat<I'O .1vf,~1 ler .-Mayrmh. 

Vão :1. imprimir os seguintes 

PROJECTCS 

N. 10 A-1899 

Cré!a wn (tmclQ ~spccioZ. applicnvel 1W >'C$fp1e 
c oull·o p wn 9 tranlia elo ]X!T'_cl . moeda em. 
cirCI'[açlfo, cada. ttm C'JitS I II HtdO ('O!n ?S 
recuJ·sos · qt<e emoncra e dá Ol'tt·as Jii"O lit
dencias. 

O Congresso Nacional decret.'\ : 
,út. 1. n E' constitui tio um fundo e~pecial 

applica>"el ao resgate do papel-moeda, com os 
seguintes recursos: 

L Remb. em papel proveniente do arren
damento cbs estrall<tS de ferro de proprieLiade 
da t.:uião. 

n. Protlucto da cobrança'da (lívida activa. 
da un:ão, qn:1lquer que s~ja: a m a na~ur~za,, 
inclu~m·e as sommas pro·.'ententes da. IJqUlda
ç[o do debito dos bancos e dos emprest1mos 
feitos ás iwlnstrias sob a fórroa <1e lionHs . 

I!I. Todas e quaesquer rend;tS eveotuaes 
percebidas em papel pelo Thesouro. 

IV . 03 saldes que se apurarem no Orça
mento. 

Art . 2 •' Para garant ia rlo p~pel-moeda em 
circu laç~o é creado um fundo com os recursos 
seguintes : 

L Quota de 5 nÍ•· curo, sobre todo:: os di:
rcit os r!e importa~ão paro con~umo. qu~ sera. 
pei"cebida a partir de 1 de janeiro d) JOOO . 

li . O saldo das taxas a.r1·ec;1dadas em o1:1ro, 
dedu z.idcs os serviços qu~ nesta espe ~.1e o 
Thesouro e 0b1·igado a custeaJ' . 

!1[ . O producto integml <lo a t'rendarnento 
das cst l':vlas de farro da tn:ií.o que tt~er . 
sido ou f,:,r estipulado em ouro. 

lV. Todas · ~ quaesquer rendas evcnt uaes 
percebidas em ouro. 

O p!·ojecto elaborado pe lo Sr. Depu tarlo Pam"'rapho unico. Fica excluiclo das dis-
A. Montene~ro e ora submettillo no (~studo po;h:ÕP.~ da. presente lei o producto da ope
da. Cornmissãv de Orçamento. forrnu!n com r açã o qua porventura se real,_.:tr sobre a 
verdade as medid~s tina.nceiras indicadas EstJ•ada de Ferro Central c!~ Brax.il . . . 
pelo Poder· F.xecutn·o. na. mensagem de~ te Art. 3. u Sempra que a sttuaçao camlnal e 
anno ao Congresso N~~H:mal. _ , . 0 estado da circuluçiio o aconselharem. po-

0 r3overoo as quahticou enlao, o.e ~~ch- , dera 0 Governo empt·agar o fundo d~ res~ate 
das capitaes, no momento, _para a reltat.:Itt2- · no augmento do fuudo de garantia e v:ce-
çâo fiuanceira. da ltepub~lca, .e a Commtssa.o versa . . 
de Orç.amento as acce1ta 1ot~gralmen~. 0 funO.o de garontia. nunca podera ~erre-
sem additar-lhes qunesqu~;r outt·a~ prO'Vl· duzido a m~tlos do metade do seu valor . 
dencia.~ . porventur(l. l'Ccom:nendavel$, mas Art . 4 .• o rnndo de g,1r:~n tia ~orá consti_
suscept.iveis de serem ~nstderadas em pro- t uido em metal on ~eu equivalente e d~pOSI· 
jectos espcciaes. . _ . . , tado em um estabelecimento b.1r~ca.r10 .uu 

Julga-se a Comm1ssao d1sp~ns:1.da derepet_:1: Lonclres de>endo os juros do depo~1to o.ss1m 
aqui as razões que aconselharam ~ c~ear.:ao coastituido ser incorporados ~o mesmo f~nd_o. 
dos fum~.os de resgate e de gar.1nt1a. do Art. 5. a E' ex ti neto o d1re1to dn en11SS<~O 
papCll-moeda, já. cxposta.s ::lO Congr<?ssu ll:l concerlitlo ao Governo peias leis de 29 do .!UO.lO 
l!lensagum a que a!ludm e sustentadas pe- <le 1s75 JS de junho de 1885 e 23 uo se t~mbro 
rante a. Cttmuro pelo a.u~or do presen te p ro- de IS9:3·_ .. 
jecto, limita.ndo-se a. dctxar cons1gna.llo.qu_e, 1\ rt . 6.• E' autorizado o Govel'l1o a rt1ttra.r 
quanto ao fundo de resll"'te, a Co:~•m••~ao do fundo de rrar.mlia até a quantia 1le Quinr.e 
ncceita a id~n. .de daposltal-o no extertor mil contos, papel, para, por. intcrme~1io do 
pela convemenma de augmental-o,. c~m os Banco da Republic:L, _o.c:udir .o.s necessid ades 
Juros em ouro que o mercado estran.,e1ro lhe tio commercio por mot1 vo de cr1:e exctlpctOnai. 
:virá a pagar . os emprestimos ~er-lo feitos sob garantia. de 

Sala. das Com missões, 12 de junho de 1899. ti tu los <la ~i vida publica feder al fundada e 
- Cassicmo do Nascimento, presiden.te.- L·wro por pl'azo nao e:z:~edente d~_um a'! no. • 
Míille1·, l'~lator.-At~gttsto St~çero.-Atl[!usto Parag_rapllo u mco. ~ caprta.l e JUros ~:-:s 
Montenegr•).- Caloge1·a.s.- .iYiay1·in~ .- Serze- emp!est1mos rcverterao para o fundo l ., · 
dello (com restricções) . · r ant1a. 

Cãm:t.r:t. V. II 
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Art . 7.0 A iocinera<·ão do papel-moeda 
fa1•-se-ha. com t.cda a publiciclad·.l possivel e 
pela fôrma. j ulgala. mais conveniente pelo 
Governo. 

Art. S. • O Go,·erno fJ.rá. pub!icar memal
ment.; o estado da circulação elo par-el- rnoeda. 

Art. 9. u Re.-ogam-s:l as disposições em 
contrario. 

S. R.-Em 24 de nnio d~ B99.-""1ugt~sto 
Mont encgro. 

N. 14 A-18~9 

RedacçiJ.o para a 8·• di3c~.!ssão do Prr>jecto n.14, 
da.< lo a": ~o, que fi.,~u as ['""('as ria 1e1·ra pau1 
o e~ercicio de 1900. 

Art. 1 .• As forças de term para. o exerci
cio do I 900 consto.r[e> ; 

§ I ." D~s officiaes das diiTerentcs clas~cs 
llo exercito. 

§ 2." Dos nlumnos das E~colas ~Iilitares 
até oitúcentas praças. 

§ 3 ." De vir.te e o:to mil cento e se~>en i:l 
:pr,1ças t\,~ p1·e t, (listt'i lJuiJas prop· r cicma l
m cnte tle aceor·do com c.;; qu: vl r .s CHD vigor, 
as quaes poderii.o ser clel':vle~ M dobro ou 
mais, \Jm cil'CIImstancias cxtmordiu:n·i<ls. 

Art. 2.'' Esta·s IJrnças serii:0 completHlas 
:pel<t ftirrr.a expressa nu ,,rt. b7. § '1" da COil· 
stituição, e nn.lei n . 2.556, rlc 213 de >etem
bro ele 1874. com as modifica.cões est:;.belecida.s 
nos a1·ts. 3' c -1• da lei n. 39 A , rle 30 de ja
neiro d :J 1822 e alteraçues constantes da pre· 
sente lc·i, continuando •·m v igo1· o paragr.•pho 
un!co do art. 2° c o r.rt . 3" da l ei n. 3V4, tle 
9 de outubro de l 803. 

§ l .•' As juntas de <tlisbment•.1 e as de re
visão, a r111e se rcfc·,re o a;·t. 3" (13. l ei n. 30 A, 
<le :':o cc Janeil'O de 1892, serão bm c~'· 1\..: 
tado compostas (\e tr.:s ci•ladiios nom(;:cuc~s 
T'ara. c•ula <:ircumscripção municip:d pelo re
-spectiYO comma•ulante superior úU co:nman
dante ue brigad:1. mn.is antigo ela gu:lrd·t na
cional. devenclo ~empre CJU-:l fOl' pos~i \· e) ser 
preferidos pa i':.>. membros tless:is j unt.as offi 
cil!es r...formado.s ou lwnor:u·ios llo exercito 
ou tia a.rman:1. c, na ftl!l.t rlesles, otnciaes ela 
mesma guarda nacio~1al . 

§ 2. 0 bs cidar1ü.cs as~im <1esiHr~a,1os para 
esse serviço publico ficariio sujei tos à multa 
de 50$ a. 100$. sempre que se recu~n.t·em a. 
funccior1a.r nas juntas p:tr·a que li•rem ncmc.'\
dos, incorrendo em igual penalitlade os com
mand:J.n te; superiores ou de h1·!~ada que em 
:prazo marcado pe!t) Governo Feder<t l deixa.
r em de e.!I'ectuar •~quellns nomeações. 

§ 3. o Serão privados das honras ioh ;-:rentes 
aos seus postos, as.>im os otliciaes honorarios 
e os da gua1·do. n:Lcion:J.l, qnu depois d :~ multa
dos d uas vezes se eximirl)m de fazer parte 

das juntas de alist:'lmento ou ele rev1sao, 
como os commandantes su periores ou de bri
gada IJ lle n2s mesmas condições per.;i;;tam em. 
não dar as provideacias que nesta lei são de
f. lricl[).S i• sua competencia . 

§ -L" Das delib·~rações das j untas reviso
ra~, c<llJeril recurs':l, por q ualquer cidarlão ou. 
pelos intere~s:1dos intel'posto. assim no Dis
trictJ Fl3rleral como nos Estados. para um(l. 
junta super•ior co:n sede no. capita.l destes:. 
composta Jo .iniz .li.!deral, do s~u s nllstituto e 
o!o procurador seccional . 

!"; 5. '' No ro\gulamento que hom·er de ex
pedir pnra execução de5trr. lei, o Go,~erno fi
xr.râ. os prazos dentro dos qanes cle>eruo ter 
log :r r.ssim :~.s nomeaçõe.-; e excusus l egíti
nn-; para composição das juntas como os re
cur·~os tle que cogitam a p:es':!nte lei e as
antê· r iores por est:l não revogadas. 

A..-t . 3.• Emquanto n:'io tôr exP.cuta·lo o 
.>or·teil) militar, o tcmr:o de servi•:o p:-1!':\ os . 
""o!nntarios será. de tt>cs t\ cinco annos, po
tlewlo o engajamen to dGs que t iver·em con
cl u i•!o c,.:;e :serviço t.,r Jogar po1· m~is de uma 
ver. e r>:~r tempo nunc.-~ maior tb.l cinco annos
de cHl:.!. Yez. 

§ L" Emqu(ln to 11ão fôr executado o sor
t~io milit~r-, scrli•J n.ú mitt idos como volunta.
rios nN corpos ile in'·ant,lri:t e c:tvall:1 ria , 
se1·vindo d11ra.nte um ::~,nno. os hrazileiros 
maior.::s de 16 annos (]Ue, •lestinanclo-se :l-OU
tras prorissüe;:, queiram eximir-se elo ser
vi~o militar <;bri~"lltodo (Constil. arts. 85 e 
?.7 e seus p.,ragr;rphos} nos anao:;; subsequen~ 
te>, l]n:m·lo p osto em prat ica o ~orteio dos 
contingentes para. preenchimento dos claros
no cxm·ciw. 

§ 2 ." E~ses volunbrios nri.o terão direito ã 
g rat iticar,-ão conr.eàida. aos qne se a.li>tarn por 
rno.ior numero de ;,nuas, e , qunndo t~rmina.do 
esse tempo (le serviç·J etrecti \··o, fic:!rão ic.
cluidos no alistamento da gmmla nacional 
uo E~t·vlo onde re5idirem . 

Ar. 4.0 .'\s p r·aças e as ex-prnças, qne se 
eng;1}1rem por mais tt·es nnnos, e em ~:'!gnida 
i·Or clous, pelo meno~. te6io t1. il'eito c:n cada. 
en~ajamento ao l"alGr, 1'ecellido em •i in beiro, 
rias (:<'QOS de fardamentu gratuito,menle (\iS-
tr ibuidas aos rccrutss. . 

,\rt. 5.0 03 volun t,,rio:: o a.s IJ1'0.ças que, 
!indo o sen tempo ele scrvk o continua rem 
u:1s fi!eirus com ou sem eng-:ljarno!ato, per
c ::berã' ' as gralitic;tçi:íes eslipn!<t•.l:o.s na lei 
n. 247, de 15 de dazcmbro de 1894, e qo:m•lo 
fnrem excmM rio õerviço se l hes concedera. 
nas C'l!onias do. União u m p r;lzo de t:rrra.s d·e 
1 .089 are.;;, cujos t !tulos set•;io p;\,S:Iflo:;; pelM 
tommandantes dos tlistrict·~s. qua.n•.lo forem 
em coloni;tS milit;n•es . 

§ 1 : • "'\. ~p·atl tlc:J.çüo de vol u ntLrio3 estipu-
1:\otn. na lei n. 247, rle 15 de dez<:lmbro de 
180 -1, seri alJonada-ús praças recrut!l.da~ no 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:08+ Pág ina 1 de 2 

SESSÃO EM 13 DE JUNIIO DE 1899 9} 

antigo re~imen e ~tS provindas dos uiversoõl N. 130, ue 1897, autorizando o Governo a 
estabelecimentos mnitt~res de ensino pr•tt'co _nadmit!ir no set'1'iço nctivo da armada o 
ou profi~sional, D:\o tendo :perdido o d:rcito a ex-primci1'0 tenente Eurico I'edroso B:n·reto 
essa vant-1gcm, c:>.:-d de senlenç;t fJrmubd'~ de Albuquerque (I' discussão): 
de~ccor•lo com a lr-gisla~iio vigente. 2" discussão do proj,)cto n. 21, de 1SlXJ, au-

§ 2.0 O Go...-crno FcJeral se entenderá com torizando o Poder Ex~cutivo a. abrir ao Mi-. 
o~ Gov••rn<•S •'os E,tad~ no sentido Llo ol.~ter nister1o da Justica. e Negocias Interiores o 
destes quo ,:(•jnm l'rereri!los lli\S cilnces;ce;:; <le crcd;b de 21:5~0~, sup[tlem<lntar •t vndas 
ierrn~ derotutas (Constit. art. 64i iJ razão de verbas do :11·t. 2> da. lei n. 5t:l0, ele 31 de 
1.059 a1·e3 pa~·;t mda uma, ás ex-praças<! que l1ezem1Jro d:\ 1808; 
se refere este artigo, quando ellas nifo pre· 2" llbcusslio do pro_;ccto n. 2:?., ele 18()0, a.u-
firDm cst:ll;~l~cer-H! u:1S co!onias milita r~s. tol'izantlo o Poder Executivo n. abrir no ~H-

Art. 6." O Governo anim:U'a a c1·eaçiio de nister·io da Justiç:~ o Negocies Intertores o cre
sociecladcs de tiro nacioaal, instituindo prc- rlito c:draordinu·io de 80:85:1~637 p:tra paga
mio~ l)ecuniados e honorificas a scrern con-~ rnento de s ordenados f!Ue com.Pctem a varios 
feridos r,WJualtn!:<nto em concursos solemnes juizes; 
aos H clherEs atirn.•.IOJ'es, confeccionado 1do 2·• discussão l\o F<üecto n. 16, de 1890, au
E~t•~do-:'v!aior r1o Exercito o rc;u1amento p:\l'O. tol'izando v Poder ExecutiYo o. Yenriel' t\ prazo 
estes couctll' ~'~·s. deduzindD·>e opportuna- o.os iubricantcs e merca:lores attingir1o;; pelos 
meule ria vco-ba-Instrucção Militar,-no Or· ill1postos d.' con~umo, c~nstantes dulei n. 5;)9,. 
ç)mento do lllinlstcri:t lla Guerra, a impor- o.le 31 d ·.dezembro 1\c lSDS, que o requererem. 
t<J.nci<t q11e <1 juiz., do mesmo e~tauo-m:,w!', ,. ,s e~tampilhas neccs-<ari:ls para serem sella
fõr nr:c~s;:tr it>.. C:, indicr.ção desse st:rviço. ,[:; s Ll~sdc ji a~ me:'callOrius que tiverem em 

Art. i." O !\!i:l bw1·io r] a Guerra te rá um úepo;,ito, mdiaute as condiçlíes que e~tabe
rcgistro dos vc>l:HJ!M·!os, segundo 03 E~ta.!t·S lece; 
on·!Btenl:n.m ~c:lt~~,!opraçn,p,tra.ofimdo,em IJ'l~cus~ão uni~ado p1•ojecto n. 1S9F, de 
c:ulo. unn!!, du.!uzir·S<l do co:ltingcnte " ser lS!J~, aJditi1·o liesütcaJo nn. 3" discussfío do 
sorte:1rlo <:m ca.da uma. des;:a~ c1rcullo:"cdp:;õcs proj ·cto n. 189 H. do corr.,ntc armo, que 
d<\ ltcpuhtlc:t fCnnst.t. art. 87 e s~us p:mt- orça a Teceita geral d<t l~epublica :para o 
grapl!o~) o numm·o daquelLs voluntarios ahi , exercido de JSS9. 
BJlllU~ilmcnt~ ~listatlos. L<:vanta-~c a s~sstlo ás 3 horas e 10 mi-

Art. s.o S:io 1 eYog-adns t.s di:;~osições em nu tos da tarde. 
contrario. 

Sala. das C•)mmis>ões em 12 d:~ junho 
de 189\J. -Iíen;·i'l:~ ç ~rallad<.Jrcs. presidente.
B arlio:a Lõ,,ta - li•ldolpho l'aixiío.- .·lu!,M$10 
Clenwa!i>~o __ "1Iell; _Rer;o. 

ACTA 1m 13 DE Jl:l\liO DE 189() 
O Sr. Jí?I'Cf<idcnte- E;;gota,1ns a;; 

makt'i3S lla ordem (]a dia., dc~igno p•tra I'resitlencic( ,/o S"l·. Ya:: d:• Jlcll, (Prcside;tte> 
am: · 'i a seguinte o. ;, : 1 do úi:>: 

Ao me\o-ui"' pruce:'e-<e :i. chamada. ú quaL 
Votnçiio uo:; ~eguintcs projcctos: rcspoHd,~m 05 srs. y,,)l do ?.l c\1~'>, Julio de 
N. 137 A, de IS~lS , m:Lrc:~mlo os c~sos c a 1!Bllo, Ca1·~os <lo 1\ovaes, Si h· a Marir., He

l'úrma t!a l'Cd;;ão uas condemnaçücs 1Jel!aes redi-l de Sú, Lu:z Domingues, \'i reiros, 
(3" discu,,~:to); Cun11a )l?I·tins. Henriqne V;tl[a.tlnre>, ':II::rcos 

N. 1:!, ilC 1,~fia, tnltoriznnno o P•lrlCl' Ex- rltJ Ál';lliJO, Pedro Bol'!-(C:i, Ilueron~o Luna, 
ocutivo a concc~..kr u.tn unno de licença, com I FJ•:uwisco S:'t, Marinho de ~\nr1ratle, Hetvecio
o respcctiro cr.lenadil, uo of!lciul da Caixa 1\Ionlo, FrcJerico B1•l'~cs, Tü vares de Lyra, 
Econvm\ca rle l>!it1:1~ G ~r·ac;;, Jo><\ Cyri:wo ,[c Francisco Gnrgcl, Eloy 1\0 Sonza, J:t•m!rio 
)l<t:;alllfi<.'S B:·:: gn' .1):1 1'1).- tra! a :r 110 :::na S;lliÚl) I C~ou tinha, J\1T<lfiSO c~,t:l ' Hcr,·t~lano n •. tndc~ra. 
onde l11c coa v1~r (t\t,;c:us~ao Ulllca); Corno! to do. l·onsaca, .Juvencto de 1\:;m3.r. 

N. ;:-,, de I S\J\l, concedendo no Depub.11.:r r elo Rocl!:t. Cava!can te, Al'aujo Góc~, ~calJ!'<l, ~!a
Estado de Miitto G1·..:.:;so, Jouquim Ca.J·acciulo noel Caefano, J,.o~o Dantas Filho, Galdtno 
Peixoto li' "\zew:do, líO ;lias Llc licor.·\',~ par,, Lo reto, Nilo L'cçanha, Bcrtwntes Di:~~, P~lU· 
tratar de SU;!. s:wt!c (di~cu;;são nuic:;.) ; Lno ue Souza .Tunior, J\J~,yrink. _carv;\lllo 

N. 19 uo 1809, autorizan<lo o Podc:r Ex- :\Jourão, Gonç;1 lves Ramos, Hcm1qne Vaz, 
ecutivo 'n conceder ao juiz su\J3tituto n;t Alít·edo Pinto, Antonio Zachn:ias, Tellcs _de 
secção do Esb1l0 do Pian!Jy, Dr. Raymundo Menezês, Theotonio de Magalh?-es, Nogue1ra 
Lustt)Sit Noguc\ra, oito mEzes de; i:cenç:l, com Junior, Manoel Fulgencto, Ltnd~lpho c.ae· 
o ordcn:cdo que lhe compet<:'. pê-t'•'- trat2r ele tano, })lu;m~o Pimen!EI, Olegar10 Mac~el, 
.sua saurle onde lhe convi<lr (discu>·:;ão unica); Paüua Rezende, G:J.ldio Cw'l'alha1, Dmo 
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Bueno, Gustavo Godoy, Eli:tiii Fausto, Alfreao Gordo, Ces:J.rio de Freitns, Lucas de Barros, 
Ellis, Paulino Carlos, Francisco Glicerio, Ovi-. Edmundo tJa Fonseca, Cineinato Braga, Her
·dio ~brante> .. f:.eopol~o Jm·dim, Alencar Gui- mE-nr>gildo de Morae;;, Luiz Adolpho, Lame
mura.es, Brntho rla Luz, P<~.ula Ramo~. Fcan· nha Lins. Leoncio Conêa, Guillon, ~Iarçal 
cisco Tolen_tino~ Pedro Ferreira, Dí?go For- l~scoha~·, :\pparicio Mariense, Franci~co Alen
tuna, Pos.;;Hlomo da Cunha, Vespasuno. de castro, Victorino Monteiro, Aureliano Bar
-~lbuquerP.ue, Py Crespo e Cassiano do Nas- bosa e CampJS Cartiew 
crmenéo. 

D3ixam de comparecer com cilusa partici
pada., os Srs. tJrlJa.no Santos, Angelo Neto, 
Matla. Bacellar, Angusto ~Iontenegro, .Sc:;,;e
dello Conên, Rodrigues Fernande~, Gu~~de:ha 
~rourão, EUas Martins, Tor!·es Portugal, Coe
lho Li~boa, Appolonio Z~nayd ~s~ Jo~c Ma.
rio.no, Coelho Cintra, João Yieira, Pereh-a 
de Lyra, Barbosa Lima, Neiva. Milt'Jn,Tosta, 
Francisco Sodré, P<lula Guim:Lr:ies, Ve1·gne 
de Abreu, Amphilophlo,Tolentino dos S·tntos, 
Paranhos Montenegro. Xavier da Silveira, 
Irineu ~rachado, Belisario de Souza., Pe· 
rcira dos Santos. Fonseca. Po1'tella, Leonel 
Loreti, Ern •sto Brazilio, .Julio dos Santas, 
Url,ano Marcondes. campolina. Calogeras, 
João Luiz. ?.Iontciro .de Barros, Ihlelúnso AI
vim, Jacob da Paixão, Francisco Yeigu, Al
var'l Botelho. L~ond Filho, L'lmounier Go lo
fredo. Ro:lol-pho Al!reu, Au;;usto Clcmentino, 
}Iatta Machado, Lamartino, Moreir:;.da Silva, 
Alvares Rttbüio, Do:ni rtgue.s ne Castro. Ar
thur Diedericllsen, Rodolpbo :-.rit·anda, .-Hn~s 
de Castro, Car>.cciolo, Mello Rego, Xavier 
do ValLe, Lauro Müller, Plinio Casat1o, Pinto 
da R·;cha, Rivadavia Corr<1a. e Aze-vedo 
Sodré. 

E sem causo. os Srs. Sílverio Nery, Carlos 
Marce1lino, Albuquerque Screjo, Amol'im Fi
gueira. Pedro Chermont, Eueas ~:Iartins,Tl:eo· 
tonio de Brito, Eduardo de Berrêclo, Anizio 
-de Abreu. Tbomat. Accioly,Jose Avelino, João 
Lopes, Augusto Severo, .Jose Peregt·ino, Trin· 
dade, Teixeira de Sá, .Malaquias G.:mçalves, 
:Martins Junior, Moreira Alves, João de Si
(J.Ueira, Pedro Pernambuco, Arthur Peixoto, 
Euclicles Ahlta, Arroxellas Gal vão, Gerni
;niano Brazil, Olympio Campos, Felisbello 
J<'reire, Rqdrigu::s Daria, Jayme Villas Boas. 
Castro Rebello, Ari~tides •le Queiroz, Eugenio 
Tourinho, Adalberto Guimarães, Leovigi1do 
Fllgueil'as, Rodrigues Lima, Ecluardo Ramos, 
1-Iarcolino 1\loura, Pinheiro Junior, Jeronvmo 
Monteiro, Torquato Mor>:ir_a, José Murtinl!o. 
Oscar Godoy, Alcindo Guanabara.. Timotheo 

·da. Costa., Augusto de Vasconcellos, R"ul Bar
roso, Sá Freire, Erico Coelho, Alves de Brito. 
Silva Castro, Agostin1to Vidal, Barros Fra.nc0 
Junior, Deocleciano de Souza,Almeirla Gome~. 
José Bonifacio, Antero Botelho. Octaviano de 
:Brito, Ferreira Pires, Cuper-tino de Siqueira, 
Arthur Torres, Rorlolpho Paixão, Luiz Fl<l.
cquer, Ca~emiro da Rocha, O li ~<eira Era_!.( a, 
Costa. Junior, Bueno de Andrada, Adol_pl1o 

O Sr. Pa-es.ident:e- Re~ponderam 
ã chanHI.ib 6G Sz·s. Deputados. Hoje não ha 
S<'S>ão. Designo para amanhã, a s"guinte 
ordem do din.: 

Votaç5.o dos seguintes :projectos : 
N. 137 A, ele 1898, marcando os c:lso~ e a 

fórma da re•.risão da'l condemuaçues penaes 
p· discussão} ; . 
~. 12, de 1899, antoriza.nrto o Poder Exe

cuti>O a conceder um anno de licença, com o 
orrlen:tdo, no ollicinl da Caixa Economica de 
)Iina~ Geraes. José Cyriaco de :\Iagalhães 
Bt·~ga, para. trat:.Jr de sua s:tu(Le O:Jo.le lhe 
com·ier ( discmsão unica ) ; 

:\. 5, ue 1809, concedendo ao Dcpllta<.lo pelo 
Estado de :O.htto Gro8SO, Joaquim Caracciolo 
Peixoto de Azevedo, GO dias de lieença. po.ra 
tt•atar de suQ ~aude ( discu~S'd.o unica); 

N. 19, de 1899, autorí:wndo o Porler Exe
cutivo a c.onccder ao juiz substituto Dil secção 
do Esbdo do Piauhy, Dr. Ra.ymuntlo Lustos11. 
:'{.Jgueirn, oito m8z.es de licença. co:n o orde
c;aúo que ll1e compete, para tr.<iar de sua 
s<tud·: on.Jo lhe convier ( rliseus~ão u :1b1. ) ; 

N. 130. de 1897. autorizaud•J o Governo a. 
readmitth• no serviço activo da. armada o 
ex-primeiro tenente Eurico Pedro>o B11rreto 
de Albuq_uerqr1e ( l" discussão ) ; 

3" clise11ssão do projecto n. 14 A, de 1899, 
fixando a5 forç;1s de terra para o exercicio 
de 1900; 

2' discus;ão do projecto n. 16, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo !1. vender a 
praz.o aos fabric:1.ntes e meNador,,s attingidos 
pelos impostos de consumo constentes da lei 
n. 559, de 31 de dezembro de 1898, que o re
quererem, as estampilhas llece,s<~rictS para 
serem sc-lla.das desde já as mercadorias que 
tiverem em deposito, mediante as condições 
que estabelece ; 

2' discussão do projecto o. 21, de 1899, au
torizando o Poder Executivo a a.l.1rir ao Mi
nisterio d:~ Jastiça. e Negocies Interiores o 
credito de 21 :520$, supplementar a varias 
verbas do art. 2" da lei n. 560, de 31 de 
dezembro de 1898 ; 

2~ discussão do projecto n. 22, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo 3. abrir ao 
Ministerio rla Justiça. e Negocias lnteriores o 
cr<~dito extra.ordinario d<:l 80:853$637 para 
IJ~gamento dos ordenados que com11etem a 
varios juizes ; 
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Discussão- unica do projecto n. 189 F. de 
1898, addítivo rlestacado D8. 3" discussão do 
]H'Ojecto n. 189 B, do corrente a uno, ~ ue 
autoriza o Governo a. rev"'r as aposento.dorlas 
concedidas depois de 24 de fevereiro de 1891; 

1"" discus3ãodoprojecto n. 10 A, de 1899, 
cl'eando tirn fundo especial applicavel ao 
re~gate e outro Jl<lra garanti<t do papel moed;t 
em circulação, cada. um constituído com os 
recursos que enumera, e da outras pro\·i
dencias. 

SE5SÃOE~I 14 DE JUXID DE 1699 

P;·esidenci(t do : s ... s. Va= d~ ?.Iell9 (p.'·esidenl:') 
e Sil.;1.1. llfari:; (2 ' sec1·etario) 

Ao meio-dia. procede-se (t cbamn.du., :.i. qual 
respondem os Srs. Vaz de ).fel lo, 1JrlJ.rno 
Santos, Jnlio de 1-fdlo, Carla~ de Novae~, 
SilY•t ~Inriz, . Heredia de Só.. Angelo Keto, 
Serzedello CorTéa, Luiz DomiogUllS, Yivei· 
ros, Cunha Martins, Hemiquc Valladart?s, 
Mn.l•cos 1le Ara11jo, Pedro Borges, TorT2S Por
tugal, ll>ie(onso Lima, Francisco Sá, Mari
nho de Andrade, Helvecio Monte, A ugu~to 
Severo, TD. vares de Lyra., Eloy de Souza, 
José Peregrino, Trindade, Appolonio Z~nay
des, H-~rculano B<wdeira, Bari.Josa. Lima,:\-1ar
tins Junior, Cornelio 1'a Fonseca, Juwncio 
de Aguiar, João de Siqueir.l, Arthur Pei
xoto, lt•)Cha. Co:~.valca.nte, Euclides Malta, 
Araujo Góes, '\rroxellas Galvi.i.o, Geminiau•1 
Bra.zil, Otympio Campos, Se:1bra., Francisco 
Sodré, João Dantas Filho, Pinheiro Junior, 
Silva Castro, Gúnçalves R<tmo~. Henrique 
Vaz, Antero Botelho, "\lfredo Pinto, Octa
-viano de Brito, Antonio Z:1charías, Rodolpho 
Abreu, Augusto Clementino, Telles de Me· 
nezes, Theotonio ele Magalhães, Nogueira Ju
nior, :\Ianoel Fulgencio; Lindolpbo Caetano, 
Eduardo Pimentel , O!egario Maciel, Pa1lna 
Rezende, Galeão Carvalhal, Dino Bueuo, Oli
veira Braga, Bueno de And1·a1a, Gustavo Go
doy, EliasFausto,Alfredo Ellis,Paulino Carlos, 
Francisco GHcerio, Hermeoegildo de ~Ioraes, 

:.ronbnegro; Pereim do3 Santos, Leonel Lo
l'eti, E1·nesto Brazllio, Jalio do.:; Santos, Ur
hano Marcondes, Campolina, :.\.fayrinl-., João 
Luiz, Monbírn d-~ B:1rros, José Bonif<tcio, 
Ildefonso Ah·im, Fl'anci•cJ Veiga, Jacob d~~ 
P~:~ixii.o, Alvaro Botelho, Leonel Filho, La
mounier Go•lofredo, Ma.tta Machailo, Lamar
tine, Mor·eira tla Sllva, Alvares ítublão, Do
mingues de C:1Stt'o, Artlmr Die•.ledcbsen, 
Rorlolpho ~!intnda, Co.racciolo. Plinio casado, 
Pinto t:!~ Rocha e Aze,,c; lo Sotlré, 

E S·Jm cnusa, os Sr;;. "\.morim Figueira, 
E•luardo de B.!rredo, Fr;~.nci;;co Gurge1, Mo
re ira Ah·es, Felisbello Fl\!ire, Jayme Villas 
Boas. A1·isti.les Lle Queiroz, Eu:.rcnio Touri
nho, Lcovigildc Filgueiras, Rodrigue3 Lima, 
Tolentino dos Santo~. Marcc·lino Moura, Xa
vie!' da Süv-!ira, Timotheo da Cost;~, Augusto 
de Y<~sconcdlos, ltanl Barroso, Alves de 
B1·ito. Agostinho Vitlnl, D~ocl(::ciano Je Souza, 
Barros Franco J u:1ior, Calogeras. Almeida. 
Gom'·'"· Cal'1' ilillo ~rourão, Ferreira P ires, 
ltodol r•ho P,tixi.io, Luiz Fhtcquer, Càs~rniro 
da Rocha. co~tlt Jnniül', Atlolpho Goroio, .Ce
sado de F'reli.as, Lucas de Bar·ros, Cincinato 
Bt•ag-;1. Leoncio Cort•ê:L, Guillon, Appa.ricío 
~In.riense, Victorino Mantciro, .~•veA<~Vi:1. 
Con·ea., Au1·eiiano Darbo:;n., Py Crespo e 
Campo~ ~rticr. 

E' lli 1a e posta 0-m discussão a. <~cta, da 
sessilo de 12 do corrente. 

O Sr. Fra.ncil:!.co Sã diz que na 
acta da ses,ão Je ante-llontem vem incluído 
o seu nome entre os dos Srs. Deputados que 
.se haviam ausentado, IJUando se fez acha
mada pat·a a v"rificação da Yotação do pro
jedo n. 183. Não u exacto. Tomou parte na 
prímeit·a votação rlo projecto e, quando se 
p:·ocedeu à vel'lficação, respondeu novamente 
a chamada J.lO.ra e~sa votação. 

Pe•le, pois, que se mande fazer a devida 
rectificaçiio. 

Em seguida. é appt·ovada. a acia da. sessão 
ele 12 e sem detate a do !lia. 13 do corrente~ 

ORDEM DO DIA 

Alves de Castro, Leopoldo Jardim, Xavier do o §.-. Presidente-Não havendo
Valia Brazilio da Luz, Paula Ramos, Pedro numero legal para se proceder ás votações 
Ferreira Marçal Escobar, Diogo Fortuna, das materías indicadas na ordem do dia, 
Francis~ Alenc:J.stro, Vespasiano de Albu- passa.-se á mataria. em discus~ão. 
querque e Cassiaoo do Nascimento. E' annunch.ila a 3• discussão do -projecto. 

Abre-se a. ~essão. n, 14 A, de 1899, fixando as forças il.e terra 
Deixa.m de comparecer com causa partici- para o exerc:cio de 1900. 

pada os Srs. Matta Bace~ar, R~drtgues r:"er· Ninguem :pedindo a palavra é encerrada a 
na.!lde_s. Gue?elh~ Mo,u~ao, Eli<l;-S Martms, uiscussã.o e adiada. a votação. 
Te1xe1ra de· Sa, Joao Y1e1r<t, Pereu~a. ile Lyra, • . _ _ . . 
Pedro Pernambuco, Nei va, Vergoe de Abreu, E annunc111.da a 2' d!scnssao do proJecto. 
..:'l.raphilophio, Paula. Guimarães, P<tranhosl n. 15, de 1899, autorJza.ndo o Poder Exe-
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cutl\-o a vendet• a prazo aos fabricante> e 
mercadores attingidu;; pelos impostos de con
sumo constantes da lâ n. 559, de 31 (le de
zembro de 18gs, que o !'equet· .~rem, as c;;.ta.m
pilh.ls necessarias parti, sarem sel!ad:1s desde 
já as merc~durias qu.e tiverem em tlepGsito, 
mediante as con•lições que estabelece. 

Eotru. em discussão o art. 1". 

E1fect ivamente, de todtts é a que importa 
onus mais gravesob:e o cont~ibuinte. 

).hts t.le (1ue modo 1·esolveu :1. dHncul(lade a 
honrn.da Commi.;são ~ 

Da. s~guinte fó1•ma: lcgnllz~ndo :t 1"iolaQão 
<ln. lei , feclta.ndo ás classes coatdbuintes o 
:\mpa.ro que c;llas ainda p~;Jiam deparar no 
cnmprimenlo fiel rlas dispcsíçõ.~s lcgae~; in
t!>rprftou a lei c3tendenclo-a, e:n ma teria. de 

Vem iL Mesa, e lid:~., apoiada e posta con- imposto, além dos limi te3. que ella propria 
junctamente em <liscu~sflo, :~seguinte ,;e tl'açata.. 

Ao projecta n. 16 de !Sro: 
Art. A cobranc;<t dos impostos <!e c:m

:sumo de que tl'at:t :t. lei n. 55fl, de 31 de 1le· 
z.embro de 1893, sobre o stock de merca lori:\s 
existentes. será feil.u no acto d!L 1·enda deshs. 

§ 1 ~ . Esta dispo,;i('iio só vigvrará a~á ::>1 rle 
<lezembro do corrente anno. 

Sala das ~ossõ. ,s, J.1 de junho <le 1 80:},
E crcdi.: de &i. 

Com cfl'dlo a ü·ibutacão do~ prodtlctos em 
•leposito contrtwia. rad:c:1lme:ne ao pensa
mento do legislador; importrt desvirttmr a 
oa turezn do imposto e dctcrmiua. verdadeira 
lníqnido.de fiscal. 

Q11al era o pensamento do legislador, quo.ndo 
creon os imposto:s de consum:.J 1 · 

~.i·) estmlarú. a evolução riesses impostos; 
nà•J mostr>ttrá como ellcs tcem i!lurlhlo a 
todas as previsões do l<'::;b 1:1,10l', <lc~.Le o pri
meiro momento em que se insiilua!·am em a 
no '>O. ot·gaaizaçflo tributaria e em que se 
im:lgina\-:L poder tt•:: ~er uma r.~ n:Ia Sltp~rior 
:1 10 .000 cont•ls, l'ecahin.lo ~obre um pro-

O Sr. FI·ao:tci'i!co ê;á. -Sente C}\1~ a. dueto só . 
. presente 1!iscu :;são t:::b.i:t ndslrida ~ li ulites Pcocurae o pcnsamerrto ll:.> legi5l~ilor m .. lei 
muito restrictos. Si ::;e tt·atass~ de d i<cutit• a I Ja Rcceit:l. qt:e foi .-otn.Lht o an11o passado, 
crençilo do~ iml)Osloo de ca:1sumo; si hou>e~sJ 1 quanúo se ampliavam c.s írnpo~tos do con
de considcr:u·-~e a nõ.turcza tldles, ;t su·•. ~:o:\- ; snmc·, nã-o sô:n~nto aos g~aet•os d(l hrxo, 
stitucionaliilivJe, a su:> ,·a.ntngem, do p,:mto l ap]nrancia seductol'a com quo !\Jr::.m creados, 
de vist·.1, sejtt do int·1resse fiscal, S(->jtl. do de>· r:l<;~ a gcLeros de uw commum, como cal~a
envolvim:mto commercial <1 i ::• lu-;t l'ial co .Los, e:;pccia.lido.tlos p!tarmucenticas, sal, vi
paiz, ::;~ja da C~II.lCidJtb contribui i va di3 nossa na:~re, etc. 
popuh1ção ; si o debate pudes·:e ter essa am- Em p~·imeit•o Jogar a. t• :1J::bç5o das me-:.'· 
:r>litude, pwec:! qu! seria. oppor·tuno dis- c..1.dorias em deposito coü~:o.~· iu, ao pcnsa
cutir o imposto úe conmmo d.:sue as 1'.\ Zü:s mcnto do !egisl:tdor . 
:fuudnmentaes llõl. ~11~. <'re:11;õo e ensejos' o!l:t!-1 Com e!feito, o que c.J.ispõe a lei da Receita 
receria pa1·a refuta:· a ob,iecciio prejurlíci al rp~ ! sol!J·e os impo~to~ de consumo, r0re.l'e-2e espe· 

·contra e!Lese t·~m suscitailo,todasas vezes fJIIe cia!mente em detalhe uos impostos sobt•e os 
se t:::m tr,\tado •lc cr<:.li·o : su!l. auto:1omi:~, p~o. luctos de Cu mo, tl ispo;;i~5.o que, por a.na
com a divisão cou~titucio:~al un.:s r endas pu· logi \, e, em vii'twle de 01:\rn~ Jll'eceitos do 
blicas. m e5!llO acto IC'gis!ativo, sB amplia. a outros 

Mas, do <pP nf!'or•~ s ! tr:\t:\, nos tc:-:nns p:::oductos trihutn.uos pela mc~rua lürm:~.. 
das r ectamaçüe:; oiTet·eci las ao Congt·es;o N:t· Ess•\ lEi n. 55"), <lc 31 de dC'r.r~mko dê 1808, 
cional pehs classns cont:· í buin t.~s . nos tlo pm- aut..wizou o n vvçrno. no art .. a•, :l. rever ore
jecto f01·muhulo p2la illustrn.!la Coma:i isilo ::ulamento parn. a cobrança dos imp··,slos de 
E~pecinl, é arJenas !ilzer urna !~i interp:-e:a- fu111o s• .. btc estas bases, (;nlrc outr;L;: 
tiva d~ di::poslçlics l·•gnesexistcntes. T1·:ita-s ·! .o. u úsbmpillla,mento .lo peJducto nacional 
rlo hll.rmoaiz~r :t execução Ú•! SS:J. lei, c.)l\1 os , .leye ser feito unic:\mente pc!os fiihr:c:mtes; 
"intuitos qne a impirar:~m c com as justus l'C- tlever[o SOL' con~ideradc~ expo,to> à venda. 
clamaçú:!S elos contribuinte:,. todos os prepa.ra·los de fu:no que f•)re:n eu-

Ora., qual e o poato capita-l di!. con!estação, contrados dl3ntt·o das cas:ts commi:'rct<ies ou 
aqueHe sobre o q_ual silo recla,madus provi- em poder dos meri!n,dot·~s ambulantes.» 
dencias do Congresso ~hciona\ 1 (art. 3 • § 1•· VII, alineas n e u.) 

Entre as diversas rechmacli~" tl·azíclas p~lo Por conseguin te, a lei declarou qual a 
conunerc:o, avulto. a que se refeN :i. ob:r igar;ii:o oc~asião em que o producto lica. sujeito ao 
.imposta. de se cstampilharern o;; productos impo~.i.o de consumo; é qun.nd.o c1lo3 é exposto 
em deposito. it. venda, po!'tlne só ent"to }J6de verit!cn.r-se si 

De todas as recbrnações, foi" essa a que se o imposto foi, ou não, pago. 
-afigurou á. honrada. C.{\mmis:::ü.-J Especial como j A I \i não c:;talreleceu a o'n·igação de se~· 
necessitando úe providencia; mais m•;o·ent~s. pag;, o imp,Hto sobre o proctucto •!a fabt•ica, 
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-~ depos~to; e o t:1i.o e:;tabeleceu porque ist::J 
unport<tna desv1rtua.r a natureza. do im
.posto. 
. Com effeito, em que ê que se d istingue o 
1mpo!1-to 1Lo consumo,do imposto de in:lu~trio.s 
c profis:.õas ~ E' que este se. rciora ú. natu
reza e valo•· da pron~são ou da. industria: 
. aquelle, por<.im, se Ní'ere &.. natureza., à quan~ 
tidude e valor rlos productos que a iuclust1·ia 
elabora. e oii'er<:c~ ao consu mo. 

Mas, além da inbrpretação d;tS disposi
ções legaes ex_!stentes. acredita que est:t op
Fortun:dade nuo tlt~Ve ser dcs:1provcitada. 
P?-1':~ se i mpedir uma. flagrante ~·iolaçii.o d~\ 
u:s;:osição COl\StitUcio~al, r1ual é O imposto dO 
r~;.;1,tro sobre as 1\ brtcas, c1sa.s commcrciaes 
e deposito~ . 

Or<~ , qual é a medid:~. t.!o valor da. inuusi ria 
·sinão a su:~. p rodurção ~ · P.)r conseguinte, 
quando se tributa. a. producçã'l, ;i. meclula. que 
.e;;ta se opera e a.ntes d~ s l t' oJierocirla ao con· 
~umo, e;,;a. tributação recalu sol)l'e a. pruprin. 
indu~tria, i ~to é, imposto de intlustl'ias e pro
fis~ües, imposto qne, pela Consti tu ição estlL 
-reserva.t1o ti. compcter.cia tributal'ia. úos Es·. 
mdos. 

Em ter~eiro Ioga.l', este imposto uetermina. 
uma. vcl'd:v!eira. iniquidade ri ~c..1.L Com cf
feito. quando o comm::rcio trato. de pr ovc t• se 
para. s" t:~ ra.z 1r ils nece~idadl'S do consumo, 
-elle a va!h~ o capital e as despelas d~ C!.l;;teio 
,a que t erü. de occorrer, conforme a. situação 
fiscal em q:1e a,,; suas compras ~e fazem. 

Ora, si c.;te abitstcci mento se 1'!1f~ctua em 
regimen fi;:ca.l diiT~t·ente, porque ha de a bi 
retroagir par<'. que S'.)3.m tributada~ essa~ 
mcrc:~.tlorhls fJHC f·m~m <ulquiridas em con•li
.çúes mu ito dh·crsas '? 

Alom tL:sso, en1 r eh1çã.o á:s fu.bricas, saba-se 
que muitas vl';zes a. producção deil:ls niio pü;lc 
r egu lnt•-sn exactamcnte pelas conrliçr)es do 
-consumo. E" frequEnte terem cs indus tria r.s 
nece:-s ~ cl:l!:lc üo augmcnt:l.r ~u:l. pro1urçii.•J,não 
obstante um;~ retracçiio oct:3S'onn l•.lu consnn~o. 
já para. a.proveit:J.r as cotvliç•ie;; p1·e- :•xi.sten· 
tes de s~ u e~tal·~lecimento indu strial, ,iá pHa 
.aproveit:tr•·m o matcrlul tlisponive l, ja p· u 
Dã.o terem 1!~ disp~ns:\ r o '[)Cssonl uli!izal!o 
nos tl•:tbalhos de r"brícn. 

Porlo.ní.o, p:uc~e- ll u~ <lue :l tribut:~ ç.ão dos 
pt·oducb :; em tlcpusito r:iio est:w:l. nem po•li 1. 
-estar na cogit,;t~ã.·J do l.~g-bl ~ulot·. e si o p:·o
j ccto d :\ honrn.d<~ Com missão Especia l f:x tcndc 
a.1 C:: cst l t~O tltLl os imposto.> cn~ao.l os p · h~ lei, 
elle nii.o r.:z m:ds do qu:l Iegnl iz:u· o qtJc ate 
.agora. se c:ontinll:t ~úmento em decretos elo 
Pocler Execul iro. 

O proj~cto da honra.ca Commhsü.o li mitou
se a. att(:nuar o o nus tl.) mom m t0, t!' q u~ 
estilo sobrccaLTegados os ~ommct•cia.n t (S rc
talhistas, co~cedendo-lltes o pr;1 zo de cet·co. 
-de seis m.!z<.>s p:Lra o p:tg:tmmto do imprsto. 

Pa.t':t t:l.uto , nem havi;L necessidade ele in
tervenção legi;:la.liv•t. Essa. conc~ss1io de 
pra.zo é uma fó1•ma de pagamen to do im
posto. 

Ao Poder L~gislativo comp~te decretar o 
imposto; a fôrma, os pra.zos r.lo pugalllento, 
são d <t .compe~eo.eia do Poder Executivo. 

E>s \ imposto dl registro é l!cença pEra u 
exercício da indnstria. Por est:\ fó1•ma. é que 
Coi comp:·ehen•liuo p~lo Poder Execut·Yo sc
guw1o as disposições constao tcs dos rE'gul:l.
me ntos por este ex:p~d.dos. 

Com t ll"llito, no r .'.gulamento p rLra. o. co
bra.nça. do impos~o do conmmo tle rumo esta. 
úispo~iç:'lo está. reprouuzhb c nos regulamrm
tos para cobl':mça do impo>to de consumo 
:;ob1·e outt•os proiuclo:::, se est;t belece o s~
guinte: 

«0.> induslriaes e connnercinnt.~s que se es
t:1.be!ecere111 uepob rio 28 de fevcreirocl~\·erão 
Obter O re:; isi.J'\) r~lõt rJS de iaic i<t r"<JI;t Szta.> Cpcra
t:i:Jes c:Jíi'lillc rc:<Jes • • • » (§ :?.• do a r·t .4• do regula
meJtto de 21 de revel'eiro de lSDD .) 

Por conseg-uinte, o reg i~b·o, scguntlo a. i ll 
tcl'prctnçiio < ~(l.d:t p~;lo Pcder Exccn r, i vo, con
forme, alii1~. á. na.t 1tro:a do imposto, o re~is
tro é condiç:üo p:tra. o inicio de- opera çurs 
comm(•rcia<?s: qt1cr dizer, e u ma l i cenç,~ para 
o exercício ela. Íl1 •lustria. ou profi:>sào . 

I~', por tantl' , um imposto tle industrias e 
profi!;SÕ"~ . 

11 t o 1ctras di~posi,uc3 do r.•gttlnmcnio que 
dão o mrsmo sentido ao impo4o d.e rel!is tt·o, 
tae;; ;~quelfa.; 'l ue o ex!gom para. os merc:u.lo
res amhulantes. 

Não s0 t l'ata. portnnto, neste c:~so. de um 
mein de vc:·iti .· <\.~:~•J pa:·a. as I'Pt-artlc<ies tis · 
caes ck. (jlUlO!: ~<:,io.m o.:; co:tt 1·i.buintes que de
\':l.lll coropt':tl' n;; cst:tm pi lha5 pHa o rn~a.
mento llO imposto, pois e,scs rncrcarlo:reg 
ambulantes sú rcceh~Jm o;; pt'<•uuct:l:; j6. e~
taJnpilh;ul•'·' · 

·\O d ,· nni ~. S!'. Prcsictl)ntQ, este impo~to da 
regi!'tr•> tem s i•1o. pnt• ,J('creto do Execu~ivo, 
amt-bvh>. uii<l sal e sJbl'c q ue !'11nolam<:nto. 
tJuc o r<';.;i:;to·o C:: nm i m;co~tn. não l!<'l. duvida, 
os pt·;>pr;os t·agnlluncnto; a:;~im o dc.finem • 

o Si~. S e:P-2 1!:1JJ::LLD Co ruü:A - Jmpo~ to ue 
se!!o. 

(I ~lL Fr..ANr:J,..Co) s~ - E ' um impo3lO de 
sello cc1110 t oclo do con:;unw, si esta dcn•>mi· 
naç[o exprime n fórma. po t· que ê art·ecHlacb . 

!.Ias Ecja qual f.Jr a sua. u:·: t u reza - é !:cito 
c.o Potler Executivo :lmp!iar c~te imp ~sto á 
m:tterin. de que o Poder Legisl:~.t i vo 11âo 
cogitou '! 

Tanto faz ampliar como cr c:n', e quem 
f ÔI.1e ala rgar D. superHcie de i ncid.encia de um. 
imposto, róde Ct'CJ.l-o . 
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E' portanto, uma flag:·ante incoostituciona.- O Sr. Serzedcllo Corrêa com 
lida•Je a que se Yerifica na fõt·m~ por que tem bab as emendas do nobre Deputa<Jo pelo 
sidocreado este imposto de reg1stro. Ceard. e sustenta o parecer da Commissão, 

0 SR. SER.ZEDELL') Comtf:A.- Nã.o apoiado. que compend.ia com uma. perfeita harmonia 
de vistas . os inLeresses publicos e o parti· 

o Sr... Fn.A."'wco S . .\.- E' ou não um im- cular. 
posto de licença? Ninguem mais pedindo a palavra, é encer-

E'. porque sem elle não podem ser iniciadas raua ;, discussi:io do art. 1• e succe;sivtunente 
ll-S operações commerciaes corre:;ponden tes. sem <l ~ bat<:l a do3 demais artigcs do p:•ojecto 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA da um aparte. n. 16, de 1899, cuj:~ votação fict\ a~Uada até 
o SR. FRA.::i'Ctsco S.\- Por conseguinte, qu"l a Commissão Especial dê parecer sobre 

impol'ta. â. Uníã:'l iovaüir· l1m~\ csphera que as emenrl.n.s oíferecidas. 
até os F.stados teem deixado a accão da auto ri· Sil.o successi vamentll sem debate encerra.-· 
dade municipal ; c portanto, Sr. Pre::;Hente, J'ados e:n 2• discus9iio os arts. I • e 2·• do pro
o meio de a.ttender ao que ha. de justo n:~s ,jecto n. 21, de 18'39, autorizando o P'"der Ex
reclamações dos cot>t:jbuintes não é legalizar "cucivo aa.t.orir ao Ministerio da Ju~tiç:t e Ne· 
o imposto mbre mercarlOl'Ía~ em deposito, gocio;; Interiores o credito de 2l :iJ20.), sup-
o qce nã.o est:\ vil. nv prmsa.meHto do lcgts latlol', plementat· a. varias Yet·ba.:; do ar·t. 2•' da lei 
e que sc1·á lei si o projccto für app:·ovado pela n. 5GO, de 31 rle dezembro de 18!:l8, ficando 
Camara. a.rli;ula. a votação. 

O que iroport3: é interpretar a l~i ~Je accor· E' a.nnunci;~da a 2 ' discussão do pr0jecto 
do com as JispOSlCÕes lia ConstttnJçao e com n. 22, de 1899, autorizando o Poder Executivo 
o llens.1.ment·' que presi<liu a sun. elaboração. u. abdr ;lo Mia isterio d;L Justiç:\ o Nego-

Neste sentido vae mandar uma emenda cios Interiores o c1•edito exn·ao:·r!inario <ie 
substitutiva que lhe pa.rece melhor corre- 80:853.~637 para 1)agamunto dos o::dcoados 
sponder á.s condições do imposto c ús vanta- que competem a varias juizes. 
gens que se ~:speram da. sua arroc~dação •. 

Tem concluiu o. ( !1-[uito bem; -,n.\'.ib be•H.) Entra em r.liocussão o art. 1. o 

Veem â. Mesa, são lidi.\S, ;\poia.tbs e po8tas . Vem :·~ :\!e~a. é ~ida, ~poi:tdi.\ c. post<~. con· 
coojunctamente em discussão, as seguintes JUnctamento em dtscu:>sao a. segumte 

E:.XE;o.;DAS 

Ao projecto n. 16, de 1&90 

Substitua-~e o art. 1• pelo seguinte -
Art. Os impostes de consumo decret..1.dos 
na lei n. 559, de 31 de dezembro de 189S, 
l'Ccahem sobre productos nacionaes e sobre 
lWCductos importados. 

§ 1•. os impo,tos sobre productos nacionaes 
smiio p:\gos pelos fabricantes. l'ela.tivament~ 
aos productos -vendido~. no acto dl. venda. 

§ 2". 03 impostos sobro pt·odndos estran· 
;,.eiros seriío p::t"'OS pelos import:ulores. sobre 
~s productos ~eodido; aos retalhistas, no 
a c to da vendo.. 

§ 3·•. Dos impostos de consumo são isentos : 
tt) os pro<luctos vendidos de tabrica.nt~ a 

fa.bricantc, para sorrrerem transfot·maçoes 
industria.es ; 

b) os productos que forem exporta r lo.; para 
paizes e:.trangciros. 

Accrescente-se, ant:~s do art. 2• elo projocto: 
Art. Fica. r evo.rzado o imposto do registro 

do.s fa.bricas, depositas, casas commerc!aes e 
mercadores ambulantes dos productos su
jeitos aos impostos de consumo. 

Sala. das sessões, 14 de junho de 1899.
Ft'am;í;co Sã. 

E>!EI\DA. 

.:1o projecto n. 22, de 1809 

Accrescente-se ao art. l • " 
P:tragrapho. Fica igualmente autorizado o 

Governo a. abrir os precisos credHos pal'a. o 
pag<~meato dos magistrados aposent·.1dos que, 
por torça do df.!creto ~- ?.310, ~~ JO de j unho 
ultimo, reYerteram a di~pomb1hdaúe. 

Sala das sessões, 14 de junho c!e 189!>.
Augus:o Montenegro. - C.tssi:tno do .Ya~ci-
lilellto.-Paul' Ramos.-F•·ancisco Tolcntino . 
- ~v.Jrçal Escob~1r . - Yespasiano de ... Ubu
quc•·qu~. 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrado 
em 2" discussão o art. I" e seru debate o 
a.rt. 2", tlca.ndo adiada. n. votaçii.o, a tê que a. 
Commissão de Orçamento dG parecer sobre a. 
emenda olferecida. pelos Srs. Augusto Mou
tenegro e outros. 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Ma.rcellino, Albuquerque Serejo, Pe
dro Chermont, Augusto ~Iontenegro, Enéa.s 
Martins, Tbeotonio de Brito, Anizio de A breu. 
Thomaz Accioly, José Avelino, João Lopes, 
Frederico Borges, Coelho Lisboa, ErDl.lrio 
Coutinho, Jose Mariano, Affonso Costa, Coelho 
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Cintt'a. MahtquiM Gonçalves, Rodrigues Do
ria, Castrv Rehello, Milton, Tosta, Ma.nrJel 
Cae1ano, .• datherto Guimarães, Eduardo Ra.
mos, Gal•lino . Loreto, Jeronymo Monteiro, 
Torquato .Moreira, José Murtinho, Oscar 
Godoy, Irineu Machado, A~cindo Guanabara, 
Sá Freire, Belisario de Souza, Fomeca Por
tella., E~ico Coelho, Nilo Peça.nba., Bernar
des Dias , Paulino de SOuza Junior, Cllpertino 
d<3 Siquei:·~.. Al'thur Torres, Etlmunrlo <la 
Fonseca., Cvidio Abrantes,Luiz Ad~lpho,:vrel1o 
Rego, Alenca;r Guimarães, Lamenhn. Lins , 
Lauro Mü1ler, Francisco Tolentino e Possi~ 
donio d•L IJunha. 

Sod.ré. A Constituinte, acceitando a emenda. 
afflrmou de um modo per emptorio qu:~ era 
preciso o poder puiJiico nã.o seguir os a.busos 
do regimem imperial. · 

A aposentadorin. era. uma arma poiitica e 
não nm ravor leg-11. · 

A aposeni.a.dori:J., pen~a. o orador, não está. 
definit ivamente considerada. como um con
tracto civil. Lê opiniões de Giron e de Du
moitier, o qual atnrme. que este direito é ~-:. 
tes poli ti co que c i vil. 

RespCtnden.Jo a. um aparte, diz que o proje~ 
cto contfm rlisposição com elfcito ret roa.r:t ivo, 
porque :1s leis 'factificrdit:as, principalmente 

E' aununciada o. discussão unica do projecto aquellas que fazem. vigoral' em t oda a. sua 
n. 189 F. de ISOS, n.ddi t i>o destacado na 3., pur~r.a os textos constituciouaes,tê!ll a.quelle 
discu!lSã.o do projecto r.. 189 B, do cet·rente ell'ett~. . • . ta ·' .d 
anuo qne autoriza o Governo :1 rever as apo-' De :l.J ~ . h~ amei:~. :~.posen dos v •. l.t ps. em 

'. · · . d '> d plena energia do c~>rpo e do espll'lto ; e 
set?tador1as concedHias depo1s e -4 e feve- ta.es funcciona1•ios. illegalmente afastados do 
reuo de 1891. ~erviço publico, deYem a cl!e voltar. 

Depois de oult'lls muit!ls considet'O.ções sob . 
O Sr. Pt•esidentc-Tem a. palavra o ponto tle vist~juridico e nna.nceiro. o o-rador 

o Sr. Alf•·edo Pinto. faz o! .servacõcs sobre o subsidio que lhe for

O Sr. AU·redo Pint;o vem jus
tificar o seu voto fa vora vel ao projecto da 
Commissão de Orçamento do anno pas
sado. 

Faz o historico ela questão, lembrando {t 
cama.t•a que ne. sessão do anno passado apr~ 
seutou um projecto contenl.lo as mesmas 
idéas, aliás de modo ma.is amplo, porque es
tabelecia regras sobre a. revisão. 

O orador sente-se lisongeado por- ver que 
além dos Srs. Augusto Montenegro e Lauro 
Muller, autores da emenda-Iloje proj~to
amparart>m tão importante assumpto a. Com
mis::ão de Orçamento e o Sr . Preoiriente da. 
RepJ?.blic<t, que em sua mensagem consider a ·o 
«<le neces~idade in declina vele como um dever 
dos poderes publicas.» 

En era o orador em largas considerações 
para demonstrar que o projccto é 'Jler!eita
mente constitucional o deve ser convertido 
em lei. 

Cittl. o art. :35 § I o do estatuto de 24 de te· 
vereiro, que da competencia ao Congresso 
para velar na g ua rda ua Constituição e d:J.S 
leis. 

Sustenta com Story e Ruy Barbosa QUe a 
inconstitucionalidade importa nullidade; e 
que, portanto, as aposent adorias concerlida.s 
após 1891 contra o dispositivo do art . 75 da 
Constituição são nullas. 

O acto, diz um civilista de nota, ao qual 
fa.lt íi. uma das condições para constitail-o, nã_o 
tem senão uma existeMia apparerte ; em dl
reito, elle é inexistente c nrto simplesmente 
nullo. · 

Analysa. o tedo do citado art ; 75 e di7; que 
elle é resultante de uma emenda. do Sr. Lauro 

C:o.m~<r2o V. 1I 

nece o direito pa.rlamenwr de outros paizes. 
Cit.a Eu gene Pierre ·c as leis francezas, desde 
Necl(er até 1878 sobre a. revisão 1las <~,posen
tadorias. leis que deram autori:wcão ao Ex
ecutivo para tal providencia., que concor re 
sempre para diminuir uma ;erba orçamental, 
a elos inactivos. a. qual em nosso paiz vae 
tomando assombrosas p1•oporções. 

Em l 892, esl:t verba era 1lc mil e tantos 
conto:>, hoje sobe a tres mil e quinhentos. 

Concluindo, diz o orador qun conta no fu~ 
turo com a. rehabilitação financei ra e econo
mica da. Repuhlicil, e vel(l.ríÍ. com ossens colle
!!as pelos seus altos intert-sses, sem prem~cu
lla.ç.io de interesses indivillunes. (.Uftlito bem, 
muitP bem. O or.r.do1· é (eVcitada.) 

O Sr. Paula R:nnos e obrigado a 
vir ã. tribuna. justifica.r o ~ou voto contrnrio 
n.o prcjecto, quo contem m<tteria de alta. r ele
va.ncia .. 

Julga.·o uma inutilidade ou um perigo : ou 
os actos do Poder Execntivo relat ivos ti. ;tpo
sentadoria são illegaes (.'. ne~ te caso, ê o.o 
proprio Poder Execu t ivo que compete annul
lal-os, ou são lega.es, e o Congresso n5.o tem 
competencia }'Iara. mandar declarar como não 
exis t.nntcs actos prat icados de accordo com 
a lei. 

Discorda da il\tervenção do Poder Legisla
tivo, em materia da exclusiv:J. attribuição do 
E:'\ecutivo. 

Nota. que o Tl'ibunal de Contas não t em im
pugnado o registro dos ti tu los de aposentaria· 
rias. e o proprio Congresso, concedendo ver
bas para os aposentados, tem implicitamente 
reconhecido a legalidade destes actos. 
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Salienta ainda. outl'os inconvenientes do I D. Const~nça. Leopoldina ele Albuquerque, á 
projecto, e tcrmilltt requerendo que o mesmo qual o Senado não pôde dar o aeu assentimento. 
seja. enviado á Com missão de Legi$laçüo e ~-luteirada.. . 
Justiça .. (J.fuito bem, muito bem.) Do mesmo senhor, de 13 do corrente, re-

Vem á Mesa, e lido, apoiado e entr.'l. con- mcttendo dous dos autogra.phos sanccionados 
junctamente em discussão o seguia te das resoluções do Congresso Nacionol, conce

dendo a.s p::nsões mensaes de 30$ ;J,O soldado 
refot·mado tio exercito l<'ra.nklin Ferreira. de 
Moun1 e ao 2" sargento reformado do exercito 
Januario da Rosa. Franco.-Inteirada. Requeiro que o pl'ojecto n. 189 F, de 1898, 

vá á Commissüo de Constituiçã.o, Legislação e 
Justiça pam dar o seu pare~er. 

Saia das sessões, 14 de junho de 1899.
P«ula Ramos. 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer
. rada a discussão e adw.da a votaçfi.o. 

E' annuncia.da a 1" discu$sãO do projecto 
n. lO A, de 1809, creanuo um fun•lo especial 
applicavel ao resg-<1te e'~ntro para ga.ru.otia 
do papel-moeda em circulação, cad;t um 
constituido com os r0cursos que enumera, e 
dá oukas prondencias. 

Niuguem pedílldo a pabvra., é encerrada. a 
discussão e <tdiwh a votaç:.w. 

O s~.Serzedello Co~rêa (;>eh 
ordem)-Dcsejava ~aber si foi eucerr:\da. a 
discnssão do projecto que estabelece o fundo 
de resgate. 

O Sn. PRESIDE::-\TE - Agora mesmo acaba 
de ser encerrada. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA. - Não ouvi 
V. Ex. annunoiar a discussão e tenciona.va 
explicar as minhas resrricções. 

O Sa . PRESIDENTE-V. Ex. poderá f<IZel·o 
em 2" discussão ; a. discussão está encerrada 
e a leitura do expe·.liente jã. foi annun
cill.dtl.. 

O SR.. SERzEot:t.Lo Cottni: . .t-Acceito o al· 
'\l'itre suggorido por' V. Ex .• mas devo decla
rar que est;n-a no l'Ccinto e não ouvi an
nunctar-se a discussüo do projeGtv. 

P~a.-se à. llora. tlestioada ao expedí
ente. 

O Sr. I • See••etat•io proc~d.e á lei
tura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do go\"ernador do Estado de Pet>DaClbuco, 
de 3 !Lo corrente, satisfazendo a requisição 
dE>sta. Camara. no officirl n. 9, de 18 de maio 
ultimo .-Inteirada. 

Requerimento: 
De Antonio Joaquim de Almeida, pedindo 

a. conce~são, por 20 anoos, para. retirar da. 
bahia tio Rio de Janeiro cat·~·ão ahi existente. 
-A' Commissão de Fazenda e Indu,;tria.s. 

Telegrammas : 
Aracaju, 13 de junho de 1899 - Presidente 

díl. Camara dos Deputados -Rio. 
Nesta. data passei Ministro da Guerra se

guinte telegl"amma. que submetfu vosso co
nhecimento de quem espero ju:;tiça: Hootem 
recebi ordem comma.ndante guarnição seguir 
4" batalhão que pertenço; pondero V. Ex. 
achar-me disponi bilidade em vista cargo elei
ção popular de vice-presidente sou deste Es· 
taúo até que Suprcwo Tribunal Federal lance 
:;eu vererlidum em virtude de rccur·so que 
in terpuz. Ord!!IU V. Ex. restr1ngc direito 
deresa. garantida Const ituição Federal, itnpo1·· 
tando a!nth~ u ma. deposição meu ca.rgo, im· 
posta por vossa. autoridaúe. CoJJsentis nisso'! 

Ordem V, Ex. mesmo demorei· me aqui, 
como soldaria submetto-me rlesde jà. pena.li· 
dades leis militares, si a ellas estou sujeito, 
como cida.üão jámais abanuonarei posto que 
Constituição me confiou e que aventureiros 
pretenderam t irar-me manchando meu nome, 
a. ta.rda qua tamoom ú vossa. . .Me c'.lmpete ir 
até o sacrificio n.:l. defestt meu uir·dto que e 
do meu Esta.do. Lei uã.o permitte l'etirat··me. 
Coulio V. Ex. consent i1•.í. dc!enuer-me, des· 
mor •• lizar não. Peço vossas ord~ns. 

So.utlaçõcs.- Pereint Lobo, vice-presidente 
do Sergipe. 

Maceió, 13 de junho de 1890 - Presidente 
Q1mara Deputados- Rio. 

Officios: T~nbo honra communioa.r V. Ex:. nesti:l. 
àata Nnuncio C<trgo Govern•tdor Estado, p.1s 

Do Sr. Deputa.do João Py Crespo, comnlU- sando respectiv<\ administração substituto 
:b.ic..'l.ndo que por motivo justo deixa de com- legal "Vice-Governador Exm. Sr. coronel 
:parecer a a.lgamas ~Cl$:>Ões.-Inteimd~~- Francisco Manoel dos Sa.ntos P>leheco. 

Do Sr. 1•• Sacrata.rio do Senado, de 10 do Prevalnço·me opportunitlade agJ';J.'!ecer V. 
corrente, remettenJo a proposiçilo desta C•~- E:c:. corde"es re!a..ções manteve !lleu Governo. 
:m<J.ra., eleya.udo a 10.0$ p. pensão de que goz~ . Col'deae;; :sauda.ções.-Dr, .llfcmoet Duetrtc. 
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Maceió, 13 de Junho de. 1809 - Pre~ideutc \ Não contestemos o grande alcance destas 
Ca.mara Dt~putados - lho . . duas medi·las que aliás sà.o indispeosa.veis 

Tendo o Dr. ~la.noel Jos~ Duarte r i!nunciad0 I pa.r.t a boa. ot·dem ecouomica e financeira em 
o cargo de Governador, acabo de assumir 0 qualquer o~port~oidarle. · 
Governo tleste E~ todo no caracter de Vice- A no.;;sa. sttua.ça.o economíca. e financeira re· 
Governador. clama. impci'io.;;ameute outras medidas pa.ra 

Cordeaes saudações. -Francisco Pacl,.,;C(). 

O Sr. Ca.ssiano do :'\lasci
lllento-Sr. Presidentl), venho requer·er a 
V. Ex. que ::mtotize a publicação uo Dio.rio 
do Con!Jrcsso ile dous tt'a.balho,; d<L lill'l'<l do 
Sr. Joaquim Franco de Lacerda, sobre o preço 
do caré; um a.t•tígo publicado no Io-r.1al d·J 
Coinutercio r.le 17 de <Lbril de I 890 e o 1lt1'0 re
centemente publicado no mesmo jornal a re
speito das tinanç<'l.s do Brazil. 

Com esta publicação pretenrlo tornar conhe
cidos da representação uaciooal c;;ses traba
lhos, que constituem objecto de e;;turio sobre 
os grtwes pro1Jlem:1s economicos e finali.cúros 
que nos prcoccupam. 

O Sr. Presidente-O petl.ido rle 
V. Ex. será attendido. 

])OCUltENTOS A QOR SE REFERE O ::R. CASSL\:\0 
DO NA,CIMEXTO 

Escreve-nos o Sr. Joaquim Franco de La
cerda. : 

« A crise oguda quó3 aka.ve:s&~. v BrJ.úl 
neste mom1:,1to está prcoccupa:tdo seriamcnt..) 
as nossas claSS(IS Jit•igenbs. 

Vimos a Camara c o Scn:ulo, n o ultiu'lo cn
cerr:tmento, delegarem ao Exm . P1·c~ i rJcntc 
da Ropublica. an tor ii'.O.çües amplas p ü·;t t·c· 
consti~uir :u; nossa;; tin<lnças. 

O Gt.>\'erno t em tlcmon.-trot<ln d~sdo catito :L 
louvnvel tenacithdo P.m adapta:· econnmi;tS c 
cumpt•ir as combinn.c;õc:o do accot·do eJrectu :.~.clo 
com os cr·edor•. •s estt·J.ngeiros. 

A men,;agem Presidencial ;tpre.sentana. por 
occasiiiu dt~ a1cr·tura. 1lo Congre:;~. • ,·~ um ;io
cumento impm·ta.nttj; revel:>-nus a sua orien· 
teção, faz-ao~ con h ~cer o :seu plano dr: orga.oi
zaçilo ele nossas finanças com a va.lorizução 
de nossa moeda. 

Este pontJ parece ser o nssencial, segundo 
pe11sa o Governo, e pa.ra onc\e dev,lm se con
centrar todos os esforços dos nossos legislado
r <:!s, to-:la a acçii.o governamental. 

A p;:~.rte fina.ncen·a é b tstunte claro. neste 
ponto e poJ~r"'ruo:; resu mir a inteoç;lo dv Go
verno, dizendo que ,;:un orienta\·ão consiste em 
realizar economias na.s despeza.s or(lina.rias e 
em valorizar o meio circulante. 

completar o plano que cumpre ser ado:-
ptil.'1o . . 

Pr·e::bo.mosa.ntes estudat· as causas da. crise 
economiea. actual e sua ae<;:ã.o, afim de nos ft. 
xarmos sobre as medidas" tomar conjuncta..., 
meute. · 

E' principio de economia. politic(\ que, de· 
bellada.s as ca.usas de uma ·Cr ise, cassam os 
SCU$ effeitos. 

Estudemos, pois, quaes ellea são: 
Nos ult!mos dez annos tivemos mu ltiplos 

factores que concorreram pa.1·a a crise que 
atrJ.vessamos, taes como: 

a) n. transformação do trabalho escravo 
para. o t rabalho livr·e; 

Z,) a expansão das e missões do papel-moeda. 
dando loga.r a valor i7..ações ins.eosatas po; 
simples movimeutos especulativos; 

c) a gr·a.nde impott:lç5.'l de artigos di· 
versos· 

d) as grandes rlespezn.s ca.us~das pelas r e· 
volucões iutern1s em 1893 e 189·i, e, 1l.nal· 
mente, 

c) .a. grande baixa dos pre<;ns do ca.fé, a. 
parhr tlo anno !l.: 1S!J6-I!J97 ab hoje, que 
aggr• t YOU a nossa s iluaç:io c veíu accentuar a. 
crise ;lc tua!. 

De ISSSatéfius (lo 1 8U5tivem~comorousa. 
rla C!'iSC C•;OllOliLÍI.!<l. :1 de:;Ql'g:lllÍZar,;:·to UO tl'i\· 
b:t lho que ca.u~ou um profuu<lo abalo o tere 
como cousoqltcnch ::l 1:1lta. •Ie prnduc.;:iio rlo 
.:cre;:os c o euc:~t'<!cimen to rio custo do. pl'o
duc•.:ao tlc outro::~ arLt~•JS tlc <:XI!Ol'ta.•:ü.o du 
no~.<:t la. v o ura. 

Como C<UlS<\ d•t crise li naoceit'O. t ivemos a 
oxpansii.o das Ci!lÍ:>Sões rle pu.pcl-moed:~, o O.ll· 
g-lnento d'lS iml'o!'taç:•ic~ 1lc C<ll'eae~ o de art i
!-:0~ do luxo, mnch iuismo." pa1·•t i11brict.~ e 
ma.ter iacs p:\ r·a constru~çli.-s urbanas, r• tc •• :L.S 
v;tlurizaçües extrav;1gantes, tlelermi na•las 
pelas especulações tle ltl!JI) a !SOl c as despe· 
r.:b occusionadas pelas commoç(ks intornás de 
1893 -1894. 

De 1896 em d1Jantc a baixa. do ca.fé concor
reu P•tra maior depreciação da.s taxas cam
bia!'.s, a.ggravando-se esta ca.usa. de anuo para. 
a.nno até 1898, em que vimos cahir o cambio 
<L 5 5/8 pence por [ .~ooo. 

O a.ccordo financeiro, entretanto, veiu re
auima.r as t~xas qu e ~ elava.ram a cerca de 
novo ,Pence no segundo semestre, para baixa~· 
novamente a. 6 5f'd no começo deste anno. 

Os extremos das taxas caullJia.es no periodo 
ri~ 1888 atl.'l o pJ:esentc são os segui utes : 
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Em ISSS •.•..•....... ,. 
Em JS89 .••.•••...••.• • 
Em 18QO ............. .. 
Em 1891. ••••• •· ...... . 
Em 1892 .............. . 
Em 1893 .............. . 
Em 18ll4 ..•.. , ........• 
Em 1805 .............. . 
Em 1896 .............. . 
Em 189í .............. . 
Em 1898 .............. . 
Em 1899 (janeiro a. maio) 

A.NNA.ES DA. CA.MA.RA. 

22 7/8 a 
26 7/8 a 
20 5/S a 
10 3/ 4 (), 
LO 1/8 a 
10 3/16 a 
9 1/ 16 a 
9 a 
7 7/8 <\ 
6 7/8 a 
5 5/8 a 
6 5/8 a 

27 9 / 16 
28 L '12 
26 1/ S 
21 5/8 
I 1/8 
l::J 314 
13 ' 
11 3/4 
10 7 /lô 
9 l/8 
9 
8 

10 .ooo.ooo, que reunidos áqnellc, se elevará 
a 25 milhÕes, que virão pesar sobre as taxas 
cambiae.;:. 

Da Mensagem apt·esentada ao Congresso, 
como jú. vimos, o Governo limita. o seu plano 
financeiro á valoriz~ção do meio circulante, 
a Q"randos economias na. despeza :publica e 
augmento dos impostos. 

A nossa situação é complexa e medidas par
ciaes podem trnzer di11lculdades ~xtraordi· 
narias. 

Dous caminhos temos a seguir para o equi· 
librio rie nossas permutas externas e resta· 

A~sim, vemos que as causas acima apon- belecet• a balança das taxas cambiaes, ou r~ 
tadas, de ordem oconomica, financcirn. e po· duzir o total rio que importamos, inclusive 
litíca, levaram as taxas ca.m biaes de 28 1 /2 ns remessas para o exterior em especie, de 
a 9 pence até 1895. 36 milhões ele libras, como é actualmente, a 

De !896 em deante a. baixa dos preço~ do S 25.000.000, o equivalente :10 valor da noS5a 
café veiu trazer novos elementos de desvalo· expo1 ,~><;!Lo, ou então -valorizar o preço do 
rização ils taxas cambiaes, pela grande re· café p:tr~t que o total da nossa. exportação 
ducção do valor das nossas exportações, eleve-se a ;t 36.000.000. 
apezal' de h;tvermos reduzido, a partir de Quaesqu:~r outros meios de que lancemos 
1897, as nossas importações a cerca de mã.o não poderão p:1ssar de meros expe(Uen
f 25.000.000, quando nos anno~ anteriores tes, cn.io resultado seria a aggravação geral 
tinham-se elevado a mais de .€ 32.000.000. dos males que sofl."remos. 

Em 1898, por eífeito do accordo, reduzimos Si a'lopt:tr-se o primeiro alvitre, a redu· 
as nossas remessas para o exterior de cerca cç-ão do Y<llor da im porta.çã.o e remessas para 
de t 4.000. 000, passando de 15 milhões, que o exterior, teremos como conSef]uencia a di.
atú então er:1m remettidas, a 11 milhões. minuição das rendas das Alfa.ndegas, provo~ 

Nestas condiçé;ies e, attendendo·se ta.mbemá ca.ndo o desequilibria orçamentario e collo
reduco;ão do valor da importação de 1897 em cando o Governo em situação precaria., peln. 
deante,a situação do cambio teria. m(>lllorado, fitlta de recursos para as suas tlespezas or
s~ não fôra. a depreciação no valor do "café. dinarias. 

Atú 1895, tivemos todos os elementos de Os E5tados eareciros :tcham-se em situa· 
llissipaçilo, ;lgindo desordenadamente; o au- ção desesperadora, individndos e com grandes 
gmento consitlerav,!l das emis~ües sem me· deficit.< orç:tmentarir>S ; os agricultores não 
thodo applicadns its especulações de toda a cobrem o custo tla producçiio de suas lavou
ordem ; a revolução de 1893 a. 1894 que cou- ras; o commcrcio at1•azado c em serias diffi
vulsionou os Estados do Sul e os grandes culdn.des; o valor- das propri~ll:tdos a.gl'icolas 
dispendios que dalti resultaram ; to<los c~ses industriaes e urbauas, bem como os títulos 
factores levaram as taxas ca.mbia,es a. 9 d. mohilia1·ios, se Rcham depreciados; a fortuna 
E, quando em Jtl95 se tinham liqnit1rulo os publica cstil. axhau,ta c o custo da vida. ca
gra.ndes dispondios "Provenientes daque!le pe- l'issimo. 
riodo revolucionaria e cn1r·avü-sc em sC:•rias Nfi.o oxistindo crermo tle cspocio alguma, 
economias de tod:~ o. ordom, :>obrL.Jv' ·iu a IJ:Üx!\ . cliogaro11tOS ao oxtromo que niio e tlado pro
dos p!'I'ÇOS do cani pat•a agg-J"tl.Yat' a silH;l,;íio vor, alú ourlo podem ir as rnlamidados quo 
uconomíca e financeira o cunco!·rol' pnl';l 110\':J. nos "Jll'l'imom. 
baixa d;~s ta.xns camhi:~es ás cot<t~:i)e~ qno (l l"C· Lcml,rrHno~ ninda. ~no n.nltn. do cn.mLio, sem 
senciamos. o. valorização dos preços c.l.o cam no:; mercados 

J:i. em um recente lraba.lho rJUC public:'uno;; con~umidot•cs. Y i ['ia tr:1zer m(l.iorcs difficul
em vosso conccit.nado :Ttm.ol ele li de :1.bril dadc~ ncs Estados co.tceiros, pois que a 
findo, sob o titulo-Preço d·; w.f.', tratámos baixa. dos preços pagos em noss::t moeda com· 
dclidamonte tio v;.Jor c.l.e nossas (lXportaçües c\ pletaria a ruinn. financ.eira dos J~stndos, dos 
importações, bem como das remessas para o agricultores e de toàas as outros classes que 
exterior em cspecie. leem seus interesses ligados á. lavoura., que é 

Pelas demonstrações qu& fizemos, rcsttltava a. base da riqueza publica. 
ostarmos devendo ao cxtet·ior cere;a. de libras Para :1. demonstraçã.o deste asserto, toma-
15.000.000 com debitolluctuantedo uos~o com· mos o pre<;.o do ca.fé disponivcl no Havre 35 
mercio in1portador,e C"!Ue.tomundo-sepor base francos por 50 kilos. ' 
a. peupectiva. dos preços do cate, as permutas Este preço, deduzidas todas as despezn.s de 
externas no anno commercial da 18U9 a. 1900, impostos aqui, commissões, transportes, des
deverão deixar um debito de cerca de libras contos e armazenagens, etc., e equivalente u. 
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7 francos. fica. reduzido a 28 frn.ucos, pnra o bclecimento da. situação economica. e 1lna.n-
nosso agricultor. ceira. da Nncão. 

Ora, os 28 francos por 50 k ilos, ao cambio A questão · da valorização do meio cir-
de 7 718 ou I$Zl0 :por fi'anco, produzem 40$650 culante so resolveria pelo equilibrio das 
:por sacca de café de 60 k.ilos. nossas permutas externas e a alta do cambio 

Si toma.ssemos o cambio de !O,em 28 franco5 séria o rósultado do augmento do valor de. 
por 50 kilos,prodwiria.m por sa,cca de 00 kilos nossas exportações. 
sómente 32$020. Ao cambio de 13 lt2, valendo O credito de uma Nação afere· se pelas co· 
o franco 706 réis, uma sacca de cafe só vale· tações de seus titulo~ de dlvida publica.; as 
ria 23$720. Ao camb!o de 27, a. se.cca de 60 taxas camblaes denendem sómente do cquili-
kilos valeria, 11!3860 . 'brio •las permutas iuternacionaes. 

Eis o r esultado a. que chegaria. pela d e- A bsiXJ). do cambio, porta.nto, tem por 
vação das taxas cambiaes desde que fossem c:1.usa. o descquilibrio entre o que importa.
reduzidas as importações, re;;ulta1lo que mos e remettemos em especies para o ex
muito atfecta.ria á economia dos Estados ca- ter ior e o total que exportamos. 
feeiros; isto, no caso em que se obtenham os A;;sim, sendo a batxa. das taxas cambiaes o 
preços actuaes, o que n5:o nos parecíl prova· resultado da l'educção do valor de nossas ex-

. vel, em vista da. opinião dos mercados con- portações, a elevação daquel!a.s só se poderá. 
sumidores que acreditam em maivr baixa de conseguir com a va.lorizaçã.o destas. 
preços. Para demonstrarmos esta proposiçiio, basta. 

As r endas desses Estados provenientes dos examinarmos o que se passa com o Bra.zil e 
impostos sobre o café se reduzirão considera· outros paizes onde existe a clrculação íidu-
velmente a cada ;.\!ta dllS taxas cam.bia.es. ciaria. 

Os agricultores que já nã.o cobrem o custo A divida externa do Bra.zil, ,juros de 4 •to. 
da producção, na maior parte, tet•ão de aban· esta. cotada. a 67 •; ., equivalente ao cambio 
danaras culturas por absolute. Mta, de re- de 18 1/ lG, penny por 1$. :to passo quo a 
cursos para o custeio e manutenção. Os com· nossa. taxa cambial está a 7 3/4, tendo o ouro 
mercia.ntes imporbdores que vendem a. prazo o agio de 24-8 •f o . 
para. o interior, e que ja encontram gt•andes A divida interna elo Brazil acha-se bem 
ditficu!dades em recebei' as conte.:; vencidas, cotada. 
nada mais receberão então. As apolices, juros 6 •/o papel , cotam-se a 

Os Estados de Santa Ca.the.rin;~. e Rio Gran- 995S.e as de 5°/o tambem em papel a 800$ a. 
de do Sul ficariam· sem consumidores para. os 900$000. 
seus ~reaes e a índustria. pastoril dos di ver· A Russia acha-se no apogeu do credito,eom 
sos Estados teria de so.trrer grandemente . as suas fin:1uçns em boas.condiçõcs, gosando 

Pelo que fie.'\ exposto, vemos que a. mediüa de um credito illimitado no interior e no 
da \·a.Iorizaçi\o do meio c irculante, tão só- exterior, e possuindo um grande stock me· 
mente, não pó1le convir a boa marcba. dos ta.llico em ouro e prata, tendo ap:mas uma 
interesses gera.es , pois que virú lançar os Es· emissão de 60 •;., sobre as reservas m etalli
t tvlos do Sul na. mais deplora.vel das situa.· ca.s em caixa, vê entretanto o ouro cotado 
çües, at·ra.stanrlo tambem as finanças de. União, 1 com 50 •;. de agio. 
que viria a sotrrer directe.mento nas suas No balanço do Banco d~ Russia. de 20 de 
rendas, cujos dous terços süo pagos pdos re· abril de 1899, encontramos os seg uintes I au-
feridos Estados . çamentos: 

Os Estados da. B.-Lhia., de Pern:tmbuco e do 
Ceará teem soll't·ido e:x:tra.ordinur iamente com Valor em cai:!Ja : 

as prolongadas seccas, segumlo vemos pel;L ouro ..... . . , . . . . . ...••.. ,.. .c 95.08•1.000 
falta. de safras . Prata. ...... ... ...... ·..... .t 5.02G.OOO 

Estes Estados não po•lerão deixar de re,lu
zir as suas importaçoes, ate que os etfeitos da 
crise provocada pela enorme secca tenhn.m 
desapparecido. 

Só os Estados d.o Pará e Amazonas se 
acbam em condições prosperas; e sómente 
nelles a.s rendas da União nã.o se verão des-
falcadas. · 

Este plano fl.na.n~eiro da reducção de nossas 
imp!Jrta ~.ões nos conduzirin. a u m desastre 
completo. Entretanto, o segu,1do meio de r e
solver a. c'rise pela valo.ização tios preços do 
caré nos mercados consumidores nus traria 
a compensação d.os nossos esforços e o resta-

Tot<~l .. ... . ....•.... i IOO.IIO .OOO 

Emissão : 
Papel-moeda. ... ..... ~. • .. • t 59 .692. 000 

Por estes a lgarismos vemos que a. emissão 
do papel-moed<\ e pouco mais de metade elo 
rundo metallico. uo emtanto, valendo a libra 
ster lina 6,2.':> rublos em ouro, á cotação do 
cambio actutLlmente clla. va.le 0,45 rublos pa.
pel, o que qu~r tiizer que este se acha. de
preciado de 50 n;.,, como acima dissemos; en
treta.o to os ti talos d(} di vida desse pa.iz, de 
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jm·os de -1 ",',.estfío cotados :t !D~ "!,. o qnt: ctiva rte um augrnento constante do dafl.cit 
confirma o IIOo~o rro;,erlo. P.~:tual lnn o e:;tr.,n~eiro. 

Nir.gunn e"ntcotarà a graw!c C:tpacid'"<l~ü D::mon~tramos assim claramente q11c :1 
w;s tínaucciros ru~sc,s; n:) •mtretun to elles cn.uso. de bu.ixn- do c:~ m!Jio e o rresultado da 
comprellendem que a valorização rlo papd diminuação no valor 1le nossas exportações e 
d:!verá restabelecer-!>e com o equilíbrio das não o eil'eito do descrodito do Brazil no e!!:
pr.Pmutas extcnas c Diio com simples expe- terior. 
dient.:,s lie medidas financeil·as, sem alc:,nce Cump,·e, pois, ao Governo ua União a aos 
de ordem economica. tlos E~tados cafl!eiro~ estudar sériamente a 

A H~:sp~mha,que acaba de ait·avessar gran- situaç5rJ em que se acham as suas finanç:~s e 
des difficuldacl.es tle Ol'dem politic;,, suppül'- procmnr na valori zaçil.o dos preços do café 
tando enorme dbp •ndi11,; <le gcer-ra, ach<t->e !lOS mel'c:.vlo~ con~umidores o l'tlmedio para a 
com poc1co agto sobre o o oro. solução ua crise que ameaça tmlo uesm•Jronar 

A cot:u;;iio de seu,; tll:lllos de rl i vida publica, no nosso pai:..:. 
juros de 4 "/o, em ourl). i·. rle 59 "in. 1 Podem(js as~egurar que a valorização dos 

No balnnço do Banco di• l!esp;tnha da m••sma prcçoos do c:c(ê li possível desde quo se esta-
data, encontramos o scg·uiute: l1eleça uma. organização commcrc1:<l que me

thodi~o as cntecga~ paru. o consumo e s ustente . 
os .< tu~hs disponiYei~. I ornando tambem outras 

Ouro........................ .:1: ll. G54 .oor, me?< lidas conjunt:~.mentc. . 
Pra.L:I.,,,._, ................ ;t; 12.565.000 Com a. va!oriz11ção dos :preços do cafe, en-

----- traremos firmem,,nte em uma. nova phase de 
Total • • . • • . • . • • • . • .t 24.21 9. 000 pro3perirlade geral. 

A lavoura, as industrias e o comHHlrcio, que 
se acham em enndiçue~ tão precarias, apro

Nobs em circulação.·........ ;t 5S.S20.000 veitarão 0 inflnxo beneO.co da valorização de 

A proporçiln das cmi~sücs ,·. superior em 
140 "/• ao deposita mdallico. O ~gio do ouro 
úde22•f •• 

A situação do P ortugal ,·, a oeguinte: 

Cohv;ão ue Eens títulos UI' 3 "/v de juros, 
ouro, 26 I/2 "/o. 

Agi o sobrn o ouro, 38 • lo. 
Como se vê, a Hesp:1 nha. o Portugal não 

teem o mesmo credito ela Russia c do Brazi!: 
éntreta.ntn o agia do ouro e menor. · 

PouQril\rnos dtat· mu'tos outr<JS Axcmplos 
na liistoria economica c fln:mceim dos outrCI~ 
:pa.izcs ; deixamos, P()l'QID, ce o fazel' 11Cl'que 
acreditamos ser bastante o C•)nl'r<:lnto que 
fizen1oS para. nos convencet' tlc que o VC!'ih
deiro caminho n. se~?nil· é o Jo Cl[Uilibz·io das 
nossn.s permntas ext•)rnas, não send(l proc:e
dente n. crença. d<) fJlle o pape!-moetln. é o 
unico factor dn.s albts nn haix:ts d:<!': taxas 
camhiaes nos pa rZe.~ que te.·m como i.aoc n. 
cir..:nlação fiduciaJ•ia. 

A emis~ilo brazi!oíra, est;'t snl• :1. respons:lbi
liila<le cfa nação o em l,o:. re, Tlill,!itWm podet·ú 
clizer que lhe faltam garantia>. 

A baixa das ta.xPs cam biaes <luraram o 
tempo do desequilíbrio da s Jll!l'WUtas e:x.-
terno.s. · 

Os :paizcs do circula·)io em ouro tambem 
son·rem via! eu tos abalos nas oscillaçues das 
cotaçõt·S dos seus fundos publ'cos, apeza.t· de 
nã.o estarem sob a pres~;l.n do cu1·so força do. 

S1i.o excessivamente baixa~ a;; nossa.;;; taxas 
catnbiaes e não e po;;~i vel juig-ar qual t\ sua 
marcha futura, porque nas condiç<ies em qne 
nos achamos, iálta·nos n. b~o, pela pcrspe-· 

11ossns exportat;ües e a reconstituirilo, volt~~ondo 
:i sua antiga l>I'OSi;erhlade. 

O ~al!liJiO subirá poto efi'eito do equilíbrio 
ile nossas permut as externas, sem s~:r ne~es
saria medida algnma Jlmwceira do nosso 
••overno. 
o Quanto ic importante questilo de tarifas das 
Alfitndegas c a creação de novos impostos em 
ouro, de\-emos !embrar que a situação geral 
do ·Beazil não p8rmitte novas aggravações. 

A grande rliminuiçâo d:Ls rendas das Alf<m· 
deg:1s, mollvatlu p(•la recluc~üo das importa
ç~es, ú o signal evidente de q ne o povo já não 
peide f1zcr face ás suas necessida,les actuaes, 
niio poueutio, portanto, supporlar novos gra
v:,mes. 

Estamos certos de quo com os impostos que 
~e coht•am actnn.lment.'; si ~s nMsas permutas 
exwrna~ se cqui librnrern, nnturalmenle le
l·emos "sumcientc par:J. sat.isfazc'r a tc,tlos os 
no>sns comproml~SO> externos e J·enuncial' o 
nccorrlo finn.ncciro de 1898. 

Co1n a pro~peT•írl:tde g-er[!.l as rcndns d11s 
Allimd~::;a.s augntentiJ.l'-so-b.iio, acompanhnn(lo 
D augmento lHHtn·al das impo1·ta~ües. Então, 
em vez tle se inci oer:\r papel, po.,.lm•emos ap
plical-o na compra. de camlli<:V!S para o paga
mento dos compromisso." no exterior. 

:i:>o'ão preci~aremos e não deYCl'üillO~ YCUUCP 
as esti-adas de i;_,rro. pt'oprios nacionaes qtte 
~ii.o a unica reserv<!. (JIIe po~suimos para. acuclir 
a quGlque:r em,~rgencia. de uma ~uerra. 

Com r gr:mdes elemento~ 1.!e qu~ clispüa o 
Brc.zil, :_>oder·á uma lloa orientação cltonomica. 
o financeira. reconstituil-o e tazel-o progredir 
com os seus proprios recursos». 
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O ~REÇ.O DO CA'Ji'i:; -PUBLICADO NO EDICTORIAL 
DO «JORNAL DO COM"lERCIO» DE 17 DE AUP..JL 
DE 1899. 

Illm. Sr. redactor do JnrnaZ rlo Commerc!o. 
-Na Ga::etilh r. do vosso conceituado jornal 
de 16 llo mez findo, sob o titulo - o preço do 
cam- transcreveis uma. estatística do Eco
nomist ,de Londres,compamtiv'l. dos precos de 
objectos de primeira necessidacle de 1845 a 
1850, com os de alguns a.nnos recente~, até I 
de janeiro ultimo. 

Com J·eferencin. ao preço do café dcp;erâ.mos 
o seguinte: 

O caf.j apenas cahiu a 82 e isto mesmo nos 
ultimes 12 mezes, pois em 1 d~ j.1.nciro tle 
1898 o seu numero era de I 12 e ba. dous a nnos 
ascendia a. 161. O prod uctor (lo café, portanto 
só tem de oueixa.r-sc do si mesmo. 

m~neira formal, a base para. se chegar ás 
conclusões e mittid11S em vosso jornal . 

A base do preço do café de 1845 a. 1850 foi 
de 42 francos por 50 kilos, no Eavre, seg-undo 
<~diante demonstramos, tomando a mêcha das 
cow ÇÕ!'S men:;aes sobre o typo do cafe 1", ordi~ 
nario Rio, que corfesponde ao good aveJ·age, 
Sttntos, notando·s~ que n::tquelln época&. pro~ 
ducçã.o ele Sa.utos em t ã.o insignificante que 
nã.o da v a logn.r a. classificação especial. 

Eram ,,s segu intes as cotações officiaes da. 
pr aças tlo !·Ia v!"e, de 18-!5 a. 1B50, para o café 
1", ordiuario Rio. 

l'tfczcs 1845 l 84ô 1847 1848,1849 1850 
I 

Janeiro... . ... 40 
Fen!reiro. . . . • •10 
)'larço. . .... •. 40 
Abt•il ........ . 37 
).fa.io .... • • . .. 37 

____ ; __ 
41 3'> 
41 32 
·11 33 
40 33 
39 33 

55 
55 
55 
45 
45 

f:m janeiro de 1890 este genero cbcgav:1. n 
18() e <Je 1892 a esta parte, a grande p roduc
ção, que é agora superabunda nte, t em f~itc 
o numero inllica.dor cah ir successivamente a: 

Junho~. .. . .. .. 37 
185 Julho . . . . . . . • 37 
170 Af(osto.. • • • . • 45 
I i !I S•:te:n bro . • . . . 45 
liG Outubro...... 45 
li2 NoYcmbro. .... ·1:'; 
lGI Der.omlJro. .• . . 40 
112 

1 de janeiro de 1802 .............. .. .. . 
» » 189:3 • • ••••••••• • ••• • • • 
» » ! 894 . - •.•...• ' .•• • . •. • 
)) >> 18'J5 ................ .. 
>> » IS'Jü .............. , .. .. 
)) » 1897 ............... .. . . 
)) » 1898 •.• . ·- ..... ...... .. 

45 45 
4·i 45 
44 44 
44 41 
>14 41 
4 4 41 
'l·! 41 
4,1 41 
44 .1) 
-14 -11 

4·1 14.1 
4·1 41 

30 
:!4 
35 
35 
35 
3·1 
:H 

33 45 
a5 52 
42 5" 
42 57 
45 57 
52 57 
55 57 

Est:l mthlin. do ·12 francos por 50 k ilos, en, 
Bem podem certos optimístas, como o S1· Mntratla. segundo o.:; •Indo~ acima., niLo foi a 

Franco tle Lacerda, esct•ever longos cn:.<:lios bn•c ndcptu.tn. ll<':o E.·ontmi,·t, pois que, com
para provar que não hn excesso de Jli'O<lucçiio Jl:Ll'a ruJo a. pni'Ct!n tngem de H O om 1850 para. 

O facto ó que o café tem si•lo scmpt·c 11111 tH:> ctn l n~ l. vemos qlte n. base deveria. ser 
dos productos mn.i~ fclizrs o prosp.wus nos li•· ;.;, l'i"aii<:O!'I, ~ ~~~~t col'l'<' Spllnder ao preo:o 
mercados do mundo. nJóol iu olo c:Lf•í Santos, de 'J7 ft•aocos por 50 

8:2 )) » 1899 ••.•.•.••..••• . •• • 

Ainrla. hc:>jc, npl'znr d1t t'SI.IIpt'utln hnixtl quc I;*''· sr·;..:undo :t co tação olllcial da praça do 
tem so ll'rido . o seu pl'ct,'O, ' '" mi'a l'llllo com o HaVI'•'· 
IJ ue era. h a ::>O a nnos, ,·, mel hnr !l11 'JI"' u •lu Tonmmos ·~ llll\<1 i :t tio l\O no tlc l ::l!) 1, porCJttO a. 
1jlla.5 i todo~; os p 1·i neípno..; n J• Li:,.:~os 1l(' Jll'irnri r:• <'XJlll"i•;il" tlll h'rmto .. li.<tJ·ofur u-se a I •lu janeiro 
neCOl:\Si•la.de dn. vloln, t!Xt·oplu :1p••ua~ o rumoo ,,,, 1 K\1:!, o! Jl!:s tc c: o so ó "'·mpro :1. métli:~ do 
(IUXII), :t St'da bnlltl ( {d i•IJI ). n !it 1((1 <':LI'IIf•ii'O, :1 11111; ll ll l l· l' iOl' ljtiO ('l'OYa (,X'() . 

o nnil. o lllbt•:ul"• 1ol'l eouro~ coJ•l.irlos." cohu 11 :\ tlil l'•·n• l t~n qu.: o•xist iu L'nlr·e o preço do 
n. fvllm úo Flu.ntll'e~.>· ·1:! n. ;,;, l' t':L IIcOs l ' lll 1850 tleve ;;cr n.tti·itJuid:. 

:'1s lll l• l ltoo l'< ·~ col:11;iies que obtem o (';\lo de ou 
A l' l1l1Jr('JJ('iO. acima Lmn~cript1t do 1 10 :>~u Ira' )'r•lt.:o-do!lcii•S. 

humilde nome u (Jpi niiin que pot· vrt.e:.: t.·mo~ Est.:okl•:ciol:t a !J:~.:;c do ,12 fl•nncos pa.1·a. 0 
umit.tido sob1·e c~ te as . ..,umpt<.o lnYa-111•" a. ~aliei t::cfO do J'I'Uc<~duncia l>ra~il<:íra., vomo~ que 
Ul.r·vos a. inserção dt·sto.s iinlms: uaqu~lln. ,·, 11 o~::1. e><te preç.u devcJ•ia d oixar mo 

D:\ apreciação que fazeis, ba.seat!a tão sr·,_ lbor resul tudo do q uc o mesmo preço de hoje 
mente nos dnrlos (lo Eé·~m .. mist, coucluis , que si attendcrrnos aqneo custo lla producção era. 
o preço d" caíó baixou apenas de !8 "/ .. da~ então menor, !levido no scrviç'o feito pelo 
cota.;:Oe~ de 50 annos 11assados e quo o pro bra ço escravo. 
ductor do caft! só t em de qneixar·se de si A culmru. P.ra , em sua qun.si totalida.de, de 
mesmo, porque està p!'oduz.indo dem:lois. S<:lrra-abaixo, pouca vinha do in terlor e esto. 

A estas con:;i<.leraçõe;; permitta~nos ponde- mesma. rle zona proxim~t tia se1'ra o rio littora.l 
remos que. comquan to muito j u.! i ciosa. a ex us macllinb1no;,; eram primitivo;; e de pouco 
posição fc1ta. pelo Economistabr<~.ngt:ncto inter- custo e o producto não em sobrecarregado de 
esse geral, não exprime, entretl\nto, de uma. despezas de toua. a. ordem,como act ualmente 
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A cota.cão de 42 francos, J~C is, n~qu~:lla. j A p1ouuc~ geral no decennio <le 1.852 a 
epoca era. baixa o representava a m::cl ia •1e 1860 em. na med1a • e cinco milhões d<• saccas, 
32 a. 57 fr;mcos, durante o period.o de cinco e de ao no para anno tem a.ugmenta.do e o 
annOB, como acima tlemonstrámos . consumo tem acompanhado, absorvendo toda. 

Era 1891 a mêtli :~ que tivemos pa.ra. o café a producção. De 1897 em deante notamos 
de Santos foi de 07 francos por 50 ki los, se· sensivel a.ugmento de produeção e tambem de 
guindo-se em 1892, SB ; 1893. 97; 1894, 90 ; consumo. 
1895, 03; )896, 71: 1897, !8; 1898, 3i francos. Para com provarmos o que avança.mos,trans· 

Por estet: dados vemos que o Eco•tomist , crevemos· os seguintes da.rlos es tatísticos e 
tratando d<L comparação de val(>r es, tomou a estimativos dos Srs. Dawring Zoon & Comp., 
media dos pre<;,os do c<'lfé ,le ont,.as procedeu· de Rotte!'dão: 
cia~. mais e;\ros, visto que de37 para 55 rran
cos dHl'ere de 50,. ,. e não se r eduz sórnente 
a 18 "/., que é " ili.fl'eren.;:a entre 100 e 82. 

Si considerarmos por um momento o custo 
da nossa producção actu:tlmente, que se 
traduz no sulario do tt•abalhador, no valor 
da propriedade, machinisa:os <~ t erreiros, 
(lespezas de transporte, administração, im· 
:postos, juros e levall()s, etc., etc ., chegare· 
IDO$ ao result;~do rle que nã.o são con.. 1•·•raveis 
.:15 despez:LS em l845 a 1830 com a.s que são 
teitas actua 1mente. Entretanto, naquelle JlC· 
rio:lo, os preços eram de 42 francos por 50 ki· 
los, c no anno pass:tdo foi apenas de 37. mais 
OU InP.DOS ! 

Producção \out!·as prÓ· 
Tot.Ll .-1nno~ 1'' do_ 'l cedencias 

,ra~l [ 

1896/97 9.0r 2.oooi-4-.6-0-3-.o-o-o
1
-I3-.-oo-5-.-oo-o 

189i/98 t 1.332.000 4.846.000 16.178.000 

Estimativa 

1898/99 9-450.000, 3.915 .000 13.265.000 
1899/900 10.725.000 4.560.000 15.285.000 

Producçü.o Producçio Produ~ção 
média média media 

Inlillizmente, a perspediV;I. dos preços no 
a.nno proximo é desoladora. devido no pnuco 
interesse que mostram tomar os mttnipula
dores <los merendo.,, na ct·ença rle que os prc· 
ços baixnrão. no Havre. a 30 francos por 50 
kilos, e em No;-u Yorka 5 cs. por libra, para 1896 al900 10. 127.250 4.478.50014.608.250 
o café disponivel. 

A nossa. situaç.ão, que j i é desesperadora, 
se tornará. insusteuta.vel para os ngricuttores 
e paro. o \)O.Í Z pela contiou:L baixa. das taxas 
cambiaes, que sará. a. cunseqilenoio. da desvu
lorizuç;lo do cali3, mo ti v ando o doseq u ilibrio 
de nossas permutas cxtP.rna.s. 

Pal'a. melhor OJ'ieutnrmo-nos, apre,.entamos 
::1. estatistic;~ g-eral do café dns•le 18:>2 a.té o 
presente, scmdo de 1 8~2 ;t 18!10 por decennios 
c de 1800 em diante annu:.lmonte. 

] > 1 , 1 . I Sroks em 
•' I)( IICÇI<I• 01/Smt/ 0 ,'.J/ rf,! 
SIICCa,,· suecas . 

----l-----I Dc;cm/Jro. 

I H5"2-ISGO 5.00Cl .OOO ,1 

l SG0-1870 G.ono.ooo 

O consumo geral em 1898 foi rle 14.325.800 
sac~s nos oi to principa.es mercados europeos 
e americanos. 

Alôm do consumo destes m ercados, que se 
acba.m considerados nas estatísticas hollaodc
zas, temos outros mercados consumidot·es que 
recebam directamcnte do~ paizes pro<.luctores 
o t'J U<l consomem, no mínimo, COI'CS. tle um 
mi.lhão <lc sa.cous o.nnualmente . 

O consumo :Ltti u ~i tl a.o mtLXimo r i~ mó·lia da 
prod ucçiio c o. co.us:t. dos baixo~ prc<_:os actuacs 
ê d evitln llOS g r :LntlCS .<foc/ts qUO :SO U.CCUJnUlO.• 
rn.m nestr nltimo:> n.nno~. 
Es~cs .•.ocft~ explicam-se pelo ro.pido aug 

mcntu da producçã.o, ao passo que~ o ~onsumo 
elevou-~e vn.garosamontc até equiiibror-se 
com ella.. 

l Si0-1880 7.500.000 I j A producçüo geral em todos os pa.tzes cnre~ 
1880- 1890 10.?00.000 __ 1 eiros, nos p:u·ece, atting-iu o seu maximo, si 
1891. • . .•. IO.BS6 .000 10.;)&0001 L 134.000 u.t tendermos a que de 1895 em deanw cessa-
1892 • ..• .. l l.SliS.OOO I L378.f0UI 1.65:1.000 ra.m u.s novas e grandes plantações de café no 
1893 ... . ,. 10.987.000 11.055.0001 l .585.000 Brazil, constando mes mo que, por fa.lta de 
1894 •• •.• . 10.950.000 I 1.047.000 1.496.000 recursos. foram aba.ndonarlas cu1tnras novas 
1895 ... . .. 11.928.UOO l 1.240.U00i 2. 185.000 no interior de S . Pa.ulo, especialmente onde 
1896 ...... 11.900 .000 I 1.959.000 2 .186.000 começavam a ser fei tas nos pontos distantes 
1897 . ..... 14 .999.000 13 .377.0001 3 .810.000 de estradas de ferro. Igualmente foram abarr· 
1898 .. .... 15.249. i OO 14.325.000 4_734.000 uonados os cafezaes velhos , cuja. producção 

não compensava as despezas de custeio. 
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O cultivo do c,,fe no Estado de S. Paulo 
tem a seguinte marcha.: 

Começa a proiluzir aos cineo annos de 
idade. Até aos 18 annos, a producção é boa em 
um anno e regula!:' no seguinte ; dos 18 aos25 
produz bem em um anno, falha no seguinte e 
tem uma safra regular no posterior e boa no 
que se lhe segue. Dos 25 annos em ueaot:!, 
depois de uma boa safra, o cafeeiro leva dous 
ano os para refazer-se,cesssndo completamente 
a prod ucção. Esta marcha na produccão é 
notada. qu,mdo n.s terras são de boa qualidade. 
Em geral a plantação faz-se em terras uber
rimas, regulares e Ol'<iinarias. 

A produe<;ão nas terr;JS Ub8rrimas niio tem 
limite certo de idude,desde que S.l trate com 
cuidado e sejan:: ··~-~:~·las constant"'mente. Nas 
terr·asregul:tres f!. pl'odurção vae ate'~ á idade de 
30 a is5 annos e na:; terras ordinarias não vae 
além dos 15. 

A questão de zona tambem influe na. mar
cha da prorlucçãn, pois observa-se que na 
zona quente as producções sã.o mais abun
dantes nos primeiros annos; deste lhcto rc· 
sulta o enfraquecimento da planta que se es
gota mais rapid~tmente. O O :sre de s. Paulo, 
sendo Zflna quente, foi a. que mai:> proituziu 
nestes ultlmos nnnos, porém grande parte 
das lavouras se a.cbam enfl'aquecidas por te
rem 18 annos de grande producçã.o. 

Vamos, pois, entrar no período em que a 
producção não nos proporcionará augmentos 
sorprehendcntes, ao contrario, deve::mos es
pet•ar alg-uns annos tle igual e d~pois outros 
de menor producção, pelo effeito r1o limib da 
idade do cafeeiro e da. qualidade das terras, 
aconsirlerarmos que um terço das pl,nta
ções foi feito em terras de prim:ma quali
dade, um outro em terras regulares e o ul
timo em terras secc;~s. 

Do que vimos de dizer, notamos qne ;~, pra-
. tlucçã.o do cafeeiro segue uma marcha irN· 

guiar e tem um termo d() lJOUca duração nas 
terras de qualidade regular• e secc11.. O café 
não é, pois, comparavel aos ccreaes, cujas 
plantaçues se renovam todos os annos, e a 
proúuccão ma.iot• ou menor depend<l unica
mente do bom ou mio tem,,o, durante o cre
scimento e fructificação du planta. 

Pelos exemplos que se teem observado em 
Ceylão, J;tva, Rio e alguns paizes da America 
Central, onde a producção, depois de attingtr 
ao maximo, reduziu-se de anno para ano o, 
sem paradeiro, ate á exiincção, como em 
Ceylã.o, oem que os esforço;; dos proprietarios 
com o emprego d~ braços e capitacs pudessem 
oppor barreiras á. cessação d•~ producção das 
arttigas culturas. ve-se ç,ue o aug-mento da 
pro1ucçiio no Esta.do rle S. Paulo não yeiu 
prejttdica.r, por excesso; ao contrario, c~te 
augmento S) tornou nece~sario p;<ra. alimen
tar o consumo gei"al em seu augmento con-

Cam:m~ Y. II 

stante, suppriodo a Mb. da producção de 
ontras pt'OC!'dencias. 

Lembraremos a in,1a nm:-r. eircumstancia de 
grande alca.uce, que e a difficutdade de sus
ientar uma grande • producção como a que 
attin)!imos, ~;m razão dos cafeBiros attingi
rcm tambem o !lmit1 da idade e onde as 
terras se acham enfraquecidas. 

A cultura. do c:tfé tomou e~se desenvolvi
mento considera vel, graças á iniciativa dos 
nossos agricultores. que longe de serem in
cn·imioados por ·~ste fa.cto, merecem ao con
trario os m:dore:; elogios; e em no~sa opinião 
julgamo;; que é nm dever de todos os que 
tratam deste assumpto at1imal-os na conti· 
n11ação dos mesmos esforços, com os quaes 
tão brilhantemente teem concoC'rido para. a 
riquezot e engrandecimento do paiz, sendo 
ella a unic,L classe capaz de salvar-nos da 
ruinosa SltU;•çãu em que nos achamos. 

O Bra.zil tem actualme'nte o mooopolio do 
café, segundo demonstram as esta.tistisca,s da 
nos;a. pt'oducção, comparada com 85 da outrM 
p r oeedencias. 

E,;te monopolio durart~ muitos annos ainda, 
pois que para se estabelecerem grandes cul
turas sã.o necessarias granues dispendios e 
muitos annos de tt\>balho constante e riscos 
ue tod;], a ord~m-

A baixa no prevo do café eleve ter para
!yzaclo a~ novas plantaçõe~ nos outros paizes 
producto!'e.s, como tem tlcontecido entre nõs. 
Entretanto, não convem esmorecermos, o que 
convêm é que os no:;sos corajosos e iucansa
veis agricult ores prosigam com a mesma 
energ-ia no desenvolvimento de suD.s culturas, 
buscando o aper,feiçoamento della.P , o estamos 
certos que tcr•ão s. justa. compensação •le seus 
esfol'ços. O Brazit está na dependencia. da 
valorização do ca.fé, e este facto depende uni
camente de nossa vontade . 

Para isto conseguir-~e. é bastante que se 
estabeleça uma organização commercia.l que 
venha auxiliar a nossa defesa, mantendo os 
stochs c methodizan.fo as entregas para. o 
consutno, além de outrt\S medidas que eleva
rão sor adoptada.s conj uoctamente para se 
cltegar a um re~ultado pratico, segundo um 
nosso plano a que por dil•ersas vezes temos 
alluditio, e o qnal não podernos vulguriza.r, no 
interesse do proprio negocio, que dcpenuc de 
combinações di \'eroas. 

Pa.t•ece actualrnente tGr entrado na convic
ção geral que o preço do cafó a estu.s cotações 
é o resultado inevi ta vel das condições esta.· 
tisticas em que se acha o artig-o, é natural, 
e a baixa continuatá e é irremedia.vel. 
Assim pro:phetiz:tru os gr.1ndes manipulado-· 
res, os nossos actuac:s intermediarws entre o 
productor e os consumidores europeus a ame
ricanos. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2510012015 11:15- Página 14 de 30 

106 ANNA:ES DA CAMARA 

Elles não -.:eem limita na baixa para o pro- turo proximo, tirando vantagens das alt;ts e 
ducto1·, ent!'etanto, os consumidores conti- b:üx:~.s que provocam. Quando as sa.fras são 
nuam a pa.gar nas compras a retalho os grandes fazem pressão para. a. baixa, abando
m'*imos preçosantig-os.não lhes aproveitando riando ·os ~tocksdisponiveis e vendendo :J.dcs
as •.litrerenr;as que aque!'!c supvorta, di!l'eren- coberto, a prazo, para entregas futuras, cau
ças que só red.unctam el'n proveito dos inter- sando assim prejuízos aos productores na re
mediarias. duc~ão do valo:r de seus procluctos, a.Iém de 

Jà. demonstramos que o consumo acompa- um limite ra.zoavel. 
nha :t producçúo, achando-se actualmente Si a ~a.fra é pr.quena, elles compram todos 
equilibrados, o que continuará por mais qna.- · os stochs disponi.veis e manipulam os merca.
tro annos, findos O<"l quaes a prodncção fatal- dos com as compras a pn~zo, que são liqui· 
mente começnri• a declin;~r em razão da dados por rlifferenças. Neste caso são os 
aessão, c1esde 1895, de uovas plantações, sane lo oo•Jsumidores que pagam C'_tro, tornando nssim 
que as antigas se recluzirão por attingirem o ditncil a marcll:t regular do consumo e dando 
limite t.la. idade, segundo a qun.lidade da logar a. falsificaçües com a.s misturas de 
terra. succe1laneos diversos. De onde concluímos 
E~in. declinação. entretanto, não prova, se- que os especuladores são sempre preju

gundo é hoje crença. gern l, que a Iavoum de diciaes . 
cafú cst:í. comlemna.da a succumhir n a c:\Uea.r Demonstrodo como o fizemos anteriormente 
prejui,..os e a rui na. tiO.> agricultores. A que o consumo tem acompanhado gradu a l
prova em contrnio dessa cr;•nça espernmos mente n. producção e m('smo absorv1do toda. 
tel-a dentr'o de alguns annos. esta , e só tem estacionado quando ella fica 

Já demon.<tramof' qual a marcha da pro- estacionaria, nã.o achnmos mot ivo pnra. a 
ducçuo,e para completar o nosso :raciocínio a baixa. dos preco.,:. ao ponto de ficar r eduzillon. 
respeito, façamos um estudo sobre a. base do monos de metade o seu valor. 
valor c.lo ca.!'ê, no qual veremos o quanto silo Ao contrario, em nosso entender, o valor 
fe.Js~á.das e arbitraria;; n.s cotações actuaes. total da J>roducção deveria eer pelo menos o 
Ind:l.gtlemos, pois, qual o criterio que se pôde mesmo, isto e, qne se -vendes$e maior quan
estn.bclecer para se conhecer o Yalor da pro- tidarl.e JlCio m•lsmo va.lor. Então o preço da 
ducção de um artigo importante. unidade dos 50 kilos, baixando rela tivamen-

Est.• these e impor tanti::sima e merece te, o t•esultadÕ tota l deveria. permaoec'!lr 
muita reflexão. !'Stavel. 

O augmanto da produ,•çilo traz sempre Entretanto vemos que de 1887 a. 1895 a. 
augmento de despe:~.as com rela,,u:o ás arvores safra de café em todo o mun1lo elevou se a 
fructiferas, n.ttentlcndo-se ús irregula•·idades uma média de 10 .500.000 saccos annttalmente 
da prorluocii.o, ora abundan te, ora frn r.a em c os preços que en tão vigorar :J.m naquelle pe
tempos norma.cs c iLs vezP.S doixo.ndo de haver rio: lo foram de~ 4 por sacca ua média. geral; 
por qualquer c i rcumstauci:~. climatologica, os 10 .500-000 sa.ccas prodnziram, portanto, 
o.lúm de outros caso~ do força maior. A 4~.000. 000 de~. no emtanto que aos (JrCGOS 
pt·od.tlcr;ão de coreacs, entt'eto.nto, em que se ncluaes :e 1 1/.2 por sacca, 15 milhões produ
renovam toilo.s os aunos as plantaçi!es, de- r.em sômente :e 22.500.000! 
pendo exclusivamente da. estaçii.n prop!cia ou Em nossa opinião essa di1Ierença de valor 
má. :para o r esulta.do 1las coUJeitas, o rtue é a1·bitrnria, porquanto os 15 milhões que 
não acontece com tlS nrvo1·es fructif~ra.s acimn. dissemos, para. que produzissem os 42 
que obc,lcl'em :1. outra. ma!'ch:t c não tecrn a milhões de libr:ts, equiv3.lentes aos 10.500.000 
continuidade de grandes ~n.t'ra.~, porl]uo pre- sa.ccas no preço de ~ 4, deveriam ter sido 
cisam ele repouso para se reconstitnireiD. vendi! los ao pre<;:o rle J: ~ 3/4. no emtnnto que 

A intermittenci:l. da, producçiio é no.tural e qoasi 50 "/o a. mais no total das saccas, 
os annos de l.ott colheita. tlt•fem ddx tr .<ald .. s a.ctunlmente ~ó produzirão 22.500· 000 libras 
pcwa os anao: c~cas.•os. ao preço f.lc ;t; l 1 i2, isto é, menos .!: I 1/ 4 

Estes ~:Lidos 1levem ,er conservados pelos em ~acca (!), o rJUe demonsh'a que só 110 u.r
prorluctore~ ou pclvs intcrmetlin.rJOS ~ l>C\'O·se bitrlo tlomina. t~ fixação elos pl'eços, mesmo 
n.bandona.l-os á especulação ? que se attenda. no princip io ue que es.tes de

A ls.~o respondemos que u. esL.1.bilirla.tle <los vem se1• baseados no. offerta e na. procura., 
preços dl!penf.le exclusiv:tmente d.e quem con- corno passaremos a demonst:-a.r. 
sorvar o stocll que passa 11~ a.nno a a.nno. Este principio de economitt po.litica. entre a. 

As relações entl'e o procluctor e o consumi- offerta e a p1'ocura, em n osso entender, não 
dor de..,.eriam-se esta.bt>le~er sem a interven- póde so applicar :;;trictarnen te a.o nosso paiz, 
çü.o da especulaçfi.o: esta e sempre arbitraria principalmente ao produclo de que tratamos. 
o mU. r~guladora. dos valores. porqne a este é verdadeiramente imposto 
O~ especuladores costumam agir, segundo o preço, em razão de sermos forçados a vcn

as c1rcumstancin.s de mom!lnto ou de um !u- del-o por não podermos esperar occaslã.o pro-
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• picifl ; .e isso resulta de não termos uma 
or~anização cr;mmercial capaz de defender os 
nossos direi tos. E:;tamos. inf~lizmente, nns 
condições em que "VUlgarmente se diz- de 
en{l>l'cad,>s em negocios. A nossa questão e 
de vencl~r. o preço pouco importa, visto que 
as vendas urgem ser realizadas, porque a i~;so 
somos forçados. 

O principio da otrerta e procura sP- !lá., 
quando as transacçõ •s se realizam regular
m~nte e não quando as vend:ts são feitas sob 
a pressüo da neceosíclnile. rua.~ sim 'lun.ndo 
ho. normalidade DC1S preços e estes não estão 
sujeit(IS a oscilla.ções bruscas, proYocadas pela 
especulação. 

E' contra isto que precisamos lutar, que 
precisamos organizar-nos em defesa dos nos
sos interesses, d:J. nossa Hwtuna. 

Em geral, no Bra.zíl. supptle-se que o com
mercio con~J::;•u ~m compra1· e "Vender de conta. 
proprio ou ã commissão por conta de terceiro. 
Não se estuda, não se prcscmta saber ]Jorque 
baixa ou eleva-se o preço de IJ.Ualqucr ge
nero e si a baixa ou alta são oevidns ~ cir
cumst~ncias normaes ou arbitrarias. 

Assim, abandonados ao azar da ignorancia, 
não ofi'erecemos nenhuma. resistencia, e dia a 
di::t nos ::~fundn.mos em uma crist\ intensa, 
como actua.lrnente presenciamos. 

Os particulares e os governos da União e 
dos Estudo.;; !icam per[>lexr.s e sem coragem 
de moverem-se diante de acontecimentos tão 
graves. 

A situação dos agricultores de c.'tfe e dr.s
esperadora; o preço da venda jà. Dão cobre o 
custo da producção. 

·As nossas pr!rmutas r\xternns se ~c1~am 
des()quilib!'adas e em grande deficit contra 
nós. A desvalorização das propriedades agrí
cola. e urbanas se accentúa cada vez mais e o 
no,;so credito tanto externo como interno 
desapparece; e os capitaes que pvderiam mo
vimentar as nossas operações commerci:ws 
dormem nas caixas tlos Bancos, principal
mente es\rangeiros, onde são depositados atJ 
sem }Ul'OS, 

Os no:,:sos legislo.dores e clas<es dirigentes 
parecem ignorar o descalabro do paiz e só sr. 
occupam com a pnliticagem, deixando de 
parte os no;,:sos mais vitn.e,: interesses. 

E' tempo de r<:agirmo~ contr·a est" estar1o 
de cous:~.~ e para isso appellcmos pnra. tmlas 
as c!:1sses sociaes. afim Lle que, abandonada:< 
as questões pnliticas e p::u•ticulares, se unam 
par::t conseguir-se a rellabilitaçfí.o 11nanceira 
e e~onomi<:a do Brazil. 

Imitemo> o procedimento dos ngricultores 
de café no Estauo de S. Paulo, q\le, em Cam
pinas, se l'<mniram 8m congresw e ~stabele
ceram as bases pa1·a a dcfe~a da classe agT'i
cola. Esta aggremiação era indispensavcl e 
opportuna, pois só reunidos cllegarã.o a um 

resultado pratico e conveniente aos ~eus in
tere~ses e aos do paiz. 

1gun.l proce•l imento deveriam ter os 'Jutras 
Estados cafeeiros, 11ois que só assim poderá 
a. claRse a.gricola, abandonada até hoje, sendo, 
entretanto o sus1entaculo do engrandeci
mento e rique,a nacional, encontrar o~ au
xilias e o credito ne:cssarios para manuten
ção r1e suas culturas. 

Com relação ao credito agricoia pouco ha. 
sido feito, como passamos a tratar. 

O Estaqode S. Paulo aioda nadtt 'Propor: 
cionou á. lavoura, além da garantia doca
pital do nau co de Ct'edito Real, que fora i'eita. 
pela então província, o qual jã. esgotou os 
auxílios qae poderia prestar, visto ter che
gado ao limite t1a emíssfto das li!tras hypo
tbecl1.rias. lnfelizmento o corpo legislativo 
e r.s governos do Estado tem sido mal orien
tados em relação aos auxílios á agricultura 
ao :ponto de recusar tudo qua.uto se tem pro
posto fa.zer para <L creaçã.o do credito rua! e 
a"'ricol~. 

o Os Estados de Minas e do Rio de Janeiro, 
jó. algum o, causa comprehcmrlera.m: aquelle, 
creando o Banco de Credito Real de Minas 
Geraes, e gar:mtindo os juros e nmol'tização 
das letr:.s hypothecarias n.té n. importancia. 
de 50.000:000$ ; ~ e~te garantinrl.o tambem 
os juros e amortização de letras hypothecrt-· 
rias atê 25.000:000$, que forem emittidus 
pelo Banco do Estado. 

Igual procedimento deve ter o Estado de 
S. Paulo ; garantir os juros e amortização . 
das letras llypothecarias e não o capital, 
como actualmente acontece. 

Para demom;trarmos a ímpodancia da agri
cultura nest~s tres Estados, basta dizermos 
qne S. Paulo produz seis milhões da saccus de 
café, Minasdous milhuese oRlo da Janeiro um 
milhão ; S. Paulo nenhum auxilio presta. aos 
~eus agrlcnltores,quando urge que o faça, no 
interesse destes c para emprego de capita.es 
qne se acham immobiliza.dos em mão de tra· 
balhadores e operar i os. 

Em rios~a humilde opin!ão os eff~itos 
•la baixa dos preços do café se fazem sentir 
em todas as nossas tramacçties, tanto inter
nas comoextern<lS, trazenrlo-nos o dese.1ui
librio entre as nossns permuto.,;, cmlim, sobre 
a noss:1 vida r.conomica Qlll geral. Ella por 
si só :tcarreta a. baixa do cambio, que ~c tor· 
nou permanente. apezn.r das ~traudcs eco
nomia~ j:\ íeitns pelos governos que findaram 
IJ pelo actual. economias orç;.tmentarias que, 
no eutr.nder dos :finauceiros, deviam elevar a 
taxa cambial, o q11e a pratica temrlemonstm
do o contrario. Si, pois, o Governo é obrigado 
a menores dcspezas no interior, em razão 
das economias que fe;~ c estã fazen.do, dispen
sado por outro lado de concorrer ao mel'cado 
em busca de cambiaes para remessas ao ex-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 11: 15 • Página 16 00 30 

" H>8 A'NNA.ES DA CAMA.RA 

terior ainda assim nã.o tem sido elevada a 
ta.x::L 'a que se deve então attribuir a perse
vera~ca que notamos na baixa do cambio~ 
)l'ão se a. deverá. a.ttribuir como acima dis
semos á constante baixa. nos prGÇos do ca.f~? 
Si estes fossem eleva los ao seu justo Vt\!Or, 
não é mathematico que, desde que maior é a. 
nossa producção, maior o saido em llOSlio fa.
vor nas permutas commerciaes 1 

NOCo desconhecemos nem avançamo:; que 
seja. esta. a unica. causa. d ;\ depreciação nas 
ta.x:a:s cambiaes; muitas outras ha, como den
tre ellas a. importação de cerea.es no val or 
de muiti:ls milhões e;-terlinos, que facilmente 
podiam ser cultivados em escala maior do 
que e feita; mas qua.si podemos assev.:rar' 
que a causa acima apontad>~ , a baixa do 
café, ê de todas a maior e a principal. 

· E', portanto, a baix" do cambio, que em 
. nosso pensar é produzida pela. baixa do caf~.a 
causa da depreciação geral em todos o; v~
lores, em os títulos mobiliarias, nas proprie
dades agrícola e urbanas, e que nos levam a 
arrostar a crise que assoberba. a. vida. cco
nomie<1 da Nação. 

E' crença. geral que a situação critica. em 
que nos achamos peiora.rã. e:J.da. vez mais e é 
desta crença que nos afastamos e dahi o 
o:ptimismo enxergado em nossas opiniões. 

Dessa crença. nã.o partilhamos porque jul
gamos que temos elementos bastantes pn.ra. 
viver e :prosperar. Para. isso ba.sta-nos a 

economia perseverante e a perseverança 
no trabalho, quer agricola, quer manufactu
reiro. 

Hajo. visto o que já. temos conseguido, como 
passa. mos a demonstrar. 

A producção do café nos ultimes quatro 
annos elevou-se de 6 a 7 milhões, na média. 
para lO e 11 milhões; a borracha tern tido 
um a.ugrnento progressivo e constante na 
exportação e no seu valor; e o fnmo, assim 
como os ontros generos de exportação. tem 
augmeo.ta<to de producçã.o e valor; e os ca
reaes que em sua maior parte importavamos, 
nestes dous ultimes annos, têm augmentado 
a producção ao ponto de pouco ser. impor
tado para remessas ao interior. · 

As nossas industria.s manufactureiras, 
aquellas que poderio sobreviver aos effeitos 
da luucnl'a. fina.nceira., já. se encontram si
não em estado prospero ao me aos lisongeiro . 
Não ha, pois, que desanimar-nos. mas sim 
agil'rno;;; para que o nosso vrincipal producto, 
a.quelle a que o Brazil deve o seu engrande
ci manto, riqueza e progresso, adquira o valor 
a que tem direito. 

E para que avaliemos a onorme deprecia
cão do preço do cafti em valor meta.Uico, 
damos em quadro a estatística da. quantidade 
exportada e valor em ~ durante os ultimos 
anno;; e a. estimativa. de 1898 a 1899 e !899 a 
1900; bem a.ssim o valor da exportação dos 
outr:os artigos nos mesmos períodos. 

SACCOS DE PREÇO v .A.LOR. DO CAFE EXPORTAÇÃO DE VALOR TOTAL 

ANNOS DO SACCO 

C A F f; Eb1 ~ 

l8il4-95 . . .• .•. . 7.000.000 4 

1895-96 ..... ... 6.000.000 4 

1896-97 .•••.••. 8.500.000 2 l JZ 

1897--98 ••••.... 11.000.000 1 l/2 

Estima. ti va. 

1898--99 .•••.•.• 9.000.000 1 1/2 

1899--:900 •••••.• 11.000.000 1 1/4 

O valor do café 'baixou de .t 4, por sacca. 
que vigorava. em 1894-1896 a·.\.: 2 lj2em 
1896-1897 e m<1.Dtev·e-se de~ 1 1/2 de 189i-
1899 eom tendancia. para. baixar a.~ I 1/4, nu. 
opinião tlos intermedia.rios, no perio•lo de 
jUlho de 1899 a junho ue 1900, Por essa de· 

OUTROS DAS 

EM~ ARTIGOS E~t ;!; EXl'OR.T.\ÇÕES 

28 .000.000 12.000.000 40.000.000 

24.000.000 12.000.000 36.000.000 

21.250.000 12 .000.000 33.250.000 

16.500.000 12.000.000 28.500.000 

13.500.000 12.000.000 25.500.000 

13.750.000 12.000.000 25.'750 .000 

monstração vemos que o valor do. exporta.cão 
que em 1894-93 foi de :: 28.000.000 para 
7.000.000 de "sa.ccas, pela est imati va de l899-
H'IUO , em um total de 11 .000 .000 de saccas 
60 •fn mais o seu valor descerá a manos de 
metade do que foi realizado em 1894-1895! 
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Quaesquer que sejo.m as medidas tloancei
:ras a ndoptar, longe estarão os seus resulta 
!los de compen~ar- os p1•ejuizos e de(i.cils que 
se verirlcarn em razão d<t baix:J. do café, e esta 
redueção .no valor tio nosso principal producto 
de exportação, concorrendo tambem para que 
as importações, donde n. Un;ü.o tira recur:;os 
para as despezas orçamentarias, tenha-se re
du;ddo de anno a. anno, já. conduziu-nos à. ce
Jebraçã.o do Accordo, que, como remedio he
roico, diziam, viria salvar as nossas finanças, 
elevando aos saltos a taxa cambial. 

Triste desillusã.o! Eil·o em execução plen<~ 
e. acompanhado de incinerações de papel e o 
nosso cambio-cada vez mais baixo. Hav-erá. 
ainda a appellar para a venda ou arrend<\· 
menta das estradas de fet•ro. pl'incipalmente 
da. Central. para o que acha-se o Governo 
autorizado? Não cremos que tal medida se 
realize, porque a Central nito póde dar a 
renda necessaria a tão grande capitü; e 
quando désse a. remessa de fundos p<Lra o ex
terior como dividendos viria a avolumnr os 

terior era calculada em l 5 milhões esterlinos, 
o.qua.l devi' ser actualmente reduzido a 11 
milhões p~la deducç5.o de quatro milhões em 
que eram orçadas as despezas do Governo e 
que cessaram em razã.o do dito Accordo. 

De P'•sse destes dados sobre a importação a 
remessas e os da exportação q_ue anterior
mente apresentámos, chegamos a organização 
do seguinte quadro : 

~~:<! "" ... < < o-ra til "' ;:::> ~~ "' l'!l o •o ~ 
~riloo 7-; O> <= 
~m~~ ~ < 

ANNOS ~ 
Ar:ri~CS A P: t: ~10~~ ~ 

o 
o ~&1 ~ "' o o ~ s: ~E-t~~ .:I 1'1 < rol 
> ~ A 

~ ;!; ~ 

saldos que cont:;oa nós temos annualmente 894 ,-,- 0 .fazendo assim baixar ainda mais o cambio: 1 -"0 • • 47 · TI5.00 40.000.000 7.775.000 
Não se realizará, estamos certos, semtlhante 

1895
- 96- • 48 ·325·

000 36 ·000 -0D01l2 -325·000 
venda, porque tal facto viria ainrla, tirando 1896- 97· · 46 -~08.000 33.~50.000 13.3~8.00.0 

t . t b d 1807-98 .• 40. 174.000 28.::>00.000 12.2d4.000 
ao crerior a garan UI. te ensque n.in a. possue 1898-99 •. 36.000.000 25.500.00 10.500.000 
o devedor, reduzir o credito deste, além de 
annullar os e1feitos do Accôrdo, que são es 
perados. Dcficit total. ...•••.•.•..• 56.23-2.000 

Para que se faça. uma idé<t da bala.nç<1 do 
nosso commercio, a cujos dar1os me tenho re-
feddo, apresentamos abaixo a estatistica, or- Nos ultimas cinco annos, o nosso deficit 
gauizada pelo Sr. J. P. \Vilemon, do valor total elevava-se nof: 56.232.000 para as nossas 
de nossas importaçoes desde 1893 a 1897, se- permutas exter!las. · 
gundo os dados dos paizes exportadores e De,s<! deficit temos a deduzir o debito com
publicada no B,·a~il Bellieto, a qual tão habil· mercia.I, resultante das importações, que ava
mente reclige aquelle senhor : líamos em ,r_ 15.000.000. Igualmente os em~ 

Em 1893 ........... . 
prestimos da Oéste de Minas, ~ 3.600.000. dt:l 

;f 31.292.6ô4 1895 da União,,~ 6.000.000, venda de namos 
;f 32 775.678 de guer!a e d~b_enture~. da Leopoldina cerca. 
;~; 33.325.8i6 de~ 1 . .:~00.000, tota.l x, 11.100/lOO. 

» 1894 ...•••. - .. - . 
» 1895 ........... . 

! 3l.508. 096 Cal~uhtmos o. inda os emprestimos feitos aos 
! 25. 77·!.885 Estados, Mnnicipa.lidarles e emprezas brazi 

» 18913 ....... - ... . 
» 1897 •• - ........ . 

A importaçü.o <le 1898 calculamos t!lr sido 
approximadamento a. mesma de 1897, isto e 
1i: 25.000.000. 

!eiras em cerca de _(3)0.000.000. 
Resumindo teremos ; 

Emprestimos extm·nos •.•.•• 
Aceitos estes do.dos pn.ra. o. demonstração Diversos •.•.••.••.••••.••• , 

que arieante fn.r.emo~. é preciso acl!rcscentar- Debito commercial •••..•.•.• 
mos as rem es~a s em especic que 1~1 zemos nn
nualmente, tnes como puga.mento de juros de 
divida externo., o.mortíznç~o e gnrontias a. es

Total. •.••.•... 

tradas de ferro, comprns de material para o Dejicit dos permutas exter
Governo e C'ltras despezas a elle pertencen- nas ....•................. 
tes. os fundos pertencentes. a particulares, os 
dividendos de emprezas estrangeiras e os 
juros dos emprestimos externos aos Estados e 

dc(1cit verificado •..••• 

:\', 11.100.000 
10.000.000 
15.000.000 

36.100.000 

55.232.000 

~ 20.132.000 

Municipalidades. E', :portanto, de cerca de 20 milhões ester 
Até junho de 1898, data. do Accordo finan- Iinos o deficit verificado de 1894 a 1899, fim 

ceiro, o valOl' das nossas l'emessas para o ex.- de junho, além do debito fluctuante do nosso 
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comrnercio importador que deve elevar-se a 
"3 15.000.000. 
· Estes algarismos dão-nos a idéa do estado 
economico em que se acha o paiz, estado que 
só potlerá melhorar quando f6r obtida a. 
ascencão do cambio e os preços dos productos 
exportados sejam bastantes para o equilibrio 
entre as nossas per-mutas externns. 

Ainda no períoil.o corrente de 18'39 a 1900 
não lobrigamos es~s. esperança., porqlle :~s 
nos:;as exportaçõl!s não deverão nxcet.ler de 
~ 25.i50.000, mais ou menos, como ficou 
demonstr,tdo, e as nossas ncci!S5itla.des exter
na.::; elevam-se a ;~; 36.000.000, o que pro
duzirá o de(~eit de ~ 10.250.000, que se 
accumula.riio sobre os anteriores. 

Attendendo-se á. gr:.:nde r cducção que tem 
ba. ....-ido na.s no~as importações e remessas 
pa.ra o exterior pouco porlemos espera-r dellas 
ou então seremos forcados a reduzil·as ao 
ponto de nos faltar o indbpensavel para uso 
e consumo. 

Si c•ste facto se der, onde o Governo da 
União i-rá bu;car 1•ecursos para. as suas des

.. pezas orclinaria.s ? A que ex.tt·cmidade che· 
gará o nosso paiz ~ 

Qual será. o valor das propriedades agríco
las, industr·iaes, urbanas, titulas mohiliarios 
t1 os ela. divida publica·~ 
· .• Quem deixara de ser victima de pr·ejuizos 
incalculaveis '? 

Niio no~ é dtvlo prever a. consequeocia da 
ct•ise que atrav.-!ssamos, si medidas eneq.;ic:u'J 
não furem tomadas para 11 valorização dos 
pt•eços do café, unic;~ sa.lvaçã.o que temos em 
nossas mãos. 

Com a alta nos preços do café teremos a 
mudança de nossa situação e en~:r&reroos 
francamente em um p:lriodo de prosperidade 
geral; assim serão a.pt·oveitados os gt•a.ndes 
elementos de que di:;pomos em ;1ctivi<la.de. 

Acredita.mos ter demonstrado qur} o BrazH 
tem o monopolio U.a protlucção do caf•} por 
muitos annos; que actua lm.;nte o consumo jú 
attingiu a llroducção. que só os gl'andes st,,ch 
disponiveis pesam sobre ns cot::lções, dando 
logu.r á.s manobt·<ls especu!ativas que :>e exer
cem sobre os productori'S ind•·fcsos . 

E' U\:ce:;sal'io que toLlos os lavt·atlo;·es se con· 
ven<-a.m que u. sua pvsiçfi.o não está. ptrdidu.,que 
existem m•}ios Ul.i modificat• este estado de 
cousas e de voltare1n á. prosperidade an
tiga. 

Os credores d<t luvoura. de;•em l)l'Olongar 
os seus prazos e evitar as liquidaçõus forçadas 
qU•l sõ servirão pa.ra prejudic..1.rem-se, pre
judicando os seus deveLiores, CJUe seriam for
gados a vender suas propriedades por pt·eço 
mfimo. 

Concluindo, pCY.lemos asse.~urar que está. 
nas mãos do Governo da. 1Jniã.o e dos Estados 
cafeeiros e. resolu~o deste problema.. 

Julgamos assim te;: demonstra.~o . ao Jornal 
rro Commcrcio que na.o somos optrmrstas, mas 
sim um convicto e confiante uo futuro deste 
grande paiz . 

Perlindo-vos a inserção destas linhas em 
vosso conceituado jorr.al, as quaes se referem 
a interesse geral, desde jâ. nos confessamos 
g-ratos por vos"a extrema bondade. 

Rio de .Janeil'O, 10 de- abril de 1899. -
Joaquim F1·àa~;o de Lacerda. 

Vae a. imprimir a seguinte 

REDACÇÃ.O 

N. 25-1899 

Reclacçao final do projecto ~·- 188, de 189G, 
que attto•·i;;u. o Pude1· Executixo a reverte!' 
va•·a. o quadro d r, ~·eserca da armadQ. ao 
capitão de {rag1ta n~formado Aristides Mon· 
t~iro de Pi11ho . 

O Congresso Nacional resolv~ : 

Artigo unico. E' o Poder Executivo a.utow 
rizado a reverter para o quadro da reserva 
da armada ao capitão de fragata reformado 
Aristides Monteiro de Pinho ; revogadas as 
disposicues em contrario. 

Sala das Commissões, 14 de junho de 1899. 
-F. Tulentino- Euclides 1llalta, 

Vae a. imprimir o seguinte 

PARECER. 

N. 19 -1899 

Modific~t algumas disposições do R egime01to In
terno, por inrlicação trp;·escntada pelo s,-. 
A ugu,·to 3I<mteneg•·o. 

A Commissão de Policia, examinando :1.t· 
tent:uneute a materia da indicação :.;.prcsen
tad;~ ó. Co.mar~ e que vi•a. a moditi.ca.çã.o de 
alg-umas di~posições do seu Reg-imento In· 
terno, teudo por principal, sinão quasi que 
<JXclusivo objectivo, facilita.r c accelerar a 
discussão c votação dos pi"Ojectos orçflmen
t :u•ios, sem ?rejudical., en tL'etanto, o accurudo 
e maduro exame que demandam projeatos de 
tal impCirtancb, c de parecer que u. dita. in
dicação e st:i. nos casDs de merecer a nppro
va.çü.o da Camara, menos na p:wt:~ em que 
pretende a alteraçio do disposto no par agra.pbo 
unico d.o a1•t. 131 do Re~iment<), enteu
dendo a Commissão que se deve m :1nter 
aquel.h disposição com o additiv-o approvado 
em junho de 1894 ~ de aecordo com o qual. 
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Só á. maiot•ia da Commissão de Orçamento e 
Com relação aos respectivos or·çameutos é 1'<~.· 
cult3:lo enxcrt,,r nestes creações ou sup· 
pressões de empregos, augmento Oll dtmi· 
nuiçã.o de ordenados, assim como dis).l osições 
de caracter permanente. 

A indicação quer que isso se o.dmítta. só
mente no caso de que o Governo o proponha 
em suas mensagens e seja acceito peb Com· 
missão de Orçamento, isto é, transfere par;\ 
o Poder Executivo a faculdado que a. esta 
c:~mpete actualmente, si bem que lbe reserve 
o di reito, como não podia deixar de fazel- o, 
de da.r ou negar a sua acq uiescench\ á pro
posta daquelle Poder. 

A Commissão não vê motivo para que se 
faculte ao Governo aquillo que se nega á Ca
mara. a um dos ramos do Poder Legislativo 
e cuja competencia constitucional para le
g islar a r~peito com a mais ampla liberdade 
e independencia não so1Ire contestação. 

As razões q ue militam em favor do dispo· 
sitivo do pa ragra.pho unico do art. 131 do 
Regimen to subsistem sempre e ellas são de 
tal ordem e de tanto peso, que a querer-se 
fa.zer qualquer alte1-ação ou modificação a 
r espeito, pensa a Commissão que ([evia 
sel-o não no sentido da. indicação, mas sim no 
de revogar o additivo approva<lo pela Ca.
mara em junho fle 1894, r~stabeleceudo-se 
assim em sua primitiva integridade o texto 
do r eferido po.ragra.:pho unico do art. 131 do 
Regimento. 

A s demais alterações ou modificações lem
bradas pela indicação ~ão toc as a.cceitaveis e 
éOosultam no entender da Commissã.oá bóa 
m archa dos t raba lhos da Cama.t·a. 

Sã.o ellas as seguintes: 
1.• Impedir que sejam discutidas e votauas 

as emendas apresentadas aos projectos de or· 
çamentos , a ntes de sobre as mesmas se ter 
feito ouvir ~" respuctiva Commi~ii.o, n iio se 
admittindo na 2" discus~o outras cme1~Jns 
a lém da.s que wnham sitio :lpresont::LilO.s' 
antes de ser dada a. materia parn. di~CU$$ilO 
e sobre :.1 s q uaes ja se tenls;~ pronunciado a 
Commissilo, acccJta.ndo-as oa r ejoita,udo-as. 

O proceEso paro. a disc us~J.o será. o se
g-uinte: 

O projecto de orça.mento, tlopois de en
tregue pela, Commbsão, será impresso e 
distril.Jui,lo pelos Deptttados, licanllo sobr(> a 
mesa um exern p!ar do mesmo c por espaço 
de tres sessG·~s •.liul'nas, pa.ra t•eccber as 
emendas que tenham a ou·eJ•ecer. 

· Findo aquellc pro.z:>, voltar;, á Commissã.o o 
projecto com as emendas e a. Commissão dara 
então o seu p;wccer, apr~sentamlo as modi
ficações que j ulgar convenientes ao texto 
primitivo, que, depois de lido e impresso, 
~õerà d<~do p ;\rs. a. ordem do dia, abrindo-se 

então a discussão sobre o projecto e emen
das. 

Encerrada a. discussão, o Presidente con
sult:mi. a. Camara. si approva o projecto, 
salvo as emendas, e sendo assim r esolvido, 
serão aquellas em seguida votadas. 

Na 3• discu:;são, em que entrará o projectó 
depois de redigido oonforme o vencido e 
depois de decorrido o instersticlo legal, só 
ser·ão_ admittida.s emendíls o.liminuindo us con
signações or·çamentat·ia.s. 

t::ncE:rrada. es;.;a. discussão, voltart~ o pro~ 
jeeto com ;.~s emendas á Cornmissão para in· 
terpor o seu parecer, que será votado sem 
mais àebute. 

2.• Passar para a Commissã.o de Orça- _ 
mento a. redttcçiio definitiva dos projectos de ·· 
orçamento. 

Le is de na.turez;~ toda especial, muitas. 
vezes de complicado mecanismo e dema.n- ~ 
dando por iSJ!o mesmo o maior cuidado na · 
sua confecção, pois que qu:~olQuer erro, qual· 
quer equivoco. muito facil de dar-se, póde .· 
a.cca.rretar graves inconvenientes, parece de . 
toda. a conveniencia. qu~ ;t redacç;ão dos respe- :. 
ctivos projectos caiba á Commiasão que os 
confeccionou. 

3." Dispensar, a juizo do Presidente da Ca· 
mara, que os projectos do orçamento ou de 
creditas vintlos sem emenda do Senado nos 
ultimas oito dius de sessão vão á Commissão 
de Orçamento, ficando a esta, eotretauto, o 
direito de, dur:mte a discu:;.s<1o, interpor ver
balmente o seu parecer, podendo, dentro 
daquelles oito dias e no caso de urg-encia, o · 
Pr•esidcute consultar á Cttmar:L no s~~ntido de 
consentir a. discussão immedia ta dos mes
mos projeclos , abr indo-se logo a discussão, si 
assim o tiver resolvido a. ca.mara, com prete
r ição da ordem 1lo dht. 

l.<:Sta. moclificac;ão proposto. ao Regimento 
se justifica Cllb:tlmcnte peht importancia. 
do assumpto, :t qne nenhum outro deve prc· 
terir, o ao mesmo temj>o pela ncce.ssidade de 
não se csttr e. vottu• pt·orogaçües, como tem 
snccc,Jitlo em annos ant,!riorcs, paro. a dis
cus~iln n vot:11;:io .las leis Rnnrras, com grnnde 
:>u.cri tlcio p;tra os col'r•cs publicos. 

-i." Supprimit· :.1. 1~ discussiio dos projectos 
Ol'igin<Lrios das CommiSliões, considera• la. como 
1" di$CUS:<tio a. l'enlizado.no seio tlaque!lo.s e po· 
denrlo a Camu.ru. llronunciar-se sobre a con
st itueionalid:.do e utilid:tde dos projr!ctos p r 
occa~ião da diocussão e vot!4ç1i.o do art. 1• âos 
mesmos projcctos . 

Tendo a 1" discussão dos projcctos princi
palmente pot· fim r esolver-se sobre a sua. 
constitur.iooalidade e utilídn.de. entende a. 
Commissã.o qt:e, trntanrlo-se tie J:Íareceres ori
gina r ios das Comm1ssões e, portanto, de as
s umptos jâ. estudados o discutidos por estas, 
não ha rea.I.mente nec~idade de que taes 
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projectos sofi'ram, como o~ demais, tres (lis
cussões e assim se aprovei1a.rá melhor o 
tempo. 

A serem arloptada.s pela Camara as modi
ficações propost.a~ . as alterações a fazer-se no 
Regimento versarão sobre os arts. I !S. 122. 
123, 1 ~1, 129, 130 e 131 . · 

Assim pensn n Commissã.o; a Camara , 
por~m . resolverà como elltender mais acer
t ado. 

Sala das Commissões, 12 de junho de 1899. 
. -:- Vaz de .i.li'ello, presidente.- Carlos 1V"ov·.IC:i. 
- SiZva Jfari=.-H e,·edio. de Sá, venei<lo .
Angeb Neto. 

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE O PARI'lCER 
SUPRA 

Indico que a Commissão cle Polida dê pa
recer sobre a rdorma do Regimento nos 
pontos seguintes: 

A discussão dos orçament(IS se farú pelo 
modo seguinte: 

Entregue pela Commissito, o projecto de 
orçamento será. impresso e liistl'ibuido pelos 
:Deputados. O Presidente da Camara decla· 
rará que, est ando o pl'ojecto distribuído, 
ilcará. soure a mesa pelo prazo de tres sessões 
diurnas, afim da receber as emendas. 

Findo este prazo, o projeeto com as emen
das voltará a Commissão, que c'\ará seu 
parecer, apresentando então a.s moditleaçõ~s 
que entender propor a.o texto primitivo. 
Lido o pa recer e impresso, será dado pa.ra. 
ordem do dia e nbrir-se·lla. di~cussão sobra o 
projecto e emendas . Nestn discussão não se 
poderá. mais apresenta!' emendas. 

A -vo tação terà 1oga.r, consultando o Presi
dente s i a Camara approv:~. o projecto, salvo 
as emendas, e assim sendo dehuerado, serã.o 
em seguida votadas estn.s . 

Redigido o projecto conforme o vencirlo, 
entrara este em :>• discussão, depois de decol'
r ido o intersticio regimenta l. Nesta ~u~cussã.o 
só poderão ser a.presentado.s emendas dimi
nuindo as consignações orçamentarias. 

Encerrada a discussão, o projecto e ,,s 
emendas it-ão il.. Co1nmi~siio pam interpor 
parecer, que serâ v otado ~em mais debate. 

A' Commissão de Orçamento compete fozer 
a reda,..çã.o deliniti v a dos projectos de or~'3.
mento. 

Nos ultirnos oito dias de ses~ão o.:; lJrojectos 
de orcnmento ou de creditas vindos com 
emendas do Senado poderão deixar de ir á 
Commissiio de Orçamento, a. juizo do Presi· 
dent<> da. Camara., ficando iL m~:sma Commis
são o direito durante a discussão de interpor 
:verbalmente seu parecer. 

Dent ro destes oito dias, em caso de urgen
cia, poderá o Presidente da. Ca.mara consultar · 
esta. no sentido de de terminar a. discussão 
immediata dos mesmos projectos ; si assim 
resolver a Camara, abrir- se-ha l ogo a dis· 
cussã.o, ficando preterida a ordem do dia. 

!!:' e:x:pr ;:ssa.mente veda.do crea.r nas leis or
çamentaria.s repartições ou empregos, ou 
neJlas incluir disposições permanentes, salvo 
quando tiverem sido propostas pelo Governo 
em suas mensagens e a.cceit as pela. Commis
são de Orçamento . 

Fica supprimida a 1> discussão dos proje-. 
ctos originarios das Commissües ; coosiderar 
se-lla P discussão a reu.!izada no selo das mes
mas Commissões. Por occasião da discussão e · 
votação do art. 1• desses projectos, a Ca.mara 
pronunciar-se-ha sobre a constituciona lidade 
e utilidade dos mesmos. 

Sala das 5eS$Ões, 23 de mo.io de 1899.-Au-
gusto J{ontenegro. · · 

Vae a. imprimir o seguinte. 

PROIECTO 

N. 5 A- 1899 

Estdbel·Jce l'e!li·as a ql'e de1:e obedecer a d iscri
mia.aç,1o ctas taxas de sello gue podem de
cretar <L Utlião e os Estados, e dei outras 
JII'Dvidencias 

A Commissão <l·~ Orçamento ê de parecer 
que seja. acceito pela. Camara. o projecto n. 5, 
do corrente anno. 

Em seu ar tigo primeiro esclarece e 1111. o t exto 
constitucional ~obre a competencia dos Esta· 
dos e dn. União, na questão do sello, v indo 
as ~im a preencher uma lacuna. em nossa Le
gislação, e atteoder uma das mais urgentes 
necessidades em r elação a um imposto de real 
ímportancia para. a receita da. União. 

Em seu artigo segundo autoriza o Poder 
Executivo a expediL• o re~ula.mento .para a 
execucã.o üa lei em questão, reveudo a lei de 
3 de agosto ele 1897, mantendo as ta.x:\s, 
multas e penas ahi estabelecidas, e as dispo
siçües da. lei n. 559, de 31 de dezembro de 
1898 e bem a ssim a estatuida, as medidas 
que j ulgar accertadas para. assegurar a arre~ 
ca.•lação do referillo imposto. 

O artigo segu ndo ê pois uma consequencia. 
do primeiro, com a vantagem de deixar ao 
Goveroo a amplitude para tomar cel'to nu
mero de pt·ovidencias que sejam garantidoras 
da cvbr•anç:J. do imposto. · 

A Commissão de Orçamento concorda.ndo 
com o projecto em todas as suas partes, 
achando-o constitucional e de alta conveni
encia.. pede a sua a do po:ão, redigindo-se, porém, 
o art. 2" do seguinte modo : 
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Art. 2. • Fica o Govcm•' :1utoriz:ulo a ex
pedir o regulamento para execu1;ii.o desta. lei, 
devendo rever o qui\ baixou com o decreto 
n. 2.573, de 3 d(J ;1gosto da 1807, manter :lS 
taxas, multas e penas nel!n. e•t.abele~~ida.s, e 
as disposioões 1la lei n .550, de aJ d(l dez"mbro 
de 189S, e bem assim e~tawir llllllta:; e 
todas as medidas qu!J julg;u· :•ccct•tad:ts para 
a.ssegur·:u· a a.rrecad nç-fw t.lo i m po~to do Sllllo 
nos termos do:; art~. 6'', n:;. 4 o 7 § :>• da. 
Coostituiçiio. 

S. lt .-Em 14 1lo junlto ele 1 8~\J .-Cassiano 
do Nascimento, presidente.- S~r~cdcUo 0Jr
rêa, rela.tot·.-Alciurlo Gvanab::J'tt,- Av.gusto 
Se!Jero.-Lauro Miill~r.-AHguslo 1llmt~ncgro •. 
- Calogeras. 

N. 5- !Sa9 

· O C<Jmgresso N:tcionaltl~cl·c.t:t : 
.Art. L• A · di~criminaçii.o thts taxas de 

seno. que podem UCCl'(,t:lr :L Un iiio c os Estu.· 
dos, ~egunrlo os art~. 7, Uli. :l o ~J § I" u. 1 
da Coustituiçiio da l~epublica, obcucccri\ ás 
regras seguintes : 

§ 1.• E' rtacompotonci:LOJWin8iY:L da União 
·decretar taxas ole ~ollo, ;J:-;c,.pto so\Jre n.ctos 
emanados rlos Governos ti"~' E-llvt .. s o negocio~ 
de sua economia, sohr(l os 11 lllt":; cornpet~ 
e:.:dusivamcnte aos mcsmoJS !~,tn.,Jos oxe1·cer 
essa fa.c:tlcl3do-

§ 2. ° CL>nsidet·:l.m-so nc~0cic,,; da economia. 
dos Estados o;; que ~i~" l'<'!;U ltvlos por leis 
estaduaes. 

· Nii.o ::ã.o comprohoncll·lo:; llt'!!l.a clau,;;nla. os 
àctos de qnalquor C>pecio 1'1'1-{iclos por leis 
federaes na eo>n lol'ruíd;uln tiO n. 2:3 do art. 34 
d:1. Consti•.uição, ps f!UD.t·s :~iio sujeitos ás 
taxas que a Uniilu ooct•oiJtr, nino!:~ que t<:nham 
de produzir llll'eito no pl'npt•i!) J~,taolo de sua 
origem e de Sill' pl'occ~sacto:~ nos J•cspectivos 
Juizos. 

Art. 2.• Fica o GovQrno nnlori:t.ado a c:x· 
pedir i·egubmento ptu~ oxccuc;ão uesta. lei, 
no que, revendo o quo lmixou cnm o decreto 
n. 2.5i3, de 3 de agosto tle 1807, manterá 
as taxas. multas c Pl'IHt.' t\l.'lh1 ostrtbolecidas 
e na lei n. 559, do 31 ele d<'zotnbl'O de 1898, 
assim como estatuirú. as metli,hls que julgar 
acertadas para. asse;;urnL· a arrccnoiação do 
imposto do sello nos termos dos arts. G• os. 4 
e 7 § 3• da. Constitui~ão. 

Art. 3. 0 Revogo.m-so o.s llbposiçõcs em 
·contrario. _ 

S. R.- Em 23 de maio do 1890 • ...:.. Urbano 
..Santos .-Bv.et~o de Andrada.- A 1·ccujo Gõcs . 
-:-Paula. .R1mos.- Igrwcio Tosta.- Augusto 
Montenegro_.....; Casshno d9 Nascimcntr>.- A1t· 
gusto Severo.- :Nilo Pcçaaha . - Geminiano 
Bra::il.-Francisco Sà.-Jctcob d.~ Paixü.o. 

~w:>r:>. V. li 

O §r. Presidente- Niio lla.vendo 
!lad:.t mais a tratar, des1goo para amanhã, n, 
segulntll ordem do diu.: - · 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 137 A, de 1898, marcando os casos e a 

fól'mO- da revisão das condemna.ções :penaes 
( 3" discussão ) ; · 

N. 12, de 1S09, autorizando o Poder Exe
cutivo(~. conce:Jer um anno de ! icenç; t~, com o 
respectiVO ordenado, ao o!licial du Caixa. Eco-
nomic,\ de Minas Geraes, Jose Cyriaco de 1Ia-' 
g:tlhães Braga, para. trata.r Lle sua sa.ude 
onde lhe convier (uíscus~ào unica); 

N. 5, de 18~9. concedendo no Deputado 
pelo Estado de Ma.tto G[•o:;so, Joaquim carac- ·. 
ciolo Po' ixoto de Azeve·lo, 60 J i:!s de licença·· 
pa ra. tratar "de sua saude ( niscus5ão unic:>. ) ; 
~. 19, dd 18\)9, autorizando o Pl.ldel' Ex~. 

cutivo a conceder ao juiz substituto na secção' 
elo Estat.lo do Piaulty, Dr. H.ay~·nundo LustosO: 
::\ogueira, oito mezes de licença, com o orde~ . 
nado que lhe compete, para trata.:· de sua 
S<IUde onde lhe convier ( dis.;ussão unic:~ ) ; 

N. 130, de 1897, aut01·izando o GoYerno a 
reo.(lmittir no serviço nctiYo lla .t l'mada o 
ex-primeir·o tenente Eurico Pedrow Barreto 
ele Albuquerque (I" di~cussão) ;· 
. N. 14 A, de 1899, fixando as forcas de 
teHa para. o r.xercicio de 1900 (3" discus;;ão); 

N. 21, de 1899, a.utorizantlo o Podct' Exe
cutivo a abriL' ao Minititerio d;~ Justiça e 
Negocias Interiores o credito de 21: 520$, Stlp• 
plementar a v::t.rias verbas do art. 2° da lei 
n. 560, de 31 de dezembro de 1898 ( 2• 
dis.:ussão ) ; 

N _ 189 F. de 1898, additivo destacado na. 
3" discussão do projecto n. ISO B, uo cor
rente o.nno, que autOriza. o Governo a rever 
as aposentadorias concedidas depois de 24 de 
fevereiro de 1891 ( di~cussã.o unic:l i ; 

N _ 10 A, de 1899, creando um fundo espe
cial appliC(•Vel ao resgate e outro para ga
m.ntia do papel-moeda. em circulação, cada. 
uni constituído com os recursos que enumera, 
e dó. outras providencias (11 discussão) ; 

L • discussão do projecto n. 126 A, dr: !898, 
determinando que a Imprensa Nacional con
stitua um serviço especial a cargo do Mini~ 
teL~io ua Fazenda, que a despeza do estabe· 
lecimento seja feita por conta da respectiva 
receita, e dando outras providencia~, com 
substitutivo da C<Jmmissã.o de Fazenda e 
Induslriu. ; 

2' discus::;ü.o do projecto n. 125, de 1898, 
autoriz;.mdo o Poder Executivo a relevar a 
divida contrahida com o Thesouro Federru 
pelo tenente do 9• regimento d,: cava.lla.riiL 
do exercito Thomaz Bragu, fuHecido em 
combate co reducto de Canudos, a. 19 de 
julho de 1897 ; 
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Vdiscus:ão 'lo projecto n. 262, de 1895, ! Jul ~o dos Sa~to~. 'C~ bano Marc_onrles! Caui·· 
autOriz,mdo o .Poder Executi\'O a. n<!mca.r J pollna, Mn)::lnk, ~a.,o;;eras, _Jouo LUiz~ <'.ar
l'.lrofeS5or I'JT,~ctivo de clinica odotüologlc:L tla : -v:~ lho Mourao, Jose Bon;faclo, :'.lont n.u•o de · 
Faculdade de Merlicina do Rio de Jnnei~.o o · B~rros. Ja.cob (h\ P:~.i~ão, Frn.nci~co Veiga,. 
cidadão Aristides Benicio de. Sá. que J[l. n : Leonel Fllho, La~oum.·r ~·Jllofrcd~. Mat ta 
cxereo interinamente, sendo dtspeusa.Jas em · Machado, Lam:utme, ~loreu·a da Stlva, Al
sêu favor as provas de concut·so. j vares Rubi~e>, Domingues ce ~a~tr<? , Dino 

·t nta-~e a ses;ão ás 2 h ora.· e 50 miou- , Bueno, Auospbo Gordo, Art_h ur Dteder1ch sen,. 
t r~ard~ ~ ! Rodolpbo M1ranua, Cal'3.CCiolo, Mello Rego. 

c·s '" · I Xavier do Vallo, Lauro Müller, P lin io Ca-

l 
s::vlo. Pinto da. Rocha, Py Crespo e Azevedo· 
soure. I E sem causa Ós Srs . Amorim F igueira •. 

_ . ~ 1 P nd1·o Cherrn<.lllt, Serze<lollo Corr êa, Viveiros, 
31 • SESShO E) l I o I>E JU::-.110 DE 1809 ~ E1tu:~r<lo de Berredo , Hel vecio i\Ioote . 

-' . ' Francisco Gurgel, A1Tonso Cost..1. , Mala.Quias 
.P!·esidc:lci-J doS,·. V a.:; tl-.; JJ1c ll? (P.·cs1den:.:) Gom;3l res, M11r eira. .Alves, João de Siqueira, 

· . . · . . ' Al'tlnH' Peixoto, Euclides Mali:l, Arroxel-
_·Ao mmo dta. procede-seu. chnmad~. a. !JU;1l .las Gn.Ivão, Geminiano Bt-a zi l , Felisbcllo 

respcnrlem os Srs . Vnz de Mello, S1lva. ~Ia· Fl'eire .layme Villas-Boas • Tosta Aris
riz, Hcredh de S:i,_ Angelo Neto , SilveJ:io tides de QtLCÍI'OZ, Eug-onio To lll'iDh~. Adal
Nery. Carlos M<lr celltno, Augusto Monter.e. bc1·to Guimar'ies Leovi<>i!Llo FiJorueiras Ro-

E ' M t' TI to . 1 B . . L . ' ' o o ' ·· gro,. nea.s ar 1ns. 1:!~ 0 10 ue l'lt<J, l! •Z rlrigues Lima, :'vlarcolino l\!ou r-J, Eduardo· 
Dommgues, Cunh~ sla.r~ms,~farcos dc~\l'llt!JO, : Ra mcs, Galdino Loreto, TOri'JU:•t•} Moreira,. 
Pc(lro Borges, l_l• .. efun~o L1mn, Martnho de ; Timot llco da cost1, Augus to de Vasconcello~. 
Andrade, Frerl•>l'JCo Borg<s, Augu~to ~CYCI'O, . Si Freire, Edco Coelho, AI v•.ls de Brito. Ago;r 

_ l'a.vares -d~ Lyra, EIC\.Y ce S~mm, .Tose ~er~- : t inho Vidrd, Dcoclec\ano de Sou1.a., .Umeida 
pmo, Trmdad~ •. Coelho_ Ltsbo~ •. '\ppo_,onto. Go mes, Ferreira. Pires, Rotlolpho Abreu,. 
Zenaydcs, Ermm.o Coutmho, . Jose Marmn~,. cuperti no uc Siqueira., Augu&to Clementino, 
Herculano Bandmra _, Coelho C~ntra, CL,rncho , Artltur Torres, Luiz Fb.cquer , c aserniro da. 
do. Fonseca, Juy~nc1o de AgUlal'_, Rocha Cn.· ; R- 1ch•l, costa. Junior, Cesario do Freitas , 
.-valca.nte, Olympw Campos, ~otlrJgues D?rJa., Luea~ de Barros. Cineinato Brag:1, Brazilio 
M:!ltol!, }[an~el Caetano~ Joao D.mta~ Ftlho, '• la Luz, Guillon, Possidon!o (la cunha., Appa.
Pm_hei~o Jun10r, Osc~r I}Oiloy, Rau l. B•1r r?so, ricio Ma.riense, Francisco A lenrostro, Victó
Behsarto de Souz.a, N1lo Peçanha,. Stlva. Cas- r ino Monteiro, Riv.tdavia. Corrêa, Aurelit"~.no. 
tro, Eern:m1e.~ D1:~s, lldefonso AlvJ m, Oonçn.l- Rarb~>a e campos C<~rtier . 
veg Ramos, Hemtque V:,z, Antero Botelho , . . . _ 
Alfredo P into, . Octa viano de Brito, Alvaro 1 E' l1da e posta em <l1scussao a acta . 
Botelho, Telles de Menezes, Theotonio ll ~ 1 

iliaga.lhães. Manoel Fulgencio, Liml<;lplio ' O Sr. Triudaoe - Sr . President er 
Caetano, E(\uarc!o Pbü:mtel, Olegar io Maciel, os j u t·na.e~ da m·tuhii der<\m ;, dolor osa. no
Rodolpho Po.ixii.o, Gustavo Gorky. Elias t icia rl o -pnssnmento r lo conselheiro Diogo
F;Justo, E'irnundo da Fonseca , Alfl'edo E!lis, V<\lho Cavalranti <lo Albuquorq ne, \'isconde 
P a.ulino Carlos, Francisco Glicerio, 0Yirlio <le Canl.lcttnti, que nn imperin l'eprcsenton 
Abrantes, H;r·mene-gildt) de ~Ior;1CS, Leopoldo ns E>t.'Hlos <la P.trahyba e do Rio Gr:mote do 
Jardim, Ln i?. Adolj'h o, Paula Ramos, Fran- Xol'te ne4a Camara c no Senado. O n ome 
cisco To!entiuo, P .:rlro F.•:::rdr<t, M:~.rçal Es- llo \'isconclo de Ca valc tnti , V . Ex . ~abe e -a. 
cot.al', Diogo Fo1·t una., Y<s_:,nsi;IDO de Albu- ; C;~m:\ 1':1. oão lle.;;co:l hece, não pci<le deixa r de 
querquc e Cassiano do Nasci mento. ; ser mui h caro il p :1.t1·ia pe!os s~r viços rele-

Ab::-e~se a s~~silo . ~ va:Jt:s que p~~s tou n1 r~~nn<ln pa~:ailo •.• 
Deix:~.m do comparecer com ca.u>a. narti- , O 1:lR. Ju, E~cro DF. Al;; n An.- Apowuo . 

cipada c-s SJ'S. Urbano Sallt()~. r.a1:ros ele J O Srt. TR.INDADE-Nãl) ~ó no pru·b mcnto 
Novae>', '!IIatt: ~ .Gacclbl', Rodriguos Fcrnan- 1 brazileiro com(l Deputado pelo Estado da 
des, Gucd Jl h:t ~ioUJ·iio, Elias }J:o.rtius, Henri- 1 Pa1'ahy ba. e Senador pelo Est<v.lo do Rio 
que Vnll •1dare~. Tvl'l'cS Po;·tuznl, Teixeiro. l Gmnd~ do Norb, cnmo n :'l. p r.3si•J,'ncio. ue 
de Sá, João Vh ira, Fereira. do WLyra, p,~dro ! ·yv,ri~.~ j)rovinch\s e nn c0nselho da. éoru 1, como 
Ptl'nJ.mbuco, Nciv;\, Sealm.:., F.r.:ndsco So-: ministro de vo.ri<~s JXlst:rs, p1siçií-:s e.•tas que 
dré, Pau h Guimarães, V1.~rgnr. d() A breu,': elle conquisto li pelo seu cs !'o rç .·> i ndividual . 
Tolcntino d.:·s Santos, Pnranhos Monte negro, ; (apoiarlos gc;·ar::) ao set·viço de u ma iatelli
·Irineu ~l<lcltado , Pereira. dos Snutos, Fonsecn. ' gcmcht lucida o de mn caract ~r inbgro :1 
Portella , Leonel Loret i , Emesto Brazilio, tolh prvYõ\. 
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0 SR. JUYE~CIO DE AGUIAR E OUTROS
Apoiado. 

O Sa. TRtKDADE-Filho e repre3cn"hnte do 
Estado <la P•wahyb;~, ou•Je o visconde tle C.\
valcanti na~ccu, eu, nesta occaslão, pung-i,lo 
d9 m •\ ÍOl' s · ~ ntimento pelo. ausencia ete r na Ü(l 
um brazilelro ti~o 1listincto. não pos~o d:Jixa.r 
de, ern 1\00le do meu E~tado ... 

O SR. APf'OLoNio Ze:~AYDES-V. Ex. nest~ 
momento h1! erl.>reta o sen timento de todo o 
Esfado. · 

O Sn.. TRINDADE- • . • render-lhe a . ultimn 
homenag-em de consíde1-ação c respeito, pe
dimloa·v. Ex . que consult' a. Cc1mara.si 
consente que seja. ci)n;;ign:tda na :1cta um 
voto .de pt·ofllllliO peza.r pelo fH llecimento 
!leste illustre hrazileir". (.lluito bem; 1nuito 
bem) . 

Con::u:tol<h. t1. Camara. ê a.pprovado o re
qu~rimeuto do S1·. Trindade. 

O 81·. · Fr.anciseo ·§á -Sr. Pre
sidente, o Sr . Deputado Culcgem;; tem de i· 
xatlu de comp~ r~cet· ús ses~ões ela Camo.m 
por motivo ole moles tia. 

O §-:.·. PresKdente- A .Mesa. fic:t 
iateirada. 

Em segahla é n.pprovatla. a a c te. da ~o~siio 
anteceden te. 
Pás~a.-se ·ao expedienb. 

Pauliuo Gonç\llves tle Oliveira Freitas, o 
tempo em que set·viu oro outros empregos, ,
propostç1i.o est.< :.1. que o Seo11do não poude 
dar o seu assentimento .-Inteirada. ' 

D<> mesmo senhorA~ igual da.ta remettendo 
a proposiç~o de~ ta. Camat·a, ma.ndancio con~ 
t<l' pa.L'J <\!Josenta.do-ria. do engenh·~iril civil. 
.João Victot· de :Magalhães Gomes, o tempo 
qu:J set•viu como engenheit•o tle dístricto da 
ex-província de Matto-Grosso ; prollosi<;:ií.o 
esta. a que o Senado não poud~ dar o ~eu as
sentimlln to. -ln tcírada. 

Do mesmo senhor, de igu:tt data., remet
tendo a. proposição desta. C~<ma•·a, concedend1> 
á viuv:.~ do Dr. Antonio da Cru:t. Cordeiro. 
Junior a pensão anuual de 2:4.03$; proposi
ç-;i.o sst~\ a. que o Sena•lo não poude da.r o seu 
a~sen ti IDim to.-I u teirD.da . 

Do :Ministerio da Guerra, de 14 do corrante, 
enviando a. seguinte · 

l'I l~N'SAGE~1 

Srs. M:Jmbros t.lo Congresso Nacional -
Tt•rtnsmitto-vns ::1. inclus:L exposiçii.o que me 
!'>.J í :~presentada. pelo Ministro tle Es t;tdo d:1 
Guerr:\, relativamente ;i, ucc,~ssi.J~ clél dJ ser 
abe1•to uo rC!sper!ti vo Miui~terio . o credito da· 
qnanti:\ da 848:175$055, sup}>lementa!' á ru~ 
bric:.1. 16'" - Mntc:riat - D CSJJ{}Zas cspeciaes 
Vuntage!ls rle f.Jrr:1gens e ferragens do o,rt .19 
•la Jei n. 560, t.le 31 de dezembro éle IS9S, e 
peço qu~ v o; tligneis ha.bilit.ar o Goyeruo com 
o referido credito. 

:() S1~.· ~· Sec...-etario (sen;inuo 
de 1') procetlo á leitura do seguinte 

Capit:ll Federal, H de junho de 1899. 
~r. F~1'''-';; de C«mpos S,tlles.-A' Comuüssão 
de Orç:uneuto. 

EXPEDIENTE Req_uerimento : . 
Officios: 
Do Sr. 1• Secratario do S :nndJ, de 14 do 

correntv, r~m ~tt !ndo a. pr oposicão c.!esta Cu
ma.r.l conc~dendo <i D. TheOllolina da Ma t ta 
Gon1es e Silva a rev.n·~ã.o üa pen ,;fio que pe-r· 
cebia Hlíl. fin<.1-la mãe D. Pu!cll(! t·ia. Pires ela 
Ma.tla Gomes, :iUv ;J. do capitão UJ ''olunta
rios da Patria, morto no. c:unpnnhn. elo P•t
r aguay, IH'vposição nstD. a quo o Senado n:lo 
"'loudc U.a.r o seu assentimento .- lntelra.•.h\. 
• Do mesmo ~cnhor, de iguat d,1ú, r em.et· 
tendo n proposição di)sta Ca.m~ra. conceden1'o 
uma pen::;ti.\1 auuual do I :2CO:;; a D. Chmnn· 
cia Sa.I!es G.1lvito e outr.c do :WO.~ mens:1.es a 
D. Ma1•:a Amali t\ d~. cnstro F.,rt·eit•a.: propo
sição e~t::. n quo o S~nado não poude · cl.a.c o 
seu :t~sentirocnto.-lnteirada . 

Dos alum:1os d .t. Escola Polytechnic:l. Ben~ 
.i<< min F. da Roch:1. Fttrie. ~ outros, Jledindo 
que se ]hcS CO!lCCda O dírai to UC pod~:rem 
coucluir s•:lls cnt•.sos de accor·d:.J com o r .!gU· 
lamento de ISH.-A' Commí~siio tle ILlstcuc
çlio Puõlica . 

O Sl'. _.~u·.·cdo ISHis (·) - Sr. P.re· 
~idente, pedi a palavra. pnm apresentar um 
pl'>"•jecto.rundament;tndo·o em poucas phr-.wes; 
ant~s. porém, d J o f.,zel', peço licenç•t a Ca
mu.ro. pu.ra procede1' ó. ~ua. Jeitu:·a:, p~\u qual 
::;; ·Yer.l. que não havia uece•sirl:v.le "de SJ le
>a.n tar sobre e!le a celcumn.. que realmente
se levo,ntou, p~ rque, qu:~utc ã. sua constitu
siooa.lidauo, ficará p: ovado que o art. 2• 
a.b~olut:unente nada tem qu3 vi de enc·)Dtrv 
ã.s disposições que re.~t~m .o ussurnpto m1 Con~ 

Do mes:no senha:·, de igual tl .tta, remet· 
t ml ,lo c. propo~iç5:o d<:!~ta Clm~r~. autori
zando o Gcn\t'llO ~\ co:npuht· paro. a. aposen
tndoria d.o pol'teiro tb C:.ix~~ ela Amortização 

stítuiçã.o ·Feder:\!. (O o;·aclo: lJ o p.·r>jecto que 
1)Mllt lb lic:t..do HO (tm. deste di,;c·w·so. ) 

(') E~ ~· disc:u·s,. D:i:o foi r~vilto pelo or:~•lor • . 
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o SR. PA"Ut.A. R~\!IIOS- A. :Vfesa. . não. põde 1 til? de pala_vras . E' ~o~o d!z Sllali,spea.re : 
aecai!:ar este proJecto, po~ mconsütuClona.l. · ~~ ();·rls, ~oo1 ds and too, d,. Nada. xna..s. 

0 Sn.. ALFREDO ELLLS- 0 nuico artigo cl::t 0 SR. PAULA R.UIOS- E' O inglez domi-
Constituiç·iio que se póde o.l)po-r uo n.rt. 2• do nando em tudo. 
men projccto e o IG da Constiluição Federal, o SR. ALFREDO ELLlS- v. Ex:. àet"e dizer 
qae diz: · lsso ao ~Iiuistro da Fazend>l., não a. mim. 

<E' prnllibi<lo aos Estados tributar bens ,, ~ _o Sa. PA.CLA. RA.!IIOS-V. Ex. está. citando 
rendas federa.es ou ser\'i.ços a. cargo da l.'tliâiJ o mglez • 
c reeiproeamente.» O SR. ALFP..EDO ELus-0 qne digo ~que o 

Ora, quero q_ue me digam em qtlB é que o 
art. 2' do pr-njecto vue tributar rendas nos 
Estados ~ (A p • rtes .) 

Declaro que a minha intenção roi jus
tamente atJim:~r a iniciativa do Estado do 
Amazonas e, ao mesmo temr1o." d11r parabe115 
ao. Estado do Pará pelo movimento QU(~ ini
ciou de &.m::illar a União. !\'fio vejo tlispo
sição alguma.na Constituição que inhibJ. a 
União •.• 

O SR. JosE' MARIA~a- Os Estados niio po
aem 1)rOVe1' :>erviÇOS fede!'aCS det~rmin.,dG$. 
(Apartes.) 

0 Sa. ALFREDO El.LtS -Não ' 'ejo que haja 
qua.lquer causa de odioso ... (A.Jlal·tes .j 

O Sa. Josli:' :\!ARIANO- A di!TicuidõilG ,:, 
esta: um E~tarlo não póde ·prover a. um ser
viÇO federal; pór.le dar os auxílios que quiZKr. 
ll!as não det•~rminaclamente para. um ser
Vlço. 

O Sa. Al.FltEIJO ELL!S- Mas qunl é o ar
tigo da Coustituição que prohibe a União de 
acceitar auxilies ~ 

VozES-O art. 22. 
O SR. ALFREDO ELLlS- Pois, qu<tn(lo a 

Nação faz- moratoria, quando :t Naçao evi
dentemente esta lutando com grandes difflcul
dades, e que veem as nobres Deouta•ios dc
cl.a.r:rr que a União não deve aêceitar soe
corro nem auxilio dos Estados~ ! 

O SR.. JosE: MA.mA::-~o-Não é isto o que se 
di~. 

UMA. voz - Proponha prirn~iro a revi>ão 
con~títuciooal. 

O Sa. ALFREDo ELLIS - Nilo pretenno de 
fõrma. alguma. a. revisã.o constitucíQnal, á 
qual sou contrario. Xâo ha. duvida que o 
nu1~ero da Depotados e excessivo ·mas nós 
DÍÍO podemos modificar esse numero, redllZii·O, 
fa.z~ndo .EIDB: _revisão constitucional, o que, 
na.~cctlslao, e moppot•tuno. 

O SR. JosE: M.A.Rio\.;"10- Mas nin<>uGm con
demna. o auxilio que o Estado possa" prestu· á 
União, o que se condemna e que o Estado 
venha prover nm se:rviço determinado. 

O SR: ALFREDo ELLIS- Então, parece-me 
qne a dJvergencia, nost~ ponto, é mera. ques-

art. 10 •lu. Constituição ... 
c SR •. JGsÉ MARIAXo-Vcnham os Estados 

em aux.mo da Uuiã.o com o ctue o.uizerem, 
m:.s não venh~m nrover •1 um serviço deter-
minado. -

O Sr:.. ..!,.LFRE:no ELLis-Que mnJ póde vir 
dos Esto.,los do Parâ, S. Paulo e quae~quer 
outros subveocionarem os seus represen
tantfs? 

O meu -projecto tem um fim syn:.pathico, 
que é aním~r c:~. parte dos E~t~'dos; o amor á 
t'ni5o, porque é preciso que os filhos lem· 
1m.'m-se de que a mãe commum so:trreu ex
truordln:H·iameute na reducçã.o enorme de 
1·u:JS rendas, quando se votou :l Constituição. 

O SR. JosÉ ~LtlHANo - O projeeto vem 
lemb1·ar que il ))ase da fedei'.LÇ[o devia ser 
outra.. 

O Src ALFP..EDJ ELLrS- Entretanto, não 
vejo motivo IDl'a. que semelhante idéa não 
~ncontre todu. a symp:tthia. dn. parte dos 
Deputados que representam a :Nação. 

:N<ho vejo, senhores, por-que ra.zão essa 
i léa Ievant<'u a celeuma que tem levantado, 
affirmando-~e já que o p:r• decto 1leve serre
jeitado por inconstitucional, quando não ha 
absolutamente na Constituiçiio urna dis
posiçi'io que prolliba a sua :tpr~~entação ! 

O Sn. CA~SIANO DO NASC!ME:>TO - Faç:t. o 
favor de ler o o.rt. 22 da. Cr.nstitni~ã.o. 

O Sa. ALFnEoo ELLts- Mas o art. 1• do 
proje<:tofixa. o subsidio ! ... 

O Sn. MILT0)(-0 melhor é comparecerem 
às s~ssões. 

O Sa. PAUL\ RA1>XOS - E renunciaram o 
subsidio aquelles que se ausentarem. 

0 Sa. :\LFREDO ELLIS- Diz O Mt. 22 dB. 
Constituição: « Dumnte n.s sessões -vencerão 
os Senatlores e Deputados um subsidio pe· 
cuníario igual, e ajuda. de custo, que serão 
fixados pelo Congresso, no fim de cada. le<>ig-
laturél, IJa.ra. a seguinte.» " 

Um Estado, como, por exemplo, o Ama
zonas, póde, pois, subvencionar os seus re• 
presentantes e dar a conta integral de seu 
subsidio ao Thesouro. E' uma. questão facul
tativa. (Apartes.) 

Sllp:ponhamos, por exemplo, que lO Es
tados quizessem entl.'al' com a. quota corres· 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 11:16 - Página4 de a 

SESS~O EM 15 DE JCNHU DE 1899 

pon~ente.ao subsidio rlos representa.ntes da Fica sobre o. mesa, até ulterior deliberação 
-Naçao e outros 10 Estados, não o podendo o seguinte 
f~zer. _ontra~sem, ;JOr exemplo, oom I / 3 ; ~ 
na.~_ve,;o _r a ,ao, nem motivo, p:1.1'11 que a • R.O.JECTO 
UnEt~o dm.~a.sse de rcce~er esse auxilio . o c.mgresso ~ttcional dcere•n . 

prectso que se dtga. que o Estado de I . . . "' • 
S. Paulo tem nos cofre~ da União de•àe 0 ·1 ~rt. I." O substdiO dos Deput:1.dos. p:1.ra. a. 
tempos rlo Ma.rech:tl Floriano, a quantia d; l~f!JSl:\turn. tle 1900~ 1902, sera tle1ô$GOO dia-. 
6.000 e t <tntos contos que não r·cebeu I'eru I J'li•S dm~w te as sessoes.. . 
mesmo. t'm1 tentado ~eceber ; qu~ 0 Est1do , ~:1·t . . '.!.. " S1 a.lgum E;;ta.do r_esolver concor
do Pa.1·u., l.l.a pouco, ofral'ecea-se pa.r a comprar r.e.' _P:l.lll ~ p(\:rameu.to do subst•ho 1lc s~.us re
um ct·uz<v!or pa.ra. 0 dar il União, e 0 Ama· i ·I ~::_enta.n .. ~s. de.-er~ e n ti".:I.L' pat:a llS cott·es da 
zonas o~re_Nceu·se par.t pagar a imporbncia ?~~ln com n. qunntt>\ que <;J.estm~l' P;•ra. esse . 
do substd to dos seus representa ntes.'(.:lp:orles:; kJ'·o•w.ento, d~vendo. ser fe1ta. a. un t.~ldo. an-

O S ~ . nuu.li t~eote, tl'Inta. dws antes d~ a.bel'tum do 
.n.. vASSIA:-.oo oo ~A.SCniE:-iTO - Como Cungre~w . 

. orga~1:a;: o Ül'·;~n:e~t·J a.o lnteri_or: na. p[trte Xest\l ca~o. si a quantia. não bastur ;>ara o 
relatna. .... o ~ub~Jdto. Com um ctf.rao? ! p~g•tnlento, ::1. União a completara. 

o~ SR. AI.FJ:Eoo ELLTS-03 E ;tados não po-. Art. :~. .. :\enhun: D~putado tet•il s~~sidio, 
deruo fa.·!er IstO sem q1:1e o Con .. resso assim j du•·:•nte as pmrogaçoes, po.;;o peb Un t:\o. .. . 
resolva.. (I II ler rl'pçucs; apartes . )" A:·t. ·1. 0 RGvo;;a.m-se as tl:spo:;ir;õ~s em 

O p rojec to pódc ser emendado. con t1•ario. 
_Entendo, por exemplo , que a s prorozações l S!\la ela:; ses:;õ2s, 15 ue junho de JS99.-

nao. de,·ero ~cr subsidiadas, mas entendo I Al:,·cdo Eltis. . . 
tamoem que o GoYeruo deve mandar as pro- . · 
post~U~ de twçamento com tempo de pcderem 

1 

Gomp<u·~~· ,,n m:us os St-s. Albuqae:·qua se
ser disctHidas. rrjo, .\ ni zlo de .'\breu, Tboma.z Accioly, Jo~é 

En~eutto que a se~são ele quatro mez.es 0. Avc_li no , Jo(t~ Lopes, ~rancísco Sá, ).·Ia.rtiJ?S 
suffic1ente pam os tra.b:~lhos le"islativos 50..:. 1 .Jumo~·, A1'n.t1,JO GIJCS, Cast-ro Rebello, Amphl
bretudo depois das modificações ~onsbnte'~ da lloph io, Je:·onymo :\Ionteiro, .José V!urtinho, 
indic;.\Ç<10 Monl enegro. . - X.ao;ieT' d::~. Silveira, Alcindo Guanabara. Bar-

Ha , ~or~:n , uma idéa que de:de j.á propo- ~ ros FJ_'l.·lll <:n Jnn!or, P:•nlin~ dt~ Sm~za: Junior, 
nho. v P.nficado que o Governo não poderã. A:oto ·,Jo Z~ch~rw.s, Nog-ue1m Ju n~or, Padua. 
apresenta t" ns propostas orçame ntarias sinão R<>zenrle, Gateu.o Carv:dbal, Oh~eu":J. Bl'aga, 
dous ou tre.s mezeg depois de abel'ta o. sessão Bueno th An<trada , Al ves de: Castro. Alencar
será. esto. :\diada. ' Guim:w:ies, Lamenhn Lins e Leoncio Corrêa •. · 

O Sa . RocH .~ CAV.I•LCANTE-Muito bem· e · 
os Deputivlús que veem do l'lXtremo Xort~ ? O Sl~. Lu.iz ... ~doipho-Ja são por 
(Apoiados.) dema1s conhecidos desta Casa os fa•::tos que 

tiveram log:tr em Ma.tto Grosso na primeira. 
q Sn.. ALFRF.DO ~LLis-Os Srs. Deputados que quinz,:mo. <Je abril. Ja expuz longamente 

res~dem .longe terao aviso de que o Congresso to1las llS p::• ipecias daquelle crime praticado 
sera ad13i l.o, ba-;ta.ntlo as ba ncadas mineira e pelo Go~erno do Sr. Presidente d:J. H.epubliea 
do.;; .Es tados mais pro::c.imcs para decretarell• (>•iio oP';ia·Jos) ~ontra o Gove rno e assembléa. 
o adiamento. E' questão de alter aç:io do Regi- d:t•.uelle Esta.lo. 
menta. (I ate1'1:11pr;ões; r.par:cs.) ia demonstrei U. saciedade, lendo artigos 

O ~R.. CA~IA:-{" DO NASCIME::>:To-E' questão tran~criptos na imprensa em defesa. do Sr. Mi
de VIrem todos trabalhar, não faltarem ás ni:itro d<\ F:1zewla, a cumplicidade do Secre
se.ssões . ta rio r! e Estudo •lo Sr. Campos St\lles na.

q uelles gro. ~·es acontecimentos. 
O Sa. ALt'REDO ELus-Nã.o obstaate cn- · 0 Sr>...CASSIA;:.;o 00 NA.ScDIBNro-Pretendeu 

tende!' que o :;ubsidio é p;· J h~aore e niio pro . .,.. · 
labore, promptifiCI)·ffie a subscrevera ementla. de,;non:;trar, mas na.o demonstrou causa 
que priv:e do subsiLlio ao Deputo.do que aqui a.!, uma.. 
não compa. re r.er. I O SR . Lutz ~DOLPIIO-A defesa. produzida 

o. SR. CASSIANO no N.o.SCl:llEN'I'o-Já ba um nrl Sen:~<l.o p·~lo lllustr~ Sr. Ro:lrtg.ue~ A~ves 
proJecto r e,.ulantlo a. rna.terin .e ?~ offic1os .do commandant e tlo 7 distrJct_o 

"' ' · mtht.ar pubhca.dos no JomaZ do Commercao 
O SR. ALr•r>..s:oo ELLlS- Sej a. qual for a ct•nvenccra.m-me ain•la mai;; de que o Go

sorte do meu proj~to, estou con•·encido de vemo do ::)r . Presidente da Repu btlca. tem 
que.apresentando·o á conside-raçãod~t Camarn tcda. a respousabilidaclo daquelle n.t tentado 
do.s Deputauos, cumpro um dever de repu- commettido contra os poderes constituídos do 
bhcano e brazileiro. (•llttito bem . ) Estado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11: 16+ Pág ina 5 de 8 

,
0 

11.8. ANN"AES DA. CA~!ARA 

o SR. Nrw PEÇANHA-0 Sr. Deputado Mello 
Rego eu tende de modo contrario; ahi estão os 
discur·so~ de S. E!(. 

o :'ln.. Lurz ADOLPHo-Nüo e;1tende de rnodo 
contrario; S. Ex. sat.eque os factosoccoriil.os 
em J\Ia.tto Gr•osso podiam ter ~ido evitados pelo 
Presidente dn. Repuulícn. qne só lfmbrou-sc de 
tomar pr·oviclen.:üas qua.nrlo n linha ielegra· 
phica. fr,j interrom pitla. E' curioso que o Go
-ver·no vies~e descnlpar-se das occmTencias de 
·Ma.tto Grosso com a interrupção da. lmba. 
telegrapllica quando, se sabe r;ue e1la resta
lJet~ce.u-sc logo depois de realizn.d~"\ a capim· 
lação da. ;•ssemblea.. 

OSn.. Nlr.o PEQ.~~H.~-Ell:t tamb~m cste,·e 
interrompida pt1ra o Sr. ~linbtro da. Fo.zend;t, 

0 Sn.. LUIZ ADOLPIIO-!\iio e exacto ; a 15 
(le abl"il declarei pelo JO"t"nal dn Gomme1·cio 
que a lucta c:;ta.·;-u ti•a.v:~.da e tenho p:ovas 
de que o Governo ji tinha. conllecimento 
disso; entretanto o.ffir:nou-se quo nenhuma 
communico.çi"i.o ha YÍ!l. entrc Matto Grosso e o 
Governo àa llepubl'c:l. 

da quGStão de Matto Grosso corno arma de 
comb:J.te. 

Tenho de detenrler a autcnoi"llia do meu 
Estado, (apa1·te; ). Não sou chefe politico ; sou 
um lmmilde solJu.clo. ( 1'-,·ocam-sc: muitos 
apa1·te;.) 

0 Sr .. CASSL\NO D~ NA.SCll!ENTO- Peço 
a palavra. 

0 SR. LulZ ADOLI'UO - !I ; i ue defender OS 
interess.,s do meu· Estado antes de tudo, c 
m; comiilcra\'ÕGS parLidarias flca1·ão para. de
pois. (op't,·tcs.) 

O requ !I'imento qu.l >Ou submetter a con
sideração da. Ct>.sa, >M rl:1.r ens:•.jo DO Governo 
p~ra so justi!i~tw. Si VV. Ex~ .• quere;:l que o 
Gov •rno do Sr. Campos Sa!les ~(} limp:_, de 
toja culp:1., si querem que "lle 5e justifique 
cabalm1•nt •, tcn!l~ ··.1 a coragem d :l appt·ovat• 
estll r~quet·imen~o. 

0 Slt. CAS:>IA:\0 DO N"ASCD1Ei'\l'O-Elle e.~t.á 
limpo "m no~s~t opíniiio; nib pr.;ciso. dJ s~ 
jus tillt<l.l'. 

O Sr... LuiZ ADGLPH<)-'-0 requerimento é o 
seguinte. I lJ): 

Vem {t Yf, sa,é li:!o, apoiado c po~to em dis
cus~ão ~> ~cgainte 

Da t:Stn<;[l.r:: tclrgrapllica. do Ca.pim Branco 
foi expe<liuo tclcgr:unm~ p~Lr;t aqui, uo quo.l 
consta.va quo a tiJ:Hle cs;:1.va. sit!n.ria e o Go
vel'no nenhUill:J. provi<lencia tomou para im· 
pedir .que. rL nssemhléa u~·e~se lk c•:de!t' ás 
forças l'CY0[io;,as, Ol•ganizadn;; reles parti
dariaS do Sr. l\Iinistro do. Faze!làa. si é que 
cl!ns viio obl:deciam ús ordens de, S. Ex., (JU~ 
se aclJa·; :>. em 00mmunicação constante com «Rcqu,iro que. p )t' interm.;r.iío d:"l ~Ies~\ da. 
os revoltosos, con1o cleci<lrou 0 St·. Alvaro de Cum:ti':~. ~cj:1m peJit:':t3 ao Pouer Executivo 
Oliveir<,, dírector tios tclegral'hos, em artigo as seguintes in(orm<lçõcs: 
publktdo na Ga;;et a tlc Noticias de S do P, qnn.~s os 1:ias em quo esteve funccio-
junho. na11rlo linenwntc :t linh•~ t , J,grapllica entre 

O ::--nnistro da F•1 zenth estava a par uc e:>ta. Capital e a Cidade Je CoyalJil. no período 
todo o movim<?nto não ~ú por infOl'rna.ções do comprchcnd :tio L>nüe l e l~ de u.lHi! 1lo cor
chr;ofc tJ,, clbtricto telPgr~phico como pOl' 1·entc anno : 
outras fontes. 2'', qua.es as 1.ht:J.s e theor dos t ,regrammas 

Kesto.s condíçõ,s, \'Otl apl'cscntad. Cam:ua l'lirigidos ao ·n·c~idcntc da Republica. pelo 
um p9di;hl de inl'ot·ma<;ões n.o Sr. Presidente P:·esi•lentCl rlo l~st:tdo de ~htlo GrOS$0 uo re
cla Republica p~rn. que o GO\"Orno explique l'eríllo pet•io<lo; 
como, !eurlo n h1ba. tr:lt">gra pl1ica estado em I :>. si o c!t ,[o uo dis~rito teleg<'rtp1tico re
commnnicn.ç·ão Iine ~tte o <iia. lO uc <1bril qui~ituu tlo cornmo.ndante do 7' distrito mi
pa.ra. o Go•:erno. depois de eífc1:tnado o sílio !itnr f,)rç,t l~1kral pat·:.t p1·otc·c~'iio (h liuha e 
o. mes1n:t linhn. !ici)U immcdi:tlamcnlc in!cr- fJU:-<Qs us provi~·~ncias pot· este udopLa.das 
rompirla, atê qunmlo a. os~r·mbl&a C'llJitulou, alirn ele im11e,liL• a iuterrupi)ÜO d;\ me.sm:1.; 
a.nnulla.ndo a cl{:i,;iio presidencial. 4", si süo .::oniJcciúus o;> nutorcs d:,, des-

E' prcciSt1 quc a N"a~ITo sniba c~mo a. linli~ trui<;ilo dcs posttS 1.elc;;r·a]Jltktis c rtun.es as 
tele~_:nph:ca., que nii.c p8111le ser J'e~t:lbeleciàa mediJas emprl.'gndas para. a sua punic,·ão; 
em ta.o l_on[.;O pmzo, fUD:·~Cionou, lf'igO que fui G", ~i o ÜC\"Cl"llO !'Ccel)(:U Cutnmnuicar;[() ue 
extorqUJtl:t t\;1. Asser·nblca por meios Yiúlcntos eotaJ"eru o p,·csi!lent'). os wOlllbl·os ilil. .-l.ssem
a :J.nnuJI;'t(~i(o rla cleir;:iio. IJlt.h Legislativ:L Jo E~tado e gi';HJde p:trt~ da. 

Quant•t a !!e lesa que o Sr. Senador R•)•lri- pcpul:~ção d·~ Cuya.b:\ llebaixo de rigo:·oso sino 
gul.'\'1 AlY~s !c·:. do Governo, rlil'iL (]tle re8pci-. efii2cluutlo por llu:n·~rosa foi·ç:\ :ll"!ll:J.da, nfim 
tando os JntulWS daqucl!o proeminente chefe de olltc!' pei:l. r:o.-,c,iio a :~nnull:";,;IO dr1. cl·: icão 
político, comprelJendo perfeitamente :1, pooi- rwcsldendal re:.lizalh a 1 de lfi·ll\'O ultimo ; 
ção . t'o S. Ex. procurai:do d·:sviõl!' úo seu 6", [jU;1l a \.tat:~ c:n que tal coJHtnlliiica.çii.o 
:pa.rt1do _o golpe certeiro que a. intitul;ti'la con- chcgüu ao ~cu conl:ecitne!lto e quo.cs os ter
centr(l~a.o procuL·ou 1lesfeella.r-Ihe, servindo-se mos em que foi l~üt;J.; 
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/", quô.es a:i" providencias ndoptadas pelo das :natGrias encerradas, passa-stl á. materia. 
·Governo no sm1lido de (mp~dir a contlnuaçã.o em discussão. 
do· sitio dr. cida: lc e as d;1.ta.s em que taes E" annunciarla a In discussão do projecto 
medidas foram· tomadas; n. 120 A, de 1898, determinando que a Im-

8", qual;~ dat't em rJue o Governo teve co- prensa Nacion'l.l con:;titua um serviço espe
nhecimento da che;.;ada á Cuya.bú. dog·encral cial a cargo do Ministerio da Fazenda., que a 
·xaviei" rh C;~rna.l'a, commandante tlo 7" dis- de5pez1l. do estabelGcimento s·:ja feita pol" 
tricto militar; . _ . c:>nta rh respectiva rec~ita, e dando outras : 

9", qual.o teor Jas commnmc.:1.ç;oes enviadas p:-ovillencia.s, com sub~titutivo da Commissão • -
1X~l? I'CfBl'tdo comma!1d;mte ao ~overno, logo de Fazen'Ta. e In:lustl"ia. 
apos a sua. ch•'".:l.tla. :wuella ca1)lhl · I · 

10', quaes ;~ instrucções dad;ts 'pelo Go- . Nilig~lem pe~indo a p~la._vra, é encerrada a 
:verno ao c<'mmanda.nte do i• didricto sobre 1 dtscuss:~o e adw..th a votaç;ao • 
. a aifitude qtt~ deveria rnaoter a forç:t fe- E' <em (1e1Jate encet·ratlo, em 2' discussão o 
deral na. emergenci<t de um confl'cto eut1·e p~c,jecto n. 1:25, de 1898, autorizando o 
-os poderes constituic1os do E:;tado e c•s grupos Podel' Executivo a. l'elevar a divida con
.:trrnaclos.que com IF:J.nrle ant·;ce:Jcncb amc:t- trahid:l com o Thesomo Fe:\ernl pi!lo tenente 
ç:tvam in,·<J.dir a cid;tde de Cuyabú. •lo o•• r~gimento <lc c:J.vu.Ilaria do exercito 

Sab d.:1s ses~õcs, 15 de junho de 1800.- Th_omaz Brag;J, frtl!ecit.!o en;t combate no 
Lui~ Adolpl,o.» reducto ele Canudos, o. 19 do Julho de 1897, 

O §!'. Casgi:u:'-O do X::\sc.l:
llncn11.o diz que combatou o 1\)f[Ueri
mento do notwe Deputa•Jo por Matto-GJ'OS;o 
o Sr. )Icllo RQgl>, :'pr.\sentado antes do que 
;:~gora o é pcb > tu comp:mheiJ'O •le banc:~da. 
porqt1c, cGm'"l di>:;C. pensa que t:les mcthda;; 
.são de car<tctcr p:;.l'lnmentar. É' pelo me~m:1 
motivo que combate este, onrl(J, entt'0 
outras causas se quer saber qnaes as ordens 
.que o SL·. Fr~sidetlte tia Rcpublica. deu no 
snu · tlelcgado milita.e mqufl!C ·Estado. Que 
tem 'com bto o Porlct· L~gislativo~ 

Alleg,t q·1e e~>e l'equerimeuto tem sua ori
.gem n:t con ,.i.~çfio que tem o seu auctor d8 
oi.re o Presidente (lll. Repuulic:t illtei"v·.-üu com 
s:J.becloi"ia e cíncacia. naquell•l Estado. para 
.mante1' o prestigio das autoritladcs alli con
stitui(las, pr~ste.; a cahir' <leante do .[loder _de 
seus advcrs;n•i rs, c. Cl1illO nenhum· prove1to 
·uóde o nobt•e D:,pnta.•lo tirnr para a polLlica 
q lle defende, em fu.zer crer qne es.,a intcJ'· 
venção se niio ,l.:u, lanç;1. e!le mão, <lgora, •le 
outro rcquerirnent•) dlctrtdo :pelos mes:n•·S 
·moveis, mas Yizan~o 01:tro~ fins, entre o,; 
quae~, o de mcstrar a inconstitucion.,litl:Hte 
do procedimento •1o Fresiclcntc d:1. Repuhl:c:J., 
como elle pr·nprlo n.llc~;a. em parte. 

Mas, si assim ê, ao.w>bre Dcputntlo co.m
netia não •'>SI) <llvltt•c, mas denun~J;\1' 
âl)ueÍla. :111 tt)J"idn.rlc. . 

São m ai te~ o~ iicn .. l de>~e rcqnerJm<mto, e •l 

orador pede que se lhe r~5:·rv~ a pnhv:n. 
para qnanuo !'ur o n1esmo dlscuttdo. (Ji1"to 
{Jem.) 

l~icrt a•ii:tda a di;r.us,ão dorcquel'imcnto tlo 
Sr. Luiz AtlülphQ, offcrcci,lun,t sessão de hoje. 

ORDE)I DO DIA 

O :81.': Presidente- Não havendo 
numero legal p<u·n. se proceder ás votaçõfs 

ficando adiada u vuto.ção. 
E' .;tnnunci:tila u 1" discussão do projecto 

n. 2·>2, de 1895, autorizando o Poder Exe
culi vo n. nome,, r profeosnr ell~;ctivo de clínica. 
oclon tol.:.··~i<•n. <.h\ Facuhlo.de de Medicina do 
Rill do J';.1:eiro o ciüat!fio Aristides Benicio de 
Si, IJilG jú. a exerce intet·inameme, sendo 
dispcns;Jdas em seu favor as provas de 
concu;•so. 

Ninguem pedindo a palavra.,<.· encerrada. a 
diS()U~são e adinda. n, votação. 

V a} a. imprir.:1Ü' o s 1guint2 

PRO.JECTv 

N. 26-1899 

Fi:•: ~ a cc•iJI)l!ICnâa elos presi..Ze;1tes das ltmta; 
COi:iliJICrcirl cs, n rs CIJj)itn.es d1s l~":;lttdH o;!de 
eslr.s t~o~~cci,J;~tu4ctn, c do~· jHi:,:s d.J ç,'jJIHiWr

ci·I-Ott qq~ ·iil- suas (v.Hcç·:cs cJ:t!J'C.:tw-naS' 
d~mais c uJW1·c •s em l)t'e (i;· tlo.a ici~~·o:cto o 
;•c!Jociw!le, 1;a;•r1 }li'CC! !Chc1" as F·•·•>LtU·I •das 
do m·t. J,'J ''' (' 11ligo do Commercio pan1 '' 
c·a/;da.dc jw·irZ:f.'ct drH li~ros a ']11~ .~~ J',;{CJ'C 

•1 ar/, fi d~ citad:J Curli!JO 

A C,Jmmlssão de Constituiçflo, !.egi~ra.r.üo e 
.JusLiç:t, tcni.lo em visi.:J. tt5 t·cc!;uuno;ües do 
commcrcio llo interior do p:J.iz o os interesses 
do ThcsüUI'O Federal. rcsol vou nos tm·mo~ 
do (l.l'C. lll do [~egimento,cl<il.;ar;.n• o projccto 
i>t(i· t, que subrnettc ú altu consiliCl'O.ção da. 
Camara. 

A ki n. 550 de 3[ de dezembro de lS9S. 
que vrçou a. receita gel'<ti da. H.epublLa para 
o concuto exercicio, no seu a.rt. S·• estabe
k c e o s :guinte: 

«,!q•re/l.; q~~e negoci w no te;·:;·ilo'l·io ~a 
R·pt./,blic ~ cJm U<i! ji.m,lo de cczp:tal nt <H~l· 
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de 5: 000.~, não trmdo os li1)J'OS exigidos 
pelo ~n·t. 11 c[o Codigo Commer-cic•l, sel
lados ~ registr:[dos, fie u·á sujeito á multa. 
de 200f? a 1:000'3. Assim ta.mbem as s~-

.. ciedadas commerciaes. » 

Semelllar:te disposição. a.lém de impropria 
em lei orçamenta.ria, sobrecarrega não só o 
commercio do interior de pesarlos onus em 

• um<\ phase de 8acrificios impostos a toJas as 
classes. mas prejudica. igualmente o T!Jesouro 
na percepção de mna taxa, que exclusiva
mente lhe llel'tence. 

Positiva.ndo os f.tctos, a Commissão demons
trará que o :wt. S" da lei n. 559 precisa de 
Ul'gente intcrprfüa.ção. 

Publicad.:. es::a lei, muitos negocianks vi
ram-se na duro. contingencia de enviar os dous 
livros exig-idos p~lo art.· 11 do Cod. Comm. , 
para as ca.pitaes dos E~ta.dos o11de funccionam 
as juntas comrnerciaes; outros, por,··m, nã<, o 
:fizeram atú o presente e preferem incol'r•w 
na multa a so1Irerem o vexame que impõe 
a remés:;a daquelles livros-com escriptu
ração já iniciada.-afim de se1•em preenchidas 
as for111aiida•1es do art. 13 do cit. Cod. pelos 
presidentes •las mencionadas juntas, alguns 
dos quaes acceitam, indistinct~mente,- o sello 
federal ou estadod nos referidos livros. 

O pl'Ojecto, portanto, remove duvidas e 
difficuldades; interpreta o pensamento do 
art. 8° lfa lei 559, que neste ponto nfio foi 
ainda regulamentada - torna permanente 
uma dbpasição que põde ser contestada pelo 
facto de estar consignada em lei annua, e 
mais: fuz Vi;:l'Orar um preceito que es~á no 
espírito e n(l. lettra do art. 13-2" parte-do 
Cod. Comm., assim redigic1o: 

«Os do t.i$ livros sobreditos devem ser en
cadernados, numerados, scllados e n~bri
cadfls 1.na todas M suas folh'Ls po1· um dos 
mem/wos do T1·ibtmal do Commerció ;·e
spectil'o a quem c~uber por dish·ün.liçt!o, 
com !ermos de abertura e cnc~l.l'<tmcnto, 
sHbsc,·ip~os pc~1 scci·etaJ·io do mesmo T1·i
bwwl a as5ign·•clos pelo presidente. 
. Nas llrovincias onde ?lito houve1· Tri

bunal do Commercio, as re(e1·idts form.t
Ud ule~ sc1·0o jwcenclli.das pela Relação ~,z,, 
Distr1:cto, c na falta. dcst,t, pela p1·imeira 
autorzda.dc da coma1·ca. do domicilio d1 
commc1·ciante e pelo seu distt·ibuido>· e 
escriviio, si o commercian:e 1H!o preferir 
antes m(lndw· os seu.~ livros a. o 1';·illun1 t 
do Comme>·ciOl> .•• 

Ora, os Tribunaes do Commercio não exis
tem desrle 1875 (decreto n. 2.662)· e as attri
buições que lhes competi(l.rn pass;uarn a ser 
exercidas pelas _Juntas Commerciaes, que ti_
vera.m no reg1men actual a sua reorgam
za.ção pelo decreto n. 596, de 10 de julho 

de 1890, que no seu artigo unico facultou aos 
Estado~ a creação das mesmas corporações. 
Essa circumstancia, porém, não inhibe que a 
competencia de rubricar os livros de com_!Der· 
ciante;; seja. cumulativa a taes cori;Oraçoes e 
aos repr:.;sentantes do Poder Judiciat·io -
isto !.\, aos juízes do commercio ou quem suas 
funceõcs CXl\l'cer. 

E depois, não se trata d~ uma. inuovação. 
O decr-nto u. 916,de 24. de outt1bro dr:l 1890, 

-em plena execução na. RepublicJ. - no 
art. l 0

. estabelece o seguinte: · 

E' creauo o registro das firmas ou r~;t-
7.UOS commercia.es n. cn.rgo da secretar1a. 
das Juntns.Commerciaes e das lnspecto
ria~ commerciaes nas respectivas sédes 
11 dos officiaes do n:gistro das hypotlzecas 
1J."[S outras c:nnarc.~s. 

E no art. li: 

«A inscripçã.o nor,~gistro é facultativa 
e será. fei la. em livro especiai, aóe;·to, 
numerado, 1·ubricado c encer;·ado pelo pre
sidente da Junta Commercial, ou pelo in
spcc ti r co >~WWJ'cial ou pel<J jui:;; do com
mercio, con{o1·me a. st!de do registro, etc.» 

N[o se comprehenie, portn.nt<'l, qtie, em
quanto a. autoridade jotliciari.a tenlm co~pe
tencia pam preencher formalidades nos hvros 
destinados ao ,-egist,·o de firmas oti ra.::!Jes 
commerciaes - a c<wgo dos otllciaes de re· 
gistro de l1ypothé'l:a.s- não a reunam para. 
rubricar os livros commerciaes, quando as 
formalitl:~.des destes dependem da inscripção 
da. firma. 

O Codigo Commercial Francez, nns seguin
tes disposições consigna. a mesma facilidade 
que o proj~cto estutue: 

Les livJ·es dont ~J Únue est ordonnt!e 
par les a1·ticles 8 e 9 ci-dessus, seront 
co~es, pa?"'l(auJs e uises, soit pai' les juges 
des tribunaux de commerce, soit par le 
maire ou adjoint. dans la forme ordinaire 
e sans frais • 

De modo que a providencia concretizada. 
no o.rt. 1 o do projecto c, incontestavelmente, 
tle alcance pratico, e remove, como ficou 
verificado, üifficu\dades que re,luncl.a.m em 
1Jrejuizo dos commerciantes estabelecidos em 
pontos remotos das capitaes, c do Thcsouro 
Federal. que se ve privado dn. pe1•cepçiio de 
uma t1xa que lhe pertence, como reconhece 
o art. 2• do projecto. 

O art. 3°, como se verificou. repro:luz o 
art. s• dlL lei n. 559, de 1898, da.ndo-lhe~ 
cc.mtudo, um sentido mais liber,,l com a. pro
rogação do prazo para o preenchimento das 
formalidades exigidas pelo art. 13 do CocUgo. 
Commercia.l, e estabelecendo o recurso admi-
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nistra.tivo, 
multa.. 

-.. ~~.;..;:. 
no caso de injusta imposição da metter á consideração da Camara dos Depu

tados o seguinte projecto de lei: · 
Resta á Çommissã.o justificar, em ligeiro 

commentano, a constituciona.lida.de do pro· 
jecto. 

As.normas jurídicas que regulam as trans. 
acções commerciaes- ou melhor- os actos 
de commercio- constituem materia. de cli
?'eito . su~s;antivo. cuja regulamentação a 
ConstltUlçao Ferleeal reservou, priva ti \'·a~ 
mente, ao Congre~so Nacional. 

O ~rt. 34, n, 23, ê claro e preciso: 

O C:?ngresso Kacional decreta: ' 
Art. 1. 0 As form:l.lidades do art. 13 do

Codigo do Commercio para a validade juri- · 
dica dos livros a CJ.Ue se refere o art. ll do. 
citado codigo, se.rã.o pre:mchidas em toda a 
Republica: · 

"> pelos presidentes d<l.s Juntas Commer· 
cia~ nas c11.pit:l.es dos EstarJ,os onde estas . 
fuu ccionarem ; 

« Oampete p1·iuativamcnt~ «J Congresso ú) r•elos juizes do commercio - ou quem 
Nacionat: suas fu ucções exercer - na.s demais comarcas 
Legisla;· sobre o (li;·eico ci'OiL co,ame;·cial em que fõr domidlia.do o negociante. · 

~ cl-~1il inctl da Repu?J/.ica e o p;·oces~ual d 1 § 1.~ os termos de abertu!'a e encerra..; 
;usllça'(edcral.:. . roento nos re leridos livros serão, no primeiro 

. E' lucitlo, portanto, que 0 projecto, l'efe- c~s?, la ,·mcl_cs . e _subsc1'iptos p~lo ~ec:·etario-
rmdo-se a furmalidade5 qne 0 Codi '"o C(lll- d,t JUn.ta. e .tss•gn.u!~s pelo pre~tdente , e, no 
mercial exige par;t validade juriàica dos I s~g~oo.o, pelos offic_w.:~s .. do reg1st~". 'ie hypo· 
acto;; do comrr.ercio, os quaes assumem. ~ s :u.~as, com a ass•gnatUra do JUI Z respe-
vezes, um caracter não só úlrer·esta'lo!ll ma~ ct~ ~- .. - . . 
internacion·cl , não ultrapa.s,;ou a esr'·berà . ;:s -·.· ~ . exb1bH;.a2 P:·~VIO. de. doc~~~nt~ 
tra<>.ada pela nossn. lP.í fu ndamental. - que c_on. t.Lte o pa0 amcny> do stllo f .. dc •.. t~ e 

A Camar-a jiL sanccionou 0 principio ex- ~ssencml pat·n o preencb•mento das mesmas 
posto na lei citada n. 559, art.so que está •le lLirmall.~fi•,es. . · 
harmonia com 0 art. 7" n. 3• da. Cousti- Art. :. ." Aquelle que •. Jec:>rr1tlO o pr~zo de 
tuicão: ' ' qu,ttr·o mezcs da pubhm CtLO desta. lm, ne

gociu.t> em t.)rritorio da Republica com c:tpital 
« E' d.c exclusiva competencia. ela Uni<<o I superiol' a cinco contos de re~s, não tendo os 

decretaí·: livros le;:;almente exüdrtos, incorrerá-além 
Ta:z;a.s de seUo, salvo a ;·estl'icçao do do que ·~is:;õ.; o ~·r;~. 15 do Corli.~o C{)mmercial 

a1·t. 9•, § i•, n. i.» - na !nulta • e -00:-;. a. 1_:000$000. _ 
A~s11n t:uubem a.s ;;.'lcicdades commercHLes . 

Esta. e:x:cerrção, porêm, não se ap]Jlica á Paragrapho unico. A mul~"l. será imposta. 
hypotllese vertente; os livros comme1·cines pela respe<:tiva. autoridade fiscal, com rccursl> 
não constituem « acto:> tlínnados elos go- - s('m <:!ll"dto suspensivo-para. o Miui:stro dil. 
flernos dos Estad:>s nem negocias de stut eco- Fazenrla.. 
nom,ia . > Art. 3.• E:lta lei vigorará des•!e a data de 

Tae- li\"ros -ta.ta. I - _ d t\Ua. pulll iea.çã.o . · . . • _con::. m .re açoe. gei'tl.cs e Al'L . . 1. • Revogam-se as disposições em 
dire1to. que nao se restrm_gem aos mesmos contt•ario. "' 
Esta.do.s; ultr;;passam, qu:l.iii sempre, ns Hl:l.S . _ _ . 
froute tras e so no Corlirro CommercinJ tcem a Sala das ComJruswes, lo de JUnho de 1899. 
expres!lâo de s uo. "'3.l'a.I~tin. e \'al illade. ~-Amplrilvl•hin, presidente.- A lf>·edo Pinto, 

Conf1•ontados ose arts. 11 a 25 do citndo co· relator. - .'lfar:ins Jrmio1· .- Xaoie1· d<t Sil· 
digo, depreben~er-sc-ba a vcrdu.dc do nrga- 'll c im_Junior. -~4.. Gal~r7J.-Lui; Domingues . 
mento; e, st é 1ncontestavel que o reyislro de ,-Jor<o Galc<lo Carvalltal. 
fi'•mas ou 1·a:ties c m1mcrciaes constitue mn· 
terin ele compet0neia. da União, até n:t pro· O Sr. Presidente- Nilo hnvendo 
pria. Suissa., cuj? !'egim.en politrco tnculto: aos • nnda. mais a tr"tu.r, .designo para. <~.n.:J.uhã a. 
E:!!tadl.lS o excrctcto mms lato da sobcrama - j segu1 nte ortlem do dl<l: 
(Cod. Fcd . da~ obrigaçues - art. 859 e leis. v t - u . "' · t · 
fedel'aes ue 1 ~88). não ba. mo ti v o para du-! o açao vs ~e.,. um es prosccto~ : 
~dar-se que a:; formalidades exigidas nos' , N. 13i A, d~ 1898, ma.rca.ndo os casos e a 
h vros. co•_nmer:~iaes pelo art. 13 do Codigo do fo~ma da. _revtsao das eondemno.ções penaes. 
Co~merc10, abas dependentes da.quelle pri- · (3• d1scus;;ao ) ; · 
me1ro acto, fiquem adstrictasanormas di-1 N. l2, de 1899, autorizan•loo P oder E:'te
versas ~ particulares a cada. Estado. . cu ti vo a conce1let· um anuo de licenca. com 

Em 'VISta, por.ta~to, dos fundamentos ex- · o respectivo ordenado, ao offi.cia.l da Caixa 
postos, a Comtmssao tem a. honra de sub- Econom1ca de Mlnas Gera~, José Cyrinco de 

C:unara V. li i C 
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~Iaaaibães Braga, para tratar de sua sa.ude 
onl'e lhe convier (discussão unica.) ; 

l" discussã.o do projecto o. 5 A , t1e 1899, 
c;;ta.belecenc!o regrM a. q ue de Ye obeclecer a 
<li~cri rnina.ção das taxas de Eello que p odem 
rlecrctnr a UnHio e os Estados, e dando outras 
providencias. 

N . 5, de 1890, coneetlend o ao Deputado 
:pelo Estado ele Matto Gr;.lSSO, Joaquim Cnrac
ciolo Peixoto de Ar.evedo, GO dias de licença 
.para tratar de sua sauda (discussão unica ) ; V::vanta- se a sessão a I hora e 40 minutos 

N. 19, de 1890, auto1·izando o Puder Ex c- da t:m1e. 
cutivo a coecetlct' ao jn :z substituto na sec-
~ão do Estado do Piauby, Dt•. Raymnndo 
.Lustosa Nogueir a . oito mezt>s de licença, com 
o ordenado que lhe compete, par:~. tratn.r de 
.suasa.mte onde lhe convier (d isoussüo uuica. ); 

N . 1~30, de lSGi, au tori7.anrlo o Governo a 3~· sr::ssÃo E)! 16 DE Ju.:-;Ho DE 1899 
!'~admiLtir no serviço actí vo do. arma l:L o 1 • 

.ex- pr!meiro tenente Eur ico Pec.lroso Rn·reto p,·csidc11cia dos Srs. Va:;; de Jiell" (Presidente). 
.de ~\ lbuquerque (I" d iscu"são); Jgz:o d~ Ilfelt:J (.:2' Vice·prc.~idento:) , V a :; ci.e 

N. H A, de 1S9D. fixau ~o ns liJJ'ças de ter- Jlello (Presidcate), Sitl)rt Jlu·i; (2• S:·cretu-
.ra. para o exerc-ido de 19<:0 (3" di~c.,;;!'ão) ; 1·io) e Vn.:; d~ JleUo (P ,·esi:!eala) . 

N. 21, de IS!J9, autot·izando o Pvder Exe-
·cutivo a abrir :Lo ?>Iioi~terio da Justi,;;1, e Ao meio-dia proe~Cdc-se ú cham~dn, i qual 
Neg-oc!os Interiores 0 credit::~ de 21 :520$, rcspor.dem os Srs. Vaz cb :.rello, Siln1. Ma
supplernent:lr a varias verbas do art. zn da d z, Hcredia de ~il , An:;elo Neto, Silverio 
lei n. ~60, de 31 de dezemb::-o ds 1898 ( 2" r\ery, Augusto Montenegro, T heotonio de 
-discu ssão) ; Fh•;tJ , Vi\·eit·o~. Henriqu ' V~lh~llares. Pedro 

l}>rges, IlllcftiOSo Lima. Francisco Sà., ~!ari-
N. 180 F, de 1898, ad.iíth·o dt>.<;tac:tdo n:~. r~!H) de Andrade, t<'J·e lel'ieo J3or·,ees, Tava res 

"3• discu;.são do projec:to n. IS9 B, do corrente de Lyr:t, Fr:wcisw G1lrgel, EIOj' de Souza, 
.anno, qu<l autoriza o Governo a rever u.s •1-jiC· .To~é Peregrino, TtiLvlr.dc, c

11
e!ho Lisboa, Er

:se~ta<\orias cor-~ed~ll~s dep;o~s d? 2'1 de i~ •e- mirio Coutiulto. IIet·culano Bo.n·:cira, Co~'nelio 
;relro r.e IS!ll (t.I . cn- s .. o un,c.t). da FDlw~ca, ;:..-t or~ira Al ·:es. Jnvencw de 

. N. 10 .A:, de 1800, crcnndo um fundo cspe· . :\:;uia.r, ,\rtlmr Peixoto, n.ocha C.watcante, 
·CI<t.l _ap::;hca.vel no l't'sgnte e _!ltttr.:- ~-wa g:\- 1 At'i\U.i•J Góes, At'l 'oxcli:L,; Galvüo, i'\<::iva, Sca.· 
:!'ant1a. d <J. Jl!lpe l-moeda em c!l'cu lae,ao, c:l(!r. iJr., , Miltou, ~Ianoel Cacl:J.no, .Adalberto Gui
-um_ constltUJdo C~'m os_recnHo~ que ~numera., m<l.rii.cs. R·.>cll'il-!ues Lim<l., Ti: liothco :la Costa, 
.e d:t outras prov1denc1:\S (l" diSCU8sno) ; Rn.ul H:lTl'úSO. Fuoscc:J. Porte li:!., ::\ilo Peç-.auha, 

N . 126 ,\,ele l89il, determiu~nrlo que o. SHva Ca>tN, l3at•r·os Franco JuniOl', lldefonso 
Imprcma Nnciona l constituo. um s<-rvic.;o :\l ·: illl, Henrique V<tz, .'111tcro Bntell!o, Al· 

..especi:'l a c.wgo r!o ?lli ni st•:rio da fazeor1u., f'mlo l'ir1to, Octaviu.no de Brito. Aln.ro Bo· 
que a de.~pezn. do est.a1Jel€cimento S{'jo. ft'it:1. t(:lllo , Antonio /..lcllarios,Theotonio de ri!aga
:POI' contu. •l:l rc~pecli ,·o. receita , c <landCl lh:~c?, N<'gucirn. Junior, Z.,{anoel Fu!gencio, 
outras provir!t.mei:ls, com s nhslit.utiV"O tb l.i ndo!pho C:tcla.no. Edmtr•lo Pim3nlel, Ole· 
COm!:!Jis;;ão de Faz:cn·.ln. e lnduslri:\ ( l" tHs- gal'io ;\I:tc.el , I:odolp!lo Paixfi.o. P<J.dl!a Re
-cussa.o ) ; zt·nctc. DitlO l':ncno, O!i•·eiru. B!•aga, Gustavo 

N. 1;25 de 1808 nuiorizo.ndo o Pv <lm• Exc- (h ,h•y, El ius Fll.Uoto. Alf!'cdo Ellis, PauUno 
cutivo a i·e!Clnn· :~ di vida cont.ml1iJa com 0 Cru· to .;, Fmnci.~co Gliccl'io, O• itlio AlJ:>antes, 
'The~ouro Fl!ll t~t·al }1elo Íf-II<'Utc 1!o G·• tt~gi- IIr~!' llH~nr·:,( ildo .•1e )!«I:aei". Alves d~ C_3Stro, 
ment a tlc c:11·a Jia i:t dn oxçrci to Thoa,az l.t•op•Jiilu Jardun, l.u :z AGO!pho, Xuner do 
Bt•a "·n.. !illtc!"i,Jo (•Jn c;)~l t bl n 110 l'c ·lu.:to,Jct Val le, :\lrncnr Guimariics, lkn:r.ilio da. Luz, 
·c anttdos , :L ID Je .ittll1" tl : JJ:\'J7; l.c·on ·~ io !'o:·I·l::L, l';•ul:~ ll:tmcs, Franci:;cc To-

N . ~C.:?, uo 1 f;Ll::i, :1 ul 111.izandn 0 p 0,101, lc_nr.i no~ Pe1lro Fet_l'cir~. :'>br(':tl E;~ouar, 
Executivo 11. nunw:1r p:o :·1,.~-;111• cll'éel. ii'O •l" r:_1o:;o Fo~~~unn; ~~~~!?<:.:no t:n. ~ut:ha,l~tvada
c~in it:a utlv!ltolo:;ic:t •l:.L Facuhlilll " t.lc ~lc•li- 1 v ~:<-~tll 1 e. L, ; c~!'a, La. no tk ~.lb ,tquelque e 
..ema tio Rto 1Jc Ja nctro u ci.i:ul:1o AJ·istides 1 Ca. .... t.tno do Nascuaento. 
l3enicio de Sá. que j :'L <·xe;·co int~rinamcuto ;, hre-se a se.ss[o. 
s~ndo tlispen::n:r!:t:; ct~J seu l~LVor as peova.s uc Deixan1 do comparecer com causa partici-
con~ur:'O ~I" Ll t:.eu,Saú); pacida os Srs. ürbDno Santos, C:u·los tle 'No-
Dl~euss:lO umca do pàl'ecer n . !(), c1e 1899, vaes , :\_!atto. Bacellar. Rodrigues Ferou.ndes, 

· molitficancto algumas dbposiçõ1; S do R1~g i- Gue,lelba Mo11rão, EH<>s 1\Inrtins, Teixeira. ele 
_menta In terr.o, pm· ind ica1;ão upreõentâda. Sá, João Vieira, Per·0iri1. de Lyra, Pedro 
.'Pelo Sr. Augus to J.Iontenegro ; Pernambuco, Vergne de Abreu, Par ünhos 
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Mont·me~rJJ , PerJirA dos Santos, Lconnl Lo
Teti, Ernesto l:lrazilio, Julio dos Sa.utos, Cam
'POlina, Co.:ogcrM, Carvalho Mouriio, .Jo~é 
Bonifacio, :.>tonteira de Barros, João Luiz. 
.Tacob da Paixão, Francisco Y·~iga, L·;onel 
.Filho, L9mounier GCJdoi'redo, Mn.tta. Macha•lo, 
Lamarti ne, :Yfúl'e i r a da Sit va, Al \'S.res Ru biilo, 
Domingues rle Castl·o, Arthtu• Diederichs~n. 

. Rodolpbo Miranda, Car ;1Cciolo, 11! ~llo Rego, 
Lauro Müllel', P lín io Casado, Pinto da R oeho., 
Py Crespo (I Azevetlo Sodré. 

E' preci~o. porêm, fix:\r-se o subsid io dos 
membros do Congresso para a futura legisla
tura, é preciso mais que deS:\ppa.reça. o pre
texto que tecm os inim i!l:OS tlus i nslit;li~ões 
para. lauç:\r sobre ellus o~ descrcdit'J, cti~endo 
que pl'opositalmeute esta Cam:ua 1\eixa de 
tr:~.b:l.lbar uo tempo leg-al para <1<\r Jogar ã.s 
p rorogações • 

Kest:o s co::u.lições, submetto i1 aprecia.ção <la 
Camara um pr oject o tle lei. 

O SR. A:-;G ELO N!~T\>- O m~lhor e crear
mos o livro de ponto para os Deputados . 

o Sa . Lt:CAS DE I3ARROS- Como nos Esta. 
dos Unhlo.s . 

O S!t. liE..'\RIQUE Y.u - Fo i is;o, Sr. Pre
sidente , q u.:l m•} :or•çou a. vir á tribuno,. 

Tenho cond niclo. 
Fica sobre o. ~lesa, até ultet>ior• delillcr;tção. 

o segu!nb 

PROJECTJ 

O Cong1·e~;;o ~htci ono.l dcct•e ts: 

E sem caus·t os S rs. Pe(1ro Chermont, Sct'
:zetlello Corrê~ . E!ua.rdo d.} B~rrêdo, cunha 
Mt1rtins, Jorio Lopes, Bal'bosa. L ima, Jayme 
Villas-13ons, f r <wcisco Soir.!, Al'istides de 
Queiroz, E ng,mio Tourinho, Edm1rJo Ramos, 
Marcoli!lo 1-ioUl"a, Jeronymo Monteir o, Pi
·nheiro .Jtmim·. Oscar Godoy, Alve:< tb Brito, 
.Ago;~tinh0 Viria! , Deoc!ucia!lo de Som::~- , 
P~mliuo de Souztt Jnnior, Almniua Gomes, 
·Gonçalves l<.3mos, Ferteira Pires, A11gn;.:to 
Clcmentin0, Telles de Mene;:e3, Arth ur Tor
res, Luií: Fiacq•;er, Cas·lmír o d ·\ Roc hn., C.1&t;). 
Junior, Ado!l•ho Gordo, C l~nrio de Ft·citas, 
Edmunllo da. Fonseca, Cincinato Braga, 
GuiHon, Apparicio Mariens~. Fr·andsco Alea - . A~t. 1." Dur~n l e o> lrn.ball1'?s do Congre.:;so 
castro, f.urdiu no Barbos:\ e Camnoscartier. ~ac10naL naleg1-latur.t do IUuO :t. lOJ2, per-

' . . • c·•.b::ri\ cad<J. D~:m:tta.do e cu olo. :::ena.,]ol', dem 
E '" h da .o f.('m. c::ebatc approvatlo. a ucta da I da :l.juda de cU.~ to fixtula n:\ actnal legi;;h-

snssao au.ce<>tie,Jt~ • 

1 

tur:1 ; os su bs\dios dial"ios tb 75$, p;•gos rwo 
Passa-se ao expediente . l :bo;·c pc~ o The>ouro Feda•al. 

1 § 1.• Estes s nb. itlios ~el'<1o p:~g-o;; mcns;t.I-
0 Sl·." 2 • §eeret-:.l.rio ( sen;i:ulo • mente, ~.ksconta•las •b c:1f!:t um dt s mcmt.ros 

<le i·) procc,.le t~ le!tura uo seguint~ do Congresso ta.nlas vezes 758 qtlantos f11rem 
os di:ts em que não compa1·.~ce:·em o.cs traba.
lll.os das suas SESsões . EXPEDIENTE 

Te leg ramm:t. : 
Aracajú. 15 ele j unho de l S99.- Secri3 ' ;Lr in 

'Cam ua Doputnd('·S - Rio - Com tol as as 
forma !itla rh!S fomm hoj e installarlos C\S tr•aba.
l hos da A."sembléa. Leg isl:ttiva. e-m ~essii.o c:-.
tmor di ::wria . Saudn.cões.- Daniel Campo;, 
;presidcn~c da ass(lmb!éa. 

Reque;·imento : 
Do Dr. Lt:lz Carlos Duque Es tra•la., pedi n:lo 

que por um:\ le i Ee garant:L os seus venci
mentos de pro(c,;;ot· do Collcgio l\Iilit.il.l', rel;~.
tivos ao te:u:po em que e~erceu o ma:~u:LLo ;lc 
Iotemlcnta Mnnicipal , <'tc. - A's Com !!li.<~õcs 
de Cunsti tui ~ão, Lt>gi~la~uo e Justiça c de 
Ot·~.amcnto. 

O Se·. JHien•·iquc Vaz - Sr. Pre
sidente, nü.o tlúdCI'ei tlnr o meu vo to para. que 
seja. con \'et·tirlo em lei u pl'ojccto. quo houtem 
apres ~ntou a esta assemhl~a o illust1·e l'epre
· s ~ntante ,:c S. Panto , o Sr. Alfr:>do Elli~. por 
is~o que, o. despeit o da opioião (le s .. .Ex .. , o 
Tcputo i nconstitucional . 

§ 2." Os snh~i :líos :-t.:::sim fixa. dos serã() 
p ,1gos dur:m to a.s sessões orcli nar ia s o ex· 
traordinat"i:!S e tambem dtU'<\nto as suas 
pt•orogaç ü2S . 

Art . 2.. " Rero:;;,,m·S") as rlisposições em con.
t t'ario . 

Sah das sessües, IG de juuho ce 1809.-
l'lc'1lr1zue r a: . 

Os~· . i~lf':ã.•.cdo EHi~-Sr. Presi
o1eute, soh o fnu,Ja.rH.: r. to ,;e inconstituciona· 
lir}otlc, :;c:i qnc se far. J•rop:Lg!lnrla p:ua 1ue o 

. \>fi•jecto que h<) ntem o.prcs•mtci n;io sejn. 
j u J g:tdo o h.iccto ri e •: c! iberaç,i o. 

Em Yi5 l:l. 'li;;so, :t('C1.tll' do convrn~i !o 'te 
r.nc o pr ,•jet!W !""~~' ruim apro~o nt d o niLO u 
inclns litucional , ll('Çil a Y. E:c fJIJC consult·1 
:L C:•S.:L si consant ' ~J:L ~ua l'.!tirtuh . 

O !fõ1•. PL·e~id~ntc - Oppnrtun:~.
me::ta ~.u b:nett.el'ei o pedido <le V. Ex. . ü. <lcli· 
berução da Cas;.l. . 

~§r. Oih:cill.'a, Bra;;a dlz ali
mentar esperanças de que llie releve:n a 
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ousadiá , nllás apadrinbadtt pela legitim!dade 
dos intuitos e escudada pela sympathta da 
cansa., vindo submetter de novo á deliberação 
da C~ma:ra um pr'ojecto que, apresentado no 
nnterior period.o legislati ~·o por uma elas 
co:nmisoões e precedido de brilhnnte pJrecer, 
fo1 re.Jelt:tdo por pequena ma.io!·io.. a dcs· 
peito do c: evaliis~imo apreço tributa.úo p:,Ja 
me;ma ('llmnra.. em sua. unnnimidade, ao 
~llustre braúlt iro a quem se referi:t es;:e pro· 
Jecto. 

Respeita o -..oto vencedor de ent.ã.o. embora 
em seu parecer e no de mu:tos collega;: que 
o a.companll:Lram não !os~em rle pl':Jcedencia 
e não a::;s· ·n t:tss~m e:n soU·:Ios fundam~ntos os 
rr:oti..-os que determinaram o in:·spcrado re
sult>IC!o. 

O pl'o,iecto a. que se 1•efere, conte!1do certas 
dispos:ções sobre gr-.J.du<•ção c contazem dt: 
tempo p:tra r eforma, rei:-:tc~'!·ava no 'serviço 
a.ctivo •Js. armada o vice-aln'iirante J'eft•rmado 
A!~1u~ 1!e J;lcf.'gu:oy e parecendo, i primaira 
VISW., 1mport :tr no. concessão de um ravor, 
entrP.taoto nada mais era. do que a tra
ducção •te un ta couYc•nicnc!a 1>a ra. o ·ser
viço pult!ico, um acto de mân ifesta cqui· 
d~·.l e, _>iÍ~lfi.l) de rigorosi~sim:t. justiça. u111a 
d1spostçao ~ue signilicavil. o applau::o a 
umr~ elas ma1s bellas dedicações ao trabalho c 
a m~mci·':~ .h?menaf!"em a um no:ne qae 
constlttte le;!ltlma u fani :t. do s~u Estado e 
verdadeira g loria naciona l. 

Que o digam a.s -pa.g:i u:ts deslumbrantes da 
historia da. luct:J. contra o P:tra<>uny · que o 
digam os l!ilbeis e corajoso;; e3!orcos peia. emnn
_cipação ~lo.,; pretos, p:tr a dignid:v1e dos 
brancos ; que o •hg:~.:n relevantes ser .-iç:os te· 
cJ?.n•cos, r :: vela?do uma. mentnlid:<de pr ivi!c
gJa•la ;_que o dtga e~sa actividar1e r ara., a.ppli
cada. a c .ncecus·a.o de "tan(les melhora
mentos ; qne o dí,;a. uma. sO:nma avultada de 
precio,;o~ t r·abalhos intellectuacs •~ r.le uctos 
humanita.rios, tudo, em summa tirmando no
bili:silOoS exemplos, conquista'ndo a admi
raçao r los posteros e en tl1esourando ::1. ~a-
ti dão da Putria. . "' 
. Recorda a .i n~ll'IJ?.ação pr.'sta.da por outro 
1llus tre brazlletro a Commi~ão de Marinha e 
Guerra, ua sessão tramacb, o honrado cheíe 
do cs.taçlo-rnaiot• general dn arroa.da, que se 
expnm1u nestes termos: 

«O contingente que o vice.;tlmir ante Jnce
guay oí!ere~e no Esta.do, tio seu re~onb eci<lo 
saber protlssional e do conjunto iocontcst.:l.vel 
d~ SU<I.S a lt:.s qua.lid~d~ militares é tão con
SJde::; ~vel que havet·a. toda a. vant<~.gem para o 
ser:o; H;:o da a rmada em couce3er- se-lhe o favor 
que elle solieita, a.ccrescendo qu e na. nossa, 
como em qua.lqucr Ol_ltJ•a marinh~ .• não se 
enc~m~ram mu1tos offic1aes cot.a. as '\"ariadas 
apt1does de que elle deu provas ex:.uberantes, 

no mar, na. guerra, na administração e em 
traba.tllos de gabinete.» 

Em s~guida pondera que occurt'encias pos
teriores ao relerido :pronuucio.m ·:c to da Ca
mo.ra, a. approvação que se deu, si não está 
enganado, c1e projectos mais ou menos 
i(lenlicos; o facto de, por impedimeoto, não 
tornar<!m parte n; ~ primeira votnçlb alguns 
Deput ·ld•·S qne eram favoraveis á medida; a 
circnm i!tancia. de terem s ido ieila.:; modifi
c ,:çõPS no projecto primitivo, arredando 
duvida o;; que se sus~itaram na. sessão passada; 
e V;trias outras consirlfrações de l'el..:vanci:J., 
concOl·rem [>ara plenamente ju~tifcar a. 
provoc:>ção a um !lovo examG e c:dma 
dt<ci~ão :;obre tão sympa.thico assnmpto c por 
isso tem n. h:> nra de upresbntar, pr0$tig iado 
por muitas assigna.turas,o projectc q11e passa. 
a. ler. 

Terminando, ai!ude a uma 1:aria do Jornal 
rlo Cmnme,·cio. referent e ao · assu mpto. e na 
qual se disse que o illu5tre Zeaàe1· de um dos 
gr·upos em que se divide a Cam:n•a , o Sr. 
Cassia.no do Kas!.:imento. c1ecl<wa-:-a que, 
tendo assignado o projecto, iria, entretant'>, 
OUVÍl' a. opinião do mustre Presi< lente da 
Republica. e que, si esta. fosse contraria ao 
mesmo pr·ojecto, não só retir..1ria delle u. su:1 
assignamra, como aindil. o combateria . 

Aairma não ser isto "-e:x:p!'f'Ss'io da reali~ 
dadc e explica o ponto sobre que versou a. 
converoaç1í.o que, e.ffectiva.mente, teve a esse 
re5:;eito com o seu honrado e criterioso 
co !lega. 

Faz diversas considerações ne3te sentido, 
sal~entanuo que, e mbora adv.~rsario politico 
do !Ilustre representante no Rio Grande do 
Sul , s~be prez<lr a.s suas qualida:.L;;s pe3soa es 
e repellir, com a.ltivez e euer:ria., os meios 
d~ lucta que lhe pareçam t acanhos e menos 
dlg!1os. 

Assegura, pois, que o autor da 11:cria, 
na ultima. parte, foi mal ioforma<lo sobre o 
gu e occorreu. ou não ouviu bafll a,; phrnses 
troca.d~s por occasiã.o da conr:!rencia com o 
seu illustre collega.. 

Seuta-sc con victo de que a Camarn. prati
car:\ mais um acto dB justiça. approvando 
o proj~cto or·a ofi'erecido. (Jlt~ito .litNl ; muito 
bem .) 

Ji'ica. sobre a. Mesa.,até ulterior deliberll.çio, 
o seguinte · 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uuico. Fiea. o Governo autorizado a. 

reiolegr'l\r no serviço act ivo da urma.,la., com 
a patente de vice·almirante e sem pt•ejllizo 
do respectivo qua.<lro, o vice-almirante refor--
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mado Arthur de Ja.cegua~· ; re,·ogadns as dis· 
:posiçü~ em contrario. 

Sala da;; s~ssõcs, 16 de junho de 1899.-
0Xit:e!l·,~ B1·ag,t. 

E' annunci::tda. a continuação da discus~ão 
do requerimento do Sr. Luiz Adolpho, o1Iere
cido na ses3ão de hontem. 

O s~. Prefilidcnte-Tem a ·pal .-vra 
o Sr. Cass':.. no do Nascimento. . 

O Sr. Cas.siano do 1'\"a!i!Ci· 
:inento começa. n.gradecendo ao nobte 
Deput.'\do -por S . Paulo, Sr. Oliveir:J. Brag:t, 
a explirAção que deu sobre o que entre am
bos se passou, <t · respeito do projecto r1e r·e
versão do almirante Ji.I.Ceguay, erra.rlamente 
noticiado por um dos orgã:•s (la. impren~a. 
desta cC~.pita I. 

São c0nstantes e duta.m de Jon!Ze as insi
nuações m:1Jdo~as desse dia rio sobre o ora
dor, sobre o seu partido e amigos vo 
liticos do ~tio Grande do Sul. Para. ser ,;h·o 
desta tenaz· :1.â. vontade o orado1• t~m contra 
si o ter sido Minist ro do croverno do Mare
chal Fl01·iano . . Por isso ha~ituou-se já a dei
xar cor:·er li. revelia tudo quanto a seu 
respeite. publique o allu1lido jornal. 

Pasmnclo ao a ssumptoque o t raz :i. trllJUnn, 
diz que, depois do dil;CUI~o do Senador Ro
drigues Alve;; e da leitur•~ que elle fez de 
document.1s om.daes, depois tlo; discur;:os dos 
Srs. P inh::ir·o :\!achado e Rami ro B:J.rcellos, 
no Senado, depois das observações que teru 
feito por mais ue uma vez, e das do nobre 
Deptit:-,du, o Sr. Nilo Peçanha, não p Jdin 
deixar de c;u;sar-lhe extronlleza o requeri
mento que estã. discutino:lo. 

R.elemb1·a o que se passou sobre o •>aso de 
Mntto Grcsso; repete como otelef(r-amma do Sr. 
Pl'esidente da Republica., determina:tdoa. neu
tmlidade da força fe·leral e a :ICfJUisiçilo üc 
qualquer autoridade constituiria, que pGr 
acaso fos~e deposta, Ot1 se tet:ta.~•e tl~por, 
ba.stou p:tra serenar os animas, o que cleu 
log~~r ao telegt'3.Illma de agradecimeato do 
Sr. Senador Ponce ao Sr. Ministro d :l Fa
zenda. tão publicado e tão conhecido em todo 
o pa.iz, P-ro:qne se fazia especial menção do 
eft'eito benef:lco ptotluzido pela intervcnç;lo do 
Governo ; cit~t de novo o accordo proposto 
para a cscollm. do futul'o p r·esideute e seus 
sub3titutos, em que o St• • .Ministro. ;\credi
tando n~ lealdade r.la proposta., indicou os 
nomes que lhe pareceram merecer o apoio 
de ambos os gTupos em lucta., tlrando-os da 
lista de 10 nomes que o Sr. Ponce lhe apre-
sentâra. · 

Mostra como o partido do nobre Deputado 
autor do r aquerimento estava pa.ra. · perder 
tudo e nada pel'deu. O presidente, os vice-

'"-··-·"·· 

presidentes, a maioria da. a~sembléa.. todos 
iam resignar os seus ~rgcs, e todos lá estão 
~esempenhando as suas funcções. 1-: tudo isto 
e o resultado benetlco da. acção do Governo 
Fe(leral. O que nii.o é possive! é que o Pre· 
shl~~t~ da Repubtic:n-, que póde ser respon
sa.blllZado. quando mtervem i1Jen-aJml'nte nos 
Bstados, ou quando nã.o int~::n-ém, de accordo 
com o :~.rt. 6° da. ConstHukão, possa. deixar 
de ser o a.rbiiro unico da sua. ncção inter
ventora, pos>a set· obrigado a acceitar outro 
criterio que não o sen, pa!'a julgar• da oppor
tuni.lade e d~t constitricionalidni.le d~. inter
ve t,ção. ou dos meios de intervir. 

Termina. àepois de dizer que o nohre 
Deputado por M::ttto Gro5so ·Ja!la nesr.e as
sumptodema.siado ap:1ixona•lo, po!·que Yê pe
rigal' t\ sn<t candidatura com a derrottt. dos 
seus amigo5, pedindo ú. Cama.ra que rejeite o 
t•equcrimento c!e S. Ex., qt~e. ai:'1m do mais, 
não tem raziio <le ser, pol'que o Poder Le
gislativo não tem comJ)etencia pa1·a fa:zer 
perguntas ao Poder Executivo S'obre C(:orno se 
liMem pen ha de funcçües q llc lhe são proprias. 
(Jllu i lo ÚCIH . ) 

Fic3. o.dinda. a rliscussão c1o requerimento 
do Sr. Luiz Adolpho. 

O §1•. Frnnebco Tolcnt-i:uo
!) mett illustre cho:·e e amigo Sr. Dr. Lauro 
MüiiE>r;encarregou-mr. de communlcar à V. Ex. 
e á C::t.s<~ que, por motivo de mol~st ia, tem 
deixarlo d'l comparecer ús s~sões. Peço a 
V. Ex. que faça consignar na acta. csb de
clamção. 

Comparecem mais os Srs. Carlos ~rarcellino, 
Albuquerque Serejo, Amorim Figueira., Enéas 
Martins, Luiz Rodrirmes, ;>.-!arcos <lc Araujo, 
Anizio de Abr&u,. Thomaz Acclo ly, Torres 
Portugal. José _\.-ç-eliuo. Helvecio Monte • .Au· 
gusto Sevet·o, Appoloaio Zenaydes, José ~Ia· 
::-iano, Affonso Ctsta., Coelho Cinlra . :O.Iala
quias, Gonçab·es, Ma~tius Junior, Jutio de 
Mello, João de Siqueira, Euclides Ml\lta, Ge
minia.no Brazi l, Olympio Campos, Felisbcllo 
F1•eire, Rodrigues Dorla, Cnstro Rebello, 
Tosta, Paula. Guimarã.es, Amphilophio, João 
Dantns Filho, Leovigildo Filgueiras, Tolen· 
tino dos Santos, Galdino Lorcto, Torquato 
:\foreira , Xavier ela Silveir:~, Irioeu :\I;lcha.do, 
Alcindo Guanaba·ra, José Murtinho, Augusto 
de Vasconcellos, Et·ico Coolho, Sá Fr·eire, Be· 
lisariQ de Souza, Bernardes Dias. Urbano 
Marconcles, 2viayi'Ínk, Rod.olpho Abreu, Cuper
tioo de Siqueira, Galeão Carva.lhal, Bueno 
de And!.'ada., Lucas de BarrO$, Lamenha Lins 
e Victorino Monteiro. 

O Sr. Presidente-Havendo nu· 
mero legal, vae-se proceder ás ;ota.ções das 
ma terias indicadas na. ordem do dia. · 
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Consnltada a Camara sobre a l"etirada do 
projecto ap:•esentado pelo Sr: Alü•etlo . Ellis 
:n:t. se;são de llmtem, e concedlcla a r;1tu·ada. 
p~dida. 

Sã.o lidos e julgados abjecto de deliberaçüo. 
cs seguintes 

PROJI;:CTOS 

N. n-IB99 

Al!lori::'t o Go~erno a l'eint:g,·ar no se1·viço 
acf.i·M da anmtda, com a p ~tente <I~ ·vic(<
almimHI~, se;;! 11rejui~o !lo tespectivo IJlH
d•·o, o úce-almi;·a;1te >"e[ul">•wd!J .L·IltW' Ja
ceguay. 

dinarias, e tambam durante as suas proro* 
gações. 

Art. 2.• Revogam·se as disposições em. . 
coutrarío. 

Sa.la das Ses~õ~s, 16 de junho de 1899.
Henviqv.~ V a=. 

A' Commissã.o de Constituiçito, Legislação 
e Justiça. 

E' annunciada a vot:l.ção do projecto. 
o. 13i A, de 1898, marcando os casos e a 
forma da revisão das _condemnaçües penaes 
(3" discussão). 

O 81•. Presidenl.e -Vae·se votar(}
projecto n. 137 A, de J 898, Mercl. do qu3.l 

. 
1 1 

t roi o1ferecirlo um l·equerimento pJlo Sr. Jose 
O Congresso Nac10na ( ecrc <~- : Avelino _ 
:'\.r ligo unico. Fi~a. o G?verno a 1;toriza<lo a Na. fórrna do Rerrimento a votação do re--

remtegmr no s~rvlç-o a~tl\·o da U.t'nHJ.lla, .c~ru qu·Jrimento precede á do projecto. 
a p!!.lente de vice-aiimrante e sem prCJil!Z"! I _ 
do respectivo quadro, o vice·almirante refor- Posto !1 votos,? approvad~ o requ<m~nent() 
mado Arthur Jo.ce"'uny · reYo"'adas as tlispo- I do Sr. J,1sê Avelmo, offercCido nn S€SSao d~ 
siçües em contrario. ' "' 12 do corrente, c:Jjo theor é o seguinte : 

Sa.la das s;:ssüe>, 14 de junho U.e 180~- «Requeiro que o projecto n. 137 A, de 
Olic~i;·a Braga.-11Henn de 1lndradf.l. - GHS· 1898, volte á. Commissão d0;1 Constituição, Le-· 
t.!ro Godoy.-Pmtli;w Ca1·hs.-.Al[,·cdo EUis. gíslação e Justi~r., para emit,ir novo pa.-· 
-Glicel·io.-Edua,)'(/o (ia Fonseca.- .4.ngelo recer.» 
Neto_.-s. J~tri:.-Ad!zll!e;·t~ Guill~:w&:s. - Posto a votos, é npprova•lo em discussão 
Cass• tno rlo "'\asc.,nento.-.Ja"o de S•quc,ra._- uoica e enviado â Commíssão ue R.edo.cção o
Ped,-o Che;·mont.-Ma:no"l Caetano-JlclaquP.s ~e,.uinte 
- .A.tt_l)"uslo Mo;,tene[JJ-o .-J?,·ancisco illenc,ts- 0 

tro.-Roclz ~ C n:alcMtro.-Jdio de ~lüllo.-J:.n1o 
.Daa:as FilhiJ,-E;·ico Coeliw.-Josd Jiáriano.
NiZo Peçalllw.-Ilcrct!la;Jo B": zrld>Y!.-J. 11. 
1fei·~a.- .los<i A~eli;zo. - :1rthw- T•in-a>.
Aug~<sto Cie••l.enlino. -Frederico Bo7·ges.
He•••·ique l'a:.-Lucas de Ban·as.-A'~ Com· 
mi.:'sôes cte Constitui(·ão, Legislação e Justiça 
e de Marinha e Guerra. 

N. :?.3-189\J 

Fi,,;,~ o stzb:idi·> qztc dc;·c,;l p;;·ce&c;· os ;;.zeml;J'OS 

!l? C'oHf/ i "Cs.<:; :Yac<onn.l 1/;!ra;ll~ rt l·gi.<l•.ztw·,~ 
r! e 1900 <~ iDO:J, e dâ ot.!lra; Jlt"Ol:'Í:fc·;•r:ias. 

O Congresso Nacio:l:J.l dccr.•tu: 
Al't. I." Du!';111t~ os trn.bn.l I!(}S tio C.mg-rC::sso 

Nacional nalcgisl:tlu!'a Llo IDO:J 3. 1~.J2 P•W· 
cebc:·a c:Hh D~JHilatlo ll nda Su:Jnd<;r. :~lt\111 
•1•l ajml•\ de cu~ lo !ix:ul;~ lTL ;H:Lun! !cgi:;l:t
tura, os sul,~i·l i os di;n•ins d~ 70$, pag\JS Jlr•J 
l t. õo;·,: peliJ Tll<!SOlll'il Fe:l<':l':l.). 

§ l." E,tes sul·sidios SC!rilo :rng-os mcm[d
meuto, ú'"scontatl;l~ oc cnLht um dos meml!ros 
do Congre;so t:mlas vcz·,s73$ f.Jt::UJl.;s for~n1 
os tli:1s em que não com!Jarccc;·em a% tral;a
lllo~ das snns s~:;sõcs. 

§ 2.• O.:; suusitlíos s~sim fixados serão :p:t· 
gos LlurantG as scssucs ordiuari.\s e cxlraor-

PROJECTO 

N. 12- 1809 

O Congresso Nacional resol\"e: 
Art. L• E' o Poder Executivo autorizad<> 

a. conceder um aono de Jicença, com o N!spe
ctivo ordenado, ao official da Caixa Economica.. 
úe Minas Geraes, Jose Cyriaco de Magalhães 
Braga, para tratar de sua sa.uole on·le lhe· 
convier. 

,\rt. 2. • Revogam-se os disposições em con-· 
tl'ario.· 

Posto (). -votos, e approvado em di~CUS!õão 
nnica o po.recer n. 9, de 1899, c~nceàendo ao 
D~puto:do pelo Es~-.do de Matto GrQsso, Joa
quim Caruccio1o Peixoto de Ah~v·:do, GO dias 
d.e liceoç·,t para trata1• de sua sau!le. 

Posto a votos, é approvado em !liscussão
tulicct e enviatlo á Commissão de Re3a.cção o. 
sr.guinte 

l'ilOJECTO 

N. 19- 1899 

O Cong;'esso Xacionali'e;;ol\·e: 
Art. !.• E' o Putler Executivo autorizado

a conceU.~r oito rueze~ de liccnç:l ;~o D!'. Ray· 
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mundo Lustosa Nogueira., juiz substituto na 
secção do E$t:Hlo do Pia.uby, com o ordenado 
que lhe compete, afim de tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 2.• Revog:tm-se as disposieões em 
contrario. 

Posto a voto3, ú r ejeitarlo em 1 .. <liscmsão 
o projccto n. 180, de 1897, autorizando o 
Governo a rc::~.dmittir no serviço activo da 
Armada o ex-I· tenente Eurico Padroso B<W· 
reto de Albuquerq_ue. 

Posto 3. votns, e a.pprova.clo em 3• discussão 
e enviado á Commissão de Red.acção, o se
guinte 

PR.OJECTO 

N. 14 A...:JS~9 

§ 3. • Serão privacos das honras inherentes 
aos ~eus postos, at:sim os officiaes honorarios
e os da guarda. nacional, qu 1 depois de muL~ 
tados. duas vezes s~ eximieem de fazer parte. 
das JUntas de altstamento ou de revisão, 
como os com mandantes superiores ou de bri
gada. que nas me>mo.s con·iições per-sistam em 
não t1ar as provi•.lencia.s que uestv. lei são· 
deferidas a S\ll\ com neteocia. 

§ 4.• Das delibera'ções d~I.Sjuntas revisoras.,.. 
caberá recul"SO, pot·q ualquer chhuli:í.o ou pelos· 
interes~ados inte1•posto, assim no Districto 
Feder~l. como .üos EstaLlos, ·para. uma. junta; 
sup_er.wr com sede na. c;lpilal de ,tes, composta. 
do JUIZ f:!der:<l. do seu substituto e do pro
cm·ador seccional. 

§ 5.• No regulam•mto que houver de expe
dir pau execuçito d !Sta. le i, o Governo tl.xarâ 
os prazo:; dentro rlos qu••.es devel'<i'J ter Jogar 
assim as nomeações e escn~as legitim:ts para 

O Congres>o Nacional decret.1.: compo.;;i~ão das juntas, como os recur;:os de 
Art. 1." As forç::LS tle terra para. o exerci- que cogitam a presente Iei e ns anteriores por-· 

cio de Hl:lO consün·ão: Hta não revcga,Jas . 
§ 1." D.os offi.ciaes das di.treren tes ch~sé Art. 3." Emqoanto nã.o fõt· executado o. 

do exercito. sorteio militar, o tempo d .~ serviço p~.re. os. 
§ 2.• Dos a.l,ttnnos das E~colns ~iilíta1·cs, Yoluntarios sera de tres a cinco annos. po-

até 800 praças . den.tlo o engajai~enlo dos que tiv~1·em con-
§ 3." Da 28.1 G'J praças de pret, distribui- clUido esse scrvJço ter logu_r por ~a1s tle uma.. 

das pro;.-orciona.lmente de a.ccordo com os VfZ e por t.lmpo nunca rna10r de cmco annos 
quadros em vigor, as qua.es poderão ser ele· I rle cada. vez · 
vadas ao .c1ob~o ou mais em circumsktncias § 1.• Emqna.nto não ftJr execntJ.do 0 sor·
extraordm:ma;:. . t<Jio militar , ~orão a.1mittidos como volunta.~ 

Art. z.• E,tns praças serão completn.das l'ios ;10s corpos de inthntada c ca.va_lla_rin7 

pela forma. exp:·cs>a. no &rt. Si,§ 4• ela Con- ser~mtlo durante nm nm1o~ os br;1Zlletros
stilui~."io. e na. lei n. 2.55ô, rle 20 de setem- mattn·es de _16 an~os. que, cle_,;ti.n:m do-se a. ?U
bro de !SH co:n t s mol1ificaçõ~s estabelecidas tras prd iseues, quem~m extmir·so do sct'VIÇO· 
nos a.l'ts. 3~ e 4<> da l ei n. 39 A, de 30 de j:t- militar obrig:llot·io (Constit. :1.rts. 86 e Si e 
neiro de 1892, e atlei-ações constantes úa. pre- seus par;lgl'aphos) no~ ::mnos sn)lsequentes .. 
sente ld, continuando em vi~or o :par::~.g:-a- quando po~tr) em rmLttr~ o so1•teiO dtlS con
pho unicJ do art. 2• e o <trt. 3 • da lei n. 394, t t n~el!tes para. :precnehtmento dos clan>S no 
de 9 de outubro de 189.3. . 1lxer.,ci!o: . . _ ~ . . 

§ !." AS JUntal: de alistamento e as l1e re- § :-·· ~~~ses Vlllu~t.a.I·Ios nao terao. clire1to a. 
visão, n que se refere o ar t . 3• da lein. 39 A, ~ra..ltficaçaoconccdtd;t aos que s~ allsta.~ por 
de 30 de .J:lneir o de 1892, serão em cad<l. Es· maior numero de ~rynos, e. qu_ando terrr~n~do 
tarlo compost:;.s d:~ tres cidadãos nomeados ess? tempo de serv r~o efi'Ectn·o, :flcar~.o m
:para. cada cir;!umscri p(;.~o municipal pelo re· cluidos no alr stame~L? dn. gu:J.rda na.ctonal 
spectivo commandantc superior ou comman- no :&;tatlo ondo res1d1rem. 
dante de bl'i~a.dLI. mais antigo da guarda nr~.- Art . 4." As prnç~,; e "s cx.p-raç~s. que se 
cional. deven,lo, sempre que r.·.r possivel, !;Cr (lngajtrcm por m:ti::> tre> :umo:>, e em scgn i,[a 
preferidos plra membl'os dessrts juntas otfi- por deus, pdos n~cnos, terii.o direito em C:l.dn. 
ciaes rafor u::1dos ou houoral'io;; do exercito cng;t~atnento ao valor, recebido em dinhctro, 
ou da arma.rla e, na. f:J.It:t destes, offici:~.e; da. j r\;\s peças tk f;u·tlamcnt ·.> ;;ratuibmente il!s-
mesma gu 1.rda nacional. tl'ibuida~ aos recrutas , 
. § 2. • OJ cidadii.o:; as;;im designados Il:t.ra Art. 5." O:> volnnt:.r io;; e ~ 11racas que, 
esse set·vi.;-o pul!lico fic~rão sujei tos á mu lb !i.nt!o o S'U tempo ele s·Jr viçocont iuual'em 
de 50$ a lO:.l.~, ;;:<~mpt·.; que se recu~at·em a nas filciras,com ou sEm et1gajamento, p.:rce
f'unccionar ms juntas para quo forem nomea- terão as gru.tificu~õP.s e~t ipuladas u;t lei 
dos, in~orrcn,lo e m igual penalidade os com· n. 2-17, tte 15 dezembro de 1801, e quando 
manda.r1t·"s superiores ou de l>rignda (j\<e em rvrem escus~ts do ser\· i~ o EC lllos conceLlcra 
:prazo m:trc:l.'!o pelo Governo Feder:~.l deixa.· n:>s coknio.s da União um prazo de tern•s de 
rem de eft'~ctmtr :\qu elir>.s oomJaçõt-s . 1.089 ares, cujos titulos ~erãc passo:lo,; pelos 
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comma.nda.ntes drs <listrictos, quando !orem com o art. 3• n. VI da 
~m colonius militares. lei n. 560, de 31 de de-

§ 1. o A gratificação rlc voluntarios estipu- zembro de 1898 ••..•.. 
Jada na lei n. 247, de 15 de dezembro de ~. 22.-Faculdade de Direito 

l0:200$oqo 

1894, ~era abonada. âs · pr;,ças recmtad;ts no do Recife-Idem, idem. 
antigo reg-imen e ás. :provín•l~s dos Ciiversos . 

10;320$000 

estabelecimentos mílitares de ensino pratico Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
·OU profissional; não tendo perdido o direito a. traria. 
essa vantagem. ex-'l)i de sentenç;t formul~td<1 
de accordo com a legislação vigente. 

§2. • o GoYerno Federal se entenrlera com
os g-overnos rios Estados no sentido de obter 
destes que 5 ejam preferidos nas con~ess_~s de 
terras de\'Oiuta.s (Constit. ~rt. G4) \1. r;lzà0 de 
1.089. ares para cada urna ás ex-praças'' que 
·se refere este artigo, quan•1o ellas não pre
firam estabelecer-se r.as colonins militares. 

O Sr. Coelho Cinh·a (pela onlem) 
requer e obtêm dispensa. de intersticio para. 
que o projecto que aca.b:L de ser ; otado entre 
na. pro:x:ima sessã.Q. 

E" annunciada. a votação do :projecto n.IS9 F, 
(!e 1898. additivo destacado na. s~uiscnssão do 
projecto n. 189 B, do corrente a.nno, que 
ttU toriza o Governo a rever as aposentadorias 
concedidas clepois de 24 de fe-vereiro de 1891 
(discussão unica). · 

Art. 6. o O Governo animani r.t. creação rle 
socieJades de tiro naclonal, instituindo pre· 
mios pecunia.rios e 11onorificos a. ser•·m CQn
feridos annualmen.te em concursos ~ole:nnes O S:r. Presiident:e -Tendo o Sr. 
aos melh~res atir:~d01:es, confeccionado pelo peputado Paula Ramos r!:'querido que o pro
Estado MaJOr elo E:x:crc1t9o regulamento para Jecto n. 189 F, de 1898, vâ. á respectiva Com-· 
·este:; concur.>OS, deduzm•lo-se opportuna- missão. este requerimento precede á votação 
mente da verba- Instrucção ~Iilitar, -no do projecto. 
Orçamento do :Orinisterio da Guerr~. <\impor
tancia. que a juizo do me~mo cstai.lo-maior 
fôr necess:tria á iniciação rle~se serviço_ 

Art. 7 ." O :>.Iini;;ter-io d·L Guerra terá um 
registro elos voluntarios, segundo os E~ta.dos 
onde tenham sentado praça, :pil.!'O. o fim de, 
em cada anno, deduzir-se do contingente a 
-ser sortca•1o em cada uma dessas oircumcri· 
pções da Republica (Constit. art. 87 e seos 
parngra.pllos) o num;!l'Odaquelles voluntarios 
ahi annualmente alistados. 

Art. 8. • São revogadas o.s disposiçõ:;s em 
contrario. 

Siio succe:osiva.mente postos n. Yotos e :tpprL1· 
vados em 2a U.iscussão os seguintes arti
gos do 

PROJECTO 

N. 21- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.'' E' o Pod•'r Executivo rmtorizado 

a abrir ao Ministerio da Justiça e Nt:gooios 
Interiores o credito de 21 :250.S, supp1emen
tar ás seguintes verbas do art. 2" da lei 
n. 560, de 31 de dezembro de 1898: 

N. 20.-Dlrectoria Geral de 
Sa.ude Publica. - Dcs-
pezas no Estado deAla-
gôas ..••.••...•..•.•. 

.N. 21.-Faculdade de Direito 
de S. Pa.u lo-Despeza 
cQm equiparação de 
vencimentos,de accordo 

1:000$000 

Posto a votos, é ::tp:prova.do o requerimento 
do Sr. P<'.Jtb [~amos, offerecido na. sessão de 
14 do correote, cujo th~o::- é o s~guinte: 

.«Requeiro que o pt•ojecto n. 1891?, de 1898, 
va a Commissão de Constituição, Legistação e 
Justiça. para dar o seu par~cer. 

O §r. Augusto 1\t:ontene;;ro 
(pela. o1·dem) requer verificação da. votação. 

Procedendo-se ã. verificação, reconhece-se 
ter sido a p:provado o requerimento por 90 CQU

tra. 38 votos. 
Posto a votos, é approvado em 1" discussão 

o s~guinte 

PROJECTO 

N. 10 A- 1899 

O Congresso Nacional decreta. : 
"\rt. 1.• E' constituído um fundo ~:special 

applicavel ao resgate do papel-moeda., com os 
seguintes recursos : 

I. Renda em· papel provenie,Jte do arren· 
da.mento das estradas de ferro de pro:priedade 
da União. 

li. Prod.ucto da cobrança da divida. activa. 
da União, qualquer que seja a sna natureza.. 
inclusive as sommas proveniente:; da. liquida· 
Cão do debito do:> ban'cos e dos emprestimos 
feitos ás industrias sob a fórma de bonus. 

IIL .Todas e quaesquer rendas eventuaes 
percebidas em papel pelo Thesouro. 

IV. Os saldos que se apurarem no Orça
mento. 
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Art. 2 .• Par•l garnntia. do pape!·mo'!da. em ( Procedenrlo·:se ú ''0rilkaçG:o, reconhece~ se 
circnhç·iio é crc&.~1o um fardo eom os recurs~G te:·er.n votado a. ft~.vor ()~ Sra. Depu ta,.1o:> 
SC<;uintes : cont!'a. t1·es. 

I. Qu;>b tle 5 ''/ .. , ouro, ~obre torlo5 o~ t!i.- ' .,. ...- , J . • ~::. • _- ( z 
reltos •!e imnartt!:~:âo p~ra o consn1M, GUe '? ~..:.,:.> ..... 11..-s:}u,~)~ :.>••~ .i!; a.o>:ao .fle a 
sell'il. pc1·cebidu :i, p;1rtir c.a 1 rlc j\l.nei:o de or(•cm )-J.>ede r.c Sr. Pr•e.;Hlcnte yara. v~1·:ficar 
}g:JO o nnmcro Jos D•~pu Lados que vota~<~ma. !a.vt;n· u: o Ea.ldo lia;, t."l.xas anect:.•~.J.das t;nl oul'•.!, do rcqutl!'imeuto, p Ol' que ha, V\Stvelruente. 
deduzidos os serviços aue nesto. ESpecie o numcr·o na Ca-s..'1.. 

. . \ d . t - l TllPsouro e cbri;,rt;do a. (·.ust(!ar. Procedenf1()·S!.'l e novo avo aç,to,recon leee-
m. O producto integral do ~.rrendamento se terem votait(J u. {\.l.vor 10-1 Srs. Deputados e 

<las estra.<.lu.s do ful'ro dl:. l:'n ião qu.e t i ver s ido contm 5. 
ou fô1· (:Stipnlado e;n ouro. E' · d t - d · t 126 

IV- ·r 1 d 0 ·,·etltU'""S a nnunc1a. a. a. v o açu.o o pt'OJeC o n . · , · ocas e q uarsquer ren as "'" ú L 98 
percebidas em ouro. 0 8 · 

Paragrapllo unico. Fka. excluido d:J.s dis· o §r. Pre!:<i<lente-A este pro.jecto 
posiçG~s do. pl'escnte lei o p:-oduet.o da opE:ra· foi o:tr.)r>?cido pela Commissíio de Fazenda Ut?
<;ão que purvemm•;t fe l'Ce.liza.t· sobre v. suú5titutivü f'JUe l1a de ~er t omado em const-
Estrada. de Forro Cuntr:l.l du Brazil. <.ltwaçi'i.•) na 2" discns~o. 

At·t . 3 ." Sempre que a s itua.•;Jo cambbl o Em seguida eapprovatlo em !• discussão o 
o estado da circulaçii:o o ac·:>nselha.tem, po-
de:rà o Governo emprega-r o funr\o de rr:$g:1te seguin!e 
no augmento do fundo de g•t rantía e vice
Yer sa. 

o fundo de garantia nunca. poderá s.1r rc· 
du.zido a menos de metade do seu Yl' tor. 

1\rt . 4." O fundo dú garaniia será CDnsti
tuiJo em metõl.l ou seu equivalente e üoposi· 
tndo em um estabelecimento ba.ncrtl'ío ue. 
Londres, devE:ndo os juros elo deposito assim 
constitu ído ser incorpora.tlos no mesmo fundo, 

Art. 5. 0 E' cxt incto o dirbito (lo cmi~~áú 
concedltlo ao Gove:-no pelas le is do <:'9 d.1 maio 
de 187;:), 18 de junho dJ 1885 e 23 de setembs·o 
de· 1893. 

Art. ().• E' twtorlz;~do o Governo a rclircl.r 
do fuon(l de ga. J•j JÜi a. ate <l quanti ;.t de quinze 
mil contos, ptt r:cl, para. por inte!·met.!io do 
Rtnco ela Ro)public:t. acudir às. nccr~:;sída~les do 
com:nc:rcio pol' motivo de cr1se excepc1~na.l . 
Os empre~timo> ser1ío feitos sob g<ll'<u.ma df• 
titulos da di vi:ln. publica tl!rleral l'und<td:t e 
por prazo nf~.<.J excedente d<: um 0;nno. _ _ 

Pa.t'llgrapbo umco . Q C<~pltal o JU1'?5 tiP.oSe.', 
em1)restinws reverterao pa:·:~. o lunc;o tlo g:•.
rantia. 

Art. 7 ." A inciner:")iiO <lo p~.pcl·moe,l :J. 
fa.L'-SO-l\a com tot.b a pul>licid:de po~ivel c 
pela !Õl'ma j ulg<t rl:> ln<lÍ~ conYeniente paio 
ÜOY~l'nO. 

Art. ::;·· o Go\·e:·no far:'L publica.t' mensal
znente o estado (\a cirouh~çüo • lt~ pa.p?l:.moeda. 

Art. 9.• Revogam-se as d JSpúS!Çoe:l em 
cont.rario. 

O § r. C:~"'''"' i~M:o (]...,') ~as~i
nl.cnto (ye l o o,·cfeili) 1'Cquer e ol.~ern Üla
peuS<L ele inter~tí~io })~ 1':1. ~~!C~ Pl'~Ject_o ~-ue 
ac.:.ba. de ~Cl' Yota.~.;o e:,t:•c l~<l }Jl ozls.1a. s.:~sao. 

PROJECTO 

N. 126- 1898 

O Congresso Nacionrü tlecret a.: 
Art. l .o A ImpreiL~l 1\:J.cioonl const itui rú. 

tw: set·v iço especial p0r cvnta. tio Esta.do e a. 
c~r"o tio Mioistedo cl:1 Fazenda . 

§" 1. o A dc~l)t:zn. õ o e:stabclecl m~n to se•·õ. 
felt:~. por cont:J. da J•espectiva r cccJta., sendo 
e.s(ll'ipturado no Balanço Geral úo The:;ouro 0o 
sa !tlo ou cxco leu te ent1·e a receít:\ e a des-
peza. . . 

§ 2. • Fiea pertencendo exc!l!sivame~te a. 
ItniJJ'cnsa NaCJona.l ,, impressão. das leis ~wl 
col!ecçiio ou em antl~o. u. <lo D ~.lJ·io (!!ficta~· · 
a. tloDi<wio tio Co•·!Jrcsso, a dos l'ebtortos IDl
lliste:·iac~. a t.l.D todo:; cs t rabalhos e expe
,neules das reoartiçües c (cSta!Jelecimcntos do 
E~t«llo nu po·r el!c subvencionado:, assim 
.::amo as b:·ocblll'as, c~rtou:,gcns e enca•1erna:
~.iks ü <: livr.,;; imprr:~sos c c:1n br•1nco, dcstt· 
111\f.l> 's :\serviço:; publ!cvs rc ~le :·aes. _ · 

;Oi 3. • As desp.~ ;~n.s onm ~s pu iJlic'.lÇ~.>es IJ(l 
lJiario 0/fi~úr.l e com ~<i a~:;1gnatu1'::.s aberLM 
jl()l' or·~lcm li~) . Gc>v.,:f•uo SOl<1o pa.g:.s 'Pl'ics 
l:C>.['Cêtn·.:s lnl lllSl\J.l'JO.;.. • • • . . . 
~ <1. " 'f.:·d~.s cs funccJ r·ll1l't0.> Cl'IIJS o nnltta

:·e~ pag;)s p dos coft·r~s th União .• cujo ,.e_nCl
meut'l ~.n 11us.l e:.ce-.ler do 2:~00$. recebcra.o u 
l>imo Officio.l, mediante o des~oo.to de 1$-300 
mcnsae:', em se11s venc:mentos. 

§5.o o GuVf!rno !eva ra ao credito da. l m· 
urens:\ N <\C!On31 • com0 ad~,:J.ntamento po~· 
êont:c ~\.\ verba da saa. :rr-l)(!i1.:\, an c~nl.c<,;;U' u 
nX,\\·cieio. atô a qu:Lill.h\ d< ~ 50U:OOO$úú0. . 

(.'j; :i!; r. La~ i:.:.. ~·~doi _p_ho (pel!.: cmlcm) 
r equer VCl'ificuçiio da votur;<lu. 

.~; 6." O • iov~I'!W exp ·dirá n<Jvo regn l;.a. lO.Ell~t• 
oal'~\ a Impr,;n.sa Nacit.lnul, sem a.ug1nento dt: 
ll.~:speza. com o J1CSW.t.l permanente. 

17 
Cau.:'r" \' . lt 
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Att. 2." Revo!!'J.m·S·1 ss õispos~çõe; em con·l a, Ca.rnara, p1•etende .transferir ess~ direit? 
tr.<rio. - - I para o Pede~· ExecntJvo, quando dtz que e 

· d cxrres~a.meotc pmhibldo creo.r nas leis orl;'-a-
E' posto :-, votes 0 t!p].}l'iJV~.do em 3' ís- menU>.rias reparti(;õcs ou cmpl'egos, ou nellas 

cussfí.o o seguinte artigo unico d·) incluic <lisposíções permanentes, salvo quando 
isto f~Jr proposto pelo Governv. Não :Póde de 
morJo <tlgum concordar com a. disposição da. 
indicoção, veda.ndo a apresêntação de emen
das na. tel'ceira discnssão, quando muitas ve
zc.s, emendas recusados em segunda: discus
são teern sido ac~elt.D.s em terceira, por se re
conhecer a neces~idacl.e das medidas que ellas 
conteem. 

PROJECTO 

N. 12.5-1808 

O Congresso ~;:cional resolve: 
Al'ti"'O uni co. E' o Pcdcr Ex~cuti vo ·auto· 

rlzado ~ relevar a <livid~ contr:J.hida, com o 
Thesouro Feder~.! pelo tenente do 9" r·~gi
mento de cav:•Jlaria do e:x~reito, Thomaz 
Bra"'a. üllecido em c•Jmh:tte no rcducto de 
Can~rlos, a 19 de .junho de 1897; revoga.(tas 
as disposições em contrario. 

Posto a votos, é 1•ejeita.do em !• discussão 
o projecto n. 2ô2, de 1805, autori~;anuo o 
Poder Executivo a nomeM professor e!ter.ti·:o 
de clinico. odontologic:t da F~wulda.de de Me
dicina do Rio de Janeiro o cidadão Aristides 
Beuicío de SU., que jii. u. exerce interinamente, 
sondo dispen:ro.'.l8,S em seu favor ns provas de 
concurso. 

O §r. 'Victo•·ino ~lonteiro 
(pela ordem) raqncr verificação d<t votação. 

Procedendc-sa á veríftcaçã:o, reconhece-se 
t:>r sido rejeitado o projacto n. 262, de 1895, 
por 6S votos contra 33. . 

O §r. Pa·esidente-Estão fiudas ns 
vot:J.t}Õcs ~ passa-se á matClrin. em discussão. 

E' ::mnunciadn. a discussão unica do pare~er 
n. 19, rlB JS!J9, :nodifi•;:lnflo algumas dispo
siçãcs do Regiment•) Interno, por indicação 
a.prcr;;enttl.da. Jlclo_ Sr. Augusto Montencgro. 

Ft.z ainda o .orador muitas considerações 
contra ::t. inclicação e termine. apresentando 
um Sllbstitutivo, que lhe parece cornpendinr 
os interesses publicas e ns prerogativas da 
Cama.ra. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em (U~cusstlo a seguinte 

Ao parecer n. 1.9 de 1800 

Substitua-se a reforma proposta pela se
guinte: 

A discnssã.o dos orçamentos se ta.rá pelo 
modo segointe: 

Entregue pela Commissão, o projecto de 
orçamento serã. impresso e distribu~do pelos 
Deputados. O Presidente da Ca.ma.ra decla
rará que, estando o projecto distribuído, 
fieará sobre a Mesa pelo prazo de cinco ses
sões diurns.s afim de receb~r as emendas. 

Findo este prazo, o projecto com as 
emend..'\s voltará ;.i. Commissão, que da.ra sea 
parecer, apresentnnr:!o entào a.s modific<•c;ões 
que entender rropor ao texto primitivo •. 

Lido o parecer e impresso, .será dado pal'a 
o Sr. Presidente-Tem a palavr~ ortlem do dia e abrir-se-ha discussão sobre 

o SI'. Pauh Ramos. o projccto c emendas. 
Nesta diocussão não se poderã. mais a:pre

. O Sr. Pau~a n.-nnos pen~a qno a scnt:tr emendas. 
ref.orm:l. raàical qne ~e prctentle f;izer nrJ R)· A votação terá loga.l' consultando o Presi· 
,:::-ime:Jto tem um unico 1lm : a.nnullal' corn- donte si •• On.ma.tiL n.ppron. o pro}~cto, salvo 
p!eta.m~nte o t>oder Lcgisla.th-'o, converteu- :J.S cmP-ndas, e assim sendo d~l1l:lerado, scri\o 
do-o e;-n repn.rtl<)ln depGIH.lentCJ do Poder Ex- em seguida. vot:tdas estus . 
. ceutivo. Essa reforma. e muito p:1ior do qne Re;iigido o pt·ojecto conformr~ o vencido, 
aauella que se fez dontt•o do estado de ~itio, entrarfl. este em 3• discussão, depois de ele
em dezembro de 1897, contra a qual ta.mbem ~o1•rido o intersticio regimental. 
:protestou o orador energicamente. En~errad(l. a. discussão, o projecto e as 

A actual reforma faz com que as questões emênrlas il"lo it Commissíio para interpor o 
mais séria~-os pmjectos do 0rçarnento-de- seu pa.rc~.er, que será submettido V. dis
:pois d:.> discutirl,Js e emendados pelo Senado, 1 cussão e a votação, não podendo mais sr:~ffrer 
ni.ío soífl'am discu~siio no. C;.mara c subtLnt à j emetHlas. 
s:~neção <io Prer;idente rla. l\.opttblica.. Nenhum[1; creação ou suppressão de em· 
. Depnis ue examitwr 03 din;n•sos ilans da.

1 

pr<:>go, nenltum augmento ou diminu:ção de 
mdícação, diz que esta., á imagem d:t refor- ot·dena.do poderá ter lagar nas leis :mnuas, 
ma do Sr, Glicerio, que deu O. Commissiio de assim como nenhuma disposicão de caracter 
Or~mento um úir~ito quo só dcvio. J?ertencer perma.nente serã. nellas incluida. 
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No art. 128 do Reginrnnto conser-ve-se a I Por isso o orador estabeleceu na reforma. 
:pu. lavra- uebate -que foi supprimida pela que n.presentou que só aquellas medidas que 
cmenrla do Sr. Franehco Veiga. tives;:;em sido proj_)ostas :pelo Governo em 

Sala elas se~súes, lô de junho de 1899 .. - m~nsagem, pudeEst~m ser incluídas nus leis 
Pau~:~ R~mos. . · dos Orçameutos. 

O Sr. Augusto ~lont.enegro 
diz que as palavras que o honrado represt•.n
tante de Santa Ca.tharina. acabou de proferir, 
oppondo-se ã. indicação quo teve a ll.onra de 
offerecer ao estudo e ao voto da cam;u-a. B 

que mereceu, em quo.si todas na suas partes, 
parecer f:woravel da Comrnis~íio de Polkia, 
mais robustncem a sua opinião no sentido 
rla urgenci.a e da neeessid;tde inaília:vel de 
reforma.r o Regimento de modo a facilitar o 
estudo e confecção dos orçamentos. 

O orador nii.o feriu de modo algum com os 
termos de Stla indica.ção as prero:,'ll.tivas da 
Cam<'!'a ou do Congresso N~ cional ; procurou, 
tendo em vista o estado a.ctual do Regimento., 
sem entrar em seus traços geraes, definir a 
com'Petencia, o n1odo por que a Camara e.sta· 
belece o direito de preoccupar-sfl com as ma
terias sujeitns ao seu exame e estudo. 

Pl'ocurou diminuir o tem:po que ena tem 
ga.sto no estudo e voto dos orçamentos, tempo 
por demais longo que nem p0r isso tem sido 
bem aproveitado, como declarou o nobre 
Deputado. a.ffit·mando que os orçamentos 
sabem do Congresso com graves defeitos. 

O Senado qu~ixa,se da Camara, o :paiz do 
Congresso Nacional, queixas que fazem mossa 
protunda nà opinião fl q_ue devemos atten(let• 
naquillo em que forem uteis e ra.zoa.veis. 

Verdade e que esse mal vem de longa. data, 
des,Je que o Congreso funcctoua, e só no anno 
da revolta. é que em setembro ene deu os 
orçamnutos, e, a.ind:L a.ssim, fóra do :praw 
constitucional. 

A reforma que propoz ao Regimento da 
Camara obedece sómente ao criterio de dimi
nuir o temro que se gasta na. discussão dos 
orc:~.mentos, sem toc:tr de leve nas prm·oga· 
tivas da. cr~mal'a. dos D.~pntados. 

Respondendo num aprtrte, o orador mostra 
que o vicio esta no modo p,.•r q uc se estuda.m 
os orçamentos, vicio qU>} o nobre De})lttado 
por Santa Catlmrina c o primeiro 1t confes~ar 
que é g.;ral, peculiar <~.os parlamentos, notado 
em Franca, na rtn.lia, de que só a lnglatorrs. 
o:trerece uma cxcepçã.o, co~\rctn.n•1o o :parla
mento sabbmente a sua :propria liberdade na 
confecção das leis orcamentarias. 

Proseguin,:o, demon~trtl que de modo 
tdgum <l rel'orma. modifica a situaç[o da Ca
ma.ro., diante da theoria exarada no para· 
gm:pho unico do art. 131 do Regimento; não 
augmenta attribuiçõcs á Commissão de Orça
mento, não augmenta a. raia de sua. acção, 
deixando a Camara. na mesma situação em 
que estú.. · 

O orador não quiz diminuir a competencia. 
dos membros da. Commis2uo de Redacção; 
q ua1q_ uer delles e competente para. figurar 
nessa como em outra Commissão; trata-se, 
porem, de uma questão de facto, da. situação 
dos Deputados, em l'elaç.Io ao projeeto de Orça· 
menta. E quem e:st<i. no caso mais apto, quem 
póde conhecer melhor a estructura de um 
Oroamento do que a Commisslio respectiva. 
quG elaborou o ltrojecto, deu parecer sobre 
as emendas, acompanhou as discussões ate o 
ultimo termo? 

A verdade e que os Orçamentos teem sido 
redigidos pela Commissão de Redacção com 
auxilio da de Orçamento. 

outra disposição impugnada. pelo nobre 
Deputado, a que trata. da ilispensa de certas. 
formalidades nos ultimas dias da. sessão, IJ 
cópia de disposição equiva!~ttle e~iste_nte no 
Regimento do Senado, e cuJn. ~~l)pllc:tçao tem 
sido rle grande utilidade pa.n. aquella caso. do 
Congresso. 

Mostra ainda o orador que só pretendeu 
alargar o principi~ do art. , I 18 pela :P,Et~.tíca 
~eguida nas vot.tço:!s, e rlec,ara. que na.o se 
lhe dá tle acceder ás modilicações feitas na. 
indicnção, porque não tem a pretcnçlio de 
lazer obr:t perfeita. 

O seu fim jil. toi ai tingido, cbn.mando a at· 
ten1;ão da Cama.ril para à refol'ma do modo 
por que se discutem os OrQnmentcs llestn. 
cnsa. ("ll1>ito bem; muilo bem.) 

o m:J.l mais grave de incluir-se ws leis 
orça.menta.rias metlidas quo lhes são esti-a· 
nlu~a, de car·acter permanente, cstil., sobre
tudo, no s.cto que o Congresso e::cePce do 
forçar, ó. ultima hora, á. sancção dessas me· 
dida.s o Executivo. Destacada:;, ellas t:J.lvez 
não merecessem a sua sancção. 

O S1.•, N~h·a- A' guisa de prolego
menos ~~o ~:eu discurso. uma vez que não co· 
n:!J.ece bem a tcclmica. rh rethorica, deve 
principiar tleclaranilO que JlOr mot~vos dt} 
~aude tem-se ausentado da. C:J.mara. Bem 
sabe oue fa.lt<~ nlguma tem commettido, alem 
da. ntimerica, (nüo apoiados); demais, c?mo 
que sau espirito ora comprc.z-se em YL,~r 
longe do bulicío }larlamenbr, llO qunl poderut_ 
ter a.lgun.a kntação que o _leve a. usar (la; 
palan'?", que de ::t1guma. forrn&. possa tra.
duzir :tlf,'1lm sentimento que pu.d.esse ser mal 
interpretado, como ooe Ú:tl'-se. 

Com·encido como está e como sempre eS· 
teve, desce que entr?u n:t ca.m~ra, de qu_e 
nilo poderia nella sahent.J.r-se .s:na.o pela. asst• 
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duidade (nt7a apoia.dl)<), E:3ÍOl'ÇOU·se s2mp:;e 
por cumprir o seu dever por este prisma e, 
assíduo, comparecia ús sessões, qua~1do pela 
vez primeira tbi obrigado a faltar ~lgnns 
dia~ ·. mas intercaladamente, porque, todas as 
-vezes que os seus incommcdos permittem, 
comparece. 

Vendo, porem, que se trata de um assum· 
pto que lhe di~ respeito, immediatamente, 
como Deputa.do e como representante de um 
Estado,que como os demais teem interesses a. 
serem ventilados, embo1·a ainda enfermo, 
a presenta.-se. 

Kunca 1?rocurou roubar o tempo à Garoara, 
Y~ntilan<lo questões sc:ie!ltí!lc:•s, tcchnica"', e 
fallaassim,porq ne jámais falia sobre questões 
de olireit o. meúic<ts, ele enaenh:n·io. e tbeolo· 
gicas c sobre t:tnt.'\S que>tües que latissima
mente teero sido aqui discutidas e codro· 
vertíd;1s, ponrlo em relevo as brilhantes 
urdalidndes tlos talentos rle diversos ora
dores, glorias deste parlameaio. 

Nã.o entra nesses debates -porque não póde; 
por isw que o sou espírito nf\o esta preparado 
para. elles {;uio apoi<<dos) e, a penas,apreciando 
os argumentos, concorria com o seu -voto, 
assim elucidado. 

::.Ias, tratando-se c1c nro assumpto que 
lhe diz r espeito indivHua.Imente. porque 
t 1-ata não só dos interesses daquelles que 
crê rcp:-esentar, como ta:::1bom porquo via 
q1te, mais cedo ou mais tarde, este attentado 
U.eYia S,ll' commettido, e, tauto a.s>im, qne o 
orador e o seu distincto amigo, que c!il-lh(\ o 
prazer de o ou vir. o Sr . Jk . Coelho Cintra, 
api'es~ntara.m uo nnno p:ls;ado um:\ indicao::ão 
que infelizmente, sem duvidll, p.,los mui to:; 
a!Ta.zeres d:~. illustre Comroi:>s1io de Policia, 
nã.o teve tempo do ser atteotlid:L. 

Em qualquer Jog-ar quo so acl1as.scm, ontle 
quer C) ue lesse es~a ind !caçiio, !(\H.l o r· a :;e de· 
h:lte, e que por uma. laCilDO. muito :;<!nüvcl á 
vcroade llistoric.l e p:tl'l:unent:ll', nft.n t !'OII• 
xes~e :\ as~ignatnr:. do i ilustre Depu tm.\1) pelo 
P"l'J. •.• 

S. E x-. sabe que no regimeu actnal é um 
espirito fr:tncamecte conservador, autorita· 
rio . .• 

O SR. B uESO DE A;-.;DRAD.\-Bisma?·c/cista . 

O SR. KEIYA-Niio dirá o.ssim. Mas, &uto
rito.l'io, e, port3.nto, S. Ex . quiz evoc.'\l' para 
si e paro. a Commissão importantíssima., de 
que muito ,iustamente raz parte, esta. autono
mia exclusiva, com preteriç[ o de direitos, 
que, lhe parece, devem ser igua.es para todas 
o.s Deputados. (Apoi'tdos.) 

S. Ex., oo entretanto, desta vez, abriu mã.o, 
com<l E'Xcepçãa, a E:sse exclusivo amor á sua 
Commio~ão, S. Ex. tirou o direito aos seus 
collegas áquillo que é permittido pelo Regi
mento interno que nos dii'ige, d:;.ndo a outro 
Pot1er, que já estit cheio de tanto poder, avi
ventatlo dessas aura.s que pol' todos os lados o 
sopram, fo.vcneando-o. Nesta. cal'reiro. ... 

O SR. MO:-il'E:-lEGRo-Neste steepple cllase ... 
O ~R. NEIYA- ••• não dirà; não sabe bem 

pronuncial'- nesta. carreira em que todos 
procuram cercar o Governo quo d.igna
mente dir·ige a Republica.. S. Ex. a indo. 
procurou dar a ~sse poder, j<i. pleno de 
poderes, mais esta. faculdade, que fclil:mente 
acb.ou obstaculo na propria c.:ommissão do 
Polici,., pelo que lho rende nm voto de louvor, 
convicto. 

0 SR. AUGUSTO !vfO;>;TENEGao- Já disse que 
acceltava o parecer da commissão. AcCElito, 
mas não estou convencido. 

O SR. NElVA- Não est:i.convcncido, porque 
apropria. Comm issiio é quem diz: 

«A indicação quer que isso se ndmiltll, 
mórmente no c.1so t1e que o Governo o pl'O· 
p0nha em suas mcnsa.gens e se1a. <lccsito pel:1 
Commis~:'í.o do Orçt:mcnto, isto é, ~~·am(.:•·e 
11 t~•a o E'oder E;,;cçtllÍ1JO a (a.culdadc 'JHC r.1 esi<L 
compete actt~a~mauta, si bom quo lbo re.sorve 
o direito, coa1o mio }•Odia dei.r.<w de fa:;d- o, 
ue d~.t· ou ne~a.r n. sun. ~cq uicscencia. .:~ PL'O· 
l'o:>ta. daquelle poder» . 

o ~lt. C.\:\SIA1\u D:> NMcrm;:-;'1'()- 11:,_. <li!J<'to .là louvnu u. Mr.s:1 púl' ostll facto que 
!Ji!JtiM .,. S. Ex . a.chou ftllOI'Il)a.l, 111a~. 1:0 entre-

tanto, nOt:.\, obserra-quú S . Ex., que evoc:L 
O Su. 1\ErYA-N:~o repcto para não l\~1· n.l- tot.los c~ses direitos c qno quet· cercar a Com-

guma.syllabada. (l:ioo.) missi"•o rle Orçnm•!nto de tr1d<'• o~sa gal'antia. 
Pelo dedo se conhece 0 gigante ; mas. onde em detrimento dus~eusco:npa.nheiros, deixoll 

quer que se a.c]Hisse, dir ia com certeza que de dal'·lhe isso paro. dera. um outro poder. 
essa hléa só poderia. tc:1· llartldo do noure O SR. Ar:Gus-ro i\1o::\TE:XEGRO dit um a. parte. 
Dep1.1tado, pm·~uo cot~!lec~. o espirito, aut_::~· o sn.. NEIVA-0 Sr. Presidente. qtle saoe 
~ra~tco ~e S. Ex:., ul ms t:to amoravel c tao quanto e considerado pelo orador, que S<\1J:! 
cavalhem,so. que este o tem na conta. de atni"o plU't icular 

S.. Ex . b~. de lKJ'rniHil' qne se extet•ue! permittit·lhe-ha que <·ntJC JJ~ analyse da~ 
11:9sun a t'esp~nto üe S. Ex. E' uma opimão palavras do parecer que p1·eccdcn;am l~ iut1i· 
smcera; :1ota-lhe e.ssa qualidade e salienta I c;\ção do illustre Deputado, e que comece 
seus mer1tos. notando o modo altamente patriotíco por que 
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s. Ex. não augmenta. só os privilegios,da. 
Commissão de que faz parte, mas fa.z _ a con
cerw·aç<to de poderes, em torno de Sl - da 
sua. Commis~ão. 

Apesar do protesto que 1avrou o illustre 
Deputado pur Santa Ca.tharina, porque fez 
parte da. Commissão de Redacção durante 
~nos, vae dizer que não tem culpa. de que 
se queira dar mais esta. o.ttribuição á Com
missão de Orçamento. Dá. um exemplo . 
Quando se tl'ntou em 1896, de um orçamento 
de que o· ill ustre Deputado pelo Pari era. 
:relat or, foi o ora.rlor quem procurou S. Ex. 
para, com Glle collaborar e foi S. Ex. quem, 
mais do que elle. redigiu esse documento. 

bem assim seus digno:; collagas da Com
missão de Policia., não apl'Ovnrão esta. iu · 
diC3ção ; e S. Ex. e seus dignos collegas não 
devem susceptibiliza.r-se, porque ontrasCQm
missões, inclusive a de Reda.cção e a de f'azen
da, teem visto rejeitados os seus prr'ectos, 
sem que por isso so hajlm demittido. 

Na. intimidade do t:rato, dirigiu-se a S. Ex. 
e disse-lhe: 

«V. Ex: . foi quem orgn.nizou este orca
monto, portanto, deve melhor do que eu 
ver a maneira por que ha. de ficar elle re
cUgitlo.~ 

Levantou-se uma objecção aqui, sobre esse 
trabalho, deu os esclaTecimentos e passou. 

Na 2" discussão, a. redo.cção jà e feita pela. 
Commissão de Qr,;a.mento; segundo n. indi
cação que se discnte, a. r edacção final-não é 
da commíssão de Redacçã.o ! 

O Sn. •. MoNTENt>Gn.o dil. um aparte. 
O Sa. NEIVA- E' ma.is uma vantagem 

que tem a. Commissão, porque e mais um 
ensejo que se lhe proporciona de mostrar o 
seu afa.n em esforcar-se pelo bem puhlico. 
Julga os outros por si. 

s.· Ex. tem de algum modo razão quando 
:pediu a suppressüo das 1 ''"discussões; mas 
não 'Pode deixar de salientar este facto e com
batel-o. porque nelle ainda vê a tenilcncia. 
para a extincção destas garantias parlamen
tares. (Trocam-se muitos <tparws.} 

Tem dado o seu voto a creditos pedidos 
pelo Governo, como ainda hoje succedeu; 
o.compllnha-o tambem. 

Fa.r.em parte do Governo,bahianos. o <:lntre 
elles bahiano amigo; me.s, porque não é forte 
nestes ncgocios de grammatica, receia sempre 
empre-gar um futuro, em Vt>Z de um collllicio
na.l O JlOr i&SO afiasta-sc da tribuna, que SÓ OC· 
cupa. no fim chs sessões, por cccasiiio das dis
cussões dos Orçamentos. Mas supponha.m C·S 
nobres Deputados que o Deputado que tem 
uma boa emenda a apresentar está. ausente 
durante o tal tríduo, de que fa.lla n indi
cação: na. 3~ lliscussiio, não ten<lo clle mais o 
díreito de apresentar uma emenda que lhe 
foi impossível sustentar na. segunda e que não 
apresentou por doença,- fica iohibido de offe
Tecer a sua ement!a, por mais util que 
seja! · 

Si os Der.ut:.ttlos pU7.crem de lado e3te aca
tamento qu~ o Sr. Presidente lhes morece, e 

Nestas suas observações vae apenas a de· 
fesa. dos direitos dos Deputados,porque devem 
se lembrn.r de que, de hoje para amanbã.,póde 
se tra.nslormar esta calmaria, não e isto que 
quer dizeT, esta calma, em que vive a ca
mara. e desappa.recer a harmonia. momen
tanea em que entrou, por um facto nntural, 
que é de todos os tempos c de todas o.s socie
dades e aggremiações; e então, muitos que 
votam agora o cerceamento do direito santo 
da. palavra, s~rão victimas, talvez, do pensa
mento que hoje a!loptam. Muitos que pensa.
va.m com o orador, quando em um discurso 
proferidv nesta Casa se insm·giu contra o a.t
tentado, que outro nome nüo :póde achar, da 
medida. Veiga, porque er:l.m victimns dessas 
metlldns, hão de talvez votar hoje para. dar 
arrllas, no Sr. Presidente ou a quem quer 
que seja, da sua plenissima a.cceitaç-ão n todos 
os actos. Mas não se deve olhar só paro. o dia. 
de hoje, devemos lembrar-nos do dia. de 
amanhã. e das hypotlleses que podem a.ppa
recer. 

Conhece p~rfeitamente a sua. incompetencia, 
võ que, collocado, como cstà., na posiç-J.o me
díocre de Deputado acanludo, u~o pôde 
entrar em com1Jetencia com o seu distincto 
collcga o Sr. Montenegro, qne paira. nos pla
nos elevados onde devia estar sempl'e . 

Não põde deixar, entretanto, de lavrar o 
seu protesto contra uma. medida que vae ter 
execuçilo na. rutura Camllra, e o orador que 
presume que pa.ra. aqui não voltará. •.• 

0 SR. CAS~U.l'\0 DO N ASCIMEN'l'o-Seria. uma. 
Io.stimn. para o paiz. ( .ilfuitos apoiados.) 

O Sn. .NEIVA . •• - dirige-se ao illustre Zc.-1de1· 
da Concentração, aos illustres leczders do par
tido n. que pertence, porque um e outros 
concordal'ão em que a occasi:io não é az;lda., 
pedindo-lhes que a adiem para. occasiiio mais 
opportunn. 

0 SR. CASSIANO DO NASCU!E~7o-Não estou 
longe de concordar com o notJre Deputado. 

O SR. NEIVA.-Eila. não se justifica, princi
palmente agora quando estão prestes a. en
cerrar-se ostra balllos da. Camar a;quando cada 
qual se mostra mais solicito em approva1• 
todas a3 propostas dor>overno do Sr. Campos 
Saltes; não hu,vendo, portanto, receio de que 
os orçamentos encontrem o menor ob-
staculo . 

Os Orçamentos hão de passar como pllSSarão 
todas as merlhlas que S. Ex. julg:u· ncces
Sal'las. 
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· Deixe-se essa medida. para os futuros Depu- 1 as quaes poderão 3er elevaàus ao dobro ou 
tauos que não se sabe quaes serão; não estã. mais, em circumst:J.ncias e:ttra.ordinarins. 
tratando d~ seu~ int~resses porque prova.- Art. z.o Estas praças serão r.ompletadas 
velmente nao ter,~ aqm assento. pela fórma expr~--sa no art. 87, § 4", da Cons-

0 S R. CASSIANO DO NMCIWENTO- Então a tituição, e na l ei n. 2.556, [LC 26 de Setem
Babia. não tem memoria ~ (Ap:.~iarlos ge•·.tes .} bro de 1874 com as modificações estabelecidas 
V. Ex. e stã. fazendo inju stiça á sua terra.. nos arts. 3• e 4.•, da. lei n. 39 A, de 30 do ja-

0 s~. NEr·:A ~Sabe que tem amigos sin- oeh•o ~~ 1892 _e allera~;ões ~onstantes da. pre
ceros. no seu Estado, mas não é isso r<\Ziio ~e~ te .e1, cc.ntt~l.uand? ~m Y!.go,: o ~araf;r~pho 
suffic1ente para que continue a ter a honra umco do 81 t. - c o .n t. 3 u,\ le1 n · ;s9,J, de 
da ser-lhe novamente confia•lo o mandato ele 9 de outubro de 1896 . 
seu repre~ntante. § I. • Asjunt.."ls de :..Jistnmento a as de re: 

Si lhe fosse licito propor alguma cous~, pe- viõão. a. que se refere o 11.rt . 3• da lei n. 3g A, 
diria a r etirada da. ind i~ção, ror não ser de :10 de j~neiro de 1892, ~eriio em cuda Es
a.zada a opportunida.de. Não l r.gislemos ncsto ta.do compostas de trss cidadãos nomeados 
assumpto regimental parn. o (lltu.,·o. Nada ha para cada circumscl•lpção municipal pelo res
que arreceiar do p1·esente! Nilo se faz agora pcctivo commandante sup2rior ou comman
mister essa. m~dida, que tem em seu bojo dante de brigada mais a nt-igo díl. guard:1 na
idéas tredas . cional, deYentlo s empre q_ua fur possivel ser 

Roina n. paz, não nos campos õe Agra- preferidos para lUI·tnbrcs do::sas juntas, om
mante, que estão incondicion<~lmente per· ciaes reformados (lU bonor;trios do exercito 
c1idos nas brumas d• .. s tGmpos h!cs; estão ou U.a armada, c, no. falta destes, oillciaes da. 
cnsarilhadas as armas; isto nqui felizmente mesmo. gua1·do. nacioual. 
agora é O quieto seio ae Abra! JãO. § 2. 0 0~ cidadiios as:::im de3ignados para 

Nem um ~om desallnallo lí!.NC d >l leve e: se serviço publico ficarão sujeitos á multe. 
ouvir; a. Fama entoa. su:t t uba. sem nota dis· de 50.') o. IOO,S, !irmprG que se recu;;nrcm o. 
~onante ; tud() é paz; reina a ordem, a mais funecionn.r nns juntas pJ.ra que forem nomea
sua.ve tranquillidade. Que suavissima hur- dos, incorrendo em igua l r enalida.de os com
mania! Isto é um parlamento acatado; e mandantes superiores ou de brigad<t que em 
espera em Dens que não seja já.ma.is o do inglez pra zo mal'cado pelo Governo Federal deixa-
onde Cromwell entrou, despotico e a.viltan te, rem de eíiectuar aquelh•S nomeações. . 
para. fazer prevalecer sua vontade omni· § 3. • Sel'ão pdvados da.~ ilonras iobercntes · 
potente. · aos seus postos, as~im os officiaes honorarios 

Pede. portanto, ao Sr. Presidente que con- e os da. gaa.rc1a. nacional, que depois de mul
sulte á. Cama ra si concede o adiamento ua dis- tatlos duas vezes, se eximirem de fazer parte 
cussão para occa.siiio opportuna.. Era o que das juntas de alist:l.ment.o ou de :revisão, 
tinha a dizer. (Muito úem; m-uito bem . O como os commanda.otes superiores ou de bri-
o,·odor é cumprimentc.t.Zo par seus co! legas.) gada que na.s mesmas coudições per sistum em 

. . _ . não dt\1.' as providencias que nesta lei são de-
Fica a dJscussao a.d1ada pela hora. feridas n, suo. competencia. 
Vae a imprimir a seguinte § 4. • Das deliberações das j untas revisoras, 

REDACÇÃO 

N. 14 B - 1899 

R edacçtio final elo pro}ecto n. 14 A, deste 
atuao, que fi:z:a as {07fas de let'l'a para o ea:cr
cici~ de 1900. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art . . 1." As forçns de t erra para o exarei· 

cio de 1900 constarão: 
§ 1.• Dos o!Ilciaes das diíierentes classes do 

exercito. · 
§ 2. • Dos alumnos das Escolas Militares ate 

oitocent(I.S p1'acas . 
§ 3.• De vinte e oito mil cento e se.sseuta 

praças de pret, dist ribuídas proporcional
men.te, de accorào com os quadros em vigor , 

co.bera recurso, IJOI' qualquer cic1a.dü.o ou pelos 
inter~ssa.dos interposk>, assim no Districto 
Fede>ra.l como nos Estados, para uma. junta 
superior, com silde na cnt> ital de51:es, com
posta do juiz federa.!, do seu substituto a do 
procurador sccciunal. 

§ 5 .0 No regulamento que houver de ex
pedir para. execuç~i o desta lei, o Governo 
lixa.riL os pmzos tlenko dos q uaes deverão ter 
logn.r as~im. a.s nomeaçõos e cxcusas legi
timas para composição das juntas, como os 
recursos de que cogitnm a presente lei e as 
anteriores po1· esta não revoga.das. 

Art. 3.• Emquonto nã.o fól' executado o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
voluntarios ~er(l. de tres a cinco annos, po-. 
rit:ndo o eng<~jamento dog qun t iverem cou
clui!lo esse serviç•> ie l' logar.por ma.ís de u ma 
vez, e por t empo nunco. n:aior de cinco u.nnos 
tlc cada vez. 
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§ I. o Em quanto não fôr executado o sor- Art. 7. o O Ministerio da Guerra terá um 
feio militar, serão admíttidos como volun- regi sti'o dos voluntarios, segundo os Estados 
tàrios nos corpos de infantaria e canllaria, onde tenham sentado praça., para o fim de, 
~ervindo durante um anuo, os bra.zileiros em cada anno, deduzir-se do contingente a 
maiores de 16 amios que, destinando-se a ou- ser sol'teado em cada uma dessas circumscri
tras profissões, queiram eximir-se do ser-· pções da Republica ( Constit. art. 87 e seus 
viço militar obrigatorio (Constit. arts. 86 e paragraphos) o numero daquelles volunta-
87 e seus paragraphos) nos annos subsequen- rios ahi annualmente alistados. 
tes, quando vasto em pratica o sorteio dos Art. 8. o São revogadas as disposições em 
contingentes para preenchimento dos claros contrario. 
no exeecito. 

§ 2 .• Esses voluntarios não terão direito á 
gratificação concedida aos que se alistam por 
maiOr numero de annos, f\ quando terminado 
esse 'tempo de serviço e.ifectivo, ficarão in
cluídos no alistamento da guarda nacional 
no Estado onde residirem. 

Art. 4. • As praças e as ex-praças que se 
engajarem por mais tres annos, H em seguida 
por dous, pelo menos, terão direito em cada 
engajamento, ao valor recebido em dinheiro, 
das peças de fardamento gratuitamente dis
tl'lbuidas aos recrutas. 

Art. 5. o Os voluntarios e as praças que, 
íindo o seu tempo de serviço, continuarem 1 
nas fileiras com ou sem engajamento, per
ceberão as gratificações estipuladas na lei 
n. 247, de 15 de dezembro de 1894,e quando 
forem excu&as do serviço se lhes concederá 
nas colonias da União, um prazo de terras de 
1.089 ares, cujos títulos serão passados pelos 
commandantes dos dístrictos, quando forem 
em eolonias militares. 

§ 1•. A gr<ttificação de vo1untarios estipu
lada na lei n. 247, de 15 de dezembro de 
1894, será abonada ás praças recrutadas no 
antigo regimen e ás provindas dos diversos 
estabelecimentos militares de ensino pratico 
ou profissional, não tendo perdido o direito a 
essa vantagem, em-vi de sentença formulada 
de accordo com a legislação vigeNte. 

§ 2.• O Governo Federal se entenderá com 
os Governos dos Estados no sentido de obtell 
destes que sejam preferidos nas concessõe§ 
de terras devolutas ( Constit. art. 64 ) á, 
razão de 1. 0~9 ares para cada uma, ás ex, 
praças a que se refere este artigo, quandq 
ellas não prefiram estabelecer. se nas colonia~J 
militares. 

Art. 6.• O Governo animará a creação dEl 
sociedades de tiro nacional, instituindo pre, 
mios pecuniarios e honorifir.os a serem con
feridos annualmente em concursos solemne~ 
aos melhores atiradores, confeccionado pelq 
Estado·Maíor do gxercito o regulamentq 
para estes concursos, deduzindo-se opportu.., 
namente da verba - Instrucção Militar, - .. 
no Orçamento do Ministerio da Guerra, a, 
importancia que, a juízo do mesmo estado·· 
maior, fôr necessaria á iniciação dess~ 
aerviço, 

Sala das commissões, 16 de junho de 1899. 
- J. Peregrino .- F. To/entino.- Euclides 
M:tlta. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 20-18<J9 

Julgr;_ qtte nem a União, sà por si ou por 
accorclo com qualquer Estado, pode legislar 
s?bre n fonna de eleição ou nomeaçcio do 
chefe supremo do Poder Executivo de qual· 
quer dos Est'ldos da fedm·açiío; nem á s le
gislaturas estacluaes ttssiste qualquer auto
ridade para (aze1·em leis, em vi1·tucle das 
qwtes o Poder Executivo Municipal seja 
exercido rwr funccionarios de nomeação do 
chefe do Executivo estadual, com votos em 
sepantdo dos Srs , Luiz Domingues e An·o
mellas Gnlvão. 

(INDICAÇÃO DO SR. MARTINS JUNIOR) 

Ao que nos parece, as questões expressas 
na indicação apresentada pelo illustre Depu
tado do Estado de Pemambuco, Dr. Martins 
Juoior, são de ordem a não tolerar, em pre
sença. do espírito e dos textos constitucionaes, 
nomeadamente dos arts. Jo, 63 e 68, a 
mais ligeira sombra de duvida acerca da so
lução que implicam. 

Não póde a União legislar no sentido a que 
allucle a indicação e em qualquer das hypo
theses figuradas, por isso que, segundo a 
Constituição Federàl, pertence aos Estados 
imprescríptivelmente a organização elos po
deres publicas locaes, cujos orgãos, bem como 
destes a respectiva latitude de acção no 
tempo e no espaço, só as constituições esta
duaes te em competencia para estabelecer e 
regular. Desde que se respeitem os princípios 
constitucionaes da União (Constit. Fecl., art. 
63), nenhum embaraço se contrapõe ao exer
cício sem contraste do direito que aos Es
tados compete de se regerem pelas consti" 
tuições e pela~ leis que livremente adapta
rem. A uuic11 restricçào qne o Estatuto Fe
det'al consigna é a que vem declarada no 
art: zo das Disposições transitorias, e aliá.s 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11: 17 + Página 16 de 26 

........ ~ .. 

SESSÃO Jm 16 DE .JUNHO DE 1899 137 

ji resolvida. i'ID C9.dtJcidfrl1e, ~orqne é rofe-~ foi rlererilh pela Con~tituição Federal, indo
rente :.\.~;; Est~dos (j lle ni.ío se m•g-nu.iza.R~m pr,~u~~ sub~t?-llCiaimento de quaesquer dispo· 
l.ilmtro de dou5 annos 1la 1l!Lta. (1::\ Const;tu;~~ao. · s:ç~ees de le1s e~t!idu:J.es, e de modo algum 

Nenllum;t inteJYe:;çiio. por1anto, yócle ter a póJe ser n.lcançad<!. _por esf«s (Const. a.rt.68), 
Unilo em mr~ teria de organizDç,üo dos E~t;tdos qu~ndo tiram Rquelht autonomia, como no 
o !:eniJUma. reserYa >e fe:r. para este; ou pa.ra caso tlgur:ulo na. índicnção, pois não se com· 
uquella no sen\ido oe aute>J'izal-os :t entrar prehcnrle 1:m pode!' autonomo cujo chefe seja 
em qu:;:.!quer o.~cordo a J'e~peito U\3 semel!Jaute um deleg•.:do Jo pede;· exlranllo, o que im-
matert<t. I>ÍI<.:a uma relaç-ão do subordinação. 

Ao contJ'ario, já pela naturc:z<t àn mesma Si é c~rto que ns invasões que os poderes 
mntGria, <{üe em rlon:r!na não se coadun::r.com da União pos~am realizar na. espbera esta
à àaquellas que podem >er ·ol.J,iecto rle taes dual. con:;tituem gran~s attenla.dos contra 
ncçordcs; j{l. peltt. licle!itladc com que a Cnn- a Con-:;tituição r1n H.epublica, não menos 
stituiÇTI(' F-~deral reflecle neste ponto n. dou- cer·to e que o.tt~,ntados igualmente graves 
'tl'illfl (n·ts. 4". 9•, § 4" ; '13, 3.-1 §§ iJo e lO ; cou tra a nH,sma ConstJtlli~·áo S) conte~m nas 
48, § Hl ; 60, _ § 2.' ; G5, n _ I ct passim}; já inv:,sí3:\$ que os poJcr"'s estaduaes po~sam 
pela ír!estri:Jgib!Edade dos príncipíos conc:ti- platíca.r rontr::t. a antonomia. dos n:unicipios. 
t.Ucion;l(;S q v e CODS~lg'I·am :1, ;;utonomia (.!os !St!) fiO~ tO, c•:·HClUÍffiOS que>, em f<>ce dt\ 
E"tados e fixam ~- cornpeiencia Jlara. r~ or·ga· Constítuiçâ0, do~ t:,xtos cunstiiucionaes em 
ni:wc;iio d~s J:Orlerrs !IJCU.dJ e :trara a insti· ger<ll c> P..omuadnrrwnte dos a.rt:;. 1'', 63 e 68, 
tui~ão das nspr·ctiv:.ts leh orgauic:lS (Const., lll'ID a Unüio, ~ó por si ou por• accor·Jo com 
a:·t. !X\§ 4·, combinado com <,s arts. J·• e 6:3); qtmlquer !~st.;1do, pó,[e 1 •g-lslar sobre a fórm<J. 
já :peb:._. }ll\·yria 1'Cs!ric,;il.o <·.ccidentd, sir:gu- rle t•h:,·:io ou nomnaç[o t!o chefe supremo do 
lar e ont caduca u•J r.rt. 2" cl~;; ])isp,~ .,;ç,:cs Poder Exccnt i\·o d;, quuhtm·r dos Esr,ado;; da 
t;·. •;,~;,.,,., •s que oxpHcito.mc>ntc rec(, nltEl-:r~ e lederação; nem :·~, !(•gi~la.tm·as csbdua.''S 
confil'lll"- toda a .iuridico;. r·xtemilo qne ·cimos ass:stc rp;al:!llt'P auturitlaue para bzer•!tn 
:ütribu'ndo à COHI!J•·tencin. rm que~tiir.-a leis •:n: v it·tude da~ Qllnes o Pod•,t· ExectHivo 
verdade incontr·ove"i·s:L c inccntrovet·li v e! l:: Jtnunicipal ~cja exercido por funcciouat·ios U(J 
q uc m nbuma ir;ge;·cnci;t é daua ú. l1n i :Lo em nom~a<;ii.o Llo ClwJi; tlo Ex:.,cutivo E~tadual. 
rnatm·h\ d~. org:\n,zação dr.Est:.u1o~. ,1.,;,);/dlrq;hio- p, De ac-conlo com as con-

Ni'i.o Er!mcntc. e wb 1 cna (!c mentir r~o C'i'- c!usüe~ th> rlouto parú~er, iltttsr.tas us J.is-
piriLo tlo :,ystctn:•, lhe ê v•;Jada (·~-n. ii1;_:e- lJO~i•;<ícs cou~titucionaes ne!lo citadas. . . 
ren~ia. fOr :nc. mp;ttii·el com a sua C'i:p:·C's- Nüc me ptLr~c,.,, cdrctanto, que nos doml
Eíio conotitudor:a l. com a ~r: o essétJcí~~ c com nio:; (ia pur:t tltcoria e .>egundo o~ princípios 
a wa. runcç;•o po!itka, ilo J'C'I!lllWil Yi~entc, or~.ranicos nr>s goyc:·::os federativos pelo typo 
ecmo n.cs r·st~dt •S é <!~;fc ·so acceilal-n PU ~or:- -Escr:do F.:dcrol, 'll!a1 é o no~~so, possorn set 
seutir nella., ~oi} penn. de annull;u:-~e tio mCJdo cons\tl~ra<1a~ tOIIl0 inYa"-rto indcbitn. d;•. uniíi.o 
o muis irriSOl'io a in 1 port:~ntn par~vll:. da JJa vi•lrl. nutOJ!UillV. do~ E~lurlos fedcradcs o:s 
~obt.fr:t.ni<~ <:Ujl• exe1 c!cio lhes fui uutc.r- l'rccciws e regras, r lo car:t<.:l.cr get•ul o uni· 
gado. íOrJlH\ f'Jll<! ;t'lue!la. pon-en tara. adaptasse, 

Oul.l'•"~ln.nto emnt•rO dit.··l' ilu t!lt·~ililll:L in- con.u t!í~pnsiçôt~:> yJC•I'JJHlllentos da sun Con
td·J\:r.·Jh:i:1. rlo t·:sl"d') na c(·otl<·mia. •k::: lll\1- ~lilui.;·üo, ~olwc a r,\J'nto. ou procc·~so de elei
nicip:o:>, u IJliC ~c rel'cr" a ~• ·:..:undr1. quL·.'>üo r;ão 1lus gov{,l'llud.ores on pre~idontcs c.los 
i'L'1'1llula•h.t. n;l itl•~i<-ac,-i"io. t·ek·\ úlo,; 1~;,\ildus. E, com mai•Jria, do l'r\~lío, 

Cnm , ll't:i t • ·• l'"1· Jllt>ti vr-s n1t:1l";~os :.cs q :1~: esl.U<h\d:~ do mc~rno t•oJ• I u dü "i,b o. Sl'gunda 
Yin~,.~ •'c t·J-: r•··n<l~1·, n:i• r t•·H• r; l.r·:,:i~btiv•J tlwH: 1la indit<•\:f11.1, n;u:;\ ob~hl'in., m• meu 
(·~t1uin:tl uu!u1·ida•'l' :d~uu;:~ }':'~·n J;tz,•r lc·is. ~l'ntil·, a !]ti<: r•s .Esl.u.dos p:.rticnlal·e~. mcm· 
em \'tl'llld•.· d,~ q1t:••·~ ,, a.~-l'l:!c du Execllli,·,, lm•s cl,t fcdcr:r•;ií.u, cm ~Ha~ constituições ou 
;\il1 nit•ip11l ~''.i:L de IIOIIL<::t ;:"rt• do Cllc-í'c; rio leis cmuplcm..:nt;Ln ~ I'<·;!ul:L~>elll o ntc:<mo ns· 
Exc:•·J:II\'t) do E4:•.do. sumpl•', 110 to,·anl.e á lci.;·:Lo !los orgi:tos do 

A il~lh:tt:tHic·J;chl ,:., mnnieipio 6 bu!i•' tle E:••.cutivo "luuicipa!. 
lodo 1-;'C'H•rno lir:-t•, qnalqu<.'t' qu" s12jao re.:.:i- Em um como <"ID C<utro c.:~.so, n nutonomill. 
rwm a:~L.pl;,ti•• ; no (k Constit.uif;;:i.o de 24 d.o !uc:1l, r;ul,l' tlos t•:,;tallo,; pa.l'tlcu.lares, ljU<~l' dos 
fcva~írn, pç•t·,·,m, ;, fuudnu~~:cnto ;,ngul;).:· tlo Municipü,~, Jicurio. ~alvn.guarda.Ja, c devida
novo édi!i(iü !Jülítiw, é p(·eccito illt;mgivel HIOI:I•'· g8.rnnüda pdo facto da livro esco1ba. 
qnc, 111"-r maL; esp .r:it:~o que se.i:l. o pr~tr,xto do~ fur.ccion:•J'ios, muito embora f>t'C()Stabele
inv-c(~··ri~\ n\10 pt'l :rc !:C>r r~: .. .J:~.!:·.t·J ~.lc. ~in~p!~." c!d:.:s ~~;~ dü;po~if;ôc:;:. l~g"is~ativ~·;s4 de :perma· 
tcntat~Y~~::5 ::.ubvcr::-.: ~~o.s sm!l gTaY~ }!l'(l:j~l~J'.o ncncia l;("~ns~ituciGncl, as ct;n<.1"t"..~Ues ~e fórma 
de taf1a. ~.orJem c.;rjs~.ituciCJ:r!n.i; ~ UGg-Ina.. e pri:C€s::;o tia eicir.~1\..' .. 

E:t1 tuJ.o qu.cnto ~·"~i'elta :.1.0 scn p<:culi :J..:t l~to riuda im~ii<:ül'i<l, r•elt~a (:U, com. os 
int01·esse.os nnmicipios gozam da mais ampla pdncipios institucionaes dos governos de fe· 
aulonomitL, a qual, por isso mesmo que lhes dcraçào in sp.:cie, governos de :>ober-nnia. m•a 

C~m:1.rn v, H 1S 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2510512015 11:17 . Página 17 de 26 

· .. · .... . . .: ..... ·. 
138 A.NN AES D.~ C AMARA 

e imliviH na su;~ essench como caracter !tm· 
da.menial <la especie e ;cttributo pot• ex:cel
lencia privativo da collectividade sup~rior
o Estado Feae,·aZ; podendo est_e, portanto, no 
uso legitimo do poder snpre;no inhercnte á, 
sua soberania e dentro das raias do seu di
reito interno, sú conceder ás collcctividades 
interiores uma autonomill menos ampla do 
que a.quclla que o parec~r logicamente dedut 
da lettra. e es\;>·ito de nossos textos coustitu
cionacs; comô po·leria ainda aquella. entidade 
soberam., com igual llirei to e a. mesma com· 
petencia, autorizar em favor dos Estados 
e particulares as reatt•iCQões em. questão rela.· 
tivamente á. autonomia dos organ:smos muni
cipa.es. 

Nos regimens federativos pel o typo-Estado 
Federal não e o gráo ou extensão da auto· 
nomia. loca l o criterio jurídico pa1'2. decidir 
da. qualidade de membro ou não da fenera.
ção ; e si na indicJ.ção do verdadeiro criterio 
a respei to reinam ainda duvida c controv<!r· 
sia. entre os publicistas que mais teom estu
dado este difficil assurnpto, t ratando-se de 
uma fór-ma de go,;erno que só em l7S7, com 
a actual constituição dos Estados Cnidos, 
veiu a. ter sua primeira cxpcricncia.. nem por 
isso é menos certo que tal criterio nunca po
derá consistir no quantUJ4 do e:.:crc!cio da 
sobero.nia que em cada organismo fed(lra.tivo 
fôr pelo Estado Fcdual outorga•lo a seus 
respectivos membroc;-à.s personalidades fe· 
deradas-como seus orgãos immediatos no 
governo da communhão; pois qur. o gró.o ou 
extens:io dessa. autonomia ó simplc~ qnestit.o 
ele direito interno c conveni<>nci:~. po!itic.'l., 
que cada Estarlo Feileral remlvo como l11e 
a pr az, consultan(to scHs nntecodcn~s histo· 
ricos, su&s cont!i~,-'ÕB.> r-oliticas e sociaes c 
seus interes.~es gcrue~ pelo cri tcr io o instin
cto da. proprio. conservação. 

E os factos são nmo. confirmnção <lo m•HI 
pensar, corno se podori vcrific;u· tlo cxctui'lo 
que olrcr,,cem os cant<i~s rio E~t nrlo li'.:tln•t•l 
do. Suissa, depoi~ das Constitui<;ÕC\'l elo IH·I8 o 
Hl74, quando comp:H'o~lios, no pnnto do visLn. 
dos limito~ de su:~ ant•1nomin I'O~('cctiva, com 
ccrt:~.s colonia:; ria lugl:l.t"l'ra, 11~ tlc ,.,:.~p,m
$i/!lc uowNlm,·nt, ou com alguma~ da!; pi'O· 
vincio.s do impm•io dn Austt'IIL·IInngria.; co
loninB c provincio.s que, n tlespcito do saa 
con(liçiio commum 1lo p;J,rtcs intogt•;mtc; de 
E~tarlos uuita.rios (1\1! pattc a uuiiio, de cs
pecie di:ft'eronte, entre a Austria e Hnngria., 
pela unhlado do chel'e supremo dos dous Es· 
t ados), g ozam, no emtanto, de autonomia 
local à. muitos respeitos mais extensa do que 
aquella de que se acho.m dr: vosso a.s enti
dades componentes da federação a que a.L
ludo. 

De j t:re constitucndo, pois, não teriam mi
nha. a.úhesii.o as conclusões <lo respeita.vel pa-

recer. Com e lias, porem, estou de accordo, 
de.sde que o estudo da materia pela Commis· 
são ficou subordinado á. condiçã.o de um 
e~a.mll de interpretaç5.o de textos escriptos 
da nossa lei coustitucíonal, e esta, com effeito, 
positivamente prescreve: 

1•, que a restricção unic:J. á autonomia dos 
Estados fe:l•.Jr ,,dos consiste no respeito destes 
aos princípios constitucionaes da. União, me· 
diante as clausulas expre:.sas ou as impllci
t:J.mente contidas na;; expressões Llos textos 
constitucinnnes (Const., al"ts. 03 e 65, n. 2) ; 
n nenhuma. clausula exi~te expressa. n~ses 
textos ou implicitll. nelles com o poder de 
justitlcar a::; r';!SLricçúes a que aJlude a. PL'i· 
meira. das the<es da. Indicação ; 

2·•, que a :~.utouomia dos muni<:ipios será 
assegut-a.cla. em tudo quanto respeite ao seu 
peculiur intert'S>e (Const., art. uS); e nada sa 
concebe que mais de pet·to atrectc. t..ns inter- · 
esses pecLtliares dos orbranismos municipaes 
do que a~ condições rle elegibilidade e a fórma 
cu proc~sso do. eleiç.ii.o tios deposit:l.rios do seu 
Executivo loco.!. 

Resolvidas po1• esta fôrma. a.s duas impor. 
tantes questões de liit•eito, contidas na lndi
ca~,ao, pnrece que não seri:1 impet•tinentG 
ou dcsca.!Jido indicar, neste mesmo estudo, 
quo.es as garantias em ]lrol da União o 
qunes a.quellas em prol dos Estn,tlo~ federados, 
(]uando as leis eleitol'ill'S ,Ie>tes, em l'elaçiio i~ 
Uniito e as do município, em relação ã União 
e aos Estados a que pettoocerern, consti
tni l'cm :tmca1;as ou perigr:> real pa.ra ::t. vida 
fedct•:\tivr. do. Nação ou par~ a hal'monia. do 
runccionamento tios divct·~os orgãos do nppa~ 
relho governativo, na sua acção collecti v:~. 
dC>tcrmin:tda pelo concurso simult:weo dos 
orgüos Ceder:~.cs, osbduaes e municipaes. E, 
uma Y07. aprr~ciado o a.ssumpto por este as
pecto. poueria a. Commiss:i:o completar o seu 
trnhn.lho, indicando t:lmbem os meios de ga
rantir, om prol dos ~~~tados.como em prol 
tlos municípios por igual, a execu ç;.\o de s uas 
rcspcctivLH leis e lei toraes, quando violntbs 
ou ltmo:u;nLl:ls por intervenção inrtebi ta, ns 
Jos Estudos pela União, as dos munici pios por 
estn. ou por aque!lc.>.- Xa.uie1· da Sil1Jcira 
Junior, roo!ator.- Jia·t·tins Jun,io1·. - Joc!o Ga
lc•io C.o·wlhat. - Alfredo Pi1Uo.- L !ti: Do
?niltgues. com o seguinte voto: ConsDante o 
roeu modo de ver, externado em m ais de um 
pa.recer, nego competencia ã.s legi:;laturas 
ordinarias do Congresso Nacional pn.m inter
pretat• qualquer t~xto constitocion:~.l, sinão 
para uso proprio, isto é, exercendo suas a ttr:
buiçõ.•s, caso em que tambem a. teem, exer
cendo as proprias, as legislatums esta.duacs 
e as municipaes ; e , por isso, deixo de pro
nunciar-me sebre as theses constitucionaes 
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propost~s_pela .Indicação, _quo não vi~~ ouya. . q_ projecto apr.;~entado não visava, poig, 
cousa smao a. mterpretaçao <!a. Constttutçu.o: smao corresponder, como á Gommissão pa.

De accordo com o voto tio Sr. Luiz Domin· l'ecou possível , ao appello i equidade do 
gues. - .Arroxeias Gatvao. Congresso que ness;~ reclamação se continha, 

no que se refere á obriga<;.ão imposta .-.os 
l::-IDIC.-\.ÇÃO A QUE SE P.EFERE O PARECER SuPRA comn:erciantes de SC!lar Cffi limitado prozo O 

stock existente. A Commissilo, que trabalha. 
nctivamente c espera em poucos 1lias lJOder 
:>ujeitar n.o estudo da Cama.J•a o pro.jecto de 
lei a que se rcr~re, só pôlle pcdir-llte que 
par:1. essa opportunicl:ule ad io o seu j ulga
mento s···bre a~ meu idas suggeridas l•C:lo Sr. 
Francisco Sú, as quaes não ...-crsam sobi"e a. 
questão unic11. que constitne o objecto do pro
jcc:to em debate, mas sobre a incirlencia do 
imposlo c rr.odo Lle arrecadai-o. 

Indico que a Commissão cio Constitui<;ão, 
Legislação e JLtstiço. emilta o seu parecer ~o~ 
bre o seguinte pont o de Direito Publico Oon
sti tucional: 

Dadas as dispo~içws dos arts . 1•, 63 e ôS 
da Constitu ição de 24 de íeveroêiro, c na au
sencio. tios casos a. que Sll r efere o art . ()0 do. 
mesma Constit ttição, e -oermittido: 

a) A' Uniiio legislar, por si só ou de acc01·do 
com qualquer E:starlo, sobre a íórm(l. de elei
ção ou nomeaçõ.o do chefe supt·emo do !'útl<.•r 
Executivo est:J.tlcal ~ 

b) A's legblatu:-as dos Estanos lazer leis 
em vir~urte das IJUaes o Pod:)r Executh•o mu
nicipal seja exercido por autoJ·Llad ~ nr>me:.ulu 
pelo chefe do Executtvo estadual?-

ram:l.rn dos Deputados, 20 de outubro de 
1898.- Martius Junior. 

Yac a imprimir o seguinte 

PARECER 

A emenda elo S1·. Hcre(lia. de Sá nilo G 
pas~ivel de~~·• cer.sura. El!a at<\ca. a quesHi.o 
do ú·entn e oiTerece ú. sua so!uçã.o :~.lvitre 
absolutamente diverso do qne a commissão 
acloptnu. O Sr. Heredia de Sá propõe que as 
~~;;tampi ll:w.s pelas q une.~ ~o cobt·a. o imposto 
U.e eo0sumo sejam a.pplicadas no acto de 
vcnd•~ ;ís mc•·cMiorio.s em stach n.t!1 31 de da
zcmbro. Foi .iust;,mento esse o alvitre que no 
Congresso Nacional su;,:geriram os slgn:J.tarios 
da representação ~ujeitn. ao estudo da Com
missão. A parte , [~~se documento r eferente ao 
assumpto ipsis littcd$ é a que passamos a t t•ans 
crever: 

N. 16 A-1899 « Pede ainda a VV. EEx. a Commissão 
. . uma. providencia. justa em relaçií.ü aó stoch 

Pa1·eccr sobre e~~endas nt[ert!c:das ;~a 2° d1s· de mercadorias sujeitas aos ditos impo~>tos e 
cus~ao da proJecto n. :t~, d.:s!c mmo, qua au·! actun.lmentc existentes 11as casas commercin.cs 
tFn:a o ?o:icr Ea:ecutn;o a vend_er .a. 1" "·1Zo dcs reta!hi~t as, no sentido (\e que o imllOsto 

.~~os fabnccmtc .~ e lMrccdo1·es attmgzdo.~ pelo~ de consumo seja pngo a. proporç.lo que a mer
l!1lpostos de c1mswn.1, col!sta;ztes da let cadoria seja. venil iua., coostit umdo-sc catla 
t~. 559, de 31 cú: dexrí.zbro de 1808,_ que o consumidor como riscai das rendas publicas, 
requerc,·e.n, as C31·•mprf.has Hccc.<sunas pare com o dircitL) dn Jcuunciat• ú. autoritlaclo 
s~rem sello:das de~dejri a~ mercaclodus. qH~ qua lquer tran~gt•cs~ão U.u. lei feita. pelo l'ú t!l.· 
tztiercm em depostto, m~dumtc as condtçues Ihbta. e que prejudique o lisco. 
que estaúclcw. Pondel'a a. Colllmissão a VV. EEx. quo css:t 

provir\cnci;,., qne cll:1. solicita U.o le:;is!auor, 6 
A' Commissilo Especi:J.l encn.rregadn de in· tn.nlo mn. is justa, qu;mto ~o tt·llt:~ ue i rnro~tos 

terpor pa.reclll' sobre a. rcpre~entnçii.o «dirigi· novos •l q11e vie1·:un up:m!Jar a lguns·r.ommm·· 
ua a.o Congresso Nacit)n::tl pelas tliver:-:as c: antes com gl'llndts s loclt.< do Hlel'i::tdor ins 
clo.s~es commerdaos a.ttingich•s pelos im po~- qHe 1lllN . c,·em .~·:ll"tf,ts ti.; wun. sri 1:c.; .:;r.i!lclr~ 
to.~ da consumo~> tora:n prc:;cntc.~ as en!cnrlas um !JI·:mt.· c·•pit<JI, IJHC ~s1,; ·•ciuw do~ rccltl'·<~.~ 
offerecitla~ ao projecto n. l6 pa io~ Srs. Depu· tlc 11witos. :~!em de u m p t·:.:t•r 1!cmut·:lt.lo, quo 
t:tdos Hererlia. de Si~ e Francisco S:i.. cxcetlo aopt·escl'ipto uos rcgu lamenlos. 

A Comrnissão pede venia. para rccoruar que A Co111mis~iio t:st.:i. COHvict:~ de que VV. 
no parecer com que justitlcou o projeclo que EEx. hão Jc vet· nc:;tc t: ltiu1o podido totlo o 
submetteu á. c.;clarecidtl a.preciU{:ão tln C·•· c<wacter <lc: urgcnci<J., por•1ue, em vespcrns 
mara l11sse que opportunument~ apresentar i::\ o~ rcgu[:uucntu~ ue serem ex.:cutados, acham· 
um proj~cto de te1 sobre os impostos du col!- :>c cs ne;;ocia.ut~s na situac;ü.o de não poderem 
sumc , CO!isíllida.ndo o que de bom· existe e dispor dos recursos para. sell•trem de uma só 
moàific:mdo o que dc res;;e >er mr:rrlificado, 1 vez ;,s suas mercadorias. 
r cscr>•-.mtlo-se p;.ra. ncss~ momento aprel!i~lr i E em um r-m:1r i~so a Commissão .nJ.o ruz 
algumas d<~s l'ec!:\maç?es o. que o Sr. Dep_~·~· m<lLs qu0 ~:llrma.t· u1~a Y~:niadl1, em_ face da. 
t..'\do Fr:tnClSCO s~t qUtZ ntteuder' desde J;\, g-rave crtse financeil11. e COillll lCi'CliÜ quo 
por meio de dispositivos de suas emendas . YV. EEx. s;"io os primeiros a conhecer, si· 
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tua~ão que se define pela o.ccentuadn, retrn
cçã,{ do numernrio, pelas difncu ldades Lle toda 
a ordew d"s descontr:>s e por nnlibs outras 
razões, qna :.qai não era licito enumerar. 

E, em face destas razões, pergnnta. a. Com
missão :t VV. EEx., como o commercio póde 
levantar capit ae:;, para cumprir essa. exigen
ci.l dos regula.mento3, exigcmciu. que o le· 
g-islauor nUo prescreveu n:~. lei 1 », 

uma ques tão de ntcto, que não pód!l ser con
testado - att.cn,Je ãs reclamações do commer
cio, nos termos justos em que ellas foram for-
Inuladas. · 

Contra essa medida. a.!lega m-se razões theo· 
rkas de duas ordens: ;;rim eira., que. desse 
modo !eg;11izcn a Commissão o qu.; e umn. 
simples crcaç~o dos rcgul:~.mentos; segunda., 
que e uma. original irla~e - t alvez abõtl'usa. 
venóer·S·) a credito o instrumt'nto de cobrtlnçn. 

Corno se vê, a l10nra•.la commi:;são do com- do imposto. 
mercio não a llegu.va. contra a medid~ que a. Quanto ti. primeira, presume a Commissão 
oh1·:gava a sellar os stochs dentro de alguns que ~ Etla. allega<:ão nasce de mera. des
dias, sinão <t tli fficu1rla.de de haver o nu- nttenção. 
merario neces~n.rio deante da. crise tlnanceh·a A lei da receit~ ct·cou nns tan tos. impostos 
e commercial que a.trn.•essamos. de consumo sobre determinados artigos; essa 

Suggeria. por is~o a C(lnvcnienc ia. de s~ !lei deYia nntrar em vigor 11. l de j:t.oeiro e é 
applica.1· n estampilha no acto da vcnrla da. cvi<lrnte aue todos esses artigos existentes no 
merr.adorLt . Porque? Evidentemente porque merc:!•.~ o riessa dat."t eram pussivei:; dessas ta· 
tle>s'a.rtenão serla o commcrciante obrigarlo a xa$, a. menos 'lue n, refer ida l ei expressa
dr:seml,obn r a quan tl<t nt,ccss:;ri :~. par:< ::.d· me 11 te o~ l!oun~ssa ex ceptuado. 
quirir todas ns estampillHl3 éle que carcccs:<e E' eYidents que não se presumnm exce~ 
pa.J'a se~ar o seu st >ch.: iria <•dquirindo-a.s á. pções dess>_t natureza .. 
proporçao d r:~ neces;.Jrh,des da ''enrla, o q11e Qlla.nto a scrrnnrla, amd:\ qne se t rutassc 
rept'<•sc:nt&.r ia o <1escmLol~o p::..rcic.l rlaqt:cll<l <lc um caso >i~!o{tt ln.r, êlle explic.'\va-se pela 
sornm~. . . . '" " ~ua pr(l1,r ia nntur,,z,~: tra.ta.-~e tl~ uma. me-

A ibfficulrlarlc e;ra•·,a , po1s, perfe~tamen ce di.b exeepclonnl para. um:~ :>1 tuaçao to.mbem 
f'an:td(l, •lt>:>dc que es1c recurso pudesse ser excepcional c transitori:t .. 
::.dmittirlo. :-.ra.s r.em mesmo isso ..i verdade: mediante 

Examinou a Com n1i:;~ITo o alvit:·c su~gerido taN: ou tR.Es medi<las do segu rança., entre nó$ 
C:e pt'rmitlíJ• a colloc: . ~iic; da e::tampilha no m c,smos Yend •m-se a p:·azo o s.,.llo para o iru
acto li " venrla. c P!Lrec~n- lhe qu? nãll iic.'\ri:1m po~tu sobre phosphoros o ar~eeada-se me
resg-ua rdt1dos c.levJd;t.menle o,; rnt·:Jre,ses íls- rl iante cre,lito a certo pl'azo o 1mposto sobre 
c:tes ness;t bypL>ch~o. pois conconeri:!:n 110 0 sal. N·'m ~er in diJllcil ú Commissão indicar 
lllercarlo com os pt>oc.luctos S<'ll:ulo;o, por fo1'1,;3. na. le ""isl:lçào estnl.n';eiro. casos itleuticos. O 
rlo~ l'•'guhmentos , pl'Oduclo:.; não s(!] ]:uiGs, em imp•1sto s .. !Jre o !'11mo na Ru::sin. ti arr·ecati:ttlo 
vi c·tu~lo da exc-•pcfio al;~l't::. em llwo:· dos r1ue por s<>llos Hmdic.lo;; n prazo ús .labricas . O 
co:JS,l tuw.m o~ storh< . 1mposto ~;obre •ela~ em Franca e pngo men-

Si CS$c~ incom·cnicnte inne.za,,elmente nppa- !:;:! !mente pnlos fabr~cante~ .. Jli. se vê que a 
recia para C<llldcn~nar o alvi~1·e snggeJ·itlo, oltjecç5o não 11esa exce~sivamentc . . . . _ . 
pnreceu :1 c., mnll!•!'ao que se n aY<I plan:c sa- Em summa, o objectn·o da Commtssao fot, 
tisli1<;fio :'tõ necc~,;i dat.le.> dn comme1·c:io, com acn.uteJ:md o como er;J.. de seu <l cver os in
pcrn.ittir it :11\minist:-açii.o qne lhe veude;se n tc!·r;s"s tio fisco, attendl:!l' ús recJ:una<;ües 1!0 
pr:tr.C• as estampi lhas n e~esSS.I'ÍilS. commerl!io, como ellas lhe foram aprescntn-
Do~ l';n·to nilo se tornava n<'ccs:>.:• r io aoo1m· r!:1s e 11ns termos mc~mo "m qnc o !i•ram. 

mercin nffc•oJ II.lll' a,; d itlknld :aies d:ll'Otr:lc<;"io Como ruate:•in. de fac to e ilHwga v,·l q11 e o. 
do num.,l·:t:·io; autc~ ~e lhe l':!ciJitavn o paga.· 11w,1ida. (Jlle proprn satb!'az a e~S!l du plo 
mcnlt1 clenrlo CHI peqlll~uas quotas mcns:;e~. r!c·:id.:ralum; E\ por es.:o lll"ttvo nao podo 
scn~ivcl mrute p1·opo r·c~ollr.os ao que ell ~~ tc!'ia l:iuilo pec.lit' a rej~.:it;ão tias cm•,ntlo.s que tor:•m 
de ,.esp0nde!', ::":! ;l•lqr:m:;se ~s c~r.ampJl!Jas á •rresentc.s a Si)U e:<tndo. A C;qn:ll'a, P•H·em, 
propC>l'~':i.o d:~.s vcnrla::: dfectund::ts. ~m ~ll:1. a lio. ~ai ,edorirt. re,;ol,,,,r,·L eolllc. tür 

Qm: se cp~<•rio. alcar:!;:\L' ·1 Que o commereio mai,.; acerts.do. 
fi~asso CX<>IWlwlo do de~·cr 1l.• pa.j!a.r c.le uma Sala das commissõcs, 15 O.:· j u1tho de 1899. 
so ver. .~ommas •:•tnr. c~t<LO ar. una. do~ recur::;us _ N ilo Pc:;q,;!h..C!, presi rlente. - ~1tciltdo Gua· 
de mui,OS.» ;p b·•r((, t'•3latot' .- Eli·1s Far,slo .- Jg;1acio 

A <'!•plict~·5.n (~f!: : esl.:unp ilh:~s ~~ ~J : 1 c~o d:< I 'J.'osta .- S,,·~cdeif.o Cn·J·J·c. 
vendn. pro inzlria, ~CnJ ~.1u·dú:..l 1 esse re~ul-
tado ; m:J..'l ,];, h i rte;::oiTeri::m prejui:ws p:<m o I E)rl!::-; n;.s A. QUE s::;: l!EF'ERE o I'ARECER SUPI'-..A 
1~>co, a q1a1 n~Lturalmeu tc~ n~o é licite a.os po- .. , . . 
deres p~tdicos serem indiil'eront cs. l .S ubstJ tuo.·s-~ O· m•,; , 1• peJo scgumtc : 

A ll:e(1ida. .sug:oHriJa. ~~ela Commissão ev ita "'rtigo. Os im postos Ü'l consumo cccreta-
esse gt·~ve inconveniente; c - t J·atu-se de l1os na lei n. 559, d<~ 31 de dez:!mbro de 1898' 
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reca.hem sobre productos na.cionues e sol.a•e 
prOtl uctos iml}orta.rlos. 
, .§ 1." Os i mpostos :sobre prol! netos nacionacs 
serão pagos pelt<s fa~ricuntes, rel:t ti va
mente MS productos vendidos, no ::t.cto àa 
·vennn.. 

§ 2.• Os iruposio> so \Jr :} procluctos ostran
geiros serão pagos pelos importadores, sobro 
os productos ven,lu1os :tos rettllitistas, no a.cto 
da. venda. · 

§ 3.0 Dos impostos de consumo srr.o ise!l· 
t os : 

a) os llrDductos vendidos de fabricante 
& fa.brica.n tc para so.ffrerem traosfoemações 
LHl ustria.e:s ; 

b) os proàuc toe qne forem expor t.:l.dos para 
pa.izes estrangeiros. 

Accresccnie·sc, antes rlo art. 2·' do pro
j )cto : 

Artigo. Fica r evogado o imposto •le reg is
tro das fabl'icns, dcpo~itos , casus commer
ciacs e mercadores :~.mbulantes dos prod!tctos 
slljeitos aos impostos dd consumo. 

S:~.la das sas sõeE, 1:1 de j unho de 1899.
.FraHcisco Sá. 

Artigo. A cobrança dos impostos tln con
sumo de que· trata a lei n. 559, de 30 de de
zembro de JS9S, sobre o slnch u.~ mercadnJ•ias 
ex istente:-: será feita. no <i cto da vcntl a de$ las. 

§ 1. o E~ta dispo>ição só vigorara ate Sl de 
dezembro do corrente tmno. 

nas demais c1morcas em q_ue tôr domiciliado 
o no?goci<.n te, p~.r:~. ~rc-•õlcher :~s f-n·ma.lin~es 
do a1·t. 13 o:.!o co.! i~,, •lv Co111mcmio par-J. a 
í rt.!idaüe jar i:!icn <le>s li vros a que s -~ r efere 
o art. 11 do citado C• .. digo. 

LcVtlu tu.-se a. ses~õ;o is . 4 homs e 10 mi
nutos t.la tll.rde . 

33·• SESSÃO 1m i7 DE JUXI!O DE 189!) 

P1·esi.itJJ:cia rins Sr.<. V a~ d ,! JfellQ (P,·e$irl,:;1tc), 
.ldio d~ Jllr:/l{) (2• Yice- Pl·esidenlc). Silva 
J!a;-i:; (2" Sc:c ,·tilm·i·,), Julio de 11IcUo (2' 
Vi,·c-!'rcsiclcntc) c Silm .Ua;·i:: (2' S~crc
tario). 

Ao rne!o-dia. pt•ocedc·~e à chnma.da, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Julio de 
~!dto. Sill'a ~Iat·iz, :\.ngelo Noto, Silvel'io 
Nery, Amor im Figueira, .\ugusto Mont(;nc
gr·o, Tlleotou io de Br·ito, Serzedel lo Cot•rêa , 
Luiz Domingues, Viveiros, Cunha .Martins, 
Anizio de Alweu, ~1tu·cos t!e Araujo, Pedro 
lkrges. lldefonso Lima. "Marinho do Anrlt·ade, 
Fr·ctletico Horges. Augusf.o Severo, Fl'nncisco 
Gur·gel, Jos~ Peregrino. Trinrlade, Et•mirio 
Coutinho, A1f.mso Gosta, Herculano Bandeira , 
~Ial:l.quias Gouçalvc:>, .lur encio de Aguiar, 
Euc: iolr·s M;llta. Araujo Gue$, Arroxellas Gal
v iío. (;eminitmo Bl'tlzil. Seo.b1·a, ~ iilton , Dia· 

Sa.Ja das sessões, !4 ue junho de 
ll~redia de Sr.i.. 

18tl0.- nocl Ca1• t:.t.no, .rocr.o iJa.nLls Filh'' • RoJrigues 
I.inw, !\!arcor oo ~loura , Pinheiro Junior. 

O Sr. l.">J•c,..id<~n t<~- To!rdo tlaclo a 
hoi·u., de~igno pura ~tnwniJii a sc~uiutc ot·· l'-'m 
<!o dia : 

Bclis~.riu tle Som.:t , !'i lo Pe,·a.nlla.. Si!Y•t Cas
tl"l', B:1.rro; Fmnco .Junior, iltlelonso AlviJD, 
Hou~n.J\·C's Ramos. All"re1!U Pinto, Octavi,mo 
do Brito, AI \'nl·o lb lclll o, Antonio Zacllal"ias, 
I~O· !úlp! i<J Abreu, Thc"touio ole ;\:Ia.galll[es, 

::.:. discussão c.io IH"râcdo n. :7: 1, de I ~;():J, M:onoP-1 Ful~encio. Linolol pho Cae tano, Edu· 
.lutcr iztLn<lo n PPdet• l':Xt.:CULii'U a. :t l.r ir ;w a t·olo PinH•utel, Olt'gurio ·Maciel, Galcito Car·
Mini,;tcrin d:~ .IJJ·ti•:tL I' N·~~u,·iM; lntL•riu J"I'S u ,•nll ut l, Din •J Rur.:10, Ol ivC'il';tJ3:-aza, Gu~ta.vo 
crc1lito tl e: ~I : ~>~11$ , ~upp!cu :t~nt:n· a v:•.l'i:t,; no•lv\' , Luc:1s Je Bor;·o~ . E·lmuiido d•1. Fl)n
vc t•bas rlo art. ::!·• lb lei 11. !">liO, de ::1 d1•. dn· S• H~ :l ," l':wlino C:tr lc.s, o vit1 irJ A!Jr·an ll.'s, IIer
zemuro r~e l:'\'.'8 : tll•'llo.g ildo ole Morao!S, Alv~s ele Castro. Leo· 

Continuar;iio tia d_i~cnss:to u ui,·n. ol u J>: ll'L'CI: l" poltl•.> .Ja t•• lilll, 1 .uiz .\ oi olplto, X:wi(: t" do Vnlle, 
n . Hl, de !8\):1_, moolJB.,:l.Dtlo algumas dt ~po:;_~ - ,\ lr·uca J· Gu i!l!:o l"iie:;;, Paul.t. Ramo~, Francisco 
•;ücs do Regtmc:J tu lnlai"J:u. P' •I' mlr,·a\'tttl 1'o1cn t.in• o, f'ed •·o ~·eneira, Diogo !''o r i uno., 
u.pre~cnt:~.dn. pelo ~r. :\ ug1:sto ~tontc~nc~. o; i l 'os~ido nio da Cunha Rivadavi o. Corr·e~t Vcs-

2'' d íscuss:lo uo projecto _n. 10 A: de lbOH. pa:;i:u!O do Alllw1ue~quc e Cassiano d~ Nas· 
creando um fumlo espcc1 o.l npph ca.vcl c.o cimt:nto. 
rc~n-n.te e outro ·par a. garant io. 1lo papel-
moeda em circulação, cada. Ulll conslitni([O Abre-se a se,-são. 
com os rectu·sos que enumera, e lh"t outras Deixam de compo.meer com ca.usa part ici-
:proYidencias ; pad:~. os ~rs . Cnrlos !I•) N:H·ses, Ilcrcdía (ls S,i, , 

1" tliscus;:ão tlo projcdo n. 243, do rSQ<J. ;..!:~.tt:t Racel lo!', Roól·igucs Fanande;;. Gut:
.fixant1o a comuetr:ncia. dos presiden te;; das r1elha Mou;·ii.o, Eíi:1.sMa!"l ins, T0rrc.> Por·t ug:1.!, 
Ja:lf.as Commercia.e;;, n<~-~ cap~ta&s dos J~,ta · l Henrique Vallad;~r·es, 'feixeir:l de Sit . . João 
dc-s onde cstus funccionurem c dos .iuizes do I Vieir a, Pereira do Lyra, P etlm Pcrll<l!llbuco, 
commercío-ou quem suas funcçües exercer- Vergne de Abreu, PaiaU1lOS Montenegro, 
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.Te1·mwmo Monteiro. Timoti1e0 da. Co~b.. Pc-l-enferma. pessoa ~e sua famHia.: deix:1. d~ com
reil'a. i! os s~_-utas. Leonol_Lorcti. Er~e~to Br<J.·! !_1G:t3c•~r '"' sessuc~ po:r wm_po mU.etermm~do. 
zilio Julio dos S·mtos:, B~rn••1'•1 es f:1M, Cnm- -Iatt:nrada. 
poli~u, III<ty;:_;nk, c,,_:o~,;r-.:~.s,: J_o[o Luiz~ Cr.r- Do Sl'. 1 o S•1crctario r1o Sen~do, de 16 do 
valho MourtlO, Jooe _H•~Ill.:iCln, l\~(•nt~.~;,rode lcol·t•ente, remt:>ttendo ;:~. propoolça.o desl::t Ca
B~.t·ros. Jacob dn. P.Hx.;to, Ft•a.nc,sco \N~a., mara, a.utorizaudo _o Poder· Executivo a. con
Lccnel Filho, A~gusto ~rontcnrgro,_ Matta ce,ler no telegrn.phista de 2"- classe da Rcpar~ 
Moclmtlo, No,::ur::nrv. Junwr, ~am,.rt1n_e, Mo- tiç:i:o Geral do~ Tclegr~tpho;; Antonio de Aze. 
reira do. Siln, Alvares Rul:nilo, Dom1n;;ues vw~o Dorb um ao no de licença, com. orJe
de Cn.stro, Fra.r.cisco. GEc~r-io, Art~qr Diecle- nado, pt~l'a tl'rlt;)r tle sntt saude,on-de lhe con.
rich~ea, Rodolpho Mlr.mdQ, Ca-l'<ecc;olo, Lauro .-ler· c a. r~lcvnr u. divida contr;.thida. com o 
Müller, Plinio Cü.sado, Pinto Ja Rocha, Py The;onro Federal pelo alferes do 26' batalhão 
Crespo e Azevedo Sodl·é. I tle infantat•ia. Leonor Fra:Jcel!ino da Silva, 

E sem causa. os Srs. Etlu(l.rdo r1e Berredo. f,. lteci~Jo no ho;:pit:ll de san~ue ~m Canu~l~s a 
Felisbello F1·eire, Arístir1E'S d<? Quc;iJ·oz, Aà:i.l· lô rle .J~Iho de 1895, e c:x:tmgumdo a dtVJda 
berto Gnimariles, Lwvigildo Fiigne!r~cs, contrallz~a-com o .,Thes~:lro Federal pelo ~
Eduardo Ramos, Osc-lr Godoy, Augusto de no.rlo c;tJJlÜto do 1 rcg!mento_ de cavalla:nn. 
Vasconcellos, Rtul Bn.rrnso, Si Freire, Alves Antomo Manoel de Agumr e S1h·a. JE-Orto em 
de Brito, Agostinho Vida], Deoc1eciauo de C_aJ~u,Jos, em 1 de outub!'o ele_ 18~'· propo
Souza,Almeitl:l Gon>es,Fcrreira Pire>;, Arthur srçoes esta..s a que o Seu_ado nao pode illtr o 
Torres, RoJolpho P<1-ixão, Luiz f<'lacqtt8r, seu a.ssentunento- . rnten•a.da.. 
Casonliro. d<t lV.:cha, Costa . .Junior, A•lo!pilo Do mesmo senhor, de 15 do corrente, tra.ns
Gqrdo, Elias Fnu"t0! Ces,tt·io rlc l~reitas, Gin- mittiudo ns proposições desta Camfl.ra qne 
cina.to Br.,ga, LeonciO Corrê:1, Gmllon, Appa.- \autorizam o Go•·~rno no corl·ente exercício a 
ricio ~Iar:enst>, F;·anci~co Alcncastro, Aul'e- abrir ao ?.-!inisterio ua 1ndu.stria, Vinção e 
lia no Barbosa e Campos Cartie.r. Obras Publicas o credito de 175:000$ para oe-

E' lirla e sem debate approvada a acta. da corl er ús despezas coín a termínução do~ es-
ses~ão antecedente. tudos . com a Est~~_da. d_e F~rrode Cata\ao a 

. cm·aba, e ao M1msteno da Guerra o de 
PasSiJ.·Se ao expedwnte. 134:170)21:3, supp!emental' ás rubricas 5'' e 

~ • . · 11' do art .8" (h lei n. 490,de l6 de rlezembro 
O !§r. ~· Secre1.a:t·•_o (scrvmrln de d~ 1897, is quMs o Senado não pôde da.r o 

i•) procede a. lcLtura do segnmte seu assentimento. -Intciradn. 

EX.PEDrE~T~ 

Telegrammo.s : 
Arac(\jú, 1 G de junho de lSIJ9- Ao Sr. 1" 

Secretario Ca::uara De;putaàos- Rio. 
Tenho a ltonra. commnnic~r V. E:<. que foi 

eleir.u. hoje ~l!esa. A~semblêa colrvccada. oxt.ra.
ordinariamente, fitando a~sím comp0!c't~.: 
Ptesirlente, tonente-c,ronel Apulcllro :.rotta, 
lo e 2" secJ·ctarios, capiti.lo Oli·.-eir;J. Queil'CZ 
e coronel Perein'l. Car'lalho. -Cordea.es sun
dn.-;ues.- .1ot~lch ;·o Jiilta, presidente Asscm-
bléa. · 

noUo Horisontr:, !G (le junho .te !890- Ao 
Sr. presklcnte Garr:al'it Dl\pi:l.:i;1o~-Ril), 

Tenho a homa de levar coa1wcimcnt,, Ca· 
mara Depntados que ·~o:n :ts solemuid:l(Jc:; 
costumada~ instdlo:t-sc honl.~:n, :l. 1 hol'a. d:~ 
tn.rde, o Congw;;eo u~tc E~tarlo, -pc!'ante o 
qual foi lida. a mcns:·,gom pre.>idencial.
.Sildano Bí·and''''• presidcute do Estado. 

Officios : 

Dv mesmo senhor. de igual data, remet
tendo a.s proposkües desta Ca.mar:~,concerlenllo 
seis mezos de licen~ ao -praticante <los Cor
reins da Pal'itllyba. do :Norte, Rogerio Fer· 
reira da Silva e {!ando uma r;ensfio annual de 
2:,lOO . .:; à \'in v a. e filhos do descmbarga•ior 
Antonio Lniz Affoaso de Carvalbo, is quac;; o 
SE~nndo n~o pôJa d(•,I' o seu as,;cn&imeuto.
[nteinvla. 

Requerimentos : 
De Fr<'.ncis~o .Jorge •le Souza, 3" escríptu

l'arío da DJ!eg.1cia Fi~cal de Perna:nbrtco, pe
,Jindo nm anuo de Iiee!lç:~.-A' Cotnruiss:Lo 
da PetiçGcs c Porlcn:s. 

De An:;n~lo H'mriquc d,3 Almeida, I·• offi· 
clul arosa:Jtauo da Se~rctari:t do Intcz·wr, pe
r:i indo set· reinte~·rutlo .-A' Commi~são de 
Contituiç:io, Lcgislo.~i\o o Jusliç:•. 

O Sl:". A!CJl•edo PintA> (j1ela orde;n) 
Yem commtmtc;:~.r 3. 1{c;a. qne o Sr. Au· 
;:;usto Clellleut.ino duixn. de compa1·ecer ó. 
ses::flo por mo~n·o de enfeT'midw1e. 

· Do St·. deputado Hcnrl•] HO CcS(i.l' t1e Sourl 0 Sr • ..:~'!gdo ~-c~o- Membro, 
Vaz, communiC~~-ndo q_uo, tendo sido chamado S<·. Presidente, da h3-UCllda. alagoaua., venho, 
com urgeucta, por telegt·a.mm::t, por estar cumprindo urn dover e intel·pretando os sen· 
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timentos de meus companheiros de banca'la., 
l?.e!lir a. V. Ex. quo se digne cousultar a Casa 
si consente na in5crçilo na acta de um voto 

. de profondo pesar pelo falleeirnento rlo illustre 
~ distincto a!n.goaoo Sr. Pedro Nol:1sco Buar-

. que de Gusmão, que hontem nesta cidade 
ceden á lei fat<ll da coutingencia. humana.. O 
Dr. :Nol~sco, que pertenceu á Camara. dcs 
Deputados na ultima legislatura do regimen 
:pass&.do, tem o nome por demais conhecido 
no ~cenario politico <lo pa.iz e por isso julgo· 
n e dispensado de fazer aqui o seu elogio. 
. Assim , Sr. P re::.idcntc, l imito-me a pedir a 
V. Ex. quo consulte a Casa si consente na 
inserçã.o na acta do voto ele ~~ar, requeri
mento qu~ declaro fazer em m t!U nome e no 
dos meru; CO!Ill)anheiros de representação . 
(Muito bem; mtlito ucm..) 

Posto a. voto>. e approvado o requerimento 
verbal do Sr. Angelo !\e to. . 

os~. l?re~idcnt:e: declam que con
tinúa. em di ;:cussão o requerimento do Sr. 
Luiz Attoipho. 

O §r. Luiz l~.dolpho (pela orrl,;rn) 
-Sr. Presidente, desejo saber de V. Es: . si 
ba algum ora.~or lns,.ripto pal'a fa.lla:r sobre 
o requerimento. Constou-me que o Sr. Enéo.s 
Martins .pretendia 1itllar e eu tlcs!:ijava. rcs
:Ponucr aos oradores que se occup.:.s~em rlo 
assumpto. 

U:~·I SR . DErVTAD0-0 Sr. Enéas Martins 
não esti1 presente. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr. Luiz Allolpho. 

O Sr.lLuiz Adolpho, continuando 
na. sua missão de proporcionar ;w govetuo 
do Sr. Presiclcute da. l<epublicn. uma occn.s ião 
de produ1.ir a su<• dafesa umpla e completa. a 
x·espeito do3 [;tetos occor ridos em ::vi:ü to 
Grosso. jul;..;a do seu dev_cr insistir · perante _a 

· Ca.mn.ra. peh apiJroYaçao do seu requeri
mento. 

7• dist.ricto que o inform::sse diar iamente 
sobre os factos que se desdobravam no Estado, 
llcasoe, entretanto, priva.rlo comiJleiamente de 
commnnicnções dnr::.ute longos oi to dias sem 
p~ovidt)nch~y imm~d.ia.tamente :par;> impedi!• 
a. 1nterrup~ao da linha telegraphica.. 

!IIostl'~ que essa. interrupção dando-se de 
I O a 17 de abril nti o impediu, entretauto que 
aqui chegasse a noticia da· chogo/la a Cuyabã. 
do general Camara e bem as.;im do sitio ri"O· 
roso :posto á cidade p3los particlarios "ao· 
Sr. Mini~tro àa Fazen•Ja. 

E:: ta tambem informa<lo de que no quartel· 
general do exercito fonnn recebidas commu
nlcações de Cnyabã nes~e interva.llo, o que 
olemonstr:L que o Governo não podia ignorar 
a gravidade da situação em qu e se ach;lV:l. 
aquell:t c;, i> i ta. I. 

Declara que grande foi a sua. sorpresa. ao 
ler e:ctre os telegram!l1as expedidos pelo Sr. 
P!eSJilente da Republ!ca o de 8 de o.hri l diri
gido ao com1mndan te fio distl'icto militàr fa
z<mdo referenci<J. à stJl"ç<To .m~is:osa quo chefes 
puliticos desta Uapital tinham nroposto aos 
seus antagonistas de Cuyabá., o·que denota. 
•tno o Chefe do Est~\110 tinlli.l conhecimento da. 
iarpcs içii.o feita pelo seu Secretario dos Ne,.o
cios da. l•'uzenúo. ao cllef6 do partido republi
cano de Matto Gros~o. exigindo a o.nnullação 
da eleiçlio presidenciaL 

Igual sorpre~a c::msou-lhe taml.Jem o facto 
de ter o Chefe da Nação telegrapbado ao ge
neral X:wicr d:\ Cam:1ra, congratulando-so 
pelo restauclecimento ú:t tranqui!lidade pu
blic;~ e chamando de solnçii!l ttmúto$:t aquelln. 
extor>íi.o obtid;t de uma assembléa coacta. e 
impnssibilitada de r e!lgir contra semelhante 
attent:\llo. 

Pen:>a, portanto, que o Sr . Presidente da 
Rcpnblica., n bem dL s creditos do seu Governo. 
e tht honra •los sens pr ecedentes republicanos, 
e,;t;í. n;~ rigoros:~. obrigação de justificar per
a11 te a N,1çiio o procedimento observa.• lo pelas 
autoridades milit ares em Matto Gros5o, em 
obetl iencia ás ordens expressas e positivns 
daqui cmaua.~as, como consta de todos os do· 
cnmeutos que teem vindo ú. luz da publi
eicl:\de. 

.r usti:i ca em seguida o orador o Sr. Senador 
Ponce <lu. p :1 cll<~ ur: dc,lc:tldo.r1e, que lhe Mtri
huiu o Sr. Doputatlo pelo IUo Grr.o.de do 
Sul. 

Fazendll o confrcmt.o entre as clccla.r:tções 
do Sr . · Senador !lr<l r-lgucs Al vcs , as do 
Sr. Deput;vlo pelo Rio G;·anr11} <lo Snl e o.s 
constantes dos o!llcio~ t1o gcn~t'[tl X a Yicr dn. 
C:tmo.ra pub!icadCos no J,;n-;w.l, mostra. que 
as contra.diçlics siio flagl'll.nt.es c CJ.U<\ a ver-
dade que surg·~ clM':L e iuüludi>el de to.es Fic3. adiada. ~L dis~ussuo. 
tlocumcntos e da succcssã.o (los acontecimentos 
occorridos em Cuyilbil. l: que a unica provi- Compare~em mais os Srs. Carlos Marcel
dencia. adopt!l.da pelo Governo foi maudar lino, Urb.mo Santo~. Alburruerque Serejo, 
a. forr.a fejeral observar a mais completa. Pedro Chermont, E~éM Mat·tins, Thomaz AC
ncutr~lioa!le só chec:am1o outt'as mer.liilo.s cio ly, .José Avclino, J0ão Lopes, Francisco 
:q.1ós a. cap:tu'ta.ção· do ~residente e da As~em- S:'l, H·~l,·ecio Mont':, Tax~res d~ L_yra, Eloy 
blea. I.P.giS!t\tivr. (10 Estado . I rle ~ouzn~ Coei h~ Llsho1!, _AppclonJO Zena~Lles, 

Não comprehende o oro.dor como, tendo o Jose ?-1nrumo! Coelho c_mtra, B.,arb~a. Ltma, 
Governo determinado ao commandante do Ma.rllns Jumor , Corneho dn. Foo:;eca., Mo-
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reiro. Alves, João de Siqueir:~, Arlhar Pei-, y, organizados c approv(l.(los, se estatu irá. a 
xoto Rocha Ca•.·atc;:.ntc, O!yrnr>ío Carn po;;, obrl;..>-aç1io de se con!:;~ituirmn nessa. i<l'ca ar· 
Rodr!"llt::S Doriu.. Neh·a, Ja.ymc Vil!as· Boas. n:;>Úns uola·lO!~ do t o los os melhor·an:Leotcs 
Cnstro Rehel10, Tosta, Frand;;ro Sotir·é. Eu- I incií~pen~avels o.cs s:::rv iço.o; adu,meiros. 
genio TouJ·inllo, P;;.ul:t Gl!ir:wt·üc~s . A:npldlo-1 § J.u Paro. esse fim sctüo eut!·eguc~ ~•os em
phio. Tolentino 1los Santos, G~l·linu Loreto,l pt·N.arics, so'b a~ eon.1lções qne f0•·om conve
Tor·lUrtto ;\loreir-n, Jose Mnrtinho, Xwier d;t. n!entcs, te;cos os t ·;rrenos e pro[' J' ios n.-cio
Silveil'u, It•incu :.\-!ar,l1ado •. \lcindn Guanab:1ra, nacs ncll.;s CUCl'avo.dos. observadas, !JOrém, us 
Fonseca Portella, Eri<:o Coel ho, Urhn no Mar·- excepçües. prescript:J.s 1>' ·1' esta lei. 
condes, Pnulino de Souza J unior, Hc·nri que § 2." Os serviços de dragagem e construc
Va.z, Antet•o Botelho, Cupertino ele Siqueir a, ção !los caes de!in!tivos dEss:t p:l.rte do porto 
Telles de Mcr.ezc:s , Padua. Rezendt!, Bueno <le · SC!' li:ú executados de pr;;fcrencia. a qualquer 
.Audrad<t, Alfredo Ellis, ~!cl!o Rr:5o, Br;)zi!io outro, dev<.!ndo ser r~antida. a profunllid$.<le 
da Lu~. Lamc:1ha Lins, :\:Ia.rç:tl Escobar o de sete ::;c tJ·os determinada. pelos estudos j <Í 
Victorino Monteiro . appl'ovarlos. 

§ 3.o :.s <iepcnr!cncius do cxtincto ::J.rscnnl, 
O §.W. Pre!!ooidenle- l·laven,lo nu- encra:v~d.as ncs terrenos ele que t r'"t.a o 

mero, vae se vr,tur a~ uw.lct·ins que ~e ad.to.m art. i", scri!o t:·an$!ormari<~s em a:·nwzcns, 
sobre a mesa. 1 nos tlrmr>S de>t;J. lr~J. 

E'l'd . 1 d b' t d d , .,__ - I Art. 3. • u l'oder Exccuti\'0 e nut orizaclo 
. l O: J 11 g·a !: '"o~~? ;) .,.':.. e: ~~~a,:;ao e a co·ltruct!lr , com qnem melhor~s va!lta;<ens 

err~1a.d.~ a. Colllmi .• Sao cL Ob.a::. Pulilic,t, e Co- I ofi'crecer•, a. construcção da~ obra~ de meilto· 
lomzaçao, o segumte I ramento do porto •I•:. Rcc1fc tn!!tliatlt!J os f;L

vores conceui•!o:s pelas leis ns. 1. 740, de 13 
?J~OJECTO de outul.ro i.!e lStiO , ' ! paragr.:pho uoico do 

"" "lg 18 ... (\ ~rt. 7• da de n. 3.114, d~ 16 <le outubro 
1' 0 ~ - v V I G.C 188Ô, 
. . . , . •.. _ § l. " :\"~ cO:lCnrr,mc;a que for ~1\:er t:t toriJ.o 

T1·o.n.~(vrc "~ Mt :• t>tc.·< o "a I,·~ltt<lrJa,_ h 'f<W I prebl'Cill:io., em iguald;td() de c-:mdiç-õ.~~ . os 
c Ob,·a.l f Fbl:?a s 1>s p.-op<los ?-Wc r?"t'<'S c I proponentes I'J UC, além d;::. l<!ou::idade, se 'lH >· 
tcr n ·nos do ,;xtmcto .'\,·s· :• rl d,· Man;,_lw d.: -l>uzcrem a concluir taes obras , em m~nor 
Pcrn· ,.;,dJuco, c··mp<dtc~HIId·>.s ,;_,, t r e '' l1 1 IOl'lll J pl'a.zo. 
e as rur $ e Jh ·aç '· ljtcc os l !ill ti(W•, 1n 1·a os! § z." ~o cont.;~1cto qu~ fôt· celcb!·:\ílo se e.;-
fim que declara . I ta.tu:r.:~ f] Ue as 0h.r:t::; u rim~a.~om OI'ilo lav:das 

. I a l!il'ei to por a:!minist !·açào pui.J[ica, nlio pn-
0 Congresso Nacwnal llecr-da; l l':.i1'ii.O ~ob quulquGt' p;.·etexto ; p:lr ;t esse [izn 
Art. J.o Fi com tt·r~ns!cridcs c. o }.finist t>rio 1 ~ erà em cl:tU~Ul:t. ••Xpr r:5S;t estatui,lo q nc t:tcs 

!la lnduslria, Viaç·üa 0 OI li u:< Publk ns os senlc;os cnutinuarão <:ustt>b do; ! · "~la. t:nifi,,, 
proprios naci•ln:tcs e tcl'l'eno~ do exr.incto ;:.~li qu_c ?'- ':;~nm pro~cgui:· ~oi> a illl!ll-_'<l iab 
/d'Senal de Ma.rinha de l'crnalllbuc:o, Clllll· ,[necc::to "os Cll:>Ll 'act:<nr.cs on cm :;:r<?z:trte~ . 
prebendWos <:ntre D littornl I! ns ruas e § ;j, " ~~o c.mt;raeLo elo I'}Uc tratil o p·J,l·o.g;:;r.
praça f]Ue OS limitam, T,aro. os fins :lbixo de· P.h~ anteceàente S01'à muiõ ••st:rtn ir!a ;' :tC({Ui: 
claral.los: s1 ç: to do m:J.Ikt'J;;l fl uctu:~.ncc pe1·te nccnlc '~ 

1) S t [. ·a I .1 .. l:nião, rucuiallt(l illtlcmniznçfi•.l quP. fõr ü CC(•r -
. _ e1·cm r:tn~ er: ~· '· C:>ue Ja., as ;·.:>:p_a:·- ,Ja,h en tre o Gov,,t·no e con tt-J.ct:J n t ·•.· ot• '•m-

tJ.ço.~s elo Co~:~~ ~o ~ } elc~_:a p~~~~ ~.o -~tcc1 r e •. ; prezado~ . . _ . " ' " 
ll<tr:• os prop. lls ex Js . ent c~ n':'~--L ,tre.t., que. ,\l't. -L '' Eml'ju:mto n:to ltll't~m as r•bra.s 1[0 
m~1s >e. pre~~:.t;~m a. ;~c.s ser.v1,':?.s; 1 • qne trata a f·l'. ·senteo lei l cv:.v~as :t c(l': :Ho, nos 

-:l ~~~ ~.t1ll~.\lo. o. • 11 o P~.o.~Hl~, t O~ . 'luc termo~ c~ta \ uidos no ar-t:gCJ <H11ecc!.lcnt:>, pro
a_l ll,..o:I S~ue~, f!!l.t. a~~~~ ~:~l J • • [aç,r o oull.scu lt· 8cguirão ~:Ha~ 1/Col' adntínist.ração , corrr:nclo 
zaç .Lo da~ obJ as uo mcLot .. mcnto uo po1 t o r.la ., 5 1·~o 1 e···ts llr ''" •• •t·'·" e-· ~c: ai "· • 1l·cte-· ·~ '1 l ._ ~ t ~.; .~ ~ "''- . lu. "f. ~ ·v· .:.1Jo..: _ \.:,;-... l\ .. · •..;. 1 1 ~ ,~. 

mesma. .~1 ' :tt O;, .. , . pc!<> ~ r t. i" ]7m~1gr:q•!iounL~o th• l1:i n .:l.314. 
3) Ce~,ar dcsJe J:~ n t~e~pcza. c,m ''l ug ue:~ de [() tle ontubro dc !S8ü, ln:~:;tlado ol::;cn·:1r 

de prerbo~ P.:l.r~. repa~trço~~ . c.e~e~dentes do llClo ar·t. 33 rla.lei n. f.GO, ele l f:US, e ml:.iS 
mesmo mmt:st~ 10 na~1 uell~ Cid~· ~ ' ~- . qnotas que !orem con:<:gnades no Ol'çanwnto 

4). Ser rescr a~ o 1~·L m~ma ar ca. o ~-!'nç.o da dc-;u;)~: :-.. do Minlstc riu d:t Industr ia., Vi:v·iio 
preciSO pa.ra cv.p: lam!l do }>Orto c l'~rvJço ~e c Ol·r·ãs Public;rs . · 
escalerP.s da companhm de a.!:'reiJdlzes tr.a!'i- •\r·t ~. n • os con ' 1~ ct · 1ut·<'~ ou "~1""~czn D~le r 9 · .. '"' · ~ ). " n (_ "' ~~ · r' ,, .... 1 

1 O • r ios SL~tú. p~rn;i t.tido cn tr~r -: .. m ;t,cco:·Jo cr· rn 
Art . 2." NüS Cvfl tra.ctüs cr~ c frm:m ccle- o goH:rno (·~l ad ual, :.J1rü \i .; ol •tm em O$ Ht· 

brados pa!·a rcaliza<;áo das o l.lJ<I ~ do mc:l!L01'a.· vot·es e ccnces~õcs intli:>IK:1saveís ;:o se:·viço 
mento do porto do Recile, segundo cs planos de embarque das ffiCl'Cflt.lorin;:; CJUC ['orc·m 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11: 18+ Pág ina 5 de 29 

SBSSÃO EM: 17 DE JUNHO DE l89i) 145 

c_xporta.das, com tanto que no contracto addi
ClOnal que cel~brarem não sejam infrin""idas 
as disposições desta lei. 0 

Art. 6. o Ficam revogadas as disposições 
em-contrario, e_ altcnvio, na parte a que se 
refere esta jel, o art. 15. lettra H ch lei 
n. 560, do dezembro de 1898. 

S. R.-Saia das sessões, 17 de junho rle 
1899.-Cr,elllo Cintra.-Baruasa Lima.-.Toao 
de Siqueira.-1lfw·tins Jtmior·.-.4.(f'o;rso Costa. 

São succe~siv;-.mente sem debate appro
vada.s as redacçü~s finaes dos proje::tos 
ns. 14 B c 25, de !899, para sarem enviados 
a.o Senado. 

·O Sr. l\-~arcos de .1\.raujo (pela 
ol·d~i;rj diz· que esta i o formado de estar sobre 
ames;< a re•lacção ftn;ü do projecto n. 19 A, 
de !899, pelo que, pede ao Sr. Pt·esitlente qne 
consulte a Cautara ~i concede dispensn. de im
pressio, atim de ser votada irnmediatamente. 

Consultada a C<tmara., é concecliua a dis
pensll pcflid<1. 

Em seguida é sem rlebate a!lprovnda a se· 
guinto t·eJ.acçiLo !imd do projecto n. 19 A, de 
1899, par<t ser enviado ao Senado: 

N. 19 A-1899 

Redaeç<'ío fl-wl do p'l'ojecto n. i9, deste an-no, 
que a>~trHÍ<a o Poder ExecatiJ;o a conceder 
ao j>!i~ s1~ó<tituto na s.:cção dr) Est7.do de 
Pia>thy, Dr. R"-!flíltmdo Lt~>IOsa Nogtwi;·a, 
oito "iHc::es de lieençcr, cnm o o.,·dena.rlo que 
lhe com;r.H:te, p r r,~ tratar de sua sawle onde 
l h c ço;; vier. 

O Con<?rc~so NMional resolve : 
.~rt. 1." E' o Poder Executivo autorizado 

a conred<!r oito meze~ de licença. ao Dr. Ra:r
mundo Lustosa. Nogucit•a., juiz snb3titnto n~1 
secção do Estado do Piauhy, com o o:·denatlo 
que lbe compete, afim de trat,tr <lc soa saudo 
onde lhe couviet•. 

Art. 2. • Revoga.m·S-:J as tlisposiçUcs em 
contrario. 

Sala d;tS commissões, 17 de juullo de 1800. 
-F. Tu?erttino. -PeregriM. 

ORDEM DO DL\ 

~mara as ra.zões por que me considerei ven
Cido em relação it. deliberação que tomou a. 
Commissão do Orçamento, a respeito do cre-
dito ora em discussão. · 

Bem ~ei, Sr. Presidente, que, tendo o Poder
Ex~cUt!vo usado de uma autorização, a vo
taçao do credito se impõe, nós estamos na. 
obrigação de votal·o. 

Foi,_ com e:ffdto, o proprio Congresso quem 
a.utortzou o Poder Executivo a usar da. me
dida, a. fazer a referida equiparação e nesses 
condições de certo que o Congresso não póde 
e uão deve negar o ct·edito. 

AP~Z<I.l" tli3to, ::lr. Presit'tente, formei, desde 
o momento em que o credito veiu ao seio da. 
Comrnissão, <t intençuo t!e a.ssignar·me com 
restrkções, ou vencido, para poúet• da tri
bun:t da Camara dizer o que peoso a respeito 
elo assumpta, Pl'e:stando assim serviço ao pro
prio Governo. 

Entenuo que o Podet• Executivo niio devia 
usar da a.utorizaç;io que foi votada pelo Con
gresso; elle em ojuir. da cou>enieaci:\ da. pra
,-idencia e essa não se tomou, jâ. porque era 
nm augtnento do tlespeza quo não se justifica. 
no actual momento,jó. porque essa autorizn.çi:iC> 
Yotrtda a ultima hora, contra n. opiuiilo d:l. 
Commissi\o ue Orçamento, nã.o es:primia um 
acto de equ\ilade, visto como outras muitas 
•lqui~iLrn.ções mais justas eram neg<J.das~ 
:tbria·sn a porta s um mao precedeltte, e de 
certo os ser~entes da-s escolas de direito não 
teem o mesmo ser\· iço e trn.b:Libo qu~ teem 
r.s serventes das escolas de medicin", anue 1111-
laboratol'ios, gabin~tcs, etc. Eis, Sr. Presi
dente, porque puz a minha n.ssignatura com 
a decla.r~r;;l,o de vencido. O Governo faria. 
obr3 de economia. não usllnllo da autul"iZn,çii.o. 

Vem ã. Mesn,, e lida., apoiada. e entra con
junct(l.rnente em discu~são a seguinte 

E~!ENDA 

.'1.~ pl·(Jj~ct:l n. 21 -!899 

Accrescunte-se ao n. 20-depo[s do. pafu.vt'll. 
Alagons:-e 21 :OOn$, para cccorrer its des
p··zDs urgente::; com a conserY<LÇii.o e m~is 
se1·viços do Lazareto Tamandnré em Pernam
buco. 

Cm•ríjn.-sa o ll)ta.l <\o art.l"- e!evamlo-~e t> 
credito :t 42:250$000. 

S11.la das se~sües, 1'7 de junho tle 1899.
Cact/to Cintra. 

E' annunci;ul"' a 3• discussüo do projecto 
n. 21, de !890, autot·izando o Porl.cr Execrtti vo 
a abrir ao !vlinisterio uu. Justiça. e Neg-ocios 
Interiores o credito de 21:520$, supplementar O Sr. Au~usto 1\lontene:.ro 
a Y(l.rias verlms do :Lrt. 2• da lei n. 560, de 31 tliz que, lla. auseacia do nobre relator do pa
de dezembro de 1898. recer,eobriga<io a vi!' justHical-o,justilicaodl) 

ao mesmo tempo a sua assignatura. 
o S1~. Se:r-;op;edello Corrêa-Sr.\ Nota. que o proprio Deputado, que vem <le 

Presidente, pedi a palavra a.pen~ para dar a j senta.r.se, foi o primeiro a reconhecer que o 
Ç;>.!n;la v. ll 1~ 
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Governo pedindo o credito em debate, fun- ~ grnento de YOJncimentos pet•feltumcnte justo!.'. 
dou-se eJ~ el:pressa disposiçií,o de lrli,pela qual Quem -não S:\ha do vencimento ri<liculo que 
est.:.va autorizado a equipar n.r os venciman- per.::eb~m ess:s pobres pbardeiro~. p:>r toda 
tos Llc•s emprega<1os da ;; Faculdades de Di- I essa costa, quem não sn.be dos honorarios 
r eit.o do Hocil\:l c S. P:mlo aos da Faculdatle insignificantes que icem esse~ inf~li7.fS re4 

de i.\Ie:l iein:t do Rio. madvrcs dns Alf<lnJegas ~ E, no emt a nto, ne· 
Entendendo o Governo que era injusla a nllUm ~e nós tem votado aqui augmP.nto de 

dill"crenç.'\ rle venc imentos de (;tnpr;;gad.:s da vencimentos , attent~ a s ituaçã•) do paiz. 
mesmo. e.1tt:egor ia. ser'JiU·se ua :.utorizução O anuo passa'lO, p(Jrem, à ultima bora., o 
le~lsla tive~., saiA:ndo embora. que augmenta.va. Congre;;so, c:ontra a op ini ilo ch Commis~ão de 
a úe~peil.a. puhlica. Orçamento, voto-c aqui a Gmendn. rehth·a á 

Termi na. o orador dizendo qne, por tal mo equipar.;ç;1o de certo<; fltnccionar·ios, especial- · 
tivo, n ão merece increpô.i~õ> s o honrado Sr. mtnte dos senentes d:t~ fil.·:uldai.les do Re-· 
Minist ro do bt~rior, que tem s~eunda.do em- cife e S. Paulo aos das tacul,J:J.des ele :M:e1í
cazmente a 1H itk-ade economitts do Sr. Pre- cina e Escola. P.:>!ytechn:c::.. Ect-L u1ediola foi 
sid.ente da Republica. . vot •<da uqui, Eoh n. lôrma e~pedal ~~e antori-

0 úigM scct·ctario de E~ta.do tem realizado zaçã:o e o Governo poui<1 e de·,•ia tleix.:~r da 
no orçu.:ncuto de sua rm>ta eroc.rJmias no usar della. Devia faze l-o. porque o Governo 
valor ti" m::.is de trez•mw:> cr:ntos de reis . mclltcr que ninguem :;::.l c quantas desigu;\1-
(.Muilo bem ; mui(o bem_) ll~tfles h:~ , em rala~ão a ve:idmcntr-s e dt~via 

lernomr-se de que e:;;ta porto. alerta i ri, na· 
O Sr. ScrzecleUo CorJ.·~a- t uralmente ; tra zêr n0v,lS wncc~f õc:o, aliãs. 

Sr. Pt\;si!lente, surprehend·~-me realmente, muitas vezes maisrnzoa·.-eis q ue ~l!!Uellas que 
a. attitude rlo nobl'c Deputado-pelo Pa1á, em foram postas em execuç:to. 
l'esposta ú;; !i~e i 1•as considcraçõ ~~ jnsti tica- );"i'lo podia. usar d:t. auto>·izaç-lo, porque ella. 
tin~ <1u meu voto. trazia accrescimo de de..;pezn., e não era. justo, 

S . Ex . l'llt~n,lcu que de,·ia 1lnr arrhas, q uando ~e feeb.avam at's.;na.cs, quando se dQS· 
por oc(,<~Siào co. discu ~s5o c!esto credito, ou- pe0iam centenas uo operGr!o~, qut\nuo todos 
vindo-me f;tllar, do seu apoio ao Governo · recb\m:tm os rnaiCtrrs ;;;acriílclcs, que se fosso 
vi u n;~.-,; minhas palavrM; si ncera~. até a de: estabelecer uma eqn:paraçlo que nem ao 
clnraç~to do que eu achava o :1c to de Pr .. !si- menos te:m pm· si a justiç1 , po•s é certo que 
dente da R•lJ•Ublic:t impens:Hit>, o uma ~érie os serventes elas ~col::S do dit·ei to n;o:o t êm 
de c~usas que não se ''Xl;licam s!não pCllo os serviços e t raba lhos dc3 das C!S:ol;os de 
d !Se_, o (Jile h:m o nobre Depuü•lo •h da r a.s medicinn, onde ha labol'atct·it.;s e ~ai.Jinctes. 
mais i :1 •quivo;!as provas de <lcfe.>a :10 Pccler Pos;:o assegurar ao no!Jre Deput:vlo que 
Execu tiVL' - 1ln.te~entlo-me ate, ao ouvir o meu os sen·entes ú;ts o~colas milir:tl'c:;: , que :;ão 
iUustre c.,J!~go.., que S. Ex. é que é melllbro internato~ , tcom tr:;..balho m~~is penoso rp1e os 
da Conceutn1çii.o e não eu , tal o cníhusiasmo das es~ohts do •lireito e , no cmtr.nto, os seus 
com q ne o n. ,bre l.JeputrHto ná11 tlereot!er o vencimentos s5.o inferi•)rcs. 
creo.i ito. (W.,o.) Não se pe1·>uada o meu HOÕJ'c colle.r;a Depu· 

A v c .da· i ~ . porêm, Sr _ Prcsitlcntc, é que ta.do pelo l 'ará que ll..'nlio in !en~ilo de fazer 
o n!Jbre (J~Illlt.ttl" m;s SU'iS consi•l<!rações n,1o opposiçito c.:. o Sr. Presi;!<:nto ,::!. R<,publica; 
<1 di:w tnu cou:''' nenilnmn, pOl'fJ\1 •. so.be toda a. tenho, silu, o Jll'opcsito lh·m c, no tl~sempenho 
g(,ntc quo! ncoln(':lltha as ('OUs:~s publicas que r.lo meu m :J.nde.to, de collal.orar 110 :~ccordo 
o ~~· . l're;i.iC'nLc d;\ Ro ~puh! i c;~. qun.nuo u~ou com a. miuha con~cienci:t, para a. reconstru
<la autc:n·i~·l•;'io, ·~ pm·qu.c conlbrmou-f'o r·om C\iiO do nosso cuutto,chu,m;~;;: <IO '' att.:!n ção de 
elln. c ~~~nc(· t•rlu u com os seusintuitoE. S. Ex. S. Ex. I>::tra todos os pont,,s ·111e eu cut<:"nd<.>r 
na<ln. adian tou. quo silo uleis .-~ cau~a pu~1licu. al•••i:l. mesmo 

M:1s o qu · o :.obre Deputarlo não foi capaz quando n ão tenham siJ.o pr:;ti l!a<los uor 
(1C jus1iJktr foi a nCCI!S~id:.d e IJll ' tin!m 0 ~.Ex. 

4 

EX•!cuLiru o:c u~ar dc,1.\ autm izo.ç:1o c niurl:i. A minha inlenr; ilo, nes ta triLuna, é prestar 
mais '' snn. ~on \'•!nicncio.. Tratava-se ne lla. a S. Ex. melhor servko do q ne aquolles que 
do Ulll õ~((!Ui paraçãodCl V · ·ncimentoso todo.~ ():)I ,-eem uizet• ailiCil a t u.~l) que S. Ex. faz. Eu 
qiH~ Lê!J1 H<.:?mP~ l~h:IU•l, nc;~ t ·s dous ull imos h!lide cha.mnt· a atten•;iio elo e;pir it o do S. Ex. 
a.n nos, as r ln;cu:;>;ooe~ . ne>ta C:15:1, sabem pet·- pa.ra este ou aqnlll lc :~~sumpt.o. pa 1'0. esta ou 
f.:Jla.111cntc o em11.~uho •!ue tem l irlo o Con- aqu::lla. !'alta. po ·que coulio no a:~o cl'iterio 
gr·~~w (!m ntto \ 'Ot·lt' ':qu ip:1raçues p:~.rn não tle S. Ex. e no :<OU alevantado paü-iotismo, 
~~~J I'll' pt·ec.:d;:ntes. nnnto.:; rios qu:\e~, aliás, se certo, como estou, de que as suas intenções 
~mp::-)(;m peiad::siguDluade enorme, pellt i .u- são as mais nol.rcs. 
JUSti<;.<\ th;gmute. As minhas pnhll'r,\s :;.qui serão sempre o. 

Ainda mais, Sr . Presidente, o pa.rla.mcnto expres>ão da vel'da.de c da. sincer idade o 
tem-se recusado osiensivaiiieute a. votal' au- prestarei assim um surviço importante á mi· 
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nha. ?~tri3.:porqnc o Sr.Presidente,ao ouvi_rl ~e enteu<la com o Ministt•o do Interior e, . 
'a :c~Lt!ca., SL achttl' ~ censuro. ~uodad~; _corri· melhor informada, p:)Ssa fazer obra aconse-·· 
,gll'a. o erro, e ~om Isso 1'-':cr~ra. o pa1z. . llmn:to a Camar& a. approval' niio só este 

Esta é que e a noss:J. m1ssao ; nao a de dt· cred.Lto comt• o que !ôr nrJcessnrio paro. o cum
·~e~ a;a~n a. turlo, a de achar ~ue.o GoYerno f!rirne1:to de dever :l que se obrigou na con
e,. mfallt ~el, e que tu1~0 o que íaz e a expres· lcr~;nma ~om os representantes dos governos 
.sao e~ac.a elo que ma1s conv_em. . cstrnng<m'O$, qnando mmistro, 0 illustrado 

Ass1m procedCJvlo, SP. Presultmte, prestnre1 S1· . Carla~ de Curvalho. 
melhOl' scniço que aquelles que entendem Rco.l meu te o Governo comllromotteu-se com 
·dever dar arrhas de dedicação e apoio a S.Ex., os g'OV<.!rllo3 estra.ngeieos a manter o La.za.reio 
approvando ~DC?ndic~onalmente tudo o que lle T~~mantlai·ú, quando t rat0u-se •Je t·egular o · 
-vem do palRC IO u~ FL'Iburgo. ~erv;ço quarentenario, eYito.uuo que navios _ 

VozEs-Muito bem. proce·J~ntes de portos in feccionados e que de
nmn•!a.~setn o;; portos do Norte tlo Brazil ·• 

o S r .. tCoélli.O c;n~rn- Tendo J vies~cm JlUI'gar qu~wantella na illln. Grande, : 
mand~do a .1\ l~:sa uma emr_;uda augD;~entar!:'lo l cum gri1ve~ prejuiz-Js dos iateresse~ parti-: 
-o credttode qne tr<tta o proJccto em dtscusoao , eulnres e commet•cia0s . . 
sinto a n~ces.?i<l<:.d~ de dizer algumas pala- E' esta a.t•az~o que me levon a. apresentar ·· 
-vra.s em JU:lt!Hcaçao dessa meu acto. emcn,tn. M pt'o.Jecto do credito em discn~são e. 

O anno pa~.oado,qwmdo se discutin o Orç~- !!~pe! 'O que n, Hlustra Commis>ão, melhor in
monto do !nk rior, houve tal prmido de COl'· i'orm::ula, propor·á uma meJitla consigaauclo os 
·tar despezo.s e :1p1·esentar economia•,que sup- meios in·lb pen;o.\·eis ao custeio c manut~nção-
1)rimit-.~nt-.~ l! verba;; iud!sp!msaveis à admi- 110 La.z,~re:.O de Tamnn:.laré. (.II~ito úcm, muito. 
;ni.stração pul•l ica . õem.) . 

O Govcmo, coa.ghlo peb urgente necessi-
·{iade de maote:· set•viços ín•Hwar.stweis. lan· O §~~.-. Ons:;;~:::tno do 7'linsci
çou miTo Llo'"f·ecur .. :o legal dos creditossupple- n-~en&..o (")-Sr. Pre~ic1entc, quando sen
mentaro$ a verbas, que en tão aqui se clizi~ t ;tViH:e pola. primeil'a vez o meu illustre 
serem su!Iicientes parJ. pr-2eucher n.s lacun:1s Q,migo, Deputo.•lo pelo Pará, o Sr. Serzedello 
que, pot•nntur::., hou'lesse no Orçamento da Cor-rê3., pe.Ji a palaYra, simulta.neamento com 
Despez!l. nessa parte. o Sr. Augusto Montenegro, por i.s.>o que, 

Acontoceu, porém, que entre 3.$ de.~pezas est.mdo au.>ente o !lonrado relator do credito 
·que deixa.t\\IU tle ser con signado.:; figura a da em di~cussão, eu, na qualidad~ de presidente 
eonserY:!çito c cu;;teio tlo Lazareto tle Ta.m:m. rla Commissão de Orçamento, julgava-me na. 
·daré, qu e, como a Ca.ma.ra sa.be, foi f.;ito :~m obri;uçilo de explici.l.r f1 Carna1·a os motivo~ 
virto(lc de a.ccordo inlernacioaal, e que o que lev&.r-am a maioria d,, mesma Commís~ã();· 
-Governo está obrigado 11or tal compromlss:"> a. a. accd ta r o credito ped.ido p~o GoYerno, On:t ·. 
mantel-o c con..;;Jl'\'al·o. vi:-tu(ie d~ n.utorbmç-lo cnnsignad;.t no art. 3" ,~ 

Eutrettnto, no orçamento foi supprimid::1. n. G d:~. lei Ol'QO.m:•.nhtria em vigor. . 
a verlia para c~te sc:·vico. O uolire DcputadJ pelo P•1rá , que primeiro ,. 

O ~Iinistcl'io do Int·~r]ot·. tendo nccessidndc i.'lll•IU, nfLo teve intuito de impugna.t• o cre--. 
'te ma.ntti!' <:. con>et'\'a~ií.o deste 1:\zard n, abt•iu !1ito S<Jlici tado pelo Governo, veiu á tribuna. ·. 
um cJ·e·lito peh~ v urb1.-Soccorros publico~- apenns expliCM' a ra.zã.o por que tinha assi
-do orçamento em vigor, a. que p:~rccia pod•1r g"•ta•!o vencido o llarecer da Commi~sã.o , e 
:;:e1· lev.•d:l. a. deep:!ZO. eiTectuada. com S';)mc- e~so. et"a qui! o cre•lito é pedido porque o Go
lhante servi~.o. verno usou tlo umn. n.utot•iza.çü.o do Poder 

Occot•; e. '1ol'ém, que o Trihun::~ l de Contas, Legis lat ivo, au to1·izaçã.<> dtl que podia. deixar 
no cunmriniento .te seu dever, impugnou do usar, tendo em vista. as ditnculdatles 
·este cr.~[!ito r~ h:t mezes que ha. h·oca cio c:om- fin;~.uceir;ts do momento e o programma. de 
municaçü~d n. n;spcito entt'e o Trihuna.l •!e ec•momi;;. do Sl'. Presir1cnte •la Repul.•lica. 
Contas o o GoV<'TIW, d.c moclo que lláo se ~abe Si la i ns tle censura. S:\ púdt• oncont1·:.w nas 
como S.l Ballh·A d·.:~b ú.iiikuldade o r:ovarno, expl'css·:i<:s do nobre DcpuL:-ulo pelo Para aos 
sanando a. l'al ti!. de co;,sign:~.çiio de vcrl;a e~ - Srs. Prc.üc.lcntc <1:1 Repub!ica ~ Ministro da. 
pecialno oN::•mento paraoccon·cr a tlespczn.s Justiça, queintervicl'am na 3-bcrtm·a do cre
indispensavcis. dito, e .;sa censm•o. reverte intcil'a ao Corpa 

Pot' isso, lerubrei·mc de up1·es-.mt:1r n Legislativo, visto como o Governo não rez 
-ilmenda em questão, que é antes uma appro- mais do quCl usaL· da autorização concedida. 
vaçi o ao acto do Guverno que auriu tal ct·e- pelo Congresso. 
dito ; e, como o Regimento manda. que _E é claro _que, si ? c:>t·po legislativo nã!J 
emendas de~sa patureza. niio sej:tm votnLias tn·esse em v1sta eqUJ_parar os Yencimentos 
som prévio parecer dt~ Commis.são de Orca-
menta, é de espet·ar que a digno. Commissão t (') Não foi r~\·is to P'lo or~·lor . 

-. 
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dos serventes das Faculdades de Direito 
àquelles que t~em os serventes das Fa.cul

, dades de Medicina. e Polytechnica, não teria 
· conferido no orç1mentoa. autorização no Poder 
' Exect:tivo para fazer esta equiparação. 

Não cJmr,rellendo que intuito otJtro pu-
des~e ter o Cungresso dando ao Poder Ex· 

. ecutivo esta. autoriza.çio sinã.o, attendenrlo a 
. razJ.o de equidade, equiparar aquillo que o 
·, proprio Legislativo entende que de>e ser equi-
parado. 
.' Não é meu intuito discutir si o serviço a 
·ca.rgo dos serventes dn Faculdade dL' Medici H a 
é maior do que aquellc que está a1Iecto aos 
serventes da E>cola de Direito. . 
· Certo e, !Jorém, que o Congresso autorí· 

zou o Executivo a fazer a cquíDU.ração. 
Portanto, si censura póde caber neste caso 

a alguem, certo ella não cabe :~o Poder Ex
ecutivo e sim áquelles que deram n, autori
zação, isto é, ao Po~er Legíslati>o, que, sem 
attender ás ~ircumstancias do p::tiz, concedeu 
a. ·autorizaç;."lo de que se trata. 

Si o Podet· Executivo niTo houvesse usado 
da autorização, teria deixado t1e conespoader 
ás vistas e aos intuitos do Podat· Legislativo. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- :Medida que 
pas_sou, tencto sido outras rejeitadas. 

O}SR.. CASSIANO DO NASCL\lE1\TO- ~ão sabia 
da .circumsta~cia revelada em aparte pelo 
nobre Deputado p:lo Pará; mas o que quero 
tornar saliente é que o nobre Deput~do, que 
iniciou o deh~te sobre o credito, nem de Jon"'e 
teve em vista negar o seu concurso para "'a 
sua passag:1m, vinrlo apenns a tribunaesplicar 
a. razão pela qual havia assign;tdo- vencido, 
entendendo como entende que o Governo podia 
deixar de usar da autorizaçiio. 

O SR.. SER:iiEDELLo CoRRi: A. - Para fazer 
obra. de economia. 

0 SR. CASSIANO DO N,\.SC!b1E::\'l'O- Sinto di
_-V'ergir da opinião do meu honrado amigo, o 
Dr. · Serzeuello Col'rêa, por isso que o Governo 

·. não podia deixar de usar da ~utorizaçã.o. 
o Sa. SEnzEDELLO CoRRÊA - Tambcm en

tendo que todas as autorizações devem .ser 
usadas. 

contraõictoria. com a deliberação tomada no 
anno passado por occasião rla votação da lei 
de orçamento. 

Queria tambem dizer que o meu honrado 
amigo, Daputado pelo Pará, o·sr. Dr. Ser.te
r1ello, concordav[l. na pa~agem deste cre
dito. que, espero, sera encerrado sem maior 
debate . 

Tenho concluído. 

Ninguem :mais pedindo a palavra., é encer
rada :.~ discussão e adiada a. vot:'lção,até que 
a Commis~ão ele 01·çameoto (lê parecer sobre 
a emend,~ do Sr. Coelho Cmtra. 

E' onnunciadn. a continmtQão da. discussão 
unic~t do parecer n. 19, de 18(X), modificando 
algumas disposições rlo Regimento Inierno, 
por· itlrlica.çã.o apresentada. pelo Sr. Augusto 
M ou teuegro . 

Vem á Me~a., é lida, apoiMa e antro. con· 
j unctamantc em dbcussão a seguinte 

EMEXDA 

Ao parecer n. 19, de 1899 

-Da 4" legislatura em deaute. a Com:missão 
de Orçamento se co:r~porá de 21 membt•os. um 
de cada Estado e um do Districto Federal. 

Sala das ses$Ões, 17 de junho de 1899.
Silna. 11fa-,·i=. 

O Sr. C-oelbo Cintra- Sr. Pre
sidente, quando orava o illtJstre Deputado 
pelo Pará, respondendo ao brithantissimo 
discurso Jo nosso clistincto collega., Deputado 
por Santa. Cn.tharina, tive occa.sião de dar a. 
S. Ex. um aparte contestando que a medida. 
por S. Ex. proposta viesse rle modo algum 
facilitar a. discussão de medidas apresentadas 
á. consideração d:• C amara ; quer fossem pro· 
rost9.s :pelo Governo, quer por qualquer 
Sr. Deputado, porquanto no actual Regi
mento ha disposições que facilitam de tal 
fôrma a a.dop~,[o de projectos nesta.s con
dições, que -podem elle~ ser aqui a.pi"esen
tados e votados, dentro da 48 horas. 

S. Ex. contestou ... 
O SR. CA.SSIA.NO no N,\SOIME."'N - Podia 

responder ao <tpurte do honrado Deputado O SR. AuGUSTO Mo:-<TENEGao - Eu con-
pelo Pará. com· as J.lalavras tlo meu Hlustre testei 1 ! 
an::Jgo, o ·Sr. Montenegro, mas como sou uma O Sa. CoELHO ClNntA- S. Ex. declarou 
especie de mediador plastico entre o 1° e o 2° que não era exacto, porquanto o Regimento 
di.Stricto do Pat·ti., deixarei tle fazel-o. e:xigia 15 dias pnra que as Commis;;ões des~ 

O SR. PAULA. RAM<lS- Felizmente a ques- sem parecer. 
tão não é philosophica.. 0 Sa. AUG!JS'l"' MONTENEGRO- Disse que a 

O SR. CA.SSIANO Do NASCIMENTO _ Eram 

1 

Camara poderin. dispeosar depois dos 15 dias. 
estas as observações qua pretendia fazer O SR. CoELHo Ctr\TRA- Muito bem; está. 
sobre o .creditú, pedindo á Camar:J. que em sua· confirman"lo o que disse, e por conseguinte a 
sabedorta a.pprove,. sob pena de mostrar-se deducçã.o logica: a tirar do aparte do nobre-
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Dellutado é que projecto algum aqui apre
sentado purle>se ser resolvido em lapso de 
tempo inferior a 15 dias. 

0 SR.. AUGUSTO ::V!OXTE::>EGRO- Não fvi isto 
-o que eu di,;se. 

O SR. CoELHO CINTRA. - Confirmando 
·sr: Presidente, o que disse em aparte ao 
.no ore Deputado, venho á tribuna ur·ovar que 
S . Ex .. nao tinha r~~;zão, q_uando tál avancou. 
-como .JUSttticattva a med1da excepcional que 
:p~ço l!cença. a S . . E-x:. para corrsiderar incon
stJtucwna.l. q~al. e_ a p&rte attinente a privar 
de certas attrJbutc;ues os Srs. Deputados ,, de 
~Jgum modo transfer il-a.'l ao Poder Eli:ccutivo. 

0 SR.. ATIGUSTO MoNTE:\-EGRo- Já a ffi r mei 
que n_ii.o tir ei attribuições dos Deputa.dos, c.em 
:passet·a.s p(l.l';l. o Poder Executivo. 

O SR. CoELHO CINTR,\.- S. Ex. diz como 
:p~ova de ru:erto, da indispensabil i,lade <h m l!
dJda. proposta. par:J. facilita r a. ado 1>Çâo dos 
orçamentos, que o mais grave mal provinha 
das actuses disposiçõe~ do Regimento :,tti
nentes a el!lendas, por is;:o qutJ muitas vez:•s 
se compellm o Porler Executivo a s..1.nc~iooa.r 
orçamentos em cuja. cauda lwuvessem me
~idas repeUidas pelo Poder Executh·o, por 
lnconventeutes. 

A atH.:mntiva de S. Ex .• que consta rlo ex
tracto de seu discurso publicado no Dittrio cto 
Congresso, envolve uma o-rave censura aos 
Presidentes desta Ca.ma.ra: .. 

O SR. . Au~t:STo :.\Jo:.;nNECTR.o- Não apoiado. 
A verdade e que o facto está. ahi-

0 Sa .. CoEL'f!O CIKTRA. ••• - porque ne
nlmma. d1s~w~ pet·ma'?ente ou que au
_gmente ou dtmmua vencimentos a. funccio
narios publicas._ . 

O SR. A ucusro :M:oC\TE:-"lwRo - Peco a pa-
l avra. . 

o SR. CoELHO CtNTR.A.-••. pódem ngurç,r 
D(l. cüuda rlos Orçamentos, desde que o Pres i
·dente da. Ca.mara cumpra o seu dever . 

0 SR. AUGUSTO M ü::'iTENEGRO- :Nã.o f!l.ÇO 
accusações, mas o facto e que figuram. 

0 Sn.. COELIJO CINTR.A- Si figuram, repito, 
c porque os !'re.;;identes da Camm·a não teem 
cumprldo o seu dever; pois o que temos no 
Regimento é bastante nã-:l sõ pam excluir 
o ma.is possível a adopção de qua.lquet• merli,la 
legl !>lt~tiva, com o tambem quo nas disposições 
geraes dos Orçamentos tigurem medirias de 
-caracter :permanente, que al~m do mais 
pareceram ao Governo inconvenientes, e que 
:a despeito disso vê-se obrigado a sanccio
nal-as. 

Sr. Presidente, pa:ra prova de que ó pos
·Sivel fazer approvar por esta Ca.mara. pro
jectos contendo as materias as mais graves 

poss!veis em 48 horas, basta ler o art. 132-do : · 
.Regimento. (LiJ) 

« Art. 131. As emendas ou a rtigos additivos, 
desde que não ve1·sarem sobre o projecto, 
mas estenderem ou ampliarem a disposição 
deU e a. obj e c to (le igual natureza. ou :1. outros 
imli vhluos, ,,·e ~·<<o redigidos, depois de npp,.o
eados em p1·~jccto~ sepa1·.r.dos , par t terem dis
cussiio ll$pcci!!l antes de serem remettidos ao 
Sena(lo. A C:~.ma.ra podel'á. acceitaJ.os ou re- · 
_jeit:tl·os depois tle encet-rada essa discussão, 
que corresponderá i 3" do projecto ordinario. 

Paragra.pho unico. Nenhuma creaçào ou 
snppressão ole emprego, nenhum a.ugmento 
ou diminuição de ordenado poderá ter lagar 
nas leis annua.s, assim como nenhuma dispo
sição de ca.ra.cter permanente s:mi. nellas in
cluida. 

Art. 132. E ntre cada wna tias ~1 iscussües 
do; qual-que;· 11roj~cto d e lei ou de resoltiÇ<io 
d ,:vem nz.;d i,<r, pelo menos, dous di~t.~; a Ca
m a ;yi podurd, quawlo julg .w c~•tee;zie)~te, .rc
st~·i;,gi•· estes inrc,rv r llo~. porem d e .<ol·te que 
1wnca se ;1tçam m mesmo d ia t 1das as· ctis· 
c«s.<iics . » 

Por este :u·tigo se vê que o;; :p<1receres de 
Commissiio póJem ser immcuia.tamente dis
cutidos e votados em duas c!iscussües se lhe 
<lispensando o interstício. Ora, des•lc que,um 
Deputado apresente aqui um (I. medi•!;~ de ct~.
racter governamental, que a.::; Commissões 
estejam ,tis postas, como s~gundo creio estão , 
a prestar o seu concurso ao Governo, imme
uiatamente d:trão 'l seu parecer c o auto~·!i<L 
meo lida requerer:\ urge11cia. e dispensa do in
terstício nos termos do a.rl . 132. 

O SR. AüGT:STv ).1:0NTEXEGRO dá. um a.parte •. 
O SR. CoELTIO CIXTRA.- Quanto ao facto de 

figumrem nas leis a.nnuas medi•las •te carne· 
ter per manente, disse que isto sô podaruL·· 
succeder si o Presidente desta Cas:t não cum
prisse com o seu dever; porqu~ o c.~so é ox· 
pressa no art. 131 do Re~imento. ERtc ar
tigo m:.nda que todu. e qualque1· emenda ou 
adclilit:o IJ !(C coratit· · r materia que ntTo se 
prenda immedia.tam,;nte ás rubricas do ar· 
çam~; nto, ou que vet•sarem sobre diS i>OSieiio 
·cte natureza diffe1'ente, ou que entenda com 
interesses particulares, seja desttte<lda. paro 
constituir llrojecto separado por acto do Pre
sidente. - · 

E:>te acto não depende da. Camaro., nã.o de
pende de votação nem de consulta á commis
:;:ã.o e é dado pelo Regimento discricionaria· 
men.:e cr.a Prssidente ela Casa:. 

Y. Ex. sa.be que ainda o anno passado a. 
Camara foi testemunha de que muitas medi
d<'S que, alias se prendiam ao p Ngramma. de 
ecoaomias, m:J.i!. qoe não estavam exacta
mente em coodiçi:íes de ser acceitas no orça-
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mento por conterem rlispc>siçües permanentes O SR. COELTIO CINTRA- Como, si não es tit· 
foram de.~tnc~du.s r'cdo P1•esi•lente tla. Camara. no Regimento~! 

0 SR . AuomTO :'I!O;>;TI>:"mt.Ro-!1. \'. Ex. 0 SR. AUGUSTO MONTENEGRil- Niio ~ &lll 
se afigura que o aetmll o!·çamentu n:i.o coe- tolber o direito uo Deputado qu~ estâ a. in-
t em meo.litl;), de tal ordem~ constitucionalidade ·~o 

0 SR. COELHO CJNTHA-0 Presid(·ntc da .. Ca.· 0 SR. COET.HO ClNTRA-E' justamente nesta 
ma.ra destacou aquelt•s Que niio me!'rlcerarn parte que ncl:o insustenlavcl a mcd7d:L pro
sua sympath!a, ou cujos autores não lbe po~ta por S. Ex. O Deputado, peh itHlicaçã:o, 
eram sympathioos, mas oukas que julgou tlcft tolhido em seu direito .ele apresentar 
conveniente cor.scn·n.r cxist8m no or!y:mento emendas :tos orça.meotos dentro tla;; disposi- 
e si ahi es·ão a cul.pa. ~do Presirleat~ e r.ão çtlcs regimentaes ; mas o que o uoi.Jre Depu~ 

. dos Deputa<los,que agiram em virtude de um tndo quer é quo seja inclu[do, além da. sup: 

.: di1•eito dado pela Constituição. press;i.o que propõe, esse d isr:o;Jt.ivo que ela. 
... Qualquer que seja, pGrtanto, fi nltc:J'açiío M Ex:ecuti;o o direito C!e emendar c;s pro
:: feita no Regimento como quer o nobre Dapu- 1 j~ctos de orçamento, embora por meio in·· 

tado sel'á completamente butl&tla na. wa. dírect•> . 
. execução. ,si po:·v.:tliur·a o Pre.<idento <la Ct· j o sn.. Auou;;To i\'!oXTENEGP.o- Eu queria 
mam cout111uar ~ prccal~r cnmo se te.m g(' estabelecer 0 p rol,lema. v. Ex. não acha 
rallll;ente pro ·e<ll~o nes~a C'asa, accedanw inr.onstitucional a diminuiç~o de compe· 

·medidas rlc C::'-rnc.c·r ]Y'!'1!1atwnt<', }:ot• lhe se tencia . 
rem sym pallHc;rs, e l'(l.ft!ltanu" outJ•M, que ·~ .. 
embora veJ·:s:JJH.!o :;olorc rn:o tc·l'ia tlc• i;!nal na· l? ~n. CCELIIO CIN1'H:\- Nao ha e~sa d1m1- · 
tureza n~ das J'UlJJ·il':o:> <lo orr;:omn:•.o não I !1utç:to. no. act~al ngmlc~1to, C'JU~ e ~!aro; .a 
merecerem sen :•púio. · 111con stJtuCJorm~;datle ~resa;tu du _sH ~ l J?.·CS lcl-

Inutil , pnrt;~n : r:r, :;r·rit a rerurm.\ ,lu l{c~-:·i· turn do nrt • . 3-i, 11:· 2?. th Consbtmç·ao, que 
menta ne~ta p~rtc, J•üi'IJlW " ,,u.; existtl . e d:t competenc1a pr:vnu\'a :>o Congressopara. 
bastante para cvl'J'ig·i r o mal. a c1·ccr.ç<to e s~tpp,·essa, de C111íJ; •cgo~ • 

. Quanto no que d iz '' ~·m<•IH1 :t " q;a' p~·tlll o SR. ,tr:;o,;;csTo Mor-;TENEGJW - Não quer 
~1cença. no ~obrr~ D·'[IU t~ •. o p:o l'a. qll:o lil!,·:u· •'c que o ExecutiYO prononhu. ~ 
rnconstltuc10nul c:m .sua nl L' rua Jl•rtl!. julgo " . · ~ · · t 
qu~ est~L il!nstrc :~. ;.:,;eml.olO.:•a n:lu 11(·11h o!c lll<L· .. O ~. n.. CúELIIO Cn'>~RA- ~u: portan o, ?en
nemt. <t l"'uma. dar seu =•~s·:ntiulento a t:.tl ,anelo ~omo o hon!'l .. do Dcp~tado P?r ê,mtn. 
medi<la. c CMhal'lna, ,·ou su~mctt,,r a a,:prcma9ao. da 
. Semelhant~ me:liol:'l. nito to}Jll por fim fdc!- c;mara um 1'equer1~euto J?.;:,a que 3: w_dica.·. 

lltar a. ::tdopçao ~o.J medidas UI'~ entes, porque, ç,10 ~o ho~rado.D.cp~Li·do ' •. ".!'. :om.ID:Issao ~e 
:como Ja. mo.strc1, 0 actu::t.l regimento im'e· fons.~tl_llça?, pm a. que estn; lll ~~ Sl e o~ n~ 
.. pendel'llc ele 'f<t<:l1ft•c;· rt:fú•·;ac. prc<:nche este .ncon~tlt~tc.?nal o QU!'l aqm ~es.ta, que c. r_t. 
tim perfeiümH:n!e. m~n~e nao e o que estll. e~ta..ut:Jo 1.a. Con:stt· 

O S \ 
, tmçao ... 

R • .- l:Gl:.'TO .•IOXTENE;.õRO - Qaero q1:c ~ • •.• • ·- ~ f · · 
. V. Ex. me!lemons~requcéincon~t\tucional. .o ~:>R. A'GGt..:,T~.:M~~:rE;o;E.G,.o-A IvesaJa 
: Estude o actual ~l.egim<onto, compare-o com 0 p1opoz a suppres"ao c,e,ta pa.r lc. · 

que propuz e veJa.. O SR. CoELHo Cre\TRA- • •• e p:!.ra. corro--
O Sn.. CoELHO CJN . -n·· s E . (L1 ) bomr . es~e roeu a~e~to, k.5ta. <t opinião da 

' TR.\ IZ • x. c . Comrmsst~.o de Policia, que acha. mconvtl .. 
0 SR. AUGUSTO Mo:'\TJo::>I;:GP.O- Dú. 1 icen•:.a nieute. 

para: fazc.r ~una 11er;.wnta ? ,\ primüira p;ll'te 0 SR. AGGUS!'Il l\íON'TBNEGRo- Já me con--
da. d1spo~Jçao V. Ex. n~o adt:L inconst.itueio· nnl ~ · formei com a suppressão desta. parte. 

o s O Sa. CoEmo CINTRA-A C~mara delibe- -
~ n.. Co•·:LIIo Cr:'\TRA.- A p:·inwil•,, pn1•te rará si com·em ou nõ.o a, audiencia da Com· 

nao ~OSS? rlizer !}t<C ü inconst•tttcionc.l, per- missão de Constituiç.ilo e Justiç·1 . 
que e mmha. , V.. Ex. sabe que ella 11;;.0 li ma i~ do qnc a A primeira p:o.rtc tla il11ica.çi'io do h onrado 
c rJ d Dl}putado contém, como di~se, Sr. Prcsi-
s~~~~ a emell a que apt•cseutci o <~nno })1S· dente, os mesmas mediola.s e a mesma mate-

o s~ . ~UGIJSTO ~fONTFNEGR.O- Dc~culpc· 
me, n~~;o dJs~uto a 1o.larlo da d iSllO:;iç:lo, elln 
póde -v:1r do ~~mlll? de Noé ; mas. pcPgunto : 
ucha mconstttuetOnal a p:1 rte que p:·h·a os 
Deputados de apresentar taes cment!as no 
orçamento 1 

l'ia de emeunns por mim apresentadas o an~o 
pn~s.\do, que ficaram sobre a ~lesa, ou nao 
sei que rlm Jova.ra.m, m:1s que constam do · 
ann~xo impres;o e rlistril...uido pelos Srs-. 
Deputados. 

O honrado Deputado por Snnta Ca.tha.rina, 
consubstnnciando todas <~s id€as por mim a.pre· 
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sentadas em •_1mo. emend:•. substitutiva, presta I a Mesa._ e os representantes da Nação na. inter
melllo"i' se~vJ ço ao r~nt.!a.mento dos trabalhos preta\aO do me~mo e no modo de encaminhar 
que o nol>re D~putudo !Jelo Pará. os debat·~s. e na celeuma qne se hn·anta. lã. 

Mas no ca>.o de ser ~prroYado o requeri- fó:·:J. contra a i.lemora dfls Ol\'a.mentos. 
mento que ti vc a lwnra de apresentar, terá Jámais pensou em cercen.r as pr-.n•;1gativa.s 
a Commis~iio de C:m~tltuiçii:o de exn.tninul-as do~ nobres Deput:'ldos em beuefiulo do Poder 
e SObõ'C e ll&.s (~:).!' i):wcccr. Exor:utivo, no que diz re~1_J·:;ito a inten•enção 

As ju li<;i •. s~•s consiiler:w'3es que a rPspeito daquelle;; na cont'ecçiío dos o:·çn.ment···s. 
f~z o ffi(:U l:o.li'auo nmig.J o Sr. Nciva., di~- E' um D1cto assignala•io l.Joj '• em todos os 
t mcto e opervoo D3jl<tta.t o pelo. Bahin, ~ão de pa.ize.- !jUe po~-;uem par·illmeutos, que a ten
gr"-nde pon,t-;r;•ção, c r-ston certo que a Ca- dt•ncia o :par:l. se limitar :l. acção pat•lamenta.r 
marn as ac;, la•·á c>ll ·1ign:~.mcnte. nesta m:·,teria 110 interes;;<l <lese p.\t• collro ao 
. Essa.:; co:1Sillcra.çl'oes 1uc aconsdham a J?edil' augmcnto cre;cente •la~ despczs.s pubiir.as , por 
a Camara. fJU 1 cvosidcre , com o patriotbmo motivo d~s~a intervençiio. 
q~e _lhe o pi'OPI'ÍO. :.~ o',~nnaçves re .ta~ v o•· tão o.: pois de hlrg8.s considev~0cs sobre a In· 
dlstl:t.::t.o I.1e[•Ubtb ; t·.~!(l.mos n(• [i m rlu. se~;ii.o ghoten:t, ondo r·s~a t~ntlencht j:i. ,·, um facto, 
e nüo m~. p:,rCG·; <lc~:·tatl•l, nc~t-:! fim de man- e na F1•anç,, onrl.~ ella tende :1. lo:·.twr->o tal, 
dato legisla.;! n', :•:tu!'at· Cio prof'un•ln.mentc diz o o1·ador que a. sua imlica\:ií.o nem de 
o .ltegimrmt.-) na l-'"l'Lt) em qur,tão, r~eixan•lo Leve se parece com o ([tlC t!elln. se t~m dito. 
muitas cu: 1·a~ qur~ ~iio ~u,cepli\'ei:; de r,l- A um :t;;art~, respon· le o m·ador que não 
forma:. e a lter:.u;<lcs em :;lono esqucci lll• •nto. re~tr-ingiu a lil:er-ia.r.le r'e tl iõcH;;~ii< J , pc.r-

. Ob~en•;1, ! ll du \'ida~ ~obre inbrprctaç:ües de qua.nto, fk;,m•!o o p1·ojectn n;:. ).Jesa p~n-.~ se 
dlspo;h;.irs r l.!gi!H··nl;•.es em lhce de lacun:~:; reccb~re!H as emendas que os S:·s. D •put•tdos 
d_o ~::.c:.: i meato, s:>:.rc n;alcri~ aliá.~ iluportan- .iulg:;.t·eru n :;ccs•;ll'io a.pre~cn tur, e :t~ será 
ilSSJma: di:>ct~tido cvm e;tas e c p:trC!cN' n:t ~<>gumla, 

Parece-me, pot·Ltn!o, de bom cons~lho qlle I qunmlo a Camara já se ach;t roclhc.r J.l:e· 
fique CSl:J. quo::; tão aliiilda l.l:•l':l. ~nova Ca- IJ•ir:J.d:t yn.~·rt olis~util-o. 
mara n·,ob·ot'. ~·ó n:1 3• lliocu;~ii.o ú que qu~?. collo~:ar um 

Si, e:n~r:;tanto , n. C;tmr.r:!. a.::sim não -peno:1.r, pequcn() obst••culo ao di reito dos Deputados 
aeho quo é 111::1.'t; ac:.;rlr:do o p1·udnnt~ atlo- de :~p:-esfntarem emendas <LO orç;,mcnto. 
pt:u··sn" ffiPtl i !:1 ;:rofOol:J. pe!o nol•rc Depu- Pens<t q u!l na 2" lliscuss·io 4 '1 ue se deve 

-tndo p:!r S~l llta Cath:trtna. cuid;tr de e~r;<·n olns ma's impO!'t.•mtes. as que 
Tenh" ns~i :r: _; usLificudo o ttpar te que de-i a Cl'\':>m e ilugm•mtam dcspcz:..s, qu! a Cama1-a 

S. Ex. ; ~on!i:J q u<>. ;t Camara. tom:l.rà em cvn- pode ri de<ida.men te estudai', J'cst,r·ingindo 
sident•;iio o r ·''lltel'intcB tO qnc vou m:.n.la i· it ancna:; 1~n :1• o dit··~ito de augmcnt.u r as cou-
1víc::a, resolvendo c m nquelte acerto o vau- si'gr.a~ões já ap:·.-sent.a.Jo.s, esturladas c VO· 
tago~1 yar:L o servi•:o pnbl!co, guiada :pelo ta • l ~•~ . . 
pn~I·lulll!O empenlto rJue t··m de bDm servir ao O or.-t•lor a.l'gumenta com o que a r~spetto 
}la.iz. (Jf,lil o l;em ; nw:to uem) se di no lHll'!amento ingtet,, n não procm•a 

Vem (t Mesu, é lido. "·f"Jia(~O e pasto con· iucntlr no animo dos nobrc·S . llcputauos 
j•mcta.mcnte em discussií.o o ~er.uinte doutrinas rJUe nenhuma. uuto•'_l•~arle teem 

"' J:làl'a fazel-as prev,•lecct' n o e:;plt'llO <b Ca-
RE•!vERDr!':l'iTO !!!al':l., 

Most1•a um dos periglls qu0 antovê, n::t. 
cc~.as iiío de profund t cris' financeil~t p· ~ra o 
paiz, em qtt: os Oi'Ç:lmento.> enr.err·am-se :!m 
um cir.::u lo rle ferr o. afim r!c !Ulm·mos sol.Jir 
com hci!t'J. e Jignidadc c)a pvsi<;<lO etn que nos 
col!ocou o accordo financeiro . 

Rcqll<'iro qnc :1. inàic..1.r;ão p3.~a. a. reforma 
do Regi:nel!to \'â i Commbs:io de Consti tni ç-:io, 
Legis!;lçÜt l e .lu ~ t i<:~- p;t1'n. interpor p:•recer, 
tendo <! fil vi~l a o dispositivo do n. 25 do 
art. 3-l dól. C·.•nstituiçêo. 

Sala r1;;s se":;;Gc.;~, 17 de junho ele 1800.
Coe/h~ ('i;:tfc! . 

O lS1'. _'\.u~n!!iil<l.O :R,l!ontenegro 
eomcça dizomlo que não ha motivo par:1. o 
reque:·imento do o;'"cor q1:e o precet!eu, por
que se ach::t rlc accnrdo com a. climinu~:ão da 
parte •lo seu artigo aeoimado de icconstitu
ciono.l. Da.•1a es~:l. explicação, c1á o 01-a.dor 
como assentada a neces,lidnde d<1. l'eforma. do 
Regime•tto. 

Prova-o a opinião un:'lnime da C:J.mara, 
os factos di>erscs que o.hi se teem dado entre 

Vcnn, poi:•, propor ;i. Cnmara um11. pequena 
r~stricção it S!lõl. inicirltiva ll:trlu.mc:nltu• em 
um rLa.\lo e rletcl'miuado momento, l'C.$tl'in
g-ioào a su:t acç:iío sobre :!.S leis nnntms. 

E' este o momcuto prop!'lo p .rn. e:>to rc
f.,rma, qu:lndo as a.rmas t1os dous grupos que 
<tqui :;c tlegiadlara.m estilo ens·\ri! tmdas; por 
is~o, cada um rle nós, sem df-saíre, •leve ceder 
naquitlc que ê uece~sa.!'ilJ, p;ra se cheg.1r á 
m:~dia da opinião que no e;pirito da Cttmara. 
existe sobre o assumpto. 

A indicac;-ã.o do OJ':tdor par te de um ']Jrin· 
cipio util, que úeve ser int1•otluzido 110 Regi-
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mento, para que de futuro não venha o 
arrependimento de se ha-ver deixado de fazer 
hoje obr1t de boa. Tontade. 

O orador volta a tomar em consideração os 
dous pontos da. indicação refe rentes aos pro
jectos vindos do Senado com emendas. e con
clue declat·ando-se con.vencido da necessidade 
de se re!i>rmar o Regimento. 

Si a Camara n üo lizer esta refo1•ma, o paíz 
a fará pela pressão da opinião publica. pela 
:pressão dos contribuint•' S, que não pndem ver 
augmentados assim os seus encargos ori11ndos 
do imposto. 

Não tem esperança que ella. -vingue, mas é 
uma pedra. que leva para o e(lificio, que esta 
certo. !;erá cxmstru i,lo, porque mais cedo ou 
m:~.is tarde esta. r eforma. se fará. (Muito bem ; 
11wito bem.) 

O Sr. Paula Ratnos susteob1 os 
argumentos qne bontem produziu c mo~trn. 
que o ~eu sul,gtitnt.ivo apro·vcittt da. inciica.
ção do nobre Deputado pelo Pará o que eHe 
tem de pmtico e rejeit!l. ludo nquillo que 
attentu ou contl'a a iniciativa dos Srs. D:!pn
tad.os ou contra. a a ttribuição privn.tiva tlo 
congres~o . 

Flcn. a discussão adiada pela. llora. . 

Vae a imprimir a. seguinte 

REDACÇÃO 

N . 12 A - 1899 

Redacç<iO final do p1·ojecto n . 12, deste an;uJ, 
qt<c atftoJ·i;;a o Po!ler Ex!!cwívo a canced~r 
t!m a.,no de licença, com o r especli't;!> orde
nadl), ao official da Cai;,;(L .Z::conomica d t! 
3Iina; Gcraes, Jose ·Cyriaco de Mugalhúcs 
B1·aga , para tratar de sua S(t'l!de onde lh.e 
convier 

O Congres•o Nacional re:;olve: 
.A.rt. 1. • E' o Poder Executivo autori:rodo a 

conceder um anno d t! licença, com o respe
ctivo Ol'den·tdo, no o01cial da C:oiX<l E ·,o
nomica de }Iinas Gel'aes, José Cyr iaco de M:\
~lhii.es Br;o ga., para tratar ele sua. saude onde 
lhe couvier. 

Art. 2. • Revogam- se a.s disposições em con
trario. 

Sala da~ commissões, l i de junho de 189V. 
- F. Tolentino. - Pe'rlf(Ji'Ú1 0, 

O Sr. Presidente- Teudo dado a 
hora, . designo _para segunda· feira. , 19 ao 
oorrente, a seguwta ordem do dia: 

. Votação do projecto n. 16, ue 1899, auto
rlZando o Poder Executivo <t vender a prazo 

aos f<J.bricantes e mercailores attingi àos pelos 
impost os de consumo consto.ntes da lei n. 559, 
de 31 de rlezembro de 18Q8, que o requere
rem, as estampilhas necessnrias p:ll~. serem 
sellaolas cle.!<r!e ja as mercadorius que ti-verem 
em deposito, mediante as condições Que esta
l>elcce c<lrn o parecer sobre as em•,ndas offe
recídas ao m~mo projecto (2" rlhcnssão) ; 

1"· dl~cussão do projecto n . 5 .<\. de 1899, 
est3 bel~c·mdo r~gr9s a que c.icYc Óbedecer a 
di;;eriminaçiio das taxas de sel!o que podem 
decretar a t:nião e os Estados. e dá outras 
providencias ; 

2" discussão do projecto n. 10 A, de 1899, 
crc11ndo um funuo especial appl ica'l"el <~.O 
resgate e outro para garanti<~ doprrp !l·tnoeda 
I!Jn circuloção, cada um constituído com os 
recursos que enumera, e dá. outr as provi
dencias ; 

1" rliscus8ão do projccto n , :!6, rle 1899, 
fixando a. compeltmci:~ dos presidmtes das 
Juntas Commercioes, nas capit:1es c.IN Esta· 
dos on1le estas funccionarem e (los juize:; do 
commercío- ou quem suas funcçues exercer 
-nns !lemais comarcas em que iõr dom!ci
Ji:vio o n !-\gOCiant<l, para preencher ns forma
lidades do art. 13 do Codko t.lo Commercio 
para a. v a litlade ,iuridic:t cio;; li vros a q_ue se 
refere o art. 11 do citado Codigo; 

Continuação da disc11s.3ão unica. no parecer 
n . 19, <1:} 1899, motlifieautio algum:•s dispo
sições do regimento interno, por indicação 
apres~nt-.tda pelo Sr . Augusto Montenegro. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 mi· 
nu tos t't3. tarde • 

34.• SESSAO E~I 19 DE .l UNJ!O DE 1899 

P1·esidencia dos Srs. Va~ de llfello (Presidciltc) 
e Silva i.llw ·iz (2" Secretario) 

Ao meio·dia procede-se á cha.macla, a. qual 
respondem os Srs. Va:z ele :Mello, Julio de 
Mello. Carlos de Novaes, Sil v il. Mariz, Here· 
dia rle Sá, Angelo Neto, ,\mol'im Figueira., 
Enéas Martins. Theotonio de Br·ito, Serze
dello Corrêa, Gulldellla Mourão, Cunba 1\la.r
t ios, Anizlo de Abreu, Henl'ique Vnllada!'es, 
Marcos de Arauj o. Pedro Borl!es, Torres Por
tugal, lldefonso Lima, F rancisco Sa. Mari
nho de AndJ'ade, F.rederico B11rg.ea, Tavares 
de Lyl'a, Eloy dfl Souza, Trinda de, José Ma.
r iano, ;vrah1quias Gonçalve.~, Cornc•lio da;Fon
seca, J oão de Siqueira. Rocha Cavai cante, Eu
al ides :Malta, Arroxellas Galv1Io, Geminia.no 
Brazil, Olympio Campos, Rodrigues Doria, 
Jttyme Villas Boas, Seabra, )lfilton, . Manoel 
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Caetano, João Dantas Filho, Adalberto Gni· 
fua.rães, Pinheiro Junior, Timotheo da. Costa., 
Haul Barroso, Fonseca Portella, Nilo Peça.
nha, Silv~ Castro, Monteiro de Barros, lide· 
fonso Alvim, Antero Botelho, Alfrello Pinto, 
Alvaro BotE'lho, Antonio Zacharias, Tlleo-
tonio de Ma~albães, Nogueira Junior, :.ranoel 
Fulgenclo. Linrlolpho Caet..1.no, Eduardo Pi
mentel, Ole:.:ario Maciel, Pa.dua Rezende, 
Gustavo Godoy, Bueno de Andrada, Panlino 
Carlos, Ovi•Jio Abrantes, Hermenegildo r1c 
Moraes. Leopoldo Jarr1im, Luiz Adolpho,Mello 
Rego, Xavier do V;~lle , Brazilio da Luz, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, PeLlto 
Ferreira, Guillon, Dio:;o Fortuna, Appa1•ício 
Mari(mse, Francisco Alencnstro, Rivadavia 
Cnrrê<t. Yc~pa~iano de Albuquerque, Campôs 
Cart1er e Cussiano do Nascim lUto. 

dindo ser readmittido na brigada policial da 
Capital Federal.-A' Commissão de Fazenda. 

Abre-se :.1. sessiio. 
Deixa m de comparecer com cansa partici

:pa(1a os Sr·s. 11-Iatta Bacellar. Rodrigues F;r
nandes, Elias Martins, Teixeira de sá, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Pedro Pernambuco, 
Neiva. Vergne de Abreu, Amphilophio, Pa
ranh.os Montenegro, Jeronymo Monteiro, Pe
reira rlo~ Santos, Ernesto Brar.ilio. Julio oos 
Santos. Ben1ardes Dias, CampoliiJa, Carvalho 
Mourão, João Luiz, Jo~ê Eoniiaeio, Jacol> da 
Paix[(o, Henr·ique Vaz, Franci~co Vei~a, Leo· 
nel Filho, Lamounier Godofredo, Augusto 
Clementino, Matta ~iachado, Lamartine, :\Io
l'eira dtt Si lva, Alvares Rubião, Casemn'o d:J. 
Rocha, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Artlmr Diederíchsen, Rodolpbo :\1iranda, 
Caracciolo.Lauro Müller, Plínio Ousado, Pinto 
da Rocha., Py Crespo e Azevedo Sodré. 

·E sem causa os Srs. Eduardo de Berred:o, 
Felisbello Freire,Eugeuio Tourinho,Rodrijl"ues 
Lima, Toh:ntino dos Santos, Edu:\rdo Ramos, 
Aristides da Queiroz, Marcolíno ~Ionra, Xa
vier da Sil ve1ra, Oscar Godoy, AI ves de 
Brito, Agostinho Vida!, Deocieci~~no de Souza, 
Paulino rle Souza Junior, Ferre1ra Pires, 
Tel\es de ll-!enezes, Rodolpho Paixão, Luiz 
Fl<Jcquer, Oliveira Hrag-a,Costa Juntar, Adol· 
pho Gordo. Elias Fausto, Ce;oariu de Freitas, 
Alfredo Ellis, Cincinato Bragtl, Victorino 
Monteiro e Aurelia~IO Barbom. 

E' lida e s~m d,~bate approvada n actn dn 
sessão anr.ececlente. 

De Leopoldo Justiniano Esbves, ex·ftel do 
tllesoureiro da Alfa.ndega de Santa Cn.tharina., 
pedindo_ set• contemplado como pensionista do 
mon.tepio, do qu,\1 d.eixou de laz~r p:1rte por 
m~.;ttvos super1ores a sua vontade.-A' mesma 
commissão. 

Do alfer0s Avelino :'.~acambira Monte Flo
res, pedindo ser contemplad.o nas pmmor,,ões 
de 15 de novembro de 1897.- A' Commissão 
de ~lal'inha e GuerJ·a. 

De Pedro ib Rocha. Miranda. ex -1 o offici al 
da. extin~ta Secretaria da InstrucQão Publica, 
Correio~ e Tel(~gr~phO!'. pedindo I'Opara.ção 
da inj11~tiça que rliz ter soffrido com o acto 
que o ma.udou addir i1 Secretai·i;l ,le Estado 
rio Miuisterio da Justiça e Negocios lr::.teriores 
cactos posteriores rJUC J.eterminaram a sua 
exclusão nessa extinct a secretari" .-A' Com
missão de Constitulçii.o, Legis1<1ção e Justiç·~. 

O Sr. "Iiit.on- Pedi a palavm-pa.ra 
a.pre~rmtae um projecto de lei,f!UC r eputo con
veniente e opportuno e que. espero, a Camara. 
•los Depntados ha. de acolher com :1 costumada 
beof!-.;olenci:t e a melhor vonlo.de. 

E' certo qt1e elle não exprime inteiramente 
o meu pensameuto, como tambern não traduz . 
todos os meus desejos a respeito do assumpto 
de que <e trata. 

Ma.s,ao !ormulal-o,fc.i obt•iga.do a considerar 
a situação prcsen te do paiz. e não me podia 
esquecer de que na actualidau<l todos os nossos 
eslorços e no~so maior empenho ue>em cousis· 
tir em rBstabelecer o equllilJrio fimtnceiro da 
Repuhliea. 

Escolhi conseguintemete um meio termo 
razoavel, que, e,;pero, ha de conciliar todos os 
interesses. 

como sabe t\ Camara, organizou-s(l nesta 
Capit:ll nma associação composta tle ci•ladãos 
respeitaveis e p;..triotas, que tomaram sobre 
seus hombros o elevado commettimento de 
commemurar o 4" ccnteoario da descoborta 
r1o Bt•;~zil. 

Pa~~a-se ao ex:pedien te. 

O Sr. I" SccreLario procede ú, 
tura do seguinte 

E:;s:\ socicda.cle j:Lelabm·ou sen programma 
que, ;;i não contem const1. nlgull1a de maravi
lll.oso, to<.lr~.via permitte ser ex,,cuwlo de 
modo qne nií.o pa~se d~~spercebida. a t.lata me-

l 
moravel da nossa. historia,, e u.o mesmo tempo 
se dê uma prova de nossos sentimentos lle 

lei- patriotismo e civilização. 
Parece-me quc,si outras fossem as circum

~<.aucias financeiras do paiz, eram os poderes 
publicos I]UC devi<Hn tomar a iniciativ<L desse 
commettimento. ~Ias, não sendo isto possí
vel na actuahdade, enteoúo, todavia, que o 

EXPEDIENTE 

Requerimentos : 
Do tenente-coronel honol'ario do exercito 

Francisco Gonç>alves da Costa Sobrinho, pc-
Catll!lra V. H 

Governo deve ir ao eocontro da.quelles cida
dãos prestimosos para auxiliai-os quanto em 

20 
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si couber, afim de que elles de:)m cab~l des- promessa constitucional, quan'lo diz n~sse
empenho a miôsU.o de q uc SQ incumbiram. <~rtigo : «Serão aproveitn.clos , etc., etc.» 

Proponrio o PI'Ojecto, senhore!, me sinto Eximo-me de fazer o historico tlesta. que-
Jnt·!éi!;lmeute á ventado; ; por·qtl.mto, sendo stão.que tanto a1T-Jctou direitos s::.crntlSsimos
DcputuJo de,de muitos anuas, a.índ~t n5.o tõ- éla m~.gistratura, e t:wtus vezes a.gitath no 
m«i a iniciativa de nma só despeza q·:e viesse paiz, de;dc 15 de novembro ate e~ta data. 
aggravar· os orpmentos •.la N;oç:io. Eutendi, Ach•• que ella já está perfeít:1!ncnte rlesen
porem, abrir· agora uma cxcepo;ão a esta J'e- volvi•la nus rliversos accordrios <l•l Supremo 
grade proceder, Yisto como o assumpto ue Tl'ibunal Federal na.s discU<i'õ~s alli havidas, 
que tr~to e importo.ntis~imo, JlOI'que o pro- e nns ra.z5es dadas pelo eminente Sr. Ruy 
jct:to que ofl:ere;;o tem por fim !a:.:er com oue Barbosa, quando advogado dos m•·gistrados 
s~ solemr.ize um:J. tla.ta glor·iosa da nos::a. bb- al:osP.nt•ld(·S. em vil·tude do decreto de 25 de 
toria e I]Ue assi;:n:d:t, poP assim diz;or, o de: julho de 1895. 
jnic:u de nossa l.'xistencia como Naq:to. Já de bem longe,mtConstituinü;, o lJOnrado-

A '-'erb.• qn•l SJ!k:ito c l1Cm ruoclc~til. ; peçu Ministt-o d;t Justiça tl.o Governo Provisorio 
apena;;.GO:OUO~ em um cr'ediro extrn.ot•Jír:al'io .e actual Chefe da Nar;ão, quo se IJstk~ pela 
ab~rto no presente cx. ~rcicio. Não sendo e~ta reforma. jwlidaria, que j:i. ha.>'i:l po.;to em 
verb::. peruranenle, ellit llórlo s !f S<"m con- prat.icl,ESta va. longe de ;;uppor qnr, os gover
str,ngiment,, Yolarla, pot"'iUO nfl•J Yíoa g1·av,·,r l!<'S rios B'to.dos despr~~arr.t:~J o di~rosto no 
o fnluro da. Republica. (A.;ioiw'o•.) ar;. 6', quo tliz: scr,:o p'!'e(eo·dfJs O• jHi~es de 
~lém disso, uão f<~zemos rnnis elo qno se· 1 di,·e!h ~ .~s desembarg<tdr:n.< -~~ .. ";ais .. nota, 

gnu· o .exemplo t.Jado '>~lo ,,Ior•:G~O E~tado dr~. e~le:s rerJul.em-se, com rar,\s ?X·.e,,ç.Jes, ,~ma
:Bal:iri. onrle a ;.~."embh~a. L<>;i.•latint acnl.o:. de 11.1sh·atnrn cstadu~l,verdade:rn. m;:.nrvela. po
vct::tl' a. ~omm(l. de IOIJ:OOOS'!•ara. auxiliar os lJtrca, .colkcando_ a mar·gem, em. grande nu
fcstPjrs da oommemoraçiio· 'tia f!l'.~nde <h ta. me! o. mte~ros e illustralics mngl~~i'lldos. 

E me parece que quando a r1:1 hi:l. rhi. ~~- F. para pl:o,·a.r o que ac,tLodo .n.;z·:,L· •. ~ast.a 
melbil!lte exemplo, eu8 deve ~er C~"'amcnte i~l!lç.ar <lS vJstus sob:'e as_ org,,mzur~l!es .]Udl· 
imit::vlo pela t"rrHí.o. "' cr_:..ri.'s <~os Est~do.s, e_ entao. >:_2l'Cmt•S que os 

Con:wm que n:Io pnosa de.~percelJi,Jo 0 cen- d:~tr·Jb.urdores da JUSttt;a <tlll ~;w me!'?S fun~
tenarJ<l, C.! uc r c lnm bra 1; m ac,>nt eclmcnto tão c;ona nos, de pen?e,ntes ~c:>~_ (i~~ ~~~;os u::spec~l.
fmsto~o e figura tão bt'ílh lutement0 na his >os, sem garantta~ ele 'ilt,\uc,~ec.:t·~e c es .. abrh-
torb. 11niversaL claue em olWS comar~as. _ 

. De mai,, o meu projecto está. mod(<lado em Af;n•irdo •. Sr. f:'l'~~:dente, o.p:trecerque sera 
ftH'mr.. tle auto;'ização e, si é vartlarle qne a do.do pela.c•,rnm!.SS<~o resp ectr:~\· p~:s ~s~ero 
Can:ara dc-s Depntado~ em ~ 11a quasi unn.ni- que-;_ o ])l'OJecto ::~Ja ~l!lgu~·· ObJ' d? <•C uellbe
midadc apoia o ilctu~l Sr. Presidenle daRe- racao, J~O.ra C!ltao cLI~cntll-o ~~LlJ.ltltmente. 
:publica, estou certo de que ell:t não àuvirlará O Pl'OJec!·J e o seg-Ulnte.- (L,;}. _ _ 
que S. Ex. usa dessa an!or izr:.çit~, segundo Este proJecto,.Sl·. Prcs1d~ntc, nao ~em slm-
o seu cleva.ão CL'itnrio e do modo que jnJ.-rar plest_ncnte em vista garai?tn' 03. ~lt.rmtos dos 
mais conveniente e pro\·ei toso. · "' n1ilglstrados posto.s em cl!~pé>lltbhl'>aüe; elle 
AS~im, ereio qn':l nii.o ha no.da de estranha- tem.t::uni.J·:m pot• 11m fa1~1· umtL G"r~;ntl.e eca-

•el no pr oje~to de lei que vou submetter á non11a para os cafr.,s pub.hcos. .• 
Camam elo~ Deputo.dos ; e, portanto. ~~pera . Approv~do que se,)a. Julgo ~"Pte. em sm~ ou 
qu~ ell~t o ha (le approvar, aproYcitando sete anno.,, ma1s ou mcnn~. o Tl1c,0uro tenho. 
.as>Jm o ens~>jo p:tra dai' :1o mundo um t~st€- se\ exoncr·;\do r!~ um grantl~ uJ:<]Jendw; qu:1uto 
munho e!oqucnte de seu p:1 t.1·toti~mo e uma ?-O L do_ do tl!1:elto dos mag-lstt·:~d· · ~. o lllO\l pro-
prova in·ccns:n·el de ~un. 1:ivíiiz:1ç:to. J0.~t.o /;tl!a tao :'tlto_. que ''lU :d;·;no .de suas 

Envio ·i Me , · t ( U . l·lea~ Y<lffi o pt'OPt'IO Potlcl' ExreutJ I' O, que 
mt!it1 l/(n;;_' so. 0 meu ptc>JC~ 0· · <!:lo vem; ac:tLa d(! bai.x,n· um tlP.CL'eto lll~llilic:~n t1o as. 

) n.p0:'0nbnot·HlS daqucllc~ ma~·~,. tr a·lus que 

O Sr. Presldenlte -O projecto 
:fica. sobt•e a. mesa para ultericr deliberaçã.o. 

não litig-ar:~.m as suns rei rlte~l':ov·,us depois 
r1o ilc~reto liC 25 de jlllllo de l~b5, que os o.pO· 
seutvu. 

_ i~sparo. pois, q rtc a Camara. o tomm•{t. na 
o .§~~. vi'oao de Siqneirn - dcYirlo. con,:idet"D.I;ão, e ~ue !1. CcllôiJU'ssfi.o de 

s;·- Pces1dento. vcaho a~rci'ent:tl' il. con,idel'.l·r Constituição, Le;dslnçi.i.o c .Jil::;tiça de. em 
çao d11 Carna:_a. um Pl'OJect:o q11c. :1. me-n \"Cl',l curto J•r .. zo, o ~ou par·ecer, alim de ser o 
e a tmducçao fiel do e~p1rito •lo lr!gisla.•lor rneõmo di~cu~ido. (MHilo l/em, m "i lo ki•l.) 
que formulou o nrt. G · àCJ.s ll i sp,siçl)r,~ t1·ansi· 
tor;as da. Constitniç[o Republicana; que tem 
por ~m regul:w·a. nonJCa·~üo <los mu<>isLl'ados 
em <"hsponi bilida.Lle, fazendo assim effecti va. a 

O Sr. Ji.:.residenl!oa- O pr••iccto tle 
\l. Ex. ·tlca sobre a mesn. até ultcl'iol' deli
beração. 
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E' annunchvla a continuação da. discussii.o 
do l;equeümento do Sr. Luiz Adolpho. 

O S:t•. !!:.o.<ii:z: Adoli)UO ao t erminar 
o seu discul'So na sessão anterior t 'n!m. clecla· 
rado que o JH'OcG.:limento <Lo Senador Ponce, 
lon.!:!'e ce ser (tehle;tl para com o Sr. Ministro 
da Fazen•l:J, com:J o ~:.ffirmou o Sr. Dapnt"ldo 
pelo i{io G:·ttr.d.a do Sul. fôt•a psto contrnr·io 
dos mnis coerectos, como prova pela. lcitUI'a 
dos telt'gl'ammas que foram trocarlos ontre 
s·. Ex. e o che!c do partirlo republiC~LnO de 
Matto Gros~o . 

Refere o orc.dor que, po.ucos dias depc.is da 
capitular;ií.o rl a :~ssemble;l e do acto da a nnnl· 
lação da eleiçii.o, ex.igido pelo Dr. Joaquim 
MurUnbo, S::)g'Undo tell•gr:1mrna publicado na 
A Not•'cia de :; de ab1·il. declaral'am os ,jot·· 

• naes dest:l Capital que o Senador Ponce !;C 
achava á di~>pos:~il.o e ordens de S. Ex. , o 
que motivou as explicações qne se eon teem 
nos telegrammas seguintes: 

can,lldatura e se pede que os representantes
do Estado consultem aqui o Ministro da Fa.
zenrla sobre a couveniencia ue ser adoptado 
candidato o Dr. Manoel Esoeridião da Costa,. 
Matques ou se. lemb~a qua"lquer out ro alvi
tt·e para honro~a cor.cil iaçii.o. 

Respondeu-se a este tetegramm::.. que o· 
pa1·tido deveria apresentar chapa. sua na. 
ele ição qtte ia ter logar, ú ':;"ta. ,:os tactcs . 
quG tinham occorrido, declarando-se mu ito 
acertado. a indicação do Dr. MJJ.liOd Espcri
dião. 

IJ Sr . Senador Ponce rru;olveu, porém, á. 
vista do estado de ana.x•chia que jâ. r!omim~va. 
U <\ c.'\ oi tal. da. exultaçiio dos nnimos, proceder 
<~ um· accorrlo com o Sr. Ministro da Fazenrla 
e para esse fim uirigiu o. S . Ex. o seguinte 
.telegramm:\ : 

~O;; t ermos do :pare!:llr ua a.ssemblé:l. Jlo.:iC_!ll 
parecer pouco convenientes, mas exprllmrao 
sempt·e a verda•le qnc nós mnnif~>si:\.mos sob· 
pnlo.vr:t de honra, em nossos ant ,riot·es t ele-

« O Di' . Jc·tlqUim Murt inliO pediu a nos:;:\ grammas . A lingua.gcm dign'' com que 
opinião sob1•u a. sit.uação politica. Re:s):on- j·r<\ncamentc nós temos fh lln.do não comporta 
demos: Luct~. ermada. terminauu, embor:!. in· n. paixão que nos attribui:s. . .. 
sur•·ecto2 se rBtir:t~~em :H·mados e muni- «Si qu~rêis, por·tn.nto, harmomz:w a. fam11la. 
ciatlos; an1mos aimla multo exaltado>, pois n ma\ to. grossense, nós vos _o.judaremos uesta. 
annulht<;5.o d:t eldção dnlorosn.mente sa:::ri· meritoria. olmt. 
:ficou a vcr<hd'' cleit(•Nl. O múvlmeu to :tl'· ~Lembre· um nt vitre àonroso para tmlos . 
mado nunc:~. roi meio legal de pt•otesto contra que 0 acolheremos. ~Ianoe l Esperidião, Sa· 
prcccsso elcitor~l. O grupo dos d iss1r1eote; tomão Ribeiro, coronel ,\.lv<:s DJ r w::, Dr. Fer 
servin auen:ts de inconsc~cntc instru:l!Cnto rcira ;l.!entlrs, Costa. ltiheiro, Arna.l•!o :NOViS, 
ao!j nossos. natur~1es o raucotoscis n<l\'e~so.rios Costa. Marque.;, Per eirt• Gom~s, coronel .João · 

• qu e qllc:c·w.m vmg-ança p::la. reTolur;<:o de );unes e Manoel Escolastico são nomes •'e am· 
1?92 ~ npos~::1·-se r'o g:overn9 a. to• lo tr•;ws:~. I•<~ a.s púrcia.lialida.dc:; qu~ pod~m. fur~1~r 
Sltu nça:o lJI'htlca, portanto, oast:mtc :nelill· nova cll1!p:l.. Fórn. destes so al~um patr1cto 
drosa ;11n·~a; m~s Cl'emos que o acer to n:t e:> l a.l heio ás luctas lo<:a.es. A"'uar.J<~mos vo~:;o 
col!l<:_ do novo clindi.lato :r p;·esidencia, n.:r. noYa .i uizo imparcial . Respondeu~ Tamli~m desnjo · 
cle:ç;~o .a q\JC se vae proceder, podem tutlo accvl"tlo e concilint:ão e 1\CSS!l sentido te!egra
)Ull'mom;;;~r . C•1mo matto-groswn~e3, e;;to::.mcs phei aos di~itlentes de quem a<>uardo re-
prO)TiiJtn~ a. vos :•jud:u: na n1eritor ia oi.Jr:!. tla sposta. o · 

pacllicaçao . > . . . «Xo dia 10 telegm.phou: Do:; nomes apre-
0 uoss:J p<~.rt~Llo. pllrthlo numeroso e fo1:tc -,entudos escolho Alves Barros, presidente, 

n ão tom:J lu·~t:t . m~s a noss;\ terro. necess1 ta .Joüo Nunes 1• v ice. O 2·' c 3·• silo 21 (;·a csco~ha~. 
de pnz e tr:lnqui t id~r!e, ,e dest>jamo;; sab.::;·, de· Pnra 0 tlir'ectorio: dous governi::itã;; , dOES 
ante Llesh cx~OS!I{ólO l l'anco., leal c Si ncera, I diosident<:s e chefe o O{lS dcmo.cratas . Uniao .. 
qual YO$~a. opini:1o .-Ant~;tio C~sw·iJ.-G~J. de t o(los os partidos . Re$pond~mos: accei-
-ncJ·oso Po, rcc. •> tamos president~~ Barros, mo.s am1gos querem 

, ,.. " rr . • · " " . , 
1 
1\l;rscarenlms para 1• vice .e cor.onel l'!Ol'eira;· 

A cs.L .t:~ l c,.,~a~m.t, .. cn.;a hn.,ua.,em ~1.,11~ Sona p ;l!'a. 3', sendo <uno·ma;s o.cce1ta':el. 
e }latrwt,~.\ no~o. ~u~r:11Za\a s. •.lec!nrnç.to de Niio concor(lou com a modificaçao e por 1sso 
:prl1~1e nte ru.rnc~lr .. :l ':.1mpren~ad1 •rl.a, respon· 0 parti•io ;tcaba. de adopt~r os seguint.es ca.n• 
ponclcu o St . ~hmst,o da Fazenda.. did:\tç,s: Esperh.lião, pres1dente; 1• VIce, Sa- · 

«Os tormos do pat•ecer da o.Escmblén. são lomão ; z• vice , Mascarenhas ; e coronel Mo
., pouco conYcnic;ites. A linguagem elos vossos reira Seri•a., terceiro. Dll-'mintam o mani

t elegramnms é t ão apa ixonaúa que ntio sei resto que publicou Metello em Montevidéo. »· 
0 que vos propot•.» Como se püde ver dessa resposta, o Senador 
~este mesmo despacho vem a. dcclaraçâo de . Ponce procedeu ~~ito corrcc.&t~m~ute o de-

que o camlido.to . cuja eleição ti1:ha sido an-~· notou até um espmto ~e concr.lw.çao .. que era. 
nullada, o Dr. João Felix, des istia dn su~ p:~.ra admirar. conllecJda a 1utens1dade da.. 
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paixão pa.rtidaria ainda tão excitada pelos 
:recentes acontecimentos. 

Não era admissivel que apresentada uma 
lista rle nomes de pesso:.s de ambos os credos 
políticos, para que o Sr. Ministro da i-'~zenda. 
escolhesse um presidente. pretendesse S. Ex. 
ewolher de uma assent:v!a os dous pt•imeir•os 
lagares , df)ixando ao chefe do partido 11m 
Matto G-rosso a escolha dos 2" e 3''. Não er<l 
mais accordo e nem canciliação, err~. simples· 
mente uma imposi<:.ão que S. Ex. l'a.zia. e 
tanto valia :tpresentar chapa completa. 

Não acceitundo o partido essas condíçües, 
começaram !lovamente :os correrias e ata· 
ques à mão armada. e!Iectuados por nume. 
rosas grupos armar\o;; que se dirigiam paNt 
os <livenos pontos <lo Estado a praticar actos 
de vandalismo e desacato â~ autorid.ildes. 

Reconhecendo novamentP- o Senarlor Ponce 
as diftlculdades rie uma tal situação que :•inda 
mais se aggravaria com a approxirnacii.o das 
eleições e havendo recehido telegt•amm<t de 
MontEVidéo em q11e um cmissario do Sr. Mi· 
nistro da Fazenda propunha. noYamente nc
cordo, resol>'eu tentar ainda uma. vez chegar 
a uma solução que impedisse o derrall1a
mento ue sangue e novas ~cenas de desordem 
nas rutaras elei-ções. pedindo aos reprenta.n. 
tes do Estudo que entrassem aqui em qua.l· 
quer accordo com (} Sr. Ministro da Fa
zenda. 

não recuam deante dos mais condemnaveis 
processos. 

Diz quo, 'l. t.hPOl'i(l. da neutra.lida.de absoluta 
rla. forGa federal que jâ. uma. vez secundou 
tão eriic;Jzmente as vistas do governo para. 
entregar os poderes constituídos do seu Es· 
tado de mãos atadas ao Ministro do Sr. Cam· 
pos S;tl!es terà novamente sua applícaçito ua 
eleição proxima que vae realisar-se, achan
do-se a di::;sidencia. em verdadeiro pé de 
guerra. 

Não sabe como nestas condições poderei. 
realimr·se a eleição, urna vez que a liberdade 
eleitoral não terá. u. necessaria garantia. 

O Sr. ~lello Rego (pela ordem)
Sr. Presidente, V. Ex. compri!hencle que a 
discu.>são, no terreno em qu'.l est<~. collocada. 
obl'iga os oradores que ne!la interveem a dar 
desenvolvimento ás suas opiniões e faltando 
<~pena~ cinco minutos para c•ltnpletar a 
hora tlo expediente, hora regimental qne não 
pôde ser prorogaàa, pedirü~ n. Y. Ex. que 
con~idtn'asse terminada a llor;t do expediente 
e entrasse na ordem elo dia, adiando a dis· 
cussão do requerimento p~ra. a sessão se· 
guinte, por isso que clesejo falla.r sobre elle. 

Fica adiada a discussão pela hora. 

Compareceram mais o;; Srs. Silverio Nery. 
a.trlos Marcellino, Albuquerque Ser,'jo, Pedro 
Chermont, Augusto Montenegro, Utba.no 

A' vista destas nova~ imtrucçües e de ac- Santos, Viveiros, Luiz Domingues, ThOmaz 
· cordo com seus co !legas de representação, Accioly, José A velino, .João Lopes, Helve~io. 
procurou a mediação do Senador Rodrigues Monte, Augusto Severo, Francís,~o Gurgel, 
Alves, que gentilmente levou ao conheci- .Tose Peregrino, Coelho Lisboa. Appolonio 
mento do Sr. Presidente da R,ptlblica a se· Zenaydes, EL'ffiil'ÍO Continllo, Affonso Costa, 
~uinte pr-oposta: o partido republicano. che· Herculano Banrleira, Coelho Cintra. Barbosa 
nado pelo Senador Ponce. acceita.va a ca.ndi- Lima, Martins Junior, Moreira Alves, Juven

·datnra do coronel Alves B:1.rros, jâ. indicada cio de A~uiar. Arthu!.' Peixoto, Amnjo Góes. 
:pelo Sr. Ministro rb Fazenda., indicava tres Castro Rebello, Tosta., Fmncisc:) Sodré, Paula 
nomes, os r lo Dt•. Espcrirliü.o Marque~. coronel Guimarã.e~, Leovigíldo Ftlguciras, Galdino 
Salomão (~ Mascarenhas, JXlra. de entre e! les Loreto, Torqu:üo 1-Ioreira, Jose Murtinho, 
~scolhet'·Se o 1° vice. designando e 2" vice·c lrineu ~I ;tchado, Alcinrlo Gnanaba.ra. AU· 
üei:x:a.va o 3'' a escolhn. d<t dissir!encie., I "'Usto de Vasconcellos, Sã Freire, I3elisa.rio de 

Levn.da. esta pro'Post:D. ao conhecimento do Souza, Eri~o CoelhO, Leonel Loreti, Ba.!ros 
Chefe d;t NHÇ:iCl, nlli Pslc\·c cinco dius, no fim Franco Jtmu:-r, Çrb:tno Marconde.-:, ~fayrmk, 
dos quaes se declarou quo w nos te1·mos do! C:1log~ros, Alme1~n. Gomes, Gonçalves Ramos, 
a.ccordo primitivo, i~to é, indicnnrlo o St·. Mi- O_ctavmno ~e Bl'ltO, Rorlolpho Abr•êu, Cupe!· 
nistro d>t Fazenda o presidente e o 1" >ice, ttno ue SHJUCJra, Arthur Torres, G<lleao 
se celebraria o accordo. Carvalhal, LUC<tS de Barros, Edmundo da 

Fons·~ca, Ft·aucisco Glicel'io, Alves •h Castr~. 
Alencar Guimarães, La.men1Ja. Lms, Leonmo 
Corrêa, l;I:lrçal E~cobar e Possidoni o t1 G. Cunha. 

A' vista de uma tal declaPa<:~1o, deu o ora· 
dOL' as negociações pot• terminalla;: e telegm· 
:pilou para Matto Gl'osso, decbr(l.nt!o a impos· 
Sibilidarle de qualquer a.CCO!'diJ, devido as _ • 
·exigencias do Sr. Ministro. O ~1~. Pres.tde_n.'te-H~vendo nu-

o t.d t .T • • • mero, vae se proceder as vota.çues (ta.s ma-
. par 1 o a que per ence o orauOl' 1ra as ' terias 

urnas e :L l.'esponsabíli<lade pelos aconteci· • 
mentos que se desdobrarem caberá. tão só· E' lido, julgad.o objecto (te deliberação e 
mente úquelles que no SGU desejo imrnode- enviatlo á Commissü.o de Constituição, Legis· 
rado de empolgarem o govel.'no da Estado laçi.i.o e Justiça o seguinte 
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SESSÃO E!d 19 DE JONIIO DE 1899 

PROJECl'O 

N. 31-1899 

R egtcla as nome.rçües rio ~ mag.istrados em dis
ponibilidade parct o.~ ca1·gosde jusliça dcpen· 
dentes do Go&em o Federal 

O Congresso N'<~cional decreta: 
Art. 1. • Os magistrados postos em d~spo· 

nihilidade, por forçado art.6• das dlspos1çoes 
tra.nsitorit>s da. Constituição do. Repub:ica, 
serão apL·o~·eitados nas vngas, que se derem, 
de juiz secc!onal, c1e juiz togado do Supre mo 
Tribunal Mili tar. aud itor de guel'ra.. p1•etor e 
membros do Tribunal Civil e Criminal <lo Dis· 
tricto Federal . 

Art. 2.0 Aber~a. qualquer das vagas a que 
"se refere o artigo antecedente, o GoYerno de· 

'\"Grá .pol·a em concur:)() durante 60 dias; e os 
desemb1r~adore~ ou juizes de direito em dis· 
ponibilidadc que a pretenderem se a.presen· 
tarão, exbibindo certiàü.o l'!e antiguidade na 
magistratu ra, e em qualquer outra especi<! de 
serviço publico. 

§ I. o Será preferido par<\ a. nomeu.çflo o 
magistrado que f0r em absoluto mais antigo, 
dentre os que tiverem requerido o logar, 
salvo paro os cargos rle juiz togado do Su
premo Tribunal :'lli titar e auditor de gu ert·a 
em que prevalecerá a maior somma de ser
viços militares, quando os houver. 

§ 2.'' Em falta de concurrentes, o Governo 
•nomeara o ma.is antigo dos juizes de direiio 
e, si a. vaga se tiver dado no Tribunal Civil e 
Criminal ou Supremo Tl'ihunal ~Iilitnr, 
caberá.' preenchel·a com o desembargador 
mais antigo, sendo que, em um e em ou tro 
caso, só será. contado o tempo de serviço na 
magi~tra.tura. Da recusa á nomeação resul
tará. a. pet·da. das V<1.nta~ens pecuniarias e 
tempo de serviço Jlara. a. aposentadoria, da 
data. em que devia. tomar posse do cargo o 
nomeado. 

§ 3.• Para os fins da presente· lei, todos os 
juizes de <1ireito e desembarg-adores em dispo
nibilidade remettel'":ro, deutro do pra )(o de um 
anno, a contar tle.;;ta. data, certidões de sua 
antigui!latle e a.q uelle que o não fizer será 
aposenta·! o ·com o ordenado proporcional ao 
tempo que contar. ' 

Art. 3.• Revogam se as disposições em 
contrario . 

,.,. Sala das sessões, 19 de junho de 1899 .
' Jocw de Siquei,-a. 

E' lido, jalgado objecto· de deliberação e 
enviado· á Co!Dmissão de Orçamento· o se· 
guinte 

PROJECTO 

N. 32 - !S99 

.4.tlto;·i=a o Governo r1. abrir, no COi 'Tent e exu
cicio, ao i11iní;;te1·io <Ü Jusliç<L e Ne!JOci1> 
! 11te1·iores o c;·edito c:r.trao;·diHarÍ•) ele 
60 :000~, af1m d~ auxiliar a Assoti•tç<!o do 
4 " ('enteilltrío d<t Descoberta do Brasil, na 
comme.Ho>"açiio que ell 1 projecta re.tli::;ar t~o 
anno proximo ú11tlouro . 

O Congresso Na,:iona.l resolve :. 
Art. 1. • Fica a.uto~·'zado o Governo a. abrir, 

no co1·rente ex;~rcicio, ao Ministerio ela. Jus
tiça c Negocias Interiores, o credito extra
ordimwio de 60:000$, afim de auxiliar a. 
A ssoei (Ç<io do 4° CeYI ten wio ela D~scobcrta. do 
Bra:;il, na commemoração que ella pr ojecta. 
rea l•zar no anno proxi.mo v iodoor o . 

Art. 2 . • R~vogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R.- Sa. la das sessões 1!a. Camara. 1los 
Deput(\dos, 17 de junho de 1899.-.1. • • ~lilton . 

ORDEM: DO DIA 

E' annu nciada a votação do projecto n. 16 , . 
tle 1890. a.utorizanclo o Podei' Exeeu ti\'o a. 
vender a prazo aos fabricantes e mercadores. 
attingidos pelos impostos r!e consumo con
stantes d;1 lei n. 559. de 31 de dezemiJr o de 
1893, que o requererem, as ePltliDpilhas ne
cessarí:.ts para. serem selladas desdejã. as mer
cadorias que tiverem em deposito, med iante 
as condic;ões que esta.b~lece, com o parecer 
sobre as emendas offerecidas ao mesmo pro
jacto n<~. 2• discussão (2·• discussílo). 

E' approvnrJo, sa.tvas as emendas dos Srs. 
Francisco ::iú. e Heredia tle Sá, o seguinte 
art . !• do proJecto n. 16, de 1899 : 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. J ,• E' o Poder Executivo a utorizado a· 

vender a prnzo a.t·s fabrican te~ e mercadores 
attingidos pelos impostos de consumo con
st nte3 da lei n . 559, de 31 tle tlezembro de 
l898. que o requererem, as estampilhas ne
cessarias para serem selladns desde .iá merc:t· 
duriM que tiverem em deposito ua data desto. 
lei, medianto as condições segu intes: 

§ !." Os fabrica.ut .\S e mercadores que se · 
quizerem aproveitar do boneflcio desta lei 
juntarão no seu requerimeuto uma declara.ç&o 
autbentica da na tureza, quantidade e -valor 
no mo1·cado das mercadorias que tiverem em 
deposito e· d:~. somma em estampilhas pela 
qual se constituem devedores á. Fazenda 
Nacional. Est a declaração ficará av er bada na. 
repartição fiscal competente. · 
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§ 2.> .As est:J.mpilha~ lhes ~erão fornecidas, 
mediante assignatura de um termo de Llepo· 

·sito. 
§ 3. 0 O pagamento da somma. devida será 

feitc.por quotas mensnes cobraveis atê o dia 
lO de cada mez, de motl.o que a 31 de dezem
bro do corrtmte anno esteja elle integ1•almente 

·effect ua.do .. 
No cuso em que, até o dia 10 de cada mez, 

a quota dev1da. não s~ja paga, rcput.u-se-hão 
vencidas todas as restantes e procedcr-se-ha 
à cobrancn. executiva. ~ 

São successi\"':l.l!lente postas a votc,s e rejei
tadas as emendas o.fferecidas pelos Srs. Fran
eisco Sá o Heradia de Sli. ao art. 1° do 
11roj9cto. 

E' approYado o seguinte al't. 2' elo pl'Ojecto: 
-« Revog;lm-sc as dispooicêl:~s em cont['ario. » 

E' posto a votos.<:; rejeitado o adclitivo o!l'~
·recidg :pelo Sr. Francisco 8:1. 

O s~·. Nilo Peçanil.a (pela wdem) 
-Tratando-se de assumpto urgente, que diz 
respeito ;i. prompm c regular ar!'ecnda~ã.o das 
renrlas public,ls, requeiro a V. Ex. que con
sulte it C amar(~ no senti1io de dis[lensn.r in
terstício par·a o prn,j~cto, aam de. entrar 
amanhã em 3" díscus8ãO. 

Consulta.•.l(l. a Q(lmara,é conceuida a dispem;a 
pedi<.l~. 

O S•·· Prcsiden~e -E.,tão findas as 
-vob:v;õ~s; pasc;a-se á materia em discus~ão. 

E' annunciada a P discussão do projecto 
n. 5 A, de lS9g, es~abelecendo regras a que 
deve obedecer a discriminação das taxas ·cte 
sello que podem decretar a. União e os Esta
dos, e dá outras providencias. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
dis::ussã.o. 

O Sr. Pre~icllcut;e- H<\vendo nu
mero leg<1l, vou procerler á votaçrLo do pro
jecto n. 5 A, de 1t;\J!), que acaba de ser encer
rado. 

Posto a votos, é aprovado em ra discussão 
o seguiute 

PR<'JECTO 

N. 5 A-189'3 

·o Congresso Nacional decret;1.: 
Art. l . 0 A disct'iminac;ão da~ tJ.Xas de 

sello, que p:~dem dect"cta.r a União e o~ Esta·· 
dos, segundo os arts. 7, us. 3 éD,§ 1° n.l da 
Constituição dii. Republica, obedecerá ás re
gras seguintes: 

§ 1.0 E' da competencia exclusi-va dn União 
decreta1• ta.xas de s3llo, excepto sobre actos· 
emnn~dcs dos governos tios E~tados e negocias 
de sua economia., sobre os qu:ws compete ex
c!asivam(;nte aos me>mos E~tados exercer 
essa faculdade. 

§ 2. o Consirleram-se negocias da economia 
dos Estados os q tte são ·reg lllados por leis es
tar.luaes. 

Não ~ão comprehendi•los nesta. clausula os 
netos de qualquer especie regidos por leis fe· 
dera.es na coniormidurle l1o n. 23 do art. 34 
da Constituiçilo,os qllaes siío sujeitos ás taxas 
aue a Uaiã.o decretar, ainda. ~ue tenltam de 
produzi!' eff~ito no proprio E:>to.do de sua 
origc;m o de. ser p1·oc~ssaii.os nos respectivos 
juizos. 

Art. 2.• Fica o Governo auto1·iza.do a ex· 
pedir regulamento para execução de~sa lei, 
no que, reven'lo o que lJaixou com o decreto 
n. 2.5i3, da 3 de agmto de 1897, mantcrã as 
t:tx~. multas e penas nell·3S estal)eleeidas 
e na lei n. 559, ele 31 d.e dezembro de 1898, 
assim como estatuit•it as medidas que .iulga.r 
ncertndas p:1ra. asseg-urar a a.rree~tdu.ção do 
imposto de sello nos termos dos arts. (jo ns. 4 
e 7 § 3" da Constituicão. 

Art. 3.• Revogam-se as disposiçõe~ em con
trario. 

O Sr. At.Jgu~to ~B:onten.e;;-ro 
pel'1 o1·dem) requer dispensa. de in~erstieio 
pam o projecto entrar am,whã em 2' dis
cussiio. 

Consultada a. Ca.mara, é couc8dida. s. dis
pensg, pedida. 

E' :1.nnunciada a 2" discus;ão <1o projecto 
u. 10 "\,de 1893, crea.ndo um f(:n·lo especial 
applicavel ao resgr..t~ e outl'O para. garantia. 
do papel-moeda. em circulação, cada, um con· 
sti.tuido com os recurw::; que cuumera, e dá 
outt-as providencias,. 

Entra em discu~são o art. 1.0 

O Sr. Scr.zedeHo Co1·rêa-Em 
notave:l discurso em 12de março de 1894 dizia. 
Paul Deschaucl,uma da.~ maiores inrlividuitli· 
datlcs ela. França mo,lernr •. peh~ !o:Jga gestação 
do pensamento e vela luct;~ segm•a e tenaz 
contt'D. o inuiJl'crent.ismo: '<Si e certo que::~s 
idéas são ns forças sollcrauns do mu a do, é 
preciso que o hgi~laum• IlO>sa dominar os 
!hctos para dirigil·o~, tenrlo sempre em vista 
quena.s d~mocra.cias o prüprio interes~e do 
povo exi;;e garantias ;~ontra sua. grande mo
bilidade.» Estas pa-lavras ayiv;,ram-se no es
piríto do orador, ao ver a cnrrente que se 
tol'mou Já. fóra e que denLr:o do Pnrhtmento, 
nas conversa~ de corr;}dor, j(J. encontl'OU éco, 
contra. a politica !iuat:ceir.l co Governo na 
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queima do 1l:lJ?:ll-moeda, que todas as sema
-nas com Ionvavcl tenacidad~ vae executando 
·o Sr ... Ministro da. Fázent1:L, umas da.s menta
lidades mais cxtraordinarias que tem pos
.snido o nosso paiz. 

Más, ao me~mo tempo que em todos os· 
-cantos commcuta-se o desastre de queirmw 
~sse dinheiro, com o qual, dizem, se poderia 
~ompror sohe:·nnos para diminuir a divirlo. 
externa, formar um fundo C:.e garantia pa1•a 
:a. mceda em circulação, mandar constr-uir 
cstrnd(ls de fert•o, etc., ao mesmo tempo 
.que se c:·it.ica com vivacidade, avo!u
manllo-se a campanha. que se comecou :t 
fazer lá. fóro. contl'a a polit:co. fi:,nnceira 
-do Governo, a queim:~. do papel-moeda. 
(lUe, dizem, é •.linheiro, é moeda, ú 
riqneza.. o actual projacto, que resume 
as idétts rlo GoYcrno sobre o assumpto, que, 
em synthese, encerra a ex:press::io do que 
.quer, do I]Ue pretende, o actual pro_jecto que 
-o.rrerece n mpla o~casHio para largo debatE' ,para 
que Clld~ um de nós -venha clizer o que sente, 
{I que pensa,- o actual projccto vae pa~;an .. lo 
por est!l Cam:'lra como si eUa ii ,sse u m cemi
terio. Po:s bem: o orador vem com sinceri
-dade (lizer o que pensa, exprimit•o flUe sente. 

Tendo o S.llllO pass:1.do justificado como uma 
dura neces~id,tde oaccordo de Londres, tendo 
assegurado qu~ elie vadia ser o pharol que 
nos le\'a~sc ,\ sa!Vil.(;ilo ou o escolho perigoso 
·do no>m ruin:1, pois quo tndo dependh 
<los planos qnc fü:>Scm executado.~, das 
medidas com!)lcm·\ntarcs que oA1ptus>emcs; 
em ~:<i el!e nfto er.l, com e1Ieito, um systelll:~ 
capaz de melhorar a nossll. situoção e ;;im 
uma. tregua, nm armísticio, pnrt\. podermos 
orgtl.niznr a nos.::a. d<;f~s~. :-.nto o p:•ojeato 
qnc se nprcst'nta. c que resume o pens3mcnto 
govern:!ll1ental, vem dizer o que ~ente. O 
nobre Dopubdo pelo Pará. copiou ipsi~ -rc:·IJis 
as idl:as d t mt n·::~gcm c c,tit in fi>rm:ulo cio 
. que alé na. pro\"ide.ncia que matllla f:1zc r o 
deposito em .Loudres ;t ir.hi.t é ~·~vern:: m~utn.J, 
em UOl'a , áU fl:tl'·l~O.S CCilll~ UC tao bonrrs~\ t :t
l'Cf:\, S . Ex. i ll(}icas;:c JXll'a. justifica(:lio mo
tivo~ mu :to •1i \" r·rsüs daquP.llc~ que uct.muam 
no e~pi~·ito •lo Governo . Eis a. rnzü.o pol' que 
entende clcYet· unt• ao del•alc a mais lu.r~:\ 
nmplitt:u•J n n n'" ior impnrt:.ncia. Vem mnis 
umn. vc~ tbfe!Hk·:: n. politica flnancei\•:1. do 
l'CS"ate, \'c:m m:lis uma. vez, Cül\l a. convic~·:lo 
SC"~lfU, uizCl' :·l Camara que C$SI;) Ó O Vel'tln
delt•Q C:llilinho, que J>iio se trata tlc uma 

. qu~sllo thcori.:B. cu doutrinaria, mais ou 
menos discntiv~l, mas de pl"incipio certo, ele 
verdade incontesta vel e de CV..!'acter scieu
tifico. 

Vem readr contra. a corrente que se vae 
de uovo :~.volumando, receiosode que a insta
bilidade, que ~ o ca.racterislíco das demccra

-cias, não .-enha a prejudicar uma medida 

qus, executada com persistencia, deve proc11l-
zir benefico resultado. · 

Sabe-c a. Camara. que de long.t data vem 
snsteut;mdo a :politict\ do resgate do papel
mo~d<t, sa.te-o a. Cam:;ra ctue tleclaroll. ao dis
cmir o f<mding loan, que era ESõa â un[ea. 
metlldo. de caractel' financeiro que elle en
cer!'ava ; mas não se iltuda o Governo não 
se illttda o Cougt·e~so . Essa providenci~ cão 
dará. os res111t ot:o~ dest>judos: 1•, si nitó f1ix.
exccuta(la com tenacidade, com petsistencia. 
c com a exten>iio previsto. e S;Lhiament~ des
ignada pelo lcgbl:;.dor de 46 ; 2", si não fo
rem a.dopta.das outr:;s providencia.s que atten
da.m it ·crise economica, que assegurem a va
lorização do nos.-;o caJ(~. 

A bai.xn elo café e com elle especialmente 
n.s t.1.dfas eleva.•las para os cer<!o.es já nos 
trouxeram a di ttlinniç-.Jo na. importação des
ses generos, nos exonerando da responsabili
düde de png;;l-os em ouro com o café ; mns 
e~se 1Jeueticio. que p :·ecisa. s:;r mant ido, de 
naúa. va le ante o prt>juiw cspaDtoso qne te
mos com a deprcciaçcr.o ele nosso principal 
producto c com o qual mantemos os nos503 
pa,Qnmentos no exterior. Est:\, poi5, de ac
cordo com o projccto em sens linc:~mentas 
gcraes, um funrlo lb resgate para accderal.' 
a retirada do papel moetla exce~.:ho,-um 
f"aoclo ,.Je g:u·antia pn.ra dar valc,r. pa;·o. man
tot o YO.lor de 27 d. por 1$ ao papel q110 ficai.' 
em e:ir.::ulnc;ii.o. 

As suas <li \"ergcneias sã.o sobre o modo de 
or~Hnizar es~es rlous fnnc1os ; sobN a con
veniend:\ de organizai-os ao nwsmo tempo, 
quando no~ litllceem recur>'os rooes par.t ltm 
só delt€s, na exten~ão desejrtda_ E' duquelles. 
Sr. Prc·sidCtJtC, que acceilam o principio de 
quo : L mocd:t deve, para preencher cs seus 
Iins, _pnrtt tlesempenhar a sua. funcção, sei.' 
um lJadrão consLantc cios valores, is to é, 
r.onst:tuir u m >'alot• typo c regulador. Dahi • 
o tet· o commcrcio in ternacional aeceitado uni
\'<.::rtalment•: c:omo unica. moeda a. met<•ilica, 
que é rfah;;ente a que se a.pproxim;~ dessa . 
cowliç:io theorica; clahi, o facto de rii.o 
inspirar confianç:t si não o bilhete do b:mcocon
YOI':iivc! iL vistn. c ao portador, pela certez~ de 
que a to, lua. ho:·a elle fornecerá o equivalente 
mel<• !ti co correspondente. Deualrle dizem os tte
fcnsur<s do papel-moeria qucdle é um grande 
agc:nte de po1·mutas; :1s SIJas o~cillnçücs de 
valor. n sua i mpos~ibiliclade d<! condcn~a.r 
Ynlores, o torn.•m ~cmpre nas tran s:1c~ões 
intel·nacionr, es um ag-ente tlc perturba~ües • 
E uii.o condensando valor. niio scmlo susce· 
pliYel rlc eonsta.ncia, não senrlo co paz de ma.n 
tel'-se como typo rC)::Uiador, a. coosequeucia 
ê a. qne só em apparencias elle Npresenia. o 
l•apel de moeda. No fundo elle torua-se por 
imoosiç·io do Elltndo uma mcl'ca.clol·ia. com a 
quâl S-3 adquirem as outras, mercadoria cujo 
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\, 
va.lor sóbe ou desC<l conforme a Sita menor ou 
ma.ior abunda.o.cia.. No fundo o regulador_ das 
tra.nsacções é sempre a moeda metalllca. 
Ora senllor~s. duas correntes veem na Repu
blicà. diV'idindo as opiniões : a que entenrieu 
que o numeraria em circulação era defi. 
ciente e nova.s emissões se fazia.rn neces
sarias, e a. que entendia que esse nurne
rario era excessivo, que era. esst\ excesso 
se.,.uid.o natural e ratalmcnt0 de má a'Prli
caÇão a. caus:t. principal de s_ua. d~svalori
zaçã.o. A pl'1me1ra corrertte vtctor•osa pro
duziu to:J.os os seus eJidtos. O c:l.mbio veio 
descendo, de~cendo e cheg(>U à de:graçada. s i· 
tua.çito em que está.. Bntiio, ao conta.cto dos 
males, voltou-se a opiniii.o pa.r;1 a idea. con
traria, que aliás já pa.%ava no Imp~rio co:no 
verdade indiscutível, consngrada. na sábia lei 
de 46. 

E' a essa corrente que está fiiia·lo o Go-
. verno, é a essa. doutrina qus se consagrou o 

Poder Public.), que o accordo consig-nou e a. 
que o Ministro da. Fazenda com a fé Je um 
hom3m de sciencla está devotado. 

xos ~-traudes lineamentos está., pois, de ac· 
cordo com u projecto. Elle consag-ra irléas 
pelas qm\es se vem batendo ha la.rgos annos. 
Mas tem dis~entimentos, tem divergencia no 
terreno concreto. no tl)rreno do projecto. 

O orador p •ssa. a dai' as suas dive•·gencia.s. 
Discorre longamente sobre o estabelecimento 
simult.aneo dos flous fundos, sendo prefel'ivd 
que fosse ini<:ia•lo largamente o resgate e 
que sõ depois se constituísse o fundo de g:~.
r:\ntia. Pede esclarecimento;; sobre o texto do 
:projecto, quan-lo (liz i]Ue o l'undo 1le garantia 
serà. constituído em moeda metallica. ou ~eu 
equivalente. 

Equivalente pôde ser tudo, desde o metal 
em bar1·a até 05 nOl;sos títulos. E' bso o que 
quer o projectó! 

Discute h~rga.menta o modo por que estão 
constituidos Oi: fundes; prelet·e-se no5 5 "/u 
ouro que virão :•ggravar de mais a importa
ção e da.hi modificações 11~~ tarifa., moditlc:t
ções que são necessarias. 

o orador cornbnte aínd11 a. i1léa. tle dcsrnl
car-.<;e n tundf\ de garantia. pa.ra. a.ltender ás 
nece:>~idades da Pruça-o.cha que se tlcvia 
ma.ntet• de pt•ofei'cncia t\ lei drJ 1875 com an· 
nullação das outrlls. Citn. ;:~s vezes L• m que 
ella. foi o. sal vaçiio do. PraQJ. e do Banco do 
Brnzil, e ttlrmiml 1Uzendo: 

Srs. Dnpulatlos-Na. apt'rlcin.ção que venho 
de !nzet• não vo.e sinão o intuito patriotico de 
colla.bora.l' no limite de minhas torças par:1. a 
reconstrucção do nosso credito; nã.o vae o 
intuito de _erenr obstaculos a passagem no 
Congresso das medidas com que Julga o Poder 
Publico coojurar :\ cl'ise que nos assobcrba.; 
não vae a intenção de · !a.zer opposi(;âo ao 
Governo de um . homem que merece o apoio, 

não sõm~nte dos republicanos de origem, de 
doutrina e de sentimento, que esperam acha.r 
em S. Bx. um refugio e uma. consolação ã.s 
sua.~ desillusões, mas ainda. da tortos os que 
trabalham G sentiam que este paiz precisa,va; 
de Governo. Encetada esta. politica tloa.nceira., 
o que é nec(lssario é a tenacidade do querer, 
é a duração nas resoluções. Que o Congr.~sso 
se compenetre deste dever é o que llesejo·. 
(ApoiCldos, muito bem. O omrlo1· e muit.? cum
p,·imentado. ) 

O Sr. Augu!!lto Mon.t.enegro 
-Sr. Presidente, corro ao appello rlo nobre 
Deputado pelo Pará, que a. mim, pot• muitas 
vezes, se dirigiu quando desenvolveu ã Ca· 
ma.r.l todas as divergencias de opinião em · 
que está com o projecto que tive a. honra de 
apresentar a seu estudo e voto (l que me
l'eceu p:..recer favoravel da Comml&'ã.o de 
Orça1nento. 

O nobre Deputado, antes de fazer a. critica 
dos diversas artigos do prQjecto. de.>envolveu 
algumas considerações sobre a politica finan
ceira em geral e especialmente soi.Jre a. poli· 
tica fint~oceira adopta.da pelo Governo da 
Republlca. 

S. Er. por esta occasião disse que de muito 
vem se batenrlo, dentro e fóra. do parlamento, 
pela política do resgate do papel·moeda como 
unico meio scieutifico adaptado par-a proce
del·-se ó. sua. valorização. 

S. Ex. atnrmou ainda que por is>o não 
podia de modo algum ser contra o projecto, 
em suas Unhas geraes, e, sobretudo, quando 
visa cstabelecet• o fundo de res~ate do papel
m(1eda. 1\Ia.s, S. Ex.. arastando-se destle 
então do pt>n;a.mento do projecto, combateu 
o estabelecimento do fundo chamado de ga-
rantia. · 

O SR. SERZEDELLO CoRRh- Contestei a 
con\·tnieneia. rla. oppõrtunida.r.le; não com
bati. 

0 Sn. . AUGUSTO MO;>!TENEGRO-S. Ex;. com· 
baten no momento a.ctoal o estabelecimento 
t.lo fundo de gat·antia j untamente com o de· 
res!-(o.t.e, fundo de garantia que vinha ajudar 
este na. sn:l. missão de valorizador t!o meio 
cii'<:UlQ.nte. 

S1•. Presidente, o nobre Deput:ulo nchou
me~mo, si não me eogana. a memoria, que 
lmvil~ uma certa. contrarlicção entro o pro
jccto e a. polit.ica. flnatlceira do Governo, 
quando aquelle estabelecia este fundo de ga
rantia; entretanto, parece·me que das pa.la.
vras éla Mensagem do Sr. Presidente da. Re· .. 
publica., em que elle desenvolve o seu plano; 
não se póde colligir que attribua. ao estabe· . 
lecimento do fundo de-resga.te nm pa.pel ma.ls-. 
importante no problema da valorização do 
meio circulante; do que a.ttribue ao fundo· 'de" 
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garantia,. S. Ex. o Sr. Presidente da. Re- contrario, o anno atrasado e nos annos an· 
pulJHca affirrn;~ pc:lo contrario que si por um teriores,o que figur;lVa. nos <Jrçamento~ ares
lado é preciso e~tabolecer um fundo de r cs- peito •las estra.•lus lie felTO eram o.s deficils 
gutc l ,lll'J. por ello po'ior ~e c11 ega1' â. cou- destas mesmas eskadas . 
tra.c~i~l do meio circuh\nte, por outro lado l•orta.nto, ellas constituia111 por assim dizer 
affir.11a krn bem qac se poli e rea lizar a v a- um encn l'f;'O dos orç:l.mentos encar:ro que 
loriz,,ç:~o clirecta., constituitrJo o fundo de !oi e! i minado pela política !a\'o'ravel a~s ar
ga.mntía para o pa:pel que tica em circulação l'eud;\mcnt.os; e, p:H' conseguinte. este rec1trso 
e ::t um e outro flmdo chama pt·ecisamente n·.io _e t·a. computn.·lo_ nu. r~eeita geral, figu
pnnlos capitu.es d;~. polit:ca. Iinl.nceit•a. do Go- ranco pelo contl-ariO defic!t;; oriurtdos da ex-
vcrno. ploraçúo directa p()r p?..rte elo E:stado. 

"\cllo, Sl' . Preslcente, que a. func~ão q-ue o. Sen(lo :1ssim, uma lei que r·~Lil•a d~> or-
!lfen3agcm dit aos dous fundos que pede é çamenb geral e-stes rc:mrsos :tin'ht deixn. 
curi:l l c 1,.gica . gt·n.nrle vantagem aos orçamentos, i~:o ~ .risc:~. 

Si por u:u lado, ]101' meio tla ratJ·aco;[o do Llos mesmo~ o.s •leficils oriundos ol.e~t:n <!Stra
papel. p~ht sua. dlminulçilo no mer.:atb, na- d•\S ele ferro. Por consequencia, uma ld q tle 
tur,dmento, p r u ma. lei economic<:. s~ pro- vem especializ(l.r- rendas proveniente~ destes 
duz il. ~ua valoriz;Jçiio, ainda mais ol!c ~e va- O.t'I'-•llil:l.mentcs, uão vem r~rh· o equilíbrio 
loriz:mi. pelu con,tltU\\'iil> de u :u fundo que pos;ivcl ou :proV:l.\'el elos oJ•çamentos do 
ga.t•ttntt\. o papel que fie~. (Apat·tes.) Estado. 

O princip:o eo:onomicJ e Ycrdacleiro e obe- São em pequena. monta., diz o nobre Depu· 
dec::: u. l'eg:·a.s comes!uhas dn. l(lgica e a ta.•l\1; rrias o;; pequenos l'il.nlro.> f ,zom os 
t odos os princípios da sc:cncit\ a respdto. grnn•!es l'ios c com outr;·s recul·sos qnc se 
(.r1J;oirrdos .,) acl~<\m csp)cisliz.ados est·JU certo quu aqt\clles 

\\1a<> o nobre Deputn.do fal!a pc.r um l :.ulo ~e avolumarão mais t'o que sup['üe o nobre 
de uma queotão de opporluníd,Hle e tx•r out ro Dallntudo. Si o fnn1o de g.~t•a. :tt ;L ou o de 
da. quest;"\o uo.~ meios, quu o proj.~cto al!t:eta. t·esgate se limib sw ;\ osles r ccui·sos que 
quer a um, quer a out1•o rundo, •tos l'c~ur.;o:; S. Ex. enutnct·ou, por certo rtue :oct·:;un bem 
com que elles são dotados pc:o projecto em mesf(uini!Qs ; mas um f:Xame mai:i pro
discu~sil·J. fundo do proje.,to mo; tra.rá ao nol.>t·e Depu-

I;to e plra mim o ponto principal da im- te.do e á Commbsilo 'lll'~ estes remrs,)S sii.o 
p;igLwçi.í.o do n0hrc lleputatlo pelo Pn.r:i.. muito roaiotes quo aqulllles qn~ se tY.J:lem 

V. EL c a c~. Sr . P1-esidentc, exami- :;uppor fa.:r.enclo uma leitn r-a pe!·l'u:Jctotia. 
nantlo os di versJs itr'>~; em íple se decom- 1:5 . Ex.. referiu-se it quota. de 5 °/, 'mro qne 
poem os arts. 1• e 2" 110 prvjocto, cltf-g,J.rÜ.) o pr.1jecto esta.b~lecc como u m dos clctnentos 
á Cl'itic,ncia ele qu~ M duviuas do nob:·~ D~- constitutivos do fundo 1le gar<~.ntia . s. Ex. 
put:tdo J:CIO Parã não te~m pr.Jc~rlcn cin . nuturalmentl.l apt·oveitou-se d!)sta. circum
S. Ex . a.mr m·:>l! t :mbern po~ e ;;;a. o;:cusi•1o stancia {lll. l' n volt.ar :i. qne~ li!.o:~ U'JIIi muito de
que em· u m paiz de orç:tmentos cojos Sildl.)s batid:L dt~ prutecçilo o de livre c.•mb:o, c:dt·a
consti cucm a.i ndll l'·Ju to.~ dCl i!lterrogaçiio, :lh:J.n<lo .que cu, '1UC S. Ex. <lisse ser um Llos 
separar dos seus recurs?s ordinarios rcnàa.'> maiores tl~l;msores elo livre catn!Jio nesta Ca.
pa.r;L se1;em espcdaliz3:àa:::, cons t i ~uia (pa- mwJ.,teaha com a re~p011~a.\oililno.lc tht m:nh:l. 
rcc<>-m!l t<.ll' enten lido ~em ns pai:~. vras do a~~igt1:.1tU1'a d<vio,por t\S::im Ltizc:-, um dcs:ncn
noure Deputa-do) um erro. Vou mostrar ao tido fabe:ulo ,:o3 p~incipios p~le:s r.u1es me 
nobre Devutado e á c~s• que 03 diversas re- tcn ltll batido nesta. Ct1s:~. 
cursos que foram j.ffe~t:l.dos pa1·a a C'O:lstitui- Se. P •·csi:l<:nte, S<Jbl'l! este ponto peÇ'l li
ção rle~scs dous fundos, ou ui!.o an'l!ct.'l.m ~. oença a,q nobre Deputad,l pat•n. t\izer ·lhe quo 
raceit ;L ordinariu. d;1. Repu~ ~ tica. oa alf ,. IJ.Unca. me declarei palaJino el11 livre c:unLio; 
ctam-na I igeir:t.mente; ~ ma.! e;tariam~s si toulto scmp1·c p:·opngn:\•lo pel.•~ tu if ts nfi.o 
n ;\situ:H;Üo por que vamos "-trl>r~s~a.nol o nl u l~i'l'a·!as tio pr l'tcccion i;mo ex~ggorarlo qne 
pud~ssemos e~pecializa•• rcntl:\s r:n i mportttn- sem pro ncttoi ndl:s. ~c. t: prc mo b:tti, até 
ela tl..>s que o pr;~jcc~o sep:Hou th t•cceitt~ prn· l.'llPll1! 11.s, pot• as:;im cli:r.·. l r,prob~t~ionisbs, 
gct·:t!. o p:-imeiro p01ltO é :t ~·bpe:to tht a t'âpeito tios productos ela 1::.·.-ona nll.cio
rend:~ o ri :.lllda. d·J ;1rrcndamento u;~:; cst:·:vJ<1s nal, llú ~ent~r!o <le aug!IJr:·ntàrmos a prcdtv·çio 
de Cerro. quer em p:llHI, que 1leve ser in· n:1cional, de modo a pr·ecnel!crt.n•lS cs de[.cits 
corpo:a·la ao fundo de resJ~te. quer em ouro, ca u~::.dc~ p::la. im:pvl't:• c;ii.o de cet•eo.es, ou d~ 
que dtv, ser levada á c;,nta do flmr!o d.e gs- arLigc-s rçlercnte~ a in~iustrh•s qt:e so }tren
l'antia. ?\f'to tligo ncnhumJ. norU~tdcl :i. Ca.-:a. tlcw :\O solo. 
sr. Pr'.lsic.lente, qu:1.11do a.ffirmo que. as t•enà:is Os nat·Ucl ,r io3 d~ssa poli~ico. t~em s~mpre 
prov~nientes do o.n'GtWtJ:!l~euto tq;m·ar ;tm, cnconh,1do em mnn o mats !!';lncJ t\poio; 
:si uiiü me eng-ano. pel3. pr:mcJra yez., no3 or- nqu.:lles que se tecm oc•:vpaclo tle semelhan
çatMntc-~ Ll:.l Repubii o;)~ , o an:1o J.X,s.>auo. P.:lo, tcs Hut1idns podem cliz~ l' si não me tenho 
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mo~trado f:l."\""Ora.vel a taxas protectora.s de 1 O SR. PAn~ R..nros-Si o _sa.cl'iticio ga.-
certas ir.tlustrias. • rantc a elevaçao da taxa cambtal. • . 

Por conseguinte. Sr. Presidente, a o_?scr- 1 o Sn.. AUGl::õTO MoNTENEGR.o-E não posso 
vação tlo noure Deputado não tem razao <te dP-!Xal' ue nartir deste princi:piCt: nós es tamos 
ser, sobretudo, quando S.:. Ex. attrt?ue-mc 1 r1iscutindo ·um projecto de valorização do 
a.qui n1t camara o. 1uncç,~o de paladmo elo ; meio cit·culaute. S. Ex:. mesmo niio con
livre cambio. Tenho procurado me o_ppor ! demnou o projer.to in totum; S. Ex. acceita 
nas hrifas aos ex;:~ggeros que os eC<~_n~mtstas 1 a structur:\ elo pNjecto, disse mesmo que es
e publicistas C?ndemna_m em seu~ ltvro~. 1 ta.va. da. pt mo accortlo com o Go:<et·no nos li· 

Nã.o, Sr. p1·est_dente, nao se !Ue póde acmmar I nea1uentos geracs do seu plat10 fin•ulcc!ro . 
de contrad1ctorw, de estar ho,Je combatendo os: Por consequcncia, S. E:'( . aclli~ que o pro· 
princi:p ios que outr'oraprégnv<~, qu:mrlo vc· :jecto póde uttingir o firn que tem em vista. 
nho propor o estabete~imen~o de um~ t:1:o-:a. i Si a!'lsim é, porque deixará S. Ex. de vo
tzniforme sobre todos os al'tlgo.s dn. ta.t•t.f\,,sem i tar esse srl.Cr-ificio tle momen to qne vamos pe
excepção de um; uma taxa igual para todos. l di r i\, Nação ? 

Sr. Presidente, por minh;t vez posso dizer 1 Sr. Pre~idente, o nobre n eput:1do csque
que me cau<a admiração o proc~dirnento do , ccu-sc, a meu ver, da parte prmclp:l.l qu e 
nobre Deputado, quando ~em tmp ·gnar a l dev,~ constituir o fundo de garantia. 
parte do projeet:l que estabelece tosta taxn, . E' o n. 2 do art. 2 .o 
·sob o fun·tamento de· Q\te ella. Yem aggr•W:l.t' ! o 5 . ldo dss taxas arrecadaJa.s em ouro 
as tarifas de 12 a 13 •[ •• porquanto o o.nno ! « . '1 ~: , · • ' ~ 1 : 
passado S. Ex. não trouxe aqui os mr.sm•:s i de, Luzl~os o~;er' IÇO:s ~ue ?esta e:spec"" o T le 
argumentos, qna.n1lo oGovel'no pediu e co11se- souro e obr1.,ado a cu,.tea~ .» 
guiu que fosse votada pela Cumara a ta:xa de A quanto monta este sa.l<Jo? . 
10 "/ .. ouro. que equivale a 2{ •f· sobre as S. Ex., vElho ~oldado das ea.mp:muas or-
ta.riías em ,;gnr. ça.n~entnrias, q\te tem ~stU(lado a fundo 

o Stt. SERZED!::I,LO ConaB,\- Niio é t\. mesma. tcrlos os orçamer., .:·s, re.latan•lo I? uit~ delles, 
razão, po;·que agora v. Ex.. pr-o:põe mais . e com mro brllha.nttsmo ~ n<~ l·<~r.enda , 
cinco de mo.lo que Jicam sendo 15. ·melhor de_que qualq_uer de nos pode l~zer o 

' _ 
1 ca.kulo da unporr.a.nc1a que l'P.I\ un0ara para 

0 SR. AUGUSTO lllo:'\~ENEGRO-AS razofS ·o fundo d~< ga.r(l.ntia. dada a applie<>çÜ.•J do n. 2 
são ;::s mesmas ; as razões devem pel'rna- : •lo art. 2 ·. 
necer, ]lOrque o aono passa•lo o nobre Depu- i ., . .. 
ta.do uão Stl soccorreu desse argumento , : O SR. SERZEDELLO CoRRt::A da um a.pa, te. 
não Yiu, uão attendeu sl os ! O • f ,. ouro; O Stt. AuGusTo Mo:>TE:;-E!Gao-Facii ;;eria. a 
v inham aggravar a situação dos prr:ductos S. Ex. o nnno. pa.~sa.do computar qtte os 
no merca;~o ; nilo atteodeu á. situação . 10 o;~ ouro actuaes dariam aoThcwuro cerca 
~euli a:r a. c~. cla um do~ses producto~, }:ois · de dous milhões de libras stu['linu.s . Assim 
que S. Ex:. accsitou e votou a taxa. c! e 10 "f.,, ~endo . já. tiara o anno S. Ex. . vê quanto fi· 
ouro sohn~ os direitos de importação. S. Ex. i ca.ril. de saldo clessc titulo de r~. celta, por
não indu.gou si os pro(luctos podiam suppor- 1 quanto estara riscado do orçamento o milhà:o 
ta.t•, si esta vam em condições de assim sobre- ; st.erlino oriundo do emprcstimo Beruardioo 
carregados virem ao mercatlo, e, portanto, o e ' campos, que sel'á. definitivnmente pago este 
serem ext:ellidos pela tarifa, ta.mbem inftu- · o.nno. 
indo deste moJo sobre a diminni('.ão da impor-! Assim, para o anno, S. Ex. vera c.::·mputa
tação e, portanto, S'Jhr~ a tliminuiçã.o das Idas unicamente a.s despezas necessosia~ com 
rendas. o -pagamento do (tmdiYifJ, as do Mini.ste· 

o Szt. SF.:RZEDELLO Coamh dá um aparte. r !o do E_~t::!'ior e a lgumas outras J.o :\l.iníste· 
. rto da V :ar;.a'), porque mesmo as apohces de _o SR. Au~u;To Mol'iTE;sEcrto-V. Ex. ainda 1 l88!J que so pagam em ou!'o já serviram de 

nao tem razao. I base a. um accor<.to, e ct•eio que as apolices de 
Veem V. Ex., Sr. Presidente, e a Cama.r•• 11868 estii.o eu1 via tambcm •lc :J.ccordo, pelo 

que o nobre Deputado não tem razüo, e eu qu<~l o Thesouro fica.rà a.livial lo dn :lVUlt~f.la.s 
e:stou certo de que o nobre Depu ta.~lo votal'i3. o i uespezas em ouro. 
anuo p;ssado, ao envez de 10, 15 u;,, si to.nto 1 Assim, pois, veja S. Ex. que o fundo de 
fosse pedido peto Governo.Si é verdade, Sr. , garantia ha. de começar com alglms, n5o 
Presidente, que esse sacrificio qac se pede á. muitos, rorém alguns milhões de libras ster· 
Nação é para valorizar o nosso meio circulante, ; linas. 
estou certo de que o nobre Deputt\do não t re- ·~ O Governo conta e espera que pa.t•a. o anno 
pídãrâ. em votar mais esse sacrificio de mo· clle possa. inscrever a. titulo deste fundo 
mento, no sentido de melhorar a nossa si- \ algnns milhões sterlioos. Estou cet•to 
tuo.ção economícu. e financeira.. de qne não serão muitos ; ntí.o posso ft\zer 
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um calculo ex:acto neste momento. Ser:Lo uns, mos !liscussõcs doutrinarias e de estabelecer 
~ dous a dous e me1o milhões. I e discutir preferencias de escolas ; o nosso 

Sr. Presídente,ainda examinando o art.l", I caminho estâ. tr:tçado e devemos seguil-o in.· 
vejo títulos" h i inscriptos como deven(lo con- temera.tarne~lte ; nesta IJolitica temos empe· 
stituir o fundo de re~gate, que a meu ver, nhado~ a noss~ pahvm. e os nossos creditas. 
devem !r·azer par:1 este fundo r~cursos am- Por cons ·guinte, o Governo, lançando a sua 
plos, sufficientes para virem aj11da:r o Go- opiniiio na mensagem e o humilde Deoutado, 
verno 1111. politiea que elle annuncillu e que que tem a honr:J. de occup~r a attenÇão da 
impropriamente se chama. a J.lOlitica da quei· Camara, con,.e1'tenC.o as idêas elo Govemo, 
ma do pa 1.el·mlle1a. copianrlo as snas ideas no projqcto que teve a 

Com os con(!eitos qus S. Ex. extel"nou a honra de apresentar, cu:npl'iram um dever 
-esie respeitG r·stou J.terfeitament~ de accordo, inillu•livel. 
porque tflmb•m oa. medida dd. minha insuffi. Ma~. SL'. Pt•esidente. continuando a exami.
c.iencia intellectual e do meu rmco prestigio nar a::; divergrmcias que o nobre Deputado' 
nesta Ca;;a (;~r<o apoiados), t~m bem venho rle depois de approv:~r o p:a.no 1lo projecto nos 
longe fa.z.endo a mesma política. (le S. Ex., seus ct.eHnearnentos g-eraes, apresentou are
collabor<~ndo com aquelles que entendem qv.e 1;peíto de qua.si t.odos os artigos ue que se com
o mal finatlceiro esta principaimente n:t piíe o projecto em discussão, eu peço lic~nc;a 
abunclancia do pa.pel-moed:t e o remedio p!·o· pa.ra continuar a demonstrar a. S. ·Ex. as ra· 
ftcuo está na retracção deste p(Lpel por esta zões por ~ue tive occasiiío rle escrever :~s pro
ou por aquelle modo. {Apoiados e 1vto po~içõcs que mereceram de S.E.>c. frJ.nca ini· 
apoiadol:.) pugnação. 

Mas vejo no l\rt. l" t1o ptojecto um título Diz o a.rt. 3•: 
para o qun.l chamo a a.tten~ii.o do nobre De
putado e de onde n Governo espwa que ad vi
rão recursos. uiio 1Lirei abundantes. porque 
para o resgate nunca poderão ser ;J.bundan
tes, mas recursos u.vulta.dos que virão con:;
tituir o I'urrdo a elle destin:tdo.E' o scguint<>. 

<tP!·oducto ,h cobrança. d.:. divida activa da 

«Sempr•e qt1e a situação camuial e o estado 
da circuhu:ão o aconselharem, porlerà o Go
verno empregar o f11ndo de r.::sgate no au
gmento do fundo de ga.r~mtia e vice-versa. 
' O funrlo de gat'antia nunca poderá ser re
duzido a menos de metade do seu valor.>' 

União. qualquer que scjtt sua natureza ; in- Desde .hí. dou uma explicação ao nobre J?e· 
clusive as sornmas provenientes das liquida- lJutado. o ~:ala~· a que se refere o artigo e o 
ções de (lebito dos bancos e dos emprestimos v:~Jor do lastro, na occasião em que o Gover-
feitos ás industrías sob a form~t à.e lmu~s .» no f'az a transposição a11torizada pelo o.rt. 3". 

O Govee11o espera que desta fonte lhe Si o I:1.stro, supponha o nobre Deputado, 
advirão l'u(:ursos aue augmentarão sem du- f,:,r ele um milhão dn libras, na occasíã.o em 
-vida sufficlentemente aqnUlo que proveniente que o Governo tiver de fazer a transposição, 
·do ftmding loan elle hoje atira ã.s foraa.llw.s r..l·o.·ha. segtmdo a llispos\iio do art. 3·', 
·da Alfande~a. desta. Capital. tra.nst\:rin•lo 500.000 Ul)!."a:'. 

Sr. Presi•1ente, peç.J licença ao nobre De- A pa.lavr:t- valor- alli, signltica simples-
putado para insistir sobre outro ponto. l~n- mente o valor 1lo stock na occasiãt• em que 
tendo que hoje não temos dous caminhos a o Governo julgar dever fazer a transfcroncüt 
seguir em p"litica financeir<t; que não pos- por motivos que o proptio arti:;o rmumt~ra
suimos :-t libe!'darle moTal de escother um por motivos orLundos da situação cambial 
systema. tinnn,:ciro a applícar ; que, quando e do e.starlo do. circuléu;:ã.o. 
o Governo tle~te paiz assignou em Londres Oi'\'irjo :tlnda. Sr. Presidente, do nobre 
o nccordo financeiro do junho, acceitou todas Deputado, em considera,·úes que fez a oste 
as conser1ucncías que delle se podem c devem resp<lito: S. Ex. di,s ~ qn, o ·~stabelecim!Jnto 
tirar. d(: funtlo de garantia ob.;<(ece a fins ui versos, 

O principio basico rio n.c~ordo é que o ma.l a. intuito~ ditfarentes daqu<:lles para os quaes 
estit no excesso rlo p:~pel-moerla e que pa.ra 

1 

e constituido o fundo de resgate. 
elle devem convergir os esrorços dos po~el'CS O fim do fundo de resgate, Sr. Pr~sidente, 
:publicas no sentido de melhorar a noss:.t sttua· é o mesmo do fundo de garau tia.. 
ção fina.nceil·a_. . . o ~R. SERZEDELLO CoaRÊA.-Não senhor. 

Tendo em vtsta esta :polttJca que o Governo '"' ' 
se comprometteu a. seguir, é que lhe foi do do O Sa. Aur~USTo Mol'."TENEGRO- O futldo d_e 
um prazo para qne dentro deUe possa come- resgate actua sobre o papel. que fica pela. dl· 
ç:~.r ·ao menos, porque não ê em tres annos que minuiçã.o de s~a quantü~ade no mercado; o 
se refa.z financeiramente um paiz -a grande fundo de gal"a.ntta actua. directa.rnente sobre o 
.0 bra de reconstmcçã.o de finanças nacion~es. "Valor desse papel, tornando-se ,responsa.vel 

Eu acho e o nobre Deputado, creio, esta de :por e~te. O fim dos dous fundos e o mesmo-· 
.accordo,que não é mais occasiãoa.zada deter· valoruat· o papel que fica... . 
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o Sr:.. SétttEDELW Connf::.. - A missão é 
diTcrsa.. 
o SR. AuGu.sTO 111oNTE:'<EGRo -O fim d~ 

ambos 05 fundo.~ e o m.;~stno . .. 
O SR.. S8R'l.F.DELto CoRRl~,\- V. Ex. uão 

acredit a. possi.vel o pap:+mocda. em circula· 
çã.o tet· o J:l:t< lrão que tinb:t, •lar 27 d. por 
1$, s ~m ter !'umlo de g:tranti:t nenllnm? 

O SR . AUGU3TO MONTE~Smno-D.vlo.s c ~rtas 
circumstalicias,acredito que isto s :,_i:t possiver. 
Dê-me o nobre DeputildO um pa~r. com vida 
cconornica regular, com n sua. IJnh•nça rtc 
-vo.lores perfeitamente e(]Ui!iht·ada, ou ln.l~n
ce;mdo-::e com um :;:tido, dê-me um orça.· 
mento normalizatlo e tuflo isto que con<titne 
a prosperidade de um~ Nuçfio, e est-Ju c ~rto 
que, si o Governo não segutr urn:t poliibt 
:ftna.nceirn. ffi â. a. r <!Sj!C:Íto do p:l.pel, urna 
IJOlitica de desvarios e d•l c:·ros, e si, pol'
tanto, o p:l.p~l-moedn. corrrs!'Onder ás nece;:
s:dade;; da cir~ulaç~o. eHe se valoriz.·u'á ao 

: ponto de chcgilr ao par. 
Mas dê-me o nobre Deputado um paiz como 

o n osso, opp:·imit.lo por uma ~rise E-e •nomiea 
pr,•funda, crise cconomi~él. que ainrl:t é eg
gi'3.\'U.d!!. p~ln. crise oriunda dos nossos 
err os, pela nJsS:1 poEtica rl<! doJsastres fina.n
c~iros e l!1e tlirei que para a politica de 
rehauilita<;ão, o cstabelecimcmto dt>ste fundo 
de ga.rautia e neccSS(trio., o nobre Deputado, 
d:)sen\"ol•·endo esb principio d:~ que o Íll:.l!10 
de garantia ~:.ctua de modo diver,:o, isto é, 
tem firiJ. di v(.)rso do fundo de re~g:J.ta, accres
centou que n. nassa. bl-;toria e t>. p:·<ova rc:~.l r la 
v~rdade da. sua affirmação, que nós j;i. tlve 
mos U:'IJ 11erio:lo !le lastros ga1·antidores das 
omis::õ~s, !o:;tros guar•hdos n:> Thesouro Cl 

flUE!, entrctn·Jt•J, es~es lastros assist iram im
passi •,.,,is ú. rlegri !Jgo laca da bxa. cambia! G. 
port<tnto, a •tcgriugola•Ja. do vo.lur do papd 
em fli rculaçiio. 

Mas, Sr. Presidente, t:X·tminemos bem o 
cxe:npln qne o nolbt·e Deputa.:: o tr"tlX·~ Jom•a. 
pro·.'a •la StHl. n.!ti >'tn· ~çrío . O nobre Uc•putado 
ha de permiti ir·me qu l prirr:.:li!·O me r~lh·a á 
n:::.tun·~;t cl. :~te.:; l:o s ii'OJ. E.~t .. :s lastr\s cl'31n 
em onro, por um ludo c em t itu lns do. diYida 
public{). pnr ont1·o. 

Tin\mmos e? ni ~:;;ões ur. b1n ~0s g-ar11tlf.i •la~ 
p:)r titu!os •.lo. tl\\'itht pnhl 'c:1. ') t')nJÍo>.:iies tl r~ 
.nnr.os :t•l t'anti:'.;.~.~ pot• om·v tleposil.ado no 
TlwSOlll'O, c a. cmis;,:'lo do rJoVtl'ao que não 
tinha. g;:.t·:<ntto. a!g" tllwl. ~in:lo a J.;ttiarro. d•.> 
proprio Go l·o?rnn . 

"\. ~"aJ'.llltl<\ era. int~grn.i,qn:tn ~1o C•1t~stitui:'n. 
em t-italo e parcial , qu::.ndo cc n3~ituida. em 
metal. 

Ora, p~rmi tta-me o nobre 0(!]!Utn.do qne 
cont~?~t•.! neste mometlt(', (\:!u:l :1. !\M tncza do 
lastr o c o. n'lturez ~ elo papel que elle e:·n. 
chamnQ.o a ·garanti r, que o last ro pudesse 

s~rvir de garantia muito for te contra. os
desvios constantes da. t:.lX<'t. cambiaL 

Attribuo antes esta. impassil.>ilidad'l . do 
lastro dean te na. degr ingoiad:\ da taxa, á 
propria m .tureza. do lastro que sel'Via de
garn.ntia ao pn.pel. 

Outro ponto a que ·pretendo referir-me 
eomoelemento tambem cle mo1·i:mnbçãó con
st::wte nara a !Ja.ixa p1•oduzida uas taxas cnm.
biaes, e a ta l valoris~ção dos lastros. a. que
s~ referin o nobre Deputado; ~ ao d~!Sappa

·recimento dos mesmos. 
0 SR. SERZEDELLO CoRRE.~-Esse desapp~

reeimcn to !vi, no contrar io, um~~ consequencia 
dt~ desvalorisnção da ruoed:t.. 

0 SR. Al'GU~TO M ONTENEC:Ro-E r a a i!l.:!el'
t <?Zil. da opinliio publica sol•re o va l·'r r eal 
destes lastros o d~• sua. quantidade; er a a.re
crurlesccncia da. política das erni.:;sucs; eram. 
r.odos estes elementos que com.;çaram a con
correi· c.'m <ts CJ.lloas econom'eas, que então 
se faziam já sentir, que deram os re:mltados
P J l' todos conheciuos. 

C;•aut est:Js causn.s que vinham concorret· 
p.'ll'<t que os lastro<:, não imp:;,~:i veis mas j;'~ 
rleuilita.dos, 3.Ssislbsem á tiegt·ingolar.la. da. 
t.1xa carn bial. 

Sr. Presidente, o nobre Daputll.<b referiu
~e t,mbem ao ar·t . 4' do projcc:to em que ,; 
csta!JI:)lecido que o fund o de gar;uü!a será 
constituido em metal ou seu equiva lente ••• 

« Art . 4.0 O fu ndo cte garantia s0rit consti 
tuiào em metal ou •eu eqtüvalente c deposi - · 
t.ndo ~m um e~tabelec:imento lnncano de 
Londres, ue,·endo os ,juros r:lo deposito a.~im.
CO!l~titu!do~er lncorpora.dost.o mesmo fundo .}> 

Referiu se nesta occasião o noln·e Dcputarlo. 
ás pal:wras tom que t ive a. honra tic apre
sent:u· este projecto ii. eonsi•1era•;i1o e appro
vnçiio d;\CUSJ, e ac.-:rescent~)u que os mot i><)S 
do Gove1·no para. pedir que C!Ste rlnpo:sito seja 
f !itocrn ban c. ·sdc Lon•irê.;:, não eram :J.·1uelles. 
''que t ive cce:lsiii:o •!c me r~fci•ir, pot· l>Ccasião 
da <'.::r.:po$í.;ào que fi z á C:\mara .. 

Creio que o nobre Dcput:",üo uilo prec!sav~ 
:opl•ufund:u· o 1--rolilema par.1 ~aher· disto. 
•le~d<l que o nol.Jrç Deputaüo fo i :J pr imeiro :~. 
·leclarnr quil o projecto era ~\JVcrn :uneJttal, 
tl•·súe a lll'!mr. ira l inha atú a uiti;ua , c:n t odos 
'lS éiCUI> pont<JS c vírgulas. 

J'íão p:·e.:is:lva o notJrc D~Õput ~l'lo ouvir o 
meu •l i~cm·so p:-tr:t p •odu zh· c ; t: t r::.züo; bas- · 
t:\,\'a um p:)liCO mais de :.>.ttcm.;iio ~ l-'1' o pro
kclo, vbto CJU~, cr·ein. o nobl'ê IJ(,puto.•lo, só 
Htlt8.. C· •llOê·tlt' nm-po1·gue- no \H,J:iodo, para 
;;~ s:.tb<:r JtNfi~itamente" uzã.o do. dis_posição. 
Diz o a.rtigo : 

<iD<::ven· lo o3juros etc. etc. 

Està ahi a razão da r.liSl:>OSiçiio . 
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0 SR. SERZEOELLO CoRRÊ.\..-D:l.hi não se 
:póde inferir isto; o juro póde pal"feitameute 
·ser pc:igo em papel e convertido em ouro. 

O S:a. A t:ousTo :\IONTENEGRo-Então V. Ex. 
não act•euita muito na razão do proj~cto, na 
razão que o Governo deu ! 

V. Ex . veio hoje ú. n•ibuna e d ec lH ou que 
a razão goYermmental da disposição do 
art. 4", et'.t n. refet\~ncia aos j uros . 

O Sn. . SEnZEDELLO C-oaR.~:,\..!..Leln. o parecer 
da Commi:;são. 

O SR . At;Gusro :MoNTENE0RO- A razã.o é 
>outra, dis:.e s. Ex:., está nos jur os, mas di '
.:~gora que f: !la. nii.o prevalece,por qtw :Jqui uo 
pa.iz teremos mJlhores jut·os do que no e~
'trangeiro. 

que fez gra.ndes vantagens a os IJ ... ncos e no 
qual perdeu grande parte do ca.pita.l que lhe 
pertencia.. · 

0 Sa . CASSI,\ NO DO NASCIMENTO- O accordo 
I3erno.rdino. 

O SR. Ai:GUSTO Mo:-;r cxEGRo-Ero. uma. 
situ.a<~ão c la qua ~ elle lJi:í.O poli ia. .fugir ; digo, 
pore m, em ver. c.e r.ccordo Bcrna.rdino,accordo 
Manoel Victoríno. 

Mas, <lizi"a eu,a. ob~orvação que fi z funda
se taml.oem na e:xper iencia que tc:mos dos 
lastros deposit:\dos. Sou o pr imeiro :.. con
fcss.tr que, si o Governo tocou nestes 
ln stros fui llOr motivos C.o a lta monta, 

Nâ.•J estou, porE:ru, exa.mina.noo ess(l. face da 
questão. 

0 Slt . SEHZF.OE:Ll>') CORRih- );ão disse 
isto. 

Digo ctne o Gover~o b~m ou mal, com ou 
sem r a.zil0 , \le o.ccoruo com c) int;;r·cs>c pu

O SR. P .u:L.\. R.:..)ros-Q:1em di i!Ee fui eu. blico, ou co:1tr a. osse interesse, tccou neste;; 
h~,t.ro~ , e>gotou-os e foi obr:gauo o. ·a~.; umil' a 

O SP... Al't:: U:>N ~·!o;-.;TE:'\ECmo- O nobJ•e l 't:spou~abilida.de 1las not~.; .:;m ci rc;~ll&f.'ii.O . · 
Deputado hn. c~eyerru J Lttr qu_? eu volte ao ~-S· Tocc.u , embor:~. se rli~a qu.:; devia l\tze!-o, 
sumpb <\as f!l l ilnc s decla.raçu!lS, por occ .. smo ma,~ ~em rl:l.r ao pnblico os e~cl;t!'•1eimentos . 
da apr es•.' i.tt.ac;fío do projEcto. _ l qu (l o.; JIOt'tano:·es de notas t in\utm o direito· 

Decl:ne1 ;ll::: :-nnra qne um:~. das razoes r1o de E'X igir , ;~fim Ll"' s cbcr o cnn em rci i.o da 
deposito em Lo:1o.lre~, e1·a n 1le garan tir me- g;).c '{>J!ti<\ do papel que Íinllam em suas 
lhor a Sé· r ie<\M\C d') que SC queria lazer e ll ll\~.OS . 
mE~lhor ~xceudí:o cl_es_s!s t_n ~<~id;, s. . Adw a.in<la. qne este fundo do ga.rnnt ia 

Esta e ama. opm1ao mdt\' l<lual mcnlla, e c~en! ~c:· estallelecido em Lon•lres. não por
.f'!lgo .enormemente vel-a. corroboradll. pela que s upponlla que o GoYer c;o l kt~. tolllido de 
JUstor ta . t•.cca.r Heslc lastro, quanrlo a situa{"ão, a.s 

o Sn . SER.~:EDElLO ConRt::A-H<t de per- emergencias o aconselharem a fozer por e~te 
mit tir contrt~. isto que e e quer dar ao Go· ou pnr aq uclle mo ti v o; mas, e~i.ou c2rto de 
verno . 'tne, si tocar neHe, lnverá. a -publicidade pre

cisa e nessa pubíiciuaue e~t;:w.í. o correctívo 
O Sn . ,\ u GUS1'0 l\IOXTENEGP.o-Est.1. é umn. pil.m 05 p1·opl'ios actos tlo Governe>. 

questão •lflica•J<L. Estou certo de que, em tlad~s ce>ndiçues de 
O Sr:. . SErt:r.!!:n>:r.r.o Conai:.\- Supponlla oxcbr.cion:l.l:;t'iLvido.de,quando existiremmot i

V. Ex . que o Governo quedo gasta r est0 fanclo yos o.:; mttis lJlausiveis e que obriguem o Go
de gll.l'O.nti[>.; (j Uer.1 Lhe poL·<i. ob:. taculos a. isto? vemo a us:n dos llltimo5 r ecnrso:; da Nação, 

.Q;; Srs . Ro:scllilu? el!e o ft•.r il , mas, o f;, r:·\ C,)m u. pu i:Jliciclo.de 
O Srt. Acousro ~-fONTEl\'f:Gao -Ni n:,:uem , J:cc•::;soria. e todossaberii.o o que fc:-. e porque 

ll\t1 S -pt•cci,;o explicar a v. Ex . a minha vpi- r~z. rlc~ Jr.odo que t odos poderão bem apre
nião a. rosp2ito . ciar as cil··~umst:tncias qHc a isso o lcvat-am 

Disse que a. hister ia t'l.n r~ ncairn. corrüboraY:t c o esLa1io real deste l;tstl·o, qu<l é cor.s Litu ido 
a minha opiniii.o e não preciso rep<~li l' o. hi,:- pü '<t a gm·anti :~. do papel e m cí t'.:: t: hlção. Este 
toria. dcs,cs l:os t t·o;; paN mostrar qua l 0 ucs- ~o mcn modo tle ver inr!ivirlua[ . 
tino que oli ~s "ti \'oram. Alt i est.a, S1·. Pt'c'sitlent<3, o. explicação que 

PerJ oe-r.;e n. c~mam referil•-me n. este jl!lg-o ücver day .~~~ n_obrc Del'_u lauo, que 
assumpw ~ 11ão 0stcm dPpriminrlo instituiç;ii.o. dls~e que eu qu1z m.turmr os gov~rnos p:1.s7 
nem pe~so:1. a \J:(uma, mas, 0 nobre llcpnt;1uo !'«dos o mf,.mr.~ os íu turos; meu mtcnto f?t 
sabe pt!l' f.ú i.a.lr:e tltc que a s gm ndes ui vida:i J apenn., p t evemt' o Go>'erno contra o proprto 
d.os bancos de:>ta Capital p:u•a. com o Gov erno r; uverno. 
proviemm m.:r,oéamente dos gramles depositos Qni:r. estabelecer a Y<ll' tladeirn. publicidade 
feitos pelo Gover no nesses bancos. nesses negocies e a esro pcnss.meoto tnmbem 

Emquanto o Gcverno f;l,zia depositos mu ito ohed , ce ;1. •1 isposiç·ão do projecto que mw da. 
a.vul ta\los , mais ta.rde, devido á ~itnaçilo qu(\ o GoYeJ·no pnbliqu e ruc:ns:~ lm •mte o es
bancari~. quando quiz recebel·o~, oão pCode tarlo do papel-moeda. em circ 11laçiio . . 
fa.zel·o: e, forç tdo p<>bs circumstancias, foi Er:1 esta a explicacito que julguet dever 
.o"b:·igado a sujt3itr..r-se a. um contracto em, •.lar <1 S. Ex. esQCl'an,loo •. 
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o SR. SEP..ZEDELLO CoRRÊA- Deveria tam-· Com · aquelle. exemplo qu iz demonstrar 
bem manrlar }JUbiicar mens;~.lmente o estado um fa.cio constatado por todos os ·~scriptores. 
do fulluO de garantia. . que O propl'ÍO systema de emis>âo em ba.se 

O Sn. AUGt:sToMo:-;'l'ENEGn.o-.•. auc S.Ex. ouro tc:m dificuldades enormlls nos mo
não insistirú m<Jis em att1·ibuir mé uma. in· men tos de crise para preencher completa-
tenção que niio tive. me nte os seus fins. 

SJ•. Presi•lente, vou ao sssumptodo a1't .5•. T;,n to é isto verdade que, desde que estas 
«Al't. 5.o E' extincto 0 direito cie emis~i!o clifiicultla:lcs sur·gem, até certo ponto , é na

conce:lido :w Governo uel:ls leis de 29 tle ma~o tural a intervenção do Governo e muitas 
de 18i5, 18 de junho dê 1885 e 23 de seterobrv ·:czes <:lle t em intervindo pal'a estabelecer o 
de 1893.» cor~o forçado . 

Cito o caso da França durante a gnerra. de 
Sr . Presidente, estou de accor-do com o 1871. on•le o gc;verno por suas graudes ne

nobre D('\f•utado, ·sobre o;; i:nuit os pn.tr ioti- ct>s;itla<le; teve de iufinit· sobre o stocl< me
cos, sobrelutlo •la lei de 1875. Ella. veiu satis- tn llico ('0 b~:nco, concedendo-lhe e:n troc:J. o 
fazer a. uma necessiàMle, em um paiz tle ck- CUI'~O forçado paro. suas uot.'ls . 
cula.ção de papel mcon\·ertiveJ. Eu não digo novidade 30 nobre Deputado, 

Sr. Pres1den•e, nos paizes em que o papel qu<tndoatnrmoque o systcma frtn1c' z t·, diffe
não tem a elasticidade precisu para que :,e l'P.Ili.e do mglez, nem a. conver:;ibilid,ule de 
possa attencler ás eme!·gencias gl'aVt'S em um not as em Fran\'.'1. e uma l'ea.lidade l 'ool, por
rnoment<l t.le crise. e, ta iei é de gr<mdts que o Banco ele Fram,:a tem o direii:o de pagar 
vaniagcn~: mas. perm itia. o nobre D~putado •.·ru moedas, de 5 francos, de prat a !]Ue estão 
que lhe diga que n.-s p~izes em qtJe a cir- hoje f,'l'anuemente depreciadas. 
culo ção é so•m" a base do ouro, tambem est:o l5to sel'viu para. o Banco d~~ França esta.
elastlc!da.de r:ão é completa e ne-lles se· t cem b,·Jc-cet" uma tnxa quas: in1·a.ria v"l de des- · 
dado crises, provenientes da fales. de moed<L, c•.ontos. o que nii<i póde fitzer o h anco de ln
oriun!la,; du p1·opl'io sy~tema adoplo.•.!o. gla.t~na.porque é oiJl·igauoa r·eoti Lu ir em ourc 

Lembro tl.O noll1·e Deputatlo o facto occoJ•rk11l, o valor de suas notas. 
não l1a muito tempo :::ta Inglat el'ta . ilias. o dit·eito que o Banco de F rança tem 

O Banco de Ing!:Ltel'l'a soifreu nma corrida de pagar com peças de cinco francos õesvalo· 
nos seLJs óepo.sitos de ouro ; pela sua consti· rizlldas o colloca. em circum~tauciu. mais 
tuiçiio olle tiuba de recolher o papel à p1·o· fn.,·oravel qu(> o oe Inglaterra no momento 
porção que ia dando :sabida ao out'o ; e esta de cr·is~ em CJue é preciso ajudar o commercío 
corrida. uã:o era oriunda da situação finan· e a indusiria. 
ceira do banco, m:.s sim de grandes pedidos Com este exemplo quiz demonstrar que 
da A:ne1·ica do Norte.· todos os sysromas financeiros nos rnomeutos. 

O banco teve de recolher o pape! corres- (le crise pa,s •m um l!!áo qua.r·to de hora e 
pondente no om·o que era. obrigado a entre!!'ar. que mesmo nquelle que é ~on:;elhado como 
dando·se naturalmente a crise. ~ ideal, em paizes de circulac-iio sr•llre b:lse de 

A taxa de desconto subiu despropositada- ouro. encontra ollstaculos rlirTiccis de vencer e 
mente, mas. apesar di sto, o banco ·viu-se .em quo o curso forçado é recurso cxttemo por 
uma. situação critica, com a diminuição do vc:zes empreJ{a<io. 
seu stock met.allico. As,im , endo. volto a tratar da. lei de 1875. 

O que se den ?- O banco teve de pedh' ouro Neste ponto estou tle accordo com S. Ex . 
para sohre olle ernitt ir; e, fa~to singular, o Aquella lei veiu satisfazer uma necessidade 
Banco de Fr;•nç-a emp1·estou ao de Inglatl'rra da circuh1~'ão do papel. Mas, quaes siio as 
muitos milhões de fra.r:cos, que foram trans· appllca~·Õ('S que se tem dado á !ei de 1875 e 
portados para as c~i:x:is do Banco de Ingla.· outras de que trata o projecto 1 
terra. Si muitas vet.es ello. serviu para ajudar a 

Deu-se em seguida a e missão, sent indo-se a. praça !las occa~itics anormaes, rJuando esta. 
praça imme•1iatarnente desopprimid!l. preci~ava. de p;~pel. devido já á l'etracçilo do 

Novamente voltou o ouro da America e o c1·edito, jà á retiraua. de papel par a. o inte
banco restituiu em curto prazo ao Bil.nco de rior, e m muilas outras ella tem servido para 
Fr"nçn as somrnas que lhe havia pedido em- satisfazer ás neces:;idades do Governo . 
prestado. E longe de ser o eommercio que ia ao Banco 

Pelo que acabo ile descreve:-,verifica·se que pedir recurso a este e este ao Thesouro, era 
o proprio sysrema de circulação sobre base o Thesouro que ia ao Banco contornando a. lei 
metallica tem suas difficuldades, o que obri"'a de 1875, arranjar r ecursos de que necessitava 
os bancos,· como o de Inglaterra, a usar do para occorrer ás despe:.:as da. Nação. 
recurso que expuz. Ora.. isto e desvJrtuar o pensa.nlento do lei 

Seria muito mais facil o GoYerno autorizar de 18i5 e ella não póde continuar com este 
o banco a emittir. intuito, porque ser ia então uma port..1. aberta. 
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Jlara }Jor elfa. se co:Jtinuar a· fazer emissões tlínarios, tolher o Governo dentro de limites 
poi' as~im dizer clandestintlrnente, sem que o muito estr~itos, ama!·ra.l·o a disposicües 
}lublico >lliba.. ['es.~rict:ls da lei , e fazel' um mal ao paiz, im-

O Go~erno tem :por um lado de alten,ler 1)e :1ndo o mesmo Go\·erno de fazer o bem 
â neeQs,-üiad~ de fechar tod;~s as portas por que? possi<el. tratando-~e de medida.;; que 
ond~ el_!e ~ode r.as5ar pa.ra fazer emissües; ap phe ,fi as com lai·gueza uarintn muLtas veze5 
prec1sn. tar!lOPm por outro lado lle cogitar rlc bom resultado. · 
um m~io ;dim de !JOO':r di mi:JUir os male~ 0 ~a. B , . - '" . ·~ 
provem":ltb da. ca"~aç;1.0 de uma amol't!Zaç.:.to ., . ; _ .\RB?s,\ LI:IL\ _J .• ~.sta,q ü:\llt J~ pre-
queem a lguns momentos<levich1Dll.cio.·al <:em uX;lt.a na.o ;:ora um dus lum .. es! 
prest.1.do r.-lev:: mes scrvi(,'OS. O SR. . ,\ u ,;usTo 21IoxTENEGRO - Leml)J'O a 

Nã.o Pston !0nge dü acredita.t• que o re,.·uri'o 1 \'.Ex. quL~ no meu pro,iccto Ol'igina.rio fixei 
da. lei de l Si5 S'~ l ·ia In<! I bor tio que est•l r! o qn:• n r. ia n1 ·• io1•, rnas o Governo re:l uzin . 
projecto ; mas os u.husos de~~:l lei siir.> clt: E:J,. foi o .i uiz da situação o cont0rro!.'i-mc. 
peíore~ consE'que:;cias de que os p .1uc<>s ma!e;; A lei de ·1Si5 f:o llava em 25 . 000 C)ntos e 
que p:)dem a(1\'ir da dispu~içlio do :ort. 0" . en. <!>ta::cieceu 15.000. 

Abj au:o:·izo o Gon~r·no a us:\1" rlo fu ndo àe Pensa <;Ut:l como se r~:.tira do stoh ouro 
garantia par:c com elle, dent:·o ele C!.'t·tos li· esta qu •nl.i•l, isto fará ;r.nis imprcs~:i.o sobre 
mite;:;, o•;,ot·rer á8 necessi<lad~s da lH';J Ça , em o me:·c do elo que a <!I! J iss~o de 25.0l'0 contos 
momen tos :l •. · cri~e excepcional. :\ote !:.-em a em Pli•~I. 
C:tm:tra l')llC nio J~1l10 das nece:;:;;lch •lcs :'-.!<J.:s. eomo dizia, (]Ueria deix ar um:1 rerta 
elo ku .. o. lurguez:~ ao Govel'nO ptmL agir como julgar . 

l\ó;; vimo.:;, Sr . P1·esidrnte. de airaves5ar m:l.is eon Yemcnlc. ·A este intu ito prendem-se 
um p~rio(~O tle ct•ise muito gra>•e; ele cer·tos duas rn«didas do pro.ie<:to, u primeirs qne é 
unnos p:trn. l'à o commerc!o tem ~e clobat!do a de P" :':::ar o l'uDcltl do rc;:gate pai'<\ o tlc ga
em YH tla1Je' : :1s nngustias e <)stou eHl'lo rle r.Hw a. e viC"e vet'H\, si o estado da. circulRção 
que m·stc:;: u!: imns tres ao nos. em que ll1(• c rla tax:.1 c:~.mbiat o exigirem. c r.. Sí·gunua, 
tem amarll:v!n :, ,,js nrofundame!~te ( ·S no;;:sr ~ par-r:,ittitHlo ao GLwerno estabelecer c..•, o i'lm
erros c .:c~nti no~ tC~a.ncciros, elle não teve •1o ::l<' grnanti:l.em metal ou seu eq:Livalente: 
occasiiio .:c reéol'J'er ~~ lei de 1875. Si ~e ,\cre<l ito que o Gove L·no. compr:~nrlo ccnsoli
tem us~.c!o des>a lei tem sido com out ro in- d:!.dos ing! ·zes. po1• exemplo, pó ~e em certcs 
tuito. · • asos l':w::\' umtJ. cperação de credito de pri-

Porü:nto, n disposição do art. 6• tem ar· meir.t ord;:m . . 
plicaç,ão ex<·epcional; ella, só serà a.pplicuda T'-lnto quanto ns cous~s humano.;; podem 
em ~~us rw• is f;l'aves do que o que a tra v e~· s~r· gar:t:J.Lidas, o emprego deste fundo nesses 
samos. ti tllios. tM pn·ece não correr risco a lgum • 

. cas..<:aurio e.;ta. l•: i. concorro t.tm!:em para. Os consolidados inglczes são ho,je t itnlos uni
um r t!giruen o;e publicidade que quero ;-er •·ersae;; de valor· i ndi!:'cutivel e w bl'e <'lles se 
intro lnzirio no serv1ço 1las omissões Glll nos.>o :~.rchitectam grande;; operações financei-ras. 
paiz, fcclJM<~ O de vez essa. po:·ta Jlor ontle Deixando t-sé:l liberdade <10 Gm-'erno, r!ahi 
podia o Gov.~r·no passa.l', si quize~EC fazer umn pó: i em 1·esuil<trmaiores vantagM :< p:~ra o The· 
emissfioo que n~o as rl··stina.ón.s aos intnitus l'OUro; -:::i convier,elle fa1•:\ o tit•positoem mc
des;a cl ispo;.içã.o le:.:-islativa. - tal 1' si não convier, IJOclerá. convet·tel-o em 

Já se v\!, pnís, que si me afigut•a qu·.: os titulo;; equivalentes. 
abusos ~a. le~ ·~e l ~i5são tão gr·aves QU•! pt·e- O SR. BARBOSA l.nu .. -I.;to sirrnifica. o equi-
firo a tlt~postça<J nriogu:vla do Ill'Ojecto aetnal valeu te. " 
a que se continue a abusar darJuelle texto 
legal. 

O nobre D•'1mta.clo. Sr. i'rcsiucnte, indagou 
o que eu quel'Hl. dizer com n pbrasc! - mctu.l 
ou seu c,q u 1 \'u le11t., . 

Sr. Prê~i ent~. em um proj~cto sobre re
organização nnanceira.. entendo que estab~· 
lecidos pt•iocipios ca.rdeaes, delimitada a. 
acçr~o do Gov<>rno e bem marcadas as l inhas 
do projecto. deve-se deixar ao POt'1er, que tem 
competenda pat·(l. executar o plano, uma 
certa largueza, no sentido de obviar incon· 
-venientss que portem n.pparecer e nós não 
podemo::~ p1·ever em muitos casos. Em um 
plano destes, em situação como a nossa, 
em que não raro se dão casos extraor-

O Sn. -·\t.:c.usro Mo:sTE!';EGRo- As larguezas 
q ne conce·li ao c;o\·erno não pr e,j udica.m as so
lula~ g:lr:ml ia$ d .•. fJUu ~e cerca o pro,iecto; 
as.~im é que no art. G" det..; l'minando que ::e 
saccorra o commercio com IS.OOO:Qr:os, não 
usei d:~ latitude da lei. de J8i5, per mittindo 
que os bnncos ltlvrtntnsSt.!m esse dioheiro so
bre títulos da divida·public;t e títulos corn
merciaes rle primeira ordem. (Apartes.) 

Fiz unta diminuição na esph~ra n::L a.cç;.i.o 
do Governo neste ponlo, só permittinrlo fazer 
emprestimos sobr e titulas da divida publica 
fun · 'a.~la. 

U~I SR. DEPUTADO-E' bom este ponto. (Ha 
01'tros apr.rtes.) 
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ú SR. AUGUSTOhfONTESEGno-Obédeci a este melhorar ; '{)ergunto ao nobre Deputado, dada 
intuito de dar Jargue2a no Governo nu a valoy-izaçã.o do no:>so meio circulante, ainda 
execução ilo plano, j á p ·rmittindo que ellc quemoderada.mente,rl ado que mell.te:ra aquell~ 
empregas~e os <.lous fundo~. fazendo reverter taxa, já r elas mcdi\la~ ad?pta•l:;s neste P.ro
um em favor do outro, j á pcrmíttindo que J ·cto qnc se l'efere a s ttuaçao llna.nceu:a, 
elle ftzc~se esse deposito em Lou1lres em já pela ?-tlopçii.o de outtas medil' as de cara~ter 
metal 011 no seu eCJ.uivalcnte. eNnonllco, ;~ que o ~oven~o se refere ~m .~ua 

mensngem e que o natz e:: ta pedtu•lo, lt:o~o e de 
Creio, Sr. Presidente, que toquei em todos! :;uppor . que, rnelhÔr".~da esta taxa ~:ambial, 

os ponto3 .• · . 11ue é, i•Or ~sim dizer, o 2Ji..:ot em torno _do 
U:\! sn.. DEPm'AD:>- E bt•illlantemente. qua i ,zir(l. a siluaç.?o ec?J!Omica._ e li nan~em~ 

· · do Pa.tz. em que mflu11'ao as oOO .COO l!bras 
O Sn.. At:G'JSTO Mo:-m :::XF.GRO - ••• a que sterl!nas dos jurüs do {v.;ldil1fJ~ ( ,1p!!?"l~s.) 

se re~~riu o nobre Dept~ta.•lo pelo Par a, em I . Volto então ~ f; ozer (J.]gurnns conslolerações 
seu _I, JScurso; demonstrei cahalmente C'Jue o I :1este t·cspOJto, considerações que j ,i. t ive oc
Jll'OJecto robedece a. um plo.no gera.! e pa~a ca,d~o de ~xte1·nar (':ffi a r tigos· n a. impren a3.. 
este plano e sens det:lllles chamo a. attençao 

1 

Estou certo, Sr. Pl·e;;idente, qne 0 pro
dos nobr es Devutados. bkmo. nnanceiro entre n ,js cle;re se1· I'esol vído, 
Re~nmirH1o a mi:~lla nrgumentuc;1o no sen-~ tent!o so em \'iota tYcs pontos : 

t~do de. pc·ilr a. artopç·ão cleste Pl.aao, peço Primeiro, (!. valorização do meio ch•culnnte 
licença a. Cama ra pata. consubstanctar o que 1 ê a mt>clida Ul'gmtte,in!lispi'!Fa.vel . . ac_tu:..l, >em 
v enho rlr1.endo. l n. qnal pol!co poderemos ft~zc t·, S!nao t.lesop-

Hoje nã'l temos mais Jibet•, lade moral :p:rr:t. ·primiru~o.~ o paiz _deesa taxa caml..>iu.l, nadu po
di~cuti r theoria;; r. rloutrina~ finn.r.ceiras; o, der~mc>s consegu;r . 
acc.Ol'·10 a qu.1 liga nxs a nossa homa. c o ~e~undo, n situação econom ica do p<tiz, de
n?sso. ct·eclito ch:iga-n os a c?m. I.ealdarle ê vi:,.o \i cr i~c do caJ\.'1.::. qne se retcriu o nobre 
smc~;-1dade a.PPl_Jc~r o~ pPmClplos _ncn~ DP.put:til<) pelo i '•HÚ. Esta ;;itm.:rio cn,1onka 
cont ~cos. _o pl'lnctp .o lm~1co n~ ''~corao rir!' SC\Iucuo E:m müfi•.l:1s que forem a<lüi'tad:J.S 
Lot:'\re; u quo ~levemos encnm mhar n no»>n. lJú1' nós c pelo Go\·~r·no, e p t•i ncipal rnente 
JlOh trC:1. linancclr:t. pam O ln.rlo (lO l'~Sg'lt.t_c) n:1. e·;oJt;c:'i o que :'ts p!'Cjll'i:JS I'C!lt"S ue pro 
do pnpel·moeda e ~ua con<e'luente val.:n'I· I •lut'6 io :\.tacada~ nel<\Criso l.la.de fol'~ '!!;:unr::nte 
zação. I fazer. • · 

O SR. B.\Jm·)SA Lnu.- E daqui a tres Nós estamos vendo que c5ta tr:l.n~!ormação 
aunos ~ c•conomir u su vae i•pern.nt!o no mc:o de r1ores, 

O Sn.. At:GT;sTo MONTENEGn.o _Pergunta 0 lo.rné'nto;; c ;;.nguslias. e não é hoje s:>grcclo 
nobre r;~putado ; c daqui a. trcs annos? p:ua nin>~U~m o g rande des~nv<.•l\'in;en to da 

culLut·n de ccre;;.e.~ om Est:\•lo~ alhOS para 
O SR. R.\RI3·)S,t LDB. - E' ::penas umn. p rotluzir estus rullura~. ( ,tpa1·1cs.) 

apprehen::.ilo. · 1 t 
:v: as, c·•IT!o it1 <lize:1tl0, Sr. Pt'<·Sir~en e, o 

O SR. ArGUSTO Mo:wENEGRO- Respondo ao pr<lp!'io pa!::, :1-ju•lado pelas mecJi·.i;,s ;utxilia-
nobre Deputado. l'c.; que o O;•;cmo pe iiiú ú. C:~lll:\i'a, e que, 

••stou t<!l'LIJ. t·sta Ctun:• • n. não ni'!~ava. rosol-
Si este p rojeclo n.ttin,;il· os saus intnitos• v.•rá a cr·:so economie;!, como n c:s\;t resol-

como creio, t~omo crê n. Commis~;io ti~ On;ll: yenún pC'l• wolt.a ás anligr1s I.:YOI!ns e pcto 
mc_nto c como. esp()t'n o <l o\·erno ; st CfH1;;c· quo se ch:tma 0 prubl<:ma da. p()lycul t u ra.. 
gmrmu~ '< ·>lo r: ;:w em CC'rbs proporç[l,~s o . . · . fi 
nosso meio cir,,u! a.n t t!, olC'soppt·irnindo·o. <,~tou 1 Os uw-mo; j •henonv~nos Cú<;nomt-:,.s CJ)le : 
ce;t•tl) cl c q no no tlia. ,]o venci lli<"nto do ;tecorc.l o 1 7:~1'~ '.l,l C<'ln. q u,c' t ~ P':''\os ~.to,; I lo ~ate a:J : 
nos esta!'!! !!lOS em coniliçõt•s de resto.b~le-:::er os l.tS .. c.n 11 .1 ~ n. 1 .• . U:t l~\our~ c.;. bro~o~ ~uo c,s_ 
nossos pa"'amentos no exterior. .. tn~.tn1 u~·.ttp.l ,los e.n c11lll11 .ltt n.eno~. _re~l 

"' olo~:ts,fu 1 ao r·orn que so rfst••h·lc•\·~. o ''q:ul1brro 
O Stt. B.\HB~SA LDr.~- Me~ mo com o au· c qn,; e~b~ bt·~çns Yoltem de no\'O ;\s cn ltmns 

gmento dos rlez milhues sterlinos ~ que tizc!·:~m outr'ora a no~sa. lt· •!wa c •• nossa 
O . prosperid:Hle. 

SR.. At:G!;Sl\1 i\.IO!';TE~EC.P..O - Per ,.unto . . . 
:l.O no_bre Deputado: si nós suppo!·tamos c:Jm o 0 tel'C<-1:,) ponto esla em m.edtd~s q~:e, eslou 
cambto a 5 :>.'8 a. pr·essão ela nos~a flivid;\ ex· CC\rto, s~r~lO tomadas para a !'Cfl"IS~ dos pa.ga-

- ~ernn., que é a.vultada , eopag·:unentodetitulos mento>. . 
mt~rncs, em ouro, só p~dínr!o misericordia á Estn.u certo !ltl que o Governo nfi.o sa des
U~LLm~ hora, !la. ultima exLremid<tde, quando curará, tomat:'L essas medidas, afim de que 
nos nao aored1tavamos que essa taxa. viesse a entremos no regimeu do pagamento integral 
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<1o8 ;~'>S>OS C•)mpromis~os internos som abalos 
-e sem colli~ws. · 

o Esto!t cer·to que será. um periolo diffi· 
-dl <t :Lt·r~;ueSSiU'; mns, si o Govemo com 
ante~ed· ~ncL\ t .1ma.r meJiclas no s~ntitlo 
·de mclh,wa l' 3. situ:tçilo finar ·~ira, tomar 
as mcl1íol;;s itHlbpensaveis c 1•recisas CJUC 
.a. c:::.Jiel'icnch a::ons·Jllll)., que a situac;li.o nitv 
peiorar:i , pot•que o propt•io Governo po !erà 
prepar<"l.NiO o'c mo:lo a não entl'ar tle 
dll·fr•) m mercado. Cito ú. Cl.l~:l. um facto 
que se (',t::.. d;wolo ag-ora: ao mesmo t<;m po 
que o Uow•rno ~s lii quei m;; nlio p:opel-moeda., 
tem r.m;c,tt io1o camb~acs. >aqncs para n Eu· 
-rapa. s;Lr;ucs q uc coustitu(>m I'J !undo ele 
que . fdl;~ o ;;ccordo, e que é ce~ti natlo a 
reJ.il'ISC ,[os pag1tmentos. 

VPj ;m VV. · EEx:. que esins id~a.s nã.o 
teem sido csquec;l[ ,s prlo Go,·ern~, que t!lhts 
t eem cons~lt Lli•.lo o bjecto ~c sua.s c•• :,r i tnç.liB~·. 
e q_ U•} clle rlcs•.le já se p1·emu ne 1lo~ elcmt~n
tos preci~os pam atraq~;;mt· ;.\S <l, lEe lllo1.G.• 1(l:.: 

momen f.u.Jt<:-:1:; da repriso dos pngo.u.:entc-s cn1 
m et.a l. 

Creio, Sr. P!'esi<Jente, que toquei em to~! o~ 
os ponto;;, ~obre os qutt~ o nobrr. D:::~mt::;.o!o 
p elo J?a.t•.": j r:l;;ou truz;:;r as !>Uas t!h·crgeuci::.s 
ao sc;o thl Ca.uwra. . 

Termi nq, S~. Pl'CSi(lenle,pe(li11tlo :\ Carn;,_ra 
que ap;)!'u>e este pr•>}:>ü o ; il esHJ:l certo elo 
que, smllo el lc appr.n·a:!.o, como ~~pero 
do p::~.tl'ioli~mo dn. camm-a, a qu ' m r0r;o 
esqueça divo; gcucias de ortlem :s ·cunr'a
ria. p i l'a su exa minar o projecto em globo 
e vet· os <cu:; kneficos elreitos quanf1o ellc 
per·ten•:c l' ao dominio das C•,1\IS'lS pr:üic;IS, 
.estou ce:·to rle que a Camara pre,t;n·:t com b to 
um serviço ao 1•o.iz c que c;;t!l. coilo.born~;iio 
f11Ulca. l<;ll e ~inccro. entre os oo• l 'rcs cons
t itu idt'S da ReJmblica só ::ervi r:i.' p<.l l ':l. en;!T:tll · 
tlccel -a c p •rn f:tzel-a. pro;:p:~t at•. (Jitâto 
!JCI<l ; ·J'!U\IO Vl!lll , I) Ol'ador rJ CWlijJrÚiiCHl((dO , ) 

:Xilll! ll l"l!l1 mais pedindo a J.Hl•vrn,.! Qlwer
ra•la H li ~" eli ·:cu~sio o O.J't. 1." c ,u,·ces>i \'a
n:ente ; 1•JU u~)XÜe 08 <.lelll(:.ÍS Ortig<1~ \l o) Jll'O· 
jecto n. lú ,\,de 1800, llcando ,, J iada. a ro
tação. 

E' nniHtnci:\oh ~ !• à iscu:s:i.<l tio pro,ieclo 
n. :!G, d(l 1&.1!1, fixanr. lo u. C• 111~ct••ncia t.los 
}_)Tc>i ~ent~~ d;!S j untas commm~i:te~. un s ct•.· 
Jlitaes d<"•S E~to.oi(l8 mvlo e, tas l'uucciOnorcw 
e UOS j uizt•S •lO CQlriJl1()l'CÍO- l)ll 'IU~jl\l SU<•S 
fune<;iies exercet·- nas de:uais c••m:trcas rm 
que f,·,r domii:ilindo O nc;gc:ci .olllC, J'ara pi"C· 
encho:•r as forn1alidndes e~o at'l . 13 do Cclligo 
do Com:nercio. par~ a valich;.!le jur idica eles 
livros a que se relere o art. li tio citado 
codigo_ 

Ning ncm pedin•l o a pnlavra., é ,mccrrada a 
.diEcu~~iio e <1-diatla a votução. 

C·HU..'l t':> V . 1I 

Vac a im:primir a seguinte 

R.ED.\ CÇÃ.O 

N. 30-1809 

Rar.lr.cç{i~ final .Zo pr~j~cco ~ . t 25, de 1899, 
que a••lo;·i:;a (J Poclcr Exec~1~i~o a ;·cV,;vcu
a diúda C'lll/1·altida c:nn o Tfce.~otwo Fc
rler.•l Jl"l' tc.1ente r/f) 9'-;·e[Jime;11o de ca"OI!l
laria d•J (!;í;Clcil ,. Thoma :; n .·ogn., ( (llecido 
em combat~ I! '> rcdt<cto de Ccmt!dos, a :tO ck 
jv.lfw de 1897. 

O Congresso Nacional r~solvc : 

Artigo nnico. 1::' o Pv:lcr Executivo a1J lo
;'i7.3.do a. re\e~n r :t ttivid:~ contr<thin;l com o 
Thesouro Fe 'eral p~lc tenente <lo 9 •r e!5imento 
rl~ ca.mllaria cio exercito Thomn z Br·na:a, 
ial lech:u em C<Jinbatc no l'Ctlucto ele C;\!ludcs 
:l. "!I dc~juJho de 189i;r<l\'Ogarlas aHlbpasições 
em contra1•io. 

Sll.la oi;IS Cummissões, !9 rlo jnnho de IS'.i9. 
- 1'. 'l'<:l.:f!t inJ.- E !•dido:s JiClltc! . 

O §r·. Pa•esfde:n.'te -Tendo daria 
(L lior:~ . d::~i ~no par,, amauhü., a ~eguinte 
orJ.em rJo din: 

Vot~çi:o dos seguin te3 projr!ctos: 
N. 10 :\ , de JSÇ•9, c~·namlo u:n fundo cs

rctial a.ppli<.-:t'.'CI r..o rcSg!lte e ou tro pnra. 
g:;.r,;nti~ do p:lpr:>l-moeúrt em ci r cu!açiio, cada 
um con"titu irlo com os rccur-;;os que H numera., 
e dá. ou te .. s pr .. widencia.~ (:~' o!iscus:;iio}; 

N. 2G, 11e !S'.);), üxanilo a compctencia. 
dos pres·Hlent.es r\::~.;; JuiÜ:J.s Ccmmer,~i:oes, nns 
c;•pi taes dos Rst;u!os ond ol e~L:1s runcciona.
rcm e r..os j uizr..s do commet•cio- ou qnem 
Sllns funccüe$ uXCI'cer - nas demais comarcns 
em quo lvr d• rmicilie.1lo o negocian te , para. 
pr,.~:ncher ll.'i lormal i•lnolcs do nrt. 1:~ dc
Cçdi~o doComme1·cio pa.m a vo.\i;hvl.c j uriuica. 
dos livros ;L qull ~e r r>lÜl'O o art. 11 !lo ci l<!d(} 
coclifO (I " d!scussii.o) ; 

3·• e !i~cn~·ii.O liO proj<clo n. 10, tlc 1891) 
n.utol' iz:tnolo o Pnc.ler Executivo a. veneler a. 
pl'<1Z<> ac:.s f~<bricantes c merc:ulorr·s :o t tingiuo:; 
pelos impc:o.tos ele ,~on::::u mo con:;tn ntes d:• le1 
n. iJG9, rle 31 •l•: rl<;;~l.'miJro de 1898, que o 
r1 C( Ur'l'';rem, :t.S esblm rilhas nc~es,<;u•in.s para 
~crcm se\ia.1la~ desde j -'1. ns nHl•'C;Hlo:·irLs ~ue 
t i ver.,-m e1u deposito, medi<J.ntc a.s cou~lições 
que e,t.abckce ; 

:!" tl !scu~ ;;:;i.o do projecto n. 5 A. de 1899, 
esto.lr •Jec•!ndo r~:;ra~ a qu :· dl'lve obedecer <1. 
diw1'iminac;;ií.o da.s ta~ns rle sello que poi em 
deo1·et~ r nU uiii.o c os Estados e dá ou tt•as pro
videticias; 

2" rl i sctl~S~O do pr.~jccto n. 120 A, de 1890. · 
,]ct C;I'mina.ndo que a. Imprc:1sa. Nacional 

22 
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consti tua um serviço especial a cargo do 
Minh;terío da. Fuzenda, que <t despeza do 
estabelecimento seja. fe it :t por conta. da. 
l'e.>~ctlva. receita, e da outras i?l'O>idenci<tS, 
com substituth·o da. CommbSão de Fazenda e 
[odust,ria ; 

Con tinuaçti0 d:-L discussão unica. do parecer 
n. 19. de l S\J9, modifkando ol;;-umfl.s dlsr>o~i
çõe~ "do Regimento Interno, ·por in'licação 
apresentada pelo Sz·. AUi;:U::;to Zl'lonteoeg1·v. 
Le-vat\to.-~e a sessão às 4 horas da. tarde. 

Deixam de compa.r~cer com ca.u'a. partici
pada os Sr-s. !lfs.tt.:J. Bacella.r, Rodrigues Fer
nandes, Elias Mart ins, Torro<s Pt•r tugal, 
Coelho Lísboo., Teixeira. de Sú., J,,ã•J Vi(ôira,
Perei!·:t (1e Lyra, Pedro Pemambuco, Vergne· 
do Abreu. Paranhos ~Iontenegro, Er·nesto 
Braz i lio, Beroardes DJas, Urbafio :'d::trcondes, 
Campolina, J .. ilo Luiz, Car·valllo :-.rollliio,José 
Honifncio, Jacob da Paixão, H<·n···i<juc Vaz, 
Francisco Veiga. Leonel Filho, L:.l:ll;unier 
GÓdc·fl'eo!o, Au~tisto Clemeot.ino. :~l:ata. Ma
ch;;,dq, Lam:~rlioe, :lloreira da SilY:I, Alvares 
R1.1bifio, Casemiro dj}. i\ochí\, D:,ro.in:;ues de 
Ca~tro. DlllO Bue,,o, Alf1•edo Eil;~ , Arthur 
Died.-ricbsen , R.odolpho !lfirand3, C:t•.~·acoi_olo , 
Plinio. c;},ado, Py crespo e Azevedo Sodre . 

E sem causa os Srs . FclísLcllo Freire, Aris-
. 35' SESSÃO E~l 20 llE JUXllO DE 180() · t.id;~s d~ Queirnz, ,tdalbc:·tu G!lil rt;lriies . Mar-

) 
colina :O.l••ura, Xavier da Silveir a, O~car Go-

Preside>Jc · ' ~ dos Srs . Va= deJ.f::l{(,(P;·esidc;~te) . duy, ;..ugnsto de Vasconcellos. Sil. F' :·eir c, 
Ur-b •no Sm1ta.~ (1·' Vic- <-Pr-esitleJU~·) , .l~<lio, Al 1' <-S de Brit <), Ago.>tinho Vitlal. P.:ulino de 
de N cllo (2 ' i'iee-Presidc)tt.c) c Sil•:a 3fa;·i= .

1 

Sum:a. Junior. Almcida.Gotnes, Fel'f :llr:l. Pires, 
(2' S , c,<' tw·io) . Tclles o.le )lenezes, Lu iz F!u.cquer. Oli\·eh:a. 

Braga. Cesta Junior, Adolpho Gor•lo. Cesano 
Ao meio-uh• pro~ede-se a chamada, á qua-l de F':eirns. Cincinato l3r;1g<J.; ~Fr.,-.a l Esccl!B-r, 

respondem <;S Srs. Vaz dl! :!\IeHo, .i uiio de Pos::n<l_omr; da. Cunha, VJCtorrnu. :"1-lonten·o, 
Mello, Carlos d.-, Novacs. Silva Mariz, Hereuia Aureliano Ba.rho.,a. e Campos CartH:l'. 
de Sú., Angelo Neto, Cill'lo~ ~l:wcellino, AI- E' lida e posh em discussão a a~ta. 
buqu~r·que Sere,ic, Amorim F igueira, Au-
gusto Montenc•gro. Eneas Martins, Thcotonio I o Si•. Rodolph o Ala ·e n. com
de Brito, Serzedello Corrê~1. v .vr.iros, •}ue- muoi<:a. quo o s.;u dn;tincto coll•:"'<.t Dr. José 
delha l\ifJUriio, E·1uardo de Borrédo, CU Ilha Bonifacio Deputad(l por Minas " nào tem 
Marti_ns, Br.uriq11e Valla•!are::, _Marco;; •l.e co 111 p:1recldo ás sessões e aind1t s~' conse1:n.m 
AraUJO. Pedro Borges. Il~lefonso L1ma, M:or1- au5ente por alguns dias, J:oOr mortv,:;s Justi
nbo de A ndrade, Fre<.lcrlco Borges, Augusto fica.veís. 
Severo. T~t vares I! e Lyt·a, Fr.111cisco Gurgel, 
Eloy de Souza.. JoEe Peregrino, Trmdu.úe, Em s~.guida, é approvada a acta du. s&ssão 
Ermiri<• Coutinho, Ali'onso Co:>ta, Hel'culano anteceuente. 
Bandeira, Bs.r·bo~a Lima, Ma.rtins Juniol', Passa-se n.o expetUente. 
Cornelio da Fonseca, ltocbaC:J.valc3.0te, Eucli-
des Malta, Ar roxellas Gal vão, N:üva, Seabra, o s1~. 1 • Se c ret.ario procede ô. lei-
Tosta, Francisco Sodre. Manoel· Caetano, d · to 
João Dantas Filho, Rodrigues Lima., Pinheiro tul'a 0 seguiU 
Junior, Timothoo da Costa, Belisario de 

EXPEDIE~TE Souza, Fonseca Portella . Nilo Peçanba, Silva. 
Castro, Oeoclecia.no de Souza. Barros Franco 
Junior, )fontciro de Barros, lldefomo Al d m, 
Alfredo Pinto, Antonio Za.cb(l.rias, Rodolpho 
Abreu , Theotonio de Maga.lli:"•es. Manoel l''ul
gencio, Lindolpho Cactauo, Eduardo P imen
'tel, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Gus
tavo Goi.!oy, Elh•s Fausto, Lucas de Bart·os, 
Paulino Carlos, Francisco Glicerio, Herme
negildo de Moraes, AlvEs de Castro, Lcopolno 
Jal'dim, Luiz Adolpho, Mello Rego, Xwier 
do Valle, Bl'l'IZilio da Luz, Paub Ramos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, Diogo 
Fortuna., Francisco Alencastro, Rivada.via. 
C_orrêa., VesJI<l:Siano de Albuquerque e Ca.s
Sla.no ·do NusClm<mto. 

Abre-se a sessão. 

Officios: 
Do Sr . 1" Secretar io do Senn.do. rle li rlo 

corrente, l'emettendo a proposição .:esta. Ga
m<~ t'a autori w ndo o Governo a rcle va1· a di· 
vida. de 1 :900.), por· que ó respvnsfJ.I'el á Na· 
ção D. Arminda Leite Ribeiro, Yiuva. d o C:\
plt ii" do I" batalhão de infantaria Antonio 
Leite Ribeiro , á qual o Sen~1do n ão pôcle dar 
o seu r.s~eutimento. -lut~.:irada. 

Do n esmo senhor , de )gual data, remet· 
t~ndo a pro!JOsiçilo desta Ca.ma.ra , a.utori
:z.:tndo o Poder Ex.ecttti-vo :t abrir ao M:inis
terio na Justl~.a. e Negocios Interiores o cre~ 
dito extraol·dinario de 832$252 pua. a in
demuizaçiio ao e~·port~iro do Pedt~gogium 
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Joaquim da Silva Garcez, de alugueis üe J O Sr. 1\iello Rego diz que, si não· 
casa. corre:;pondentes ao período rle 12 de on· f&:·a a obrigação em que se achn de tomar 
tu'bro de !S95: a revereiro de 1897; a qual o 1 ern consider:wão :Llgum<lS das considerações 
Sen:~;do UllO pude uar o seu assentimento.- fll < '~as pelo Sr. Vict orino Monteiro, em sessão 
lnten·ada. . Lle ~~~do passado, só h~· pouco put•licanas in· 

Do mesmo s<:>nh,· .. r, de· 19 do corrente, re-I te.tn;llmente. com as qu:w~!: ora,!or ~anti u-se 
metten,to a proposição de~ta. Camr•r:J. nutori- pes,oalmei~te 

1 
ma~oa.d?, n~o toma.r 1a parte· 

za.ndo .o Go>:enw a computar pelo rlobt'O;p:1ra J· rn d~cussao uo ~;:q.uert~e~,o llu :;e':l. ho~!'a.do· 
os e:ll'eJI.os oa. reforma ou apos,·ntndo:·ir•, 0 CL'lle~.a da bo.n~ ·."',e, s1 este o q~1zes,e at
tempo deco1·!ido de õ_ de setembro de t89:~ a. I ~·md~r.~ lh~ ped:n?- mesmo que retn:"sse es_:;e 
14 de (\ezemoro de 1~94, aos offic:ir,es e pra· 'j ~equ:.r;me...t:~ · t'ots\com~~-so. tem .:tsto, nao· 
ças do ex~!"ci:o, da armada, da brigcrb po J~ O· 10.qucr1mentos ap.esentado,, como os. 
licial. u&. guar.!a nacionn.l e dos corpos pn.· n~scur~os em que a..mb:>s se teern eml'enha.do 
trioticos, que dur<~nte a revolta. opet·aram son,ente tee:u ~ervtdo c0mo que de .r1bun:ü 
nos Esta . .l(ls do Paran:!. e Santa C'ltMrina 6 para nel!e quem;:,r-se mcenso perante o Ga
na. cidade de Nictberoy, Estado dn Rio de J:l.· ,·erno ; nada ma1s, nada 1Henos. 
n.e~o. p(J1' Ol'llem do Go>er_no legal, propo- Alem da .rt ne o pro :~so do a<:t~al Governo
stçao 3.QllCO So-n:1donão pode dar o stu as· •la RPpubllca esta fe1to no oillc1o elo com-
sentimento.- lntdm•!a. mandante do7• d Lstricto militar·. E' mediante 

. <'~>e oloc:umeuto que o Sr. Pr'esiden te da. 
Do me>mo ;e.11~10r. de tgual da h. :••me,t· Repub!ic:J. ha de ~er.Jul!-.'<Hlo pera nte " N<lção, 

tendo a propo~a_çao desta Camara,aulol'tz:t!lou pr,rs.nte 0 ,; pat;.;e5 e~tr~·n.,.eiro~. cujos chefes 
o P oder· Ex·~cutn·?,~ contnr para L)S c1f,~nos ,S. Ex. procnroa conhece~ na E ur• .. pa e com 
do =>d:c1e~: ~- J, , , de. 14 üe n?Y~~.~II!'O ,[e elle:; ~1'< 1.t:n, a.ntes de. assumir o exercício da. 
18\l:-, <~O ~a.Irtão hc·norarw Llo exm cJto De· autor1dade ;;upi"ema L! a Repnb!i ,...a . 
sa.r1o.Tn<e AltX«ndrwo dos Santo~. o temi"' , . · . ,, : . , 
em que s~rv i u na. camp;:mha d•J Paragr:uy, no j '. ;ntl ~t~nto, co~_') ~~tu. com a p,l~avra, e 
quartel ·.g~fleral, corno ".igia <ht Alfand·~~a In[ s~ aclm. na ca._~ o ~?h~e De~uta ~~- pelo 
e agcnc1:.not' de voluntarws .para 0 exercito. R1~ G. ande, de qu .. u ~.es •. Ja. ser ou v r-to, e 
e no ~-yio •lo Inn .. lidos da Pat•·in· propzsiç"'o a>s1m do seu wneram.o collega, o Sr. gene
essa ã. que 0 Scna<lo não nude cb~' 0 seu a~- ral y:.tll~. que telizmente esta pre>ente. en· 
sentimc11 to.-[nteit·ada. • ] tr·ara no e;oso ile Matto G~osso rJ.compa~han(lO 

. . • . o seu cu!Jega de dcputaçao na questão por 
Do m<'smo ~e!lnor, 1le 1gu:ll oata, z:emet- 'elle rJ.ebatick quanto i •.lbrigtJ.çilo ern que 

temlo a propos1r;ao desht C;1ma1·n autonziAnclo I csts.va o commn.nd:mte do districto. ante o 
o Po1le1·. Execntivo a conceder ~o pratico a:·t. :-;• do re~ulamento que re.:;e os di.>tt·i~tos 
2°. t~nente gra.duacto Manoel F~r~e~ra, a etrc 1 militares, rle pre;;tar o auxilio ao governo 
ctlVldade ~ d~s:e posto, propOSIÇII.O. a que o estadual. 110 caso 1lc perturbação d<. ordem e .· 
Senat.lo n<W :put!e dar o ;:eu a5:;entlmen to. - tt-a.u'luillidade publiCJ., :sem solicitar<:m li· 
Inteirada. cença do :;ovcrno para o fazer. 

Do mesmo senhor, de igual data, tra.nsmit- .>\os apartes resp!lltd.c o orador que concorda. 
lindo as pr, ·posições destn Camara ,, u tnri - r.om os nobres Deputa•los que esse <\rtigo ê in
zando a ::~bertura. clo credito extraordinario constitucional. pois que n.t tribuições consti
<le 849:'i-·lG•1, para pagnt' a o. isa.ltina rsaul'a tucionue~ conf.:rid<is ao ExecutiYo n5.o se po· 
O onça! vos, h~.l'de im do 2.·' oflicial ,]a Secre- dem tleleg-ar. 
tario. tl::t. Justiça Alfredo Gonça.lves; r elevànclo ~las essa. t>iio e a quest..:'to que trata de 
da Jll'Cl.'crip('ão em que incorreu D. Anna examinar: o 1ue deseja que lhe di~ilm é si 
Coelbto de Fi~ueiredo, viuva do capiLii.o Jo:t· um regulamento do serviço militar decre
quim Son.r'es de Figueiredo, e co>Jc,o~.lendo :). tado pelo. E:xecu~i v o, com forca de lei, póde 
pensão olr: !'.0$ mensaes ao soldado reliJt·mndo dei::m1• de ser observado pot' aqueliCJ$ a quem 
Alcacibas Medina Hoopper, propos iç•ües :J. que cal,e a. sua execução, sob fundamento ele sei! 
o Seuo.do não pôde Llar o seu assentimento. incoDstitudonal. 
-Inteirad11 . Essa tbeorii.t. no exercito nadn. menos seria. 

Requerimento tios serventes rla Secreta.J•ia do oue plantar a in:lisciplimL e a iosubordi· 
de Estado da !nclustria, Viação e Obras Pu-· naçvo · 
blícas, pedmdo gara.ntins de funcciooal'ios Si ha 'violação. da Constituição, quem a 
publicos . -A' Commissão <le C-onstituição, praticou? Quem commetteu e-s~ cl'ime ?· 
Legisla~.ão e Justic;a. Foram o Sr. Prei'idente da R.epubllca e o seu 

1 l\1ir.:stro da Guerra, e não é ao subalterno· 
E' anuunciada. a continuação da discussão';: C')Uem sómente cabe cumprir o que pelos. 

do requel'imento do Sr. Luiz Adolpllo, sobre Jl seus superiores tôr t-egulamentado com rorça. 
negocios de Mitto Grosso. obrigatoria, que cabe escusar-se ao seu dever-
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de S01(1ttdo com o fundamento de que a lei e E port&r-se-h:\ dizer ainde., :i. Yista desta 
inconstitucional. expos·ç:io de um representa.:Jtedir·ecto e mais 

Afa~tatla, pois, esstl l!ypoth·:se, o que im- llUtoriz-~do do Sr. Prasidenle t.lo. R<lpubl icõl. e 
porta examin:~.r e si v situaçiio em que se do s;,u l::t rncntoso appcllo MS revoltosos ou 
achava a autoridade -estarlual, si os aconte- J'i:\'Oluc:iouarios, que a ordem e trm,tuilli
cim~::ntos que se da.vam em Matto Gr.'sso, no do: I c public·-\ não ~sta.vam perturba•las? 
_periodo em que u. siJa capital J'oi sitiad:l. pelos E que, porlanto, não era caso do Governo 
revo!to.sos, cou~titnb. caso (le p :rturl>açãÇJ da I F<l·lr.t·a! pre~tat• o auxilio conslitu-::ional re-
ordem e da tr.mqttllliri:•de public:.~. . ciamado pelo Governo Estadual? 

Aos :tpartes que (1iz~m que se não pó:!e D~pois do ::lon::;actas e d:·:etsas considero.-
·cnam:u de revoltoso a um partido que tem l.;-1íes. tliz o ora•l,>r que o regulo.meato dos 
por cb~fa o s~. Ministro da. Faznn<l:t, r.::;-;ponde di:;tl'icto:; militnr<s contem ., qu anto aos com
que não é o ora<\or quem lhe dit este nome, m uH.I:o nte;; de ft•;mteira, as mc='tn\l...,; <l isposi
é o propr io commandante uo dbtricto nos te- çõcs ro!uth•as nos commn.n,!;~.tltcs de dislrict?s 

·regl'l.l.rn tnas que pa:;-ou a·:> proprio St•, Presi- no to;;ante ao a uxilio prl'st::.!lo por autorl
<lentc rla Repablic:~ . c~1u.marul.o lhe t n.mbem d:ule mili tar no:; c~s..:s dJ p'lrt urbaçiio da. or
revchcionarlO, quer CJUando se !'e fere ~t for.:a dcm publk..a. 
vol:wte de ca 1'<1llaria que co dou :l. lit~ba te- I Si csl;t <lisposição é i:Jconstitnc iono.l. como 
le,fp'<IIJhka, rlc.rribou os poste~ e cor~au a_tiros i di?er~ os nobres Deputados, nli.o o tem sido no 
·os gmu·t.lo.s quo tenl.al':tmreconst-;•n Jr a ln!lta. · Rw umw!e do Sul, como pr.s.•n. a r},)IIJO!lSérar 
-quer qnando se refere ao "~t:~.rlo a qu~ se com n. leitura de Uln3.Jlllhlico~il-J feita no 
achou r eduzid:J. a. saa. autoridnd.:, dul'aalc a Joí"t·al do 1.'o1m;~ercio, de :::i de mãio deste 
lucta. anno. 

Eis os termcs com Q'le o genet'ill Onms.r:~. Ahi, entre muito3 out.r·3S !act0s narrados, 
d eEcre"c a sitn!lç":"ío em que se acl!ava c 0 que Yê·s~ qnc ten•lo b :ni 1lo a lli ü m coaGicto, de 
o levou a orrcrecer a sua mcdiaçito aos bel!igc- rpe r €ml lou sor gravem ente rer ido 0 11 morto 
rnntes: 111n rurdcl polo r(:rl·ctor de nm _j. jrnn.l que 

fú ra por· etle aggr edido em plcr.a. 1':l !t, facto 
«C:~d n. vez mais Sê dií11Cillt:L"nl. a sua :vlmi- que c ,u;;ou ~r;>.nr:e :1 !~rmc, tt a. ut r)ti rhdc ai vil 

nistra•;ão ~m virlurle tios :~bUS(JS e cxe~:s~o~ l'eqr!isi tou do com mandante '' " · ;n~n.rn i çii:o o 
commeLtillos por dc~tacameutos de for•ç.as auxilio ·l:~. fol'ç:a lh linlra, sendo posta iL sua 
r ev(rluciotl.':J·ias (isto e, legi:to- Ca mpo$ 8<•lics) di.,;po:;iç~o uma escolta commuwlôltla. por um 

-ceJ·csno:!o tod:t.s a.s entt·<L< <a.s das ruus, de tnlt- o. I !he.; () ue rlm·u.ntc uou.~ d!;~.s, andou :t vu.re
neira. a obstai' t.,;do o movimonto dos ot.ici:ws ja,r ca~;ts n<io ~ó na. cidade como pela c,1m-
e praç:u; ern serviço; que a torl:~. hnrn t·eceb!<t p<trJba, pt<lticando as maiorr..; lropeiias . 
red~mnçõe;;d;ts r li versas rcp:\;·tições fe,lel"ae:::., Aos a jlll'tes dados peio Sr. Cns;;iano do 
cujo pcs;:oo.l Ee ~tcham alosolutn.m r: nte priv.1d0 NaS<.: i meu to, pm·guntll.nrlo rpP.lm er~L o autor 
.do livre exol'cicio 1le sua;: fucç\l r:!!' , aclw.u>lo-~e dr-~te al'tigo, c de que folh:1 fút'<L l ranS<:l'ipto, 
torlos os ru.mos da ad,nini. lra o::i.o, que1· f,,_ rc·~pon-le que ü de um jrl!'lwl de l>u;.way:ma, 
-dern.l, qn~r e;;ta.duiil, sem garan tin.s; que ~ q:w o nr•l;:-e Deput:vlo tlevc cú tlli~ Cf:;· :nell10r 
anurchi:t lavr:tV:L por toLiOí> 1 s ponto$, o go- q111l o m·:ld•Jt', :pur ~Ct' foiit:t d<l stl • :.~l' l ':l. . 
·veruo do E~tadn encnrraht 'o 11 :t~ tdnchciras P<\~'ando a. explicar em l'C~l)(l>t : • nos :tJ>II.r
~em nada p:·ov irJeudat·. a n~o set· n sua tt•s que lho riiio, qu:tl o mdiv,_. ]')DI' q•Jt: o l're
proprü~ d€-Ces~, o. cid~\tle o.l·au•l• •n:~.da. á~ g;\l"J'<IS ~ i deute 1lc ~la.tto Grosso pe·l i u 11 w:. 1 l1!l cetlEs::e 
-da. nn:u·..:hia, o servi~ rle transmb.iiodc sua;; L' c.•t·tnxamo, n:i•l em :nilhGcs. u:tt~: ap·3tms 
or<lens cntb ve7. Jnai.; d itrldl. corl'cnf.o ri~ c:, ::u ntil. l: a<:!Yertit!o pelo Sr . Pres•r.ll< II ~C f"J UC 
de vidn. u ns, S•!llÚO outrGs rctid<t~; que. nãu <L lhll'a do oxpc·lien to cstav:~ finda ; 1•etle , 
po"lt:!Hlo C')mmunic< : l'·~e com o Go,·Mno, pw en ~:i o, o ot':l.dor q ue l !Je ~eja : ·:.:s,· ~· n,rlu a va· 
ter sirlo o tclegrnpilO intet'I'ompido po1· mão l:t vrn. p:11a o cxpcdieJHI! de Rtlla n hit, o que 
cr iminosrt, c r. 1io podendo o ins. cctnr resta lhe,·, c:.nce:lirlo. 
·bolecet-o,porque er;1m os emp1·egatlos rürop~l- ;· . ... _ . •'· • 
l::tdos a bala por uma partida tl.:> c:wallarh 1 JCa. :\ d1~cussao adlUda pc.a hm a. 
-rElvoluciom\rio., solJ o commando <1e Jnsê de Comparecem ma.is os S!'S. Si! VCl' ÍO ?íery, 
L:tm ~in to etc.; que,('olloca•Jo ne>sa posição, ' P<~dro Chermont, CrlJ:~.no Snnros , Luiz Do
lembrou-se de J'ecol'rc~r aos empeuhado~ na minguE~s, Aaizio <le Abreu, Thomaz Accioly, 
lucta. J_Jara, 11ã.o conio autc.r :dade militar, José Avel ino, Joã.IJ Lopes. Francisco sa,, Bel
mas :ipenas como cirladão bra7.ileiro, velho Yccio Monie, Appt•lonio .zen~yür:s. José Ma
repub!!c<~oo ,invest:<!o de alta p:~.tente, do ex- l'ia::o, co ,lho Cintrn, Mataquias Gonçalves, 
ercito da Uulào pedir-lhes vaz,Jo> e accrescenta: Moreira "\.lves. Ju vencia rle ,;gui:IJ', Joã.o de
<~Bem vedes qunnto tem sido privado o meu Siqueira, Arthur Peixoto, Arau jo Góes, Ge
fiOVel'p.o milital' do livre exercicio de su,:s míni::.no · BI'azil, Olympio Campos, Rodri· 
-1uucçoes.» gucs Du1•ia., .Taym<l Villas Iloas, Castro Re 
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bello. Milton.Eu~enio Tourinl1o, PJ.ula Gui.
mat·ãe$, Ampliilophio, Leovigirlo Filguciras, 
Tolenli:1o tlos Santos, l~tluardo Ramos, G;J.l
dino L•)rcto, J:rronymo Monte:1•o, Torquato 
Moreit•a, Jo~é Mut·tinho, lrineu }.Iaclta:.lo, 
Alclnl.lo Guanabara., Raul Barroso, [>uNira 
dos Snnto•, El'ir.O Co<:lho, Leonel Lorcti, Julio 
dos S ontcs, Mayl·inl~. Ca.log-m·os, Gonçalves 
Ramo.,, An tcrtl Botelho, Oct.M·ia.no de Brito, 
Al;•aro Botelho, Cupertino de Siqu~ii·u. No
gueira .Junior, Arthur Tor1'es, Pa.duv. Re· 
ZGDde, Ga!e:1o Carvalhal, llueno de Andt·ada, 
Edmundo d:\ P.'onsE:ca, O>·idio Alwant-::s, 
Alene;\r Gnimn;:ã<-s. Lamenba Lins, Lco::cio 
Con·êa, L-o nro Mliller. Guillou, Apparlcio 
Mariense c Pinto ola Rocha. 

ORDE~1 DO DrA 

E' (lnmmclaua a. votaçã.o do prv;r-cto o. !O A, 
de !899, crcnndo um fml:lo est•udal a p pli· 
cavei 1! 0 tesgate, c outro pal'a garantia. uu 
papel·mceJa em circul.J.ção, cada u m consti
tuído com os 1'ecUI'.>os qne enumera. c d:l. oU· 
ü·as pro\'iolecei<~s ( 2" diNlliSi"LO ). 

E' po~to n voto~ c approvatlo em :ze dis· 
cus~ão o s~gui nte ar ligo do 

PRNECTO 

N. 10 A- lSilll 

O Congre~so Naci;mlll dec!'eta : 
Art. I." E' corntituitlo um funz~.o csp~cia.l 

ap plicn Yol ao rc,-gr, te do :pnpel·mcce.la, com os 
:õegui: ii.Cs re ·u:·~os: 

r. Rr!o.!a. em pap:)l prov~nientc tlo ~rren
dnm.~n t n das estradas de ferro t1e proprie·:httl e 
<In Uni:"io. 

I!. Pl'oducto d& colJrant;.a da divl<h activ;~. 
Lia Uni;iu, qu::llqo1er' que s ·ja :1. s:m n,1t m·cza, 
i ncln~i ve a::; ;;oulmns pre:cven Lmr a~ d:1. lirptitl.\· 
çãó do < l~bi to dos b.mCD,; e dos <:Jo prt•st imos 
feito; tis i;:,tnstria s sob a fe:,;·rna tlc /u;;nc$ . 

lll . Torl:es e fJ uaesquer ren<\as c1·catua~s 
percebi•lns r·m p;J.pel pc:lo Th~son!'O . 

I y. o~ ~al· !u;:; que S() n.purarl~m 1\0 Orça· 
mento. 

Os~-. 1E•·:c() Cocn1.~> (yb! ordem) 
l'eiJUC~ ve:· iEc:v;ilo lL~ votu~l-1. 

I. Quota de 5 a;., ouro, sobre todos os di·· 
r eitos ele importação p:ua. consumo. qu e será. 
percebicla. a p:J.rtit• de l r1e j lneiro de 19.00. 

H. O Baldo das taxas nrrec~Hladas em oaro,. 
ne:lur.íths 03 serviços que nesta e;;pecie o 
Thesouro é obl'igado o. cus tela;:. 

m. o pruducto ÜÜ('g;·a[ rlo aJ•renrJn.mento 
d~s e~tra.rlas rle ferrv da União que tiver 
sitio ou ,·,jr ,•sLipuhtdo em ouro . 

I V . Todas n qu;~o::!;;quct• l'Clltlas cn:nt aaes 
percebidas em onro. 

Paragraplw nnic·J. Fic:l. excluido Lhs dis· 
posi~C>es dt\ p1-e3cnte lei o producto da ope
r:tção qne porV"enll.va se realizar sobr-J a 
E~t1·nrb. de F'•rro Central do R ar.ii. 

Arl. 3 ." Sempre qn~ n. situação cn.mbia.l e · 
o esta1o <h circalaçiio o aconselharem, po· 
,h;ni. o Governo ·em' 1·ega;• o fundo de resgate 
no augmento do fundo de gnrantia. e vice
versa. 

O fundo de garantia nunca. poJeri serre ... 
dnzirlo a menos de m etade do sea valo!'. 

Art. 4. " O fomdo de gar antht será consti-· 
t nido em m•:t:tl on seu equiva.lentc o deposi
t;vl•J em nm est3.belec!lllenlo h:mclrio de 
Lon-ire:s, devendó os jnrüs do deposito assim 
constitui:lo ser i11corporados ao mesmo f11ndo. 

Art. 5. 0 li.' oxt\ncto o clireito de emissão 
ccncedido n.o Govct·no pe\as lei> ,Je 20de maio 
de !875. 18 tlejunho de l$j5 e 2'3 t~e setembro 
de 18\13. 

Art. 6 . o E' a.u torizado o Governo a r e tirat' 
dv fundo de !.'arantia n.té n. qu:mtia •lc qu.inr.e 
mil cont:Js, ·papel, p:u'''· po1· int~rmezlio do
Blnco t[a !\epub!ic.1, ac:::ali1· á~ ncc. ·ssirlrt<lGS 
rlo cornme1-.::iop:>i· moti ·•o d.; crise cxcepdonal . 
03 n:n presr i mos scriio leitos sob gar.o n! ia de 
titulas lb. ()i·:Va puu!i~a federa l. foaH\tvl<t c 
por vra7.0 ni.\o exc•;.tlc:ttc rle u m a tm o. 

Plira!!rooho uetic.:~. O C<lpital c j .n·os rle>ses 
cmpr·e:Úimos revc t' t"!rii.o pa;:-;t o fum!:J d e ga
rantia. 

Art. i. o A incintn·açii.o ,!o p:lpt'!-moed:~ 
f:u'·Se hn. com tiJela. :~ pHblici!l:ult~ pu:,siYcl o 
p~ln fórm:t jul;;ada m1.is ccu n·nir)t\tc pela 
Govcrtlo. 

i\rt . s.n o r~o~·ern o farti pnlol ic:tt' mcn~ll· 
w.cntu o esta.tlo tb circn laç:io t!op:1pc l · m o~u:1. 

A1·t. 9.• R~Yt'!:Prn·SO <lS d i'lJOSie;ij(',~ Clll 
contra rio. 

O S2·. :L:un:n :O..fit Het" (/Je/•t (lt '(hll} 

req•JCr e obr .• :m d ispens,~ de intersti ·.in pa ra. 
Pro c·d•otHlo-s·~ i! verifir.a,·i.io, rcec!lh')C~-se qne 0 projccto qnc ~c<ü1•1 !le set· YO W.t:o entre 

tE>rern .vo~·.,do a ütvor 115· St·::. D(:put .• ,bs c m. proxima sc~s:l<J . 
cotlti"-!, 7 · E' .a:n11.:nd .:;a a volaçiTo rlo pl'(ljecto n. 26, 

Em seg:JUa são succe;siv:.-,mcnt!" _post( s a à e 180'.), fl;mndo !l. compete•neiJ. tlo.s p!'.~Si
-votos c :lppL'O\'arlos em 2• d!SC~!:;~uo os se· deu te~ d:1.s Junto:;; Commc~·cinc •, nas capitaes 
guint~s utigos; dos Estad.;s onde estas funccio:HtNm c dos 
' Art. 2." Par<~. garauti:l do p<lpc!-:noe!lll. em . jui ze.~ <lo com:r.ercio -:- ou quem suas fnncçõ~:; 
circula)i,o é creado um fun:la com os 1 ccu J·.;os [ cxe~c~1: - !H1.S dem~; s comar<~S em fl~!e for 
seguinte~ : donucll!a.J.o o no~oc1autt, p:>..rc. pree:J.~n.er as 
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form:J.li•lades (lo a rt. 13 do COdigo do Com
mareio para a. validade jurídica. dos livros a 
a que se refer e o art . l l do citado codigJ 
!1• d iscussiío ) • 
. Posto a YOtos, e approvaclo em l" il.i~cussão 

·-o seguinte 

PROJECTO 

x. 2\) - 1899 

•O Cougt·~sso 'Nacional decreta: 
Art. L.• As formalida;les üo :l.l't. 13 do 

Codig<> do CommElrcio p;;.ra a. validalle j uri· 
dic<>. dos livros a que se refere o art . 11 <lo 
citado codigo, serão preenchidas em toda a 
Republica: 

·a) pelos presidentes das Jnntas Commer· 
c!acs nas capitaes do:> Estados onde e5t:. ; 
funcc;onarr. rn ; 

b) pelo.:; j uizes ·lo commercio- ou quem 
suas fur1cçõcs exercer - nas demais comarcas 
em que fôr t!omicilia.rio o ne;;ocio.ntc . 

§ 1. o Os ter•mos de ab:Jrtn ra e <'!ncerra
·mento nos referidos li-.ro:; serão, no primeiro 
caso, l:J.vr:tdos e su ~criptos pelo ~ecret•n·io 
da junta... e as~ignn.d ?s pdo pt·e~i,\eutc ; e, no 
segundo, pelo,; ofn~mes <lo reg~st:·o. de hypo
thecas , com a MStgcatura. do JUIZ respe
ctivo . 

~ 2." A exllibição prbvia de d·: cumento que constate o pagamen~ do sello frtdcrat é 
esscnci~ll p:wa o preenclnm~nt:: d<IS mel>mas 
form alid :1.des. 

·Art.. 2.• Aquelle que, decorl'ido o prazo de 
qu:1tro me-ze9. d:t _p ublicação _desta lei, _nc· 
rrociar em terr1t0r10 rla, Republtca com capttal 
~Up~l'iDl't ' cinco cont~s. ue l'~ÍS, n[i.o ~endo.os 
livros lc ·Ya lmente exlgtd•JS. wcorrera-alern 
do que di;;, . .:; _, o nr t. 15 lto Coriígo Comrnerchtl, 
-Il<L mul ttL de 200$ a l :G00$000. · 
As~im tambem a:; :;;ocieclu.•.les commerci~ es. 
Parag-rapllo uaico. A mnlta seró. imposta 

pela. res~.:tiva. a lltorirlude liscal, ~o~ re~n t-so 
- sem eifd to suspensi vo-p:1 r a o ~·Ir msterto d:J. 
Fa.zenda.. 

At·t. 3. • Esta lei vigorMá. dt>sde a dut~\ de 
sua publicação. 

Art. 4." Revogam-se as di>posiçõas em 
con t1·ario. 

O Sr. AH'.re do Pinto (Í>ela ord.:m) 
requer e obtem dispensa de intersticio pura 
que o projecto que acaba. de ser votado entre 
na proxirna. sessão. 

O Sr. Pres idente -E3tão findas as 
votações, passa-se ó. ma.teria em discussão. 

E' a.nnunciada a 3>- discussã.o do projecto 
n. 16, de 1899, autorizetodo o Po1er Exeouti vo 
.a. Yender a prazo a.os fa br ican tes e merca-

d ores :tttingidos pelos impo;íos de consumo , 
constantes ds. lei n. 559, da 31 de dezembro 
d<>l80S, que o requererern , as estampilhas ne· 
ce~s .rias par o. serem sella.das d~de já. as _mer
ca,torias que tiverem em depos1to, mt1d1ante 
as condições que estabelece. 

O Sr. Presidente-Tem a. p:1lavra 
o ~r. Tosta . 

Vee:n á ME:s'l, são lirln.s. apoi<tdl~~ e postas 
conj,mct:tmente em disea:;;são, a:; se.:;-uintes 

lll1El'i'DA.S 

A" ílrojecto n. 16, de 1899 

Acc::-cs~en te-se: 

Art. O;; liscaes cspeciaes dos impostos d e 
cons11mo sarii.•J nomeados pelo 'Ministro da 
Fazc·ndu., in11opendente de proposta. 

S•lla. r.ia.s sossões. '~0 de junho de 1899.
Cassicmo ,l.o .Vascimeato. 

On·le convier-Ficam isentas llo imposto 
ele c:HlSutno <L'i mercadorias n, quo se ref'o:re o 
§ 29, d:.> art .2" d:~. a.ctua.l tarifa e:n Yigor. 

Sala ch~ sessõe5, 20 da .i unho !le l B09 .
Bdi.: ' 1·io de Sou.:a. 

O Sr . Tosta-Sr. Pre;;idente, occupo 
a tribuna para ttpre~entar ao pro.]ecto e_m 
rliscus;;ito um<t emenda 'lUe tem pot· fim, nao 
a ltemr n. lei em suas di::;posiÇt>es, nii-o cr en.r 
<lireit(1 novo, mas sómente t ra.duz1r, .Jiz·Jr cla
I'<tmente rtu:•l o pens:tmento do legblador no 
nrL l •, § H da. l~i dn. receita. 

A Camo.ra sabe que desde a. sna ori~em ;t 
trj:mtação dos charutos f0i estab~lccid<t sobre 
estas b~t;;cs: uma. t:lxa m~tis alta snbre os 
cluwuto> de pt·eço superior a 80.$ o milheiro, 
um:t taxa. mais b:Lixa so\rre os cltarutQs de 
preço inlerior a 80$ o mil11ei ro. 

O uol.Jre Deputndo pelo Pa riL. membro lla 
Commissão Especial. de que t (!nho a honrn 
de faze:· parte foi quem p1·imciro a.prescn tou 
est>1 taxo:lçã.o na. lei do orç•uncnto e precisa.. e 
clanlm~nte deter·rninou qnc o p:·cço era do 
t'a bric;L c não de r etalho. Toda:< as leis o re· 
noulamcntos posteriores r cspecti vos fl r·maram 
~ mesma. doutrina àc S. Ex., isto c. que u. 
incidencia. de ta.xas devia ser sob1•e o preço 
de rabríc1. e não de re_talho. Saccedeu, porem, 
Sr. Presidente, que na lei actual det!·Se :~, 
ornissão da expressão de fabrica e então no 
rc"'ulamento que baixou o Govarno para. a 
ex~cução do§ 44 do nrt . l • se de~ermino. qu e 
a n.rr~caclação, seja. feita tomando pa.ra. base o 
pNço de retalho e não o de fabt·ie-:1.. 

E' contra. esta. i nterpreta.çi'io que venho 
apresentar uma emeotla ao pro_jecto em dis
cussff.o, firmando a verdadeira. doutrin~~. . 
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• O legislador não teve po1' fim innovar na 
lei d;t recei1a, elle não quiz estabelecer a in
cidencia das tax:as tomando pot· base o preço 
do retalhn; i~to resulta claramente do art. 3'' 
§ 7• lettr•• C da lei. Ahi se imnõe ao fa-bri
cante <t () bri;::-a(:ão de sellar os seus pro•iuctos 
na !abri c;:,. ora, i; i no § 44 •lo art. 1" não se f<tZ 
a. declara<;ão •.h peeço d:" l:\hric:1, e no 3" im· 
põe-se ao (';~uticante a obrig-açiio de sellaT· os 
clwrutos :\;t fabricn, é evithmte que ·O legis
lador t·er.,dtt-se naquelle paragrapho ao 
preço àe lil.hrie<\ e não de ret•1lho, maxime 
sendo estes o,; precedente~ lc;isla.tivos. 

Sr. Ptesi·iente, eu não quero occupar a 
n.ttenção da Cas:t por- muito tempo, trato.ndo 
de um ;1s~n · : ' pto q ne é por· sua nu.turez:, r;ste
ril e que S1> pó lo convidar ~~ meditar,,ão áqne.l· 
les que. com r, eu, representmte d~ n:n Estad1) 
'productol'. tecm ;;obre os bombr<>S esta ;;rande 
responsabi:idarl<). Demais, para. que estn.t· 
aqui a per•lFr te1apo prodLlzin,:o da tribuna. 
long-os di se ursos? 

Pref<:!T"i p:-eceder a emenrlt1. do consirle 
randos, que ,;ão o r<:Sttmo rlos_r.rgumentos que 
po,lerh apre~entar dn. tribuna. Fu.ço votos, 
Sr. PresidPrlte, para que a hom·;ul;\ Commi.'
são esp<:~\u,l de que faço p:wte, e CJ. ue parece 
domina<la do,; nielhcu·es ~entimentos e do 
maio1· prttriotismo !'ara conciliar oa intcr;:sse>: 
do li~cv com os du.;; cla.~ses prorl uclol'aS, exa
minando o.; C!O:i;;ldrranclos. tome-os na consi· 
de ração que a. ju~tiça dit caus<\ que d.efeuuo 
merece. 

E~per·o tr,mhcm que a Cuma,ra dos Srs. 
Dcpntack;: ns loi:L pa.P;t fir·n:n.r snu voto sobre 
as m'l-<••·s '!\!C assi,tem aos que vicl'a.rn rccla
mrtr Clllll.t'a a. int<H'prc~:~~·ií.o drtdl1. àquo~lle 
artigo 1.b J,·i ,]a recoittt. (Jbrilfl !),,,,,. ,;wita 
llr:lll.) 

Vem á Mc~n., ó lí<la, apoia.dJ. (! posta con
jnuclumcr!te '-'lll tlíscussii.u :~ ~cguinte 

E~!I~[';DA 

.lo Jn·ojccto 11. f(J di!, 18!)!1 

economicos que regem a materi:l no ímposto, 
como ~<w a. ce~teza. da. quota. a. pngar e a sua 
exeqnibillíl::ule, evitando-se o arbitrio do ex-
actor do :fioco,. porquanto: · 

a) o preço rle fa.briea. 6 cert.o, conhecido 
prévia mente tleter:nin:tdo, constitue b-,se se: 
gura estavel, para :1 incidencia tl<~S t:1.xas · 

b) O pi'8ÇO do rctalhista e Íll,!erto, variav'e1 
arbitraria, dependente das oscill;1.ções d~ 
mercado, n5.o ofl'>lrece base segara ptva. a in, 
cidencüt das taxas. u::nn vez qtle o imposto é 
adeantado pelo fabricante :l;l saltlr o flrO· 
rlu<:to da íllbric[)., e não pelo retn.lhist::t noacto 
de vender o charuto a,, consnmklor ; 

c) o fabricante, i;:norando o preço de reta
lho por QU<l serão venrlirlos os chat·1üns, não 
póde, crJm scgurançrt o certeza de não ~er 
multn.do ou incommodado,sell'lr os ch:J.rutos. 
a menos que qlleira. ,;ellar iudlstitV!tamcnté 
com o. taxa mais alta to·los os cho.l·utos, o que 
é contrario n,o espírito da lei. iJnC cquitati
vamentCJ não quiz onerar com a exag!.."erada 
taxa. de 20 t·êis os cbarutos barato~ ; -

Considerando qu:; , embora tenha havido 
OtlliSSào (}a expressão-de .fi).OI'ica, O p~nsa
mentO elo Congr·esso nlí.o foi inuo·.-ar e muito 
m~no:; deixar ao Poder Executi\'O 1. faeuldade 
ou :1.rbitrio de deterrnin;u· o prcÇIJ basico ,la. 
incid·mch tlus ta.xas. pvrque : 

1•, t()•lns ns leis e regtlla.men~'ls n.ntcriores 
especincararn o preço d~ L .brica., e uunca 
suscitou se ;t meuor duvida, nem o minimo 
t•epai"O sobt•e isto. quer nos relatarias dos 
:O.I mistros <i<1. l'azenda, q_ aer nas discu~~õe~ h a· 
vidas na. Camara.; 

2", no t•oiatol'io elo l\Hnist,ro da. Fazenda de 
I 8~8. cuja [lt'oposta de nltet·ação c:ln tribu
taç-ão do ru~uo, fol acceite. e incluída na lei 
de recc;ih nctu<tl, se repete a ex_!)t'ess~o-
p;'o'ÇIJ rk (•/Jrica ; · 

3", o. lei da receita, no art. 3' § 7'' lettr~ c, 
impondo ao rauric<Hlto a obl'iga'<ii.o de sellar 
os charutos um a um na fabrica, reveh< cl;t.
ramente o pensamento do leglslauor. que é 
basear a. in.::idencia. das taxns de 20 réis e 8 
réis sobre o preço de Jabric<~ e nüo ~obre o 
preço de retalho. tornando-se excusa.da a de~ 
claraçilo-prcço de ta.briC<t-qu., Stl encontra 
nas leis anteriores, que, u.Liús, nü.o ltavia.m 
imposto a.o til.bl'icante o es~ampilll•>meuto na. 
fabrica; 

Cousid!'r:LIIrlo quo a. lei li. 55\). de 31 de 
dC'ZO!lliol'O 1\0 H!n:<, IID iH'L 'l" lii 44, c•stabelece 
duas r,11 X'L~~. urnn. uo oito rêís pol' cunruto n~L· 
cional cl·· pr···~'o ílli'erior· a. 80.) ca.d:t milheiro, 
o outt•a dr3 ~q rúis pot• charuto do prc<;o su· 
periot• u. ou::;c:ula milheiro, sctn declarar si o 
pr~ço é o ue fabricn. pelo qual o fdb:-icante 
·vende os charutos aos intermediarios entre 
elle e o consumidor ou o do retalho: 

Consinerun,lo qne todas as leis anteriores e 
respectívc.s regulamentos inval'iavelmente 
tomaram para base da incidencia das taxas o 
prEÇO de fabrica e nií.o o do retalt.tista, e 
.neste sentido firmou-se a doutrina; 

Considerando que o imposto torna-se mais 
ou menos oneroso em relação aos clH1rutos 
ba-ratos, conforme se toma. para. base da inci
dencia o preço de fabrica ou o de r~ talho, e o 
tisco (lUe escolhendo para base da arrecadação 
o preço de retalho, aggra vou a. ta::.:ação dos 
charutos barl'ltos indo além da exigencia 
leg~ü; 

Considerando que os fabricantes de charutos 
em representação dirigida. ao Congro3SSO Na-

Considera,ndo que semelhante doutrina. não 
.e arbitraria, mas fundada. nos principias 
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eional reclam:l.m contra semelhante intct'pre- ineiue sobre impostos de industriae prnfissõe~. 
taç'io d;~ lei, que os t'orca a selln.rem toü.os os materia. sobre qua o Congre.s>o não pode le· 
cbar:: tos com o se11o de 20 réis por ignorar-em gi:;lt\r, m:u; o po:ler municipal no Districto Fe
o preço do reta.li1o por que possam se r Y.::n,li· deral ou 03 port~rcs legislativos nos E-;tados. 
r103 pele rl!talllist-t, n. Clill') co:1sequenci;~, Atten b aliLd.i cont:·a a lel org:!.nic·:t do Dis
foram obrig:vlos :\ redttzir á. meta:Jc ou m~· kicto r'.~(l•)1'al, scmelh<mte exigenci:t. 
110s ue meta1le o fabrico,j:or 11•1 ror diminuído E~~a c a tllesll q•1e se pro,;tõt:~ demonstrar. 
a. procum; · (J art . 7' rl:l Constítuiçilo que r~gu!a a ma· 

Considerando rJ~l·:. o exaggero dos i mpost'!~·l teri~ oJ~ iu~t~nstos dl). co_mpetenci:L ~xclusi':a. 
que fora.m p~la !e1 :~et;::al e:e\·ados de 500 rets • th "Cn ~ ;to. na o .-oe ref.:re a. tmj)Osto de 10dustr1a. 
par•• 8$ e 5$ para 20$, ag.srav::1.do pela int~r- o llr05~8iio. 
]_)ret:"l.çilo do fisco, golpein. a in.11.u~tría <los O a~t. 9', q11o rcgub. a mater ia rle im
prcparJ.o.los de rum:> e prejü.dic.'l. as rcud:1s postos da CO!ll petm~ia exctusiv;t dos Estados. 
pubiic,\s, vist·) cJmo uim!nniodo a pr<.l(lucçã.o I re!bre-se c,:xpl icit.a.m.e;1te ás taxa~ sa!"lre -i!l
dccresce a. r cceit.a ; •lustrius e prof!ssõ~s . e nc art. 12, determina . 

Consi·let·.mdo q ue a rcclo.mnçüo rlos fu.bri- dar la u. Cm,;tituiçiio l'ederalq ue, a.lém de:;:es 
cantes de charutos ó mo:ncot osa, Yel'SJ, não impostos, bb é. do.> impo.;tos ·~ t]He sere-· 
sobre l"] ncslõ::s de direito, ·ma.s so1>re a intar- ferem c:s ar ts . i •• e O•, podem a Unii:io e osEs; 
pret-c~çli.o da lei que est•i. sen•lo oxccn~:v!a . tauos, cumu lativamente ou nã=>, tax~ r outros. 
com ampli:1~ã.o rio dispo~iti\'O legal e vexame impostos. nã.o inrrigimlo, porém, o llispcsto· 
para a in·lllstria; nos cit!ldo.; artigos . 

Proponho a se,.uinte emenda: O art. 2• d~ lei orga.nica. do Districto F~·· 
"' dcro.l cteternnoa que além c.!:ts tax:1s CIIJa 

Ac~re>ceute-se ao projc;:to n. IG o artigo o.rre~M:t<;:ft'> com~tia, pela. le~islo.,.ão ante· 
seguinte: t·inr, á Mu:licipllida•!u, }'oderá o Gons3lho 

Mu:1icipal olecrota.r imp:>sws que não forem-
Art. O r,r ec;.o de que tra.t" o ar t. 1•' § 4,1 da -p1·ivath•n competencia da Cnião. 

da lei n. 559, tl~ 3! de llczembr<> d;1 1898. Entenrle o orado:· que po:lem os E~bdos re
J..l<:wa. a cobr;mça. ,las b.x::.1s de 20 rriis e 8 réi$ cusar·se ao p:•.gamentl.l do illegalíssi:no re
sobre OS cho.r~tos naci rmlVS, e O ue l'abrica , gistro. 
conforme dct~rmioaram a'l leis orçamenla.· O projectn da Co:nmL<siio, em ·~eba.t..e, inter
ri:'l.S anteriores e se deprehe:)tle do tli51>o,í- pr·et1 tivo de umn lei inconslitucion:ll. t]Ue o
tivo <lo § 7" lettrs. c do a.rt. 3• rla. lei ci w..l a. , Gong-re;;so impnnsauamentc votou, e d o um . 
qu~ impõe aos fa.bric.1nt~ a. ohrig:tc:.ã~ :!e es- t·eguhmentn l'Xl torhi ta n L~ d:t lei th J'c:ceita; 
tampilharem os c!J::\rntos um a wn. 0 p:1•jc::tc• •te !t>: i do. Cl>tnmi~;;'io úu. c:um.ra. ú 

Sala lbs s~ssõ~s, 20 <le janlio tle !89D.- e:ue:dn. p :·iiJI' do que o ~:•twto . 
Itpacio 1':J~Cc. A~:;i1n. :dJ,olutHucntot::vJ ~o inl'el'<) do re· 

g-ul:lmc:nt., CJllC o ,:l. .c.k, ist•) 6, o• ~c·1e: ·os em 
O SJ:" .. ll!:a·ãeo cCI>CHio cr mcr,:t rli - tl u; ·o~il o nas t: LIJI' i~:u~. e:;t.:,_j\ '· l t,HlQ RO r:S· 

zcntln quo e~!.á. pro\·:ulo, n tld·o S•!lrl on:.n>n. , !a i iiJl il !t:.. lll•~nto , ma, sim :to s:!lli(' d~ ih
que a. Cannr.t ~ a il'mii <!o c:at·:•hL J~, c lu lr:'ir:as · 
St•. Pre:;iüente d:L l~opulr llc::\ . >-::i.o Jl •'• dt~ . A ~> Í i ll , rr'p't.C'.I\ Commis~~.o t:·z un::t e:ncntla. 
p:>l'l:J.n to. l'cga.~c;.r hu ,.o ,• r.•:: e d'J;.( .. ~ ,·~digna ll••inr •JII " o ~:}li C lo i ou•Jc o Gorcrno c li~ se 
Com:nissiio que ,J(lu p:trcr:cr d tl~t:w.m: vr,J :::vl •l'l' m:d.:t. c•ll :o. d i:· >l• us liJI;t , ma ntlo.n:-!o cstampi llm.t' 
a ro~hLmaçü.o t.lúS ,·vmrnl!rwi:LIILe~ collll'n. o~ o ~1 ·d1 d as f d iiO:~IL~. tn<)t.l.tlu. de r1u~ o regula-
impostos({,, cJUSlllll•l . mrnto n:·,_,, c •g rtr,l':t. 

Aproveita o c.· t'<tü or u. O:!:! ::;iii.•t J);lr:l. m:lis O ,,. __ ,J,,. ; •· ·•1 ~: ~ que llC'$S:t c~> l!~:t ;!e lic~nçn, 
unu~ \'<.'Z ron•l~: t· lti>:n<:nuge:u :'L ' " licl:t illll ~ · t'<·;!i , t m, patr ·n:o <•11 tnall'icnlll , in ,·cnt:iio •lO 
tt•açáo, au bt·i lli~nt.e trllcu~'' d" unl.ll'" I'l.' )a.t uJ' :O:t• . 1\Jt! C":;.:tu:;; A l n:~.;, o n·.:b:·c D~pu t;u \o Sr. 
do pa.rccC'r, o Sr .. \ldndo Guan:~h:oi'J., qn:•, Ah:in Ir) Uti,Ltlllktr•a niio JIA.:.:":Jria ~i tlil:> com 
pura n;io C•llltl':\t'i<t:· :t p·:::~o:l t!\~lll· · ntc d:• tllll''· piur;a jJ:u·,, t'l •jcifat·; mn!; 111.'11\ f:t.l !'ez, 
PrCl~i Jento r1a l~el' < tulic:t (ris~). !e<:. o t1l:·cito ll.'.\U <~<llll a ~:na. lu·iob iulc:Jl!i :.:·cnd:t 'lJl'<•ili~ou 
torto e o t•Jl'tO t.lircito . :~ tt·,,wc 11.!., inccns t i tur.innalirÍ:;· Ic dÔ re~nlil.-

0 !':. : ·n -: . • . ,. ,. _ ·::,, n , , mc;~LO .!JUP. innov:~ ptúe(:i t::JS ·c1e cli:-cito c!vil, 
...,n,. ALC.:\~O 1.:· UA .. 'O .... \,, .\ ~<.:) u l 0 . .1..!0. lllStib.u ndo um onus !'ei\t $Obt•n CrJU:>U no aL'-

0 Srt. E1uco CüEwo-:\[b fos;e i< to, e 0 tigc c.a que es~bclcce qnc nil::ha:n;: fabrica 
:p:~orecer t!o seu arnigv . s~ría iut~lramente fll.· .

1 

pu::et'<i. set• \'endirb se!ll que o ::(: u proprie· 
voravcl aos petiçiou;J.nos . t<<r;o tenlt:l. provado que p~gon a tnl li<:!'ença, 

A sua impugn:içií.o ao projec~.o vct'sa sobro matriclll<l-, Jisoara.te ou qullquc:-r ou t:·o nome 
a in:on,t"t:t~ i.)n:lli;ln.tle da matri~da, rcgis- ~qui·1;1lcnt2 . • 
t:r:o, Hceaç::., 011 que :::el.hor nome tenl~ ~. ex_i· l Compr~ll,,nt.le o qu~ sr, r~z ~m nlguns puizes · 
g tda. pelo Gov·;roo, por· lSEO que tal extgencta. , onde se começa. a. coorar o 1 :up~sto apenas ')· 
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e!'lceta.da !l sua discussão nas Ca.ma.ra.s, impe· verem ó. mostra ou resgua.1•dados em prate
dlu•lo ass1m que o commet•cio . Ee suppra. do !eiras par:. e~se fim, em Iogat• da f~tbrica, ou 
gcnero com antecedencia. de modo a burlat• a na loj<1. do commercia.n\~, ou na a.mbulancia 
medida legislativa. do mercador, isto é, os loga.res oude se elre-

Mas não comi'rehende que o Estauo forneça ctu.Lr :1 ven1la a. r e talho para o consumo. 
sellos a creu i to, que são escl·i pturados como Art. 4." São excluh1os do estampilhamento 
receita e que vodem 11ão ser recebidos pelo prévio desses g.meros os IJUe estiverem D. parte 
Tbesouro, no caso de in~e!ldio, etc. do logar onde ~e cll'ectuar a venda a. retalho, 

Conclue o o1•ador. ' como em depostto nas ru.tricas ou como stock 
O proj-)cto •lu. Commi;:;ão tem apenas uma <las casas commer.::iaes, isto é,fóra. da. loja onde 

íace m_ceeeedora de appln.uso : é o apoio que os me5mo.s generos de commercio a. retu,lho 
clla d::~,, em t!m a. assl::;n•ttU\'n. 1\In out:·o a tl.evem c~ttu• c:>tnmpilhndos á mostt'o. ou <\Con· 
soli•ladedade do Sr. Pre>idente do. !bpnblica, rli<:iolla{los em pratcleiru.~. 
n. quem a Camn.ra tem med0 de liWiindr:tl' na Ar:. 5." 05 guneros estril.ngeiros sujeitos ao 
minima pm•celiD. de ~w\ .-ont<\dG imr,ul;;;íva. imp:lsto de consumo, uii.o poJet•ão passar rlos 
. Pen~'' que :l Ctan•n'l• J:,z bem. Já f.Ime. Pa· im por tn.tlores ús r:aU.os dos commercin.ntes in
turot. _que so~:tva o marido, inclcmcnto I) kt·met1ial'ios ou llos vendedores ambulu.nte.s, 
sens~ta., toua a vez quE. ello so :,trc via , em an~e~ d<: serem cstarnpilhados no neto tla. 
li.\milia, pot• mais timhlamenb que ros~c, il. ·;enda a dinheiro ou a c~·..:·J i to, quer se desti
manif.:st;n·-sc e·,ntrario a.o govst·no do õ('U ne:n á cxportaçiio de um Joga'!' parfl. outro 
paiz. qu(l lhe d:.va a g;~.nlH\ r o !Jiio de ca<h d0:; E·t:;do:;· UnUo~ do Bra7.il, quer se de~ti
rlh. P'm~:l."-'a assLm. De implac;tv~l. :.r,ne. P;t·l nem ao consumo immcdiato. 
tut·ol: · tt·aJlsfor iL10U-Hl ;,m irrr~ii. f]<; cr.ridal!~. _Are. ü." Os :;euet·~s de pl'Oducção nacional 
de VIOle!! t: \ pa-;svu a. ~e r ca t•m tlO;;n qua.1h:O j :;;Lu Isentosdo estmnpi!ha.rncuto, qunndo ao sa
de:confiou, p d os exces:,o;; d~ conrlucta ào seu h ir rle nm 13.b~itante tiverem de ser acabados 
mt~ J·illo, q:Je esbL\'a t1 oudo. Mrue. Pat urot 6 a. ou apertciço:>.dos por outro fabrica.nte. 
C amara. e Jcl'Cmymo p,, tul'ot o St·. Campos :'i Tambcm fica m bentas do cstampilho.-
Sulle~. (M11 ito {,e'" • •m«"lo bem.) r:!ento aG sahir d:ts fabricas OR goneros da 

Vem ú Mes:L. e lido, a.poiado c posto Cul1· pro_i ncçã.o naeional ·JUC se destineLn a ex~or-
junctamcJL&C em discu;,ão o s ·:·gu 'nt~ t;~ç:;,~o de nm Estado pUl'J. outro da Hepublwa, 

subentcw.lcm.to·se que o impo:;to de coosumo 
seri1 cobrado, em urna hyp:;tllese e em outra 
de~ te artigo, logo que iocidirem nos casos· dos 
ores. 2'', 3" c 4" desta. me>ma lei. 

S{;II,Tl1'U'rl\"0 

.tlo J11'ojeclo n . 1(], de 18DD 

O Congrússo Nacional: 
· Art. 7. " Rc\·ogam·s~ as disposições em con
trn.rio. 

Sala ch1s sess0es, 20 de junho ue 1899.
Edco Coelho. 

Attcndendo á justa reclamação que lhe foi 
pt•cs•mtc, c Nccm,;h!er~nrlo a. lei = <~·•;:J.mentar!a 
n. il59, de 31 de tlczemhr·o de lSHt), e mais 
pondo-a. de conform !tlallc com a Con;;t itniçii.o 
da H.epubltc:t , resolve: O Sl". IU::u·~ius .iunior nfi-o vem 

Art. 1." Fie:!. a bolül.:. a. cobran•,<J. do tod:l. e raz·:r um •lbcnr.sll e muito menos uma. impu
qualquer quauU:~ pela Uaião, <1. rc~peito ,[e ~tlctção á mcJ.ido. cunsti.'..ntc do projccto em 
licença, régislro, m'ltrJcula. on pa.tent.c de del.J:ttt.':. 
fab1·ica.nte. commerci:~ntc ou ven<l<!uot• ::uubu· O que o t1.':lZ :i. tribuna é o •l osojo de ra:r.el' 
}ante do g-enero.s suj eitos ~10 Ílll i•O>L~_,re con· umr. per~unb\ ao digno relatO\' ,lu. Conuni~
sumo decret;tdo pel<> ; ekrHla !et n .• dl, do :~1 ~ão Espf•ei:.~.l-pe:g1 znta (JUC t~rgi :t ser l'cita o 
de dezemb:·o de 18'J~, v ist" que <\ 't-"l::m pela quo prendo se:\ tmportante.;; tntcrc;scs daum 
licenç;<, re;:;is trl', matricnt: nu patonto so:m, rsmo · !~ inrluiill'i:t na.c!onal. . . 
indu;:te!a ,~ pro:i:;;o)t•,; nl ;:, ó da. Un 1i:.ú, :11 :1s <lo.; 1 O art. 1" ll p:~r:•.~rap! •os f!" p~'•'JCcto rclc· 
Est:;,dos, inclusirc o Districto Fcd<.'l'd, impúr rom·Sú ampl<trnentc a todos (J:> nnp•)>to.~ d:: 
e cobr.:.r. consumo. CJ orudor des<lj:t sabor s i nessa me· 
·Art . 2. • Os impr.stos •le consumo scriio co· did:.l ampla es_tfí.o inclui< lo~ os fa.l.Jricant~ ~c 

brado.;; par e:>binpilhõl.S,:JU. fúrrna. i!_;t !c i n. 550. phospl1~n·os c~~ e:s~~s poJcra.o t:unbcm a.dqmrtt• 
da 31 tle tlczem!Jro de 1808, o r egulamento do c;;tawpllllo.s ~~ pr:Lzo jlll.l'a. os seuss10cks? 
Poder Executivo a respeito des~e~ g-cne1·os . :S:t faz essn per guuta, é. porque ha d~u~ an-

Art. 3. • Os "':Jll()l'05 de p1:ooúcçiio m.cioua.J nos que acompauha com ;oteresse as d;lltcul
su,icitos ao impc.,sio <1c colJ ~~mll s:r:to c~tam· <~ :tri~~ com que lut:~:J. n. Fahri•~v. (!e Plto.~plloros 
pilhados q:HL.:ÜO i.l.',püsWs a YeiW.<t ou <!. rc· ua 1\H·r(!, ~>~il.olo ~,o Perno:m?uco. 
YonJa . Qnn.ndo "·c 1nc lnm na lm liO Oroamonlo o 
Paragrapho.Cor.sidera.nHe gcuct·os cxpost~s imvosto do co:1oumo sobl'C llhOS[ih'Jros, o ora

a vender pu.ro. o cousumo, todos os que esll· dor apre!;en tou ttma cmeni.la que teve pare• 
C~mara V. I! 
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cer fa.voravel e que foi acceit.a., sem impedir 
que o regulamento baixado pelo Ministro da 
Fa.zenda .de eu tão- regulamento que a inda 
está em vigor-contivesse medidas onerosas, 
annuUando o beneficio que a emenda. preten
di[!. conceder. 

Por esse rt>galamento, os f<•br icantes rle 
:pllosphoros veem-se forçados a ir diariamente 
a ttl!'andega eompra.r estampilhas p>•:ra collo
cal-as nas mercadorias, tambem diariamente 
p roduzidas, no valor de dous a tres contos de 
réis, de modo que as fabri ra.s adeankun ao 
Thesouro a impo1·tancia do imposto de con
sumo, quando só muito depoi~. mezes depois, 
recuperam o cnpital empregado previamente 
no estampilbamento, com gt·ande prejuito 
para o seu regular !unccionameuto. 

A permanencin. de.~sa. dispo~ição reguln
lllentar serit.a morte d l} uma industria. que já 
não é de especulação e que fornece recu!'sos a 
centenas de operarias. 

Espera, pois, que o digno relator da Com
missão Especial diga si os fa.b1•ico.ntes de phos
:plloros estão incluídos no fll.>or que o pre
sente projecto concede. O orador pensa f'] Ue 
não, mas ilca a pergunta,e com ella o app !lo 
á illustr e Commissão p:u:~, no projecto :;eral 
que promeite apres•.\lltal', :J.tt~ndel' a estare
clamação que apresenta. (Muito bem.) 

sempre parn tomar os postos de · combate e 
nunca para o.;; <'C goso ! 

Dema.i::J, em f'JUe é que o projeeto da. Com
mis~ií.0 tem o intuito de engross;~r o Governo, 
si a solução que e\! e pror-õe não foi suggerida 
pelo Governo, que até entendia não deverom 
roer ~~ ltol'a.d os os re;;ulamE>.ntos e que tlepois 
conver teu-se ao que essa. Gommissão propu
nh:t como mccti\h conciliatol'ia entre o mesmo 
Governo e o commercio attin~irlo polos im
post<:s de con!;UillO "I Nfro tem razli.o o nobre 
Deputado, cujo exor.Ho parecia levai-o a dis· 
cutir o :projC\:tO em debate, mo.s nüo o 1ez, 
porfJUC só ~.:uidou uos r egulnme11tos, sem se 
preoccupar com a medida em debate, do cara
cter todo tr-an:;itorio. 

Aconselhou o uolore Deputado que o OI'ador 
tomas..--e da pinç;J. e tir:~sse dos r e;:ula.mentos, 
para. combatel-a.. a. dispo:::içií.o z·et1tiva nos 
•1"e!J Í$ I?'OS, que Jfl. lliD<t Vez l:tX<ira ue i ncom,ti- . 
tncionat O or,tdor oh5ervn que não teria. que 
de!~mder-se •le~s~ :wguí~;;ilo,porqne no parcc~r 
e no projecto em debn.te não teve occasirro de 
mn.nifest:J.r-~e sobre a medida do r(•gbtro e 
nem terkl. c: o b:mento tmtat' de lia. no momento, 
porque o que está. em discussão não é o Oj'ç:\· 
mento e nem são o~ rl'gulo.mentos :p:1ra os 
im~ostos de t::on:.umo, ma:; sim um:J. metli•la. 
de cal':lclet' tran~ilorio, acltada, como sol u~ão 
~~ tleterminada l'echtma.ção do comm, rcio . 

Rememora o or:J.:Ior :1. origem dos impostos 
o Sr . .f'-lcindo Gu:.nah nra de consumo votados no anno Jl;ts;;ado e ~tpro· 

diz que, si é sempre com vexame que se avi- veitados como succerl;meos do impo:>to ti<~. 
sinh~t da tribuna da Camara., tiio cheia de es- renda., que t'racassou e que nunca ha.vi:t con
colhos, póde-se /.rem avaliar o esforço que tem seguido no seió d•t Commbs.'io de Orçameoto 
de fazer sobre si mesmo para tomar n. pah\- um:1. ma1or ia. soiidn. e f,stavel. O Poder Exe
"Vr•t neste momento, tenflo rle l'e~:ponder ao )\ · cuiiv-o encontrou grandes eUlba.caços {Jara re
Iustre Deputado Sr. Erico C<:elbo, que, sobr·e gulnmcnt:Lr es;;es inwostos incluiflcs na lei 
todas a;; armas que bem maneja, dispõe ainda OT'Ca.meutaria em vigor; mas, vencendo as 
de uma outra, tcrJ'iVel - n da. ironia l 1\ifficulruldes, sujeitou ao registro do Tribo-

O nobre Deputado approuve-se de fa.zer 110 nal J c Contas os esboços dos regulamentos, 
()ra.dor a in.iu~tiça de acreditnl-o um homem que foram devolvidos com observaçües impe
de intelli::rencia, para, •lispondo do talento, rativ3s sob1·e alterações <L f;~ ze r , j nst;1mente 
ter a. hallilidauc de tra.nsrormar o branco em qnnnt.o a medi~hs que, sem c;; t ,~rem na lei da 
Jlreto, com o intuito tle ea9ros.~aro Pre~idente or·çamento, et•:tm ju;;t;u:nen le as que melllOl' 
da. Republica! No entretrllltO, o orador é v a.ttendiam iLs conv0uieucia.s do fisco e do com
mais llumiltle dos Deputados, o que meuos mercío . 
tem fullntlo uestn. Cn.mara e o que menos tem Respondendo a. um npa.r!.e <lo Sr. Erico 
concorrido p:wa a situação de ,mgro.~samento Coelho, que neg,\V:t haver o Ministro da Fa
:1. que allndiu S. Ex. Si no or a1lor fosse per· zen~a registrado os regulamentos prévia
mhtida. alguma immode.~tia., diria que, como mente, o oruc:lor leu docu mentos officiaes em 
o Presídentcda Republicn. não. Lhe é desconlle· cópia-documentos que provn>nm oque vinl1a 
cido, tambem nf.o é um· dcsconllecit.!o para. o as5everanJ.o, i~to e, que o e,boço regulamen
Dr. Campos Salles, que bem ~abe costumar tar !út•:t mandado a regi:;tro e f.ira ~lter::ulo 
o orador agir por si sõ, sempre -ynr sua. conta. em ;•arias 'Usposições, por imposição do Tri
A su:t vida política. é bastante .para attestar bun:J.l de Cont:J.S, à. qua l, a.lii\s, o Governo 
que nunca o prMccupou o engross<tmento. po. leri~. rm·ln1·-~e, mand:o ntlo re,(:'btraJ' os re
Vem acompanhando, d:,sd<! o inicio da Repu- gt!ln.mentos ~ob prut?.sto, como é de lei. 
blic::~, um grupo IlOlitico, ~em ollH•1' para o Lemlll'[t que o Mini;;tl'o <la Fazan•ía pre
perigo e Eem voltur ~s vistas para trás : esl'i. te-mlau por equill<1rle l'N:hlti t' n. 10:3 a. taxa. 
hoje onde esta>"a e ontle tem sempre est.\do ·j para. os pequenos 1abricante~ de . calçado, re
Si alguma. "Vez se destacou desse grupo, foi dueçiio o. que se oppoz o Tribuual de Contas, 
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por ser corst!'arin ã. disrosícii.o or("amenta.l'ia 
que fixam em 200$ :~ssa. taxa, s~m distinguir 
os pe_quenos <los grancles f:tht·ic ·ates, opin:ii.o 
essa a que se suLmetteu o Sr.l\!inistro . 

A~sim, pois, rs regulamentos expe(lidos pelo 
'' Goçerno são legaes.porquc fot\Lm ca.lcadQS n:• 
Iei e registrado~ :pelo Trihnnal de ('onta;;, li sí 
illegaes ioS!;'3m, forca é convir em que es~c 
Trilmnai f:;lta;·ia ~Lo cumprimento de seus 
deveres, regisil'ando-os; se1'Ül. prevaricador, 
e o orador lembr·a. que o Tribuna.! de Ct)!lta.<; e 
o maior poder da Republica. Reconhece, en· 
tret.'\nto, o orn.dor que. comquanto lt-ga.es, os 
regulamento3 continham medidos que, -por 
equ idade, devi:.i.m ser mod.ificad:ts; r.'al:i, o 
projecto que sustenta. 

· Re.>poodendo ao nobre Deput(l.·lo }leio Rio 
de .1a11eiro, di?. que pe~oalmente tem a mes
ma opinião que o seu mustrc colleg-a, isto e, 
que o registro e o imposto de industrín.s c pr·o· 
fissões; entretanto, nega ess<t doutrina como 
um dogma, nm ponto de f~, porqu::~nto assim 
o decidiu ;t autt\x·idade suprama, que é o Tri
bunal Fc•leral, em dous arestos. 

Refere-se ao rcgtllamento expedido pelo 
Sr. Rodrigues Ai ves e mostr<\ as relações 
entre as provirlencia;; nelle tomatlas com as 
que são correntes nos varias paizes, on•le, sob 
nomes e fórmas diver::;a5, foi adaptado o im
posto de consumo. 

Combate a tbeoria rlo seu illustre cnllega 
Erico Coelho, no toc;wte b. cumutn.çffo de im
posto:; sor>ro um mesmo pro:lucto, mostrnnno 
que o;; Est1.dos teem onera•lo e:x:tr;wrdina
riamentG os seus pronuctos com impostos dí· 
versos e. para provai-o. li\ ú. Cama.r<l. algunl; 
topicos de uma cstatistiea oiT<:rechta. ;1 apre
cia~.ão d:\ Commiss:i.o Especial pelo nobt•e 
Deputado pela. Babi;~ o Sr. Tosta, da qual 
se vê. que cinco ta~:~.-'3 varias, inclusive a 
de t l'ansito, 2ão cobradas soiJre os prepara.1los 
de fumo. 

Relativamente ao Districto Feder;\1, estuda 
a. sua condi.;:.ão <lspecial no seio t~;-, fctlel'açiio 
e dl7. que si ho impostos munici pacs que sãc 
cobr;ulos pela. União, por serem de caract<!r 
local, i~so sE~ diL com o a's~ntim(·nto do CDn
gt•esso em compcns~çã.o de s:wviços locaes ((Ue 
<t União cusleí<.l, gray:m•.lo os seus orr,,;.~, . 
mentos, quaes sejam o de policia, c>'go
tos , etc. 

tenticntes á demonstra,.ão de sua .utilidade 
pratica. 

Ana!ysa em seguida a repl'esentação da 
Commissão de Commercio e estud:l. as rluas 
part·~s em que elht se divide c, quanto à 
r,G g:unda,5ustenta. que n. medida lembrada. pela 
Commh;~5.o é a qa~ melhor consulta os inte
resses do Estado e dos inbressados, isto ~. a 
ventl:L do estampilhas :1. prazo po.rn scllagcm 
do .<t oe!~ de mercaiiori~s. ao envez :la sella
gem no o.cto r1a venda.como pe•liam os recla
mantes e que a Commis.são não podh a.cceita.r 
por ~er uma port:\ a.hr~rta a.o abnso e ;i. 
tt•aude pela. diffieulda1le d~\. fisca.l íz::çã.o. 

Em abono ela medida propo~ta pela. Com
missão, lemhre. ci orador o que se faz na. 
Fr;wQ'I com a: cobranç:t do imposto do sello 
5ol.Jre as velas c <liz que a.lli as estnmpilbas 
são vendida.s a prazo lt<lS tll.i>l'ica.ntcs, que 
cria.ria.mente lau~am em uma caderneb for- . 
necida pelo fisco a. quantidade de matl?.ria · 
prima em sor, a já. desmancharla, a produc
ção do dia, o .~t och da fabrica e a quantidade 
de procl ucçiio dada (1. conmmo. 

Essa<; estampilhas são pagas mensalmente, 
de modo que o E;.ta.do faz d·~· li\.bríca.nte seu 
agente no. arrecadaçiin do imposto. Diz ainda 
que, ~i em alguns pa.izes admittem o paga
mento do imposto por antecipação, niio é 
muito que excepcionalmente o.dmitta.mcs <\ 
cobrança a. prazo. qua.ndo não se podia pre
ver que tiio mpidamcnte fosse po.sto em pra
tica o imposto de consumo. 

O Ql'ador é contl'ario á. g-encr;~lizaçii.o das 
to.xas; entende qne ca•ln. pro:l.ucto de,·e ter 
um systemn adequado t.le ta.xa\!àO, consoantG 
ú sua. {ôrma e :i. ::;ua. cs-encia c que a a.r reca
doç5.o não pód(\ tamhem ser uniforme, siui.l.o 
de accordo com :t n:~.tur·cta mesm:t do pro
dueto. 

Respon,\(mdn no discurso do nobre Dcpu
t :J.tlo por Pernambuco. • li~ que calaram-lhe no 
()Spirito ns pon!lex·u.ções feitas sobre o imposto 
de pliGsphoros; n tc medi tat· sobt·o cllns e 
acredita.quc são dignas 1le reflexão e tu.l vez 
mc~mo ue aÜOll(·ão a.'l idéas lcmiJl'allas por 
S. Ex. 

Mostrou, pol:i, q11o os Jogu!amentos n:io silo 
illClgaes, porque o Tribunal rle Cont:~.s os ••xa
minou, estnduu, })l'Opoz-lhes modilica.;ões qne 
fomm acc(li tas c registrou-o~; que z:ü.o são 
inconsli tucionaes, porque nilo foram tlectara. 
dos taes t,eto poder cem peten te, que é o Supremo 
Trilmn~l Federal. 

Cf\ncll1c, podiudo ilesculpa iL Camara. por 
se hn vet' d()mor;~~Jo IJ:J. tt•ibuna, e a~_, seu il
ln;;tro colluf.>O. pelo Rio (le Janeiro, a. quem 
acreditu ulo h~tvcr convenciuo, por lhe 1'alle-
cercm o~ tl~>tes intclle~tuaes que sobejam ao 
nobre Deputado, a quem príocipalmeute vem 
Je rcspond~r. 

(1lfui to bem; muito bem. O c1·ador c cu;npJ"i
meHeado pel/)g :Srs. Dep1:tad"Js presentes. ) 

Fica a discussão adinda. pela hora. 
. Pa•sa a. estudar o projecto pelo lndo àa 
sua eouveniencia. e expencle os argumentos Vãt> a imprimir os segniotes 
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N. 21- 1800 

Indefere o l'tJq•le;·imcnl o em IJUC o capiciío ;·e
formado do axc;·cito c te»cale·co?·one~ hono-
1'aria .MuoniJ de L h;Ht 1Juc;1o peJe llte .{cja 
cont r.do, COiriO tempo da sa1·l;iço, o pe,·i,úo 
de 25 rle ji.mh•, d~ 189:} (( 1 <i c ja;1ei;·o de 
1898. d:o"Mll c o 'l rw f. c:-:crreu (JS C(l r!J'IS tle 
escr iplv..·m·i'' e chefe <lcJ sec:'<iO tio lll<<l l!i'ia l 
do G·• llist1·icto .,., ;w '~' 

Foi pl'ef:<:<nt c :i Comm!;,são de :.rn.ri nha e 
Guerra. o requeri!:lentu em que o cn.pi tii.o rc· 
formado do exevcittJ e tenente-coronel llono· 
ra1·io ;\ntonic d ·J Lima. Bu·'llO pede l he seja 
cont,Hl.o, como tcmpr'l 1l0 scl'viço, o periotlo 
de :2.5 f.e ,jnnltc rl:;: l!-190 ôl J àej;liJCÍ!'OdC J1l08. 
d~rante o qu<.i.l e:tCL'0'l ll os c<l.r·gos d:1 escri
pturario c de cll~'c cte ~e<:;;.[o ,lo mabrh1.l do 
6" distl'icto mili: al', priva tiYos t!o.s t·ffidars 
e:ITecti vo.s do (·Xt:a•.:i to. 

llomadarnente, r,::Jssa. s.1tisfazer os enormes 
compromis5o~ intemo~ e externos que a as~ 
~úbcr-lmm • 

.As;;im pensando, a CommiS$<iO cu mpre o 
dever de acouselllar à Camara. que indefira o 
rer1ner: menio ,lo ca,}i tão Nlurm~do e tcncnte
comnel honorario Antonio d·~ Lima. Bueno, 
não o'bstant'! reconhecer que :>iio r,s.sàs va
lios oH os set·vü;os 1!e guerra. e pa.z por elle 
prestados ;i. Pn.trL1. 

Sala ua~ Co:nmissfíes,'20 tle junho de 1890.
/fc:._< ;·i~t~c \1altada•e.;, presidente. - l?,·,dol11ho 
Pat:dio, rehÜOl'. -Ji~llo Rego. - BM·úosa. L imcl, 

N. 2·Z- 18Q() 

I;;âr:f.:r~ o t•cqwrimentv em q!!C Q (llf'eres <l~ 
JS··' ~·egi ;;z.ci; ~o ti~ .. -.~ ~ 1ll ' 1'irt G:~ilher,;~e 
Fi:·,;l i"l'J _L:gvrio Ribei,·u lJ :>i·ia pcdt! 'JUC 
sr.) .~ Cf}fl~ut.e}Y.t,J.a po;· actos d e bruv~~1· 1,. ,, s:.~~ 
p .. ·,mrr;ç,io ao J!l' iiileir o JiOSto , co;t(tr.ndo an
(~!iv. irlctde ele 5 d,, o>:lt!'•>·o clr.: 1.803 

Pr~de, :tincb, cpw ;;:c lhe conte l;il!o nohro o 
JlCl'iollo •lecorr·i,:.o d,, 7 de mO-t·ço ch 1 8~:~ a l A' Gommíssã.o •le Marinh:1. e Guerra foi 
de novcmbl'o 1le 1895, epnc.;,, e:n CjUC ser,· iu Jll'C~ente o requei"ime,nto (Hn q ue o alteres 
nas for,:n ~ em operz.,;õe.s C'Jntm os J'c\·olu- •lo 13 · regimento do cava.lla.ria. Guilherme 
cion:tl'ios do !tio llJ•n.nd.e do Sul, n:i.o siÍ nn Firmiu(J Ligot·io Ribeir o lJor ía pede que seja. 
cnr go de chefe ,1~ sceçiio,como h mhe>!l\ no de r.0nsadc-rad<1 p.ol' a.ctvs tle bt·avUJ.'ll. li. sua pl'0· 
a~sbt!\~ te •h~ o.l~puta,lú do qu:n tcl-mcstre· rnot;ão aD prime iro posto, contando a.r; tigü i
gencrul, junte ~o commamlo das re!;31·ü:us da.ilc de 5 d•: c.u t ubro ue 180'3, dat;~. em que 
1brça.~ . l'úl'a. fet'ido . 

O su::.'J?lk:-:,ntc n:io t e••' clircito ao que r .:- Como infor·ma. o comJUaodo t.lo 5• distr·i<;to 
q~er, porq11::mto, r:.~-ui da. I~gisl::tr;~ o mit:t:11• lailitar, a pr·ctençio elo su ppl icant' ~ in
vigente, a os refo•·rnn, 'o:>. q u~tndc a!Jr'oYeibr1·'s o.tteoo.l\vel, apezat· de seus bons servi~os 
de accoJ·•lo ~o:n "' ~ua~:tptUõ~::,nã.o s·~ cont::, á Patri:J., que mere..:"r:tm os louvores con· 
em caso a l;;u :n , > anpc. de ,.er-viço , cont:~ ~ei!l stantcs de sua. J'é 1!0 oth:o. 
esb que ;·r:duetl:w i;1, niio im ueg~:·, elll 'ínc· U ferimento !'e.:ebido l'ur um ollicla! ou 
1lwa~un .. nto J ·: :·cf,n•wa. p1·a~a tlQ p:·et nem :sempre cuu:;ti~ue prvva 

Dcrnai;:, n:i.o fora elle const,·nngitlo ~ exer- 1le ora.vura, p nis que o mili t<ll' puJu ser 
cer ca:•gos prh·atlvo~ dns oliid:tcs r.lo oxercilO Jerido lungG tlo log il.I' da nc.;,Cio, Ll ur:~ute l'<":ti 
en~ aetiYidade, nem podia ~el-o , dmutc !lo l''llh t!asairosa ou no momento dü 1'11gu lJL'e
aviSO de 8 ae ou t::l.il'O r! e J 1';8S, ou(l sallia· cipitaua . 
mente, assim tloutrina, de ac,:o:·do êom a rc· Nlio lhe n.provcitn o l':trcccr na maioria 
solução de 6 do citarlo mez: 1 dos m embros do Supl'emo Tr·ii.Junal ll~ilitar 

« o omcial refor mndo não piJd,; ser cons- ex,a.r•a.d<J cr~. consultil. ~de 8 de . f~vc,·e~l:?,. de 
tl'ailgirlo ::t 1~<:-:ea.· ser,· iço, quer milibr, QUQT 18;'; ~.orqu- a. promu~ao ''? rn,,Jot Fellcl •• no 
civil, conti.nUaiidO a p l'evnlccer Jl<U'. ~ i-entat· Hen le~ de :>.!oraes ao7p;~ to de tenen te
·•ns>c 0,

1
, •• < o· Jn·•· ·

1
,,

0
• d•J n· ol ,,t .. il. n - 1 .·. corunt·l 1,,, ftnta pela c.u. lll<'çil'o co>il q11e se u y , . • ._ , c.> t . .,ue no 11 r .. . 1 ,,., . .. l , l , __ 1 l'-garam á reJ'orma. Nenhuma. pc;Ja lOO ~ ~ <.H' - 1'" ~ ·: • ' <:ouw ~'.'~t>UI;v an,e c o Vtl <! " "') ]H-

lhe irnpostt\, si de~!arat' : tii.o po·te/ ruzet· u l.,·,oo.ctJ \'!'!:~~. 'I,·,· : de, Norc;nb;·~. '1.o comlo~t,; 
SCl'\'~~;o i"lm o qu:\L !,·,r ca;;:n;.dn.» rle 1~ de ;a,.e" o ~/c i i:!!H, c,n "' 'th~r!J!f, pr~-

ldOÇ~i!O c·.<;;<~ consrder:J.tl:.t pelo allud•tlo trt-
0 quf1r~(ju~r·, port:'.nl' '· nilo ,:, a J'r·p:l.I'Uçiío bu11al cum, equivatl3nte U. por actos de bra· 

de t!ln<: . '~JUSW,:a ~ <':t'v e;n I)UC :hn··r':\ l'••cor- Yu1·a, o que d<' U lagar :'t sua colloc:tçã.o no 
1'\!i' U" , . ,.,, .,. ,;~: . .;o ·' ·•! " ' • q,::. ·c ,; iJI :.1 a~ ;,sàfJ rio: i:.hll:lflak ([;t (Tuer.ra :?.cima do tenente-curO· 
sa . .. r, .. :~r:n.r·:: ;. •. ~. u~ ;~ ·q:-.~irc . ..; :tdq?_l ra~•.' :'!, :-t!n , U: J .i ~l.. • I :€I ,J,,~quiin Pa, 1~ütlnüo TtJl!cs de Quei1·oz1 

{;~·~.- Ç:: .. fir!·: . ... ~ ':=.':::. ~~~!- e.u net..•tlitla,.lJ!- ~t,iJ !'~·L pre- }:fH';·:u l :llxtixo ,;_r. t~ii'~nte-corc}n •! Ror!v!pllo 
c~'!bHLe ) ' t·<:Jn·_n :..· !: . ,J :::-~ :-::u hV Th'!~t! ~ ~!·o .Ft.:- i t ~J.:t:ii. q •.1e~ a tô tt~ janeiro citaJ.o. era o n . l 
der:.:, (~l '.i'-··~ lllt• :l ' "5S'.' 3 devem Hll' l' ' ~ ligio5a- úo s 11a classe. . 
lJ?.cllt~ :z.el.at\os pelos urgií.os rla _sol>er;tnia n<~.- O supplicanta, não tcnt.lo sido promo\·iJo 
ClOU;J.l1 a.fim tlc que a Rcpublrca, pontual c por distincção ou a ctos de bra.vur;J. em 
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:PARECERES 

N. 21-1899 

homadamente, possa satisfazer os enormes 
compromissos internos e externos que a as· 
soberbam . 

Indefere o requerimento em que o capüão ·í·e
fm·mado do exercito e tenente-coronel hono· 
~·ario Antonio de Lima Bueno pede lhe seja 
contctdo, como tempo de ser·viço, o período 
de 25 de junho de 1890 a 1 de janeiro de 
1898, durante o q1.tal exerceu os cargos de 
escriptw·ario e chefe de secção do material 

·do 6" distJ·icto milit~tr 

Assim pensando, a Commissão cumpre o 
dever de aconselhar á Camara que indefira o 
requerimento do capitão reformado e tenente
coronel honorario Antonio de Lima Bueno 
não obstante reconhecer que são assás va: 
liosos os serviços de guerra e paz por elle 
prestados á Patria. 

Sa1a das Commissões,20 de junho de 1899.
Henrique Vatladares, presidente. - Rodolpho 
Paixão, relatot'. -Mello Rego. -Barbosa Lima. 

Foi presente á Commissão de Marinha e 
Guerra o requerimento em que o capitão re
formado do exercito e tenente-coronel hono
rario Antonio de Lima Bueno pede lhe seja 
contado, como tempo de serviço, o período 
de 25 de junho de 1890 a I de janeiro de 1898, 
durante o qual exerceu os cargos de escri
pturario e de chefe de secção do material do 
6° districto militar, privativos dos officiaes 
e:tfecti vos do exerci to. 

Pede, ainda, que se lhe conte pelo dobro o
1 

período rlecorri cl o de 7 de março de 1893 a 1 
de novembro de 1895, época em que serviu 
nas forças em operações contra os revolu
cionarias do Rio Grande do Sul, não só no 
cargo de chefe. de secção,como tambem no de 
assistente de deputado do quartel-mestre· 
general, junto ao commando das referidas 
forças. 

O supplicanta não tem direito ao que re
quer, porquanto, ex-vi da legislaçiio militar 
vigente, aos reformados, quando aproveitados 
de accordo com as suas aptidões,não se conta, 
em caso algum, tempo de serviço, contagem 
esta que redundaria, não ha negar, em me· 
lhoramento de reforma . ' 
. Demais, não fóra elle constrangido a exer

cer cargos privativos dos officiaes do exercito 
em actividade, nem podia sel-o, deante ·do 
aviso de 8 de outubro de 1888, . que sabia
mente, assim doutrina, de accordo com· are
solução de 6 do citado mez: 

< O official reformado não póde ser cons
trangido a fazer serviço, quer militar, quer 
civii, continuando a -prevalecer para. isentar 
desse onHs os motivos de molestia que o obri
garam á reforma. Nenhuma pena póde ser
lhe imposta, si declarar não poder fazer o 
serviço ·para o qual fôr chamado.» 

N. n-1899 

Indefere o requeJ·imentv em que o alferes do 
1.'3" regimento de cav,t llaria Guilherme 
Firmino Ligaria Ribei1·o Daria. pede que 
sej1t conside1·acla pm· actos de bra-vur<t a sua 
promoção ao p)·imeiro posto, contando an
tiguidade 1le 5 de outubro de 1893 

A' Commissão de Marinha e Guerra foi 
presente o r equerimento em que o alferes 
do 13·' regimento de cavallaria Guilherme 
Firmino Ligorio Ribeiro Daria pede que seja 
considerada p ~r actos de bravura a sua pro· 
moção ao primeiro posto, contando antigui~ 
dade de 5 de outubro de 1893, data em que 
fóra ferido. 

Como informa o commaudo do 5° districto 
militar, a pretenção do supplicant:1 é in
attendivel, apezar de seus bons serviços 
á Patria, que mereceram os 'louvores con
stantes de sua fé de officio. . 

O ferimento recebido por um official ou 
praça ele pret nem sempre constitue prova 
ele bravura, pois que o militar póde ser 
ferido longe do lagar da acção, durante reti
rada desairosa ou no momento de fLlga pre
cipitada. 

O que requer, portanto, não é a reparação 
de uma injustiça, caso em que devêra recor
rer ao Poder Judiciario, que tem a missão de 
salvaguardar os direitos adquiridos, sim, uma 
graça que, si lhe fôr coucedida, firmará me
cedente prejudicialíssimo ao Thesouro ~Fe
deral, cujos interesses devem ser religiosa
JI?.ente zelados pelos orgãos da soberania na
cronal, afim de que a Republica., pontual e 

Não lhe aproveita o parecer da maioria 
dos membros elo Supremo Tribunal Militar 
exarado em consulta de s· de f0vereiro de 
1897, porque a promoção do mojor Feliciano 
Mendes de Moraes ao posto de tenente
coronel foi feita pela distincçcio com que se 
port,wa como cornmandante do batalhão p it
triotico Vmte e Tres d(j Novernb1·o no combate 
de. 16 de janeiro de 1894, em Nitheroy, pro
moção essa considerada pelo alludído tri· 
buual como equivalente á por actos de bra
vura, o que deu legar á sua collocação no 
Almanak da Guerra acima do tenente·coro
nel .Joaquim ·Pantaleão Telles de Queiroz, 
porém abaixo do tenente·corond Roclo1pho 
Brazil, que, a 16 de janeiro citado, era o n.l 
de sua classe. · 

O supplicante, não tendo sido promovido 
por dü>tincção ou actos de bravurv, em 
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co01ba.te, o.ssim julza<tas pelo c1leC!'! do exer
cito em ope!'aÇÕes.~ não põde gozar JctS \'an· 
tagens conferítl<•s pelo art. 13 do dac:·eto de í 
de tevereiro d13 IS~l, aos t!ue me•·oceram taes 
promoçõ ~s. . 

Pede. por con~eguinte, uma. gr~ça. Iesrva 
de direitos a•Lquiridos, a qu:tl o Congre~so 
nãrJ lhe deve concede e, visto como entre as 
suas attribuições. enumen1,!.as nos arts. 34 
e 3Fí r! a Con~t.ituição Fe~Cl':t!, ll''nhuma lhe 
confere o poder de tütern.r o princip\o se
gundo o qual foi ft>ita uma, promoçiio no exet·
cito ou na armada. 

A' vista do e:xposto, n, Commissiio aclnse
lha a Camar,• que indel1ra este requsri
mento. 

Sala tias Commissões, 20 de junl10 de l.S99. 
-Henrique \'all(!t/ares. p1'Csidente.-1Zotlnlph·J 
Pai.·,:·'o, relator,--J/âlo Rega.-Ilc!rbo.~(t Lim•r. 

Vão a imprimir os seguintes 

.PARECE:RES 

N. 22 ,\-1890 

mcnto d0s mngiStl'adns a;posent.ados. que por 
fc•rça do decreto n. 3.310, li•J 10 1lc iunllo ui
ultimo, rcvertel'o.m à disponibilidade. 

S. R.-Em H 1le junho 1!e 1899.-A..u
f/i~slo ,1fonlenerro.-ütssia.;lo do .Nascimenro. 
-Prwln Hemos. - F•·w1cisco .4.l,J1lcaslro.
Ma1'ÇC1.lEscobcw.- Yespa.~iano de AUnuzvç,·gu~. 

)i. 33- 18()9 

.61utori~~-- o Porlet~ E;.:cctt~it~o. âe~1 tro clv (7.Ctlwt 
c:(·e;·c,'cio?, (~ (a-;er· ClS ílCcoss •·t"ia~ riji::raçUes de 
c•·edi!o }i(t'<' ,, rlrt.1' ç;;,cc•~eç,7o <ls SeJtlenç•tS da,. 
.lust;ç" Fcde·,·al, 'fl<IS'((das em }11lqado, me
cli<~;Hc accor·lo com n.~ 1·especllVOS CJ'eclm·es, 
!J dâ ot!fl'M providencia.'. 

Foram presentes it Commi;slío tlc Orç<J.
mento a Men;;ng:~m do Sr. Presidente d 1. Re· 
pub!iC::\ dat:Hla •le iJÜ do a])ri[ rroXÍOl.O paS
Sc\dO e o refjnel'imento •lo Dr. Jose Rotlri
g11es Víeil''' U:l. qllnlidarle d•: a,rlvogatlo de 
Al1neid:1. Namrcth & Comp ., solicitando cre
dilos p:1rn p~g~mento de in·lcmniz(l,Ç.ões })Or 
danmo e util ízaç:ão na propri;ulndP, p:ll•ticul:lr 

. ao tcm;lo 1la I·evoln<;iio 11<) Rio Grande d~ Sul 
Po·ece,· -~Oi!l ·e a c meada ap;-csent•.v 7a nn 2·' d:s- o rn:oltn. de um:t po,1·U ria a.rmad:l nac1onal 

çjt.~st7• dQ P<'ojr·c!o n. 2:2, do. conentc \ili10, na b:lilia do Rio de J:J.neiro; ct·c.!itos e4es a 
')u~~~"'o1:1·=" c. Por/~;· Ecc~?'-t < V? 'c a/,1''·'' ao que :1. Commi~~[o n:u!t'. tem a oppo1·, visto 
J1bnzst,;no r! a .lzl.~r'ç" c ~vcgncn'' lntc;·:o;·~: /"'rem lnst.'arlos em senümç:1. da. Justiça Fe· 
o cro:dito c:,;tJ"<Iarâin•1'1:o de S0:85.~J.~.'J7, d·.n·al pasi'aua em jnlgado. Pl'CS!Ime. porém, 
Jl(!r.t 1~ ·g.~,;~cillo (l os ordenados 2HC co;aJ.e:cm :1, commls::ilo qu0 05 intnrt~sses dt\ F:tzenda. 
a va;·ws JU!;cs Pnblhc por lerão ser mfli~ Ynntnjo~arnenw cou-

~m l!.ado:::,;si fõ1· adopt.au,t 111iHt med íc.i<"L tle ca-
Prcsente á Commissiío de Orçnmem.o a . r;lctor geral, que habí li te o Governo a entrar 

cmcn•!n. tio Sr. Augn,:to lllontmng-ro e Otltt•os i em uccorrlo colll O$ credores do Esta.olo em 
Srs. Dol'utn.d.os. o!ferccida ao projecto n. 22,! i•lcllti<.bde lle círcumsbnci:\.~ :1.0~ n.cim:!. re
do ':orr~nto anHo. amplíanrfo a (f.utorit.:H:ão I feri•!o3, oper·,wuo :octo c~atin:to o resllccti>'O 
ao Gowrnn par-u. :.\ln·ir .r.reuitos t.lc;;tinados jp:rg'<tmento; por isso pe,lc a ueYid<t rcni;t 
ao p;rg:uncnto dos mag;isLr·ados n.posenr.9dos, paJ·a snLm•·tter :to esclarccl<lo e ']);Hrintio:o 
que rt•I'Cr'turam ú olispooílJilidade, em cu.io 1.luizo d<t C:.rm;n·a do~ Sr·s. Deputados o Jll"O· 
numero devem ::;er eompr .. ltendiuo~ os de que jcdo rtt Sni1tauilc\ me•licb, r.fim de que em 
truüt o decreto n. ;~.:>!U, d~ 10 do c•,r-rente, sua suiJedorío. re~u lva como m:;is conveniente 
e consideJ'an•lo quD <t cmrmtla não prrjnilic:1. c ocert:ldojalgat'. 
a nature7.:J. do projecto, ao contrar·io torlla Simples •:m ::;i mesm3.;tm•:~1ída restr·inge-sc 
oxtGnsiv:1 suo. rl<sp .. ~iç~o llOS m;~gístrados :t-proferidu ~cntenc;;t da Justí(·a Fo·ieral pa~
qu<:" se acham em iclenildarlo t.lo con•liçlí~s uo~ -ada. ~~n jlllg.!dO comra n. Frt.:.t:mrla Public;t, o 
a CJUI:l elle se reli~~·e, (; de pareco:r que seja er•c•lor que pt•e!i.•r·ir c eiTeâiYMocntc uccor
accdt:t. clar·se com o Guvcl'no sol;:·e o q!trt~ttum a rc· 

Sai;L da~ C'ommissiies, Ifl •le junho de 1899. cet.er mediante qnit·,\•:ii.u 1llO!w., set· ror eile 
-Ca:sian•• úo Sascim,:nl<!, prcsí,Jcnto.-llft1y- (,mbolsado sem uep.:nLlcncia de aut,o:·izn.•;Jo 
~-iHk, rel:o.tor. - Sa~cddlo Con·i?•.- .-1•' - do Pnrl•r Le!:!·!s! ,Lt!vn. 
gusto .M,mtc;tC!}TO. _ ~1t<[WSIO SevCl'O,-Lc;nYo E' poi; tinia mc,iirb. de pt trc1 offdto n.rltiiÍ· 
I•JI({.!c;·. nistmtl ,-o c de:;ünada a mmorar o~ cncar~:o~ 

tlo Tllo,out"o. 
Ell'eGtiva racntc, sendo intuitivo aue rb 

E~IE:\'DA. A QUE SE REi•EF.l': O PARECEP. S~PRA. s~.~·ur;mça e p:·e;;t,;zn. 110 útllbniso re;u[t:u{L 
n:J.o pt~quena VJ.~:t~g~~nl o.os c.reJ.i">re;;;~ p(•r isso 
qu·~ podet·ilo dar aos capitac:.~ ur:stíno ltwm-A<·.ct•esccnte-se aC' art. ~·; 

§ Fic;'l. igualmente autori7.a.do o Governo tivo, sem mais tlelollg:os,de~de que obtiverem 
a abrir os precisos creditos p!u'a o pnga- sentença e a. vistll. deLLa celebrarem a.ccordo 
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com o Governo torna-se claro que visando 
elles seus foteresse3,assim procederão e o The
souro particip;J.rá em seu proveito, do ab~ti
mento que, como compens~çã.o, aliás, multo 
justa, fôr conveoclo.::!ado na importaucia dt1 
di Vllla cx·1'1i da sentença; ab:~otimento que 
ficara sujeito ao criterio do Governo, tenJo 
em considera.ção as circumstanci as que moti
varam ou :rodearam o respectivo pleito. 

A medida, portanto, so poderá ser provei
tosa e conciliadora dos interesses em j ogo; 
convindo, entretanto, accentuar que sera 
a:pplicavel unicamente em casos que se ba· 
searcm em sentença. da.just'ça. federal pus
sada em julgado. Sem ella absolutamente 
nenhum ].l8.gameoto o Go..-crno poderá e.!fe
ctuar por melhor e mais vantajoso que seja 
o accorúo proposto pela par·te reclamante; 
pois seria a negação do que a medida pre
tende, que é conciliar os interesses da Fa
zenda Publica com os de seus cred,,res, mas 
depois de convenclt!a da. di vida em acç-.ão 
regular. 

Assim, e manifesto que a falta. de a.ccordo, 
ou ma.is :pt'ecisa.mente o. nã.o reducçiio do 
quantum d;J. dividn. segundo a sentença. tor
n::mdo inapplicavel a mcditla, impor-tará na 
observancia do processo ;).Ctualmente seguido; 
isto c, depender;). o pagamento ou execução 
das sentenf;as de autorização do Congresso 
Nacional ao Governo. 

Rcstricta, pois, como e a meJicla., P'lrece 
que nenhum ínconvemenlc poderá advit• tle 
sua. a.dopção; cumprindo, entretanto, lembrar 
que, aliús, niio se trai:!. à e ma.terb nova, 
visto que pelo art. 2-3, n; 8, dollei n. 490, 
t1e JG de dezembro ele l897,reMbeu o Governo 
i<ltlntic:J. 3.Utorhação; lei est;). que não pórle 
continuar a pl'oduzir cffeito em razão de 
haver expirado com o. exercício a que regia. 

Assim, a Commisslo apresenta á considera
ção da Ca.ma.ra dos Deputados o seguínte 
:projecto de lei: 

O Congresso Na.cíouo.I l'csolve: 
Art. l. 0 E' o Pndcr Exccnti\'o autorizn.rlo, 

dentz·o do ;1ctual exercício, ;l rar.er as neces
sarins OJlerações de credito para. da-r cxecur;iio 
:'Ls sentenças da justiçrt ferlcJ•al, passadas em 
julgurlo, metlianto accorf.o com o~ respectivos 
cr•ertores sobro o qurmtmn <t liquitlar. 

At·t. 2. 0 Na f;1lta do suprarlilo a.ccor.lo o 
Governo solich:1.ri• dQ Congresso Nacional os 
necessarios cre,Jitns. 

Art. _;~.· Revogam-se as disposições em 
contr:J.rto. 

S:~.l:l d•1s Commisscres, 15 de junho de 1890. 
- Cassian~ 1.lo Na..<dmenlp. p~es"iul.)nte.
llfayrinh, relator .-Lauro lli<illcr .-Augrrsto 
se,ero.- .Se1·zecleZlo Co:rriJa.-A~lflUStO Mon
te?legro, 

N. 34- 1899 

At;tori.;;a o Poéler ·Executiuo ''abrir ao Minis· 
terir.> da Guerra o credito extrao;·dinario (le 
7:500'$ para pauar a 'IIÍU'Va de (l[.·.rtheto La
wrie os sc;·uiços p;·eslados pela la~2cl!a de 
ma proJn·iedade «Pro;;~ptus?> ás forç.:ts leoa I!S 

qv.e operaram em Nithe1·oy 

Em mens~gem de 28 de março proximo 
p!).ssado, o Sr_. Pr-esitlente da. R e public~ . ~u b
mette R constde.ração do Congresso Nacional 
a exposição do ~Unisterio d..'t Guerra, aba.i"x.o 
transcripta, em que· tl•ata da conveniench\. ll~ 
um credito de 7:500s de~tioado a occorre~ a 
índemnízação reclamada. por Mathew Lawr-1e, 
hojo~ representado por sua viuva, por serviços 
prest>tdOi> peJa l.a.ncha Prom]llus <le sua. pro
príeds.é.e. 

Consta da referida exposição que esta lan
cba prestav<t serviços as forças legaes que 
operar·am em Nitheroy e que, sen<lo ouvido 
o procurador geral da Republica, o Governo 
resolveu attenJel' ao pediria, concordando em 
pagar a qu~.utia supra da 7:500$000. 

bntretanto, comult<ldo o Tribunal d~ Con
tas, ac•~rca do po.gam0uto pela verba 16•
Material -do orçamento vigente do Minis
tet·io da Guerra, t0i de parecer não registrar 
a de3pezo., por pertencer a exercici.o ji encer
rado. 

E como a seu turno o Governo não podia 
onlen:~l-o pela verba «Exercícios findoS» do 
Miuisterio da Fazendn, por não haver consi
guaçã.o, f,lz-se por isso mister o credito solici· 
ta elo. 

Não tem a Cornmissão de Orçamento duvi
oas a oppor, visto tratat·-se de ~ervfços íJUe o 
Governo [·econhece haverem sido prestados âs 
l(n•,;as Lcgu.es, por is~o é tle parecer que seja 
adaptado o segaíate projecto de lei : 

O Congr~sso Nacional resolve : 
.Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministerio du Guerra. o 
credito cxtraordinario de 7:500$, para pagar 
{, viu va. de ~[attlew Ln.wrie o.s S(lr'Viços pre· 
st:1dos pda lancha. fle sua. propriedade Pmm
p:us ás r .. m;as legaes que operaram em. 
Nit.heroy; revogadas as disposições em con
t~·ario. 

Saio. ua.s commíssões, 20 uc junho ile 1899, 
-Ca.1sif.mo do Nascimento, pre~iliente.- ,l.[ay· 
,-inh, rola.tor. -.Augusto Jlontenl!fJrO. -L().uro 
Niillcr .-... iugu,·lo Severo. -Scr:;edello Cor,·êa, 

Sr. Presidente da. Rt=!pnblira -Em vista 
ela reclamação, z.;atrocinnda. pela Leg;..ç5c Bri· 
tanuica, feita por ~fathew La:wrie, já. fil.lle
cido, pa.re. ser indcmnizado do va.Ior dos ser
vi~os prestados -pelo rebocador Prornptus, àe 
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propriedade deste, ás forças lcgaes que ope
raram em Nitlleroy, e do p:\l'ecer do pro
curador geral da R~:;pubHca, o Governo re
solveu atteuder a e;;te pedido, concord;lodo-se 
em pagar ao reclamante a quantia. de s~te 
contos e quinhentos mit reis (7:500:Y)OO). 

Para pr·oceder-sc ;i, liquidação do debito de 
que se trata e â solicitação que fez a. ~eforida 
legação ao Ministerio das Relações Exte1•iores, 
o da. Guerra pediu tto Tr·ibuaal de Contas que 
se effectuasse o pagamento da di ta I}Uantia. 
como inrJemniUJ.çiio. correndo a despeza pela 
verba. I I}• -Material- consignação n. 32, do 
exercício de 1899. 

O mesmo ~ribu»al, entretnnto, deliberou 
não r-r.gistra.r a llespeza. por pert~ncer a 
exercício jii. encerrado. 

. O pagamento em questão, si como índemni-
zação n;lo pód~ ser effectuado, ti\ffib~m pela 
vet·ba- Exercícios findos- do l\1inisterio da 
Fazonda. não poderá J•ealizar-se, Yisto haver 
sido a.utor·izado quando finrlou o exercício a 
que pert.,nce e sem que no respectivo orça: 
mento se achasse consignado o credito ueces
sario. 

Assim, pois, venho pedir que vos digneis 
submctter o a.ssmnpto â. consideraçüo do Con
gresso J:lw.aional, afim de que este autorize o 
Polle1' Executivo a abrir a esta Mimsterio o 
Ct'edito daquella. quantia para o fun indicado. 

capital Fedcrnl, 28 de março da 1899.-
J. N. de Mc:deil·os 1rlallc!. 

N. 35-1899 

Auto1·i:: t o P odc1· Exccv.ti~:o ,._ abrir t.~O lliinis
terio da J•.tstiça e Negocias I nt~Jrio t·es o cre
dito cxtraotdinnrio de i :512$00.':1, para 
pagar ao Dr. Her~ri']HC Jlarlilts a graJi(i.ca
ç<To que l/i e compete pol' te1· c~~:ercitlo o C<;trgo 
de secret.wio d(t Fawldade de Direito d•J 
R~ci(tJ d1wcmt~ o tempo deCOI·,·idr) de 28 de 
U.!JO.~lfJ de 1894 · a 31 ele (lc:embro de !895. 

Em Mensagem de 23 de maio p!'oximo pas
sado, o Sl'. Presidente da. R.epub!ica submet
teu ti. considern~ão do Congresso Nncion:tl a. 
oxposir;ão do .Miaisterio da .1t1sti<:.1. e Negocias 
lnt;:riot·e.s dcmo:tst.I'ativa lia nel!essido.de de 
um crodlto de I: OI ~$00], porn. pagamento tia 
gra.tificar;ão a.o Dr. Henrique M:Lrlins, nu qua
lidade de secret.u-io elo cu1':!0 a.nnexo a Fa
culdade de Direito do Recife. 

Segundo os termos dessa exposiç.iio. abaixo 
tmnscripta, compete ao Dr. Henriquo Mal'· 
tins tal gratificação, em virtude do art. 455 
do regulam•·nto n.pprova<lo pdo d~c•·cto 
n. 1.232 H, ele 2 ·le janeiro •le 18111 ; e, ~endo 
co1'responrlente ao periouo de !!S rlc n~osto de 
1894 u. 3l de dezembro de 1895, não foi toua
vh\ paga, porque, comqua.nto, incl"id.:t no 

projecto do orçamento daquelle exGrcicio a 
respectiva. consignação, resolveu comtudo o 
Congresso supprimil-a.. . 

Em consP.quencia está. aq_uelle funecioa.ario 
no desembolso e com a circumstancia de que. 
lia. ven:lo requerido a.o Congresso a necessa.ria. 
autoriz.at;ão para o Governo e:fl't!etuar o 
pagamento, decidiu a. Ca.mara. dos Depu
tados, sob pll:recer da Commissão de Orça
mento, que se transmittisse o requerimento. 
a.o Goveruc p<~.ra. tomal-o na. consideração que . 
merecesse ; o que realmente tevo logat' em 
1896. 

Este parecer não punha em duvida. o di~ 
reito do requerente ; apenas por coherencia, 
uma vez que já 11a.via assim devido em ma--. 
teria congeuere, duixa.va ao Poder Execu t ivo 
a. iucumbencia. de ajuizar da legitimidade da. 
despeza e solicitar o necessario credito, si o 
entendesse. . . 

Ora., sendo fM'Ora vela opinião do Governo. 
como se iu!el'e da. propria. exposição alludida. 
no presente parecer,e incontestavel o direito 
do Dr. Henrique Martins em tace do referido 
art. 455Jo Regulamento n. 1.234 H, de 2 da 
janeiro de 1891, que determina : 

«0~ d.i,·ectol·es e secreta rios dos cursas an
ne~os Se1·i1o os directores e sub-secret!J.rios d'~S 
{o.culdades, os rzuaes. p?r esse serviço percebe
'r'cio a gral iflcação mensa ~ de :1 Of>$000. 'Q 

E' de justiça que se autorize o solicita-do 
paga.mento ; pagamento que, aliás, não toi 
e1fec~uo.do na época competente, nem pos
teriormente pela itVerba exercicios nados», por. 
falta de aonsignação orçamentarin, ez-uí de 
di versas leis. 

Assim, a Commissão de Orçamento, e para. 
bl e!feito, oJrerece o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.uto

rizãdo a. abrit' a.o Ministerío da. Justiça. e Ne
gacios Interiores o credito extraordinario de 
1.61~903,pa.ra. pagar 11.0 Dr .Henrique Martins 
a. gratificação que lhe compete, nos termos 
do a.rt. 45õ rlo Regulamento n . 1.232 H, de 
2 de janeiro do I 891, e correspondente ao 
tempo decol'l'ido de 28 do agosto de 1894 a 31 
de dezamb1 o de tS!J5 em qu13 exerceu o cargo 
de secretn.rio do curso anuexo a Fa culdade 
de Direito do Reaire; revogadas as disposições 
em cont1·a.rio. 

Sala dns Commiss15:~s, & de junho de 1899.
Cassi,mo do Nascim<..'t!to, presidente.- May
rink, rela to r. - Augusto ltlímtenegro.- Au-. 
gus!o Sc.~cro .- Ser::cd.ello Corrêa. 

St'. P residente d:.t. Republica.-Em virtude 
do <trt. 455 do regulamento a.pprovado pelo 
decl'eto n. 1.23.2 H, de 2 de janeiro de 1891, 
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coÍnllcti:J. ao sub secretar-io da FaeuldnJe 
de Dirci1o do aecíre, Dr. H~nrique M:1.rtins, 
a gr11tillca~1io de I :612$00~. relativa uo pcrio· 
do àe '28 de agosto clc !S!J4 a 31 de de7.embr-o 
tle !895, pelo sE'rviço qne pt>est.,:v:'. na (JII:l.li
•ioõe de secretario do cursoannexo d;t mesma 
faculdade. 

No projecto de ot·c;nmentú dn ('Xercicio ele 
180·1 Lei contemp!:.ula a con!;igun~Ko pl'ecisa. 
par(l. :pngamento tle-sa. g1·at.iticaçâo, o CJUill 
porém, não ~e ru:IC l'C:.d iY..a:· JlOl' tfll' Sill.O 
sup[,rimida pelo Cong!'('::so (1. dit::. c.msigo::c.~~o, 
que ~ó foi r('s laiJelecida. e vota<la. no ue lS'JS. 

Temlo aquelle runccionario r\ irigido rcqne
rimcmto no Congresso pcdlnclo tal pag:.\nJO!l to, 
reoo1vr.u a Ga.mara. dos D0putaclos t ransmittir 
o requerimento, com 1Jarccer da resp~ctioça 
CommhsãodeOrç&.mcnto,n e~ t e ~linis lf:'r:oparo. 
tomal·u nn considcm(.~.o que merccc-se,o que 
fez com oillcio n. :~80, de 28 uc novembro 
de 18G6. 

E porque semeiiwnte pngnme:nto, á vista 
do di~posto nos arts. li d:\ lei n. 3.230. rle 
3 de setembl'O de 1894, 13 rlo decreto n. 10.145 
de 5 de janeiro de ISSü,e 31 d:dci n. 4.00, rle 
16 de dezembl'O de 1807, não possa, JW.la f:dta 
de inclu~ao 1le vcrim. l10 m·t,amento S(!l' n.u to
l'izado como r1ivid;~ ue exercícios 1inrlcs, tal'· 
na-se nccessari:t a. ccnccs.> ii.o de um Cl'edi to 
d!lqUeila. imrort:J.ncir •. 

C>lpital Federal, em 2:3 d.o maio U.c 1309.
Epitaclo 1-'e>soa . 

O Sr. Presidente- Tendo cla·lo 
a. hora, designo para amanhã, a ~eguinte 
ordem <lo éic.: 

3• di;:eussvo do projecto n . 10 A. de lS'J:J . 
cre:).lldO um J'urrtlo eS'pecial nppl!cavc·l no r~s
gatc e outro p~1·a. garantia do papel-morcla. 
em circnlaçiio, calla um constitui,!o com os 
recursos que enumera, c dà. outras provi
dencias; 

Continuação d t\ 3• u i~cu;;são do J1TI !i··cio 
n. 16 , de 1899, aut.ori~anclo o Podei' gxe
cutivo n. vender n prMo aos Jabric:ant<>s c 
mercadores atting-idcs pelos im'[lo~tc.s (le c:\ •11· 
sumo consl:1.ni.es d:t I ·i il. ~,;)•.), uo :';I d e c!c:
zelllb1'0 de 1898, que o J'eqnc·J\ll't:W. a.- c.'l<.LIH · 
pilh!LS llEICCS$.1l'ias IJ:l.1'il SH<:m ~t'JI;ul;:~ tli·:·dC 
jU. us merciidori:,g qu.e li verem NU d(!jt' ~ito, 
mediante a.s cond\çõ~s QU(\ (;~tat1cl\~c'' ; 

:!" d i~cussão do prqjcclo n. 5 A. do J,SQ!l, 
cstalJelc?ccndo rc;,:ra.> 3. fill<~ u~ ~·c obc.tcc•.•r a 
di~crimina~·iio da> taxas J,, >ello que pO<lem 
decr,: t.al' a Gníão c cs Estados, c da o•1trn:> 
providencias ; 

Z. disr.ussi'lo do pr'o.it•cto n. 12fi A, .te !80S, 
<letermino.ndo que;\ Jmpt•c;ns(l. Nador.o.l con
s titua u m ser viço espedo.l o. ca.r:;o do :\linis· 
~rio da Fa_-zend_a., qne a desl1e2.a. do estn.bll!e
Cimento S('J•t fetta. po1• conto. d<t r espectivo. 

r eceita, c dant1o out-ras pro;idenc:ias, com 
~uhotlt utivo da. Commiss~o de Fazemh e In
:! ustria ; 

2 • tUSCll~~uo do projccto n. 26. de ISf:J'J , 
Jix:u1l10 a comp~tencia. dos pre.;illcntes da.s 
.iU!tt;IS commctciae;,, nas Co•I/1taes (~O~ E,;la
dos onda est:ts ruocoionarem c do5 J urzes do 
commc!:cio-ou 'I uem suas i'unci:ü~s exercet•
nas ·!eroais com:J.rc;:s ~m q_uc fur ~.lomicilin.do 
o 11egocinnte, Jl!li":\ pl'Btmc:her a~ for~:lli,.l<t
,:es :lo art.' 13 do C'A igo ti o Comm<::!'CIO p<1t'a. 
a ,·n líd:ttlc ,iuridic:t elos 1[·..-ros <L que se rele re 
o art. ll do cit;ulo cotligo ; 

Coatiuuaç;io do. dio-cus~ão m~íco. uo pat·<~cer 
n. lO, de 18!)9, modi ricando ai;jull'I:\S tliSilO
siçõcs t!o r :•gl; famento íllterno, por indic.a.
ç1io ~tpt'e~ent..1.da pele Sr. Augu~ to Montene
gro. 

Levanta· sc a. sessão <is 4 horas e 3') millU
tos ua. t•u·de. 

36° SS:SSÁO E~t 21 DE J ü );l!O I>'S l 8<JiJ 

l~,·cJitl,·nc.in ;/os Srs. ~"~'~ d1J :llello ( P,.t.':;<
dcnt<?), l.: .. b,mo St:nlos {1" V;ç,•-l~,e .:d·:nte) 
e r;.:dos à e s :1,)::,·s (1" s,u.;/l,l;·io) 

"\o meio dia ['l'l'cedc-se á. chamadr., :i rru:1.l 
respondem us St'S. Yaz (1e :>1e!!n, Utuano 
Santos, Julio de Mollo, Carlo~ de N~.>v!le.~. 
Sllva Mariz, Angelo ~eto, Gar ios Marcé,Jtino, 
"~ u ;;usto \!ontu~ cgl'o, i~né:ts :X!:n•t.il:.?, T!teo
touio de Brito, EJ1,arJo li(; Benéà=l, Cu1: hn. 
~:rrtins, ~larcos de AO'aujo, Perh·o Bor,~c.~ . 
Th<'mar. Acciolv. Jldefvn;ro Lim:1, M:~l'inl •o rlc 
An:iradc. Jo"I·e;let·ic·J Borges, Au~u,:to Soweeo, 
TaYO. t'•:S de Lyrn,, Franc:i~co Gu:·gel, Eloy d :l 
Souz.\ , Josá Pere!!rino, Herculano ilandcira., 
Co1·nelio tl:L Fonieca. l~or·h:~ C::•:a1c;;,nt··, Eu· 
d!dc~ :,la! m, Araujo Gú !S, "'liTt.n:elkt> G<tl Yilo, 
Olr:nl'io C:~.m po~. S(':lb!':t, :,ti lton, Fr:.~.n~:;;<::o 
~oo!: · é. ~!:o.n· >· ·l Ca.d:u~;; , .J~iio IJ .l.n ~;'' Fil ho. 
,\,Juibt'l'to Gu i:J ~::.: ·:i (·~~ p;:.iH:ito J ~nh.H· •. L·t·o .. 
·.yn:•) :\I'.•I l U~ irrJ . O .• :·..:r Godr,y . l'l •J' ·i:·:t ti•:S 
t·;~ nt,.$: .. ~ih·;~ C;:i:-. trt:.~ ,~ui;o ~;·~: \L\ ; ~; . lJ~•1C\·.
ciil.:l() dn :Sunzn.. C:: !•. gi'::·M, .Toih~ L1lÍ7-, :Víon
teil'<'J dr1 ! :;trro', ll<!clünso ,\1 1·i ,,,, C:on~:al ,.c, 
Hamo.:; , :\ntP.m liolnlilo, . \ll'!'eol:.o Piu to, Al· 
\"O.f·J Botelho, Aut.<•n\c.' Z·:c:lta1·i:ts , l;.ouu!pllo 
Al.reu, ~ogucira .luniot', .l.í:111o~: l Fulgcncio, 
Lir.dolpho Caetano, Edu:trllo Pimcntd, Oln
go.rio i\Iacicl, Padua llt,zende, Gal<>fto Carva
!lml, Gusl::tvo G01lny, l~ ueno rlc Ar.tl radu..Elia.s 
F•t usto. P:\ ~t l \no Ca.vlo~, ttranc i s~o GUt!~Jrio, 
H~t·meneg-iloio de Z\:or<Jes, L<C1p .. Jdo Ja~11iJU, 
Brazi lio da. L:1z, LconcioCo:·r(:a., La.uroMii l!er·, 
Paula. Ramos, Fr:r.ncisco To1entiuo, Pedro 
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Ferreira, Marca.l Escobar, Possidon.io · da 
Cunha, Diogo For tuna, Apparicio Ma.r·icuse, 
Rivad~\via. Corrê:.~. e Ve~paslano de Albu· 
querque. 

pia. Ca:colina. da SilV[l. Barata, viu..,.a do desem
bargo.rlor Joaquim Antonio da. Silva Barata; 
pr-oposições a que o Senndo não pôde tla.r o 
seu a~sentimento ,,..- Inteirada. 

Abt·e-se a sessão. Do mesmo senhor, de igu:ll data., transmit
Deix,1m de c~ 1mparecer, com causa. partici- tindo as p~oposiçõe~, desta Camaro., relevando 

padn, os Srs. llerc•lia de Sã., M~tta. Bacellar, a D. Can•l~d~ d·~ B~1to Fel'raz o paga~ento do 
Rodrigues Fernandes. Elias Martins, IIem·i- resto da ?Jvrtla ~e1;cada por seu maudo par~ 
que Vailadv.res, coelho Lisboa, José M11r ia,no, com n Fa~n.1la NactOna~_e c~nce.tl~ndo a Jgs~ 
T•IÍXeirv. de Sit, Coelho Cintra, Joã.o Vieira, ~ rle Souza. Luna. ~ yen~ao •ntahwl de L_QS 
Pereira de Lyl'a., Pedro Pern ;mbuco, Verzne n:ens~les; proposlçoe~ n, quo o Sepado nao 
de Abreu. PaJ·anhos Montt>Mgro. Ernesto B"ra- pude dar o seu assentlmento.- lntell'ada. 
zil\o ,Crba.no Marcondes. Carn.polina, CaTYa.lho Do mesmo senhor, de igual dat.'l., tra.osm~~· 
Mourão, Jose Boni facio. Jacob da Paixão, Heo- tindo um r los autographos, que foram restl
rique Va.-:, Francisco Veig''• Le;.nel Filho, La- tu idos ao Senado, da resoluçilo do Congt•ess~ 
rnounier Godofrec1o., Augusto ctementioo, Naciom1.!, de•·ictam.ente sa,nccionado, <~utort· 
Tetles ele Menezes, i\I:ttta !\-Iacllado, L~unar- zawJo o Poder Ex~cutivo a. mandar pagar a. 
tine, Moreira da Silv''• .Alvares Rubião, Ca- Alcest& P<tterle, empreitein> r\a Estradn. do 
semíro ua. Rocba, Dorningues ele Castro, Dino Porto de Cima á Figueira t.lo Braço, no Estado 
:Bu•mo. Alft•erlo Eilis, Arthur D iedericb~en, do Pa.ran;.í, a quantia de 18:()7:~!)280, abrín•.lo, 
Ror.lolp1l0 111it·o.n<lo., Alves de Castro, C3.rac· pat•aesse ftm, o cre..tito u.e.cessario.-Inteiroda. 
ciolo. Plini~ casaclo, Xavinr elo Valle, Pinto Do Ministerio da rudustria, Viação e Obras 
da Rocha, 1 y C1·c~po e Azevedo Sodré. Publicas. de 20 do corrente, satisfazendo a 

E sem causa, os Srs. Aironso Costa, Felis- rcqu1sição desta Camaru no officio n. lO •. d.e 
bello Freire, Ari~tidcs de Qnciroz. Leovigildo 22 de maio ultimo.-A quero fez a.reqmst
Fi lgueiras, Al"V'es de Brito, I3<lrros Franco Ju- ção. (0 Sr. ileputado Eneas Martins.) 
niOl', Almeida. Gomes. Oct.:l.vinno de Brito, Do Con.;etlw Municlp:.l do DistMcto Federo.l , 
Ferreira. Pire:>, Cuperti no rle SiquEira, Tlteo- tle 20 do corren te, C••mmunicando que em 
t:mio úe :.-ragalhftes, Luiz Flacquer, OJiv ., ira sessão de 3 do corr•mte, foi a.pprova<la a.s0-
Braga, Costa Junior, Adolpl!o Gordo, Ccsario guinte iutlieaç.'\o ofi:erecida :PelO Sr . iuteudente 
de F l·eita.s, Cincin:1to Braga, Fra ncisco Aleu- Leite Bol'ges : 
castro, Victor ino Monteiro, Auteliano B<W· 
tosa e campos Cartier. « In(lico que a Mesa. represente ao Con-

gx-esso Nõlcional, o mais brc;vc possivel, par3. 
E' lida. e sem ele b.\ te a.pprovada a. a c ta ua q ns s<>jam modificadas a~ .leis que regul~m as 

ses&w an tecedente. eleições fcdcr<les e mumcrp:tes, no sent1do de 
Passa-se ao expediente. ~m· respeit:1da, como deve ser , a .. "'erda.deira 

expres5ilo do voto popular.-A' Coromissão 
O !:Sr. l" S e cretario procede <i lei- üe Coll~ntuicão, Legisl:ll;ão e Justiça. 

tura do ~eguinte l~querimento : 

EXPEDlENTE 

Officios: 

Do t enente·coronel Tcfol'rnllc\o da. brigadn.po· 
licial Jos~ Lui;r. Osorio, pedindo reversão ao 
quadro activo da brigada policiaL-A' Com
m.issü.o de Fu.z.enda.. 

Do Sl'. 1• srcretn.rio do Senado. de 20 do 
corrente, r emettendo as -prc-posi2oes, dt>sta o s .. ·. Pt·csident.e-Cumprc t!'azor 
Ca.llta.ra, que concocle.m as p:~_nsues de lO~ ao conh<!Cirn•mtv da Call t :.~.ra dos DeputMlos, 
mens:_H~s n. D . Leop~ldllla Ca_nr.l ~d' \ fle 1\ ~anJO t 11uc em urn dos dias d:~ somanll. 11nda fui pro· 
.T~cobtna, .vt_u V<\ elo .JUIZ de ~lt'et to Dr. I• !':.tn- cu1·:\uo pd<\ commissfio l'nc:•1·regada da com· 
c?sco Ju>'t1~;auo Ccsar Ja.r.obma. e a ú_D: Ur.m· rnernoraçrio do ,1'' anni vers:trio da morto do 
haa C:~.nd~r,a d~ Co_!lto e Ma.t'l~ Feh~l:l.fi>\ .~0 M~rechot l Flõr iano Peixoto>, a qual vinha 
Couto, mae _e ~~m;t do fallee~do CH' ~12_gmo convida.t• (l. cam(l.r(\. }tara a. di! a solemnidaU.e. 
n<lVt\1 D ~ . Jo<LO P1!1to 'lo Couto; p1•opos tç0€s .a A' d igna comrnissilo, julgnodu interprct••r 
que o Senad_o nao pode dar o seu o.ssentt- os sentimentos da c~ma.ra, eu disse que esta 
mento .-In te:ra;da. se ass9cial'ia <iq,uella. ,ju~ ts. homenagem . 

Do mesmo senhor, do igual rlat:t, trallsm it· /I.:Ss!m, p:H:so a nomear os mHrnbros que 
tiodo as pl'OpC'sições, df!sta Ça.mara., qne <'.on- tee.m de eompol' u. commi~sãr• c sli.o os Sr,;. 
ccl.lem aspensõcstle l ::2UO$annua.csa.D. Luizn. Nilo Pcçanha, Rivadavia Com:!.t, lldef.wso 
Etchcbame, viuva do capitão de fro.gata Fel'· Alvim, Tlmoth~o (,la. Costa e Bueno de An
n:m<Jo Etchabarne e da 100$ mensaes a D.Olym- dradtl.. 

C:\ln<lr~ V • li 
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E' annunciada a. continuação da dis.cussãl) 
do r cque:-imento do sr. Luiz Jl.dolpho, sobre 
Jlegccios 1le Matto Grosso. · 

O Sl·. Presidente-Tem a. p~la.vra 
o Sz·. Mello Rego. 

VozEs-Não está. presente. 
O SR.. PRKSIDEr->TE-Tem n. pala. .• '3 o St'. 

Nilo Peçanba. 
VozEs-Tambcrn não estU. presente. 

Ninguem ma.is pGrlinclo a palo.n~. e encer
rada a. discussão e :itliarlu. n. votnr;f~o. 

ORTJE:VI DO [tiA 

E' o:onuocia.•la a 3" di~cus;;iio llO projecto 
n. 10 A, de 189D, creamlo um fu ndo especial 
a.ppliC.'l.Yel ao resga.to c ouLro paz·:• ~"'.l'· •ntia 
do papel-mo&'! a om circulaç;lrJ, c·: td '' um con
stituido com: os recm·soti qu.: t:numer~. e d<.i. 
outras providencias. 

O Sr. Presi<lcncc--Tom l\ p:t!a.v ra. 
·o Sr . Galeão Carvalhal . 

O Sr. Galei'to Cat•vnlhnl rlir. 
que é ousadia rle swt pa.rlt\ l'lll.ra•· li• '''" • .I e
bate par:~ di~cutir o prnjcr.to ti o• l' t'. \ l "tllo
negro, ã vista do parOC•JI' da Cflllolni .-~lio rfe 
Orcamento ~u~ p ede u. .sn:~ ' ' I'Pr""a•:ftn ~cu1 
eme ndas c a VIStA el o , .. ,t.ll di\ Cil llll\t':t , <Jil O o 
approvou em duas •li~ cu.~s.-,,.~. (I Jll'o,j.-clo c 
governall!_ental e, pPr c• •u~•·rJII~'III ' in, a ~ua. 
approvaçao e prova tln cnut!a11 ~, ,. p11lr t.il'a. 

Entende que em m:HI'r•l fl lltr!l u.•n i1·r• cuutrwe 
o seu dever de legbln.dot' " '-·• 111prn rptc a~ 
opiniões do Sr . Pre8lflr•utH l(u. Ht•p•d•li•:a (•sti· 
verem em harmoni:l comtt!l opltti··,,s qw· tom 
sustentado na tri huu:t u Htt irllpt·t·.u~n. Pilo 
duvidar-à. em ela r o st:Lr 1'11ln '"'~•-•·~ n~~um· 
:ptos. 

Autes de estnd:n' :t •• t:LI I't'ltL Plll dc•ull.t,, o 
orador precisa acwntnar· ~II/L pn.~h;rl." polil.íca; 
nega. M Presübnte •hL RllJIIIIJii\:rL o ~~ ~~~ ttpoio 
politíco, v. monos que S. 1\x. mudo n. l' l tua~ 
çã.o. A respeito, lC ti'<!c:ho; d" 1111 h!lcnr;iY:s 
s uas, fe itas ern S. Pauln. 

.C.~JJ~SCI'\'ará semprt· seus iolr·;u · .~ '"' rll •llllCllto 
critico presente; esh\.l'a "11.111 •· .~l.il't•l 'o'lll us 
pt'incipios que alimrmtn1·a•u :L propn:.('nnrht , ;L 

bandei:;L que foi des l't-a!dllcln IIIL l'r•ac~·:'1 0 CO!l
tra o golpe de Estado e n;L t'i·!lis lt\Ueill ext1•;_~· 
ordinaria guiada. p~lo rnan~clrn! 1-'hH'irwo 
Peixoto. N€stes o.rr;âacs C~JIC:·a u ~~·. C::itlll[JüS 
Salles, que nii.o qncrer:í. concut'I'PI' p:LI'.li'~. IJ'O
gradaç5.o politic;J., conscn·l\ndo :1 aLt.itutle 
a.ctu:~.l. 

Entrando na analyse do P I'O.i • ~cln , oii 'l quo o 
Sr · Cam!Jo::; Salle.:l a}>proximou-sc: d<L Vt t•<J;tJtJ 
~em querer vel·::t ou sem qu~l·~r :~.pu~a.l-u. 

cumo convinba.. S. Ex. não traçou um reso· 
l uto proaramma financeit'o na. sua. mensagem,· 
mas com'Pendiou doutrinas a p rincipio3, a l
guns bnns, mas mesç.bdos e a.poi~dos <'ffi 
outros que l!J.e são incompllti veis. S. Ex. 
pi!.r~ce pender para. a boa. doutrina., pel:l. qu:J.l 
o or·ador se tem b~tido desde longa data., mas 
estâ nind<t. influenciado por preconceitos que 
teem sido o obstaculo maior para. a reconsti
tut~ão das nossas finanças. 

o projecto Monteneg-ro resentc-sc dos mes
mcos defeitos e nã.o póle. produzir result~.dos 
pra ticas. 

Discut e ate onde póde it' a. reva.lori7.a.ção 
clada a nossa situação interna ; prova que o 
projccto a.nima 3 vinda de capitaes p<~r.< fins 
especulativos, tendo em mira n. perspectiva. 
da alta. do c~mbio e afugenta. o capital real, 
que aqui p:)(leria empregar-se em operações 
rierenoJa. definitiva. Estuda. largamente elite 
ponto e apresenta. varios e x emplos . Exphcn, 
o que se deve entender por. -calori.::açr7o c: es
tabilidade, referindo-~c a um trecho da. Men· 
sagem pr.osidenci ~ll . e a. venta. a. neces~idtlrle 
de cercar o ca.pítal estrangeiro d,] tod~ o.s 
garantias para evitar a sua complet!}. ruma.. 

Depois de larga.s coosidera~õe.; sobre o pro· 
.iecto em globo, enka na aualyse da.s parti
cularidades r,lo mesmo. 

Mostra que o fundo de re~gate ó composto 
de ve rbas problematicas ; que o fundo de 
~ar~ntia tambern r esente-se dos mesmos de· 
feitos e. quanto ao fundo de re~gate , serin. 
mais curial dotar-se o orçamento d<L despeza. 
com as qu:mtias nec?ssarias:, si é certo que 
se pretende fazer uma. obra séria. 

E,tuda o ar t . 3. • e aponta os -seus inconve
nientes, reférindo-~e a inda. .:~Mensagem pre
s iJenclal neste ponto, deiem-se no exame do 
artigo que tl'ata tios auxilios ao commel·cio. 

Termina o oradorconcitandoo Sr. Campos~ 
Sa.lles a seg-uir uma politica severa. r esga
t.'l.ndo assim os seus erros. (M11ito bem; m~<ilo 
óeilL) 

com11a.recem mais os Srs. Sil verio Nery, 
Albuquerque Sercjo, AmO!·i m F igueira, Pe··· 
dro Cllerr.nont, Serzedello Corrêa., Luiz Do
mingues, ViYei ros, Gu .. rlel lla. ~-Iou rã.o, Anizio 
rle Abreu, Torres Pvrtugal , José Avelino, 
Joõ:o Lopes , Francisco Sã.. He\ve~io Ylonte, 
Trínd:We, Appolon io Zenay•le~. Ermirio Cou· 
t inha, ?.fala.quias GooçalvE*', Barbosa. L i ma, 
~lartins J unior, Moreira. Alves, João de Si
f!U Cira, Juvencio de Aguiar, Ar thur Peixoto, 
t•emini:J.no Brazil, Rodrignes Doria, Nelva: 
J:LV!lle Villas Boas, Castro Rebello, Tosta, 
Eltgcnío Tourinho, Amphilophio. Paula. Gu i· 
m!l.r:ies . Toleotino ·tios S:> n tos, TI.odt•igues 
Lima, Etlua.rdo Ramo:;, ) i:lr.:eUino Moura., 
GaJ..Iino Lureto, Torquato M<H'eh·a, Jo3e J iur
tinho, X.a:viet• d,(l, Sil\'~ira, lrineu :llo.chado, 
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A Icindo Guanabara, Timotheo da Costa, 
Raul l:l3.rroso, ~á Ft'eire, Augusto do Vas
cottcollos, Belisario de Souza, Fonseca Por
tella, Erico Ccelho, Nilo Peçanha, Leonel 
Loreti, Agostinho Virhl, Bernarde3 Dias, 
Paulino da Souza Junior, Mayrink, Arthur 
TorrEs, Rodolpbo Paixão, Lucas de Barros, 
Edmundo dn. Fonseca, Ovidio Abra.nte8, Lui;, 
1\dolpho, Mello Rego, Alencar Guimal'iies, 
Lamen\Ja Lins, Guillon e Cassiano (lo Nasci
mento. 

Continua a 3" discussão do projecto n.IO A, 
de 1899, creando um fundo esp3cial applicn.
vel ao resgate e outro para gn rantia do 
papel-mooiJa em circulação, ca.dn. um consti
tuído com os recm•sos que enumera, e dá 
outr<IS p-ro"Villencias. 

O SI". Luiz Adolpho (zda o1·dem) 
·- Sr. Presidente. (les0jo saber $í Jl,t algum 
amigv do Governo insct•ipto para fallar. 

O Sa. AuGL"STo MoNTE<"EGRO- v. Ex. não 
p6dr• obrigar ninguem a fallar. 

0 SR. ERICO COELliO-.E'' do R~gimento. 
O SI<. PRESIDENTE- Não ha. oradores in

scriplos. 
O Sa. Lt;Iz ADOLT'IIO- Peço a palavra. 
O Sa. Pnc:smENTE- Tem a palavra. o no

bro Deputado. 

O ~r. Luiz Adolpho- Sr. Pre
sídente. natia. mP. ~m·prehentleu mais ao ler o 
pre>jPclo n. 10 A. subroettido á consideração 
d:1 Cnsa.do que vel-o subsct•ipto pelo íllustrado 
Deputado pelo P;lrá, o Sr. Au~usto Monte· 
negro, cuja competencia em mataria finan
ceit·a. é reconhecida por toda a Camara. 

S. Ex., homem dudo llO estudo de tln:.nç!ls, 
homem IJ.uc conhece com tadas as suas mi
nuciosidades os algarismos e os recursos de 
que (\ispõe o no:so orçamento, não po,lia, Sr. 
Presidente, upresenta.r um projecto desta ar
dom, porque e:;te projecto é a neg-ação com
pletn. de certos conllecimentos administrati
vo~ que, todos sabem, S. Ex. possue. 

O SR. LA UR'l !\-fuLLEn.-E' pa!'tir da origem, 
que(~ t1. men~agcm. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-l\1(LS, Sr. PreEidente 
antes dn entrar• na minuciosidarle dos di: 
Ycrsos recur$05 que ~e -põem á disposição do 
Governo para o fundo de re~gate e o fuudo 
de garantia, pet·mittír-me-ha a Casa que 
negue o meu apoio ao projccto, porque não 
tenho conllança n;;s medidas que o G0verno 
vafl])ên·em pmli<':l.. 

E a t·:tzão, Sr. Pre3identc, ú oue nós esta. 
m11s ainda no mE> i o do excrcicio ainda não che
gã.m·)S ao setiroo mez do eXCrci~io, e já os 
pedidos do creditas vão se avolumando. 

Ainda. hontem li a. noticia em um dos jornues, 
noticia que vi hoje t•eproduzida. em outro 
jorn<1l (liàrio,de que o :Ministro da Guerra vae 
pedir um credito ue 1.296:000SOOO. 

Isto denota, Sr. Presidente, que o Governo 
não ~;e cinge aos orçamentos, ás verbas vo
tadas. 

0 SR. LA. ORO MOLLER-Qual a razão 1 Ella 
vem explicada. 

0 SR. LülZ ADOLPIIO-A. ra-z.ü.o G. devida ã. 
insumciellcia das verbas votadas. Este orça~ 
mento foi feito, entrc~l>nto, de accordo com o 
[LCtual Ministro da Guerra. qu& mandou até 
annunciar nos jorna.es que só no seu orça~ 
mento havia uma economia. de 5.000:000$; 
só a sua ac!r: . .dnistração i_a concorrer para. a. 
elevação do carn bio, com essa, formida. vel eco
nomia.. 

Não chegámos ao meio do ex:ercicio e já se 
pede um credito de 1.295:000$ e um outro de 
848: 000~000. 

Não t enho confiança, Sr. Presidente ... 
O Sa. CAssiANO DO NAscnrE~~·o-Confiança 

não se impõe. 
O SR. Lurz AnoLPIID- •. ~ para- dar o meu 

apoio a nm projecto desta or1lem, em que a 
principal medida r.\ o ttugmento ~o imposto 
de 5 • f"' ouro, o que na.s actuaes Circurnstan
cias equivale a quasi 15 •;. de imposto addi
cional. 

Mas, Sr. Pr,sidente, u.o faUar dos creditos 
podidos pelo Ministro d;~ Guerra, devo ainda. 
dizer a Casa que um facto mais importante 
e que n'io estú. de accordo com o programma 
do Governo, e o que se refere á. acquisição da. 
Fabrica de S. Lauro para a. install<tção do 
Ar6ena.l de Guerra e da. lntendencia. 

Já este fu.cto está annunciado pela im· 
prensa como f~cto consumado e não se sabe 
por quanto e;;ses terrenos vão ser adquiridos 
pelo Thesouro, por quanto isto vae entrar em . 
jogo de contas para sa.ldu.r a divida. que o 
Banco da Republica tem Jlatil. com o The
souro. 

Nós não sabemos a quanto monta. essa. di
virJa. nem quaes são os recarõos que o Banco 
1Testina para pagar e~se compromisso com o 
T!J.esonro. 

0 Sr... ALCINDO GUANABARA- A quanto 
monta a divida do Btmco da ltepnblica, ;;a
bcmos, 

O Sa. Lvrz AooLPIIo-Pois eu, lendo o 1\!
Iatorio do Ministerio da. Fazenda, não sei a 
quanto etla monta. nem qua'ls os recursos 
que o Governo km para se fazer pagar. 

0 SR. ALCINDO GUANAB.\RA-Isso está re
~Ula.do por um accordo assignado etltrn o 
Banco e o ~finisterio da. Fazenda, pelo q-ual o 
Banco pagara durante 20 unnos, sem juros, 
ess'~ divida. 
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o SR. LUIZ ADOLPno- O projecto do Oo- po:1hamos Qtl] sej; ~ de750 .000:000$ ; qull.l é&. 
verno vi.~u retil".lr o p>\pet-mocda da . circul!l.· rptantirla•le r1ue pt-n;;a o Governo que h a lle 
ç.ão, ma;; não Jíz qual ú a. quantidade desse retlr;\r da circ\tl:v;ií.o afim de que o cambio 
papel, 11em qual o seu fi m, sí é attingil· os éheguc a 27 ciinheiros ~ Sero d~ :.!5G.OOO:OOO$ ~ 
Iimit,Js Ja lei de 1846, ou si t em em vista Será de 400.000:00050001 
quebrai' o padrão monctat'io. Supponhamos que eUe prdenàe retirar 

O que o Governo quer~ r c•.sgalat• o papel- 350. C00:000!3'100. 
moeda, se.ia. como für. \ 'e.iamos agortt qu:1.os os recur sos que a 

O f;R. Emco Cor::r.rro- Re>gatar não, quei· Go-veroo pede à Camal't'l: pat•a. retirar e::.so 
mar. papel-moecb . 

o Sa . Lt:rz AtOLt>Ho- Sou pa r·tida1·io ela O Sr.. En.tco Co'E:mo - V. Ex. Stlbe que o 
idea. do rt>~gate; penso que 0 c:xces>o de Go•·erno esi.i pedbdo t1inheiro emprestudo 
_papel e o no~soma.ior m:~l, mu.spet:so lambem aos b:l.ncos para queimar~ 
que o resg:1.te só póde ser .feito como tem si•lo o SR. L'l:IZ ADO!.Pl!O- Ignoro. 
ren,liv.ado em to'hs as naç.ües que tivet•am o ~n.. ERICO conno-Poís •:u sei r[llC o Go· 
este regimen do curso forçado, como, pi•r vcrnC) esti pedindo diuhcit·o cmpresta.clo a.os 
exemplo, nos Esta.dGs l'nidos e n:1 rta.li;\. banco,;, pagando juro,, paro queimar ! 
paizes estes nos quaes o Jl<~.pêl·mocda sú 
pôde ser retiratlo dn circul::Jção quantlo cs O Srr. Luiz Anor.Pno - 1sso mostrn. que o 
orçamentos :tpresentara.m sa.ldos. Com orça- Govr·:rno estó. ~rdendo o seu tempo, r[uei
men tos de:'equilibNdos nã.o !ta meio de tirar m~ ndo papel. 
Jlapel da circula.ç.'io pm·que, si n'um momento Diz o :wt. I • do projec to que o fun<lo do 
<lado se retim um:t certa quantidade, Jogo 0 resgate dn P•tpel-moerl;~ ~erà constituiclo cüm 
Governo, em apuros, tem necessidade elo fa;~,er o;; s~guint~s recursos: 
novas emis~ões. 1.• Renrlll. em papo! proveniente do a.rr en-

Penso que a l'etir:tda do pn.pel-moed:\ nas \l:lmcnt!) d<1s ~.tradas de ferro de proprieda.da 
aetuaes circ.umstancia~ nada prolluziril. nn. •ht Uniií.o; 
circulaçlío porque não é ~o o excesso 1le 1xrpel- :2 . " Producto da cobronça d.1. divida nctiva. 
mo:~da que ;dfecto. :1. taxa. cambial baixando-a; cl:\ L"niii:o, quala ucr que seja&. ma. natureza, 
ê, tambem, a desv&loriza.ç!io do no~so prioci- inclusi.,e ::s scHian::s p:·oveuientes da. liq(lid:t
l)al producto de exportaç·1if) . ção do délJito (1<'5 banco.s e i\ o:; emp1·estímos 

E' esta. a theorln. que aliit~ se encontra em fei tos às indnstr·ias sob a. fóJ'ffi :l de IJo;nt.< ; 
todos os tmtartos de economia política e de 3." Todas e quDc;quet• r endas Cl'entuaes 
finanças, em todos os trabalhos de bomens percebidas em p;1pel pelo Thesvuro; 
notaveis que ><e teem occupn.do dest':'. assumpt.o. 4 ... Os sal tios q1l•! se a.pu!'tl.l'cm no orça· 
Goschen, na sua. obra. sobre carnbios estran- mente. 
geiros, trata. dPste ns~u mpto dc:<envo!vitla. Or:t, 0 Sl'. Dr. Augusto Montene.zro, au.tor 

· mente, salientando a. gt·ande influencia. que do projecto, ccm0 0 s r . La.U'!'O .Mü.lle1·, sea 
t em a protlucção do um pa!z lle reg imen de digoo r·ela.tor. homem ver;ad•J nestas qn::s
curso forçado para a valorização cl<t sua tõ 15, ínteHígentc, traballlaúor e c:st ndioso, 
moeda. • \ · to t m e Como é, pois, que nós varnos cogitar tão n ;to por em lgnomr 'a. (lUan mon a ess s 
sómente de r ctir:w "'O.pel-moccla, ..,ua.n.!.o recur-sos postos Íl disposição <lo Gover:;o . 

r " DE:i-me ao t r:1bo.lho de pr(Jcurar dados pm•a. 
temos outro factor lmpnrtan\e pm·a. a quéda verifi(·O.t' a scmma de ta.e;; recursos. 
do cambio, o maiClr ta.l;ez põtra a des1·alo- A~ tluas estratlas !le ferro. cujo arren.da.
rizo.çã.o do nosso meio circulante. conhecido o mento é pago em p:tpel, são o.s de Ba.tnl'iti! e 
grande descqu ilibrio enlre n !IOSSCl. exporü~- c~ntral de P em ::mbuco e a ;;ommn. p1·oduziri~ 
cão e importo<:ã.o ~ tão ~ót11cnte 292: -!00$ pot' a.nno. 

Mas, Sl'. Prc~idcntc, esta monstrengo ou e A cvbJ-a.nça da üiv:t.!a nctiva produz uma. 
vem nqui com n. !l.ssignaturn do Sr . Moute· média anntJal <le 5oo:ú213S061 , que e tir:ula 
negro e, romo tOílos os_. proúuctos di;;formes d"s tres ul t!mos cxet·ciclo~ apw·ndos, restando 
do. !latur~zn, ba~~;nte smgulvr: .1em •. a ~~e~~ agwa 0 PI'vducto d.t. liquid3.çüo do.-; debitos 
mUJt~ de_,en v.ol\ . la e os membros 1 ac.tJtJco~ (los bancos c da c<wten'~\ de ut·;•tts. Sohre est~• 
e att?Pllla~os . . ulti~a.:pa.rte não l:o. al!solutamonte U.ado:s nos 

YeJnmos . . , ,.. . __ lroi~torios CLUe possam elucidar a. Ca.mara 
t O nlsso ptonpcl em cnculaçao e tle luO e tan- sr) b1, ,1 0 q"<mtt~m que poderú. sc:r ol• ti•lo dos 
os nn cou s. est;.tbelecimeutos devcdorc~ . 

O Sn. CASé!ANo ~o NASCI:-.IE:->To-Setecent<:s Sahe·l:'e qne o;; cmpre . .,:timos .J;; bomrs mon-
t:l setenta e nove T.:li conto~ . l tarüo :! SO .OGO:OOJ$ e GUppoudo se, 110 caso 

O S~. L'Ulz Anor.rno- Não ha certeza dt\ ma.:~ Lvora-vel, que a divida seja integral· 
q unntido.de de pa:pel em circ"Ulação; mas sup- meme :paga, teremos 3 .200 :OOIJ~, que co!'-
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re~pondem ao juro de 4 •f o estabelecido para 
esses emprcstimos. 

As remla~ e''cntu:i~s mencionadas no n. 3 
estl!-0. calculadas om 2.000:000$ neste cx
erctcto. 

Nilo fiz a scmma, mas crdo que ella não 
monta ri\ 11 6.000 : OOOSOOO. 

Par:t retirar 350. 000:000$ da circulaçii.o 
com os recu:·sos in(licados serii.o neccssa.rio~ 
perto de GO annos. 

Portanto, tl •~ nadD. aproveitarão ao Go
verno taes recursos e a p~qw:n;1 ~omma rle 
O. 000:000$ !~Ol' auno, CO ll-~:J.gro.do para. este 
fim , ><erá de en:~ito inteir ,:mente nullo pa.rtl. o 
fim que tem em ví~ta. 

Ve,jatn•Js agOl·.t o fun•lo de garantia, cujo 
recurso principal ê a cobr:.:tnr;a d::; 5 v/ o out·o 
~obro o~ <lit•citos de ·importação. 

!~' illlls1i•), Sr. Presidente, pens:tr qur! os 
dir6ít os tle importação, const.mtementc sobre· 
caneg•ulos, bão de pz·or.luzir s. rendtt que se 
es_pcl'a. 

O GO\'Ct'no j<i. pediu o anuo passado 10 "/,,, 
nn;stc proj :ch pe tle m:ti:; 5 °/0, p~11J. o annú 
pedira ma.is lO "'" e assim por de:t.nte. 
Par~cc-:ne que o contribuinte não pude 

continuo.1· a sei' t.\xa<lo JlOr esta. fórma; elle 
já estú re;:btinrio ao pagamento do impu.-;l<J, 
jú c.,tâ reclamando, e a r~luctnncia t!o com
mercio em· Jmgt\l' o:> direitos üe coosurn•J 
prova que elle nJ.o s~ ~.cha é m i.Joas C·Jil· 
dições. 

A renda de imporhçi'io està. ca.Jcultvla para. 
este exc:·cicio em 222 mil c .... nt~s; os 15 "{ .. 
sobre e:;t.:\ qu;mtia produzirão 3:}.J00 contos 
ouro ; al~~ttendo esta somm<L !lar)uclln, iemos 
.J88 .71l0 contos. Pela. taxa cambial de 3$181 
papal pot' l$ 'mro, os 3:L:i01) contos produ
zir:\o a somma. da t lli.0\7 conto:;, que, atldi
ciona.Jos a allima so:orna de I ~S.OOIJ contos, 
que c a pwtB em p!lpcl tic•<lrla das ullà.ndcg.ls, 
teremos a. som ma du 30-:L;;!:l coot<Js . 

Pe~gu::.to; cvmo as :1lt<mdegas hão de pro
duzir i~to '! 

O SR. L A.UM ?-.luLLEP.-0 raciocínio ó fli.~W· 

taxtl.S arrecadadas em onro sejam deduzidas 
as imp1l'to.ncias desp3ndidas com os r especti
vos S01rviços. 

Como se vae fazer essa detiuccã.o~ Temos, 
por exemplo, os impostos de docas e pharões, 
que são arrecadados pelas alfandegas e que, 
em virtude da. lei de 1897, são pa.gos e01 
ouro. 

Quo.! é o meio para deduzir destes impostos 
arreca·lados em ouro as despezas que se 
fazem com o serviço que nest:~ es_pecie o 
Tl!e:muro é ot..r igado o. custeiad 

Diz o n. 3 do art. 2° qu.e o fundo de 
g<lrauti•~ terá tambem o recurso fornecido 
pelo arrenda.mento t1as Estradas de Ferro tla 
[Jníiio que !ür estipulado, c rn ouro. 

Por o:·a, só !ta u.ma. Estrada de Ferro 
arrend:\da nesta. b:1~c, que I! a de Porto 
Aleg-re <i, "Cruguayan:t, a qual só prorluz 
:5.000 librns por anno. 

«Tor.lo, e qualquer renda eventual • . ,» 

::\ilo sei qun.cs "ejam essas rendas percebi· 
tir•s em ouro. Serão os juros das acções da. 
Estrada. d<.J Ferro de Reei(~ á Ballia~ 

Tod;;s estes recursos destinados ao Cundo 
,fe resgate e de garantia, suppondo mesmo 
qne produzam alguma cousa, desta.cudos 
ria. lei ua Receita, devem pr01.lu;dr um certo 
deficit . 
De>falc<~dn a Receita. publi~3. dos recurs0s 

que o projecto mando. pôr em bancos estra.n
g.:iros e dos que manda empregar no ras
~a te, pergunto a YV. E Ex.: como vae o 
Govet·no supprir ns ncce~sída.des da Nação, 
como ee vac Mtentlor aos s~rviços rla publica 
admini~tração? 

Será. n:!cess:trío la.nçt\r novos impGstos ? 
Pürtanto, o pr·ojecto não _põde pas:;ar som 

cietido exame da CmnaJ·a e, como elle se 
fumla em lliversos ilaJos que a Camara não 
pos>ue, apt'esGnto o seguiote Nquerimeuto, 
em que peço que clle volte â. Commissão de 
Orçamento. (LO.) 

Tenho concluido. 
O SR. E111CO CoEr..uo-E' rt a.rithmetica que 

falta.. O Sx•. La.u.ro l\liiller (1:>ela. ordem) 
o sn. L~:rz AJJOJ,r Jlo- E' aritllmotica etc· -Sr. Pr.:sidente, tnnto quanto me permittiu 

mentar. a ól.UJiçüo do r equerimento lido, p.~rcee-me 
que tratct-<'e de mn requer imento de· i ofor-

0 SR.. C M;SL\l'i ) JJO NASCDIE:>iTO- Qtwl a ma,,ües, (apoiadt.Js) e nestas coudiçl:les, antes 
con,;equenciu:? d :~ qmü11 u,·1' deliberação da. Mosa, pel'!,"'Un-

0 Stt. Ll.iiZ ,'.r>OLI'tlo-E' que o Govemo V1rin tL V. Ex. si a. ocea~ião da apresentação 
nflo J)Õdc cantal' com estes impostos em ouw, üestc requ11t'imento nã.o é na. hora. do expe
ncm t ribnbr ::t·m :n:üs nem meno~ . E' 1\iente. 
impr )SSivel que o.s al t'om,legas t.enlt~m a O rer1 uerimcnto faz voliar o projeeio ã 
r e:ld(l. de :301. 00' ~ co:n ns . Si VV. E!Lx. tax:t- Coromi~s.'io, e e$t:l. pa.rte é caJJi vel nesta hora; 
r em mais t\ r~:.nd:~. de impot·ta.~,;ü.o, ell:~. se t'd- rua,; quanto :·~s infot·!llilçúes que pede parece
tra.hirá. me qll" 8) pM·: ser ap1:csec.t<J4o n~ l~ol'•t do 

Outra disposlçilo cujo :J.]C;Incc n[,o pude expediente p~rque contctn _ mmtns 1dea~ que, 
comprehouder u a qtle tletermiua quo w\S I me parece, nao tecm rciaçao com o proJecto. 
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O Sr. Pl"esident;e...:.As info1·rna6ões 
:pedidas :peta illustre D_eputado no seu.reque
rimento são todas ma1s ou menos attrncntes 
;w pr·ojecto, excepto aquellas que se conteem 
np4• item. 

0 SR. LUIZ /J.DOLPI!()-Pois supprimil-o-ei. 

O Sn.. PRESIDEKTE-Então V. Ex:. enviará 
em tempo o seu requerimento{~ Mesa. 

Vem á :Mes(l, é lido, -apoiado e" posto em 
discussão com o :prvj:cto, o seguiltte 

REQUEP.D!ENTD 

Requeiro qUG o projecto n. 10 A, de 1899. 
volte á commissão de Orçamento para q_ue 
esta, r1e:pois de ouvido o Govei·no, pr,•stll â. 
Ca.mara as segnintfS informações, inrlispen· 
sa'leis para o estudo c conhecimento dos re
cursos que menciona. o mesmo projecto, a.t!m 
de serem constituídos os !lOllS fundos de 
:resgate e garantia do papel-moeda.: 

1.0 Qual e a. soroma. a que roont<tm p- ~, sen· 
temente os debitas dos ba.ncos para. com ·o 
Tbesouro? 

2." Quaes as conrliçõ~s de pagamento a que 
estão obrigados os est;r.belecimentos Lievedores 
e qual a import:l:ocia que :poderá ser annual· 
mente arrcca1lada. dess:L dívida 1 

3.0 Si o Banco da Republica tom ínrlemni
:z:aolo o Thesouro dos juros recebidos r,da. 
carteit·a de bonus; quaes o estado desta. car
teira e os recursos prova v eis que poderão 
n.rlvír pnra o Thesouro pnrn. o fim indicado 
no projecto. 

4.0 Si o ultimo exercicio financeil'O a-purado 
llO Thesout·o <~promntou saldo e qunl a. im
portancia deste. 

Sa.la das sessues, 21 tle junho de 1899.
Ltti.z Adolpho. 

Sentia. neceõsidade de tratar deste assumpto 
por isso qt~e tem ou-vido referencias vouco 
respeitosa:; áquelles qu~ não estiveram no 
l.ado do Sr. Presidente da Republica. no mo· 
ment.o de sua elei~lto. 

Entm.ndo na analyse do projecto, mostra. a 
sem ra:z;ii.o nas obj ecções feitas pelos nobres 
Deputados, que vGem de occupar a trilmna, e 
sa.lienta as vantagens tla. creaç1ío dos fundos 
de ga.mntia c resgate de que cogita o mesmo 
prc0<.Jcto. (Muito bem, muito lie»~.) 

O Sr. Scab.a.·a não pretendia. to
ma~ parto no debate, mesmo p:>rqne não é 
lisonjeiro o seu estado de saude; demoveu-o, 
pol'ém, desse proposíto o discurso do nubre 
Depuwilo por Santa Catharina, que bem pu· 
:lera itaver ~ccentnado a sua posição deante 
do Go,·erno sem aliudir ao governo do hon
t•a<lo Dr. Prudente de !llow.es. Antes, porém, 
de entrar provriamente oo a.ssumpto do pro
jecto, amrma em nome do Governo, ser intei
z·am~nto destituída de fundamento a assevera.
ç~o feita. em a, parte pelo Sr. Erico Coelho, 
Hlustre Deputcdo pelo Rio de Janeiro, de 
haver o Gover·no contrahido emprestimos em 
bancos nacionaes para inciner<~t' notas. Ao 
conbtl'io disso, assegura. que o Govc1•o.o oã.o 
c"nlralliu um cmprestimo, não ernittiu uma. 
nota. c tem saldo IJâo pequeno nos b:mcos. 

Acl.Jou tão grJ.ve a affirmação do nobre 
Deputa1to, compreh~ndeu tonto o u.lcancc ma
ldicu dQs;;a. proposi<;.ão, que, :por amor ao cr::!
' lito da propria R'!Jublica, tratou ele obter de 
quem de direito as inform:1ções a respeito, as 
qut~.es com prazer tra.nsmitte oHiciaLmento à 
camara c <10 paiz. 

Entr-ando na. am'llyse ~e alguns t0picos do 
discurso do Sr. Lauro Müller, declara. q_ue o 
partido republicano ju.ma.ís recusará os ap· 
plausos de S. Ex . c de ~eus com pan hei ros da 
concentraçiio ao Pre;;idente eleito por ar1uelle 

O Sr. Laut·o 1'\J:iHier- Peço a partido; não pretende atast:Jl-os, quer antes 
palavra.. que com o seu apoio prestigiem o Govez•no. 

O que não dr-seja é que se t-~oba esse partido 
O s~·. President.e-Tem a :pah,,Ta por mo1·to, ~se pll.l'tido existe, unido, forte, 

o Sr. Lauro Müller. coheso c pujante. a bem da ordem constitn· 
ciooal c; não pódú a.mrmar ;\ sua iuexistencia 

O Sr. L~l.aro :\-Iíillcl"- Antes de o nobre Deput:\<lo pGr s,mto. C<ttho.l'iua, que 
Ü\ZCr a defesa do projecto, .i ulga-se obrigado, logo após a ~~i~ão declarou pelo Repubtica 
em vis-ta. da situação singular em flUO se col- que a scisão f..:•ra vantajosa. :)0 p<1iz por· ter 
locou o seu nobre co!lE>ga por S. Paulo, a re- discriminado os l:Jartiuos de cujo emb,1tc n:-~s
cordar a sua situação {!Olitica que é o. de ceria a pr·osperidatle da N~,çã.o. 
grandG parte de DepUta(\os, em i':J.cc do Go- Allude ao rl~5interesse do <"l.poio do partido 
verno actual. republicano ao Sr. Presidente da. lt(?publica, 

Aliás, o orador j:i. t~~-ve occasião J.e dizer no aesinteresso que se não nota na concentração, 
anno passado que auxili.1r-ia a política do cujo le!•de;· já obteve para o seu Estado um 
Sr. Presidente da Repub!ica, sobretuJo dtlpob favor, qual ros;e o nccor1lo para a. r01)ressã.o 
de duas declaraç.ões feitas prn· S. Ex .. de que l dD contl'a.bando nas ft'OUtl!iras tlo Sul. 
não seria chefe de partido, mas da N<lção, e A t:llUJ.pai'tr. do Sr. CassianodoNa~cimcnto, 
üe q~e a sua principal preoccupação seri<t a responde que não emitt~ opioh\o sobre esoe 
pollt1ca fina.nc~ira.. accordo, porque nã.o foi sujeito (l.O pruuun-
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ciarueoto do Congre~so, quer apenas a~sig- ção da. export:)<;:.ão e descerá com a subtda dn. 
nalar quG clle se firmou em virtude de solici- lmportaçüo. Tudo está sujeito ao magno 
tação do Governo do Rio Grande do Sul, por problema, base da lei economica dao1ferta e 
cuj;~. constituição dictutorial pretende:\ ~ou- da })rocura. 
C<"niraçiio modelar o Governo da. I:.epublica. Estudando o nosso meio circulante, emitte 

Referindo-se ao (liscurso do Sr. Laura a. opinião de que tanto vale o napel-moeda. 
Müller, discorda de S- Ex. na apreciação dos como o CJUro ou qualquer outro metal moeda, 
fa.ctos e diz que nii.o é ma.is critico o mome:nto u, questii~ llDica é do credito. O })apel vale 
actual para o Govel'no do paiz do que aquelle pelo credJto que merece quem o emittiu, é 
que aü·ave~sou todo u I?eriodo presíden•!a~ um Gquivalente como é o met::~l dos serviços 
do illustre Sr. Prudente de l\io!:aes e Sl e exigiYeis per qu~m os prestou, de onde se 
esse o motivo determin(l.nte co apoio que conclue que si conseguissemos que o papel 
S. Ex. presta. ao Sr. CamJ.OS Salles, ess~ ?e- valesse tanto qunnto o ouro, aqueHe ~eria 
veda ter r.ctuo.do tambem em seu- espmto. ccorwmicament~ o que c este-sendo como é 
pu.ra que S. Ex. prestasse o concur:;o de seu o credito a. ba.se do valor da moeda., o que 
apolo ao Governo po.ssad<J- convem e valoriZ<ll-(1, removendo as causas 

Faz longo historico desEe 1~eriodo gove:rn!l.- ele sua depreciaç-ão. Estas reduzem-soa duas: 
mental e estabelece o para.llelo entre una. e o exc•·s~o uGlle no merca.t!o e a depressão da. 
outra situação para prova.r o seu asserto e exportn.çã.o pelo q uasi nu\lo r.leseuvoh'imento 
entende que ou~r·ora, c:omo hoje, S. Ex. devia das fontes productol·as. Siio essr.s dous m;dcs 
so1Irear os re~entimentos partidarios a bem que o projecto procum remedbl'. 
dos altos interesses uac\onaes. A retil':vla rle gtande mas~a desse pt\pel ria 

Estabelece um dilemma s~brc o ~er o circulaç:\o e a valorização do que :fica. pelos 
cl1efe da Na~iio um clteí'e de pa.l'tido para. funrlos do resgate c garantia do que cogita o 
mostrar a im])rocedencia da affi:rmaçíio do prnjecto, provam a sua emcncia. e, i!i isso não 
110bre Deputado por Santa Ca.tharina, contra ba~ta. pode acs nobres Deputados que o im-
11 qual prote:sta po:r se~· contrarb as opiniões pugnnm qne o conijam ou lembrem medidas 
sempre emittidas pelo oraóor. Julga. de pto· substitutiV;lS, que a Ca.mar;t decirlirâ.. 
'Posito faY.er uma declar .. ç:ii.o relativa a um A um nparte do ~r. E!'ico Coelho, diz qne 
a. parte do Sr- Jose M<1riano ao discurso do o mal não e incuraver; convem em que o pro
Sr. Mello Rego. Dissera o nobre neputarlo jecto não seja um meio !heropeutico de cura 
por Pernambuco que o 8!.". Prudente de ~lo- radical, mas m::lhorurá o mal. 
raes e~crevera uma c~•:r:t:~. ao r·e,lactor chefe Ac-ce:ita o pro.bcto e appla.urle a dou trio a. 
da. Cirladr; do Rio, applaudindo sua attitude c'mtida no seu art. 5•, que é um auxilio aos 
na questão de Matto GroEso. bancos para qne esses por sua. vez úe•en-

0 orador contesta, por• fuJsa. <!Ssa asEe>'c- volvum o proteccíonismo ó.s ind11Strios, ~pe
raçlio. O Sr. redactor chefe da Cr:dar/.c do Rio, cialn:ents teJH'~sentatlas na lavoura, e no 
perante va.rios Srs. Daputados, asseverou-lhe commercio. 
que oã.o recebel'a tal cartn., e o orador da Lembro. a emi~siio dos cem mil contos de 
testemunho da harmonia de v i~tas em que lloatls decretwJa. IJelo Sr. SerzedeliC> Corrêa 
esti o Sr. Prudente de :>.Ior<<Ú com o Sr. p<ll':J. solver a cri'<'e aguda. que em uetermi
Campos Salles, :porque t~m cartas de S. E:x: n~da epoca a:>soberbav<to paiz e estr:l.nha que 
pedindo todo apoio de seu;; ''migos ao Go- S. Ex. hoje se oppon!Ja a nm<< medida. menos 
verno do eleito do partido republicano. La· gmvo::;a e tüo proficua qu;Lnto aquella. 
menta que essas pequena~ intrigas de cam- Rarí HQ.'Tltcs i1t guTgite 't:O.slo ~ão os que se 
l)an:.\rio sejam t1·azi(las á politka alta c lar~a oppoem no prnjecto; não carece. portanto, de 
que deYe precccupar os representantks ua estender-se cobre a materia;rlüá, cntretu.nto, 
Nação. mais alguma COUS3. por dercrencil\ aos oiS-

Passa a e,tudar o projccto e rliz que si ti netos cúHQgas que o cornl aternm. 
não é um pla.uo completo da rehabili laçií.n Discute lo.l'gnmenie o outto factor rio. v:llo
econnmica e nno.nceira, e, comtutlo, um meio r!zação tlo meio circulnnte pelo a leu to ó.s in
termo entre o optimo que se nfLo püue cou- llust1 ias, cita. val·ios netos go~ eroament<tes 
seguir e o nada C[UO não ~e deve Jazer. congencr,_·s em :paizes (;Strauho!:i e com esses 

o problema e complexo c n;lu ~e :r".J(lc re- exemplos ~conselha Ql!C nos :'ruulelemas para 
solver em um projecto nem a golpe;;. de uc- remover a nos~a situação uillictiva. 
eretos. O cn.mbio e o fiel da bo.tauça com- AsEe;-era que r,u:1 ndo n pant't de exporta~ 
mc:·ciaJ. O cambi•:t 1!11 ele subir IJUando a çüo fú1· igu;,ló. da iml•Ortaçi\ocbtabelccer-sCl 
ex.portaçã.o Jút• ~upnio;· á in:portac;ão. ú ClqUilibl-io lb brolnn~·;,, con:mcrcin.l, nüo nos 

Assim como <>' s;•!:ni.os descem quan- a!en:1rá o p:~pcl c chhi a IJCce>sidado; de im.
uo buscam o capitalista. c invcrsawt-nte pubiouar a J•ruducçilo. 
~(lbem quando llelle são procurados, Discute o :;ystema do projccto qua.rJto á va
assim tamllelll o cmubio subirá. com a a~;c\Jn- lorizaçJ.o reciprom dos fundos ue resgate e 
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garantia, mostra que ambos teem o mesmo in
tuito de valorizar• o meio circulante e que só 
o Governo que dia a dia vê a. situaçã.o do 
paiz pôde operar nessa mohilização, que não 
p6de ser a!fecta. à competencia exclusiva. do 
Congresso que, comquanto poder perma
nente, tem solução ele continuidade esó func
ciom• periodi.c:~.ruente. 

Só ao Executivo cabo saber qual o momento 
opportuno pil.ra ngil', dahl <t autorização que 
llle conCere a projecto. 

Refere-se ú. lei d[) 18i5 e :•pplan,le o Go
verno por vir :pedir a rcvogaçãoctessa lci,cuj:t j 
simples exisfencia ero. uma arma de intriga. e 
de combate de que ahusa.m oo ma.ledicentes-j 
Desse ataque de emí:osões elautlestínas não s:e 
livrou nenhum do;; go>emos anteriores; ,",, 
pois, p11.ra louvtW que o Sl'. Campos Salles 
seja. o primeiro a ev1t:.tr cEse (lS<:o!ho ás admi
nistrações honesta;; e pD.triotica;;. 

Coro.btLte onergicamente v. a::;s~vcraçi!:.o nm-
1evola de qlle esse pedido do Governo fosse 
producto tie umn imaginação ou oxigencia. ele 
nos~o credor estrangeil·o \l :.~fflrma. que o Go
verno agiu de motu proprío, ob8r1ccendo a.os 
impulso9 de s·~u patriotbmo c iLs ex:igcncia..,; 
da. politica. financeir~• c cconomica que se tra
çou. Vota. pe~o proj~cto n:Lo como a. ultimn. 
palavra para a. salvação d;\S nossas finanças, 
mas como um degrao subido para. a z·ehabili· 
tação do nossa credlto. 

Provocado po:r um nparie elo Sr. Serze\lol!o 
Corrlh, diz S. Ex. que não pertence[~ aggre
mio.ção que se fez com o nome de cooccntra
ção e que não é um p:1rtido org;lnizado, não 
tem intuitos, programma nem bandeím ; 
continua firme no seio de seu partido, esse 
mesmo que forte, uni·lo e cohest,, elegeu o 
Presidente da !{epublica. e que se desvanece 
com o apoio que u.o seu Gov-erno IH'0Stam os 
auver.;;arios, aquelles que hostilízíl.ra.m a sua 
candida.iura.. 

Fic:J. a discussão adiada pela hor•a. 

Va.e o. imprimir o seguiub 

PROJF.:CTO 

N. 32 A- 1899 

Auto;·i.:;a .:; Gav.wrzo a abri1·, no cm·1·cnte exe,-
cieio, fJ.'J il[írr.i.>ter-i,, &r. Jv.stiça e .i.Yegocios 
[nte/iM·c:s, o credito ex,l·aordinario ele 
úO; 000$, !l(im de auxiliar a As•ociaç,;;o do 
Qu •!"lo · ( 'enterwl"io d·l DcscoDe;·ta do Bj·a:::it 
11a commenwraç,7o que elta pmj~cta ~·~1Zi::;ar 
1to u.n;•o pro:cimu lii;tdo~.wo. 

A Cnromissão de Orçametlto ó de rnrecer 
que o projecto n. 32, do corrente anno, e 
dt>:~ses que se impõ~m à consideração e ao 
voto da Camara. 

Ene esta bel )Ce um p·~queno auxilio por 
pn.rte do Est:,do afim 1le leva1·-se "' eJiclto a 
commemoração do quarto centennrio da des
coberta rlo Brazíl e com esta simples declara
ção jul~a. a Commissão ter demonstrado a alta 
convcnicncia do projectu. 

Sn.la das Com missões, 21 de junbu tle 1899. 
_('a.<~iaw, do .)hsr;imcnio, presidt~nte.-Se,-
;eddll CortJa, ·rehltor.-;l UfJu~to Mon1enu
g1·o. -'Ma v ;·inh. -Lat~ro Mulle,-. 

N. 32-!899 

O Congresso l\Tacionat resoh·e; 
Art. 1." Fica autorizado o Governo n. abrir 

no corrente exercicio. ao i\tiuisterio <la. 
Justiça e Negocies Ioterior,•.s o credito e.o::tru.
ordinario de 60:000$, afim Lle &.uxilíar a 
Assooiaçr7o do Q~m·to CetHO>t <1río da 'D 'sc,;
beda do B,·a::il na comrnemoração que ella 
projecta rea.lLz;at' no anno proximo -vitl
douro. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Não se preoceupa siquer da. existencia dessa. 
concentraç;.i:o, q.uc 11a<la. sirplilic;~ e m\da. ex· 
Jlrime, p01'que e a minoria l'\U. :S:o.çii.·J, vencida 
na. eleição presidencial. d 

Acceita. com os seus amigos a co!labor:lção Sala as se~sões d<1. Camara 1los Deputados, 
inteiligente e efficaz do$ ~eus mtvers:l'ric~ no 17 de junho de 1809.-.11. J!illon. 
Governo (lo Sr. Campos Sal! es, nm;t vez que I - ,. - , 
e1bs vieram até esse '['Jal•tido; ir, por·ém, a.té :1 O S1~. l:.l"CSl(:lente -_l(ludo d.a•lo 
concentraçii.o, nio o póúe fazer o om.dor, por- a bota, d~s1gno para <>manha a ~oguulto 
que seria. desertar a. uma. bandeira jó.. pl·astl- OI'IIem do dt;t: 
gia<la com v~rias victorias pam. reunir-~e a Votação do pro.iecto n. :?.2 A, ôc 1809' 
um pbanta~ma sem convicção, sem ldéas. com o parer.or sobre a em•:n,ln. apl'e:entada. 
sem prog1-arnma. e sem corporificuçio polit.ic<~., na. 2" •liscussàAJ do projecto n. ~z. do cor
reul e detinida.. l'ente anno, Que autoriza o Pode·,· Executivo 

Continu(l. no seu posto sust~nbndo o Go· n abrir ;\O Mínisterio ü:~ Justiça e Nego
veJ·no que eroer;iu do seio úo S•'U p~l·tí,1c-, cíos rnt·~ríqres o credito ;;p::tJ·aol•úiuario Jc 
prestigiado com o suJl'ragio quasi unanime 80::>:5:1$637 para pag;unmltn dos orden:l.ilcs 
da Nação. (iJfuito bem, mHi(o lJC1it. O lJI"ado;· que competem a. vn.rlos juizes (2·• díscussf(o) ; 
e lli~ctmencc re!ici,ado 1'etus Srs • .Vepuudo~ Contiuu~~ção da 3" discussti.o uo projecto 
2Jre,cntcs.) n. 10 A, (Íc 1809, croa.ndo um fundo 0speclal 
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npplicavel ao resgate e out1·o para gr.r<~nti<L I :3i• SESSÃO E~r 22 m: JUNHO DE 1899 
d~ p~pel·moeda em cireulação, cada um con-' . . 
st1tU1do com os r.-~ursos que cnum~ra e da I . . . . 
outras providencias. • l Pres•der<cla. d~s Srs. Va.:: <k Mello (Prest-
• Coptinuaçii; da. 3:. diEcussão do projecto de-11-te) e Sil11a Mari:: (2• Secretario) 
n. lo, de 1899, autoriznnào o Poder Executivo I · 
a vendet· a prazo aos fabriM.ntes e merca- Ao meio-dia procede-se á chamada, ã. qnal 
dores nttingidcs pelos impostos de consumo responr1em os Srs. Va.z de Mello, Urbano San
constantes da. lei n. 559, de 31 de dezembr; to:>, Julio de :'llello, Carlos de Nova.es, Silva. 
de 1898, que o requererem, a~ estampilhas Mariz, Heredia de Sá, Angelo Neto, Silverio 
necessari~s para sel'em selia.das desde já. as Necy. Carlos y[a.reellino, A~n:orim Fi~ueir~, 
mercadorias, que tiverem em deposito, me- Augusto Monteoegro, Theot~n10 de Br1to, Vt- · 
diante as condições que estabelece; veiros, Guedelha Mourão, Eduardo de Ber-

2" IHscussão do projecto n. 5 A, de 1899 rec1o, Cunha Mil.rtins, Henrique Va.Uada.res, 
estabelecendo regras a. que deve obedecer~ Pedro Borges, Thomaz Accioly, Ildefooso 
discrimiriaçãn das taxas do se !lo, que podem Lima, Mat'inho de Andrade, Frederico Bar
decretar a União a os Estados, e dã. outras ges, Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, 
providencias; . Eloy de Souzn,, José Peregrino, Trindade, Er· 

2> discussíi.o do pt·ojecto n. 126 A, de 1893. mirio Coutinho, Affonso Costa., Herculano 
<1~terminnndo que a Imprensa Nacional con- Banrleira, Barb:Jsa Lim:;o., •'ornelio da. Fonseca, 
st1t~a. um serviço espectal a cn.rgo do Mi11i:;- Euclides Mdlta. Araujo Góes, Arroxellas Ga.l
t-?rto da. F~rmd3:, que a despeza do e.>tabele- vão, Sea.bt·a, Mil to~. F~ancisco So•h•é, M~J:
ctm~nto seJa. feita por cont!:l da respectiva noel Caer;;~no, Ampluliph)O, :Toão D~nta.s Fl
recNta, e dalldO . ontrn.s provirlencías com lho, Rt1dl'1gues L1ma, P1n\le1r0 Jumor, Xa· 
substitutivo <la Commissão de Fazen~~ e Ir.- vier da Sllveira.ltaul Barroso, Nilo Pecanba., 
dustria; Leonel Loreti, Silva castro, Julio dos Sa.ntos. 

2> discussão do projecto n. 26, de 1899, D~cleclano de Soaza, _ Bernardes Dias, J?íio 
fixando a competencia dos presidentes das Lut:-:, C:tt'valho Mouru.o, lldefonso Alv1m, 
Juntas Comm!:rcia.es, MS ca.pitaes dos Esta- G~nçalves Ramos, Antero BatAlho, ~\.lfredo 
dos onde estas funccionarem e dos iuize3 do Pmto, Alvaro Botelho, Antonio Zachar1as, Tel· 
commercio- ou quem suas fancçõc.S exet\:er les de Menezes, Theotonio de Magalhães, No
- nus demais comarcas em que ror dom ici- gueira. Junior . Manoel Fulgencio, Lindolpho 
l~ado o negociante, pa1•a preeuche1· a~ rorma- Caet~:.o, Olegario Maciel, Pauua. Rezende, 
bdades do "rt. 13, do Codigo do Commercio Ga.lcao Cl\r'valilal, Gustavo Godoy, Bueno de 
para. a. valicta.rle juridico. elos n·nos a q_ue ~e Antlrada, Elias Fn.usto, Paulino Carlos, Fra.n
re1erc o art. li do ciiado codi<>o · cisco Glicerio, Hermenegildo de Moraes; Leo· 

2• ~i~cussão rio -projecto {f, S5, de 1899, poldo .Ja.rd~m. f:uiz A.do_l~ho, Mello Reg~, . 
autortza.nrlo o Poder Executivo a. abrir ao Alencar Gmmar<tes, Bra.ztho da Luz, LeoncJo 
).!inisterio da. Justiça. e Ne!!ocios Interiores o Corrêa, Lauro Miille1·, Paula Ramos, Fra.n• 
credito extraordinariCl do 1 :GI2$903, para c2sco Tolentino, P~dro Ferrei~<~. Guillon, Di5>go 
pa.gn,r no Dr. Henrique Ma.rtíus a gra.titica.çã.o l•ortuna, Appa.nct? Ma.r1anse, Fra.nc1sco 
que lhe ~ompet.e po1· ter cxet•ci•lo o c;1.rgt> de Alen~asü·o, Vespa::;mno de Albuquerque e 
secretariO da. Faculdade de O~reito d(l Rcc,ife, C~1a.no do Na.sctmento. 
durante o k.mpo decorrido de 2S de a~osto de Abre-se a sess;;o. 
1sg.1 a 31 de dez~mbro •le !;:195 ; 

2" •li;:cussão rio projecto n. 3-1, de 1899, 
:tutorizando o Poder Exf.cutiv, a :tbril' ao 
MinistP-rio rlt\ Gnol'J':L o C!'l)dito extraol'dinario 
1\e 7:500~ pa1~ 1 pagar :·\ v iuv:t do Mathew 
La.wl'ie os s~n•viço.s p1·e.;.tados; pela. la.ncha. de 
sua. pl'Oilri~d:ldc p,·amtJt ~<.~ ás forcas legaes 
que op~rara.m em Nitlwroy; . 

Contillll<\çáo 1.la uiscussiio unica elo parecer 
n. 19, de 1899. nloiliJicando ll.l~urnas disposi· 
ções do H.egimento Interuo, por iorlicação 
apresentada. pelo Sr. Augu3to Montenegro. 

LevanLa-se a sessilo âs 4 horas e 40 minutos 
d:~. tarde. 

C;J.ma.r:l. V.ll 

Dei-xaru de compar~cep com causa pa.rtici· 
pa(la os S1·s • .Mo.l.ta Ba.~eli <J.r , Rodri::rues Fêr
nandcs, Elias )!;1rtios. Teix~.ira de Si, COelho 
Cintra., .loii.o Vieira. Pert:ira. rle Lyr:t. PerlrÇI 
Pcrn:~mbuco, Vergoe d() Abreu, Paranhos 
Montenegro, Belisario de Souza, Ernesto Bra
zilio, Urbano Marcondes, Campolina., Calo· 
goro.s, Jos ·, Bonifacio, l\Ionteiro de Barros, 
Jacob da Paixão, Henriqu~ Yaz, Fr•~ncisco 
Veig~ . Leonel Filho, Augusio Glementmo, 
Ma.tt<l Muchado, La.martine, ~roreira da Silva., 
Alvares Rubiiio, Casemiro da. Rocha., -Do
mingues de Castl•o, Oino Bueno, AlL:redo Ellis, 
Artbur Dled.~ricbsen, Rodol pho Miranda., Ca
racciolo, Xavier do Valle, Plínio Casa.do, Ri
va.da'l"ia Corrêa, Pinto da Rocha, Py Crespo 
e AzevedoSodré. 
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E sem causa os Srs. Franci5co Sá, Olympio ·da Vhlção, foi votado um credito de 200:000$ 
Campos, FelisbeHo Freire, Jay1ne 'hllas Boas,1:para se proceder aos e.;tudos necessarios. 
Aristides de Queiroz, Marcolino Mour-a, ÜSC[l,J" Então, t!isse que os estudos reiativos :J.o llS· 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sa Freire, sumpto jii. estavam suílicienternente feitos 
Alves de Brito, Barros Franco Junio:, Pau- por uma a.utorir1ada_.recouhecida por todos 
lino de Souza. Junior, Almeida Gomes, Fer- como uma das mais importautes na mater-ía, 
:!'eira Pires, Arthur Torres, Rodolpho Paixão, como ú o St•. Dr. Paulo Frontin, que neste 
Luiz Flacqller, Oliveira. Bra.ga, Costa. Junior, genei"o de tr-aba.lho tem dado sobe,jas provas 
Adolpho Gordo, Cesa.rio de Freitas, Cincinu.to •lA sua competenr.ia, recommenda.ndo-se pelos 
Braga, Lameuha Lins, Victorino Mouteil'o, seus e~tudos especiaes, e mais do que isso, 
.Aureliano Barbosa e Campos Cartícr. pelos relevantes serviços quejil. teve occa.sião 

E' lida e sem debate approvada a acta da de prestar a e~ta populaçã_o_. 
sessão antecedente. A C:1mara vm que, mat, tarde~ quando o 

Passa-se ao expediente. 
orçamento voltou do Senado, hvemos de 
protesta.r contra a emenda que la fôra adop
W.da,a.utorizant!o o Governo <t al·rcndar o ser

~ O Sr. 1" Secretario procede á viço de abastecimento de agua d~~ Ca.pital Fe· 
leitura do seguinte deral. 

EXPEDIENTE 

Convite: 
Do commandante do Collegio Milibr, á. 

Camaro <los Deputados, para assistir a 
sessão solemne, que teró. logar no dia 23 1lo 
corrente, :par:~ a distribuição de J!l'emios :10> 
alumnos que concluiram o curso do anno 
tindo. -lmeirada.. 

Requerimentos: 
Dos engenheiros Paulo Ferreira Al-ves e 

Manoel Carnlliro ele Souza Ba.ndeira., pedindo 
pa.ra,por sl ou empre:z:a que org:miza.r, captar 
e aproveitar a :ibrça ue toda a cachoeira de 
Paulo Affonso p[lra vario,; ftns e nas con
dições que estnbebccm. - A' Commissão ue 
Obras Publicas. 

Das Companhias s. Panlo Rrtilway, Pau
lista de Vins-Ferrea.s e Fluviaes <\ out1'llS, ])C· 
diodo modificações nos arts. 3° e 4' e suppre~
são do art. 5~ do regulamento ;l,pprov.,u.o polo 
decreto n. 2.i9!, de 11 de janeiro ultimo, 
para ficarem isentas tlo impo~to <le transporto 
a.s passag-ens inferiores de 1$ na.s estradas tk 
:ferro.- A' Comrnis~ão de Orçamento. 

Dos guardas da. Alfanrlega. rlo Estauo do Es. 
:pirito Santo, pedindo augmento do vonci
mentos.-A' Commissii.o de Orçamento, 

O !!!!r:--. "IIet·cdiade So."'t.-(')Sr.Pt·,)· 
sidente. V. Ex. e [l Co.ma.m sii.o tcstemunh~ts 
dos esforços por mim empregado$ o armo :pro
:ximo pn~sado no sentido tlc melhol'tJ.l' o >(lr
viço de abastecimento de ngua ã pnplll:.tçilo 
desta. Capital, e que, por mni~ qne tra!Ja. 
lhasse neste sentido, não logr~i ver conver. 
tido em lei o projecto que tive a honra de 
submetter ii. consideraçã.o tla Cama.m. Ape· 
nas, por occasião de uiscutir-sc o Orç,umento 

V. Ex. S;) ha de recordar de que a Carnara 
então, em quasi sua. totulidrLde, se levantou 
contra esta disposição incluída. no oi'çamento 
pero Senado, salientando-se ainda mais a 
l~ncadü {\a Ca,pital Federal que, em completa 
unanirnidn.de,protestou ''euementemente con
tra esta di s posiçiio. 

O digno S1•. Presidente da. Repu blic<J.,IJOI"ém , 
attendentlo certttmente a opinlii.o expressa 
un- Cn,mam, não por. até a pre,:;cnte data em 
execução a re~~·rda autorização, c acredito 
qu(l S.Ex. assilnpi·oceueu porque a exccLJção 
de t<\1 medi(la JH'ovn<:U!'ÜI. um cla.mo~· geral 
por parte da população desta Capital. 

Mas, Sl'. Presidente, o u,ssumpto convém 
~er resolvido , a!'im ue que nas cpocas de ve
rU:o, qu<1ndo grassum com intensidade as epi· 
demiru;, a populaçli.o d•Jsta C:J.pital uão se 
veja dcsprovjd,L lb ngutt necessaria aos mi:>· 
tGres mais indi~pensu.veis. 

E "P\I.l'a quo se l)OS~a resolver o assumpto. 
Sr. Presidente, venho :IJiresentar ú, conside
ruçii.o úa Caroara um projccto d< ~ lei, autori
zamlo o Gove1·no a coatrit.ltir um emprestimo 
da quantia nece~sada a o~se ~eniço, d(l.utlo 
cumu ~:wantia nilo l'Ú o prouucto resultante 
;la c· , l•r:~11ça d:1s bxas, como tambem a rendu. 
da l~.,r.;·ada tle Fr:rro tio l{io do Ouro. 

E$p&ro que a Camara, attondendu ,·~ impcr
LaJlei:t tlo as,umpto, não ,5c recus:~ra a llat· o 
seu voto ao muu pro.iccto, afim de ser e\le 
convertido em lei. (Jluito licm.) 

Fie:\ sul>rc a mesa atei ulterior delib~ração 
o s;•guintc 

l'IlOJEC'l'O 

O Congresso N:tcional resolve: 
Art. I." Fica o Governo autorizado a. con

trahii• um cmpL·estinlo da quant ia neccssari(l. 
á exccuçiio ua::J obras de a.bast~.;cimento de 
agua, ji~ estudadas e orçadas, na. Capital Fe
deral. 
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Art. 2." Para esse emprestimo poderá o 
GoverniJ 1lm· como gar<mtia. a.;; obras do abas
tecimento 1le ugua jú. realizada-s 0 po.r<t opa· 
gamento dos juros e coropetenta amortizuç-:io 
se1'á. l'ese1·vv.do o pJ·cduC"b •la remh liquida 
:resulta.nteda. urreca.d;1çã.o das taxas de pennas 
de agua. e dus fretes de passa~teiros, merca
dorias e bagagens Lia. Estrada de Ferro do Rio 
do ÜUI'O. 

Art. 3.• Poderão Governo elevara25"}o 
no maximo as . taxas actuaes de pennas de 
agn.;\. 

Art. 4." Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sa.!a das sessões, 22 de junho de 1899.
H~redia. ~e Sá. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero paret se proceder á "~>"ot;L<;:.ào, passa-se 
a materia em tliscussiio. 

E' a.nnunciarl<L a continuação da. 3" clis· 
cussão do projecto n. 10 A, de 1899, creando 
um fundo especial applica vel ao resgate e 
outro ?ara g-,tra11tia uo pnpel-moecl;\. em clr· 
culaçiTo, cada. um constitu1do corn os reGur-so:; 
q_ue enumera, e dá outras :provübncias. 

O Sr. Prel!lidente--Tem a pll.· 
la.vra. o Sr. Erico Coelho. 

O §r. Erico Coe!l:a.o- O orador 
não clil":~ que o seu amigo Sr. Monten~g:ro 
foi quem redigiu a MensDgem Presidonma.l 
de 3 !le maio clesr,e anno, porém sim que o 
Sr. Campos Sullcs é autor rlo pt•ojecto em 
discu;;sJ.:). O projccto consigna. as mesma.s 
me.lida~ financeh.'l.s lembrada~ pela. mensa
gem: c não se põ•le entender uma sem re· 
correr a. oulra c<.:msa. 

O pro.iecto crê3. um fundo de resgate do 
papel-moeda. inconv.:Jrtivel, a.ccumulo.ndo o 
mesmo papel·moedo.. A mensagem explica. 
que esse fundo cbamado de reog,üe não é. 
pl1ora o resgate. Era o que faltava, que se 
resg<üo.s;;e papel-moeda dando em troca o 
mesmissima yapel inconvertivel. 

Em seguidu.,o oradot' enumera., lendo o pro· 
jecto, us fontes do papel-moeda, das quaes o 
Governo teri com que engrossar o i'undo do 
resgate que não é tle resgate, mas sim de 
contracção tlo meio circulante em papel· 
moe1h; como a. Mensagem Presidencial llá. a 
entender, é um fundo dB mora. retracção do 
p::tpcl-moeda, graças UI) qual processo o 
papnl-moed;~ que lic:J.l' etn cit·culuçii.o se valo
rlzu.rà. E' o processo de valori;mçã.o indirecta. 
do P"'P~l-moeda, s»gundo o Jllano tin:J.nceiro 
do Presi(lente <l;~ Republiro. · 

Comparecem mais os Srs. Albuquer-r1ue Se
rejo, Pedro Chermont, Serzedello Corrêa, Luiz 
Domingues, Anízio de Abt>eu. Marco" d~ Arau
jo, Torres Portug-a.J, Jose A\·elino, .João 
Lopes, Helvecio Monte, Au:4usto Severo, Coe
lho Lisbo:t, Apollonio Zenay.!es, Jos:~ Mariano, 
Malaquias Gonçalves, Martins Junior. Mo
reil·a Alves, .ruvencio de Ag-uin.r, João de Si
queira, Arthur Peixoto, Roc\m Ca.vaJcantc, 
Gerniniano Br•1zil, Rodrigues Doria.. Ntüv:.t, 
Castro l{nbello, Tosta, Eu~<er.io Tourinho, 
P<tUlfr Guimnri\es, Ada.lbeJ·to Guimar-:Ie:;, Leo
vigildo Filgueir:J.s. Tolentioo dos Santos, 
Eduarilo Ramos, Oaldino Loreto, Jt~ronymo 
Motlteim. Türqua.to Moreira, Joa:~ Mmtinho, 
Irineu :\Iaclmdo, Aldnr1o Guana.bar;~. Timo
tbeo da Costa, Perclr(l. rlos Santos, Fons~ca. 
Porte !lo., E rico Coelho, Agostinllo Vida. I, Mtty
rink, Octavin.no de Br·ito, L:unllUtlier Gorlo
fretto, Rodol pllo Abreu. Cupertino •ie Si
queír:t, E•lu:tr.(o Pimenta!, Lucas de Ba.l't"'s, 
Erlmundo da Fonseca, Ú\'irlio Abrantes, Alves 
de Castro, J!arçal Escobar e Possidonio da 
cunhtt. 

O pro,iecto cn~a..~dem dessa fundo em pa-pel· 
moeda,, para va!oriz!lr;<i.o in•lirecta do pa:pel
moeda. q11e continúa.a circulox, outr() fu!ldo 
em moeda e especies de ouro, pa.r:t valorizíl-l' 
directament9 o meio circulante em papel. 

E' o fundo de g:wa.ntia em moeda de ouro. 
ouro em b:~.t-ra e ouro em pó, proveniente d11-s 
fontes que o orador enume1•a, lendo o pro• 
jgcto, art. 2", cujo j)!l.ragr:tpho dispõe que o 
producto da venda da Estt<.tda de Ferl'Q ceu
tiai do 8razil fi.c,_'t excluído de entr:w pa.r:\ o 
fundo em ouro da garantia 1lo papel em cir
cul:'tçã.o. a!;s\m como fica excliüdo de entrar 
para. o fundo do resg[\te. 

O ora.d.or in~iste na distinc('lo, q,ne o fuudo 
em pn.:pr:l·moed•t, do rctracçib do mesmc p:t· 
pul-moeda nã.o se J.e;;tina. a.o resgate. Da. 
mesma ~orte, o f•w•lo Llc ga.rantio., em moedo. 
e o~pecies du ouro. não so dc~cina a.o rosgo.to 
do p~•.pel motlda que fic:1r em clrcnl:tçii.o; ê 
ap.~nns la.stro em ouro do papel incouverti· 
vel do meio c\ri.:nlo.nto. 

Ni'io se trat:t, pois. de rcsg:1te tlo papel· 
moeda ; mas de contrahir pnrto e r;arantir o 
resto. 

O art. 3" do projecto autoriza o Govel'no, 
quando I"JlLCira, n. transform::tr o fundo de 
re~gatc ou retracçií.o do papel-m. eda em 
ru~lflo de gat•antio. do mesmo papel, e vice-Continúu. a 3" diSI!u~~ão Jo projecto n.lO A, 

de 1809, creanfto um t'undo cspMial applica
vel ao r·es3'3-te e outro pa:ca. g;l.l';~.ntia. do p<.~.· 
pel-moerla em cír.:mlaçilo, cada um consti
tuído com os 1•ecurso.s que enumera, e dà ou
tras providencias. 

vors·l.. Tran~tormaçiio rlo p:~pel inconverti· 
vel e sem lastro, do thnilo de contra.cçã.o, em 
especies de ouro par~~ cngrossa.r o fundo de 
ga1•antia, por outL'a, o lastro do·papel-moedó\ 
incon ver ti-..~1. 
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Esse fundo de garantia, todo elle ·em moeda Entretanto, o orador pede aos Srs. Depu-
e especies de ouro, porém, não tlcar·<J. no The- tados para supporem comsigo que o rei 
som·o Nl:cional ; s·erá gu:~.ruado em Londros <!. Midas não queira se prestar mais ao papel 
vista sw;pica.z dos nos~os creLlores, diz o art. 4° de transmmlar tudo em ouro ate o pão da 
doprojecto. boce:~., e tome um !lanho nas praias de Gua-

0 a.rt. 5• do projecto cassa ao Gove1·no a nabara como si fo~se no Pactolo •.. 
faculd:.ode de emittir papel-moeda, rev-ogada :Nesse ínterim, o Governo tem necessirlade 
a. lei de 1875. E p11.ra acudi!· a crise, na fi,lta de papel-moeda. para. dar ao Banco da. Repu
de numerario,ao Governo, carecendo de papel- Llica do Brazil. o.tlm 'le acudir, na fórma do 
moeda talvez para. prover 05 serviços publi- art. o" do projecto, a crise da l<VVOura, da ill
COS inadia:veis, o art. 6° do projecto confere dustria e do commercio nacional, ou, quem 
a autorização ele retirar do fundo de garan- sabe, tem necessidade de papel-moeda para 
tia do papel,em circulação, quantidade de ouro tudo isso e rnllis para :pr•over o~ sel'Viços pu
com que perfazer pa.pel-moeda ate a somma blicos urgentes, e dmheiro á -vista. Revogada. 
de 15.000:000$, não mais. a lei de 1875 pelo Congresso, como esta no 

o orador vai desenvolver, explicar a dyna- art. 5" do projccto, ao Governo, é claro como 
mica. desses fundos, do plano financial do o dia, restar-à o expediente de retirar, pelo 
Sr. Presidente da Republica, fundo em papel telegrapho, do fundo de garantia em moedas 
que se tt-ansforma. em ouro daqui para Eu- de ouro depositarhtS em Londres, quantia com 
xopa ; e fundo em ouro que dalli da Europa que fazer aqui pel't alchimia da pe1lra philo
se tmnsmnda em papel-moeda ir.converLivel sopllal ás avessas 15 mil contos de papel
como 15.0JO:OOO:l; de um momento pnra outro moeda e nem ma.ís um nickel.. 
neste paiz. Será i«l qual na mytbologia da Seria o caso do Governo tlr·ardo fundo. em 
Grecia esse phenomeno financeiro no Brazil : papel-moeda, o fundo que não é de resgate, 
nada mais simples. mas funào de simples contrncção do papel-

Invoca,-se o. alma do rei Mida.s, 0 tal que mocd''• os 15 mil contos do mesmo papel-
moeda para acudil' á crise da. lavoura, 

cahiu na. asneira de trocar a avena pastoril industria e commercio, e mais ::1 "!Jertos do 
de Pan pela Iyra nephelibata de A.pollo; e d l 
assim que Midas em espirito toear todo esse Thesour(' Fe era sem papel-moeda P<\ra pro-

ver os serviços publicas. 
papel-moeda inconv-ertivel do fundo da· con- Mas não; 0 Governo refiectira, tão baixo 
tl'acção, o mesmissimo papel se convertera está 0 cambio não obstante as contracções do 
em ouro, em moed1\, ern barms ou em pó. 1 d · d d 
vae dahi 0 Ministro da Fazenda pega. nesse pape -moe a ret1ra o a. circulaç:ão e trans-
ouro todo, em que se transmudou 0 papel formado pelo rei Mida.s em ouro para. o fundo 
inconvertivel, e encaixota moedas, barras e de garantia do mesmo papel em Londres, tão 
pó de ouro, e acto immediato expede 05 baixo esteja o cambio no momento r.lo paro
caixotes por mar aos Srs. N. N. Rotschild & xismo rla miseria da lavoura, industrin e 
Sons, pagando, porem, 0 Governo 0 segara e commercio e mais apertos do Tbesouro Fe
frete das remessas da mercadoria ouro; e deral, que m"'is convir<.Í. ao plano :tluanceiro 
dem:üs -nrecau.;ões, faze~do acompanhar os do Sr. Campos Salles que o seu Ministro da 

,, Fazend:~. entre no mercado de ouro como ven-
ca.ixotes no transatlantico por dous soldados dedor (lEssa. especie ou de cambia.es, como 
de policia a clvnllo. (Riso.) quem procura 15 mil contos apenas, e não 

O Ol'ador mostra-se zangado com os Srs. sabe de onde havei-os em papel inconver
Deputados que se riram da hypothese que tive!. 
acabou de formuhr, e affirm11. o orador, que Então, exclama o orador, terá chegado 
essa. e:xporto.cão de ouro com as mesmas pre- para, a Ingl;J.terra. o momento de exportar 
cauções já foi o lira. de um Ministro da Fa- não tecidos de algodão , mas ouro pa.ra. oBra
zenda durante a Republica. zil, e o Oceano Atlantico trará na curva d.e 

. Pensam os Srs. Deputados, diz o <rador, suas ondas até às praias de Guanabara. pa
que o Governo depois de ter esgotado o fundo, lhetas de ouro tão somente! não, mas libras 
em papel-moeda, da. contracção do mesmo esterlinas, ú. maneira. do Paetõlo da. mytho
papel, não o encherá de nov-o: :pois SS. EExs. logia grega. 
estü.o enganados. O projccto 11resume qne Eis alli, díz o or:u1or, a estatica. c a. dyna
cssa retra.cçã.o do ]_)apel-moed:\ continúa., isto mica do plano financcir.:> elo Sr. Campus Sal
é, que maçagadas de pa.p~l-moeda, íncon- les, fundos de papel q•Je se tmnsformo.m ern 
vertivel ao portador e ã. '\""ü,ta. , scrão accumu- unro, no que v"e ;, mara.vílha, e fundo de 
ladas outr<t vez no fundo de contraêção, ;\ otlro que se trocará por papel, isto c, facto 
es:pera que o rei Midas venha outra ou mt\is I Yulgarissimo par clessus· te m.trchc. 
vezes transformar em moeda de ouro, barra Terá o Bra.zil a sua idade de ouro, como 
~e ouro ~ :pó de out·o a papallaça do fundo na mytbologia., com o rei Midas ~\ testa. dt~
mconvartivel. finanças do paiz. Os orçamentos equilibra.do9 

s 
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·darão. de sobra para. amortiza~:.ão e juros em 
ouro da nossl\ illvida. externa. A balança in· 
térnacional do commercio será a nosso favor, 
pesando o prato da exportação muito mais, 
e.h 1 muitíssimo mais pesado do que o prato 
da importação. Em vez da Inglaterra impor· 
tar o nosso algodão, nós lhes exportll.remos 
ouro, visLo como as ondas trarão de la no 
~eu dorso palhetas e libras e barms de ouro, 
mvertidas as conrlições financeiras entre esse 
paiz e o Brazil. E quando assim acontecer, 
como esta. previsto _pelos melhores augures, 
será C8.l>o de ser preso e suicidado o barbeiro 
do rei Mida.s. 

O orador vae mostrar o rever>;o da meda
lha, começanflo por di1.er queo mysterio que 
a Mensagem Presidencial e o projecto em 
debate fazem a respeito da Estrada de Ferro 
Central do Bra.zil, producto de renda. que 
continúa. a ser o segredo do pla.no financeiro 
do Sr. Campos Salles. é riem mais nem me
nos o segredo dePolichinello,eaqui vae. 

O Thesouro do BrazH não emittirã. mais 
nem um bilhete de pn.pel moeda. 

Pelo contrario, o Governo não emittirá. em 
lllomentode miseria parox:ystica da.Ia.l'oura, 
industria e commercio, como a lei de 1875 
faculta ao Governo emittir no caso áo salva
ção public:~. 

O nosso Ministro da. Faze.nda queimn.rá 
papel-mo~da.. mais papel-moeda. e papel
moeda, n<~. rórma. do compromisso do fundin[J, 
que o S1·. Campos Salles endossou antes de 
ser Presiden to da Republica. 

Demais.o Pre.sidente da Republica deliberou, 
quer e manda que o Congresso approve o 
projecto em debate, que crêa: um fundo de 
contracção de papel-moeda. que não sem 
convertido em ouro nem nada, mas quei
mado, assim como as quantias 1le papel-moeda 
que o Cong-resso votar na.s leis a.nnuaes para. 
o mesmo fim da incincraçã:o. 

Demais a m:.~is tudo quanto o Governo da. 
R.epublica. apnrnr em ouro, nos te1•mos do ar 
tigo 2·• do projecto em debi\te, emborn os 5•:. 
addicionaes em ouro arrebentem as alfau· 
dagas, e~$!1 g:rllinha. tios O\"OS de ouro. turlo 
quanto fur recebido e:n ou1'o :pelo ThoSf>Uro 
Nacionul sor:~ remettido para. Lonu1•es, sob 
os ollrO$ suspico.zes dos judeus da City, sim 
a bom recato, pois o nosso Ministro da l"a
~enda, na. Ddta d;~ lei dr~ 1875, não poderá 
l'Otir·ar dahi nm r.atnbia.es sinJ.o a quantia 
ridicull\ de 15 .000:000$ p:tra acudir :1 crise 
dn. lil.voura, inilustria e commercio, e mn.is 
a. pertos do Thesoul'o Nacional par& custeai' 
serv-iços publicos imprescindíveis. 

A' . medidl\ qne o nosso meio circulante em 
papel f Õl' incinerado, isto e, ao passo que a 
nossa. divida interna. íluctuante íor sendo 
reduzida. a todo o t ranse :pelo fogo, sem 

attender o Governo demente &. miseria pu
blica, lavoura, indcstria e comroerci.o l_l:l.· 
cional por falta de numera-rio; sim, á medtda. 
que o·Sr. Campos Sallcs cavar a. nmsa ruin!l' 
tlnanceira, exclama o orador, os nossos. ü~ 
tulos de divida P-xbrna. serão cotados na alta. 
p1•oporção da baixtl. da nossa divida intern:1 
iluctuante. · 

E quando os Srs. N. N. R.otschild & Sons 
tiverem feito, á custa de preconicios na. im* 
p-rensa auropéa, do talento financeiro d_o 
Sr. Campos Salles, o os fandings bm~ds esti· 
verem na pontissi.ma da cotação, a.h ! terá. 
chegado o momento de se vender por oito 
milhões eaterlinos a Estrada de Ferro Ceotl'al 
do Bra.zil, que vale . 15 milhões, sim, oito 
milhões apenas, ern troco de l<~~tài;tgs bonds 
da chlmica. dos Srs. N. N, Rotschild & Sons, 
q1te teem as carteiras cheias desses titules 
bl'azileiros. · 
E~s o segrodo de Polichin&llo, diz o orador, 

-a venda da Estrada de Ferro Central, essa 
arteria. collossal do Brazil que custou een- . 
-tenas ele milhares de contos e que os Srs. N. 
N. R.otschild & Sons reservam :para ma"ior de 
espadas no jogo em que o Sr. Cnmpos Salles · 
ainda ha de po.ga.r o barato. 

E' de urna infa.ntilidade natural o pbno 
fi.na.uceiro do Sr. Cu.mpos Salles, demente na. 
Presidencia. da Repubiica, suppoodo que, ao. 
cabo dos tt•cs annos da moratoria que os ju~ 
deus daCityconceder;tm ao Governo do Sr.Pru~ 
dente de Moraes, o fundo de reszate do papel· 
moeda, digamos agora que não ú fa.ndo de c~n
tra.cção de meio circulante, ruas fundo de lD
cineraçilo do papel-moeda., e_ além desse ~undo 
de cinzas o fundo de garantul. em espec1es de 
ouro, confiados á rapacidade dos judeus da 
City, - ess~s fundos e mais o fundir_:g loan 
hiTo de propozx:iooar em brev~ ~mpo, a: &epu
blica, morte a agricultura., a mdustnn e ao 
commercio do paiz, por falta_de nu~eral'i_o, 
vbto como 100 .OOJ contos, estão smao IDMS, 
no cinturão do itn.Uano, 1(10. 000 contos. sinão · 
mais, estão 011- arcu. do -portuguez, 100.000 
contos, sinão mais, estfi<' em deposito sem 
juz·os nos bancos desf.a Capital, e 100.000 con- · 
tos. s iuii.o muis, e~tã.o l'etrahidos da mesma 
fórrna em todos os bancos e casas commer
ciaes dos Estados Unidos do Brazil, por esca.s· 
scz do numeraria, rerillzido como está. o pa
pel-moed:.1. em c i rculo.çii.o de í3u . 000 contos a. 
somm<' de 300.000 contos ou muito menos, 
morta a la.vourapot· 1'alta. decredito, e morta 
n. indust1·ia por falta de operarias, e morto o 
comrnercio <lo paiz pot' falta de numeraria, 
ao cabo 1la. mora.toria,caso o Sr . Campos Sa.lles, 
o nos~o Messias financeiro. consiga como o rei 
Mir.las pôr o caml>io ao pa.r do papel-moeda. _e 
institu ir o regimen monetn.rio nestes bra.z!S 
colonia~. (Mt~ito bem; muito bem.) 
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O Sr _ Se11•zedeJJo Corrêa pre
tende fazer algumas consideraçues a res
peito do pro.jecto que estabelece o fundo da 
re.srnte e o tunda de garantia, explicai' 
maí's uma. vez o intuHo com que apresentott 
res!l•ícções no sein da Com:nis:ilo de Orça.
mento e simultaneamente respond~r ao 11obre 
Deputa\lo pela Bahia, que hootem com tanto 
brilbtmtismo occupou a trj!Juna. 

S. EA:. veí.u em de1e~n. do Governo, não 
tanto para. discutir o projecto, mas, para 
fazer, autorizado pelo Governo, uma. ai!Jr
ção catbegorica em relaçii,o ao a parte do 
nobre De-putado pelo Rio de Janeiro, sobre o 
modo por que se condu2:iu o Governo da 
Republica. na queima do papel-mo~da, 

O honrado representante do Rio deJ:meiro 
tinha a permissão de deixa~· no ta;pete da. 
discussão, com a responsabilidade do seu 
nome, a sua affirmação, porque S. Ex. parte 
do presupposto de que o Go~·erno e~ti doído; 
mas os que estão convencidos, como o orador, 
de que o Governo se mantem no mais 
ele-vado eqnilibl'io mental, de que o Sr. Pre· 
sidente da Republica., no vigor de sua. 
poderosa mentalidade, a~sistiào pelo talento 
extraordinario do Sr. Ministro da Far.enda, 
estã empenhado a fazer levantar o credito 
publico, nãD carecem de contestar um aparte 
que, á primeira vista, não póue aiJsoluta
mente ser :J.!)l'editado poe 11Lnguem. 

E não carecia de contestação, porque para 
tanto seria pl·eclso suppor- que o Governo tí
ve...~e perdido completamente toda. a noção <lo 
senso moral, contr;u-iamente il.s repetidas 
prova.s de sabeclo1•ia e patriotisn.o que tem 
d::tdo na ingentl3 tarefa. Lle levantam~nto uo 
creditll nuulico. 

Mas, ô honrado representante da Bahia re
velou l1ontem o estarlo d'alma etn que se 
n.cbava, e talvez, como S. Ex., os seus 
amigos. 

O contraeto feito é desses que não dão mar
gens senão ao patriotismo e á honra. 

O orador restabelece a. Yerdatle sobre este 
nssumpto,bistori;mrlo <JS tentativas que desde 
o rmpe~io foram feitas neste sentido,sem que 
se conseguisse a repre>sio do contrabando 
n~ts fron tei l'as. 

Foi dea.nte destas difficulda.des que se pen
sou em um accordo com o governo 1lo Rio 
Grande do Sul que, celebrado como foi, trará. 
a. maior vant;1gem e economh para os cofres 
da Uo~ão. 

Dath~ esta explicação a parte política do 
discurso ao nobre Deputado pela Bahia, deve 
"Voltar sua nttenção parao projecto em debate, 
sentindo que algumas duvidas que apresen
tou não tivessem solução na resposta que 
lhe foi darla pelo illustre representante do 
Pará, auto~· do projecto. 

O orador não quer• entl'ar em questão dou
trinaria, especialmente sobre moeda, como o 
fez hontcm o illustre D?putado pela Bahia, 
pois como dizia. Lortl Beacoosfi.eld, só o amor 
tem produzido tantas discussões como ~ 
moeda. 

Vê que S. Ex. estã filiado ã. escola ingleza 
de quu a moeda é titulo de divida, mas 
como S. Ex. e os que querem que a moeda 
SC!ja mercadoria, tenha valor, sustentam 
juntos que o excesso cta moed;.\ produz a alta 
dos preços ou a. desvalorização do agente da 
compra e venda, o orado1• entende que neste 
ponto o projecto e inatacavel. 

Discorre longamente sobre a politica <lo res
gate, refera·se iL lei de 1875 e tlepois de apre
sentar suas emendas diz que nã.a está de 
accordo com o illustre Deputado do Rio, uma. 
rias mã.iores mcntalidn.des quo p()ssue a Ca
!llara.; acha S. Ex. injusto quando rei'ere-se 
ao GovGrno. Este não ha de ser visto como 
o rei JliL!as e sim ficará. immortalizadÓ por 
ter trabalhado para levantal' o credito pu
blico, ha de se1' admir-ado pela tenacidatle e 
competencia com que vae cumprindo o seu 
(lcvcr. 

No propo~íto de sustentar o urojecto e 
defender os acto3 do Governo, S. Ex. del:xou 
nae entrelinhas, nas meias -pa.ll~Yl'<iS com que 
se rereriu ao accordo celebrado com o Estado 
do Rio Grande do Sul, a mais iojust<t •las Póde ser que não veja o coroamento de 
accusações ao Governo do Sr. Campos Sallcs. su:.l obra, mas as got·açúes vindouras que 

A fiscalização do serviço de repressão do vi1·~m a patria. dig-nificada, a nação engran
contra.banclo nas frontch·as do pai~ ó um ser- <lemtla e em C;lt.l:t lar o bem estar material, a 
viço !edel'n.l, e foi isto que o Governo cott/iou paz e a tranquíllidade ; l.Jão de recorda.r·se 
ao daquelle Estado. como rle um uemCdtor do homem illustre 
· Si ha quem tenha 1wesla.•lo um r.~vor e q~c (, ~ peim.eL;:o mngistl'<tdo da. Naçrro, e do 

exactamente 0 governo r1o l·;.io Grande doS 1 :11g-no_Sr. :-.lmtst.ro da Fazu_nda,_cUJa eleva~a. 
que se incurnbiu tio serviço qne pertence ~o llJt~~ç-u.o e ene1·g!ca rc,;oluçao sao a .gul'antm 
Governo Federal. A niio ser ao..:un no p e- ma.h SlJgur-~~: ~le q_uo o Governo le.va:·u a pm·.to 
supoosto de vanb'"cn~ .. 11•er'1·d' as 'pe.l r ~;e. gur0 a nao do Estado. ( .. ipol(Hlos. Mtt<t() 

• ' ' ,.. •·· '" ' ' · 0 go- b ., b O :l t: ' ' d verno local,no contracto com o da U;li"" · <~m; ~ltm o a•,t. Ol"M.or 1oz cumpnmenta o 
a rr.ais vehemente das acetlS;tções ~~seg~~ ;pdos Dcpu lados pres;;:nte.;.) 

~ampos Salles e ao nobre Sr. Ministro da j V~em i Mesa, são lidas, apoiadas e entram 
azend(l,. con,Junctamente e.q~. discussão as l;eguintes 
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Art. 4." Depois úa palavra-cq~i~akille
a.~crescente-se:-em barras de ouro on titu
las estrangeit·os de solida garantia ou fundos 
publicas uacionaes de emprestimos externo;;. 

Ar~. 5.• Substitua-se pelo seguinte:::... E' 
mantl!lo em pleno vigor o direito de emissão 
conccrlido ao Governo pela lei de 29 de maio 
de 1875, annullad(LS as leis de 13 de junho de 
1875 e 23 do setembro de 1B93. 

Art. 6. 0 Substitua-se pelo seguinte:-E' o 
Governo autorizado a. retirar do fundo dega.
rantia a quantia precisa :para que tenlla. ex· 
ecuc;ão, em todos os seus t ,lrmos, a lei da 75, 
quando dess<~. tenha usado o Governo, caso os 
bancos não cumpram o que ahi foi estipulado, 
dev~ndo n .Governo neste ultimo uaso proce
der lffimedw.tamente aos meios legaes para 
reembolso prompto da. divida. e consequente 
reintegração do fundo de garantia. 

Si forem recusadas as emendas acima. onde 
se lê no art. 5• rio projecto 15.000:000$, di
ga-se:- 20.000:000;l;OOO. 

Art. 8. o Accresce"ate-se:- e nnnualmente 
dará contas ao Congresso, no rcl:1.torio da Fa
zenda., do estado (!os fundos de reS"G.te () de 
garantia, indicando d()talhaaamente ~s rendu.s 
que para esses concorreram, o quantum de 
cada uma e o movimento que tenham tido os 
referidos funtl.os. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1899.
&r:;eàello CorrG,t. 

O Sr. Seabra (l)- Sr. Presidente, 
sou obr·íg-ado, bem a contragosto, a occupar 
a attenção dos illu~trados collegas, por força 
do discurso do i llu~tre D~putatlo pelo Pa.rà, 
Sr. Serzedello Corrêa, que acaba de sen
tar-se. 

S. Ex. referindo-se á contestação ctue n:z: á 
affirmativa do illustre Deputado pelo Rio de 
.Taneiro, Sr. Erico Coelho, pro~urou justificai' 
o silencio da concentração, em redor das nlllr
mnções de S. EX" .• pelo motivo de que ellas 
eram tão absurdas que não precisavam ue 
contestação. Si eram absurd<\S ou niio, o 
certo e qu1~ o Governo aehou que havia. ne~ 
cessídarJe de contestaL-a.s a eu, em ~eu nome, 
as contestei. O i i Lustre Depnta.do pelo Pari~ 
dn.r:'t a interp1•etaç-::io que· entender :i. contes
t<.~.<·ão. P;il'!l. S. Ex. a contestação é dcsucces
s;~.ría. -mas par.:. o Governo eU: L f,• i n:!CCS~<l-ri<t. 
Nfio ll;• ro;\is qU<!Stão sobre btn; npeua,; "~~i
gmla.rei mn facto. qual o rle um certo ciume 
que notei por es:s<t contestação, o que me 
clla.mou a attenção, pols nesse facto vislum-

(1) Esto discurso n1io foi revisto pelo oraclor. 

bl'ei a pretenção de que algnem nesta. Casa 
queria representar exclusivamente o Go
verno. Par~cc-me, Sr. Presidente, qae a. 
concentração nem o seu lcader teem a. pre
tençã.o de representar o Sr~ Campos Slllles 
nesta Casa ; e si não teem essa pretenção, 
não podem repa.rar que qua.lquer Deputa.Jo; 
em nome f\o Governo, faca. uma. contestação. 

O SR. SERZB:DELLo CoRRÊA - Eu não re
paro: 

0 SR. CASSIANO DO NASCIJ>fE:NTO_-Nem nin· 
gnem repara. 

O SR. SE.l.!l&,\-Estou apenas dando a ex
plicação. 

Achei, como disse, grave, a amrmativa. 
feita :por aq_uelle íllustre Deputado e por 
isso ••• 

O SR. CAs~rANO no NAscrME~To - Foi por 
isso que quo.ndo o Sr. El'ico Coelho deu este 
aparte, declarei dt\ minhi!. cadeira: esta affir· 
ma::ão ha de ter o valor da outra. do tele· 
gramma. 

O SR. SEABRA-•.. julguei necessario que 
a palavra honrada do illustre representante 
do Rio de .Janetro se cDntesta.ssa com a IJala.· 
vr:1. honrada. do Governo e não com a palavra. 
de qualquer de nós. 

o SR.' c .... SSIANO 110 N.o\SC[:!ir~TO - Entendo . 
que qualquer de nôs tem o direito de oppôr 
a sua palavra á pah-vra de outro cqllega. 

O SR. SEABR.A-Mas V. Ex. não poditt estar 
antoriza[lo a oprôr a sua palavra á. palavra 
do nobre Deput~tdo. 

0 S a. CA.SSIA->'10 DO NASCIMESTO-Fallei PQf 
conta propria. 

O SR. SEABaA.-Então acreditei que fosse 
uecessario consultar o Governo pan saber si 
tinha. recebido o telegramma dos Srs. R.ots· 
child. 

O SR. CA.ssiANO no NASO!MENTo-Tambem 
não consultei; em conversa com o Sr. Campos 
Satlcs alludiu-se a isto. Jâ. ex:pliq1.1ei que não 
estava no recinto quando o Sr. Erico Coelho 
fez a declaração. 

O Sn.. SEA.BR.\ - Não quero entrar nestu. 
npreci:l.çiio. 

U~r Sa. DEPOTADO-Quesüi.o de tn<tior OU 
menor intimilla.llo. 

O Sll.. SEABRA- Exactamonte, razü.o pelo. 
quo! allmi 1·ei-mede que o nohro Ueput!!do pelo 
Pará., que n5o ,·, conc~nb·1.dis.<imo, po1s S. l!:x. 
jâ d-ccbrou q11e havia. tluas c"the;ot·ias no 
no•'o patt í.rln: a dos conc.entratl.os e a dos 
concetltradissimo~ •.. 

O S1t. SERZEDELW CoRREA,-E' -como lit; 
prHdentcs e prudenCissimos. 
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o Sa. CASSIA~o DO NASCI~>11i:~To- Ha quem O Sn.. S&.:saA - Sr. Presidente, v. Ex. 
pense que o Governo andou mal eru Ma.tto está. vendo que jâ fa.!ls.m como donos da casa.; 
Grosso, 1111, tambem quem pense que o Go- já estão senhores da cu.sa. (lUso.) 
verno deve se explico.r. . Os papeis são simples; SS. Exs. são adbe· 

O Sn.. SEAnRA-Ha quem cont3ste que o s1sr.as. 
proj e c to é governam eu tal. V. Ex. não apoia 1 O Sa. CAssrANO no N ASCUIENTO - Não da 
a.s emendas. · 1 Republiea. 

O Sa. SERZEDBLII) CIJRRÉA.-Nã·J pos~o te~· o Sa SEABRA. - Sou um dos adhesistas 
dive rgencius '1 E' que~t!\1) de doutrina. d oL R.ep~blica., ma.s hoje tão republica.uo como 

O SP.. SEABttA-E' justiç:t de dous pesos e V. Ex. 
duas medidas. Os nobres Deputados podem o SR Liu:ao MüLLER. -Nós somos adhesis
ter divergencias, porem os do Partido Repu· ta.s, mas não tão governa.menta.es como y .Ex. 
blicano não as podem t~~t•. 

Mas, s r. PrP.sidt::nte. quiz apenas raspomlet• O SR. SEABRA - V. Ex. sustenta c deve 
a.c. nobre Deputado pelo Pará. com seus a migos su stentar o Governo, mas 

ss. EEx. não iu lgar•arn nP.~es~a.rb a ron· isso nã.o ,; motivo par<t excluir <1esse apoio os 
te,.raç;ãt1• ~u a j ulguei n ~c-·~SJ~r•a. ,. con,.nlt,.1 que não perlenccm ao partido de VV. Exs. 
ao Go•·er·n<l, que ;1\l torizou-rnP- a fa.zer :~ con- U SR. CA.SStii.~O .oo NASCIMENTo- Qrtem 
t~s · "ção. Fi!·a. curopr1 o !lreu flever C"JJI" quer .. :x:clu ir? 
su,tenta.rlur ·i O Gov,..rno me~mo co!ltra a ,·on 
ta.de •lu:. nobr· ·S Deputados . O SR. SEABRA - O Sr. Serzedello Corrêa, 

Outra preoccupação do nobr8 Deputado foi p rete u•lt>n·lo mtel'pretat· a:; minhas intenções, 
procur:u· ler na:s eutrelinbas do meu discurso querendo entrever uo meu discurso opposi
opposição ao Governo. çilo ao Governo. S. Ex. r eferiu-se a.o accordo 
. s. Ex. e seus colle""<ls de concentrac •. ão de· entre o Governo da. Republica. e o governo do 

Rio Graude do SuL 
sejam que eu faça. opp~sição ao Governo, mas Não discuti a justiça ou inj ustiça. desse 
SS . EEx. nevem saber que a minha posiçii.o 1 de defensor do Governo não será determinada. accor< o; e nem podia fazel·o, porque não foi 
pelos nobres Deputados. submettido á nossa apr~ciaçíio. 

Emquanto eu.entender que 0 Sr . Campos Seria inopportuno 111esmo que eu susten-
Sa.lles e seu Governo trabãlba.m de accordo tasse ou combatesse o a ccordo. 
com os princípios do Partido Republicano. em O Sa. CAssiANO DO NA.sclm:N'l'o- Y. Ex. 
v irtude dos quae$ foi o Sr·. Campos Salles procurou insinuar que houve favor fei to a. 
eleito, emqu:.nto S. Ex. trabalba.r pela Mi" nós e que o nosso apoio ao Governo não é 
cidade da. Republica, sustentarei a S. Ex . desioteressado,porque pretendíamos conseguir 
quer queiram quer não os nobres Deputados, isso. 
concentrados ou ccncentradissímos. Agora. explique como foi feíto o !a.vor. 

No dia., .Porém. em que me convencer de o SR. SE ABRA._ Tratei do nccordo pâ.ra 
que S. Ex. falta. n. esses ideaes, fa.rei opposi· mostrar que esse apoio não era tão desinte
r;ão franca. e lea.l a S. Ex .• mesmo contra a ressado e disse que o Governo do Rio Grande 
'Vontade dós Srs . Depnta.dos.concentrad<>s e do Sul 0 tinha solicitado. 
ccncentracUssimos. 

'o SR. LAtiRa MULLEa-E' a isso que V.E~. 
chama apoio incondicional ? 

O Sa. SEABRI\.-Sustental·o·hei incondicio· 
nalmente emqua.nto S. Ex.. estiver de accordo 
com esses ideaes. 

Ha di1ferenQa. eritre o apoio incondicional e 
a-bsoluto e nã.o nillei em a.poio ~bsoluto, que 
seria. aquelle em vir tude do qual hypotheca
ria.mos etern11mente a.o Presidente da. Repu
bllca. os nossos votos. 

Portanto, não serei pela vontade elos nobres 
Deputados arrast~do à oppo~içã.o ao Presideu te 
da. Republica.. 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTO - Que lu
cramos nós com .isso ? 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - Perder íamos 
-pelo contmrio, porque seria um embaraço ao 
Governo. 

0 SR. CA.SSIANO DO NASCIMENTO-O accordo 
é bom ou milo 1 Si e bom, não é favor. 

o SR.. SEABR.A.-V. Ex. foi Ministro da. Fa
zenda e n•lo o fez; o sr. Corrêa ta.mbem o 
foi c não o fez. 

O Sn. CASSIAN'O DO NAsciMENTO - Fui Mi
nistro da Fazenda 70 dias, interinll.mente. 

O S1~ . SEABRA. - Em um Governo dict<1.
torial . 

0 Sa. CASSIAN(I DO NASCn!E!-.'1'0-Felizmente 
pa1•a. a Republica e honra. minha.. 

0 S !t . SERZEOELLO CoR.!U!JA. -Fui Ministro 
quando o Rio Grande do Sul estava em reYo
luçii.o ; quem ia cogitar de accordo 1 

O Sa.. SEABR.A-Não discuti o accordo, mas 
si o fizesse daria as razões pelas quaes · o ap· 
provaria O\l r ejeitaria. 
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Em relação á ui-.illJa parte do discurso do 
• nobre Deputado pelo Para; nada tenho a. 

dizer, porque S. Ex:. não refu:!.Ou, mas, pelo 
cont_rario, concordou com as doutrinas que 
a.qu1 expnz sobre materia. cconon•ica e :fi
nanceira. 

. Cabe-me sóroente fazer uma observação ao 
dtscurso do nobre Deputado e e que <i tão 
falsa a sua doutrina de ouro mais ouro, 
quanto é certo que nem porque um paiz 
tenha muitQ ouro é mais rico do que um 
outro que o tenha menos. Logo,não ê n. quan
ti_dade de ouro de um paiz que mostra sua 
r1queza. 

0 SR. SERZEDELT..O CorutÊA-Nnnca. diSSB se· 
melllante co usa.. Istv é uma. these de toilo 
compenrlio~iuho de economia. \JOlitica. 

O SR.SEABRA-Só leio em compendiosinhos· 
0 SR. SELUEDELLO COR.R.ÊA dâ. um aparte· 
O SR:. SEABRA- Portanto, ouro não é ri-

queza de um pa.iz ... 
0 SR. SERZEDELLO COB.REA- E'. 

. O Sa. SEA:saA-... -e sendo assim, se pu
dermos ter moeda papel com o mesmo va.lor, 
porque não tel-a ~ 

0 Sit. SERZEDELLO CoRRÊA- 0 OUro não é 
o unico elemento de riquez<>., mas é um ele
mento. 

O Sa.. SEAeR.A.-0 ouro,Sr. Presidente,~mo 
moeda. representa. no mundo economico, nos 
mercados, porque afinal o mundo paru. a eco
nomia política. não é mais que um vasto 
mercado, o ouro como moeda fa.z, etrectua. 
realiza. a. mesma mudança dtt mercadoria. 
que realiZ3 o pa.pel quando tiv-er o mesmo 
valor (apart!lS), porque a funcçã.o da moeda 
é deslocar as mercadorias de um lado pa-ra. 
outro. 

O SR~ SERZEDELLO CoRREA da um aparte. 
O SR. SE.ABRA-Por isto di7.ia. eu h ontem 

que o projecto tinha por fim valor.isar o 
meio-circul:.~nte, desva.lorisado pelo seu ex
cesso e pela. tá.lta. de garantias. 

O que taz o projecto ~ Dá. um fundo de 
resgate e outro de garantia, o primeiro para 
retirar o excesso de .papel d , circu!a.ção e 
o segundo para garantir o que ficar. 

0 Sa. SERZEDELLO CORR:.;;A- Valoriza.r O 
papel-moeda oro relaç:"io a quem~ 

0 SR. SEADRA -Ao padrão de tl'Oca da 
moeda. · 

O SR. SERZEDELLO CoRRf;A.-Que moeda.? 
O SR. SEABR.A..-0 papel. 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA. dá. um aparte. 
O SR. SEABR.A.- Valorizn.r quer dizer que 

quando Y. Ex. tiver uma. moeda de mil reis, 
Caunan. V. li 

póde receber mil réis de mercadoria. em troca 
e não trezentos réis , como actualmente. -

O SR. SE:R.zEDELLo CoRR.EA- Valoriza. em 
reluçã.o a. esses trezentos reis 1 Que trezentos 
réis são 1 

O SR. SEABRA.-São mercadorias. (A.ptirt!lS) 
No mundo cornmerchtl ~ moeda. de ouro, 
pr~tta. oup;_~pel não tem outro valor sinão esse 
de troca (ap.trte.'S); si nós pudessemos estabe-
lecer um grande livro nacional em que os 
que consomem pudessem escriptma.r as trans~ 
a.cções, porque a troca. não póde ser directa, 
ella. seria desnecessaria. · 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA dá. um apa-cte. 
o SR. SEABaA-A prova e que v.. Ex. nã:o 

come ouro nem papel, só consome mercauo
rias. 

O S.e.. Se&ZEDELLO CoRRf:A. dã. um aparte. 
O S.e.. SEADRA.-Por isto, Sr. Presidente, a. 

veroade é esta: para mim S. Ex:. com suas 
emendas desvirtua o projecto, permitta-me 
que o diga. Si sustenta o projecto e_ap~e
senta nquella.s emendas, por um lado d1z s1m 
e por outro diz não. 

0 Sa. SERZEDELLO CoRR'iiA-Não disvirtuo 
tal. 

O · Sa. SEA.:SR.A.-V. Ex. dizia. que o. Go
verno é patriotico, que nelle confia, mas 
como póde abusar.. . Dizia mais que temos 
um Minist ro da. Fazenda que é um talento 
extraor.linario, porém que neste projecto ha 
cousa.s extraordinaria.s e por· isso acaba. com 
esse ~ú:e-11er.stt, com esta. faculdade. 

0 SR. SERZEDELLO CORREA. - Eu a.té dou 
faculdade ao Governo. 

O S:a.. SEUR.A.-V. Ex. . -publique o seu dis
curso e verá a. dentado. ao lado do sopro: 

O SR.. SER.ZEDELLO CORRÊA-Pelo contrario, 
não tem dentada, só tem provas de atrecto e 
ue amor. v. Ex. o que quer é que eu -vá. 
para. a. opposição, mas eu n:Ao vou. 

O SR. ~EABRA-V. Ex. é um coHcer.t1·ado 
contra os C<Jnccntradissimos . 

Mas, Sr. Presidente, o Governo pediu a 
retirada da faculdade do. lei do l8i5, e ainda 
hontem mostrei por dou;; <\rgumentos, a que 
s. Ex. não se rete•·iu [JOrque são irrespondi
v~is. a ra:J.ão do pellit\o do Governo. 

A nó;; nito competLI restabelecer uma facul
dade que . clle não quer tct•; ell'e acha que 
para as suas ftnança.s é necessario retir11r·lhe 
a f<~culdade; e a ssim, porque teimar em 
dar-lh'a ~ 

A emenda de S. Ex. revoga o dispositivo 
do projecto. Este projecto, como dtsse S. Ex., 
tem um fim patriotieo, à um projecto uni.co, 
e, portanto, um plano que não póde ser des-

2G 
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truido pela. revogaç-ão de um de seus artigos. 
Portanto, ou approva-o ínte;;ralment•3, ou, 
apresentando mas emend:;s, S. Ex. não pro
cede com o amlir e dedica~~ que procl:~mo.. 

O SR. SsP..ZEDELLo CoRRf;A.- Si V. Ex. in
siste em dar esta ínter1mltaçã.o, retiro :1s 
emendas. 

O SR. SEA.nRA-Eis a. minha. glori:J., queria 
que V. Ex:. rct[rasoe·as e vota.s~e comnosco. 

Dado. esta e~plicação amigavel e sem inten
ções ccculta3, Sr. Presidente, sento-me con
vencido de que foi por provocai-a. que onohre 
Deputado pelo Para fez a.llm:ão U. micba pes· 
soa. e ao discurso hum'ilde que tiv~ a honra 
de proferir nesta Casa. (Muito bem, muito 
bem.) 

Fica a discusS<\o adiada pela lwra. 

O Sr. J?re8ident;e- Estando :ule
antada. a hora.. lle:;igno para amanhã a Se· 
guicte ordem do clia: 

Votaçil() do projecto n. 22 A, de !89~, 
com o parecer sob1-a a emenda aprescnta.da. 
na 2" discussão do pr>ljecto n. 22, do cor
rente r.nno, que autoriza o Poder Executi vo 
a. nbrir ao !IHoistm•io da Jt:stka e Ne
gocias Inter iores o ct•etlito extraordinario t.le 
80:85::l~63í p!!.r:t p<lgamento jlos Ot"llenaclos 
que competem a varios juizes (2·· discu~o) ; 

Continuação tla 3" discussão do Ilrojeclo 
n. 10 A, de 1809, crenndo um fumlo especial 
applicavel ao NSga te c outro para gat·o.utia 
do papel-moeda em circulaç-:io, cada um con· 
stiiuiúo com os Tecursos que enumera, e c.lá. 
outras providencias ; 

Contiou;Lção da. 3" discussão do projecto 
n. lG, de 1809, :mto1·izando e P oder Exe
cutivo a vender a prazo aos fabricantes e 
mercadores attingidos pelos impostos de con
sumo constantes c.la lei u. 559. de 31 de
zembro de 1808, que o requererem . ases
ta.mliilhas neccs>arias t>ara serem selladas 
desde já as mercadorias que tiverem em 
deposito, mediante as coudiçiíes que esta· 
beleco ; 

1" rli:;cussão do projecto n. 32 A , de 1899, 
autorizando o Gover·no c. abrir, no corrente 
cxerclcio, ao Mioistel'io da Justiça e Nego. 
cios Interiores o cre,Hto ex.traordina.rio ne 
GO:OOCI$, athn de auxiliar a« Associação do 
4• Ccnt•ma:rio da Descobert:~ oio Br-azil » , na 
commemuração quo) clla. projecta r ealiz;w no 
anno proximo Vlalo.IOnl'O ; 

Continuação da. cliseus~ão unic;\ tlo parecer 
n . 19, de J S>l\), mod.iticu.ndo ulgumas dispo· 
siçoos do Regimento Jnt;.;,·no, po1· indicação 
i\presentada velo Sr. Au:;:u~to Montene~ro; 

2" discussão •lo projecto n. 5 A, de 1899, 
estabelecendo regTas a que deve obedecet• a 
disct'i.mina.ção das . taxas de seHo que podem 

decretar a União e os Estados, e dá outras 
provi,Jencias ; 

2" discussão do projecto n. 126 A, de 1800, 
rletct•mina.udo que a Impr<·nsa. Nacional 
cons titua um ~er>"ivo especinl a cargo do 
.>1in isterio da Fazenda, que a. despeza rlo 
estabelecimento seja. feita. por conta da respe
ctiva. receita, e dando outras providencias, 
com substitutivo da Commissão de Fazenda 
e Iudustr ía ; 

2' 1 lis~nss:Io do projecto n. 26, de 1899, 
fb:a.ud.o a com:petencia. dos presic\entes das 
Juntas Commercia.es, nas ca.pitaes dos Esta
dos onde estas funcciona.rem e dos juizes do . 
cominercio-ou quem suas fnncções exercer 
-ne.s dem~Lis comarc:J.S em que fõr domi
ciliado o negocianie, para preencher as for. 
malidades úo art. 13 do Codigo do Commercio 
para a validade jurídica dos livros a que se 
refere o a.rt . lI do citado Cod.igo ; 

2" discussão do projecto n. 35, de 1899, 
autoriznmlo o Poder Executivo a abrir ao 
:<.lini sterio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito extraordioario de 1 :612.'5903. pa.ra. 
pagar ao Dr. Henrique Martins a gratificação 
que lhe competo por t er exet·cio.lo o cargo de 
secr etario da Faculdade de Direito do Reciíe 
durante o tempo decorrirlo de 28 de agosto 
de 18!)4 a. :H de de;o;emi.Jro de 1895; 

2"' discussão do projecto n. 34, de 1899, 
autorizando o Poder :t.'xecutivo a a.l)ri r ao 
;\iinisterio da. Guerra o credito ext ra.orc.llnario 
úe 7 :50C:$ para paga-r á vi uva. de Mathew 
La.wrie os sel·viços prestados ;pcl[l. lancha de 
sua propriedade «Promptus» as força.s legaes 
que operaram em Nithe:roy. · 

LcYnnia-se a. sessão ás 4 horas e 10 minu· 
tos da. tarde. 

ACTA. EM 23 DE JUNHO DE 1899 

P1·esidencia doS-,·. V a~ de M<!llo (Presidente), 

Ao meia.clia. procede-se à cha mada, ;). qua.l 
rcspomlcm os Sra. Vaz de Mello, Urba.no 
San tos, Carlos rle .Novaes,Silva Mariz, Angelo 
Neto, Angusto Montenegro, Serzedd!o Cor
J·êa.. Luiz Domin!(ues. Euu:trdo de Bet·rec\o, 
Gnnlw. Maa·tans. Henrique Vallada.res, Ma.rcos 
de Araujo, Pedro Ro!'gas, lldefonso Lima, 
M<l.rlnlw de .And.,.ade, Fredct·ico Borges, Au
gusto Sev-ero, l<'ta.nds.::o Gur·ge!, Eloy de 
Souza, Trindade.Appolonio .Zena.ydes, A:tfunso 
Costa, Roc:h;\. C<tvalcunte, Euclide3 Malta . 
Araujo Góes, Arroxe!las Galvão, S~abra., 
Arlal berto Gaimarães, Pinlleil•o Junior, Raul 
Barroso, Nilo Peçanh.a, Silva Castro, .João 
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Lniz, Carvalho :Mourão, Ildefomo Alvim, 
•Henrique Vaz, Antero Botelho, Alvn.ro Bote
lho. Antonio Zacbariaa, Tbeotonio do Maga
l~ãcs, Nuguaira Junior·, Manoel Fulg;~nt:io, 
Lmtlolpho Caetano, Olegai·io :Maciel, Roàol
pho Paixão, Bueno de Anurndt~ . Elias Faustll, 
Hermenegildo de Mora.ns, Leopoldo Jardim, 
Luiz Ado!p~)O, Lauro Müller , Paula Ramos, 
FJ:ancisco Tolentioo, Diogo Fortuna, Appa.
ricio Mariense,Rivad:Lvia Corrêa e Ves:pa.síano 
de Albuquerque. 

Dcocleciano de souzr~. Barros Franco· Junior,. 
Paulino àe Souza. Junior, Almeida. .Goril.es, 
Gonç::Llves Ra1no3, Octavia.no de Brito, Fer
r oi ra. P ires, Lamounier Godofredo, Rodol
pllo Abreu, Cupcrtino de Siqueira, Arthur 
Torres, Eduat·oo Pimentel. Padua Rezen
rle. Galeão Carvalbo.I, Luiz Flacquer, Oli-. 
veh-a Braga, Costa. Junior, Adolpb.o Go:r· · . 
do, Gesa\·io de Freit:ls, Lucas de Barros, 
Edmundo da Fonseca, Pa.uliuo Carlos, Cinci
nato B1';1ga, Bra.zilio da Luz, Lamenha. Lins, 
Leoncio Corrêa., Pedro Ferreira. Possidonio 
da. Cunha., Francisco Alencastro, Victorino 
Monteil'O, Aurelia.nQ Barbosa e Campos Car
tier. 

Deixam de comparecer, com causa. pa:ctici
IJada., os Srs. Julio <le Mello, Heredia de Sá, 
Pedro Chermont, Enéas Martins, Theotonio 
de Brito, Matta BaceUar, Rodfigues Fer
nandes, Guedelba Mourão, Elias Martins, 
Torres Portugal, João Lopes, Tavares de 
Lyra., José Pet•egrioo, Coelho Lisboa, Ermirio 
Coutinho, José Mariatw, Teixeira. de S!L, Coe
lho Gintra, , João Víelm, Pereira. de Lyra., 
Barbosa L1ma., Pedro Pernambuco, Neiva, 
Milton, Tosta, Franch;co Sodré, ?r!anoel Cae
tano. Paula Guimarães, Ver~rne de Abreu, 
Amphilophio, Tolentino úos Santos, Parn.
nho.; )iontenegro, Jeronymo Monteil•o, Xavier 
dõl. Silvei r<~. Irineu Macha.rlo, Belisarío de 
Souza.. Pereira dos Santos, Fouseca. Portella, 
Ernesto Brazilio, Julio dos Santos, Bllrnardes 
Dias, Ul'bano Marcondes. Campolina., 111a1-
rink, Calogeras, José Bonifacio, Monteiro rJe 
Barros, Jacob da. Paixão, Fr:tncisco Veig-.,1., 
Alfretlo Pinto, Leonel Filho, Augusto Cle
mentino, Tell•;s de rvrenezes. Matta Machado, 
Lamartine, i\Ioreiro.da Silva,Alv:nes Rubião, 
C:J.Semiro da. Rocha, Domingues de Castro. 
Dino Bueno, Gustavo Godoy. Alfre1lo Ellis, 
Franeisco GHcerio, Arthur Di<~dericltsen, Ro
dolpho )·liranda., Ovklio Abrautes, Alves de 
Castro, Caracciolo, Mello Rego, Xavier do 
Valle, Alencar Guimarães, Plinio Ca~aclo. 
Guillon, Marçal E~cobac, Pinto da. Rocha Py 
Cresl)o, Cassía.no do Nascimento e Aze~edo 
So<.lré. 

E sem causo. os Srs. Silver io ~ery, Ca!'los 
Ma.rcellioo, Albuquerque Serejo, Amorim Fi
gueir~t, 'Viveü·os, Anizio de AbrP.u, Thomaz 
Accioly, Jose Avelino, Francisco Sã.. Helvecio 
:Monte, IIercutauo Handeir;~.. Malaquias Oou· 
çalves, Martins .lunior, Cot·nelio da l•'ouseca, 
Moreil•a Alves, Juveucio de Ai;-uiar, João rle 
Siqueira, Arthm· Peixoto, Geminiano Bt·at il, 
O!ympio Campos, Felisbe llo Freil·e, hodri· 
gues Dori:l., .Jayme Villas Boas, Castro Re
beUo, Aristirles de Queit·oz, Eugenio Toul'i
nho, João Dantas l•' ilho, Leovigildo Fil::;uei
ras, Ro,lrigttes Lim(l., Eduardo ft3mos, Mar
colina Mout-a., Galdino Loreto, ToJ'quato :Mo· 
reh·a, José 11urtinho, osca. t· Godoy. Alcindo 
Cruanal>ara, Timotlleo da Costa, Augusto de 
Vasconcellos, Sá. Fr eire, E1'iCO Coelho, Alves 
de Brito, Leonel Loret i, Agostinho Vidal , 

O Sr. Pre!llident.e -Responde
ram á. chamada 57 Srs. Deputados. Hoje não 
ha sessão. Designo para amanhã a mesm11. 
ordem do dia de hoje, isto é : 

Votação do projecto n . 2Z A, de 1890, 
com o pnrecer sobx·e a emenda. n.presenta.da. 
na. 2n discnssão do projecto n. 22 do corrente 
nono, que autoriza o Po\lcr E xecutivo a. 
abrir a.<.> Minister io da Justic;a. e Nego
cios Interiores o credito extraordinario de 
80 :853$()3;, para. pagamento dos ordenados 
que competem a variosjuizes ( 2"' discussão ); 

Continuação da 3"- discussão do projeeto 
n. l O A, de 1800, creando um fundo especial 
Cl.pplic:wel ao t·esgate e outro para. garantia 
do papel-moeda em circulaçito, cada. um 
constituído <Xlm os rec.ut·so:; que enumera, 
e dã. outras providen cias ; 

Continuação da. 3" discuss..'ío do projecto 
n. 16, de 1899, atttorizanuo o Poder Exe
Clttivo a. vender o, pra.zo aos fabricant es e 
mcrcado1·es attingidos pelos impostos de con
sumo constantes da lei n. 559, de 31 ·de 
f!ezembt·o de 1898, que o requererem, a.s 
estampilllas necessarias p:~.ra. serem selladas 
U.esde .iã. as mercadorias que th·erem em de
posito, mediante a.s condições que esta.be· 
lece ; 

r- discussão do projeeto n . 32 A, de 1899 , 
autorizando o Governo a abt•lr, no corrente 
exercício, ao Ministerio da. J ustiça. e Nego
cios Interiores o crerlito extraord inario de 
60:000.$, afim de auxiliar a. «Associaç.ão do 
4" Centenario da De;;coberta. do Bra.zil » , na. 
commemor;,ção que ella pro,jecta r ea.liza.r no 
alliiO pl·oximo VIDUOllro ; 

Continuação ela disctWlã.O unica do pa1'ecer 
n. 1\J, de ll::199, mouifica.ndo algumas dispo· 
siç.õe:; do Regimento Interno, por indicação 
apresen~·la pelo Sr. Augusto Mont:luegro; 

2" discussão do projccto n. 5 A, de 1899, 
estabelecendo r egras a. que deve obedecer a. 
(lisct•iminação das taxas de sello que podem 
dooretar a. União e os Estados, e dà outras 
providencias ; 
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.. 2"' discussão do projecto n. 126 A, de 1898, 
determinando que a lmp1-ensa. Nacional con
stituo. um serviço especial a. cargo do M:i
nisterio da Fazenda., que a despeza do esta
belecimento seja. feita :por conta da respectiva 
receita., e dando outras providencias, com 

· substitutivo da Commissão de Fazeoda e 
lndustria ; . 

2~ discussão do projecto n. 26, de 1899, 
fixando a competencia dos presidentes das 
juntas commerciaes, nas capitaes dos Estados 
onde estas funcciona,·em,e dos juizes do com
mareio-ou quem suas funC(;ões cx.ercer-nas 

- demais comal'cas em que fôr domicillado o 
negociante, para preenche~· ns formalidades 
do art. 13 do CoO.igo do Commercio para. a 
validade jurídica dos lrvros a que se refere o 
art. 11 do citado codigo; 

2• discussão do pl'ojecto n. 35, de I899, au· 
torizaJdo o Poder Executivo a abrir ao Mi

. nisterio da. Justiça e Negocias interiores o 
credito e},.,1;raordina.rio de 1 :612$903, para 
:pagar ao Dr. Henrique Martins a gratifica.cão 
que lhe comJ;lete, por ter exercido o cargo de 
secretario da Faculdade de Direito do Recife 
durante o tempo decorrirlo de 28 de agosto d.e 
1894 a 31 de dezembro de 1895; 

2• diS<:ussão do proje~to n. 34, de 1899, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi

. nisterio da Guerra o credito extraordinario 
de 7:500$ para pagar á viuva de Mathew 
Lawrie os serviç.as prestados pela lancha. de 
sua propriedade Promptus, â.s forças legaes 
que o:perara.m em Nitheroy. 

Al::rA. EM 24 DE JUNHO DE 1899 

Presidencia d" 3-r. Sil?Ja. llfariz (2o Secretario J 

Ao meio-dia. procede-se â. chamada, á qual 
respondem os Srs. Silva. Mariz, Theotonio de 
Brito, Eduardor\e Berrêtlo, Mal'cos de Araujo. 
Pedro Borges, Francisco de Sá, Marinho tle 
Andrade, Frerlerico Borges, Trindarte, Er
mirio Coutinho, RoClhU. Ca.va.lcame, Seahra, 
Francisco Sodré, Manoel Caetaoo, Piuheiro 
Junior, 3eronymo Monteiro, Silya Castro, 
Julio dos Santos, Carvalho Mourão, Ildefanso 
Alvim, Henrique Vaz, Rodolpho Abreu, 
Telles de Menezes, Theotonio de Magalhães, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Galeão 
Carvalbal, Elias Fausto. Lucas de Barros, 
FraD;eisco G~icerio, Aives de Castro, Leopoldo 
Jardxm, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Ped~o Ferr~ira, J:?iogo Fortuna, Apparicio 
Manense, R1vadavw. Corrêa e Vespasiano de 
Albuquerque (39). 

Deixam de comparecer .com causa partici· 
.pada os Srs. Vaz de Mello, Urbano Santos, 
Julio de Mello, Carlos de No'Vaes. Heredia de 
Sá, Angelo Neto,. Pedro Chermont, Augusto 
Montenegro, Eneas Martins, Matta Bacellar, 
Luiz Doruingues, Rodrigues Fernandes, Gue
delha Mourão, Elias l\lartíns, Henrique Val· 
ladares, Torres Portugal, João Lopes, Tavares 
de Lyra.. Coelho Lisboa, José Mariano, Tei
xeira de Sá, Coelho Cintra, João Vieira., Pe
reira de Lyra, Barbosa. Lima, Pedro Per
nambuco, Neiva, Milton, Tosta, Paula Gui· 
marães, Vergne de Abreu, Ampb.ilophio, Pa
ranhosMontenegro,Tolentino dos Santos, Xa
vier da Silveira, Irineu Machado, Belisario de 
Souza., Pereira dos Santos, Fonseca. Portella, 
Ernesto Bra.zilío,Bernardes Dias, Urbano Mar
eondes, Campolina, M:1yrink, Calogeras, João 
Luiz, José Bonífacio, Monteiro de Barros, Ja.
cob da Paixão, Francisco Veiga, Alfredo 
Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Au
gusto Clementino, Mv.tta. Machado, Lamar~ 
tine, Moreira da Silva, Alvares Rúbião, Ca
semiro da Rocha, Domi.ngues de Castro, Dino 
Buen•J, Gustavo Godoy, Alfredo Ellis, Pa.nlino· 
Carlos, Arthur Diederíchsen, Rodolpho :Mi
randa, Ovidio Abrantes, Hermenegildo de 
Moraes, Ca.racciolo, Mello Rego, Xavier do 
Valle, Alenca.r Guimariies, Lauro Müller, 
Plínio Casado, Guillon. Pinto da Rocha, Py 
Crespo, Cassiano do Nascimento e Azevedo 
Sodré. 

E sem causa os Srs. Silverio Nery, Carlos 
Marcellino, .-\lbuquerque Serejo, Amorím Fi
gueira, Serzedello Corrêa., Viveims, Cunha 
Matti.ns, Anizi.o de Abreu, Thomaz Accioly, 
José Avelino, Ildcfonso Lima,Hclvecio Monte, 
Augusto Severo, Francisco Gurgel, Eloy de 
Souza, José Peregrino, Appol.onio Zenaydes, 
Affonso Costa, Hercula.no Bandeira, Malaquias 
Gonçalves, Martins Junior, Cornello da Fon
seca, Juvencio de Aguiar,Moreira, Alves, João 
de Siqueira, Arthnr Peixoto, Euclides Malta, 
AratJjo Góes, Arroxellas Ga.l'vão, Geminia.no 
Brazil, Olympio Campos, Felisbello Freire, 
Rodrigues Doria., Jayme Villas Boas, Castro 
Rebello, Aristides de Queiroz, Eugenio 
Tourinho, João Dantas Filho, Ada.lberto 
Guimariles, Leovigildo Filgueiras, H.ouri
gues Lima, Edu;Jrdo Ramos, Marcolino 
Moura, Galdino Loreto, Torquato Mo
reira, José Murtinho, Oscar Godoy, Al
cinr1o Guanabara, Timotheo da Costa, An· 
gusto de Vasconcellos, Raul BalTOso, Sã 
Freire, Erico Coelb.o, Nilo Peçanha, Alves de 
Brito, Leonel Loreti, Agostinho Viilal, Doo· 
cleciano de Souza, Barros Ft•a.nco Junior,Pau~ 
Iino de Souza Junior, Almeida Gom~s, Gon
çalves Rttmos, Antero Botelho, Ocbvia.no de 
Brito, Ferreira Pires, Lamounier Godofredo, 
Antonio Zacha.rias, Cupertino de Siqueira., 
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NOgueira Junior, Arthur Torres, Manoel Ful
gencio, Lindolpho Caetano, Rodolpho Pa.ixão, 
Pa.dua Rezende, . Luiz Flacquer, Oliveira 
B~aga., Costa. Junior, Bueno de Andrada, 
Adolpho Gordo, Cezario de Freitas, Edmundo 
da. Fonseca, Cincinato Braga, Luiz Adolpho, 
Braz1lio da. Luiz, La.menha Lins, Leoncio 
Corrêa, Marça! Escobar, Possidonio da. Cunha., 
Francisco Alencmstro, Victorino Monteil·o, 
Aureliano Barbosa e Campos Cartier. 

receita,· é dando o~tras provid~nciàs,. com:' 
substitutivo da Commissão de Fazenda e In-

O !!h·- Presidente- Responderam 
ã chamada 39 Srs. Deput ttdos. Hoje não ha 
sessão .. Designo para segunda-feira, 26 do 
corrente, a mesma ordem do dia de hoje, 
isto é : · 

votação do p1•oject.o n. 22 .'J., de 1899, com 
o :parecer sobre a emenda apresentada na za discussão do -projecto n. 22 d·::l corrente 
anno, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores o credito extraordinario de 
80:853~637 para. pagamento dos ordenadas 
que competem a varios jui.r.es (2~ discussão); 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 10 A, de 1699, creando um fundo especial 
applicavt>.l ao resgate e outro para. garantia 
do papel-moeda em circulação, cada um con
stituído com os recursos que enumera, e dit. 
outras providencias ; 

Continuação da 3• discussão do projecto . 
n. 16, de 1899, autorizando o Poder Exe
cutivo a vender a prazo aos fabricantes e 
mercadores attingidos pelos impostos de con
sumo constantes da !ei n. 559, de 31 de de
zembro de 1898, que o requererom, as estam
pilhas necessarias para serem selladas desde 
já. as me!'Cadol'ias qúe tiverem em (!eposito, 
mediante as condições que estabelece ; 

l• discus~ão do projecto n. 32 A, de 1899, 
autorisa.ndo o Governo a abrir, no corrente 
exercicio, ao Ministerio da Justiça e Ne.:.:-ocios 
In tcriores o credito e:x:traordinario de 60: 000$, 
~fim dl3 aux.iliar a. «Associação rlo 4° Cente
na.rio do.. Descoberta. do Brazil», n<\ commemo
ração que clla. projectt\ realizar no anno 
pro:x:imo vindouro; 

Continuacão da díscussão uuica. do pare
. cer n. 10, ·de 189:1, modificando algumas dis· 
:posiçWs do Regimento Interno, por iniicn
çü:o aprescn tadd. pelo sr.Augusto Mon tenegro; 

2n discussão do projecto n . 5 A, de 18Y9, 
esta.belecer.do regrus fl. que de>e obedecer a 
discriminação das taxas de sello que podem 
decl'etar a União e os Estados, e dá outras 
providencias ; 

2"' discussão d) projecto n. 126 A, de 1898, 
detel'mina.ndo que a. Im-prensa :Nacional con
stitua um serviço especial a cargo do Minis
teria da Fazenda, que a despeza do estabele· 
cimento seja feita por conta da. res_pecti v a 

dustria; · . 
2' di scussão do projecto n. 26, de 1899, fi;. 

xando a competencja. dos p~esídentes das jun-·· 
tas commerciaes, nas capitaes dos Estados · 
onde estas funccionarem, e dos juizes do com~ 
mercio-ou quem suas fancções exercer-nas , 
demaiS COmiLl'CS.S em que íOr domiciliado O 
negociante, -para. preencher a.s formalidades· 
do art. 13 do Codigo do Commercio para. a. 
Yàlid:l.da jurídica dos livros a que se re!ere o 
art. ll do éítado cOOlgo; 

2' discussão do projecto n. 35, de 1899, au
torizando o Poder Executivo a. a.bril' a.o Mi
nístario da Justiça e Negoelios Interiores o 
credito extraordinario de 1:612$903, para .. 
pagar a.o Dr. Henrique Martins .a gratifica
ção que lhe compete por ter exercido o cargo 
de secretario da Faculdade de Direito do Re
cife, durante. o tempo decorrído de 28. _de 
agosto de I 894 a 3 t de dezembr-o de 1895; . 

2" discu>:são do projecto n. 34, de l899,a.u~ 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da. Guerra o credito extraordina.rio 
de 7:500$ para. pagar a viuva. de Mathew 
La wrie os serviços prestados pela lancha de 
sua propriedade Promptus, ás forças le,.a-aes . 
que operaram em Nitheroy. 

38" SE;sÃo EM 26 DE 1UNHO DE 1899 ' 

P>·esidenc:itt dos Srs. U1·baao Santos (i0 Vice- ·
PJ·esidcnte), Julio de ~)fella (2• Vice-Presi
d ente) e Carlos NorJaes (1.0 . Secretario).· · 

Ao meio-dia procede~se á. chamada, á qual 
respomlem os Srs. Urbano Sa.ntos, Julio 
de Mello, Carlos de Novaes, Silva . Mariz~ 
An[telo Neto, Silverío Nery, Carlos Mar
cei!ino, Amorim Figueira, Aug-usto Mon
tencgro, Thcotoniode Brito, Luiz Domingues, 
Viveiros, Guedelha Mourão, Erluardo de Ber
rério, Cuul1a Monteiro, Anizio de Abreu, Hen
rique Vallada.res, Marcos de Araujo, Pedro' 
Bot•ges, Thomaz Accioly, Torres Portugal, 
lldefonso Lima, Francisco Sa, Marinho de 
Andrade, Helvecio Monte, Augusto Severo, 
Tavn.res de Lyra, Francisco Gurgel, Eloy 
de Souza, Trindad(}, Apollonio Zenaydes, 
Ermirio Coutinho, Herculano Bandeira, Ma· 
laquia.s Gonç<J.lves, Cornelio da Fonseca, 
Juvencio de Aguia.r, Rocha. Ca;ralcnJ?.te, 
Jayme Villas Boas. Sea.lrra. Milton, FranCJsoo 
Sodré, M~noel Caehno.Adalberto Guimarães, 
Eduardo Ramos, Pinheiro Junior, Jeronymo . 
Monteiro, Raul Ba.r•roso, Nilo P~ça.nhu,. 
Silva Ce.stro, Julio dos Sa.utos, Alme1do Go-
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m:cs, João Luiz, Ca.rvÍJ.lho Mo:urão, jose Boni
:facio Ildefonso AlYim, Henrique Y[!.z, Antero 
Botelho, Alvaro Botelho, Antonio Zachari!lS, 
ROdolpho Abreu, Augusto Clemeutino, Telles 
de Menezes, Theotonio rle Magalhães. No
gueirn.Junior, Manoel Fulgcncio, Línr.loipho 
Caetano, Eduardo Pimentel, Olegario ~iaciel, 
Pa.dua Rezenne, Galeão Carvalh,J.t, Dommgues 
de Castro. Gusta.voGodoy, Bueno de Andra.da., 
Elias Fausto, Lucas de Barros, Paulino Car
los Ovidio Abrantes, Hermenegildo r1e 
Mo~aes, Alves de Castro. Leopoldo Jardim, 
Luiz Adolpho. Mello Rego, Xavier do Valle, 
Alencar Guimariies, B~azitio da Luz. Panla 

·Ramos, Francisco Tolentino. Pedro Ferreira., 
Diogo Fortuna, Possirlonio da Cun11a, Appa
ricio Mariense, Rivadavia Corrêa, Vespasia.uo 
de Albuquerque e Gassiu.no do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
DeiXam de comparecer com causa partici

:padn. os Srs. Vaz de Mello, Heredia ele Sá, 
Matta. Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias 
Martins, Jos~ Peregrino, Teixeira de Sá, Co
elho Cintra, João Vieira, Pereira de Lyra, 
Pedro Pernambuco, Neiva, Aristides de Quei
roz, Vergue de Abreu, Ampllilophio. Para
ribas Montenegro, PPreira dos Santos, Fon
seca PorteJia, Ernesto Bra.zilio, Berna.rdes 

_ Dias, Grba.no Marcondes. Campolinn,, Calo;Ze· 
ras, Monteiro de Barros, Ja.cob rla. Paixão, 
Francisco Veiga, Leonel Filho, Mu.tta. Ma
cha.llo, Lamartine, Moreira da Sílva, Alva
reS\Rubião, Casemiro da. Rocha, Dino Bueno, 
Alfredo Ellis, Al'thur Diederichsen, Rodol
:pho Miranda, Oa:racciolo, Plínio Casado, Pinto 
da. Rocha, Py Crespo e Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Martins Junior, Fe· 
lisbello Freire, Ro<lrigues Lima, 1-ln:rcolino 
Moura, Torquato Moreira., Osca.t• Godoy, Ti· 
rootheo da. Costa, Alves de Br·ito, Leonel Lo
reti, Deocleciano de Souza, Ba.rros Franco 
:Junior, Paulino de Souza Junior, Gonçalves 
Ramos, Octaviano rle Brito, Ferreira. Pires, 

·Arthur Torres,Luiz F!acquer,Oliveira Braga, 
Costa J11:nior, Adol)lho Gordo, Cesar·io de 
Freit:ls, Edmuodo da Fonsec;t, Cincio::tto 
Braga, Leoncio Corrêa, Frn.ncisco Alencastro, 
Victoríno Monteiro e Aureliano Barbosa.. 

São successivamente sem debate approva
das a acta. da sessão de 22 e as dos dlas 23 e 
24 do corl'entc. 

O Sr. 1" Secret;ario procede á lei· 
tut·a do seguinte 

EXPEDIEI\TE 

Offi.cios: 
Do Sr. 1 • Secretario do Senado, c1e 22 do 

co-rrente, transmi ttindo o :proj ecto do Senado 
que concede oito_ mezes de líceoça, com o re· 

s:pectivó ordenado, ao bacharel Antonio Aca
tanassu Nuoes,juiz de secção no Eotado do 
Pará-A' Co.mmissào de Pctiçõe~ e Poderes. 

Do mesmo s~ohor. de igual data, trans· 
mittindo a emenda á. proposi~o des~ _Ca.· 
mara que autoriza. a rele'í'a<;ã.o dos a1ret~os 
contrahidos com o Thesour·o pelo fallectdo 
corouel Pedro Nunes Bilptista Ferreira Ta
maríndo.-A' Commi~siio de Fazend<t. 

Do Minist9rio da Industria, Viação e Obras 
Publicas, de 23 do corrente, satisfazendo a 
requi~ição desta Ca!D;lra., no off:icio n. 249, de 
29 de novembro proximofimlo.-A quem fez 
a. requisição. (A' commissao de constituição, 
Legislação e Justiça.) 

Do Sr. Dr. Manoel Jose Duarte, de !2 do 
corrente, communicaudo que nessa data ·re
nunciou o cargo de governarlor do Estado de 
Alagoas, passando a respectiva administt•ução 
a seu substituto legal, o :viae.gov~rnador co
ronel Francisco Manoel dos Santos Pa.checo.-
1nteirada. 

Do Sr. FJ'ancisco Manoel dos Santos Pa
ch!lco, de 12 elo corrente, communicanào que 
na qtln.liílade de vice-governador do Estado 
de Ala.goas, assumiu nes~a. data a adminis· 
tração desse Estado, pDr haver renuncia
do o cargo <le go-vernador o Sr. l\fanoel Jose 
Du<Lrte. -lnteirad<L. 

Da junta. municipal apura-dora dét cidade 
de Barra do Rio Grande, na Bahia, tra.nsmit· 
tindo a. cópia da acta geral da a.:puraçiio da. 
eleição federal, procedida. no 7• districto no 
dia 23 do mez ele abril proximo passado.-A' 
Commissã.o de Petições e Poderes. 

Requerimento de João Braulio ~Iuniz, pro
pondo·se,media.nte cet'tls_condições que estn
belece, fundar um estabelecimento de ca.ri· 
dade para. creanças desvalidas. -A' Commis
sã.o de Fa.zenrla _ 

O Sr . .A,ugusto Se;.rer<.t- St·. 
Presidente, pedi ~L pa.l;.tvra, pa.riJ. ,justificar 
dous pl'ojectos que vou ter a. honra. 1le apre· 
senta. r á consillera~'uo da C8.m<tra. 

Um tlclles, Sr. P1·e~idente, me parece, re
presenta. pertllit.amcnte a vontade do Go· 
verno, contida. no rela.torio do S:r. Ministro 
da. Marinha, pois tra.tlL de dar meios para. a 
repetraçi:i.o do actual material tluctua.nte da. 
armada. 

O outro, tam.bem referente a negocias da 
Marinha·, tem por fim autorizar o Governo a 
imlemnizar os operarias ext:raordinarios do 
.Arscnal de Marinha, que foram disp1mSl)(1os, 
da. dill'orença. que so.trreram nos seus salarios, 
no tempo que ser;ir-..tm neste a1•senal, dcpoi:3 
de serem rebaixados em suas classes. 

E' uma pequena. qu::tntia com a. qual se sa
tisfará. este pessoal despedido, o que não é 
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m.uitQ, tendo-Sê em considera.ç\io as difficul· 
dades coro que, certamente, vão lucta.r, t enr.lo 
de :proGurar novo meio do -vida, algnns já de 
avançada idade e com muito tempo c:l.e tra
ba.lho no a.rsenal. 

No primeiro projecto proponho que se 
a.utorizH o Governo a lançar mão da vel"b:L 
necessaria p<~.ra a repara.çilo do material flu· 
ctuante da armada., retirando-a das eco
nomias feitas no proprio o~çameato do Mí· 
nisterio da Marinl1a .. 

Preferi isto a propor a decretação de 
·creditas novos. que iriam parecer nggravar 
às condições do Thesouro, qua.rido de facto 
estas dcspezas que a11torizo comportam-se 
:perfeitamente dentro do orçamento já de· 
creta.do. 

Aproveito o ensejo de estar na tribuna para 
mandar a Mesa uma representação do mestre 
da of!lcina. do Arsenal de Guerra desta Ca
pital, na qual o supplicante reclama, do Con
gresso pr-ovidencias no sentido de reparação 
do seu direito, que julga lesa(tO. 

O supplicante acha-se amparado, Sr. Pre
sidente, não só com parecer desta Camara.. 
como com parec,:r dado pelo bont'ado Senador 
o Sr. Benedicto Leite na outra Casa do Con· 
gresso. 

Nestas condi~ões, envio i Mesa a represJn
tac;ão e bem assim o;; dous projectos, es:Pera.ndo 
que V. Ex.. dar-lhes-bao destino conveniente, 
e que em breve voltem das commis<~ões com 
os respectivos pareceres, que, conto, serão 
f fi. v ora. veis. 

Ficam sobre a mesa, ate ulterior deliberação 
os _seguintes 

· PROJECTOS 

o· Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. Fica. o Governo autorizado a abrir 

ao Ministerio da Marinha o cr·cdito naces
sario para pa.gar aos operarias extraord.i
narios, dis:pensndos da.s offi.cinas do Arsenal 
de Mariuha da. Capital Fmleral, no presente 
ex.ercic1o, a. di1fe1·ença proveniente de cla.~;;i
ficação que so:fl'!'era.m em seus salarios, nos 
dias que a.inda trabalharam no correnteanno. 

Art. 2" Rc.vogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das sessões, 22 de junhG de 1899·
Iri~Jeu !Iaak:uZo.-IIeredia de Sà.- Augusto 
Se~:ero. 

Considerando a urgencia da reparação de 
algumas unidades da nossa esquadra :para 
sor collocada em pé de servir com prompti
dão, antes mesmo do que a da necessidade de 
seu augmento ; 

Considerando que no orçamento actual da 
Ma?inha diversas economias teem sido feitas, 

aviutando a que resulta. da. su:ppressão dos 
arsenaes da. Ba.llia e Pernambuco, e que: ·dis· 
ponrb-se dessas mesmas economias para. 
aquelle fim. autorizada a simples · trausfe
rencia de sairlos em verbas de despezasjá. de· 
cretada.s, evltar-se·h[\, a. abertura rle no•os 
creditas que iriam pat'ecer aggra.va.r ·as des
peza.s do Ministerio da Marinha; 

O congresso Nacional decreta~ 
Art. I." Fica o Governo autorizado a des

llender com a reparaçã.o do material tl.uctu
aute da arm:1da as economias eiTectuadas 
nas diversas verbas do Orçamento da Marí· 
nha para. o presente exercido, tr8.Ilsferindo-as 
para a de-Material de construcção ni!.va.l
do referido OI'Ç:1mento. 

Art. 2. o Revogam ·se as disposições em con
trario. 

Sàla das s~sões, em 23 de junho de 1899. 
-Augusto Sere>·o. 

E' lida e envialia á· Commissão de Orça
mento, uma. petição de Joaquim Jose Lopes 
da Silva, mestre da ollicina. de alfai::ttes do 
Arsenal à.e Gu~ria. de;;\a. Capital, pe!líndo 
pagamento ua gratificação tl que se julga com 
direito. 

O 81•. Presidente-Antes de entrar 
na ordem do dia., communico á Camara que 
o que consta do impress(' distribuido està · 
completamente alterado: não só !la omissão dE: 
ma.terias da ord.em do dia como ha trunca
menta naquillo que foi estabelecido pela 
'Mesa. 

A ordem do oia de hoje ê a mesma do dia. 
23 de junho, ~onforme consta do livro com
petente. 

A ordem do dia, pois, ó a qne consta. do 
livro da Mesa, ficanrlo sem nenhum valor 
aquell~t que consta do impresso distribuido 
hoje: 

Continuação da 3• discussilo do projecto 
n. 10 A, de 1S!l9, creando um fundo especial 
applica.vel uo rêsga.te e outro para garantia 
do papel moeJa, em circula.ção, cada um 
constituiao com os recursos que enumera. 

o SR.. GALEÃo GXRVAT.HAL-Peço a pala. vra. 
O Sa. PRE.>IDENTE- Está insc1'ipto em pri

meiro Iogar o Sr. Augruto Montenegro. 
0 SR. AUGUSTO MONTE:NEGRo-Cedo a vez 

ao meu collega o Sr. Galeão. Ganalhal. 
0 Sa. PRESIDENTE -Tem a palavra. o Sr. 

Galeão Ca.rvalhal. 

O Sr. Galeão Car"Va.lb.al- Sr. 
Pr<lsi.dente, pedi il. palavra unicamente· im.ra. 
remetter- á Mesa uma. emenda. que tenho a 
honra de apresentar ao art, 6• do :projecto 
em WSCU$SãO. 
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. :Quando.i!ve o ensejo de ana.tysar este ~'r?· 
· jecto refermdo-me .a.o art. 6•, conderane1 m 
: · limi,;e a po1it ica. . de intervenção governa

mental em. Dia. teria de a.uxi li os pecuniarios 
ao.commercio, por . inté~medio de bancos. 
!l-las recordo· me de ter, ao mesmo tempo, sug-

··~ gerido alguns alvitres que pudessem perfei
tamente modificar a acção do Goveroo, afim 

· . de evitar maiores prejuízos para o Thesouro. 
- · Nesta. emenda. consubstancio mais ou me

nos as idéa.s que tive o pt:azer de expender 
nest."'. ca.mara, e pnra ella chamo a a.ttenção 

:- da lili:tstre Coumí.issão e bem assim a dos Srs. 
· Deputados presentes. A. emenda e concebida. 

rios seguintes termos. (Lê. ) 
· Na minha. emenda ac()re3cento as ;palavras: 
«·con:imargem, pelomenosde 15•(. do -va
lor dos titulos », porque pela. lettra e pelo es~ 

• ·-pirito do projecto parece que o. garantia. dada. 
·ao emprestirno é 1gual ao valor do mesmo 
emprestimo. Isto podia pel·1eita.mente, el!l 

~ . dados casos. rerlundar em prejuizo para o 
,, :fisco, porque, desde que esses titulos deixas

,/ sem de ter o mesmo valor no mer<'.aóo os ti· 
t · · .tulos de divida não serviriam mais para a 
·~ -garantia. da mesma. diviua: 

Mais adeante digo. (Lê.) 
· Este augrnento que faço á disposição do 

·· ·· projecto em discussão me parece que procura. 
garantir" tambem o Thesouro de quaesquer 
prejui:z:os, e evitar que o Governo faca novo 
emprestimo, quando o ante-rior não estiver 
liquidado na mesma especie. 

Ôs emprestimos serão feitos sob garantia 
de títulos da divida publica federal tundadà 
com a margem, pelo menos, de 15 •f· so'bi'6. 
o valor dos títulos no mercado. . : 

O prazo dos ·eroprestimos não excederá de 
um anno e nenhum novo . emprestimo serà 
concedir1o, desde que não se ache perfeita
mente liquidado, e na mesma especie em que 
houver sido feito o emprestímo anterior e com 
um inteL'Vallo, p~lo menos, de quatro mezes. 

Sa.la das sessnes, 26 ' de junho de 1!399.
GaZe«o Car·ualha~. 

· Fica. a discussão ioterrompida até a conclu
são da votação das ma.terias. 

Comparecem mais os Srs. Albuquerque· 
Serejo, Pedro Chermont, Euéas 'Ma.rtius, Ser-· 
zedelloCorrêa, José Avelino, João Lopes, Fre
reríco Borges, Coelho Lisboa, José Mariano, 
A.Jfonso Costa., Barbosa Lima, A.rthur Peixoto, 
Moreira Alves, João de Siqueira, Ar:lujo · 
Góes. Euclides Ml\lta., Arroxell.as Ga.lvão, Ge
miniuno B•·a.zil, Olyrnpio Campos, R~Jdrigues 
Doria, Ql.stro Rebello, Tosta, Eugenio Tou
rinho, Paula Guimarães, João Da.utas Filho, 
Leovigildo Filgueil'f!S, Tolent ino dos Santos, 
Galdino Loreto, José Murtinho, Xa."(ier da. 
Silveira, Irineu Machado, Alcindo Guanabara, 
Augusto de Vasconcellos, Sà Freire, Belisario 
de SOuza, Erico Coelho, Agostjuho Vidal, 
Ma.yrink , Alfredo Pinto, Lamonnier Godo
fredo, Cuperfino de Siqueira, Rodolpho Pai
xão. Francisco Glicerio, Lnmenha Lins, Lauro 
Müller, Guillon, Marçal Escobar e campos· 
Cartier.' · · 

OUtrosim, supprimo o canal unico pelo 
qual o Governo pretemle fazer esses em
prestimos, qual seja o Banco da Republica. 

Acho que já é tempo do Governo suspen· O Sr. P.-esidente - Havendo nu
der sua tutela, deixando plena. li'berJade ao mero legal vae-se procede;- ã.s votações das 
banco. · materias adiadas. 

·Si por eruquanto o Banco da. Republica. não São successivamente .postas a votes e sem 
póde .deixar de ser considerado um Banco de debate approvadas as redacções ftnaes dos 
Esta.do, isto não 1mpede que o Congresso, JlOl' projectos us. 12 A e 30 A,· de 1899, para 
til.édidas, procure a solução oeste grande serem enviados ao Senado. 

· --problem(l.: encaminbr.r a modiãcação que é· São lidos, julgados Õbjecto de deliberação, 
necessaria. na. vida do. mesmo ba.noo. e enviados á. Commissão de Orçamento, os 

Era, Sr. Presidente, o que por ora. tinha 'Seguintes 
a dizer, enviando á Mesa a minha emenda, 
para. que pl"Qoeda. como !õr de accordo com o 
Regimento. 

Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta. con
juncta:a;~.ente em discussã.o, a. seguinte 

EMENDA 

. .Ao projecto n. 10 A, de lS\l9: 
· Redija-se o art. 6° da. seguinte fórma, na. 

primeira parte: 
· E' autorizado o Goveruo a retirar do fundo 
de gf\l'a.ntia até a quantia de 15.000:000$pa-

. :Pel, para acudir às necessida.des do commer
cio por motivo de crise excepciona.l. 

PMJECTOS 

N. 4.0~899 

A«Cori.:a o Gover110 a abr ir ao .Ministerio àa 
Marínluz .o credito necessario p:x.ra p~g!Lr acs 
operarias extraordina.rics dispensados das 
officina.s do Arsenal de ll{t.,rinha. da C apita.' 
FedertLl, no c:xercicio presente, a ditferen'{ê. 
prouer~iel'lte de: desclassificação , que soffreram 
em seus salarios, nos dias q1.1e aind<l traba-. 
bharam no carrcn.te anno. · · : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • Fica o Governo autorizado a. abrir 

a.o Ministerio da Marinha o credito necessa.rio 
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para. pagar a.os opera.rios e xtraordi narios dis
pensados da~ officina.s do Arsenal de Marinha 
da Capital Federal. no presente exercicio, a 
ditferença proveniente de d~sclassificação, que 
so:ffrera.m em sP.us sa.!arios, nos dias. que ainda 
trabalharam no corrente :1.nno. 

Art. 2-• Revogam-se as disposições ern 
cootrario. 

Sala das Eessões, 22 de junho de 1899.
!r-inetA Machnào.-He,·e<lia de Sü.-At,g1-1sto 
Ssl>&I'O• 

N. 41 - 1899 

At<tori~:t o Gollerno a C/Jntrahir um empresti· 
mo da q•.wntia necessaria i& e:r:ecuçtiiJ WJS 
obras de o.bastecimellto d'agua, já est11dadas 
e orçada$, ntt CGpita& Federal, e da Ot4tr as 
providencias. 

· O Congresso Nacional re...~lve: 
Art. L• Fica. o Governo autol·izado a con

t ra.hír um emprestimo da. quantia. necess:~.ria 
á execução das obras de abastecimento d'a
gua, ja estu(lada.s e orçadas, na. Capital Fe~ 
doral. 

Art. 2.0 Para esse em:prestimo poder.:~ o 
·Governo dar cc.mo garantia as ob1·as de 
abastecimento d'agua. já realizadas e para. o 
:pagamento dos juros e competente amo•·tiza. 
ção serâ. r eservado o pruducto da rendn. li
quida. resultante da arrecadação das taxas de 
pcnn3S d'ãgua. e dos fretes de passageiros, 
merca.<:lorias e bagagens da. E. de F- do H.io 
do Ouro . 

Art . 3.• Poderá o Governo elevar -de 25 • /o 
no ma:ximo as taxas actuaes de pon.nus de 
agua. 

Art _ 4.• Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala. das s~ssões, 22 de junho de 1800.
H ere<l ia de Sá. 

N. 4Z- 189!) 

Autori ::a o Gollerno a despenrle1· com a l"cpa.
.,.nçao dll materiaE fiuctuante da tcrmada <tS 

economi \S effectuadas ~~as dice,·sas 11e1·bas do 
orçamento (lt> ma,·inha pa1·a o p1·esentc e_x · 
el'cicio, tra'r'ls(erindo-a.s p ~ra a d e «~útertal 
de Construcção Na11o.l» do 1·e(erido orça
mento 

Considerando ri urgencia. d~ reparação de 
al"'timas unidades da. nossa esqull.ilra para ser 
elia. collocada em p :} de servir com p rompti

. dão, antes me~mo do que a. da necessidade 
de seu augmento ; 

Considerando que no orçamento actual da 
marinha di.-ersa.s economias teem sido ieit.as, 

C :uua~ v . li 

avultando a que resulta da. suppre;;são dos 
a.rsena.es da. Bahia e Pernambuco, e que : 
dispondo-se desS'lS mE!smas economias para. 
a.quelle tim, autorizada a. simples transfereri~ 
cia de sellos em ve•·bas de despezas já decre~ 
tada.s, evitar-se-h:~, a abertura de Dovos cre~ 
dito9 que .ir iam parecer aggrava.r as despezas 
do .Mh;isterio da Ma.rin h3. ; 

O Congresso NacioMl decreta.: 
Art . 1. • Ficá. o Governo autorizado a das· 

pender com a. replração do material flu· 
ctna.nte da armada., as economias e.ffectuada.i; 
nus diver~s verbas do orçamento da mari
nha para. o presente e:xercicio, transferindo.as 
pnra. a de «Material de Construcçã.o Na.va.l7> 
do referido orçamento. 

Art. 2.0 Revogam~e as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 23 dG junho de 1899.-
A.ugusto .ScDer o. :. 

E' annunciada a. votação do projecto n. 22, 
de 1899, com o parecer sobre a emenda apre~ 
~en ta.da. na. 2" discussão do projecto n • 22, do 
corrente anno, que autoriza. o Poder Ex
ecuti"Vo a abrir ao Ministerio da Justiça e· 
Negocio~ Interiores o c1·edito extt•aordiuario 
de 80:853$537 para. pagamento dos ordena.dos .\ 
que competem a va.rios juites (2' discussão). 

E' approvado em 2~ discussão, salvu. a. 
emenda. do Sr. Augosto Montenegro e outros, 
o seguinte o.rt. I• do projec:to n. 22, de 1899; 

O COngros~o Na.ciona.t resolve: 
Art. 1. • E' o Poder E..'Ccllutivo a.utori?.ado 

a. abrir ao Ministel'lo da Justiça. e Nego~ 
cios Interiores o credito cxtraordina.rio de 
80:853$637 par:~. pagamento dos oL·d~nndos 
que competem aos seguintes j uizea de direito, 
que reverteram il. disponibilidnde: 

Antonio Lopes da. Silva Barros. . 9 ·83:J<:::05° 
Placido de Pinho Pessoa........ 4;248:$252 
Antonio Frederico Rodri~l's do 

Andrade- .. . ............. _... 8:240$000 
r.eopoldino Martins Meira de 

Andrade .• -·· ........... ,.... 8:240$000 
Fel'nando Eugenio Martins Ri

beiro.. ...................... 8 :240$000 
Emygdío Westpbalen........... S :24.0$000 
Joaquim Ignacio Silveira da 

i\Iot ta. .•••.•... , .. , ••• ; , _ •••• 
Tristão Cardoso de Menezes ...•• 
João Pinto de Castro ..•• . •.•.•. 
Pedro da Cunha. Pedrosa. ..••..• 

8:240$000 
5:840, 000 
3;240!~000 

18 :493~333 

E' approvada. a. seguinte emeDda do Sr • . 
Augusto Montenegro e outros, consta.nte do 
impresso N. 22 A, de 1899, 

:!1 . 
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Accrescente-se ao art. la: 
Pa.ragrapho unico. Fica igualmente auto

rizado o Governv a. abrir os pl'ecisos creditas 
para. o pagamento dos magistrados aposen· 
ta.dos que por força. do decreto n. 3.310, de 
10 de'junho ultimo, l'evertera.m á disponibi
lidade. 

E' igualmente a.piJrovado o seguinte: 
· Art. 2• do projecto: Revogam~se as dis-

posições em contrario. · 
.. E' o projecto assim emen·~ado app1~vndo 
em 2" discussão e enviado a Commtssao de 

. Orcamento para redigil-o para a 3• dísc.U$Sào. 

E' annunciad!l. a vota.çtio do requerimento 
do Sr. Luiz Adolpho sobre negociosd(l Matto 
Grosso. 

O.Sr. Luiz Adolpho (pelao:rdem) 
' · Sr ~ President9, tendo conseguido chamar a 

· attenção da Camara --p!l.l'a os graves factos 
que se deram em Matto-Grosso, venho lledir 

... a "V. Ex. a :retirada do meu re1uerimento, 
garantindo, entretanto, que a.traz des~e re
querimento virã.o outros,porque a. questao de 
Matto·Grosso não está. eluciduda sobre todas 

· as faces, sob todos os :pontos de vieta.. 
. . ' Hei de mostrar a Camara neste assumpto 

. '· qua.I o procedimento do Sr. Presidente Ja 
Republica., embora o a;poío incondicionM ga
ranta-lhe a jrresponsabilidade. 

O SR.. PaEstDENTE-Não está em discussão 
o requerimento. 

Consultada a. Ca.mara., élconcedida a. retirada 
pedida. 

Continúa a. 3" discussão do. projecto n. lO A, 
de 18{>9,creando um fundo especial applica.vel 
ao resgate e outro para garantia do pa.pHl· 

. moeda em circulação, ca.da. um constituído 
com os recursos que et1umera, e dá. outl'üS 
providencias. 

o Sr. Presidente-Tem a. palavra 
o Sr • .Augusto Montcmegro. 

O Sr. Augusto l\lonl;ene~ro 
-Sr. Presidente, o t!iscurso aqui prorárido 
pelo illustre Dcputaclo pelo Rio de Ja.ncíro, 
o Sr. Erico Coelho, fot·cu.-me ainda uma. vez 
a vir sustentar o projecto que tive li bonm 
de ap-resentar ao -voto da. Camara. e que trata 

·da valoriznçã.o do meio ci"rculante. S. Ex. 
coodemnando in totum o projecto n. lO A, fez 
sobre ellc considerações que não podiam dis
-pensar-me de vir â "tribuna, afim de sust~;n
tat-o e mais uma. vez acc.entuar os princípios 
que lhe serviram Cle base. 

As palavras do illustre Deputado pelo Rio 
de Janeiro são tanto mais graves, quanto 

S. Ex. !'efere-se a um pretenso segredo de 
governo, encoberto nas linhas d,() projecto ora 
em discussão e sobre esse segredo qne cha.;
niou de polichinello, s. Ex. fez pretensas re
velações que exigem franca e completa con· 
tradícta. 

No tt·abalho da. sustentação do projecto, 
Sr. Pres!ilente, eu dou o primeiro logar á. 
circumstancia. ou argumento allegado de 
que elle é insuil!ciente na.s medidas que es-. 
tabelece, e silenci"oso em uma das questões 
que actualmente mais interess:l.m ao :paiz . 

Retiro-me á crise economica; retiro-me á 
profunda. pertnrbaç[o por q a e passa. a. nossa 
produ~çã.o. perturbação que o.!Ieoto. tambem 
a cr1se fi.o~llceira, unica fa.ce da questão que 
foi encarada pelo pr()jecto ora em discussão. 

Sr. Presidente, é um facto notorio que a 
cri~e economica que nos assoberba no mo
mento actual, a.ppnreceu no organismo bra
zileiro muito posteriormente á cri:;e finan
ceira. 

E.lla. veiu sobretudo da profunda baixa 
occorrida nos preços do nosso principal pro
dueto, occastonada nos mercados consumi
dores; muito depois de. nesta Ca.mara, jã 
termos encat:'<tdO por vezes o pl'oblema finan
ceiro, isto e, o problema da. circulação do 
papel • 

Sr. Presidente, o projecto que tive a. 
honra. de apresenta. r :i. Ca.mal'a. de modo algum 
podia cogitar dessa. crise· economica.. 

Não cogitou della porque os seus intuitos, 
os intuitos do projecto :são muito diversos e 
só indirectamente, isto .ê, ~ó depois de pro
duzir a sua a.cção sobre a crise financeira. é 
que o pt·ojecto indirectamente aJiecta. e ajuda. 
a soluçfio du. crise econornic:t. 

.E não foi sem um pensamento firme, não 
foi si não depois' de mat!uro exame que o :pro
jec.to abstcve·se úc medidas que :pnclessem 
atrectar n. so 1 ucão dessa q uestã.o economica, 
porque enten•!o quo o principal fa.c:tor da. 
solução des•acríse economic.'l., n.quelle a que 
deve ser entreg-uo a. pa.rte principal da. sua 
soluç:.1o, não é tanto o govorno, como são 
as propriaR !orças productoras da Naçllo. 
(Apoi•tdos.) 

Sii.r> OSSitS forçn.s productora.s que. devem 
reagir solJr·a os mo.lo~ eeonomicos e procurar 
no estndo, no esforço e notraballw a. solução 
por todos a.lmejada., para sernelb.o.nte crise. 

O Governo mal faria, os poderes publicas 
commetteriam um erro eoonomioo si fossem 
tr•mar pa•·s magna na solução desta questão, 
procurando soccorreT' directamen te essas for· 
ças productora.s que devem, para viver e 
prosperar, encontrar em si mesmas a precisa 
energia. 

Sr. Preshlente, não seria. a. primeiTa. 'Vez 
que um parlamento tentasse resolver tlSSa. 
crisa economica por for~a de d{lcretos e a gol~ 
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pes de leis. mas tambem não seria a primeira 
vez que se eonsta.ta.T-ia. a iua.nida.de de seme
lhante alvitre para reconstituir um app;t.relho 
economico. Entre nós m~mos esses meios 
teem sido tentado~ e todos sem resultados 
protieuos. . · 

A histl>l'i8. dos auxilias a la:V"OU1'3. ainda. é 
de data. bern recente, e o seu completo fra
casso a. inda està na. · memoria de · touos. 
(Apoiado$). · · 

Reproduzir esta político., seri::l. esquecer os 
sa.bios e saluta.re>~ con~elbns da histo1·ia. O 
Governo, tendo est.e poow de vista, não podia. 
permittil' que, na. l:.olução aconselhada. pa.ra. 
a. crtse financeira, viessem de envolta. me
didas que :pude..~em tomar o caracter de au
xilio directo para solução qa crise economica. 

Neste terreno, Sr. Presidente, o Governo 
só póde prestar ã. res(l! uçã.o da. crise econo
miC<l. o auxilio indirecto, aquelle que elle 
como poder publico deve prestar ao des
envoivrmento e prosperidade das forças pro
ductora.s da Nação. Neste terreao, qnl\l serã. 
o melhor auxilio que o Governo póde p~e
siad Exactamente a. solução da. crise finan
ceira, que vem aggra."V"ar os effeitos da pro
pria crlse economica. Desde que e!le af•1sún· 
do caminho, os obstaculos que põem em jogo 
a propria. solvabilidade do Tb.esouro. desde 
que elle alàstar do ca.minbo essa-s difficulda.
des. desde que elle collo::ar o Thesouro em 
um ponto ina.taca.vel de credito e de prospe· 
ridade, estou certo <l.e que o problema. da crise 
economica. estará em via de sa.tisfa.ctoria 
solução. e, então. sera tempo de appliear 
outros meios indirectos para. o Thesouro, ro
bustecido pe)3. politiCll. 1io.a.nceim, a.judar o 
paiz nas· angustias por que elle atravessa., 
devido á. grande queda do seu priacipo.l ~e
n~ro de exportação. 

. Sr. Pres\dente, entendo que na. actual si
tuação o priocipaJ. dever do Go~erno, a. res· 
peito da. crise economica, é dar ao pa.iz o 
tempo preci~o pa.ra que ene passa agir no sen
tido <le :resistir ~:~.os effc1tos da mesma. erise; o 
tempo ê o principal fo.ctor da. resolução de 
todos os problema.s economicos, é o elemento 
indi.-pensavel para. a soLução de todas as 
crises . 

Sr. Presidente, o. theorie. das crises eco
nomic:J..S está. feita. ; a eci:>nomía de urn lJO'i'o 
é uma. serie intermina.vel de periodos rle 
prosperidade e de crise; prosperidade que se 
.t'unda muitas vezes no esfot·c;o e na energia 
com. que os pa.i.zes lucta.m nos momentos de 
erlse; crises que muitas vezes encontram nos 
excessos de sua propría pl'osperidade as suas 
prl.ocipa.es causas. 

O illustre Deputado Jlelo Rio de Janeiro 
disse oom referencia. a esto. o.llirrn31tfíO que os 
F;!taà.os.não morrem; apeza.r dos erros do Go· 
verno, a.peza.r dos proprios desvarios nenbu · 

ma. força. humana. teria :poder para iiizel-Os · 
::.uccumbir. Ahistoria desmente esta asserÇão; . 
e eu, citando um caso qúe ainda hoje ê uma. 
ferida na propria hísroria. do direito inter11~ 
cionat, nã.o faço m~\iS que lembrar um. facto 
sabido por todos~a historía da Poloni.a.. . 

Na propria. Amerícs. do Sul.. "Vlmos um 
paiz 11accumbir quasi que completamente s.os - · 
golpes dos seus inimigos- o Paraguay. 

Ag()rll. mesmo, ~em qu~rGr pene~ar nos 
arcanos dos .dra.mo.s i.uterna.ciooaes que se 
desenrolam, citarei o caso da Bolivio. e ci
taria. muitos outros casos, si fosse mister.· 

Port:mto, Sr . Pres.idênte, a theoria pre- · 
ga.rla pelo nobre Deputado pelo Rio de Ja.ueiro 
é falsa. . . 

Os Estados teem, pois, como principal . : 
dever, o de viver e de :l.fa.-:;ta.r de si todas as : 
ca.nsas de empobreciroento e de morte. . 

Mas, voltando ao que ia dizendo, o tempo _;t. · 
e um grande factor na solução dos problei]Uis •_.-
econ.omieos e nós não ]XJdemos diminui~ po~ 
a.c.çà.o de uma lei ou decreto um minnto 
siquer daquillo que ã absoluta.mente indi!Í·· . 
pensavel paro da.r·se a. compr •• ta. expausiio · 
das forçt\s economicas e :Productivas das · 
nações. 

Assim, pois, Sx:. Presidente. agi bern, collo
caodo o problema. tloa.nceiro fôra do problema.:, 
ec:onorníco, porque, si em um com peta a prin· ' -: 
cipat pa.rte em sua. :resolução ao paíz, ás forças · :; 
naturaes ajudadas e não prejudic<~das pela 
Mção interventora. do Governo, no outro o 
dever :Princi:Pal compete aos poderes pu-
blioos. · 

A. crise fiDQnceira deve ser enca.rada. de 
frente e resolvida. directamente pelo porler 
publico, e é o fim qne tem o -projecto ora em 
discus~: resolver este problema, -procul-ando 
af11stal-o do caminho que a Nação deve trilh"r 
para conseguirmos o mn.x.imo desem•otvi· 
mento·e progresso . 

Po!'ta.nto, encarando de frente o problema 
da. eril!e tinn.ncelra, nós si por um lado pro
curamos resolver e::.te probtemo., pol' outro 
damos par:t soluc;;iLo da crise economica os 
auxilios indirectos que estão nas mãos dos 
poderes publico; ; e, resolveuúo-a., nós cum
prim'>s um 1\ever e. ao mesmo tempo, ll.Uxi
liamos o pa.lz ua. solução dos graves proble
mas cconomicos. Sr. !?residente, a crlse tinan· 
ceil'a. que chegou a.o seu auge o anno passado, 
por occasíão <lo aocordo celebrado em Londres 
com os nossos credo~es, é anterior, a. meu vêr, 
ã. crise economica ; ell:>. vem das profundas 
pel'turb-a.ções ha:vidas no nosso meio circulante; 
toi a principio uma crise de napel, uma crise 
monetaria, pa.ra depois de todõs os erros pra~ 
ticados torna.r-se uma. verdadeira crise fi.Mn
ceit•;\, 

EUa a. principio aiTectava. sómente o n.osso 
meio circulante ; mais tarde a.ffectou a.Q 
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proprio Thesouro, pondo-o na situação emba
raçosa. em que elle se achou o anuo passado, 
situação que ainda perdura e perdurará. si 
medidas energicas não forem tomadas no scn-. 
tido ·de sol.-el-a completamente. sr. Presi
dente, disse eu gue a crise. ftu<~.nceira come
çou por· uma. cr1se de moeda ; ella. vem desse 
periodo ínflaciouista. que atra.vessàmos, e em 
que a derrama. de papel foi como que o erro 
de todos os dias . 

Já. em 1892, passados os primeil'OS enthu
siasmos causados pela. derrama. do papel, per
didas as primeiras illusões a respeito da si
tuação dos bancos emissores como elemento 
preponderante e moderador da. nossa circula
ção, nós tivemos de enfrentar com os prodro
·mos da crise. 

Nessa. occasião abriu-se nesta Casa uma 
discussão ardente sobre os diversos systemas 
financeiros, mas a verdade é que, por muito 

:· ·tt~mpo, a a.cção da. cama.ra foi qua.si que ne· 
gativa ; neste a.ssumpto, a.s opiniões se ex

. cluiam de modo a. não deixa.r prevalecer in· 
tegralmente um systema. 

Mas, Sr. Presidente, <~. situação foi se ag
_grava.ndo, os ma.les provenientes do papel 

. !oram augmentando, os males provenientes 
do augmento da circulação eram ainda M· 
crescidos com o proprio augmento da. ctr· 
eulação. Fomos cada vez emittindo mais, à 
proporção das neeessida.des passageiras e que 

· · só encontravam uma solução de momento 
em novas emissões, a ponto de chegarmos à 
triste situação do anno passado. 

Qual era a llOssa. situação em maio do 
. anno :passado, quando tivemos de confessar 

de publico que o paiz não podia. mais satis
fazer os seus compromissos com seus credo
:res 1 

Possuiamos um cambio de 5 5/8, taxa que 
parecia q1xerer ir decrescendo ainda mais, si 
a medida energica e prodnctora do fundlng

· loan não fosse adoptada. 
Tinbamos chegado ã. situação depois de 

esgotados todos os recursos, de tentados totlos 
os expedientes, de confessar á face do mundo· 
q_ue pela primeira. vez seríamos obrigados a 
suspender os nossos pagamentos. 

Os nos>os compromissos externos subiram a. 
qu~tro milhões da libras esterlinas por anno 
e não tínhamos mais nos reaursos do Orça
mento elementos sufficientes para occorrer 
ao pagamento de tão avultada quantia.. 

A baixa cambial avolumava extra.ordina· 
ria.mente a. vorba «Differcnças de Cambio, 
que parecia. ir ca.da. vez absOl'VE>nrlo mais os 
recursos do Orçamento. dei.:tando ps.ra a mo· 
vimeatação da ma.china 3lÜllinidtrativa iosuf
ficientes recursos. 

In~erveiu então a. solução do {tmding-loan. 
Nao quero examinar si o funding foi a 

melhor solução no momento em que ella foi 

adoptada ; não quero examinar si poderiamos 
na occasião obter mais e melhor dos nossos 
credores e-strang~iros. . 

O certo, porém, é que o funding immedia
tamente a.-::mou sobre a economia ínterna. do 
pn.iz; produzindo melhoria de sua situação 
ca.mbil.\1, melhoria que perdura até hoje. 

Assim sendo,-si fosscmos obrigados a pagar 
em metal, esta melbOria. representaria cerca. 
de 50 mil contos papel. 

Em um artigo publicado no Jornr.tl do Com
mercio, ao qual se referiu o Sr. Serzedello 
Corrêa, artigo traduzido da Bra;;ilicm Re1!ic1.o, 
veem annotados, &o lado de tudo quanto nos 
compete fazer para. normalizar a nossa si
t uação financeira., os beneficios produzidos 
pelo {unding. 

Temos em primeiro logar essa. taxa. cam
bial melhorada. de mais de tres pences por 
1$ e que eorrespoode, como acabei de de
mon~trar, a cerca de 50 mil contos, dada a 
integralidade de nossos pagamentos no ex
terior . 

Temos depois como consequencia. natur<~.l 
do fu.nding a operaç.'ío que se fez então para 
a reconversão das apolices de 5 •;. e que 
trouxe resultados vantajosos e reaes para o 
TIJesouro .. 

Ternos ainda a operação õenefica feita 
sobre as apolices tle 1889. 

Notaremos ainda. a. operação a realizt~r 
dentro de poucos dias sobre as a.polices de 
1868. Estas operações todas convergem para 
o equUibrio orçarnentario, equilibrio que, 
estou. certo, será attingido este anno, dadas 
não só as consequencias nat.uraes do {unding 
quanto aos pontos que acabo de enumerar, 
como ta.mbem as con;;equencias materiaes da 
politi~a de economia.~. outr'!lra tão apregoada 
e hoje seguida pelo Governo. 

Par a. demonstrar isto, basta. citar o que vem 
publicado nos jornaes sobre o Ministerio da. 
V1aç.'i.o. 

As despezas de ma. teria.! fixadas, na quantia 
19.000:000$, des~era.m a seis mil contos no 
1" semestre, o que dá margem a uma larga 
economia ao terminal'·se o exerci~io. 

Estas são as v:\nta.geos materiaes, facil
mente compntaveis, que ca.hem, pol' a-:-sim 
dizer, sob as vistas do publico e oriundas do 
fu.nding. 

Mas o funding não trouxe s<'lmente vanta
gens, trouxe tambem d~veres para o Governo 
que o a.ssignou, p:tra. o Governo que assumiu 
as responsabilidades que nelle se encerra
vam. 

Estes deveres prendem·se todos á política 
financeira. a seguir pelo Gov~rno e est.:t poli
tica é a •lo resgate, e a da. gr~.rantia. do meio 
circulante. E admittidos este:; princtpios do 
{tmding, acceita. a. politica financeira da con
tracção do papel-moeda e sua. subsequente 
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valorizilção, é certo que o pl'ojecto em dis
cussão é consequencia logica e inilludível do 
accc;rdo. '· · 

Assim sendo, o nosso dever, lealdade e boa. 
té estão ·empenhados na politieu. encerrada 
no projecto em d~bate. 

Devemos esgotar todos 03 principias que 
decorrem do (tlnding para só dcante de sua. 
improf!.cu.ida.de tentarmos outra. qua.lquet• so
lução. 

Tem-se dito a respaito do. funding que, 
findos os tres nnoos de sua execução, ellega
remos a um(!, situação peior do que aquella. 
em quP. nos a.cba.va.mos quando se teve de 
assígna.r o accordo de Londres. 

Affirmou-se que em junho de 1901 estaria
mos em uma situação p11i01' do que a do a.nno 
passado, isto é, com uma divida accrescirla de 
lO milhões de lihra.s e3terlinas e compro-
mi:;sos augmenta.dos de mais de 500.000 libras 
dejtu·os. 

Teob.o em meu poder um quadro com o 
qual se póde bem responder a. estAs objecções 
que se fazem ao a.coordo. O aecordo deu·nos 
tres a.nnos par11. dentro deites regula.ríz(l.rmo~ 
a situação financeir1l e ja os seus pri.meiros 
rasultados demonstram que é possivel, sinão 
uma completa. realização dos ftas do fundir.g, 
pelo menos é possível que, com esforço e de· 
dicação, ao vencer-se o prazo do futt.ding, 
estejamos em cundições que nos permitta.m 
encarar a nossa situação com esperanças 
muito mais lisoogeiras. 

Assim sendo, por este quadro demonstro 
que os nossos compromissos em Londres, 
sendo em abril de il-198 de quatro milhões de 
libras, ao cambio de 5 5)8. estes quatro mi
lhões ~xigiam a somma. de 170 mil contos rle 
.réis, somma que o nosso orça-mento não 
podia supporta.r. 

Em julbo de 1901, da.t'lo que perrl ure essa. 
taxa cambral de S-e esporo quo não perdu
rará, -pelo contrario su elevo.rü.,- dn<to que 
seja. esta mesma. tax>~ actual quo tanllll.mos 
.nt\ occasiii.o do vencimento do {llnding, e.~ta 
quantia de quatt·o milhões do libra.~ esterli· 
nas accrescida com o.s 500 mil libro.s necessa.
rio.s p11ra o pa.gameoto dos juros Llo (tmding, 
e~igiriio do Governo a somma de 135 mil 
contos. 

,0 SR. AUGUSTO CLEXEN-rLNO - Ao cambio 
do oito. 

O Sn.. Aumt~ro ;\IoNTENEGRO- Sim. E si 
essa. taxa. se elev;~r. como todos nós espera
mos, dadas as providencias ox:>ra.das no pro
jecto ora em discussão e outras qne natural· 
mente serão toma.:! as, a exigencia. será apenas 
de 90.01 0:000$ com o cambio de t2. 

Isto demonstra. que nlio ser:.\. o funding que 
peiorará a nossa situação financeira, pois 
findo o accordo, si aproveitarmos bem o 

tempo, os nossos compromissos não esta.rã.o 
eil:écti'vamente accreacido3; a reprise dos. pa· 
ga.mentos e.ffectua.r·se·ha sem maiores abalos. 

O Sa. GuEoELUA. MOURlo - bonseNa.n-
do-se baixo o cambio? · 

O Sn.. A'o&usro MoNT4-~:saao- Sr. Presi· 
dente, tem-se dito aqui que o fa.ctor do cam
bio é a balança. de vaJores entre dous pa.ízes 
dados. 

Este princi-pio é economicamente um prin
cipio verdadeiro e incontestavel. Da duas si
tuações mais ou menos identicas a balança de 
va.lor~s tem como expressg,o a taxa. ca.mbia.l : 
e esta ba.tanca. que determina. o va.lor da. 
moeda. de cada um dos Estados. 

Mas nos paizes de circulação de pc;.pel ha. 
um tactor a mais que deve ser computado 
qu3.ndo se proeur:l saber as origens, as cau
sas que influem sobre a taxa cambial. 

Est•L é a. opinião do proprio Governo quando 
diz em sua mensagem: 

« Entre nós parece fóra de duvida, obser~ 
vadas as di versas phases por que temos pa.s
sad,), qu~ o nivel do. taxa cambial desceu 
muito além do que poderia. ser justificado 
pela. ba.lauça. internacional ou pelas agi.ta~ões 
do. politiea. i o. terna.. A explicu.cão do pheno
meno encontra-se, pois, na. depreciação da. 
mceda.» 

De modo que, Sr. Presidente, uma situa. 
çüo póde sor boa, J.>óde um paiz ter os seus 
productos bem cotados no exterior e a sua. 
exportação set• superior á sua. importação, e ,. 
no entretanto do.J•·se um:t depreciação do va- ' 
lo r d•\ moeda., originari.1. dos erros da. poli- ; 
tica. t!nanceira do re3pectivo Governo. De- -\: 
ma.ís, o pl'Oprio excesso do papol lançado a · ~ 
esmo e sem plnno no merendo pócle trazer 
comsigo uma. deJ?reciação, porque a. abun- ': 
dnncia. do papel 1nfiue sohre a tmportaçio 
nngment.a.nuo~n.. Aqui mesmo "Vimos e..--;sa. 
ct~IIS:l ll~ir, -por isso que a.s emissões nüo se 
faziam pa.m dcson volver c fazer prospe1·ar 
ns industrlo.ll, nntes engendravam-se indus
triB.S po.ra. com ellu.s n.-b:>ot·ver o po.pel emit
tldo. 

A!Bim, pois. Sr. Presidente, o qne se pre
tende com o projeeto ora em discus.sâo, como 
consequenclt~- immcdia.to., como conclusões 
que uelle póde·se logo tirar, não é chegar n.o 
pa.r do cambio, pois o par do cambio é para 
oós al.ltua.tmente um ideal, mas sim o de 
chegarmos tanto quanto possível ao ponto 
índica.dG pela. nossa bal:l.nça. de vn.lores, tor
nando o cambio a expressão real da. nossa· . 
situação,- o que elle não é actualmente. · 

Como o Governo confessa. em su;~, mensa
gem, nã.o da elle a. idéa. de nossa. situação 
verdadeira, porque outros factores induem 
nessa taxa. Alem das cireumsta.ncias e~o· 
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nÕmica.s que influem para qu~ a nossa moona. o atreito é o mesmo ; o Governo resgata 
se deprecie, o ~al "<e~ to.mbem do proprio o · papel-moeda, retira da circulação taes 

· excesso dessa cu>culaça.o. . titulos depreciados. . 
O que se pretende. pois, fazer e levantar a O illustre Deput ado pelo Estado do Rio, 

taxa cambia.! e tor.aal-a a e%pressã.o verda.· Sr. Presidente. referm-se tambem ao fundo de 
deira. da nossa situação no mercado inter· garantia com a.s mesmas duvidas e objecções 
nacional. com que se tinlla. referido ao fundo de res- . 

Esta significa.cão o cambio não tem actnal- gate; S. Ex. acha um e oulL'O de nullos ef
mente e e a ella. que o Governo quer chegar feitos a respeito do plano que o Governo se 
eom o projecto em discussão. Comprehen- traçou. 
de-se, portanto, que o que se pretende não é A respeito do fundo de garantia.. antes de 
fazer chegar o cambio ao p&r, mas sim que passar adeante, desejo responder á objecção 
elle represente etrectivamente o esta/lo real do illustre Deputado por Ma.tto Grosso, o 
da ' si.tuaçiW. Por outro lado si se quizesse Sr. Luiz Adolpho, qtlanno. referindo-se a. um 
fazer ex abrupto que elle chegasse a esta. dos iMns elo projecto, a. uma das q11ota.s com 
situação. tal pretenção cnu.c:aria gra.ndes que se estabelece o fundo de garantia, S. Ex. 
desa.Stres -para as forças productoras do paiz, 11chou dítli~il o Governo apurar os saldos das 
o que absolutamente nã.o sequer, mas sim taxas.ar:recarl.ada.s em ouro. Referiu-se·então . 
que elle vá subindo lenta. e sua. vP.mente. de ao imposto de pha.roes e dócas, cuja renda. é 
modo que o p(lir. possa fruir os beneficios arrec~'dada em ouro e o serviço pago em 

.oriundos dessa alta cambia.!, :wostumando-se papel. 
a ella. O mn.is serl:1. especuln.r. isto é, fazer Só pelo prazer de encontrar duvidas e ob-
o que todos nós coodemoamos. scurida.d·~ onde ella.s não existem, poderia 

· As:im, pois, Sr. Presidente. o que se quer S. Ex:. lança.J.' tal objecção. 
com o projecto em discus::ii.o não é ($zer com Sabe S. Ex. que o que diz o projecto é que, 
que o cambio chegue a 27, mas sim fazer- com deduzido o serviço p:~.go em ouro, o saldo da. 
que fiquemos livres da crise financeira, receita arrecadada em ouro irá para. o fundo 
actuando de modo que o aa.m bio rerresente o de gara.n tia. 
esta.do verdadeiro de nossas :fl.nancas, não se Logo, o servico de pharoes e docas que é 
pretendendo, !JOrtanto, fazer uma pressão pago em papel não póde trazer as difficulda
cambial no sentido da alta, o que r-~.ta.lmente desde que S. Ex. faiia; nada. tem com o ser-
causaria graves desastres para o pa.iz. viço pago em ouro. 

Sr. Presidente, o illust re Deputado pelo Afastada esta objecção de S. Ex: . , voltarei 
Rio de Janeiro, refel'indo-seao fundo deres- ao que disse o illustre Deputado pelo Rio de 
ga.te, dit:se que elle não era. propriamente Janeiro. 
pam resga.tar o papel-moeda, mas sim um Disse S. Ex. que este fundo de garantia 
fundo de contra.cção do papel. não era precisamente um fuoclo de garantia., 

Nãó comprehendi bem a censura. que por- era. um lastro. que de modo nlgum auto
ventura as palavras do Sr. Deputado -pelo riza.va o particular a. ir com n notu. ao The
Rio de Janeiro possam encerrar em relação souro e receber com ena a. suo. quota. parte 
ás disposições constitutivas de semelhante do mesmo lastro. 
fundo. Sim, Sr. Presidente, o fundo de garantia. e 

Fundo de re9gnte ou fundo de c'>ntracçã.o, um lastro de emissão e, emquanto niio melbo
tudo dá no mesmo; para mim tanto f:\z que rar a situaçii.o economicn do Jlaiz. elle niío 
o Governo recolha sua.s cedulo.s e que as pócle sm• outra cou~o.. poL•qunnto nü.o podere
queime, como as receba. em pagamento do mos esta.blllecer n conversibilidade elo. noto.. 
serviços publicos, sob a. Jür·ma. de impo:;tos e Scrin. um erro tit·o.r ouro dos pn.rtioulnres, 
guarde-as nas nrcas do Tbesouro po.ra. depois lilzcl-o cntrn.r nns o.rco.s tlo Tltosouro c no 
qucimnl-as. mesrno m?vimonto ontr·ogu.l-o elo novo ti 

O resgate dã-so elo mesmo modo,ji1 se com- cil'cUin~.ii.o pn.rn. ser rlltt.lmrnte expo1•ta.do. 
pra.ndo directamente, já se recebonr.lo do povo 0 que o projecto quer á esl=•bclccer· um la.stro 
nos guichcts das a.\fandcgv.s e não a.s resti- quo se irá aw,]umttndo, e ti. proporção que 
tuindo á circulação. t1ssim !Ur succedondo irá garantindo mais os 

Não compreheodo bem n. objeccão do lllnstre portadores das notas. 
Deputo.d_9; a propria mansagem refere-se a. Por essa occo.sião S. Ex. referiu-se de 
esta. acçao do resgate, consider-an•lo-a como novo ã. historia elos nossos lastros, historia. a 
de muito bom effeito, pois diminuíra o papel que tiz ailusilo ein meu discuri!o anterior, 
em circulação, dando-se a valorização pela mas que preciso apreciar ainda. em alguns 
contracção rlo meio-circulante. pontos. Os lastros organizados. de conformi-

. Por conseguinte, fondo de resgate, compra. dade com as leis anteriores, eram em apoli
dJ.recta por parte do Governo ou gua.t•da. ces ou em ouro . E$tes lastros em ouro eram 
do papel que lhe é entregue pelo particular, na importa.ncia da. metade do valor das notas 
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que cra.m chamadas a garantir ; os lastros 
em apolices eram de tanto qua.nto as emi~sões 
Tealizada.s. 

Além dessas emissões haV'ia a principio a 
propria emissão do Governo, que corria sem 
gar:<ntía. alguma, senão a. palavra deste. 
Vê-se logo que esta balburdia não podia ilei
:xar de influir sobre a g'•rantia que o lastro 
estabelecia. Seguidamente vieram mOdifi
cações da legislação sob•·e la~tros. permit· 
tiu-se aos bancos a emissão, então não mais 
sobre o duplo. mas sobre o triplo, de modo 
que estes lastros viram immediatamente sua 
força ga.ran tido r a. dimín ui da. 

Sendo logo augmentadfl. a emissão,manifes
tcm-se a segunt1a causa de perturbaçiLo, que 
não podia deixar de influir no valor da 
moeda. A terceira causa da perturbação foi 
que os lastros começaram a ser fictícios. 

Basta cita r o caso do Banco Emissor de 
Pernambuco, que pediu ao Governo 400.000 
libras, poz em Iogar do deposito lettras que 
não foram pagas e emittiu sem qne houvesse 
com ta! preceder augmentado a garantia. 

0 SR. JosÉ AYELINO -E tn.rnbern O Banco 
Popular. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- E' verdade. 
Tudo isto não podia deixar de influir sobre 

o espirlto publiCo. 
A quarta causa é que em Jogar de ter ces

sado a. emissão por parte do Governo, esta 
continuou, em grande escala : a. lei de 1875 
entrou em jogo: foram feitas emissões não· só 
em virtude desta lei, como fóra. das disposi
ções legaes. como succadeu por occasião da 
revolta. · 
. O Sn.. Josfu A VELINO - Fora dos limites da 
lei. 

O Sn.. A1iGUSTO MoNTENEGRO- Hou~e no
VM in!lnções sem que se tivesse augmentado 
o \•ator da garantia, porquanto a população 
não !lis~ingue entre notas dos. bancos e notas 
do thesouro. nem eutre aquellas as· que são 
ga.rantidus com ouro ou papel. 

Isto. porem, ainda não bast<~..va. e começou
se a tt)cal' nos lastros. que logo nos primeiros 
tempos não ficaram intactos e com o pretexto 
de a.ttender ás necessidades publicas foram 
rliminuidos a ponto de se extinguirem com
pletamente. 

O SR. Josll: AvELINO- Volatilizaram·se. 
0 SR. A'UGl.lS'l'O MONTEN'EGRo-Sim, e usan· 

do de um~~ express5.o mais em voga, foram 
mobilizados. (Apartes) . 

Di ao te disto, os portadores das notas nunca 
souberam quándo esta. garantia deixou de 
existir. 

Assim, -pois, não se J.lÕde julgar ~lo vator 
real dos fundos de garantia pelo que se :pas-

sou entre nós; :porque aquillo roi uma 
experiencia frustrada í sobre ella não ~e pócl.e 
assentar argumentos contra a. . politica ·que 
!lade a. instituição desses fundos de ga.ra.ntia. •. 

0 SR. Jos:i: AVEL!NO -Mas O .pedido de. 
V. Ex. é de !ando de garantia ou de 
~~~? . 

0 Sa. AUGUSTO MONTENEGRO- E' para g!)r 
rantir o que !lca ; nós não vamos .(azar 
nova emissão sobre este lastro. (Apartes.) 

Assim, pois, Sr. Pr~sidente. o que se deu 
entre nós não justifica. de modo algum uma 
con<lemnaçã,o peremptoria á política finan
ceira que se baseia. na. constituição de um 
fundo de ga-rantia ; porqu~. pelo contrario, 
entre nôs ella. nunca foi realmente praticada. 

O SR.. PAULA RAMOS-V. EX. sabe que fol'· 
mou-se nesta Camara uma corrente de opi· 
nião contra o tundo de garantia e á frente 
della estava o illustre Deputado Sr. Illay
rinl;,. (Ha out1·os ap trtes.) 

0 Sa. AUGUSTO MONTENEGRO-Ocertoé que . 
quando o Parlamento votou o projecto que :· 
encampava as emissões, chamando ao The· ·, 
SOUI'O a responsabilidade das notas, só 
e~isti·~m dos lastros as apolices; 11ão porque o 
Governo não tivesse teutado usar destas, mas 
porque não encontrou meio de coUoca.l·as. 
As a11olices de 1889 não foram dispo5tas pelo 
GovGrnu nos momentos de crise, não porque 
elle não tive~se tentado mas porque não 
pôde. . 

EJ!as não tinham cotação em Londres e em 
nenlmma. parte que não alli pod1a o Governo 
levantar os recursos de que precisava.. 

Nlio condemnemos, pois, o fundo de ga.· 
rantia pelo g.ue se deu entre nós. O que se 
deu entre nos foi o falseamento dessa poli• 
tica. ; o que succedeu entre nós foi que os 
lastros dus bancos ternaram-se objectos de 
luotas encarnicarlns entre theoristas e econo
mist:\s, uns q_ue pregavam a sua. intangibiti
dade e outros que procuravam mobílizal·os, 
pa.ra aindi\ mais augmentar os erros e os in
convenientes da nossa. circulacão fiducia.ria.. 

Mas, Sr. Presidente, afllrmou-se ta.mbem 
que os lastros constitui dos •oh ~?>SSa fórma. 
desd~ que não se a•lmitte a conversibilidade 
da. nota, eram inefilca.zes pa.ra servir de 
ga.rantía á emissão LE~ita.. 

Parece que das proprías palavras aqui pro· 
feridas se inf~re que, para que o fundo de 
garantia seja suBl.ciente para tranquillizar ao 
portador da. nota, será preciso que esse fundo 
se eleve ao IX>llt<l de, effectivamente, repre
sen.tar o va.loJ> das notas em circulação. 

Mas, Sr. Presi•lente, nos typos classicos 
dos bancos fie cil:'culaçã.o sobre ouro não 
existe essa igualdade entre ~.s notas em c!r 
cu\aQão e o ouro depositado em suas cavas 
paro servir de garantia. â. mesma circulação ... 
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. Assim é que no Banco · àe lngLater,·q, h:~. I E a respeito deste- vice-versa - muito . se 
uma. ditret-ença de 14 milhões de libra.!> entre I discutiu nesta ca.mara, para. sa.ber-sa o que 
ópa.pel em circulação e ú our·o depositado e:lfect ivamente estaYll: dentro das pbra.ses do 
em· suas ca.vas para :servir de garantia art. 3• do projeeto. dtscutindo-se, .a este pro
á.quelle papel. Ha., portanto, uma. emi::isão posito a ·iotel' Venção do Governo no m~rca.~o 
a descoberto que é garantida. pelo governo, cambial, procurando-se ver nessa autort~aça_o 
de ·conformidade com os a.ccordos feitos entre recurso que ~e da.va ao Governo pal'a agrr d!· 
o banco e o governo ioglez, pois foi o go- rectamente súbre a depressão cambial. 
'Verno quem absorveu, por assim dizer, o ca- Sr. Presidente, a theoria do Govern? é de 
pita.~ daquellc banco. . . completa. abstenção no men~ado ca.mb1al ; o 

Nv.o ha, por consegumte, Sr. P~es1den!e, principio pregado por elle é o da. .nenhuma 
no typo ma1s puro. dos ba~cos de ct.rcula.çao. intervenção no jogo da tax~ cambul..l. M~, 
ouro, uma. gara.nh a. etrecttV·• para todas as ententlamos-nos· a questã.o e de med1da : dt
n~ta.s em circulação. _En_tr.etanto, ainda. ~â:O zer-se que o Go;erno não intervem_ no jogo 
fo1 abandonado o pnnc1p1o da. converstbl- ~mbia.l é dizer·ae que o Governo nao com
lidada, seorlo suas notas immedla.tamente parece como qualquer particular, no merca
troca.das desde q~e são apresentadas. do cam'bia.l, para. comprar e vender lettras, 
· Em Franca. da-se o mesmo phenomeno, para explorar e;sa.s transações e obter, como 
accrescentando-se ainda muis uma. circum- o-ra.nde freguez que é, avultados lucros, .não 
stancia : o Banco de Fru,nça. t~m etrectiva- ~ó para si como para todos que se aprovei
mente uma. grande differenca entre o seu tam de uma certa corrente imprimida ao 
lastro, ouro, e a sua circulação, 1,l3Pel; . a movimento cambia.l. 
dül'erença é representada pela prata amoe· Mas sr. Presictett.te, oomo o Governo po
dada. em escuclos de cinco francos que aquelle derá abandonar o mercado cambial; o mei:
esta.belecimento tem em su:\:i cavas, e mais c;tdo onrle se cota os seus títulos, o seu papel, 
ainda pela sua propr:i:L car~i:a. commerci!!-l· _ 0 Governo que é o mais interessado nesEa. 
que S!lrve de gnraatta addlCIOna.l á :sua ctr- cotação, que não deye deseja:r de m.odo algum 
culaçao. . ·- que o seu credito va por agua. aba.rxo 1 

O nobre Deputado palo Para., por occastap Não . 0 Governo nü.o intervirá no mercado 
de tr~tar des~e po~to, trou.~e algumas const- cambia'!, esta é a. soa politlca ; ma~ si elle ~e 
dera.çoe~ sobre, o llt-metil.~b:.m~ r~ncez:. . . desinteressar da taxa. cambial, s1 elle nao 
TlleorJca.~le.;almente b1-metalltsta, pra.hc~ convergir todos os seus esfol'ÇOS como a.ffir· 

mente, pore.m, real~ ente a ~ran~ é u m pa.JZ: mou na. Mensagem. para a alt<J. da taxa. ·ca.m
monol!letall:~ta. (apoudos 8 n<W<<po<a~os}, desde bial no sentido de resolver a cl'ise ftoanceira., 
que nao se pode p<lgar em prata smao uma ' ·ntervirit. 2 . 
rrac~o das dividas, desde que se esta.bebce o qux:i:n, pois , entendamo-nos. Ha. interven.-
ma.xlmo do pagamento em prata . A Frunça - e ·ntervençã.o · 
~m. e'!lprega.do todos _os. meiO!; no s~ntid~ de çQua~ é a acçtio legal, a acção regular 
dtmtn~lr o~- seus .PreJUlZ<?S, provementes da e 0 Governo poderá. tet' sobre 0 mercado 
proprta. untao lat1aa, e aJDda ha bem pouco qumb· 

1
? 

tempo ella.. entrou em a?Jordo ~om a Belgica e ca E' ~~s~ intuito que foi escripto 0 art . 3• 
com a ltalla, afim ~e na.o contmuar a. ab~r- · . , · t ·t d d G verno 
VCL' toda. a circulaçao ue prata. de suas soctas do proJecto. !_:: no 10 ~~ o e ar 80 0 
na. união moneta.ria. ' os recursoo na~ para 1r ao mercado co~~ro.r 

Assim sendo, Sr . PresidentB,-eé p:tra este e venul'r ca.mlnaes, ma.s pa.~ uct~ar leg1t1ma. 
ponto que quero cha.mar a. a.ttençiio d!t ca.- e rea.lment~ ~obre a. cotaçao d seu pa.pel, 

· ma.ra-nilo é preciso que a garantia attinja :Lo wbre a ~leva.çao da taxa pela. qual se 3.feN o 
va.lor da circulação, pa.rv.. que se tenlla uma. seu credl t~. . . os 
garantia. real para esta circult~.çã.o , vi~to que Sr. Prestcl_eate, nesde que ~os dtzem. que 
nos bancos a que me aca.bo de referir esta o mal do pa.12, a. causa da. t.a1xa. camb1al é o 
garantia só existe em parte, sendo o resto e:x:cesso do pa.pel, --~ ~overno, retra~lndo o 
coberto pelo credito dvs proprios b~ncos. papel , exerc<l. acç.~o mcontestavel ~obre o 

Nest..."'.S conotcoes. não no~ devemos demover merco.do ca.tnbHll; tntervem, portanto. 
do proposito de est&belecer esses fundos e clles E' o proprio Governo quem o a.mrm3.. 
irão augmenta.ntlo de importancia á pt•oporyã.o o SR. B..ut::eosA. L:wA.-E ó só 0 excesso do 
que os annos torem decorrendo, tt·anqUJlli- papel 2 
zando cada. · vez mais c's portadores <le notas. · . 

Outro pGnto, Sr. Presidente, que foi obje- O ~.a. •. AuGu,r:~ MoNTEI\~GRo-Eile dtz o 
cto de controversia. n esta. casa 1oi a disposi- que Já. t1ve occas1ao de ler. 
ção do art. 3•, que dá ao Governo autoriza.- O Governo amrma que a depressão da. ta.xa 
ção pa.ra empregar o fundo de garanti<~. no cambial a.O ponto a. que e.sta chegou é devido 

· augmento do fundo de resgate, e vice-versa.. ao excesso do papel-moeda. 
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SES!Ã.ó EM 26 DE JUNHO . D~ l8:98 

O Sa · Gul!:oELil,\. MouP.:\o-E V. Ex. diz· tuida.pa.ra. protecção ao commereiot· acbo que 
isto tambem 1 convém cassal-a., revogai-a, afim ae deixar 

OSR. AUGUSTO MONTEl\'EGRo-Pois,si tenho bem claros ?S intuitos.do Governo. . · . · 
um pro.iecto que estabelece os pontos cardeaes .sr. Pre:S~dent~, o lllustre Deputado pelo 
do. programma do Governo •. , R10 ~e Jane1ro n~o comprehendeu ~mo me-

Acho que a balança internacional produ- chamsmo do proJ.ecto, q.uando este d1z que do 
ziria sem dllvida llma. depressilo do cambio, fundo de ~arant1a. _se t1re l.~i.OOO:OOO$ p,ara. 
mas acb.o que essa depressão nao seria igual attentler. as necessidades ormnda.~ de cr1ses 
á actual si tivessemos uma rr.oeda em outras <:<?mmermaes nas praças da Repubhca. S.Ex. 
·condições vm, como que boiando pelo Oceano Atlau-

• tico, as palhetas rle ouro, vindas de Londres 
O SR. PAULA. RAMos--Mas, si o nosso tlmdemauda. do Tb.esouro. 

principal producto fosse tres vezes mais cs.ro Não, .Sr. Presidente; 0 processo se faz de 
e a nosS•L producção quadrupla, pouco impor· maneira muito mais· simples, muito mais 
ta.va o extesso do papel. curial. 

O SR. AuGusTo MoNTEI\'EGRO- Estou fal- O apparelho tina.nceiro G commercial está 
la.ndo da intJ.u,·ncia. restricta. do Governo no perfeitameote habilitado para fazer o trans· 
mercado cambial. · porte desta quantia. sem que precisem vir boi· .. 

A theoria da. não interven-~ão nã.o póde ser ando pelas V'agas do Atl&ntico palhetas de 
absoluta. ouro em procura do nosso Thesouro. 

Acho que a baixa. do ca.mbio a taxas mise- Não é facto raro o transporte de ouro : elle 
ra.veis tem como causa o excesso do papel- se fllz commummente, conforme as necessi· 
moeda; desde que o Governo diminua esse dades do commercio monetario. Si um facto 
excesso, está ~gindo sobre a ta.J~:a cambial ou succedido entre nó:> trouxe para a idéa um ,' 
intervindo. certo ridiculo, nem por isso o transporte do ·: 

O Gov-erno nã.o vai comprar cn.mbíaes, não ouro deixa de ser cousa. comesinha. e corri- · 
entra neste jogo, nesta. especulação; m~s queira. 
nada impede que tome medidas no sentido de Sr. Presidente, tem-se combatido a dispo
va.lorisa.r o papel e elevar, portanto, a taxa sição do art. 6", sob fundamento de que, no 
cambial. caso de ratra.eçã.o da moeda, não e ~tó que 

E' a esta consideração que obedece a dispo- vira solve:r a crise. Não concordo com esta 
sicão do art. 3•. doutrina. 

O S:a. SER.ZEDELLO CoRRÊA.- Isto vem pro· 
var que o vice-versa vai set· o grande eixo. 
E:;te fundo de garantia ba. de ser um fundo 
de resgate. 

0 SR. AUGusro MONTENEGRO- Sr. Presi
dente, volto a. fallar da lei de 1875, que me· 
receu impugmv;ão por pfl.rte dos Srs. Depu
tados pelo Pará e Rio de Janeiro. 

Acho no discurso do illustre Deputado pelo 
Rk, de Janeiro proposiçõe;; que de rnorlo a.l
gum se coadunam com o espirito do legisln.
dor ao -votar a lei de \ 875. 

S. Ex. fa.lla. em dous pontos do emprego 
dessa lei como meio de supprir a falta de re
cursos par a. o Estado pagar as suas tlespeza.s 
ordinarias. 

S1•. Pl'esidente, o pensamento da lei de 
l8i5 não 1oi de soccorrer o Governo nas suns 
crises de numeraria ; o pensamento da lei 
de 1~75 foi de auxiliar os b11.ncos de depositos 
no sentido de fa:lilita.r os descontos em 
:periodo de crüe, proveniente da falta. de 
numeraria .O falseamento desta ll?>i é que tem 
permittido o Governo uza.r della para. evitar 
as suas proprias difllculdades e satisfazer as 
suas proprHIS necessida.das, quando as arcas 
do Thesouro estão va.sias por fiilta de re
cursos. Posta. a questão nos devídog termos 
e expliaa.dos os·intuitos da lei de 1875, insti· 

C::uu:~.rn v. I! 

E~tã. provado que a massa. do papel no Bra· 
zil é demasiada para. as suas neces3idades e a 
prova está no discurso do nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, quando diz que existem 
100 mil contos no cinturão do italiano, 100 
mil contos no pé de meia do portuguez e 100 
mil contos nos cofres dos bancos. 

Si não fosse demasiado o papel não haveria. 
esses 300 mil contos em deposito; elles es
tariam em circulação para servirem de re
guladores do5 valoees e instrumentos das 
trocn.s. 

Si não fos5e demasiado o nosso meio cir· 
cuiante, não se dariu.m esses depositas exces
sivos que cousa alguma. signitlcam, sinão o 
exces~o desse mesmo papel. 

SI". Pr·csidente, as crises commerciaes a 
que o pro.jecto é chamado a debellar e a cuja 
resoluçli.o elle traz o seu remedio, proveem 
ou da retracç-.ão do papel pela sua emigra
ção para o interior ou da retracção do papel 
por fulta. de confiança., isto é, diffi..culdades de 
descontos provenientes do temor de perder 
em operações realizadas em um meio alar
mado, como são aq uP.lles dominados pelas 
crises commerciaes. · 

De um ou de outro modo o Governo -in
tervindo com o ouro resolve a crise, já 
chamando este papel que estã. guardado pelo 
receio de atirai-o a descontos ·sem certas · 
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garantia~;, já chamando-o_ de o~t~ praças 
para com elle debellar a znsuffictencta, 

o que o Governo deve fazer. é. facilitar as 
operações de descontos, perr:mttrr aos ~ucos 
que corram em soceorro dos commel.'ctantes 
em suas dlfficuldades; de um{), mo.ncira. ou 
de outra. níi.o sEI dá no paiz sinão uma 
deslocaçã.o de numeraria, ou l'et racção delle. 

Não devo abandonar a tribuna, Sr. Pre
sidente, sem me referir ao que disse o nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro, a respeito 
da. Estra.dn de Ferro Central. S. Ex. inda
gou do a.utor do projecto ou da Commissão 
o que é que se pretendia f;tz ,r de~ta. es
trada, qual o. razão pot· que ella. f~1 col
locwn. fóra do mechaoismo do pr·oJecto e 
trouxe ao ~onhecimento da Camara um plano 
machiavelico, affirmando tratat·-se de entre
gar aos credores inglezes aquell~ Estrada 
de Ferro em troca dos tttulos do (unding . 

Si o que o noiJre Deputado afflrmou fosse 
verdade, Sr. Presider.:.te, o Sr. Dr. Campos 
Salles, armando e executando este plano, não 

· · seria. um l ouco, - seria um traidor • . 
Devo. entretanto, dizer que os intuitos do 

Governo não são aquelle>J que lhe attribuiu o 
nobre Depuiado. O Governo re~ervou a. Es· 
trada de Ferro Central, porque acha. que esta 
estrada. será. o ultimo elemento a usar para 
solução da nossa crise ftnanceira e quo nós 
estamos ai orla em condições r1e realizar outras 
medidas que não a vtnda da Central, para 
r e.."'lver a. nossa situação tioanceira. Não t 
Sr. Presidente, a Estrada C<:<ntral não serâ 
usada para. realização do plano sinistl•o que 
S. Ex. trouxe ao conhecimento da. C;omara. 
e que , a. ser verdadeiro, ·poria o Governo 
em uma séria situação perante esta Ca.mara. 
e o paiz. 

Sr. Presidente, S . Ex.. ainda se referiu por 
fim aos intuitos de todo esse mePhanismo 
financeiro, cuja. approvação se pede à Ca
ma:ra., a.tnrmando que elle gyra em torno da 
elevação da. cotação dos nossos titulas em 
Londres. 

Devo dizer â Camara que o Governo não 
póde descuidar-se da cotação dos seus titulos 
n o estrangeiro, a exemplo do que praticam 
todos os governos, pot•que e pela cotação dos 
titulos nos mercado3 exteriores que se re
gula a. situação financeira dos ·pa.izes . 

Assim sendo, o cuillado que o Govel'Do 
possa. ter, :porventura, a respeito da cota.ção 
destes titulas, elle o tem no rl e~empenho ole 
sua mis~ão governamen tal. Nito direi. 
como o nobre Deputado, que a. cotação de 
títulos tenha. se elevado, nestes ultimas tem
pos, correspondendo ao plano t ctrico que 
S . Ex. traçou. por que os C<tpitalistas neste 
ponto não se enganam de uma maneira tão 
baix.a. e VUlgar. 

A cotação desses titnlos representa e.IIecti
vameote uma. melhoria da nossa situação 
financeira,- a. confiança. dos ca.pitalistas 
estrangeiros na politiea. adaptada pelo Go
verno. 

O SR. PAULA. R~ros-lnfelizmente não 
confirmad~ pela taxa. cambial. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- Era O qne 
t inha. a dizer á Cs.mara. em resposta ao nobr e 
DJputano pelo. Rio d!! Janeiro. 

Espero mais uma vez que, dis.9ipadas todas 
as duvidas a r r.spéito das disposições do pro- · 
jeeto em (liscussão, a Camara o <\cceit ará,con
fiando a.o Governo a suprema ta.refa de ex
ecutai-o da. mo.neirn. a mais condigna. e propria. 
a elevar os credltos e a dignidade do :paiz. 
(.Muito !Jem; muito bem.) 

Ninguero mais ped.indo a palnvra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

E' a.nnunciada. a continuação do. 3·' discu...~o 
do projecto n . 16, de 1899, autoriza?do_o 
Po1ler Execut ivo a. vender a prazo aos labrl
ca.ntes e mercadores attingidos pelos impostos 
de consumo,constantes da. lei n . 559, de3l de 
drzembro de 1898. que o requererem, as es
tampilhas necessarias para SPrem seliada.s 
desde jâ as mercadorias que tiverem em de
posito, mediante as condições que ,,estabe
lece. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuncta.mente em discussão as seguintes · 

E:\IEND.A.S 

Ao projilaca n, 16 de 1899 

Ao tut. 1 •. Elimine-se a. palavra-fabri-
cantes. . 

Ao§ 1°. Elimine-se a pa.Iavra-fabr1ca.ntes. 
Sala. das se~sões, 26 ele junho de 18QQ.

J {J{7o de Siqueira. 

§ 4• ao art. 1•. As fabricas de phosphoros 
nos E~tados gozarão dos fe.vores da presente 
lei. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1899.
Atfonso Costa . 

No art.l•.Substitua.m-se a.s ps.lavr:..s-dcslle 
jã.-por antes de exposta á vendo.. 

Sala rlas sessões, 26 de juuho da 1899.
Ar tlmr Peixoto, 

Ao art . 1', lettro B, rlo pr?jec~o n. 16, 
de 1899, diga-se : - pela pnme1ra. auto-· 
ridafle judicla.rin. da. comarca.. 

Sala. das sessões, 26 de junho de 1899.
.NUo Pe;cmh(J,. 
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Ninguem -pedindo a pMavra., é encerrada. a 
discussão e adia.dn. a votação até que a Com· 

· · missão Especial dê parecer sobre as emendas 
oi!erecidas. 

E' annunciada. a 1' discussão do projecto 
n. 32 A, de 1899, autorizando o Governo a. 
abrir, no corrente exercício, M Minlsterío da. 

· Justiça. e Negocios Interiores, o CNdiw extra· 
ordinario da 60:000$, afim de auxiliar a «As
sociação do 4• centeoario d(l. c!escobert_a. do 

. Bra.zih>, na commemomção que ella. proJe~ta. 
realizar no anno proximo vindouro . 

Nínguem perlindo a palavra é encerrada a 
disc~são e adiada a. votação. 

E' annunciada a continuação da discuEsão 
unica do parecer n. 19, de 1899, modificando 
algumas disposições do Regimento Interno, 
por indicação apresentada. pelo Sr. Augusto 
Montenegro. 

Veem ã Mesa, são lidas, · apoiadas e postas 
conjuncta.mente em discussão a.s seguintes 

ElfENDAS 

Ao parecer n. 1.9 ele 1.899 

Elimine-se do art.l3l as palavras- excepto 
quando propostas pela maioria da Cornmissão 
de Orçamento c relativas ao respectivo orça· 
menta. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1899.
Silw~ Ma ri.:;. 

Su:pprima.-se o periodo que diz-A' Commis
são de Orçamento compete fazer a. redacçã.o 
deflniti v a. dos projectos de orçamento. 

Supprima-se o período que diz:-E' expres
samente v~la.do crear nas leis orçament!lrias 
repartições, etc., etc .• a.té o fim. 

Sa.la das sessões. 26 de junho de 1890.
Moreira Alces.-Geminiano Brazil.- Marcos 
de .4.raujo. -Urbano S aJSto~.- Francisco &
dré .-Jo,7o D<tr1tas FUho - Arlalberto G,.ima
,.,rcs. -Se.lbro.. -Lu i= JJom,:n!Jues.- Ilde(unso 
Alvim . -Al(redo Pinto.-Galctino L oreto. 

O Sr. Bueno do An.:Jrada vem 
justificar •luas cmenrl11~ . Determina. uma. IJUC 
se nbrn.m as sns~õos com o. p1•esença. d ;t qua:r· 
ta pa.rte dos Oepllto.dos. 

Em uma cidade tão vasta o com tü.o clim
ccis meios de tra.osporto niio é •liiii<:il que 
os Deputados se vossa.tn atroznr nlguns mi
nutos, deixando :1sstm de concorrer, múo 
grado sen, para os trabalhos. 

A outra emeoda determina que ;;ejam 
dispensados de i" discussito os projeetos 
oriundos das eoromissõe~ permanentes. sub
mettidos, entretanto, a doutrina do a.rt. 118 
do Regimento, (Muito bem.) 

Vem. á. Mesa, e líd~. apoiada e entra con
junctamente em discussão a. seguinte 

Emend-a 

Ao parecer n. 1.9, de t UJ9 

Art. 57. Redija-se assim :-Achando-se 
presentes Deputa.do3 em numero de um 
qunrto, o Presidente abrirá a. sessão com as 
pata.vras:-Abl•e-se a ses~ão. . 

Art. 1-18. Ao substitutivo apresentado pelo 
Sr. Paula Ramos. acc1-escente-Ee depois das 
palavras .x Pilder Exeeuti>o» do art . ll8, o 
seguinte:- e os projectos oriundos das com~ 
missties. 

Sala das sessões, 26 de junho de 1899.-
Bt.teri.{J de AnáYaíl« . -

Ninguem mais pedindo a. pala.vre, é encer
rada a discussão e adiada a \'Otaçã.o. 

E' annunciada a 2" discussão do projeeto 
n. 5 A. de 1899, estabelecendo regras a que 
deve oberlecer a discriminação das t.t:x:as de 
seno. que podem decreta!' a União e os Esta- . 
dos, e dá. outras providencias. 

Entra, em discussão o art. 1•. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Manoel Fulgeucio. 

O Sr. Manoel Fulgeneio mos
tra. q11e o projecto vem cre<tr grandes diffi
culdades nos Estados de área immensa., como 
o de Minas Geraes. porque os homens rusti
cos do interior sabem qne lhes é facultada 
hoje rev•tlidação do sello, de modo que serão 
facilmente illudidos com a nova. disposicão 
qu~ nnnulla os documentos desde que 
ralt e o pa~ramen to do sello de revalidação 
dentro de 90 dias ele prazo. 

Pensa o oradot' que essa. e:.dgencia, além de 
3er um disparate, é uma medida que póde 
favorecer muito a velhacaria. Assim, justi
IIC!I. uma emenda. que, espera,ha. de merecer o 
apoio da. Commissão de O~·ça.mento. 

Cbama. tnmbem a attenção doa collega.s 
para o § 2•• do projecto em d !scussiio, estancro 
certo de que elle vem re3tringiz• n competen· 
cia dos Estados na decretação de t tlX•IS de 
sello, pm·qu:~.nto U.cixa á taxac;to csta.dua.l 
apeoa.s os contrn.ctos feitos com os respecti· 
vos gove1·nos, os docume}ltos que devem ser 
juntos aos autos e os proprios autos . 

A União está ren.lmente prejudicada nesta. 
questii.o •!e sello, mas convém não cercear a 
líberdade rios Estados e nem ferir direitos 
como poderá acontecer no caso das Iettras de 
terra. que só tiverem sellos dos Estados. 

Espera. que a. commíssão reflectirá. sobre 
esses pontos e tomar:\ em consideração a 
emenda que mandou á Mesa. (Muito óem.) 
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Vem â. Mesa, é lida, apoiada. e entra con
j ttncta.mente em discussão a seguinte 

Emeruia 

Ao projecto n. 5 A, de 1.899 

Ko logar competente - Depois das pala
vras 31 de dezembro de 1893, accreseente-se: 
-exceptuado o §Z" do art . 10 da mesma 
lei-o mais como estã. no projecto. 

Sala. das sessões, 26 de junho de 1899.
~'lilnoelli'ulgencio. 

Continúa. em discussão o a.rt. 1 o. 

O Sr. Julio dos Santos vem 
discutir este projecto com bastante constran 
gimento, ?orque ouviu dizer que a materia 
nelle contida faz parte do pt•ogl'amma finan
ceiro do Governo e traduz o pensamento 
constante da mensagem presir\encia.l. 

Apoiando o Governo. só a. contragosto vem 
oppor-se a qualquer idéa do seu progr::..mma, 
mas na. questão do sello está em uma situa
ç,OO especial, cL·eada. pela attitude que assu
miu em 1806, apresentando uma emen•la. que 
foi acceita e que foi mesmo transcripta ipsis 
1:e1·bis _no regulamento do sello hoje em vigor. 

No JOrnal que redige no seu districto, o ora
dor criticou a lei que a a.ssembléa. flum inense 
votou no anno passado, mais ou menos nos 
moldes desUl. que o Congresso Federal acrora 
discute. "' 

O orador (l"seia estudar a. constitucionn.U
dades das medidas r.~ella propostas pela genJsi$ 
con~titucional. 

Lembra. que o projecto de Constituicão 
apresentado a Constituinte, no seu art. 6•, 
dava competencia exclusiva à União para de· 
cretar taxas de seU o. 

Isto passou em 1" d iscussii.o, mas na 2 • o 
SL'. Artb.ur Rio3 apresentou emenda ao ja 
então u1•t. 7'' e passou a. irlea de entregar-se 
alguma. cousa aos Estados em materht tlo 
t:l.xas rle sella. 
· Essa emendo.. hmhem a.pprovada. em 
3~ discussão, lhni tava a competencia. d1L União, 
neste JlarticuJa.r, aos neto;:; e negocies da 
União. 

Ka redaccão ftaal, o art. 7" foi redigido s,1m 
as p:tla.vras «o.ctos e negocios i! a t:niiio» mas 
~:l.l>ando a s r ei!tt•icções do§ t• n. I do <Wt. 9", 
1sto é, salvando os cru:os em que aos Estados 
ce.be decretar taxas rlc sello. 

A verdade, portanto, é que a União só póde 
decretar tnxa.s de sello pa,ra os actos e ne"'o
cios de caracter federal, como os Est<tdos para 
os de caracter esto.-lual: a questão está em 
saber ao certo o que é da 1Jnião e o que é dos 
Estados. 

Detem·s~ demonstt•ando que, pelas discus· 
sões do projecto da Constituição, os direitos 
de legi:>lar pa.ra 03 Estados, por :pa.rte da 
União, em r t:lrtçã.o ás leis substant1vas e ás 
do sello, não se ligam como dois irmãos sia
mezes; são direitos parallelos . 

Em seguida., lê as suas emendas, que, diz 
o orador.procuram harmonizar, neste terreno, 
a União e os Estados, e elimínarpe:.-turbações 
possíveis. pelo menos, até que um Congresso 
venl\:l. uniformizar a. respectiya. legislação. 
(Muito bem.) 

Vecm á Mesa, slio lidas, apoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes: 

El!ENDAS 

Ao p1·ojccto 1l. 5 A, de 1899 

Si não fUr a.cceito o substitutivo que offe
reço aos §§ 1 o e 2• do art. I o, acorei!cente-se ao 
art. I•: 

§ 3. o (A ma teria. do art. 3• da emenda sub· 
stituti va.) 

Supprima.:n-se na ultim>\ parte do art. 2• 
as pala.vras:-nos termos ttos arts. ô• ns. 4 e 
1• § 3 • da. Constitui cão . 

Onde convier:-No regulamento que fôr 
orga.niza.do as penas impostas não poderão 
attingir os factos ou actos que e m qualquer 
Estado tiverem produ:>:itlo eft'eito em vir
tud~ das leis respectivas. 

Sal<l das sessões, 26 de junho de 1899.
Julio Santos. 

Substitutiva ao § Io n. 2: 

§§ 1• e 2" substituam- se pelos seguintes: 
§ 1. o E' da competenciilo exclusiva. da. 

União decretar as taxas dA sello sobre todos 
os actos, contra.ctos ou quaesquer livros e 
papeis relativos a serviços da. Republica ou 
de ordem lederal. · 

N. I. Consideram-se serviços da Repu
blica: 

a) Todos os actos, contra.ctos ou quaesqucr 
livros e papeis em11.nados dos seus poderes 
políticos, LegisLativo, Executivo e Judiciario 
ou perante elles process:cdos, sejg. de um 
modo immediato e flirectamente ou de modo 
indirecto. pelas secretarias cte Est!l.llo. dirc· 
ctol'ias ou quaesquer repartições publicas, 
quer por outros rep~ntantes do funccio
losmo publico federal no p:~.iz ou fóra. delle; 

b) Todos os que originados uo Brnzil devam 
ter e!l'eito no estrangeiro ou vice-veraa. 

N. 2. Consideram-se de ord.em federal: 
o.) Todos os que pertencerem à. economia da 

Capital Federal ou que emrmem do seu go· 
verno; 
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b} Todos os actos, contraetos, titutos, li
vros ou qU;lesqner papeis que, Ol'iginados, 
instruidos ou processa1lo> em um Estado ou 
na Ca.pita.l Federal, devam neees>ar ia ou 
eventualmente produzir e1feitos ou se des· 
tinem ''· ser processn.dos em outros Estados 
ou na. . apital Federal, quer isso se decl<.Lre de 
modo expresso ou tacitamente assim se en
tenda. 

§ 2 . • E ' da. competcncia exclusiv<\ dos 
Estados decretar taxas de sello sobre actos 
em:tnados dos seus respectivos go-vernos e ne
gocias de suo. economia. 

N. l-Consideram-se emanados dos gover
nos dos Estados totlos os actos, contra.ctos ou 
quaesquer livros ou papeis, expedidos, pro
cessados ou instruidos pelos seus Pot.leres Le· 
gislativo, Executivo, ou Judiciario, seja de 
um modo immediato ou immediatamente por 
intermedio de suas secretarias, clirectorias, 
juntas comrnerciaes, rrmnicipalid~des ou 
quacsquer autoridades ou funccionarios 
nelles instituídas desde que se r elacionem 
com o serviço publico interno do Estado. 

N. 2-Consideram-se negocies da econo· 
mia rlos Esta.dos todos os actos, contractos, 
documenios 011 quaesquer títulos ou papeis 
que t enham por fir:o ga.rantit·, -validar ou 
torna r effe~tivos direitos ou obrigações civis 
ou commerciaes, reaes ou pensões entre par· 
ticulares dentro do E>ta rlo. 

Art. 2.• Nos papeis de ordem federal e 
reciproc!lmectc nos ele na.tm·ez:a ou ordem 
esladual, po lerão os Estados ou a União 
decretar uma taxa. fixa de expediente, p(l.ra 
folha ou para unidade de documento, quo.ndo 
tenham de ser processados por suas autor i
dades . 

Art. 3. 0 O Govern') se entend~r:'L com os 
presidentes e governador es dos Estados, no 
sentido de harmonizarem as lcgislaçiies ro· 
spectivas com a da Uuião, 1tc modo a evito.1· 
a. duplietJ.ta dos sellos estaduaes entre si e 
com o da União e de garantir a. execuçiio da 
presente lei pela annuenein <los governos dos 
Estados. 

Art. 5.• F'icíl. o Governo nutorizado 11. ex
pedir regulamento para. a execução de.•tn lei. 
reveudo o decreto n . 2. 5i3, de 3 de o. gosto 
tle 1837. 

Art . e.• Ficam l'CVOg':tda.s o.s diS}>Osiç~es 
em contrario. 

Saio. das sessõc>, 213 cle junho de ISG'J.
Julio Santos. 

O S1.·. IIcnriquo Vaz-(·)Sr.Prc· 
sidente, uã.o tom:t.ria parte no debate, dei: 
:xa.rin que isso o fizes:'em os competentes •• s1 
não fora as circumstancias de haver o foro 

n Nüo foi Jevi;!o pelo or~dot·. 

ele uma importante coma.rro. do Estado de 
Minas Gera.es me encarregado de apresentar 
a esta ca.mara umil. representa~ão, que -vou 
en-viar á Mesa, 

Com toda a. razão declarou o Sr. Presidente 
da Republica, em sua mensa:;-em de 3 de 
maio, que, no que re;>:peita ao sello, é da 
maior urgencia. (Lê.) 

Essas invMões i á vão longe, e eu não de· 
sejaria que nest~ paiz se fossem convertendo 
em direito consuetudinario as innsões por 
parte dos Estados que, até certo ponto, an· 
nullam o pacto funda.menta.l. 

O Sa. TRJNDADE-l.'\ão apoiado. 
Vozes-Apoiado. 
0 SR . HENRIQUE VAz-Praticarã.,Sl'. Pl'e• 

sidente, o Conl,'Te:>so um acto de justiça. si 
revoga.r o § 2• do art. lO da lei n. 559, de 
1893. 

Para mostrar até onde vão as inv«sões a 
que me referi, Sr. Presid(lnte, apenas citarei 
o § 3• do regulamento expedido de 1 de míl.io 
do 1896. polo Governo de .Minas Geraes, sendo 
então Presidente do Estado o SI'. Dr. Bias 
Fortes. 

Diz o § 3• elo regulamento em questão (Lê.) 
Como vê V. Ex., Sr. Presidente, e grande 

o arrastão c as malhas bastant2 cerradas 
pa.ra nada escapar. 

A ba.lburdia que se seguiu á má. interpreta
ção dos arts. 7 •e 9·> da Constituiçiio tem dado 
em resultado ser o :publico vexado constan
temente . (ApoiadM.) 

Jti. elle n:lo sabe como evitar as ciladas 
que lhe são armadas. Na comarca do Estado 
que rept·csonto ha juizes que exigem. inva.ria
vtllmente, dous sellos em todos .os contractos 
que teem tle produzir e!Teito dentro de suas 
comarcas, e níío me udmira.1·ei si dentro em 
pouco clles e:xigirom além dos sellos estadual 
e federal. nm municipal, :porque po~so ga
rantir a V. Ex. que jú, existem municipn.li· 
du.des com estampilhas para a.pplicação aos 
netos de sua. economia. interna. 

Espe1·o que cessal'ão os vexames desde que, 
de conformidn.tle com o projecto n. 5, forem 
bem discrimiu::v.la.s as taxas tlc sellos que com· 
pPtom ó. Uniiio e as que competem aos Es
tarlos. 

Não discutirei a. pa.rle rcf:•renle :L est:1. 
discrimínnçiio, pois qua pedi a palavra. sim· 
plGsmentc para aprcsenio.r um additivo ao 
art. 2'' do projccto n. 5, por conslderal-o 
í nconstitucion:~.l, pois que clle fere direitos 
adq uil·idos. 

EITectlvamente, dentro de quatro dias, a 
ser executaria. a lei votado. de 3fogadilho o 
anno passn.do nesta Garoara, ficarão nullo~ 
de pleno dh'cito todos os documentos que ate 
até e;;sa data não ti verem o seu seno reva
lidado, 
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O Sti. ALFREDO PINTO - Apoiado ; neste uma lei que decl.JI.re revogada. a disposição 
ponto houve precipitação da Camara. do§ 2" do art. lO, da lei n. 559, de 31 de • 

O Sr. ... HENRIQOB VAZ -Diz 0 projecto dezembro de 1898. 
n. 5 . (Le.) Bem merece :1 nossa Iegisln.ção que se a. 

, Sr. Presidente, não posso de modo algum escoime de semelhante anomalia, que esp:~.lba 
dfJ:t' o meu voto para que seja convertido em os ma.is ju.o:;tificados alarmas a quem quer que 
let o art. 2• (teste p:-ojecto. tenha. um interesse legitimo a. defender, e 

Fulminar de nullidada insa.no.vel um do- que longe·oe constituir um beneficio sob o 
eumento pelo !neto de não haver shl.o reva- ponto de vista fiscal, é, pelo coutrario, um 
l:rlarlo o seu sello ate o ultimo rlia do pre- mal, pois import:t a eliminação de uma fonte 
sente mez, é commetter urn neto de· injustiça, tie renda. e ferir direitos adquiridos. Pr~so lirnita.dissimo para. a. revalidação que 

Não posso eluciua.r melhor a questão do depois cess;~ para dar a que seja decretada 
que leni'lo a. esta Ca.rna.ra 0 que a respeito ea- ex-officio, a. nullidade da. obrirração. Serâ. o 
creveu o Sr. Dr. Azev·edo i\-Iarques oa revista. .caso de se perguntt~l' si oão peccou semelhante 
de jurisprudencía deste anuo. preceito pcl[l, mesma inconsequente a.varesa 

J?iz o Dr. Azevedo Marques. (Lê.) que perdeu o inconsiderado dono da gallinba. 
E' por este meti vo que declarei não porler de ovos de ouro. Si a revali.dação repre:;enta. 

dar o meu voto no sentido de ser convertido lucro para o Tbesouro, mandam a. razfto e o 
em ~ei o§ 2' do projecto em discussão. (Lê.) interesse publico que seja cuidadosamente 

Nao posso conceber que uma lei penal ent1·etida e jamais supprimida. essa fonte de 
nestas condições tenha. um effeito r etroac- renda.. 
tivo. Ainrla o mesmo r igoroso preceito cuja revo-

Termina. o Dl". Azevetlo Marques do se- gação de prompto se pede, não Ievantari<t 
guinte modo. {LO:.} tamanho clamor, não inquiet~ria tanto os 

Posso. garantir, Sr . Presidente, que um interesses creados á sombra. de outras leis 
dos ma1s notaveis jurisconsultos brazileiros protectot'as , si estivessem bem definidos como 
procurou em todas as legislações dos paizcs convíoha, os casos em que se devesse pagar o 
cultos cousa. que se assernelhas:;e a esta. dis- sello ferleral e o sello dns Estados. 
posiçfio de lei que, como já disse, foi 0 a.noo A esse respeito <L balbu~:dia e a incer&Jza 
pas>ado votad;~ atropeladamente sem 0 es- existent es Slio Ia.menta"·eis, e o contribuinte 
tudo do. materi<\. (Lê.) vê-se atirado a um c:~mpo máu; de to·ios os 

Assim pensando, Sr. Presidente, apresento lados .estendem-se a se~s pés -ver dadeiras 
o seguinte additivo ao projecto n. 5. (Lã.) at•madtlhas que trazem a sua. bolst~ as mais 

Tenho dito. vexJLtori:IS sot•prezas • 
. Vem á Mesa, é Iid::t, apoiada e posta con- Quando .e::tá. convencido de que apresenta. 
J
uncto.mente em discussão D se!l.ut"nto pe>•ante a au•oridarle judiciaria. titulo reo-u. 

w ~ larmente estampilbado com sello federat n. 
repartição estMlua.l julga-se lesa.da e impÕe a. 
multa; se o inverso I} que tem logar, o re~reEMBNDA 

Ao p i'Oieclo 11. 5 A, de 1899 

Onde convier - Fica revogado o § 2'> do 
art. 10 da. lei n . 559, de 31 de dezembro de 
1898, e estabelecido o prnzo de seis mezes 
para n revalidação do selto ~om o pagamento 
de 10 vezes o seQ valor e oO vezes dahi em 
deante. 

Salà. das sessões, 26 de junho de JS9D.-
1ler~rigy,e Vazo. 

Fica a. discussão adi:1.da pela hora. 

DOCUMEN'l'OS A. QUE SE P.E:FE'aE O Slt. liE~lUQ.UE 
v.u 

A' Camara dos Deputados FederMs - A' 
presenoa. dass'~ Hlustre Corpor;~çrto compare
c~m os abaixo assi~na.tl.os ~om o fim de soll
mtar que, sem perda de tempo, sej;l ftmda.da. 

senta.ute do Thesouro F~deral applíca. multa 
rn;:ds pesada. il.inda.. 

Nem encontra. t~ victimo. de semelhantes 
extor~~ pa;ra _quem appelta.r. que os juhes, 
q_ue sao 1nstttmdos para. repr imir (LS dema
Sl&S do poder em todos os graus da hier ar
chia, tornaram-se irmãos siamezes do fisco . 

Em tal emergencia uecretar-se a. mais se
vera das penas, n. nullid•~de dos tilulos que 
que dentro de cer to prazo não p:t""aram o 
sollo ferleral-nos parece que importa infrac
ç~o de prin~ipio de direí~o. segundo o qual . 
m.Lo se unpoe pena a rlelJCto que preliminar
mente não tenho. sido definido. 

Da incerteza que reina sobre esta ma.teria 
dü.o valioso testemunho as duas ta.bellas que 
annenmos, uma. ao regulamento do sello fe
deral (decreto n, 2.573 de 3 de ogosto de 
189i) e out ra do regulamento do sello do Es· 
tado de Minas Gemes (decreto n. 93, de 1 de 
maio rle 181:16} e ainda. recentemente a. Mensa
gem do Presidente da. Republica, na qual é 
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posta. em evidencia a. neceS!i•la.de urgente de da justiça, o projecto . de lei submettido â. 
uma. lei que tlefina. o;; casos om q ue :t União com!lderaç;io do Congresso Nacional pelos 
e aos Es&ados cornpit:Lrn dect•etat· t a:x:as de iliustres Deput,dos St•s. Alfre•!o Pinto,_ An
sello. tero Botelho e Joã.-J Vieira, em 22 de novem-

Emquanto não se tornar uma. realidade broultimo; e, em consequencia, impõe-se a. 
essa. lei p 2.la qual todPS almr~a.rnos, ó de jus- immediata inclusão do mesmo projecto na. 
tiça que nã.o se -ponha em pm.tict~ nm•• dis- ordem dos trabalhos da Ca.mara e a sua. 
posição penul rle qu e niugucm conh•1ce o prompta adopção como lei da. Republica .. 
moclo de n ·n·ar-se. a mcno:; quo não seja uma. Não obstante a consideraçã.o exposta. e sem 
solução para isso o expo•linnt.o de ,;c ijUjeitar embargo 1\a. forma.! e substa.ncüt l excellencia 
ao pagamento de dou.- s~llo~. o flUO evidente· .inr1clica do projecto, parec6-nos que devem 
mente vaede eucontl'o ao pen~rnllnto con:;ti- sel' ligeiramente modificados alguus dos seus 
tucional, seg-undo o qual ex~:luem-se o sello artigos e accrescentadas ou intercallada.s no 
da União~:~ o dos Est:ulo~. seu texto algumas disposicões que se nos a:fi-· 

E$sc ct simuZ non. es$e: \!is 11. incongruencia guram Cúmpleroenta.res rlo peos;~.monto que 
que convêm evitar . anima o mesmo projecto. 

Para que :tssim so fa\~:1.. appellnmos para Não occultaremos que só as difficuldades 
essa i!lustre C<>rpora.~ão, flrlcm·t•egada de velar prat icas que se oppõem a uma mais equit.a
pelo bom nome da RcpuiJiica, Íl. cuja conta t iva. e rigorosa qualific~ão de jurados fe
as mais áesarra.zoarln.s inlct·prctacües, quer deraes, nos àeteem no proposito de alargar a 
das autoridades judiciar·iw, quer dos agentes espher:1 objcctiva da. mesma qualificação, em 
flsca.es lançnm os males qne cllus proprias ordem a comprehender nella todos os cic'l:l.· 
fazem, sujeitando o (lespi-otcgi.Jo contribuinte dãos a.ptos para jurados, em cada E>tado ou 
ao pagamento de multas J.lt•su.dis~imas por :;ecção, e não só mente os domiciliados nas ca· 
infracções mal tlefin idas. pit.ae.> tios Estados. difiiculdades que sem du-

Mar de Hespanha. 7 do ,itmho r.lo \899. - vida. alguma. são as mesm&s, i força. t11l cuja 
Jose Coell;o Gomes.-L,;: llo,i(r.l r. io de .tt 1·t•uj~ iosolubilid>tde obeder.eram os autores do pro· 
Junior . - Ar11awl Gl'ild, <L\1 vog<Ldo.- Jo:~d jecto, l'jua.ntlo, o.o reúigtr o art. 1' deste, dei
i '\Temeck da Sika, a•lVOI(t\llo . - .!{f.·;lso In· xaram de fazer a ampliação a que oos re
fante Vil:i1·a, a.dVtlga.rlo.-./("111 !li. rlc N t!'anda ferimos. 
Jlanso, advog>ldo. - Agostnliv• l'c•·~i,·n, advo- Pt-ocurnndo obvia.l·ns e acceitãndo a t ra
ga.d.o.-Osr.oatdo Gri!Jcl, solidtn•lot·.-Jm<o da dicção legislat iva fir·mada desde o a.eto do 
Ov.nha L opo, solicitador. - E.,-t.·c,ro Leite (l~ Govet~no Prorisorio que organ izou a justiça 
Magalhães PiJIIo, udvog;L1(11.- Alltonio A.r· redera.l, dispõe O projecto que o j ttrY se for
nalrío d e Oticeira.-F1-a~1âsco (;,de v . Pe- maracomjuízes sorteiados de entre os ci~ 
11irlo -A1-th1H' Poúidouio.-..t . J. da Costa dt\dà(1S qualificados jurn.dos nas capitaes dos 
Fíu~a.-José Pe1·;:i m de F"i"eir,:clo.-Josd r~stado:; . · · 
Eermenegildo rJq, C·•sln Mati .~ ~ . agente exe- Tendo-~e,porém, em vista quea.jurisdicção 
cutivo muuicipal. -Jlnú .-t.! RotD: , juiz~~~ paz. de cada juiz federal de seeçü.o {e aqui cumpre 

consignar que o prc·j~cto inadvertidalllente 
Vão a imprimir os seguintes omittiu a secção constituída pelo Districto 

Feder;tl) abrange todo o territorio do respe· 
ctivo Estado ou secção (Consti t uição Federal 
art.. 55; decreto n. 848, do ll de outubro de 
1890, art. 13; lei n . 221, de 20 de novembro 
de 1894, ar t. 3; decreto n . 3.084, de 5 de no· 
vembro de 1898, art. 54); e attr ibuindo·se, 
por outro la.do, no jury feder al de cada se· 
cção ou Est::v1o o julgamento de todos os cri
mes, de ~ua competencia, praticados dentro 
do t enitorio e jut'isdicção do mesmo Esta.do 
ou secção:- não se comprehenrie, n em como 
omt:; nem como privilegio, que rP.ca.ia exclu
sivamente sob1·e os cidadãos domjci!ia.dos nas 
ca.pitaes dos Estados e sé.les dos differentes 
j uizes ~ecciooa.ea, o encargo do julgame:' lo dos 
crimes federaes, da. competenciu do jury, que 
occor-ram emqualque1• ponto do t e.rritorio dos 
me~mos Estados. 

N. 3ü-l800 

Estabelece ,·egr<LS pal'a a quali(ic. trt!o ele jw·a· 
dos (ede1·aes e zlara n ru'p~clim rcvis<io 

(Substituti\'o no pt•ojoclo n, ! 71, •lu t ~~S) 

O projecto n. 171, ue 1898, cgto.belece re· 
gras para a qualificação ole jurndos !'<jdet'S.es, 
materia que se a.clla hoje r<:'gul:~d:l do modo 
muito defeituoso e incomplet<J pelo twt. l i da 
lei n. 221 , de 20 de novembro d~ 1894. (de
ct·eto n. 848, de ll de outub1'" de 1890, 
art . 41; decreto n. 3.08'1, rlc 5 de novembro 
de 1898, arts. 80 e 81) c1:in.s llispo::l1.;-ue.~ re
vestem caracter evid. rt te111ettte pl'ovi~ot•iu. 

Inspira-se, pois, em bem fundado r eclamo de 
ordem publica. e ncs m:.is elevados interesses 

Niiú ft:.lt.tn•:í. q_uem pretenda enxergar -vio
laçiio constituciooal na desigualdade quo é, 
por tn.l modo, creada entre os cidadãos domi-
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cilia.do.s nas capitaes des Estados e os cída..;ãos 
domicília.rlos nas outr-as cidn.des, nas viUas, 
no5 povoados e n~s zonas ruraes da Republica, 
em gera.!; ou quem repute illegitimo o modo 
estabelecido pa.ra. a constituição do tribunal e 
dahi deduza não só a. orga.nica incompetencía. 
deste, como o cercea.mento ou não plenitude 
no direito de defesa ( Constituição, art. 72, 
§§ 2, 15 e 16). 

Não faltará igualmente quem sej;l. de pa.· 
recer que, com a vigente disposição legal, se 
mutila e deforma a instituiçào do jury, por 
meio da exclusão de juizes de facto que, em 
consequencLa do seu domicilio no local OLl na. 
visinha.nça. do local do crime ou em virturle 
de outras comiições extrínsecas ou mesmo 
peESDa."S, poderiam talvez, em determinados 
julgamentos, 11er preferidos pela. a.ccns:1.çã.o e 
peta defesa.. como mais bem instruidos ace1·ca. 
do facto delictuoso e suas circumst.a.ncias, e, 
portanto, mais bem esclarecidos em suo.s con· 
scieccias, pretendendo, pois, quem assim pen
S!Lr que, por tal modo se viola a Constituição 
da Republica. mais uma. ve2> e desta., no rlispo
siti vo que declara. mantida. a. instituiÇ<I.O do 
jury. (Cr>nst. ,art. 72,§ 31.) 

Sem entrar na apreciação dos pontosque 
acabamos de fer ir (e tão sómcnte para nã.o 
parecer que a. Oommissilo estaya desaperce
bida delles), diremos, com tudo, que a. consti· 
tucionalidade da. disposição e:x:pt•essa no art.\0 

do projeero está. r~conhccida e coosa;;rada. 
não só pelos tribunaes ju<liciarios compe
tentes, corno por actos reitera.dos do Potler 
Legislativo, como ainda pela :~utor;d;ule de 
illustre.s mestres da sciencia. do direito, entre 
os quaes, data 'llCr&ia, tomamos a litJerda.de de 
citar o insigne jurisconsulto n quem !oi in· 
cumbido o tra.ba.lho d,L consolidação dn.s lei~ 
da justiça. federal , incumbencin. cujo desem· 
:penho se tra•luziu no decreto n. 3.084, ue 5 
de novembro de 1898. 

Em taes condições, julgamos superfluo es· 
tabele~r ou a.<:ceita.r qu~>lquer controversia. a 
res:•eít0 da constltucion~lídade da materia.. 

Accresce que as difficulda.des pra.ticas a 
que, logo de principio, alludimos, são de or· 
dem a impor-se em condições imperiosas, ou 
mesmo decisivas. 

Com etreito, não se pódc dizer dellas que 
seja.m um simples conjuncto de dificuldades 
pratica.s mais ou menos ~uperaveis, poís, na 
verdade, são um complexo de condições que 
co_mmunicam ao designio em questão per
fezto caracter <le impru,ticabilidade e de a bso
lu ta. íncxequibilida.úe ás <lisposições legaes 
g.ue. porventura. consagrassem aquellc des
Jgmo. 

Nem é possível concenh·ar nas mãos do juiz 
federal e do juiz substituto de c· da. seeçã.o o 
trabal~o da. qualificação dos joratlos de toda. 
P. ~ ou Estado ; nem é possivel, nas cir-

cumscripç.ões federaes de cada E~tado, com· 
metter aos juizes supplentes, creados pela. lei 
n. 221, de 189!, o encargo da. qualificação dos 
jurado;; r espectivos , jâ. porque em geral re
vela.m os cidadãos da Republica. não p equena. 
repugna.ncia em acceits.r nomeações para os 
cargos de juizes supplentes; já porque os 
juizes supplentes estão, nas suas circumscri· 
pções, completamente desa.judndos, pois nã.o 
teem escrivães, nem outros au:tiliares do 
juizo; já porque, nas mesmas cit>cumscri
pcões, seria em geral impossível dar repre· 
sentaçü.o ad l~oc, pal's. os effeito~ da qualid· 
caçõ:o, ao ministerio pulllico feueral, cuja as· 
sistencia e coj•t intervenção são de rigor no 
processo (!e qus.lifl.cação, e j.i, finalmente, 
porque não é Jicito exigir de tuncciooa-rio1 
gt'íl.tu itos o cumprimento de tão a.rduos e 
pesados encargos . 

Commettel-os, pois, aos juizes suppleotes 
seria a:;gravax•, ao ultimo ex.tremo, a repu· 
gnanda. de acceitaçã.o do:: cargos qu~ jâ. se 
tom manifestado por pa-rte dos cidadãos em 
gera.!, ou tornar es.:;a acceita.c.ão de todo o 
ponto impossível, pois fie<1ria em t ermos de 
nào ser da.do prcsumil·a., sinii.o por absurdo. 

Em con:;equencia, desapparecer ia. a coope· 
ração que, comquanto em pequena. escala, os 
juizes suppb:mtes já vão, em alguns centros 
mais im po1'tantes, prestanilo proveitosamente 
iL ordem e ti. admioistra.ciío da. Justiça Fe
deral. 

t~i~ os moti\·os pelos quaes julgamos q11a 
deve ser acceita ·a disposiç.ão do a.rt. 1' do 
projecto. 

Por considerarmos contrario a.o esp1rito do 
regimen vigente o requisito fia. renda ex:igida. 
no art. 2•, n . 3, toma. mos a. libel'da.de <te 
substituil·o pelo de ser eleitor federal qua.\i· 
ficado, e, eoherentemente, supprimimos o 
§ 1• do mesmo art. 2• (Const ituição, ar t . 72, 
§2•;art. 41, § 3• arg.; ar~. 26, a t•g.) 

Aos numeros do § 2• (quG em vista dn. 
suppressão acima consignada pi!$Sll a. ser· § 1•) 
do mesmo art. 2', a.~re:>centamos este: - 03 
q uc, no anno a.n terior, tiverem c!fecti •a· 
meu te servido durante u ma. sessão do jury. 

t\s condições que, na e$phera federal, se 
impt:hrn ao cumprimento do dever cívico im· 
plicito n~t fuocção de collaborar nos j ll lga
mentos affeetos ao tribum\l p opular, não de
vom ser di:fferentes d::l.~ que se observam n& 
e,;phera. da. justiça local. Pvr isso, julgamos 
de bom conselho incluir no projecto a. isenção 
tempora.ria que se contêm no additivo pro
posto. 

Aos rletn,lhcs de ordem propriamente re· 
gulamentat', e:tpt'essos no 3. ~·t. B' do projecto, 
qmndo se diz que ao substi tu to do juiz fe· 
deral e, na sua. íalta,a.os supplcnte:;, segundo 
a respectiva. cla.ss:ficaÇ<'io, compete a. ot•gani· 
zaÇ<"io, em ordem alphabctica, da list-:1. ~O!I 
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cidadãos a.ptos pa.t,'a jura:do~. a.ftgurou-se-~os 
preferível a formulu. m<~lS ampla a genertea. 
que se vê no artigo correspondente do sub
stitutívo, já. pelo. r atão ~!legada., ià porque 
nos parece a(:ertado fixar como base ~t qua.
lifi.cação o alistamento fed(lral que esttver em 
vigor. 

Examinando o§ I• do artigo cita.do, pare
ceu-nos mais conveniente commetter ás au
toridades políciaes a íncumbencía de fornecer 
os esclarecimentos que o projecto da ao 
substituto a faculda.dE~ de requisita.r de seus 
sup;>ientes. 

Não só porque ossupplentes. muitas vezes. 
poderão acbar·se em exercício, no ç,,so de 
falta. ou impedimento do substituto, como 
porque; em regra, mais oão s :1 berão do que 
aquillo que souber o substituto, ou constar 
dos ca.rtorios ou for notorio em juizo, depa.· 
rou-se-nos como menos a.>isa.do o disposto no 
projectr. : ao passo que, por outro lado, não 
se póde deixar de presumir seropt·e, e com os 
melhores fundamentos, que 3os autoridajes 
policiaes, pela natureza de suas fuueçoes, 
estão em geral babilítadns · !J'"Pres_to.r in for· 
mações ou esclarecimentos amdn. mto s:tbidos 
e publicos. 

Outras alterações fizemos, mas todllS li· 
geiras e secundarias, de men<?l' importancía 
ainda do que uquella.s a que vunos do fazer 
referencia., organi:z.a.ndo a.ssim o substitutivo 
que a.o decreto se segue e que a r igor mais 
não e do que o projecto muito ao de leve r•~
tocado. 

Entre as alterações referidas, é digna. de 
menção a suppressão da. ultíroa parte do 
n. 1 no § 3• (que no substitutivo passa a 
ser § 2•) do art. 24

, suppre!Jsão essa qne foi 
feita. em observancia do disposto no § l •, 
lettra. b, do art . 71 da Constituição Fe
deral. 

Não podem s·er j ur!W.os, diz o project l~ os 
que tiverem soffri.do cond~mnaçã.o P?l' cr1me 
inaffio.nçavel, passa.da. em JUlgado •. amda q_ue 
hajam . cmmprid<? O.· pena o~ ?btJd~ perda.o; 
os direitos de c!dadi.lO braztl~tro so se sus· 
pendem, cliz a Constituiç.'io (loc. cit. ), por 
condemo:\ção criminal, emquanto durarem 
os seu~ efl'eitos. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• O J11fY Federal compor-se·bB. de 

12 juizes Sl)~tea.dos dentr~ 48 cidadãos quali
ficados jura•los no Districto Federa.l e na.s 
capita.es dos Estados, de a.ccordo com a.s 'J)re
SCI'ipções da presente lei. Poderá, todavia., 
funccionar o tribunal sempre que compareQam 
pelo menos 36 jurados . 

Art. 2.• E' apto para :ser qualificado jurado 
o cidadão que reunir os seguintes requi5itos: 

I. Ser cidadão bra:zileiro no gozo dos direitos 
civis e politicos ; 

H. Saber ler e escrever oorreclamente ; 
!H. Ser eleitor incluido no alistamento 

federal ; 
lY. Ser domiciliado no Dístricto Federal 

ou na. capital d o Estado, em que haja. tle ser 
qua.lifica.do, pelo menos tres mezes antes do. 
qualificação. 

§ 1. o São dispensados do jury : 
1. o Presidente e o Vice-Presidente da. R.e-

publica; 
li. O.s Ministl'os de Estfldo ; . 
IH. Os Senadores e Deputados federaes; 
IV. Os officiacs generaes, quando em com-

missão, e os commu.ndantes de guarnição do 
exercito ou da. armada nacionaes ; 

V. Os pre:::identes ou go~ernadores dos 
Estados n os seus secretaries; 

Ví. Os juizes. escrivães e otflcia.es de justiça 
fedéraes ou dl!s justiças Iocaes ~ 

VII. Os representantes do ministerio pu
blico fedenl ou local ; 

Vlll. As autorid8.rles policiaes ; 
IX. Os maiores de 60 a.nnos, si o reque

rerem; 
X. O;; que, no n.ona anterior, tiverem· 

etre~tivnmente servido durante uma. sessão 
do jury. 

§ 2. o Não podem ser jurados : 
I . Os q,ue estiverem pronunciados em qual

quer crime ou so1frerem condenmação pa.s· 
sadaemjulgado por crime inaffianç&vel; 

li. Os que forem noto1·iamenteconsidera.do3 
sem integridade mor,\1; · . 

li!. Os judicialmente intet•tHetos; 
IV. Os ioca.pazes por entermidade ; 
V. Os fallidos não rebabilita.dos; 

Ora o direito de ser jurarlo pertence a. 
classe' dos direitos indi.vídulles e é do numero 
dos que 3. juríspt•udeocia franaeza chama 
direi tos ai vicos . 

Yl. As praças de pret . 
§ 3.• Por motivo de ere tlça ou funcção 

religiosa.. nenhum cidadão j:ôle eximil'•se do 
serviço do jury. (Const. Fed ., art. i2. § 28.) 

Art. 3. 0 Ao substitcto do juiz federal e, 
Logo, ha entre ? projecto e a. constituição 

evidente antmomm, q 1~e cumpre resolver, 
<:amo sempre, pela supremacia. e prova.lidade 
da. lei das leis . 

Eis como de àccordo com as alterações 
acima. referidas. fica red i~ido o substitutivo 
ao projecto n. lil, de 1B91::í: 

C&man V. II 

n;t sua. falta ou impedimento, a.os seus sup . 
plentes, pel~ ordeiJ? da cla.ssificação, roll?pete 
a qualiftcaçao dos J U~a.dos, a qual. tera. por 
base o alistamento v1gente de ele1tores fe-
deraes. . 

§ 1. • Pa.ra o fim deste artigo, o juiz quah-
1icador, !.la ansencía de dados que possa. 

. 2\l 
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obter rl irect<Lmente, requisitará das aul0ri- ~ procurador da Rep~blicaá medida que forem 
dndes pnlíciae~ os esclareci.mentcs necessarios senclo lit!.1s pelo e8crivão. 
de modo e em tempo a ser enviada a lis to. de § i ," A Ul'O::l. ter·á duas chave~. das quaes 
qm1lificaç:ão ao juiz federa.!, atl: o dia 30 do uma fica!' á em poder <1o jui;, federal e outra 
mez de outubro rle cada anno. em po<ler do prc·cur<~dor da Republica_ 

§ 2." Dez dias antes da l'eme:~m da mes:'lHl § S.• A mesma urna, livro.:; e m<~.is papeis 
lista, o juiz qualdica.clor pub!ical-a-ha pela relativos á qualificação e trabalhos d<l. junta 
imprensa e por editacs affixados nã. porta da' ficarão a cargo do escrivão c.:>mpetente, q\le 
casa das audienci<~.s do juizo. os t erá sob sua. gu<1rda, em cartorio. 

§ 3. 0 A transgressão do disposto no pre- § 9.• Quando, por moüvo imprevisto, não 
sente artigo c tieUs parngraphos importa.r:i. se proceder.:~ revisã.o, preva lecerá. a quali· 
para o j uiz qualincador a. pena. de mu lta. rlc ncaçii.o anterior. 
50S a 200$,que scrà imposta pelo juiz federal, Art. 5. • A qualificação e pe; manente, mas 
com recurso voluni a.rio para o presidente do t odos os anno>, na ép:Jca. flx:ada no art. 3° 
Supremo Tri bunal Ferlera.l, e será. cobrada § 1• e oo art· 4", se pr·ocederâ á. sua revisão 
executivamentl), a requerimento do procura- pn.ra os fins declarados n o art- 4• e snus pa
<lor da. Republica n~. o::ecç:.io, dirigido ao juiz r·a.gl'a.pho~. guardando-se toda.s as disposições 
federal. A multa será. recolhid;?., como renda desta. lei aclli'Ca da publicidade, reclamações, 
da Uniiio, á. repartição fiscal com)ieteote, á. recursos e formalidades da qualitie<!Ç(w. 
q ual se enviará. cópia. do auto, quanuo imme- Art. ô.• Da int.lcvít.la inclusã.o ou exclusão 
diato não seja o pag;unento. cabet'il recurso: 

Art. 4." A rc .-i~ão da lista dos jurados 
federaes e a organização da lista definitiva, 
que serão feitas de l a 3 t de dezi3mbro de cada 
auno, incumbem a. uma junta composta do 
jub: federal, como prcsidcilte, do seu substi
tuto e do procurador da Republica m1. rcspe
cti v a. se c cão. 

§ 1 .• A junta reunir-se-ha no diu, acim~ 
desigcado e funccíona rá na sala das audien
cias do juizo federal t~m dias successivos e 
sessões publicas até a conclusii.o dos tra
balhos. 

§ 2 . • Na reuniã.o,toma.rà em priijieiro Iog;tr 
conhecimento das reclamações ou recursos 
que o juiz fedet·al houver r ecebido dos cida
d[o~ indevidamente incluídos ou excluídos 
pelo j uiz quaiificador . 

§ 3.• Em seguida procedeT"a á revisão da. 
mesma lista. ·Le qualificação, incluindo nest•t 
toilos os cidadãos cujos nomes teubam sido 
indevidamente omittirlos e excluindo os men
cionadol> nos§§ to e 2.0 tlo art . 2• e os que 
não posstw.m os requisitos 'do mesmo artigo, 
primeira parte. 

§ 4. " Quanrlo se proceder it r evisão a.nuual, 
ser:i.o i!lcJuitlos nn. list.a geral Oil ciJadão~ que 
houverem adquirido as qualidade~ preci:;as 
para jurados c excluídos os que as houverem 
perdido, os t:...llecído:; e os que houverem 
tt·ansferldo o tlomicilio para fóra da scc1·iio . 

~ 5. • A lista gel':~l, depois de tt·anscri ptn. 
em lh-ro especial, numerado e rubricado pelo 
juiz fe•lern.l , sel'ú assigna;I:L no re1erido livt'o 
pelos m~mbros dn junta e pul•l!cada pela im
]ll'ensa e por edittes affixados na porta da 
casa do j oíza federal. 

§ 6.• Or;;ani?.'l.da c tra.nscripta a mesma 
li.•ta, em Ol'llcm alph:tlJetica, a junt.'\ thrá 
insc1•ever os nome~ dos cidadãos alistados em 
cedulas de igual tamanho, as quaes serão 
recolhid<tS em uma urua., verificando-as o 

I. Para a junta revisora. até o dia 30 de 
novemliro,q uando o a c to emunar do substituto 
do j uiz federal ; 

li. Para o Su premo Tribunal Fetleral, 
quando a decisão fõr da junta revisora. 

§ I.• Este ultimo recurso ~erà interposto 
perante o juiz federal dentro de 10 dias, con
tados da publicação da lista geral, e apresen
tado na instanch superior, devidamente in
formado, dentro de 60 dias. 

§ 2. • São compet entes para iuterpor o r e
curso: 

I. O cidadão indevidamente incluído ou 
excluído do alistamento . 

I l. O procurador da Republica, 

§ 3. 0 As decisões dos recursos providos 
pelo Supremo Tribuna l serão a presentadas 
r: entro de 60 dias ao j uiz federal.que ns man
dara transcrever no livro da qua!itlcação, e, 
dentro de oiio dias, convocando a. .it~nta revi· 
sora, far i na. urna a. necc:;sari::l. alteração. 

Art. 7 _o A lista geral dos cidadãos qualifi
cadosjurados, bem como n. d.os que forem in
cluidus nas :revisões annuaes, deverão ser pu
blicadas no Diario Officir.l da União, no Dis
tricto Federal, e nos diarios ou jornac.s que 
tlzercm a publicação official dos actos dos g-o
vct·nos nos Estados . 

Ar t . 8. o Revog-am-se os arts. 80 e 81, Jtarte 
pt•imeit·a, do decreto 11. 3.084, de 5 de no
vembro (1e 1898, e mais disposiçiJes em con
t rario . 

Sala das Com missões, 23 tle .iun 110 de 1890 _ 
- .4.-nphilophío, p:·esttlonte. - X <tvicr elo: Sit
vei-,-a },mio,·, relator .-Jo&J Galeão Carcalho.i. 
- A . Galuao. - I 1·ineB Macl4ado. - .Alfredo 
Pinto (de accordo com o substitutivo). 
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I Art . 3.• Comp~te ao substituto do juiz 
seccional e, na sun. falta. ou impedimento, <.~os 

Esla_llclcce regr(tô pant o qualifiwçüo de seus supplcut~~. pela orclem da. clas3ific~ ção, 
jttrado$ {edemes · a. organiZ<lÇão, em ordem n.lph-,betica, da. Hsta. 

dos cidadãos aptos para jurHdos .. 
O Congresso Nacional resolve : § l, • Para o fim deste artigo o mesmo sub
Art. l." o jury federnl compor·Se·ha de 12 stituto, na. ausenciu. de dados que possa dire-

d 'fi ctamcntc obter. requisitarã de seus sup-
joizes sorteiados de entre 48 cida ãos q,uall · plentes os esclarecimentos necessarios, de 
ca.dos jurados na. capital do Estado onde h ou- d -
veràe funccionar o tribunttl e de a.ccordo com mo 0 a ser enviada a. lista. de qua.lidca.ção ao 
as prescl'ipções desta id. Poderá, tod~vía, Juiz seccional, a té 4 de novembro de cada. 
h aver sessão si compa-recerem pelo menos 36 an:

02.• Tres dias· antes da remessa da xne.sma. 
jurados . . _ 

Art. 2.o Sã.o aptos para jurados os cidadãos lista o JUiz qualificadol' !al-a-ha. publicar por 
que reunirem os seguintes requisitos: editaes a.ffix1tdos na. porta da. casa das audi.en-

- cías e pela Imprensa. 
i Ser cidadão braúleiro, no gozo dos direi- § 3.• A transgressão do artig-o anterior§ 1• 

tos civis e politlcos. · (in fi r-e) importará. para o juiz substituto a. 
Il Sa.ber ler e escrever correetamente. pena de muita. l{e 50$ a 200$, que sera im~ 
lll Ter uma. renda annual por beos de raiz, posta. pelo juiz seccional, com recurso vo

em prego publico, commercio ou índus&ria, luntarío para o presidente do Supremo Trí· 
não inferior a l :WIJ$000. bunal. 

IV Ser domiciliado no município, séde da. § 4.o A multa. ser-:t recolhida como renda 
jurisdicção federal, pelo menos tres mezes da União â repartição fiscal com~tente, á. 
antes tla qualificncão. qunl se enviará cópia do acto, quando imme-

§ I. ~ Não se comprehendem na. n isposição dia. to não s~ja, o p11gamento. · 
do n . Ill os titulados por algum:~. das iàcul- Art. 4.• A revisão da. lista do:;; jurados 
dades ou escolas superiores da. Republ!ca. federaEs e a organização da lista definittva , 

§ 2.• São cttspeosados do jury: que se effectuarão annualmentG de 1 a. lO de 
1 O Presidente e o Vice·Presidente da Re- dezembro, incumbe a. uma junta con:tposta do 

publica. · juiz seccional, como presidente, do seu sub-
H Os Ministros de Estado. stituto.e do pro.::urador da. Republica da. re-
m os' Senadores e De_putarlos fe;lel·aes. spectiva. secção. 
lV Os officiaes generaes, quando em commis- § 1.• A junte. r.mnir-se·he no dia desi:rnado 

são e ~ commandantes de guarnição do exer- o funccionará na ~ala destinada á~ sessõ.es do 
cito ou d;:~. armada nacionaes. jury, em dia.s successivos e se.;:;sões _publicas, 

V Os presidentes ou governadores dos Es- ate a. cooclnsiío dos trabalhos da. revisão. 
'tndos e os seus secretarias. § 2.• Na reunião tom:u·a em pl'imeiro logar 

v r Os juizes, escrivães e offlcia.es de justiça conhecimento da.s reclamações que o juiz 
federa.es ou dos Estados. s~ccioaa l houver recebido dos ci<ladã.os inde-

'V!l Os representantes do minister io pu- vidamente incluídos ou excluidos pelo sub-
blico federal ou estadual. stituto · 

VIII As autoridades políciaes. § 3.• Em seg!l\da Pl'Ocederã. ~ revisã.o da 
IX Os maiores de 60 anno3, s i o tequcrercm. mesma. lista de qualificação, incluindo nesta. 

§ 3. • Não podem ser iurados: to,ios os cidudiios que indevidamente tenham 
• sido omittidos e excluindo os menc ionados 

I Os que estiverem pronuncíadoil em qual- nos §§ 2• a B• tio art. 2•, ou que não possuam 
quer ct'ime ou tiverem soffrido condemnação os requisitos do mesmo art igo. 
passada em julgado p<Jl' crime inamança.vel, § 4.• )I' a. revi~ã.o ~nnunl seriio tambem in
ainda que b:-.jam ctm.prido a pena ou obtido cluidos no. lista geral os cidadii.os que, denh·o 
perdão. do anno tiverem adquirido as qualida.õe s pN-

ll Os que forem uotoria.mentt: conside1'ados cisas parn.iuraàos e cxcluidos os que a.s hou-
sem integridade moral. verem perdido, tiverem fallecido ou transfe-

m Os judicialmente interdictos. rido o domicilio para. iol'n. do município da 
IV Os incapazes po.r enfermidade. CapitaL 
Y Os fallidos DM reh<~.bilitndos . §5. • A lista gerlll, depois de transcripta 
VI AS pro.ça.s de pret. em livro especial , numerado e ;·ubdc;ulo pelo 
V li Os domesticas. j uiz seccionnl, será assigna.da, oão só no re-
§ 4." Por moti-vo de crenç:1. ou !uucç.:_\o rc· ferido l ivr<• -pelos membros .l:t. junta, mas 

Jigíosn nenhum cidadão poderà ex.imir-se d<l. t '1mbem em avulso, da mOO.o a ser publicada. 
funcção de jur&do. (Constituição Fede:rt~l, 1 por editaes affixados na por·ta da. c:asa das 
art. 72, § 26.) 1 sessões do j ury e pela imprensn.. 
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§ 5. • orga.õizada. e transcripta. a mesma 
lista., em ordem alphabetica, a junta. fará 
inscrever os nomes dos cidadãos alistados, em 
cedulas de igual tamanho, as quaea serão re· 
colhidas em uma urna, verificando-as o pro
cur<Ldor da l~epublica, ã medida que forem 
sendo lidas pelo csclivão. 

§ 7. • A urna. terá. duas chave&, as quaes 
ficarão uma. em poder do juiz seccional e ou· 
tra. do procurador da Republica.. 

§ 8.• A mesma. urna, livros e mais papeis 
relativos á qualif!.ca.cão e trabalhos da. junta, 
ficarão a cn.rgo do respectiYo escrivã.o, que os 
terá sob sua guarda, em cartorio. 

§ 9.• Quando. -por motivo imprevisto, não 
se proceder á. :revisão, prevalecerá. a qua.litl
cação do anno anterior. 

Art. s.• Da indevida inclusão ou exclueão 
caberá recurso: 

I. Para. a. junta revisora., até o dia. 30 de 
novembro, qu:.mdo o acto emanar do substi
tuto do juiz seccional. 

II. Para o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, quando a decisão fôr da junta. reyi
sora. 

§ 1.0 Este ultimo recurso será. interposto 
perante o juiz seccional, dentro de dez dias, 
contados da vublicacão da lista geral e apre
sentado na instancia superior, devidamente 
informaao. dentro de 60 dias. 

§ 2. • São competentes para. interpôr o re
curso: 

·I. O cidadão indevidamente excluído ou in· 
cluido do alistamento. 

li. O proctli'a.dor da Republica.. 
§ 3. • As decisões d<.S recur~os providos -pelo 

presidente do Supremo Tribunal serão s.pre· 
sentadas dentro de 60 dias ao juiz seccional. 
que as mandará trans~rever no livro de qu~>.li· 
1icacão;- e, dentro de oito dia.-;, convocando a 
junta t·evisot·a, fará na urua. ;t alteração ne· 
eess:.wia. 

Art. 6.° Ficam revogados os arts. 80 e 81, 
parte primeira, i!o decreto n. 3.084, de 5 de 
novembro de 1898 e mais disposições em con
trario. 

S;tla. das sessões, 22 de novembro do 1898. 
-Alfredo Pinto. - Ame,·o Bolcllw • ....; .fo«o 
Vieil·a. 

N. 37- 1899 

Autori.:a o Pode1· Execul-:\lo a co,;ceder 1w 
engenheiro civil Agnberto x,-oier. ]lJ'I'p<l
,.o.dOI' de d;imic r. crganica da Escola. Pol!J• 
technica. da Capie·tl F~de1·al, um. anno de 
Zicen_ça, com ordcnadO,J>ura tral-tmcnto de 
sa-ucl.e. 

Agliberto Xavier, preparador de chimic~ 
organica da ti:scola Polytechn!ca. da Capital 
Federal, pedindo um anno de licença. para: 
tratar de sua. saude gravemente alterada, 
como provou com o attestado medico, é 
de parecer que seja adaptado o seguinte pro-
jacto de lei; · 

Projecto 

Art. 1.• Fica o Poder Executivo autori
zad~ a conceder ao engenheiro civi!Agliberto 
Xavter, preparador de chimica organica 
lia Escola Potyt<:!chnica da Capita.l FEderal, um 
a nno de l icença, com ordenado, par a tra ta
mento de saude. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

S:~la. lias Commissões. 22 de junho de 1899. 
-Al-varo Botelhr.J , p·residente.-Raul Burroso, 
relator.-Joao Lui=.-Ta"ares de Lyra. 

N. 38- 1899 

Autori.:a o Governo n a.brir ao Ministerio das 
.Relações Exteriores o m·edi(o de 96: 946~ i f, 
sem. pl·,juizo dos jw·os gue tenham d~ ser 
<Hxre.•cidos, para liqtâdQ~· às reclamações das 
L e_qações da Gran-Bretqnna, F.-anç.t, A1ls· 
t,·ia·Hungl"ia e Italia., -pela cobrança inde
'1>ida procedida pelos E$lodos de Pernam
buco, Alcgóas e .Rio Grande do Norte, do 
impflsta sobre navios dessas nacionalidades, 
ficando os l'efe,.idos Est'1.dos 1·esponsa-,;ciç 
j1Cla somm L gue [j1· despendida, c da gual 
embolsarão a Uni,Io. 

Em mensagens de 29 de julho e2 rle setem
bro pro:dmo passados solicitou o Sr. Presi· 
dente da Republica. o credito total de 
96:946.~ 1 1, sem prejoizo dos juros que te
nham de ser accr!'scidos, para. atten·ler ú.s 
reclamações dirigidas ao Governo p~las Le
gações 11a. Grau-Bretanha, França, Austrla· 
Hungria. e rtalia, provenientes da cobrança 
do imposto. reconhecido como inconstitucio
nal, sobre navios dessas na.çues praticada 
pelos Estados de Pe1•na.mbuco, Alagoas e Rio 
Grande do Norte; e havendo a Commissão 
de Orçamento examinado os documentos em 
que se fundaram ta.es reclamaçõe~. verificou 
sua legitimidade, pelo que é de parecer que 
sej11 concedido o credito como arieantamento 
aos su-pro.ditos Estados. que fica.r·ão respon
sn.veis pela som ma que fõ~ despendida e della 
embolsarão a União. 

E .o!fer·cce u seguinte projecto de lei 

O Congresso Nacional resolve : 
(\' Commissão de Petição e Polierc~. a que Artigo unico. E' o Governo a.utori7.ado a 

fo1 preseni.e o re<tuerimento do engenheiro abrir ao Ministel'io das Relações Exteriores 
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~ credito de 96:946$911, sem prejuízo dos 
Jtn:os que tenham de ser a.ccrescidos, pa.ra. li· 

"qUtda.r as reclamações das Legaçõe> da. Grau-
Bretanha., França, Austria-Hungria. e Italia 
pela cobra.oça indevida. procedida pelo3 Esta
dos de Per nambuco, Alagôas e Rio Grande 
ti? Not·te do imposto sobce navios des~as na
ctonal!dades, ticando os rereridos Estados 
respomaveis pela. som ma que fôr despendida, 
e da qual embt•lsa.rão a União ; fazendo us 
necessa.ria.s operações de cradito, e revogadas 
as di~posições em contrario. 

Sala. das· Commissões, 7 de dezembro de 
1898. - Francisro 'Veiga, presidente.-M'ay
l"inh, rela.tor. - Lui;;; Atlolpho. - Attgusto 
S~vero. - Ser::edello Corrê~ . - Ani:;io de 
Afirw. 

A Comroissão de Diplomada. e Tratados, 
a.tteodendo : 

to, que existe evidentemente o direito de 
inter \'~oçrio diplomatica, na. especie occur
rente, em vista da illegalidade manifesta da 
cobrança de taxas estaduaes sobre a. nave
gação elstrangeira. ; 

2°, que a organização federativa de u m 
Estado não dirime as resp,)osabilidades in
ternaciooaes da. União. pois que as dem<\is 
nações nada teem que ver com a organização 
interna do paiz ; 

3•, que o simples reconhecimento do !unda
m<:\nto de taes reclamações pelo Governo da 
Repuhlica , colloca-o n:J. obrigação perieita. de 
sn.tisfazel-as ; julga que a Camara dos Depu
tado.:> deve app1•ovar o p l'ojec!o de lei pro
posto pela. digo a Commi:lS<iO de Ül'ca.mento. 

Sala das Commissões. 2í lle dezembro •le 
18Q8.-Urbano Marcondes, p:•esideote. - L'l· 
menha Lins, re1atot•.- Edt4ardo Ramos. 

Sr. Pt•esidente-A lei do Estado ile P~r 
nambuco, n. 121, •le 28 de juuho de 1895, que 
orçou a. sua receiUl. para o exercício de 1895-
1896, su jeitou os navios mercantes estrangei 
ros ao seguinte imposto : 

~ 300 réis por tonelada de todo3 os vapores• 
navios mercantes e emba.rcacões de coberta 
enxuta, estrangeiros, que descarregarem no 
porto, quer interno quer extemo, do Recife 
destio3.da. a sua. importancia a.o custeio tlo 
serviço <.ltt policia maritima.» · 

A jl.l'recada.cão desse imposto foi regulada 
pelas iostrucções annexas ao (lecreto expedido 
pelo governador em 8 de julho de 1895, nas 
quaes se lê o seguinte: 

«Art. 1.0 O imposto de 300 réis por tonelada 
de torlos os vapores, navios mercantes e em
barcaçõe3 estrangeiras de coberta enxu t a quê 
descarregarem oucarre~arem no porto interno 

ou nó ancoradouro externo desta Capita.l, é 
devido uma unica. vez por anno, na. primeira 
entrada que a este porto fizerem a.quellas em
barcações . 

§ I . • Nos casos de arribada· forçada ou nos 
casos de embarcações ã ordem que receberem 
unic11mente provisoes preci~as para. seguirem 
a. sua. derrota., ficam Isentas do referido im
posto. 

§ 2. • Si , pordm, no caso de arribada por 
força maior Teoeberem, além das que !oram 
forcadas :\. 1.le~ca.1'ga, qualquer mercadoria;dca
rão sujeitas a o imposto.• 

A g de julho, isto é , um dia depois da ex
pedição dessas instrucções, commnnicou o 
ministro ing-bz, pelo telegrapbo, no meu nn· 
tece!sor, que em Pernambuco se ex igia. de 
dous navios do seu paiz o pagamento do im
posto e que elle tinha aconselhado que o sa
tisfizesse sob protesto. Pediu ao mesmo tempo 
que se expedisse ordem para rest ituição. 

Foi essa a. primeira reclawa.çito recebida 
neste ministerio. 

O governador, respondendo pelo telegra.pho 
a um pedillo de infor.rmçã.o, disse.em summa: 
a poli~ia do porto é serviÇO estadual a quo 
as emba.rcaQões estrangeiras, comprehen· 
didas as inglezas, sempre se teem sujeitado 
sem allegar incompetencia dos governos 
locaes ; a loi do orçamento resta.beleceu o 
imposto, pago uma só vez em cada exerci cio ; 
esse imposto constitue ·meti. ida indirecta de 
protecçãõ ;i, navegação nacional ; imposto se
melhante, sob1•e '"denominação de direitos 
de desembarque e despacho, ê cobrado no 
Para. sem.reclamação ; <W consul ioglez, que 
r eclamara, dech~rou a. re.soluçã.o de execu tar 
a. lei até ser <t inconstitucionalidade do im
postq pronunciada pelo poder competente. 

Parece que um imposto semelhante já. era. 
cobrado, rlesde 1886, ma s i:;;so não invalida o 
rlireito de reclamação, desde que a. cobrança. é 
evidentemente inconstitucional. 

Referindo-se a isso e a conrereoci:u! com o 
m(m antecessor, disse o ministro inglez em 
nota de 14 de .julho: 

« . .. Ti ve a. honra., lemostraraV.Ex. quea. 
taxa em questii.o era. illegal por ser imposta. 
apezar do art . 7• da Constituiçi'io, e V. Ex. 
informoit-me que era inteiramente desso. 
opinião e qnn, comquanto o Governo Federo.l 
não tivesse meio de impedit· a cobrança desse 
imposto illega.l. na d&ta marcada. para. o seu 
pagamento, toda via , par<~. obvia.r essa illega
!idade se da.ria.m os passos que conformassem 
com os :precnitos constitucionaes. 

v. Ex. teve a. bonda.de de inrormar-me que 
as qtmntio.s cobradas em virtude do decreto 
em questão seriam rest ituídas. 
.......... ' ............................... . 
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« Dei ínstrucções ao c.::nsul para. aconselhar 
aos proprietarios que paguem sob protesto; 
mas é meu dever informar a. V. Ex. que o 
Governo de Sua -.Ma.ge•tade recorrerá o.o Go
verno Federa,! pnra. o embolso das quantias 
illegalmente cobrad.:ls e de torlas t~s despezas 
de estada em qne os navios em questão 
tenham incorrido . » 

Convem transcrever aqui a s:eguinte nota. 
dirigida pelo meu antecessor ao ministro 
Joglez, em 26 de :;etembro de 1895. 

« Referíndo.:me á uokt. que o Sr. Consbn· 
tino Phipps. Euviado Extrao-rtlina.rio e Mi
nistro Plenipot~nciario de Sua :\Iagestadc 
Britannica, d irigiu-me em 24 do corrente, 
tenho t~ honra rie commnnicar- Jhe que nesta 
data officio ao Ministro dos Negocioa da. Fa
zenda para que me habilite a r esponder sobre 
o pagamento de l2:9ô4$13l , importancia tias 
taxas cobradas em Pernambuco por tonelagem 
de navios, e das despez·1s dos competentes 
p rotestos, não estando comprebendidos na
quell.a. quantia os juros, 

Aproveito este ensejo para declarar que, 
assim prooedendo, não faço mais do que pedir 
esclarecimentos sem que is f.o importe siquer 
em comPço de rer.onhecimento da responsabi· 
lidade da Republica». 

O Sr. ~li nistro d<t Fazenda, a quem o meu 
antecessor officiara a 19, 23 e 26 de julho c o. 
7, 8 e 21 de ngcsto de 1895, disse- lhe em 13 
de novembro: · 

<r: Parecendo-me essa lei clarameute otroen
sivu do pt·cceito constitucional que« declarou 
da. competencia da Uníno {art. 7", n . . 2 da 
Constituição de 24 de fevereiro) os direitos 
de entrada., sahida e estada. de navro3, sendo 
livre o commer.cio de cabotagem âs mercado
rias nacionaes, bem como âs estl'angeirn.s que 
jã. t iverem pa.go imposto de importaQão ~>, 
procurei entender-me com o Gov,)rnador dG 
Pernambuco para o fim de sustar a e:xecução 
da dita lei, pondo-se desde logo termo ás re
clamaçõns tle que me destes conhecimento 
naquelles avisos. 

rior, rogo~vo.; que tome~e conhecimento della 
para melhc-r defesa. dos m_?~resse~ _estaduaes: 
Logo que t ive reclamaçQ.O consutar mande~ 
levar a deposito as qu~ntíe.s arrecadada~, sa 
bem que estPja convenCido rle q!1e os ~ubd1~~s 
estranaeiros :residentes no Brazll estao sUJet· 
tos as ~assas leis e rE-gulamentos tlscaes, e se
gundo as suas l)rescripções, é que devem 
tt"'ir como os n1.eiooo.es; assim sendo, fallece 
ags consules o direito de serem attendidos 
quando, advogados dos interesses commcr
ciaes dos seus compa triotas,procur~m resolyer 
por vi:\ diploma.tiea. em reclamaçao collectlV<L 
ou indivitlu;~l as a \legações e protestos qlle 
aos tribuua.ns do paiz; cabe decididir. Os ~n
sigllatll.rios e agentes de na.,ios estraogenos 
julgam inconsiitucionaL o imposto de tone
lagem, pois u sem do seu dir~ito perante a 
jnstica. federal, que é a umcn. competen te 
p~ra. decl~ra.r inconstitucionalida•le . •.• ...••. 
... ... .. ... . . .... . .. . ... - • • •• •• • - ...... .. f ••• • 

Decretem os trilmnaes judichtrios iedernes . 
a inconstitucionalidade de qualquer artigo 
ou pnragrapho da lei do orçamento Estadual, 
que, fiel observador da Constitui(~o Fede!al. 
não demorarei a suspensão da a.rrec;.Hla(,;aO e 
sü assim como legitimidade qualificada in
constitucional. 

« Não sendo licito, disse em seguida o Sr. 
Ministro lia Fa1.end:l, deixar que a s fon t.es de 
renrla da. 'C'nião,jã. tão minguadas, sejam assim 
exbauridas em seu detrimento, provocando 
os Estados. com a decretação de leis de tal 
natureza, difilcnldades como essas que trou· 
xestes ao meu conb.ecimente, julguei neces
sario pr.:>voca.r a intervenção do procurador 
geral da xepublica para o fim de lazer v<loter 
os direitos da União junto a Justiça. Federal , 
a.cceitando o a.lvitreque suggeristes em vosso 
aviso de 19 de junbo.» 

Ne,sa conformidade dirigiu-se o Ministerio 
da Fazenda ao procurador geral, encerrando 
o seu aviso nestes termos~ 

« Nãopóde á União consentir que as fontes 
de r enda que lhe pertencem exclusivamente 

· • • • • · · ·: • • · · • · • • · · · ·- · • · · · · · · · - ·• · •. •... . sejam exploradas pelos Est ados que d_est"arte 
acarretam-lhe prejuizos consídHave1s, c, o 
que uã.o e menos grave, provocam~ recla.· 
mações insistentes por par te (1~ oaçoes es
t rancreíras . Ao Poder Judiciar io compete re-

A minl1a. inter·veu~:ão não produziu resul
tado, recebendo no dia ímme~tiato a resposta. 
do Governador, ne~tes termos : 

• · · • · • · · · • · · • · • • · · · · • .. • · • • • • · " · · • · · • · ·.. solver as cau~as e conflictos entr\'. a. Uniií.o e 
Ao Consulinglez, logo que apresentou-me o. os Estados (nrt. 59 n. 1 Jettra C da Consti

primeira da.s reclamações, respondi explican- tuiÇ<i.o) c pois, informando-vos da existencia 
do-lhe, não só a. natureza e a lcg-alldade do da.quell;~ lei e inst rucções como das recla
imposto, mas fazenflo -lhe ver qne não por nul.ções que a. sua. execução tem suscitado, 
via diplom:~.tica. mas pol' outro meio que a. veubo pt·ovocat· a vossa inter,·en~·ã.o Jl3.l'3 
Constttuh;ão r cdeml eusina, O{!Ver ia.m us co!- pr,)mnverdt:s a declaração da. sua inconstitu
lect~· tos pugnar pelo que Jllcs parecesse d~ seu l cionalidadt: junto ao Tri uuna.l com pet&n te, 
d Jretto. Nessa. resptJsta d1scuto a questão, e propondo contra a l<'azenda Estadual de Per
t endo-a. tra.osnüt tido ao Sr. Ministro elo Exte· uambuco a. acçli.o de perdas e damoos ou a. 
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q~e ?.Ote:derd:s. conve~iente ~.a .~spccie para. ! da Constituição, to~o.via. os .iulzes e tri.
sa.va.,uardar o~ mteres,es da .Jn lao.l> bunatJs fetlt>r•les so pedem intervir em 

Essa resolução do Govr,t·oo foi communi- especic (at·t. 3• do decl·eto n. 848. de 11 
cada. á.Legn.çã.o Dritannica em nota de 20 de I(!~ o .. ~ttu1Jro de 1890), o que suppõe actos i ri
novembro de 1895. ulVJuU:les ou concretos como objecto ào pleito, 

Em 8 de abt·H do anno seguinte dirigiu o ~os.q.uaes a s~atença dê on nc;ue e!r,;,itos 
meu antecessor ao governà.dol' do Estado ele JUrldtcos; consl'.l~raodo que a. lei n. 221, de 
Pernambu!!o este tele••ra.rnma: 20 de novembro de 1894, referindo-se ás leis 

o incoustitucionn.es, aos re<>ulamentos ille,.aes ((Inicio relações officiaes com V. Ex. pe· . ., o • 
1lindo sua esclarecid:~ attenr,:ão para 0 imposto a.peuas autoriza. a que não sejam applicados 
d~ tonelng em que recahe sobre a ua.vegaçiio aos cases occurrentes ; considerando que, 
t ti .... t ·d b- t ·' com quanto os juizes e tribu11aes possam de-
ra.nsa aa w.e<t e em St o c ~ec 0 ue vivas mon4t".ll' a inconst itucionalidade !le leis e re-

reclamações.» gulamentos, não l hes e todavia dado concluir 
O governador respondeu por meio dos tele· p~la annul h).(;üo de leis e J'eg-ulamentos, ma.;; 

~l'ammas seguintes: somente pela annttll.lç!.i.o dos actos que, em 
« 12 de abr·il-Espero Congresso Estado que virtude tlel!as, tenlwm sido praticar!os; 

agora funcciona preste attenção reclamações cc-nsicicrnntlo qtJe a annullaçfio de dispJsições 
imposto tonelagem.)> legaes ou rcg~tlnmento.re::, que servem de 

« 26 de junho-Senado vototl ltoje terceira. normas para uma se ri e úe casos, importa. n. 
discussão orçn.mento. Foi supprimido imposto r evogação da r espectiva lei ou regulamento, 
tonelagem. » e conseguintemente o exc1·cir.io de u ma fun

cçii.o !egisla.tíva ou regulamentar ; conside-
Esse resultado d:J. diligencia do men ante- derando que o pedido n;t acção importa. a-ro

cessor 1bi por elle communicado em notas de vog.1o.;iio de disposiçõeos rcgulameotr.re~ (lm 
29 de juollú ás Legações da. Grã·Breta.nlta., outros consiuemndos que parecem-me rlis
Ita.lia., Allemanlla, Austria-Hungria, Belgica., pensavei:; de mencionar) julgou improcedente 
França. e Po1·tugaJ. a acç:.í . sem prejuizfl da que caiba (~ Uniria 

Devo transcrever aqui, integralmente, o prop,)r para a manuten•:ã.o ou def,_l$0. rios ~eus 
offlcio de 7 de agosto, em que o pt'ocurador dit·citos. >> 
geral da Republica., respondendo ao meu an
tecessor, iolormou sobre o r e:;ultwlo da acção 
que propuzera. 

E' este : 
« Accusa.udo o re.:::elJimento do vosso aviso 

úe hontem, sob n. ,1.090, (lir-vos-hei o sa
guinte: 

Est'\ decis'io foi actopt:uh p or s t~ is votos 
contra. tres, que o;; fundamonta.rnm longo.
mente. 

A decisão do trib11nal foi annuncin.dn. a.o go
vernadol' pelo meu antecessor, em telegram
ma r\e 12 de agoslo d•l LS9G, nesl·~s termos: • 

« Rernetterei pelo Correio a V. Ex. cópin.-in-
10rmaçã.o procurador gcr:r.l Republicn. sobt•e 
imp;;sto tonclngorn, considerado inconstitucio
na l Supremo Tribunal Federal. ln trlressa.dos 
nn1.urn lmente J'N (UiJJ'erii.o r estitttiçiio imposto 
pago e,corno Sup;·<.:mo Tt'ibunn.l " mittiu j uizo, 
parece co.sn 'Jvitar llomandas. RG$0lvet·á, 
poróm , V. gx. como molho t· convier nos in
terc.~scs 1le:ssc E:; tado.:~> 

Em cumprimento ao aviso do Minister io 
da Fazenda, n . 116, de 13 <le novembro de 
1895, propuz perante o Supt•emo Tribunal 
l~ederal umn tlCQãO ordina.rin. contra. o Est:ulo 
de Pernamhuco, por h ;t ver a lei ostndual 
n . 121, de 28 •lo j unho de 18U5, art. :l", n . 7, 
crea<lo o imposto do 300 r •':is por tonelo.•la do 
embarcaçõo~ estrangeiras .te co!Jcrt.a emcut:~, 
que de.,carregarl!m ou carregarem no pol'to 
internu ou no ancoradouro exteruo tia capital A cÚJlia tlll i llr••J•ma~-ão fol remettidn. com 
do Es tatio, indo nAAim dr1 cnconko nos termos aviso de 3 de ngnslo. Antes de a rocobet· te
claros do art. 7", n. 2, da Constitu i(,'ão Fc- lt•g-rapliou o govcnmdor dizendo I')Ue a. 
deral. Conclui n poti~~iio inicial l'ccruorondo agnarlla v;~ para ·r esolvei' sohre a ~1m mnterin. 
~ue o Supremo Trtlmnal ,J,cllll'llSse a incon- Quun1l'l :~ssutni u. tlirec~~'io !lc~tc mioist~rio 
stitucionalitt(l.ue do alludldo imposto, que !t>r<t (<tgosto do JSDI\) encontr-ei t1m ofilc i•• do g-o
re~ulamen llldo pclo.s iost.r·ut:•;ücs tio govor- vcrnndot• accusando o recebimento dn. intor
na.d .. r, de 8 1le julho 1lo 1895. c que, canse- m:1•;iio do procm·:Hlor geral. 1~oJcrindo-rne a 
guintemento, mando.sscce8.Sllr:t. sua cobranç;t esse officio, pct\i-lho, om ~wiso de 113 de se
c \'X•;cuçilo . tembro que. para conlll!cimento das lega.~õcs 

Por s~:nteo~a. de :JO de maio, publica· la. na. : o~ lr. • n~eit-a; intcresl'ru.la.s, me ioforma.ssc 
auctt~t:cia de '!.i de jun!Jo deste 3.11ilO, o Su- ;obre a~ providet\l;las d::H1as pt~ro. •~ re~titui
premo TribUil!l.l Federal, considerando qne, çã.o das q•.Hl.ntias arrecadadas. 
comquaato manifestameute inconstit ucional Na mesmtt datõl. 16 de set.:mbro, commu
o imposto, por infringente do art. 7°, n. 2, niquei á Legação Bdtannica a. decisão do Tri-
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bunaJ e o pedido por mim feito ao Gover
nador. 

Em 23 de abril do nnno pro::dmo passado 
dirígiu-me o Ministro Inglez a. seguinte nota. 

« Sr. Ministro - Com rel:w:i.o á correspon • 
dencia anterior sobre o imposto de tonelagem 
cobrado pelo governo do Estado de Pernam
buco, que. como V. Ex. sabe, foi declarado 
illegat pelo Supremo Tribunal Federal do 
Br<lZll, informa o Consul de Sua Magestad·~ 
em Pernambuco que etn mensagem presi· 
dencia.l, apresentada. recentemente ao Con
gresso daquelle Estado, não se fez proposta 
alguma que as~egure :t restitmção das quan
tias iltegalmente a.rrecndad[tS. 

Seja-me permittirlo ter a haura. de lembrar 
que na su" nota de 9 de novembro ultimo no 
Sr. Raikes, V. Ex:. disse que a restituição 
por elle pedirla só poderia Eer féita quaodo o 
Congres~o do Estado désse ao Governo o cre
dito necessa:rio. 

Supponho que V. Ex., empr,~gando o 
termo - Governo - refere-se ao Federal, 
com quem o de sua Ma.gesta.de conta para 
essa restituição . 

Como, porém não se tenba. recorrido ao 
Congresso do Estado para que forneça as 
quantias necessnrias, peço licença pa:ra. cha
mar a a.ttenção de V. Ex. pa.rn. a nota de 30 
de novembro rle 1895, publicada no relatorio 
official da sua repartição e dirigida pelo seu 
distincto antecessor' ao Ministro Allernão 
acreditado nesta Republica., o qual, depois 
de mostrar o caraater ineonstitucionat tlo 
dito imp.)oto (do qual tarnbem eu me quei
xara) tinha instado pela sua susp msã.o, re-

. colhendo-se a deposito publico a.s quantiu.s 
cobradas para se facilittlr a devida resti
tuição. 

Na resposta ao Ministro Allernã.o, datada. 
de 30 do dito mez, o Sr. Carvalho declarou
lhe que as quantias collradas tinham sido de· 
:positadas pelo governo de Pernambuco até 
que o Supremo Tribunal dé~se decisão sobre a 
illega.lida.cle do imposto. 

Tendo sido ess<t decisão devidamente pl'O· 
mulgada, rogo a V. Ex. que não to.rdc em 
pedir ao governo de Pernambuco a resti· 
tuição (com o dinheiro recolhido ao depüsito 
publico) das quantias cobrad~s sobre navios 
de firmas brita.nnicas, em vírtudc do dito im
posto illcgal e pelas quncs o Governo de Sua 
Magestade considera responmvel o do Brnzil. 

Aproveito, etc.-(Assign;ldo) C. Phipp~. :. 
Com. effeito o Sr. Dr. Cnrlos rle Carvalho 

expressou-se assim no. citad<~ nota •le 30 de 
novembro: 

« Em resposta ao que o Sr. Kra.uci suggere 
relativamente li. suspensã.o da. cobrança do re
ferido imposto até que o Supremo Tribunal 
Federal se pronuncie sobre a inconstitucio~ 

nalidade da lei estadual, comrnunica-lhe que 
o governo de Pernambuco jã. providenciou a. 
esse respeito, mandando levar a deposito as 
quantias ar•recadada.s. » 

O imposto foi supprimido, como se com
muni<:ou ás Legações intere~sadas, mas ainda 
:oão se fez a. restitui,ã.o. 

Em lô de setembro de 1896 levei ao conhe
cimento das dit.as Legações que o Supremo 
Tribunal Federal julgara o imposto illegal e 
que eu ac<tbava de pedie ao governador de 
Pernambuco informação a respeito das p:ro
videnc_ias dadas para que fossem restituídas 
as quantias indevidamente cobradas. 

O governador respondeu·me nestes ter
mos: 

« Satisfazendo o vosso :pedido constante do 
aviso n. 8, de 16 de setembro ultimo, tE'nho 
a honra de informar-vos que a restituição 
das quantüts recebidas concernentes ao im
posto de tonelagem decretado pela lei n. 121, 
de 28 de junho de 1895, sómente polieri ser 
efTecmada d~pois que o Congresso do Estado 
habilitar o Governo com o necessa.rio cre
dito.» 

Posteriormente, em 16 dl~ dezembro, disse
me ainda. o governador : 

« Satisfazendo o pedido constante do aviso 
do 20 de novembro proximo findo, sob n. 15, 
concern:mte à restituição das quantias cor
respondentes ao imposto de tonelagem, tenho 
a. honra de informar-vos que a arrecadação 
do imposto de que se trata, durante o exer
cicio findo em junho ultimo, attingiu á. im
portancia de uoventa e sete contos quatro
c••ntos setenta e dous mil réis, que foi reco
lhida á caixa 1le rendas especiaes. 

Dessa. quantia foi despendida. a de qua.
torze contos setecentos e quatorze mil tre
sentos e trinta e tres réis com o custeie ela 
policia maritima e tomuu-sc,pJr emprestimo, 
a de oitenta e um contos ~eisceotos sessen
ta. c dous mi I e d u~eutos I'cis que pa~sou para 
a. caix•~ da renda. orúinaria, ni\o tendo sido 
õ:J inda. e!l't!ctl l n dü. a res p•·c ti v a i orle rn n ização 
não sú por falta fie rccul'sos rb mesma caixa, 
como porque, tendo o Supt•cmo Tribunal Fe
deral dat!o provimento no recurso intel'posto 
por osto Estado nr, processo instaurado pela. 
Uniiio,couaiílerou-so •lesnece~snria n escriptu
·rnçiio quo estn.vn. sondo feita. 

Ainda qu!l.m!o, porêm, a. qna.ntia. estivesse 
depo~ituda.. nio podia o Governo mandar re
stHuil-a sem autorização dú Congresso, que 
!lect•tttou o imposto de tonelagem para ser 
applicado á satisCaçã.o das despezas ordina
t·it~s do Estado. 

Na. mensagem que devo apresentar ao Con
gresso,por occasião da sua primeira reunião, 
lhe darei conhectmento do julgamento pro-
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ferido na causa promovida contra o Estado,· orçou a receita para o anno de. 1898. Paga
a~m de que elle me habilite a restituir as ram-no 13 navios allemães, na importancia. 
qn<wtias recebidas, votando :para esse fim o total de 13:05:2$620. 
credito necessario.» A reclamação apresentada pela Legação de 
As~im, pois. não se realizou a esperança Portugal refere-se a um só navio que pagou 

concebida pelos reclamantes, ô. vista da de- em Pernambuco 32.7$360. 
claração de deposito. As Legações de Austria-Hnngria e Italia 

O governador, como se vê na parte final do não pediram iudemnizações. 
seu oillcio, prometteu-me tratat• deste ne- Segundo communícação do consul g11ral da 
gocio nr, mensagem de março do anno proxi- Sueciae Noruega, datada de 3 de novembro 
mo pas~ado e pedir <.~o Congresso que o ha- de 1896, um patacho sueco pagou 53$ em 
bilitasse a fazer a restituiçiio.Não o fez então, Maeau, no Estado do Rio Grande rlo Norte. 
mas, em mensagem de 6 de maio e sem re- O governado!" :participou-me em 2 de abril 
sultado porque, segundo me informou ~m de 1897 que a coorança do imposto havia. ces
oillcio de 4 de a,zosto, o Congresso Estadual sado no exercício respectivo. 
enceuou-se sem votar o creuito pedido. Em resumo, são pedidas as seguintes in· 

. O imposto foi decretado em junho da 1895 demnizações: 
para ser cobrado no exercício de !895-96, 
isto é, desde julho tlc 1895, e não consta. que 
tenha. sido autorizada a resCituição das 
quantias arrecadadas. A mensagem apr~sen
tada. pelo governador ao Congresso Legisla
Hvo do Estado, em 6 de março do corrente 
nnno, não trata deste assumpto, que aso;im 
está sem soluç;lo ha tres annos. Par(t con
cluil-o pareceu conveniente pedir ao Con
gre~so Nncionat o credito necessario e eu 
Cúmmuniquei essa. resolução t\ Legação Bri· 
tannica, em 14 de agosto do anno pro:ximo 
passado. 

A mesma providencia. deve ser applicada 
ás reclarnaç.ões feita~" por outras L~gaçues. Si 
o Congre.-so conceder o credito, opportuna
meote tratará o Governo Federal de ohtcr 
indemnização. 

i\S reclamações inglezas, todas contra o 
Estado de Pornambuco, importaram em 
33:143.$054, comprehendidas as despezas de 
alguns protestos. A legação tamhem reclama 
juros. 

A Legação da Belgica. reclamou contra o 
imposto de Pernambuco em 13 de julho de 
1895 e em 24 de janeiro do corrente anuo 
apN!sentou uma. conta de 2:968$590, impor
taucia das quantias pal,;'a.s :por cinco navios. 

Na mesma datu. de 13 de julho de 1895 re
clamou a Legação fr·;mceza tambem contra o 
impc.sto ele Perna.mbuco e a:preseatou depois 
duas contas dns quantias pagas por 15 va
pores da Compa.gnie Ch.r,rgetws Rewnis e por 
oito da. Cornpagnie 1lfessageries ,lfaritimes va 
importancla totnl de 15:414$280, á qual será 
accrescentada. a. dos juros vencidos. 

A L~gaçã.o da. Allemanha iniciou reclamn· 
ção contra o imposto de Pernambuco em 20 
de julho de 1895 e em 17 r! c agosto do mesmo 
aono contra ünposto semelhante cobr.:v!o no 
Estado de Alagõus. 

O imposto pago em Pernnmbuco por 56 
navios aHemães importou em 23:206$8:~7. 

No Estado de Alagôas o imposto era. de 320 
reis por tonelada. Foi eliminado na lei y_ue 

Cam~ril. V. li 

Gran-Bretanha .....•.•.....• 
Belgica •••• , ••••••..••••..• , 
França •.•••...•.••••• , ..••• 
Allemanba. .......•..••...... 
Portugal. ..•.•••....•••...•• 
Suecia e Noruega., ••...••.• 

33:143$054 
2:968$590 

15:414$280 
36:269$475 

327$3UO 
53$000 

88:115$741 

Como ja referi, as quantias arrecadadas em 
Peroa.mbuco, segundo informações do gover
nador, importa.ra.m em 97:472$000. As re· 
clamaçõesapresenta.d~s contra aquelle Estado 
montx1.m a 75:060$121. Ha. uma diiTerença. de 
22:411$879. 

Capital l•'ederJl, 28 da julho de 1898. -
Dionisio E. de Castro Cerglli!ira. 

Sr. Presidente-No offlcio que tive a honra 
de vos dtrigit em 28 de jultlo e que remettes
tes ao Congresso Naciollal com a men&agem 
do dia seguinte, eu disse que as Legações da. 
Austria.-Hungria. e na Ita.lia não tinham 
pedido int1emuização. Já nzera~;n a. sua. recla
mação contra o Estado da Pernambuco, na. 
imporLancia respectivamente de 6:583$500 e 
2:187$670. Addicionudas esSils quantias á que 
consta do m<Jncionado otncio, montam os 
direitos cobrados a. 96:946$911, sem prejuizo 
dos jurQs. E', pois, necess1mo completa.r o 
pedido pol' meio de nova mensagem ao Con' 
gresso. 

Capital Federal, 1 de setembro de tSQS.
Dionysio E. de Cast;·o CerQusira. 

N. 39-1890 

.1utorisa o Pod~r E':r:ccv.ti,o a col'lcede1· 't Octa;
llio Augu•to Borges, 4o escripÚú·a.rio da Ti·i. 
bunat de Comas, um anno de licença com 

. ordenodo, para trata;· da sua sau.de. 

A' Commissão de Petições e Poderes foi pre
sente o requerimento em que Octavio Augusto 

30 
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Bor"'es, 4.o esCl>Íptura.r-io do Tribunal de Cm\-j docommercio-ou quem suo.sfuncç;õescxercer 
ta.~."solicita um anno de licença com todos os ~-nas demo.is ~·marcils em que fô1• domici
venciment"s paro. trat.ar de sua saude. Jiado o negociante, para preencher as forma-

Na sessão pa....~ada, a. Ca.mara. au torizou o· lidarles Jo .. r t . 13 do Codigo r.o Commercio 
Poder Executivo a conceder ao peticionaria 1

1 

p~1·a a ;-a.lidarle ,iuridica dos !ivrc·s a. qul! se 
seis meze<~ de licença para. o mesmo Jim ; mns, rilfei'e c art. 11 <lo citado codigo ; 
tendo o Senado deixado de toma1· conheci- 2• discus.ão do projecto n . 3:l, de I 899, 
mento, em tempo, da. proposição da camam, aut~rizando o Poder Executivo, dentro do 
julgou-n. este a.nno prejudicada, visto terem actual exercício, a. j1J.zer as necest:arías ope
decorrido os seis mezes durante os quaes o rações de cre li to pa.r<~, dar execução ás sen
requereote devia. estar resto.beleciclo . Pro- tenças da Justiça .Federal pa ssadas em .iul
v~ndo, porém, este com att estado de seu gado, media nte accordo com os respectivos 
medico assisl.t.nte que t.a.l não >e deu e quP. cr.•dores; o dá outra:; providencia~ ; 
continua doente, é a Commb são de parecer 2" discnssã•) rlo pr ojecto n. 120 A, (]e 1~ 98, 
que sfja. autorizado o Poder Executivo a con-1 deter•minando que e 1m prensa Nacional con
ceder-lhe a. referida licença, mas a penas com stlGua um serviço e~pecial a cargo do Minis-
o ordenn.i!o. tel'i() da. Fazenda ; que a dcspeza. do esta bele· 

Para. isto, o!ferece ;\consideração da. Camara cimento s~j1 fei ta. por conta da r espectiva 
o seguinte projecto: l'eccita, e dando outras providencias; com 

substitutivo da Commissão de Fazenda. e ln-
O Congresso !\acionai resolve: 
Art. I. • E' o Po<ler Executivo autoriza do 

a couceder a Octa.vio Augusto Borge~. 4• es
cripttirario do Tr-i bunal de Contas, um anno 
de licençà, com o ordenado o. que tiver 
direito, para tratar de sua saude onde lhe 
convier. 

Art. 2.• Revogam·se <~.s disposições em con
trario. 

Sala das c,mmissões, 25 de junho lle 1899. 
- Alvaro B oteJ.ltrJ, presidente. - Tava1·es de 
Lyrc. - Joao Luiz.-Raul B<~rroto. 

O Sr. Presidente- Tendo dado 
a hora.. d~signo para amanhã, a seguinte 
ordein !to dla: 

Vota<.;>.ão das seguintes mo.terias : 
Do requerimento do Sr. Luiz Adolpho, 

para. que volte ã. Cummissiio de Orç.'l.mento o 
projecto n. lO A, rie 1899; 

Do projecto n. 32 A, de 1899, autorizando 
o Governo a. abrir, no corrente e:x:e rcicio, ao 
Mínisterio da. Ju;ti~,a. e Negocias Int~riores, o 
credito e:x:traordinario de 60:000$ utim de 
auxiliar a «Associação do 4• Centenario da. 
Descobez·ta do Brazil », na commemoração 
q·ue ellr. projecto. realiza r no anno proximo 
vindouro ( 1'' discussão ) ; 

Do pa.recer n. 19, de 1;;;99, motlHicando 
algumas disposições do Regimento rnterno 
JlOt' indicação o.prosentada pelo Sr. Augusto 
Montenegro (discus~'ii.o unic:~) ; 

Continuação du, 2• discussão do lli'Ojecto 
n. 5 A, tie 1890, cstabdecanilo reg ras a. que 
àeve obectecer' a uiscrimmaçiío das taxas de 
sello que podem decre tai' :1. Un!ão e os Eti· 
tados; e dit. outras pr-ovtdcnch·s; 

2a discussão dt) ~rojecto n . 26, de 1899, fi. 
xando a. competeucia dos presidentes da~ 
Ju.ntas Commerciaes, nas c.."Lpitaes dos Es· 
tados onde estas runccion<~rem e dos juizes 

dmtria; . 
2" rl iscussli.o do projccto n. 35, de 1899, 

nntodzanrlo o Po~et• Executivo a abrir ao 
:>'linistcrio da Justlçn. e Negocias Interiores o 
credito extraordinario de l :612.~903, para 
pagar ao D:·. Henrique Martins a gra.t ific;t~o 
que lhe compete por ter exercido o cnrgo de 
secretario ds. Faculdade de Direito elo Recif0 
durante o tempo oecurrido de 28 de agosto 
de l8S4 a 31 de dezembr o de 1895 ; 

2" discus$ãO do projecto n . 3-l, de 1899, 
autorizando o Poder Execu t ivo a abrir ao 
Micisterio dn. Guerra o cred ito extraordi
nario de 7:500$ para pag;\r á viuva de 
Mathew Vnuie os sel'Vicos prestados pela 
L1.nch:t dr~ sua propriedade Promptus,á.s forçn.s 
legaes que operaram em Nitlleroy. 

Levanta-se a sessão às 4 horas da tarde. 

39-1 s&as?;.o E~ 27 DE .JU~'110 DE 189!) 

Pres;deH cia rl os Sr.<. Va ::; de JfeZlo (Pl·c
si: le~t te) e S ilua J[wi; (2• Secretal'io) 

Ao meio-dia procede-se 5. chamada, á qual 
respondem os Sr::. V a~ de 7\rello, Urbano 
Sn.otos, Julio de Mello. Garlos de Novnes, 
Silva Mar iz, Heredia de Sá, Angelo Neto, 
Si L verio Nery, Carlos M:trcelino, Albuquerque 
Serejo, :\morim Figueira, Augusto Monte
negro. Eoé 's Martins. Theotonio rle Brito, 
Luir. Domingues, Vi veiros, Ed1wrdo de Be- · 
r ede . Cunb:~ Martin ;., Ani :r.io de Abreu, Heil· 
rique Vallada.rrs, l\1a.rccs de Ara\ljO, Pedro 
Borge~. Thom::tz Accioly, Freder ico Borges, A u
gusto Severo, Ta v~ resde Lyra,Eloy de Souza, 
José Peregrino, Ermirio Coutinho, Affonso 
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Costa~ Herculano .Bancleira, Malaquias Gon·! E' lida e sem debate a.pprovado. a acta da. 
çalves, Barbosa. L1ma. tJornelio da Fonseca, ses~ão antecedente. 
João de Siqueira, 'Rocha Cavalcante, Ar·aujo 
Góes, Geminlano Br••.zil, Olympin Campos, 

Passa-se no ex!Jedieate. 

Neiva, Sea!Jra, Milton. Manoel Cae- ~, Sr. 1" !Silecrctario :procede á. 
tano, Pauht Guimariies, João Dantas FHho, leitura. do seguinte 
Adalberto Guimal."d.es, Marcolino Moura, 
Galdino Loreto, Pinheiro Junior, Tor· 
qüato Moreira, Timotheo rla Costa., Raul EXPEDIENTE 

Barrozo, Bclisario de Souza, Alves de Brito, o meios: 
Silva Ca.stro, Ernesto Brazilio, Julio dos 
Santos, Campolina, João Luiz, Ca.rvalho Do Sr. 1" Secret!l'!'io do Senado, lle 23 do 
~Iou.rão Jose Bonifacio lldefonso Alvim. corrente, commumcando que nessa data o 
Henriqu'e: V~z. Antero' Botelho, Al fr'9do Senado enviou á sapcção p;esidcnclal os .auto
Pinto, Leonel Filho, L;~mcmnier Godofredo, 'j grapll?S da resoluçuo do Congre:-so N~c1~nal, 
Tbeotonio de MDgalhães. Nogueica Junior, iLUtor2zando o_Govern~ ~mandar rc~tttu.tr ao 
Manoel Fulgencio, Artb.ur Torres, Lindolpho' ~tdadao Agostlllho ~o~e ~:.~bral a. qua.l"ltta de 
caet:J.no, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 3:000$. cem qu~ fot obr1gado a entra~ para 
Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Galeão os corres .Publlcos, quando t_hcsouretro da 
Carvalhal, Doroingues de Castro, Gustavv The~ourar1a de Fazenda de Mlllas Geraes.
Godoy, Costa Junior, Bueno de Andl'ada, Intetrada, 
Elias Fausto, Paulino Carlos, Francisco Gli- Do megmo senhor, de igual data, commu-· 
cerio, Ovidio AIJJ·antcs, Hermeneg-ildo de Mo· nicando que o Senado nessa. data. e.doptou e 
raes, Alves de Cnstro, LeopoHoJ:mlim, Luiz enviou i sancç5o :.lo Sr. Presidente ela Repu
Adolpho, Mello Hego, Bra.zilio lli~ Luz, La- blica, as proposições desta Camara, autori~ 
menha Lins, Lauro Müller, Paulit Ramos, ?.t\Utlo a n.l!ertura do credito extraordinario 
F1'ancisco Tolentino, Pedt•o Ferrt·eit•a, M·lrçal de 4:200$ ao cambio •le 27 dtnheiros para 
Escobar, Diogo Fortuna, Apparicio Mariense, premio ao atumno Jose Antonio de Pigueiretl.o 
Francisco Alencastro, Ri vada.via Corrêa., Vos Rotlrignes, de accoruo com o art. ~48, do de
:pasia.no de Albuquerque e Cassiano do Nas- ereto n. !.159, de 3 do dezembro de IS9:!, e 
cimento. concedendo pensão a D .. Ludovina. Alves: P<;r

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com cama particí 
pada os Srs. Matta Bacellar, Rcdl'igucs 
Fernandes, Elias Martin$, Torres P01'tugal, 
Teixeira de Sã, Coelho Cintra., .João Vieira, 
Pereira de Lyra, Pedro Pernambuco. Aris
t[des de Queiroz, Vergue de Abreu, Amphi
lophio, Para.nbos Montenegro, Fonseca. Por
tella., Leonel Loreti, Bernardes Dias, Urba· 
no Marcondes, Monteiro t!e Barros, Jacob dã 
Paixão, Franci~co Veiga,Augusto Clcmentino, 
Telles de Menezes, :\1atta Macharlo, Lamar· 
tine, Moreira ela Silva, Alvares Ru hião, Case· 
miro da Rocha, Dino Bueno, Alfredo Ellis, 
Arthur Diedcrichsen, Rodolpho Miranda, Ca
racciolo. Xavier do Valle. Plínio Cas;tolo. 
Pinto tia Rocha., Py Crespo e Azevedo 
Sodré. 

tocarl·ero, viuva do marechal Hermenegildo 
de Albuquerque Portocarrero.-l.nteirada. 

Do Min.isterio da Mat'inho., de 2.6 do cor
rente, enviando o requerimento do commis
sario de 4• classe, 2• tenente Calixto Gau
dencio de Abreu, solicitando 1ndemnização 
de todas as vantagens pecuniarias que lhe 
fol'am descontada.s· durante C> período em que 
respondeu=~ conselho tle guerra. pelo supl)osto 
Cl'ime Je peculato,- Jt,' Com missão de Or·ço.~ 
monto. 

Do Sr. 1 o Secretario do Conselho. Municipal 
do Distl'icto r'ederal, de 26 elo COl'l'ente, J·e
mettemio o. indlcaçrro <ia Sr. intendente Pe
reil•a R J•aga, que c m sessão de 22 do co1 rente 
foi unanimcn,ente approvaua. e relativa ú. 
adopção de um etiificio para o Fv L'o desta 
Capit:.~l.-A' Commissão de Fa:wnda. 

Req ue l'i !lll)tlto : 
Do Augusto Cambraia, pedindo isenção de 

úi1·eítos para o matel'in.l destinado ao est:tb~· 
!ecimento de redes de forca por cabos ele
ctricos nos Estados de S. Paulo, Minas Gemes, 
Rio de Janeiro e Capital Feder·aL- A' Com
ruissi'io de Orçamento. 

E sem causo. os Srs. Helvecio l\Iontc, 
Francisco Gurgel, Felisbello Freire, Eugenio 
Tourinho, Rorlrig-ues Lima, Edull.rdo Ramo3, 
Xavier da S!lvei'I'a, O~ca.r Godoy, Augusto de 
V:~sconcell\lS, Sá Freire, Agostinho VinaL 
Deocleciano de Souza, Barros l?ranco Junior, 
Gonçalves Ramo~. FerrcL,.a. Pires, Luiz Fia· 
cqucr·. Olíveira Braga, Adolplto Gordo, Ce· 
sarío de Freitas, Edmundod<~ Fonseca, Cin-~ O S1·. ~civa- Sr. Pre3idente, pedi 
cinato Braga, Leoncio CO''rêa, Am·eliano Bar- a palavra no expediente, quando talvez devia 
bosn e Campos Cartier. pedil-a para uma explicação :pessoal. 
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Como quer que seja, aproveitando-me da. cão declarou que a. mataria neSS!. parte ara 
liberdade que é dada. aos demais collegas da, inconstitucional. 
durante o expediente, t ratarem de a.ssumptos O ponto principal, subindo ii. tribuna., era 
:pouco mais ou menos identicos aos de que me perlir á. Met'll. que as emendas dadas para a. 
vou occnpar, uso da palavra para declara.r a votação de hoje fossem á Commis5ão de Policia 
Camara dos Srs. Deputados que, si tenho a para dar parecer s~bre ellas; no entretanto, 
ella faltaoio. tem siJo por motivos muito po· parecendo ser a questiio· de tanta urgencia, é 
tlerosos de saude. ra7.oavel que fosse logo -ventilarl<~., conscio, 

Hontem não vim á Camara. por esse mo- como esto•1, de que, si pelo amor as estatisti
tivo, si bem que aiwla ba. dias aqui esti v c e c:u:, a opinião da. Camara é tolher aos Depu· 
usei da pala.vra, embora enfermo, c em outros ta.dos o direito de apresentar emenda.s, a.u
dias tenho compar·ecido. gmentanoJo despeza.s aos orçamentos, a Ca.· 

Ha di:I.S quando ia encerrar-se a. discussão mara. telizmeute tambem entende que devE'! o 
da indicaçii.o .apresentada. pelo illust re Depu- COngresso continuar com o direito santo da. 
tado Sr. Augusto Monten~gro,pedi a pala v r,~ palavra, consagrado na Constituição e no Re-
para que não se desge esse encet•ramento. gimento, até s.gora.. 

Ora, desde qtJe assim procedi, corre-me 0 Peço, portanto, a. V. Ex. que, dando uma 
dever de d••r a razão por que aqui não me solução t~ consulta que apresento, me elucide, 
achava. para cumprir o meu dever, como cos- afim de saber como votar em uma questão 
tumo, tanto mais quando tinha. estullado e que reputo, e a. Camar<t tambem deve repu
muito o a~sumpto da indicaçào e, embora. tar, de alta import .. ncia, visto como não se 
não tendo a pretençã.o de levar ao espírito da trata. só d~ ~edida. govern~menta.l, ma.~ tam
Camara. a. minha. convicção, desejava, entre- bem dos d1rettos e gara.ot1as constJtuciOnaes 
tanto, demon3trar que nã.o eram procedentes ! e parlamentares, que úe'\"em ser acatadas e 
as r-Jzões emittidas pelo nobre Deputado l não toth1das. 
autor da. indicação. provando que, com raras Peço â Cama.ra que desculpe o ter roubado 
excepçiies, muitos pa.izes d<L Europa dão ma- egse tempo pl'eciaso, attendendo a que tive 
x i ma li be-rd ad o e latitude às discussões, mesmo em vista cham<\r sua attenção par a a.~snmpto 
ns dos orcamentos e rlas medidas financeiras que julga de alta transcendencia, tanto mais 
que se lbe prelldem. como creditas e outrus. quanto conceroe á sua propría. autonomia, 

Ha.-vi& de argum entar jus tarnen!B com os ~ .i'!lporta. ~m cerceal"!lento de _dire}tos e 
regimento~ dos corpos legis lativos de di.ffe- lll l CIO de reg1men, que e de. crer nao vm~uc, 
rentes na coes, e com elles demonstraria que para. bem mesm~ da_ p~tr1a e para sarv:a.· 
não deve vingar no Br-Jzil esse r e!!imen de /<Uarda. dos p roprros d1r e1 tos do po'l'o . (Multo 
mutismo. de n ullificação do paJ•Iame"'nto. bem; muito bem.) 

Não cogitei, porém, que se encer1•asse essa. 
votação, não só porque se sabia qtle or<l· 
dores pretendia.m elucidai-a, como tambem 
porque esse parecer l'oStava em ult,mo lo"'ar 
na ordem do dia. publicada, e não cont~-va. 
que ahi elle estivesse collocado por engano. 

Corre·me tambem o dever, e seria o meu 
objectivo primord ial usando da palavra, de· 
cla.rar qu.e . esta -ça de :pleno accordo com as 
medid<lS exar.1das no substitut ivo do Sr. 
Pauta. Ramos, assim como acceito a.s dos 
Srs. Bueno de Andrada e Mariz : aquelln. que 
faz com que seja mais ditHcil deix~r de haver 
sessão, e esta. gara.ntidora dos direitos dos 
pequenos Estados ; e mesmo porque assim 
teri:'- a. satis!'a~ão de ver que n Bahia nrí.o dei· 
xur1a de ter· certo um representante seu na 
im:t'orta.ntissi.ma Gommissão de Orçamonto, 
assrm con1o, 1Dfel1zmente, ni'io tem na dCl Ta· 
rif;\s. 
~i que ha. um requel'imcnto •lo meu digno 

a.m1go o Sr. Coelho Cintro., Jilll'll que vá a. in
dicação á. Commissiio de Constitu!ção,e,embot·a. 
reconheça rninba incompetencia. pa.ra •iiscutir 
a questão da inconstitucionalida.de, devo, no 
emtanto, a.ccrescental' que o autor da indica.-

O Sr . Albuquerqu~ Serejo 
PoucM pa.la,.·ras dirá a respeito de um p!'O· 
jecto de lei que novamente -vem oft'erecer á. 
consideração da Co.mara., r elativamente á re· 
forma QOS officia.es do Corpo de Marinheiros 
Nacionae.s. 

Este projecto já foi pelo orador a.presen
t.,do na sessão de 15 de junho de 1897, mas, 
iofelizmante, a pezar do parecer fa.VOJ avel rla 
Commissão de Marinha e Guerra, foi r ejei
ta<io em 2• discussão-

Niio lhe parecendo justo que esses servi· 
dores tb pa.tl'itt fiquem na velhice privados 
de urna remunera.ção com que possa.m soe
correr suas familias , ousa sujeitar nova
mente á. consideraçii.o da Casa este projecto, 
certo ,Je que tlcsta ve:r, seriL eUe tomado na 
conslderaç:lo que merece. 

Espera quo a Commiss~o de l\í:l.rinba e 
Guerra.,exam ina.ndo·o com a devirlaattenção, 
o auxrlie na passagem do projecto, visto que 
elle J\l.z parte das medidas pedidas pelo Go· 
verno no reta.torio do Sr. M1nístro da Ma
rinha. 

O projecto é o seguinte. (LG.) 
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. O Sr. Pr~i111id~nt:e-:- O p~ojecto fica I e~ a• discussio quando ellas teem por obje-
sobre a Mesa ate ulter1or dcltberaça.o. ct1vo augmentar a. dcspeza publica ou uimi-

, nuir a receita., o que não visam as emendas 
O Sr. Heredia de Sã-i>rcva.lece· em questão. · 

se da boa vontade manirestada pela. Ca.mara Por ~onseguinte, a Mesa não se julga com 
de a.ttender ils reclama.ções'justas que aqui a autondade de mandar que voltem as refe
forem levantadas, para. apresent<lr um pro· rídas emendas à Commissão afim de, sobre 
jecto autorizando o Governo a readmittir os ella.s, emitir o seu parecer. · 
o~rarios do Arsenal de Marinha desta. Ca- Antes de entra r nas materlas que constam 
pita.l que por força. de lei foram dispensados. da ornem do dia., vou submetter a votos as 

Nã.o p1-ecisa adduzir !artes argumentos para materias cujas votações se acham adiadas. 
provar que é a..cto de justiça converter em lei 
o seu projecto, nem tão pouco terá. neces>idade 
de remontar á opinião da. iroprema. Qua.ndo 
se pronunciou sobre o facto de serem rlispen · 
eados esses opcrnrios. de um dia para outro 
reduzidos á ca.rencia do pão . 

No momento ~occorre-se da opinião do pro
prio Sr. Ministro rla. Marjnl1a, que, em seu 
rela.torio, r econhece e declara qne é uma 
causa dejustiça. 

Lê á caroara este topico do rela.torio, e, 
deante de tão autorizado juizo, pen~a que o 
projecto vae. ao encontro dos desejos do Go· 
verno . 

A Camara. dos Srs. Deputados não dei· 
xará, pois, dC\ o tomar na. devida consi
deração. tanto mais sendo relator do Ot'ça.
meuto da Marinba o honrado e operoso Depu
tado pelo Rio Grande do Norte, o Sr. Au· 
l:,rusto Severo. que tem o seu nome no coração 
de todos quantos vestem a. fa.rcla. de marinheiro 
ou trabalham como operados no Ar~eoal de 
Marinba. (Muito bem, mui!o bem.) 

O @r. Presidente- O projecto 
fica. sobre a. Mesa. atú ulterior delibe
ração. 

E' lido, julgado objecto de deliberacl.í.o e 
envi3.d.o á Commissli.o de ~iarinba e Guerra. o 
seguinte 

PR.NECTO 

N. 44.-lSÇJ9 

llfailda -.·e[ormar no posto de 2• tenente os, 
me.~tres do c1rpo de officiacs mc~rinheiros 
gue contarem mais de :10 annos de llons c 
cffeclir;os sen;iços c du outras pl·o..,iclencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. \.a Os mestres elo corpo de officiaes 

marinheiros que contarem mais de 30 a.nnos 
de boll:l e etf.Jctivos serviços na armada, e 
não :pod.endonella. ooutinuar por invalitiez ou 
incapacidade pby:;ica, .serão reformados no 
:posto de 2• tenente oom o respectivo soldo. 

Art . 2. a Os contra-mestres e guardiães do 
citado corpo que estiverem nas conllições do 
artigo anterior , serão reformados, estes no 
posto de contra-mestre e aquelles no de 
mestre, percebendo os respectivos soldos. 

Art. 3.• Revoga.m·se as disposições em con
trario. Compareceram mais os Srs . Pedro Cher-

mont, Serzedello Cm•rêa, Guedelba Mour-âo, Sn.la. das sessões, 2i ue junho de 1809. 
José Avelino, Ildefonso Lima, Jolio Lopes, Alb-ugHe_rq•-'e Screjo.-Heredia de S ti.- Carlos 
Fra1;eisco Sà, Mariuho de Andrade, Trindade, Jfanellmo.-Atl[!Usto Severo. 
Coelho Lisboa, Appollono Zenaydes. José Ma- , . . . . _ 
riano. Martins Junior, Moreira. Alves. Ju-\ E . ltdo~ Julgado. O_!lJecto de dehberaca.o e 
veocio de Aguiar, Euclides Mnlta. Arroxellas en!1a.do a Commtssao de Orçamento o ~c
Galvão, Rodriguu Doria, Jayme Villas Boas, gumte 
Castro Rebello, To~ta. Francisco Sodré, Leo- l'ROJECTO 
v1gildo Filgueiras,Tolentino dos Sa.ntos,Jero-
n ymo Monteiro. José Murtinho, lrineu Ma-
chado, Alcindo Guanabara, Pat•eira dos'san-
tos, Eríco Coelho, Nilo Pecanha., Paulino de 
Souza Junior, Mayrink, Cal0~eras. Almeida 
Gomes. Octaviano de B•·ito, Antonio Zacha
rias, Rodolpho Abreu, Cupertino de Siqueira, 
Lucas de Barros, Alencar Guimarães.Guillon, 
Possidonio da cunha e Victorino Monteü·o. 

N. 45-1890 

Autori:;u o Governo (I readmítli,· os O] le1·ario1 
(>Xtranumc,·.u·ios di.~pensados, por {orça de. 

.lei, no corrente auno 

O Coogre;:so Nacional resolve: 
Art. 1. a Fica o Governo autorizar1o a re-

0 Sr. Preside nt.e- A' consulta admittir os operarias extranu merarios que, 
do nobre Depu tado o Sr. Neiva. a Mesa re- pot· Jorça de lei , foram dispe:onsados do Arse
sponde declarando o seguinte : sámeate vol- na.l de Marinha. desta Capit al, no corrente 
to.m á Commissão as emendas apresentadas a.nno. 
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Art. 2. 0 Revogam-se as disnosiçCcs em! tõe!'l que motivll.l'am a dí~el'gencía, não chega. 
· a ;~ccordci a maioria dos juizes na decisão 

junho de 1599.- final.»: e apura-se, nss~m. em ~lti~a _analyse, 
· o numcr<> de t'l'eze e nao de ~wn:;d JUIZes effe

contr;~rio, 

Sala das sessües, 21 de 
E<:rcdia de Sd. 

E' lido e julgado ohjecto de deliberaçã~ e 
enviado á Commissi(o de Constituição, LegiS
lação e Jus.tiç<\ o seguinte 

l'RO.JE~.O 

N. 46-1899 

Exige que as senW1ps [in ~cs ,.Ja cJ;;;pckncia 
do .S~<pr,.·mo T1·ibtw.al Fedc1·ai, c '}tW.ndo asle 
}<!lgv.e coll~ctill •mente na (r!n11 '· da Cul~Sti
t>.<içao c das leis em vig";·, scj m~ profendas 
cotn a prese11ça. de rlrr, p.·lo m<no.< , dos 
;ui.:;cs desimpedidos dagw·Ue lribvl!al. e 
manda !]«C sejam HOmeudns pela P;·es,.dcnt.e 
da. Republi ca cinco .wb~t i tutos com o•· 'l'egu'
sitos cOil~titudotlaes e:âgidos para o ~:>,·er
cicio de memln·os do Supremo TribHnd 
Feáem.l e s1•Játos d •<ppr>·capio do Seroado, e 
dà out;·o.s pro11idenci 1$ 

ConsideranJlo ctue o Supremo Tribunal Fe
;leral, orgão culminante de um '1os poderes 
políticos d;l Repu blica, ~e compõe de 1.D jtli::u; 
(art, 56 da Constituição), julgando collecti>.;a
mente (art. 7° (io decreto n. 848, de 11 de 
outubro de 1800. e art. 28 e outros do Re-gi
mento do Supremo Tribunal, ele ~ de agosto 
de 1891. approvado pelo art. E5 da. lei n.213, 
de 26 de outubro de 1804) ; 

Que a cooperação dos elementos compo
nentes ds.queUe alto Tribunal de Justiça, na 
ela.boraçã.o das suas 1lecisões e sentenças, nilo 
comporta sensível desfalque por amcncia 
ou outro impedimento de seus membros, sem 
que soiTra. a umformid:Hle de sua .inrispru
ucncia, que ê, no nosso re.;imen, em casos de 
extrema rele~vancla, uma. especie de regu
lador supr0mo nas relações ju1·idicas sujeitas 
á su11 jttrisdkç::Lo ; 

Consiueranrlo, porém, que a mutilação 
imposta ao Supremo TriiJUnal Federal pela 
elimioac:io de um de seus membros, graças 
ao art. 5S § 2'' da. Constitui~·iio, que manda 
in \'estir um delh•s do cargo de procur;vlor 
geral ela Republica, cargo vitalicio (art. ~~ 
do decreto n. 8'18 dto.do) e que <<O iril1iú·: 
(mesmo al'tigo) de lOI•Jal· pa.Tic ~los _ju/g(t-
1lle1H<Js e deci.süus» ficand(J a~sim reduzidos 
de ç,,ti1l.ze a 'f!! tlo;·:;c os j u iles tlaquellc tl"i-
bunal ; • 

Cow:;ideumdo que, a.:p<trlado ainda desse nu
met•o o presidente do rnesruo t1•ibunal, «que 
n<T.> .i<~lga, ;,alvo (art. 46 do seu regimento) 
em matcria civel. mediante o ·voto de <lestm· 
patc, depois de veriô.~ar que, ainda posta em 
votaçã.o; separadamente, cada uma rJ.as ques-

ctivos ; e 
Considerando qne o art. 7" do r.:::::::ceto ci~ 

tarlo n. 848, ele l8DO, e o a ré. 28 e outros do 
Regimento do Tribunal determinam que este 
dunccionar:i. com a maioria de seus membros», 
que ,; constituio:la por oito ministros, ou me
lhor, por seisjtrlgadoresapenas, si, como e de 
rigor, dedu~irem-se o presidente ljui~~.; even
tual do desempate) e o procurador da Repu
bEca (que não é juiz}; de modo que a maioria. 
predominante para as decisões e senten('.as, 
dada mesmo a unanimidade dos presentes, é 
inferior á maioria. dos ministros judicantes 
elo tribunal; 

Consirlel'ando que os inconvenieutes desta 
re(lucção se accentuam, excltJindo-se dos 
membrcs p1•eseates aqueUea que estiverem 
in h i bidos de julgar por suspeição espontanea 
ou out1'0 impedimento resultante d;ls leis em 
vigor, podendo-se, pois, rflalizal'" a hypathese 
de se discutirem as questões -tra.nscenrlentes 
d<L com[l<)tencía daqnelle eminente Tribunal 
de Justiça, p~r um terço ou menos ainda 
de votos activ-os dos ministros que o com
pilem; e 

Cor..siderando que os damnos dessa situação 
se acham actualmente sem remedio nas leis 
da Repub!ica, com postergação do pensa
mento do legislador constituinte, que, entre· 
gando ao Supremo Tribunal a. solução dos 
mais gra. ves litígios, i ntetessnJdo á unidade do 
direito federal e a salvaguarda das institui
ç·ões fundamentaes da U Jliiío,alliou cautelosa
meute a. exigencia. de requisitos excepcionaes 
de capacidade em seus membros ã. condição 
de :;ua. collaboração commum, de seu mero 
prefixo. como predicado da sabedoria de suas 
deci;,i'ies ; 

Por outro latlo : 
Consitlerando que, assegul'ada a cooparti

cipaçflo do maior numero possivel de f<\ctores 
consti tuciouaes ll(l. form:lcão dos julgamentos, 
cumpre ainda amparar os uireitos em litigio 
em formalidades tutelares da mais a_mp!a 
\Lefesa, a bem da investigaçU.o da verdade ju
rldica e aceJ·to Jas decisó;;s; 

Que a. legislação actna.l, em m<~teria melin· 
úro~bsima de processo e sobretudo d.e recur
sos, encerra rl1sposições sem critica., frudo 
immaturo de uma organíz;lçíio em que o al
cance da inter·veoção jurbdiccional do Su
ptemo Tdbunal, no ~ystema. polilico da Re· 
putllc<J, pnrece ter sido de torio em todo 
de~cot,hecldo, esta.tuindo-se, por exemplo, que 
contra as sentenç:Js finaes só se admitiam 
emlo.rgos de dcclcwaçiiu e da ~·eslituiç<ío (arU.. 
332 e seguintes do decreto citado n. 8481 
de 18:;;0, e art. 94 do Regimento); · · · 
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com u m ce.racter de soh~ronia e.rcf'pcionai, 
nunca sendo por demais as preca,uç.õe-s to 
madas para. que :>e appro:x.íme do ideal do 
direito a justiç-a suprema que estâ. em suas 
mãos distriLuir; 

Por estas ra:!ões, tenho a honra de apre
sentar ao Congresso o seguinte project a uo. 
lei, sp.lvo o continge nte com que meus itlus· 
tres collegns do co1•po legislativo o possam. 
emendar e melhorar ; 

· Que es>a. rcstricção ó um en:xe!·to exot:co 
do Reg. n. i 37, de 1830, \lm cujo cont exto 
na v . .~rdn.úe guarrlaV<l·Se um accon!o, que ora 
l1est0a de no:osa orga1!ização j udiciu.ria, pro
fundamente di vcl·sa ; porqua.nto, no re;gimen 
desse d~ct•eto imp~r~al, mit igando-se o r igor 
c"u\que l h~ mr:dida em pl'iuwira instanchl, s> 
abriam valvulas de amplo tiehaw perante as 
Relaçcrel!, cujas sentenças não estavam <l!llar
rv.das ás pelas daquelles dous acanhados e 
mesquinhos recursos; e fObre a.s R~lações 
ha,•ia o Supremo Trii.Jtm<ll <le Justiça e após O Congresso Nacional-re!)9l'l'e: 
eHte as Relações J"Gvisoras, constituindo Art. J . • Sempre que o Supremo Tribunal 
outra.s tanw>; iustn.ncias em que o debato .iu- tiver de julgar, nm;; casos de sua competencia, 
d icia.rio se dssdobra.va nos meios de \lel\!sa cmnprehendidos no art . 59 ns. 1 e 3"da. Con- . 
que os litigantes julgassem utei>; :)~tret:\uto, stituição, ou quando em qualquer pleito se 
no regímen actual, o Supremo 1'rlln!llal Fe- envulver que$tão de inoonstitucionalida de das 
dera!, que é, além de t~do, trilnmat d1.1 pri- leis da Cniào ou Lias Estu.do~ e de tratados 
mcira c t,t l'im" i-Mt. '!'lei ~ . em casos dn. _mais) 1edera.es, as decisõt· S linaes serã0 proferidas 
subhla import;\ncia (art. 59 da Cunstit~Jçilo.), com o concurso de 10, J.le!IJ menos, de seus 
foi institui·Jo como o m:lis gradu:ulo mter- membros desimpedidos. 
prete das leis da Uniiio, !'ruindo um'l. supre- Xos demais ca.>os, a.3 decisões serão prófe- . 
macia jurisdiccional que o reg\men dec..'l.hiclo r idos pela m<lioria dos membros do Supremo 
d~conhecía, super intende o ~ytitema jndi· TribunaL 
ciario e legislativo dos Estados, sobr.-:J?Õe-se Art . 2." Dentro de 30 dias depois de veri
ao P.:der L~gisla tívo Federal e coutr<Jst i:a. os ficada a. va{;a entre os juizes do Supremo Tri
actoJs do Chefe da. No..!:_.ão,em toda.~ btitude bunal Federal, o Presidente da Repul,)lica. 
de ll.C\~ão que se descortina na. -vast\:>5ima dever;\ provel' o seu preenchimento . 
esphera constitucional; _ Art . :-; .• Poder-se-llã.o oppor embargos in-

Considerando qu:: e~t~ thcwuro (le funccoes, fl'ingentes do julgado às sentenças fin;\eS do 
quasi sobero.nas, exige toda. a ordem de pre· Supr-emo Tribunal Federal. 
cau~.ões no intereEse da lei, da justiç<l. e d•~ Art. 4.0 :\o julgamento das appella_çõcs e 
li berdade, quer quanto it idoneidade e nurncro embargos serã permittido ús partes o debate 
dos membros do cena.culo a que a Const1- oral , gu(ll'dadas as forma~idades qu e o ~egi
tuição o confiou, quer nos processos de menta esta tuir para a boa ordem dos t ra.ba.
in \1ag-:lcáO e m que se ~m da apurar suàs lhos . 
decis~s ; Al't. 5. • Revogam-se as disposições em 

Que, a, nito ~er a.ssim, o systerna do fr eios contrario. 
e eont1:aresus, sem o qual um:1 na_çi'io não Rio ,le Janeiro 26 de junho de 1899.-
póde v:1ver segur": uas suas garn.ntms ma1s Ed·IUti'do Rwnos . ' · · 
essenc1aes, falh:.ma completamente por llurte 

ORDEM DO DIA 

E' antlUnciad:~. a. vot.ac;.ão do requerimento 
llO Sr. Luiz Allol~ho, para. que volte U. Com
missão dn 01'\·a.mento o pro,jecto u. 10 A, 
de 1899. 

dos orgãos da suprema administração ua 
justiça, visto q lte ;1 situ;tçã.o destes, dn posse 
do privilegio tle :proounciar deci~õc~ rcvog~
i.Qr·itls uos netos emanados de to. lo-s os tlem:us 
poderes da União, com um numero restriclo 
de ;,eus meml•ros, com processos aca nhado:. 
de investigação, f<~ r ia. um contra~te cllocanto 
com os meios 1le acção dos outros •1rgãos con- Posto a. votos, é rejeitado o r cfel'ido requ é-
sl.ii.Uciona:•s rlcos poderes político>; ~O f.?~ Le- rimento. 
gisl::ttivo,~!ttr,, balançado pel~ mul ttplictdada 
de discus~ues e pela coopm·açu.o das duas Ca- O !!i!h~. Luiz l~ .. <lolpbo (pet~ ord~m) 
m;trn.s, e pelo ticto de Chefe do E~tado ;-com reque1· --eriftcação da votaç-ão. 
o Exe~utivo, pela innucn~]a \las l~is !lo Con- Proecden•.lo-se à Yel'ificação, reconhece-se 
gresso no Governo da. Naç,w e p~la responsa- terllffi YOtac\o a. fa.vor do requerimento quatro 
bili~ade p~li~ic;J.; um e outr'<l sujeitos~ :cuo· s r s. Deputados •: contr&. 131. 
va.çao perlO<hca, com a. fa.cnldad~ de r~~ ogar \ . _ . 
suas proprit~s de.L:be1'1lçi'es e dec1etos ; orn - E annuncJo.da. ~ Yotaçao do pt'oJecto n . 32 _A, 
quanto as deeisõe~ ~:1 s _upremo_ Tt•tbunal , de JS99, automau~o- o Govu~n~ 11 ~br1r, 
pronunciadas :por JUizes ma.movJVels e pe~- no ~orrente ~xerctcJo~ a n M!OJ~ttlrlo da. 
IJetUL•s, são irrecorríveis, s;io í~·ret.ratave~s Jus~1ça _e Negocto~ !nter1or_es o cr~tto.~xtra· 
nos casos .. julgados, entram na v1da do -palz ordmar10 do oo.ooo:;, a !lm d& aux.11tar a 
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A3soei:tção do Quu.rto Cemenario da Desco
berta do B,·a::i~, na commemoração que ella 
projecta realizar no anuo proximo vindouro. 
(1 • discu ssii.o.) 

Posto a votos, é approvado em 1' discussão, 
o seguinte 

rROJ.!l!CTO 

N. 32-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . 1." Fica. autorizado o Governo a abrir, 

no corrente e:xercicio, ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Iutedores, o credito cxtra
ordina.rio de 60:000$, afillt de auxiliar a 
Associaç!W do Quarto Cer~tena.rio da Descobu-,·ta 
i/.o B Ya::il, na eommemoração que e li a projecta. 
realizar no :~.nno proximo vindouro. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

O Sr. Barbosa Lima (pela o1·dem) 
-Sr. Presidente, V. Ex. ha. de pcrmittir 
que submetta ã. consideração da Casa um 
:requerimento. 

Não me parece curial, Sr. Pr.•sidente, que 
na occasião em que se despedem operarias 
aos montes dos arsenaes ••• 

0 SR. BUENO DE A.\IDR.A.DA- Apoiadissimo. 
O S.a. BARnoSA LIYA.-- .. na. occasiã.o em 

que se deixa da pagar a pobres viuvas de 
officia.es mortos em Ca.n udos •.. 

O SR. CosTA. JuNxon.-Apoia.do. 
VozES-lliuito bem. 
o SR. BA.RBOSA. LIMA.- ..• na occasião em 

que estamos com todos os pagamentos sus· 
pensos no exterior, que a Camara vote 
60:000$ para. festejos. 

Requeiro verificação da votação .(Apoiados, 
muita bem..) · 

Precedendo-se a nov•• votação vel'inca·$.e 
ter sido o projecto n. 32, de 1899, approvado 
por 99 votos contra. 32. 

· O S•·. El~ico Coelho (pela ordem) 
declara ter votado contra. 

pela Bahia, o Sr. Neiva, perguntou a v. Ex. 
sí não acha>ea conveniente remetter â. Com
missão de Policia a. ín.d1ca.ção do nobre de
putl\do pelo Pará, o Sr. Augusto Montencgro, 
com as diversas emendas apresentadas. 

V. Ex.., respei tand0 a disposição regimental, 
declarou que a Mesa não tiulla competencia. 
para remetter à commissão ement1as a esta 
indicação, a qoal. segundo o Regimento, só 
tem uma. dis::ussão. Sómente as emendas 
apresentadas em s~ discUESão sã.o enviadas ás 
commissões respectivas para. darem sobre 
ellas parecer. 

A competencia que não tem a Mesa, tem 
a Camara. ; esta tem por voto exp':'esso re
mettido á commissão as emendas apresen
tadas. Demais, Sr. Pre::idente. dá·se um caso 
novo em relação a indicação do nobre de
putado pelo Pará: e que foram apresenta.<las 
diversas emendas que nada teem com a in-
dicação. · 

A Mest acceitou-as como emendas ã. in
dicação e como a discussão da indicação está 
encerT'ada, dá-se agora a seg-uinte anom»lia; 
emendas que tratam de reformar artigos do 
Reg1mento vão ser votadas sem ter parecer 
da Commissão de Policia quando o art. 47 
do Regímento diz;; · 

« Nenhum artigo do Regimento serii. mu
dado ou altera-lo sinão em virlude de indica
ção, sobre a qual haja parecer da Commissão 
de Policia.» 

Nestas con1lições, me parece que salvo as 
difficulda.des que se me apresentam, submet
tendo á consideração da Camara um req ue
Mmento a respeito. 

Assim a camara terá o~ca.siã.o de estudar 
o parecer da Mesa e poderá votar conscien
tement3 sobre a alluviã.o de emendas que 
toram apresentadas á indicação. 

Vem á Mesa a e lido o seguinb 

R~queiro que a indicação do Sr. Augusto 
.Montenegro e a;; emendas ~obre ella apre
Silntadas vão · Í\ Commls~IT.o do Policia p<Lra. 
da.r novamente o seu parecer. 

S:tla das Sfssões, 27 d:! junho de 1899. -
P,rula R:rmos, O S~. Presidente -Na. fórma do 

Regimento, o nobre Deputado (\eve mandar a 
sua dedaração por escrípto. o Sr. Seaüra (peh ordem)_ Sr. 

E' annunciada a votação do p<lrecer n. 19, Presiflente, tenho duvida si v. Ex. póde ac
rle 1899, modific:.ndo algumas dispo~ições ceitar o rcquerJmento do nobre Deputauo por 
do Regimento Interno, por indicaçilo apre- Santa Catllar.na.. 
sentada pelo Sr. Augusto Montenegro (díscus- A discusEão está. encerrada. Este ·requeri-
são llnica). mcnto niio foi apresentado por occasião da. 

• discussão d~ indicação e emendas, portanto 
O ~r. Paula n.aJnos (pel~ ordem) não pócie ser ap:resent.udú por occasião rl;~. 

Sr. Presidente, ha pouco o nobre deputet\o 1 vots.ção. 
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OSn.. PAULA.RA:\ros-V. h . me diráqual 
e o a.rtigo do Regimento que diz isto. 

O Sn.. SEABR.A-A minha. duvida.,Sr. Pl'esi
dente, é si V. Ex. póde a.cceita.r o requeri· 
mento do nobre Deputado, quando a. discussão 
está encerrada e quando trata-se de votar a 
indicação. 

O Sl', Presidente- Não estando 
ainda em vot t1ção, parece-me que o requeri
mento do nobre Deputado ê a.cceitavel. Em 
todo r.aso vou submetter á consideração da 
Cama.ra e esta resolverá. como entender. 

Posto:~. voto.; é a.pprovado o requerimento 
do Sr. Paula. Ramos, offerecido na ses~o de 
hoje. 

O Sr. Mello J.l.ego (p.: lo ordem)
Sr. Presid1~nte, ê para pl!úir a V. Ex. qur: 
me dê uma. íntilrma.ção. A discussão das 
emendas ao Regimento está encerrada., por
tanto não se póde ma.is discutir a materia. 

0 SR. NILO PEÇANH.A. - Não se está dis
cutindo. 

O SR.. SEt.BR.~ - Si está. em discussão o 
requerimeo.ttJ, peco a palavra. 

VozE:3 - O r equerimento já foi approvado. 
O Sa.. MELLO REGo - Estou pedindo uma 

explicação para o meu voto. 
VoZES- Já se votou. 
0 S&. MELLO REGO- Sr. Presidente, essas 

questões regimcntaes são importantes . 
E' preciso não resol vel-as de afogadilho. Per· 

gunto ~omente: qua.lquer que seja e. doutri
na que a. Mesa tenha tomado em virtude do 
requerimento, volta.-seádiscussão ~ 

Eis o inconveniente: discutir ma.teria. que 
esti~ encerrada.. 

Fique isto consignado. 

E' o..nnunciada a. continuação da 2•discussã.o 
do proj:cto n. 5 A, de 1899, estabelecendo 
regras a. que deve obedecer a discriminação 
das taxas de sello que podem decretar a. União 
e os Estados, c dá outras providencias. 

O Sr. P•·esidente - Tern a. pn.• 
laVl'a o Sr. U1·bano Santos. 

O Sr. 'l.h·bano Santos - l>iz 
que, signata.rio do· projecto em deba.te, 
vem responder ;i.s arguições levantadas pel.os 
nobres D~put:tdos pelo Rio de Janeiro e 
por Minas, que hontem se occupa.rarn. do 
nssumpto. 
· Ant~s de estudai-o sob o ponto de vista. 

constitucional, corno fez o nol)re Deputado, o 
Sr. Julio dos Santos, precis:~ assignals.r a sua. 
importaucia nas actuues condições dnanceiras 
do paiz. 

E' notorio o augotento do nossa popul~o 
e extr.tordioario o movimento de nossos ne
gocias; entretanto, a. renda proveniente de 
sellos que, pelo menos, d~via. ficar estacio· 
na.ria, tem decrescido consideravelmente para 
o t!sco da União, o que provo. que os Estados 
tem 'inYn.dido sear.J. alheia.. A renda. resul· 
ta.nte de sellos é, em divel'sos pa12.es, muito 
productivn. para o thesouro publico, con
Corme um quadro que o orador exhibe. 

Agora o aspecto constitucional do caso. 
O legislador- constitUinte quiz, pelo que está. 
na. letra da Constituição,como prova. o orador 
com o detalhado estudo q_ue faz da ~rnenda. 
do Sr. Ar t hur Rios, que á União competisse 
ta.xa.r com sello em regra geral, com uma 
unica excepção, quando se tratasse de actos 
ema.na.dos dos gov-ernoa dos Est.e.dos em llC
gocios de sua. economia. A um a.p;Lrte que 
diz que os negocio:; particulares que estão 
dentro do Estado, cabem á economia. dós 
mesmos Estados, l'esponde o oradot• quo o 

O Sr. Lauro ~lülle1~ (z1ela ordem) legislador constituinte repelliu o críterio 
-Sr. Presidente, parece me que o nobre De· te[·ritorial e a.doptou o criterío juridico, que 
putado por :Matto Grosso la.bora em um equi- deu aos li:stados a. fa.culda.de de to.xa.r os a.ctos 
voco. Isto não é projecto, e indicação, e o ema.nados do s·m governo e que se retiram 
que se discute ruts indicações siLo os 11a.- ã. economia do Estado. 
receres. Para oppor objecção ao seu argumP.nto, o 

Nestas "ondições, temos que diõçutir o p:t.- nobre Deputado p()!O Estado do R.io de Janeiro 
recer que Yirá d.a Mesa . Não se trata de l dá. umu. extensão lata ao voca.bulo-actos
um projecto, ma.s de uma indicação. Por- da. Constituição e dã. ainda. extensão enorme 
tanto, & resolução da. Mesa. submettendo n a expressão-economh1 do Est:tdo. 
considet ;tçio da Casa. o assumpto, é mais que Entende o orador que o vocll.bulo-actos-
correcta . refere-s~ aos actos emana.clo.; do Poder Ex· 

Posto a. votos é r.:jeitado o 1·equerimeuto ecutivo e não aos dos outros poderes es~ 
do Sr. Coelho Cintra. pv.ra que seja. enviado. ta.duaes. 
á Commissíio de Constituição, Legislação c o podar de tributa.r é decon·ente do de re· 
Justiç..'l. :1. índic<lção do Sr. Augus to Monte- gular o acto e estabelecer n.s suas COtldições 
negro. de oxistencia. 

Cita dous exemplos que esclv.recem este 
O S1·. Pre~idente- Estão 1lnd,,s principio, P<\ra. chegar i couclusão de que, 

ar:~ votações; pa.ssa.-se il, ma.teria. em discus..<:ão. q uando a Constituição di~-cconomia dos Es~ 

c~m:\ra V. Ir 31 
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ta<:los-refm·e-~e ;t actos que elles E>to.ilos I ~{to e Justiça, impugnando v proj•~cto dell:t 
po;sam re~ular e tril ··ut,tr, porque seria. mna. : oriundo. 
burla dar lbes o direito de tríbuta.r sem os ~~ E.•sf.ndou-o C•)ffi escrup uros;\. attenç-3..o e con
maios de obrigar o tributauo <1. pagar o tJ·i- v('nceu-~e de qne é elle il\eg01l, inconstitucio-
buto. m.J, vcx;\ t01'io e i.ocxequive!. 

O orador conte$b o topico do disctJrso rlo lllega.l, prwqu·l contraria tl isposiÇ'.ão cx-
Sr. Jltlio dos Santos sobre contrncto:; entre 1 pressa do Re)!.ím:•nto, qnc só peemittc às 
cs E~tados e os munici nios e sobre cvntra<:tos commissões a arresent!lçiio de projectos r.;<l
entrc os Esta·los e particnla.t•cs, entrando na. c:vlos solJre rechm:tções e5Cl'iptns, intl icaçõe~, 
ap:reciaeão dos olJ;;ervações feit..1s sol>re fiança mcmsa!!'cn;; que ha-jam transitn• lo pela Mesa 
criminal. da Camara. 

Pema. que o projecto nii.o se pre.>ta :1. du- LG os a.1·ts. lll, 5~ e 1()7 d0 Re~imento 
vidas e determina deverem ser ~ f:au·~as e com o:; scn.,; d ispositivos mostra que cllc 
taxadas por sello federal. não pod in. haver sHo ::ceei to pela. ~Ies:1 . E' 

Respondendo a. um :~pa.:rtc, :wcrescent!l QUI.' l uma prelimiuar P- simulta.rwo.mente uma 
a. fianç:l crimino.l e de direito noljectivo, \lt)· ' pr~>judi cia l qne submetttl ao conceito dos Ecus 
vendo os E:>ta•los respe itO-r o prind~Jio cnnsti- i! lustres coilego.::: . 
tucional de niio negarem fianr;a a qnalquer ro:~trHI:mdo o projecto, pcr;).unta qu:1l o 
cidadão em detcl'minnthrs con<l ições. rnQvd que o detcrlllinolt c t•esponde que o 

O nobre Deputado Sr. Ma.noet Folgl'ncio a.r·t. S·• elo or.;a111ento vigente. Assim sondo; 
rlisse que o projecto nnnulla ns Ietr<IS de o oraolor, que !ia opp'lZ a q<le uma. disposl<;iio 
terra que nii<• tiverem pago o selto fe•!era.l. de direito s11bstantivo li.Jssa eux~:rtado. ern 
quan:!o n verdade é que tat medido. consta uma lei annun, er.tcnrle hoje QUe ella niio 
ela lei de Ol'\'amento votada ltu ant:o pass;1•~o. e:arccu de sel' rcgHl;~ roenüldCl. . 

O or::ukr nem é parti1brro da. supp[·ess;'lo C·•mm cnta o 1·rojecto e os :t:-ts. ll c 13 do 
da revalid<,c5.o do scllo, r)ensaurlo que tal • Codigo •lo Commrrcio .Po.•·a. provar que o~se 
medida produzira. cfi'~itos contrar ias aos quo ! r~rojec to ,-o:n innoYae dil'ci t-'> que ha meio 
della se csp;n>ü. O projecto 11ctuai não c gU'! secn lo o.trnxes~n in,:olurne. prO!luúndo benc
esta.bcteccu est<\ JnG11i•la, como 1:1mbem 3, <la flcos efi'eitos. E' inconstitucional o ]Jrojecto 
limitação r lo prazo po.ra. a J·eva!idac;.~o. O }WO- P<'l'que tl"anML•r ma. o lcgi.,;l,lti vo em Ex
jecio em debate teve em vista apenas discl·i- ecmi vo, rlando :iqudle atL1'il!uiç::Io qne e:t· 
minar as taxas de scllo que devem ser co· clusív:unente :c e~~e é conferíJa, qual sc~a. a 
bradas pela União e pelos Estados. de l'•' ll'u larmntRr leis. 

Termina o ora.dor rleclar antlo que não E incon::;titu:·iona l pot•que ob1•iga. Cuuccio· 
concorda. com as emennas apresentadas pc•lo narirs e~taduae,; a s~r\•iços que ::ó ca.l1cm a 
Sr. -Julio Santos . (3úlilo bem. ) funccion:~rios !"e•Jera?s. 

Finalmente pr ov:c que o pt•ojecto umn v:e1. 
convHti·lo em lei e i uexeq11 ive!, por<tue não 
crea. mC!iO~ coercitivos p:rra fazerem com que 
os ii nos 1los commerci:m tes sl'jam exami
nurlos r·:~ tos agentes fiscae.\'. O ttnico mei(• ser:í 

Nínguem mais yedindo a -p::tlavra é encer
rada em 2• discus~iio o ;trt. 1" e successiva· 
ment.e a dos a.rts. 2 · e 3·• do projecto 11. 5 A, 
de 1899, ficando <Hliuda a votação. 

E' a.nnunci:H1a a ~· discu~são do !JroJpcto :t exb~bi1;ã~. mas esta ser·it voxa to r ia, desde 
n. íW, rle 1899, 1lx:;n•lo n. oompotenci:~ dos 11 que nao SeJ!l. e~l nlgu~ dos casos ~xpresso~ 
pres identes das Juntas Commerciae:--, nas do ~orll~o <lo Comm::rclO c rcquer tls. pelos 
capitaes dos Estatlos oudc ()Stas runcciom1rem I me10s reg-ulares. . . 
e dos j uizes do co;11mercio - ou quem suas O orachlr,_lc.~ngatMnto tmpugna o pr~Jecto; 
funcçúe::J exerce r-nas demnis cornarcns em rno~ tr·:1. :1. uJ llet·cnç~., entre as iegrslnçucs do 
que [;)r domiciliado o negociante, par:t pre- lrnperio e da. nepuhlica., .i~ quanto _no_ d i t•ei~ 
encher as íormalid:tdes dv art. 1:> do Codin-o proc ·;;sua l <:tVtl. ~oro mel·cr:ll o crrmrtJa.l , J:' 
<l:o Commercio p:~.m a m liilaole j urid ica o17rs quar t~ :10 dit·,;ito fis c:ll. <l~moust~n. que a_;~u
ltVl'OS a que se l'l'f.,rG 0 art. 11 rlo citado tonon>1a <los h-st11dos [lCh\ led nroça,>, quo lc•J a 
codigo. maior conqu io;t.l <1u. ,\rnel'rca. ne~tc seculo, 

cre:r. IJa.rrer r•I.S ill\'Cilr!i vds á in va~ão 1\a União 
Entra em diEcuseuo o ~rt. l''· no que a Col!strtuição taxaiivaruent•l e~ta!Je-

!
. lsc0u como do domin io tia compelenci3. dos 

O Sl.•. I:"I•o,o;idcnte - Tem a pa- Estado~ . Resume as .>Uo.s con~ider<u;üe:s ur-
lavra o Sr . Fr.trlci~:co Ta:entino. 1 gido p.:la terminnt :io d;1. hor~. c conclue fi\-

O S.-. Frnncüsco Tolcntino
Com ac.tnbamento c tirnide;r. vem eufren tar· u. 
competencic. dos i! lustres mcstt·es qoe <:om. 
:poem a Commissã.o de Con,;tituiçfLO, Legisla-

zcnd.o um ;~,ppello it Cama1·a. j))1l'<L fJUC rejeite 
o projccto como attentatorio das prerogativ•:s 
dos E;tac1o~ , attil ntn.toJ·io da constitu ição e 
vexator io para o commercio, especialmeni;e 
para o pequeno commcrcianto ~obre o qual 
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va.e l'l<lzar corno clava. de Hercu!~s. O pr;.~je:t9 
em discu~~ão é um per go, d•z o c.ra.:tor, a 
ordem e á. 'tida. 0 à propria. Republ1ca. no r1\:C 
e !la deve ter de mais sa2ra.do.q\te é 01 espeilo 
á lei e â Constituição.(Muito bem , muiro bJilr. 
0 Ol'adGr e tn«ito cwmprinwttetdo,) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vae a imprimir o seguinte 

PARECER. 

N. 23 -1899 

lnde(àe a. petiç,to em que o alferes ele infan~ 
taria Vil;e>~te Fen·ein. d~ Cru:, p;•le 7epa
raçao â prete1•içao que aUeg\ tc1· soffrído 
com a protiiOçrio a_o pn!o t}.e t cnetHe ri~ tfi· 
1lC!'SOS al{e'I"CS ln!.•S !l!odet'HOl ()•.CC O pettCIO· 

~a rio, 

O alferes de infa.n taria Vicente Fcr1·eira. da. 
Cruz, solicit3 do Congresso Nacional uma re
paração á preterição que allega ter sofl'rido 
com a promoção no posto de tenente, por 
actos de bravura, por decreto rle 15 r1e no
vembro de 1897, de diversos alferes mais mo
dernos que o peticionaria. 

o art. 13 do r1ecreto n. ].351, de 7 •le feve
reiro r1e 1891 diz: «Actos tle l>ra.vura, a~sim 
considernd(ls pelo comman·to ern chefe do 
6Xa!•eit<> em opernçõcs activas, dão direito il. 
promoção, q\le :;er.\ feita. pelo mesmo c<>m~ 
mando em cllel'e. indepeudentemente do> 

r principias acirna estabelecidos.» 
Nã.o tendo o pe~icio~a_::io ~ido pro!_llOYi<lo 

de nccordo coro a dJSp::ls•c:a.o Citada, n<lO cabe 
ao Congresso resolver sobre o •~ssumpto, pelo 
que a Commissào de Marinha e Guei·r.. é de 
pa.recer que o. Petiçfi.Q sejo. intlefct•ida. . 

.. 

Sala das Comntissões, 2.7 rle junho de 1809. 
-Heurique V(T.!ladares, presid~nte e I'Ch, tor. 
-Ucllo Rego. -R;;dolpho p,r,1:r.rc, .-Btwbnsa 
Lim.t . 

Vão a impritnir os ~eguintes 

N. 21 A-1S'J9 

l"'an:ce;· sou1·c a emenda offct•ccirl. r. 11 t 3• dis· 
cusstio ao projccco ~. :!1, do COI·rc»l c mmo, 
')UC o.t.c.IOri:!l o f Juflcr l~'xcctlt íu_o a a/n·~·,. a. rJ 
lt.(ínisteYio dtt Just íra e Nerpctos Jntertot"es, 
o credito de 21 ::;20$. suppiamcntar a t:arias 
t:crlms dA a1·t. 2•• cl-t lein. SdO. de :JI de dc
:::cmln·o da 1898. 

Presente á Co1nmi~são de Orcamento a 
emenda do Sr. Coelllo Cintl'a. ao projecto n .21, 
de 1899, augroenta.ndo a. quantht de 21:000$, 

•1estina.ua a. despeze.s urgentes no Laza.reto de 
Tamanuaré, e considera.ndo que em 16 do 
·~orrente o Tribnna.l de Contas já registrou 
'~ somma de 20:340$. para tal fim, é de pa
recer que não ~ej o. accei ta.. 

fala. das commis~ões, 27 de junho de 1899. 
- Cassiano ria N tscimento, presidente. -il:lo.y
rir~h, rela.tor .-.A.uuusto Se-c;et·o.- Se-r;edello 
C;Jrrêa.-.4.. Gv.a?tabar,c . 

EMEKDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Accrcscente-se li O n. 20, clepoi~ da :palavra 
- A lagoas-e 21 : OO(l$ p:cra occorrer as despe· 
za.s urgeotes com a conservação c mais .servi· 
ç;:s do Lazarcto Ta.mandat·ê em Perngmbuco. 

Corrija-se o t.Qlnl do ar~. 1 • elcv:mdo-se o 
credito a 42:250$000. 

S. R.-17 dejuoho d~ 1890.-Caclho Cint1·a . 

N. 43-1899 

P<!. l'r.ccr .<obr,; a< emcnd·1s apre.seatada< )Ja .>• 
discusstTo do p,·ojccto n. tíG rlc 18% (Codigo 
J>r.:nal da E cpubl ica.). 

A 1!1 d<! ~gos to rlo :18(13, :.\ Commiss:'lo cS!~cíal, 
ltome:td:~. j)OL' e~L:\ <.:atn;;o.~:\ para 1·cvcr o Codigo 
f'ctl :l.l <h l{epulJ\ic:t, \\~semll~nhú\l-s~ u;\ iocum
~encí:L 'l"e Ih~ l;·,,':l. commeHida, ••prPSCJLi.D.ndo o 
projecto, f)lle Lou1o11 cnl:io o n. :?50. 

J.: tcotlo este cntratl l> "PPorlutl:\IDl'll lo em tlis
•:us~ií.o, foi appro\·auo. ~ant<> na i> como ua 2•, 
~em sl)n·,·er c~ttcnll:c al~lllll:l.. 

:\.n tn~, pot·<irn, <l~ ser cncel.td:t a 3-1 cli~ciiS.~<"to do 
projedo , cl!c teve de h· á. ollt,ro. Commissiio, cg- · 
peci:J.l ~amuem, segu11do propuo.ora o deputado .11.. 
r\, 1lilton, ~~~ s~s;iio do ;?G r!e junho <le 1.89·1, c a.· 
Calllat·a pot· gt·and·~ mn.ioria vo~ou. 

A oss:1 co mmíssào c •unpl'i:L, de o.ccortlo com o 
ftll<' tínhtl 1<ído rc~olvido. s ubmcttcr :1. noTo cs~u<lo 
o l'rojo.clo, on..-inllo )We~i:1m~nte os t ribun:tes d~ 
jus Liç:t c ns F:\rttld!ldcs officio.es de di~eito. 
l'or•1ua nto, <JuP.r. uns, quer outra~. como corpo
t'll.ÇÕCR - <tuc sii.o- de compeLcncia profissior~al 
pt·ov:tda, c de ~o lo ucry~olado pelo scl'\'iço publico, 
podiam Lt-:t:t.r. r nota,·cl contin,;enic Jl~l'll. o :t<l<!rto 
dn.• cl@lil.>eraçõos a tomnr·.sc, e bom exit~ do com
moUim<'n t.1 iniciado. 

O parecer que precedeu a'> proj~to o . i7G de 
!S,lf., cntret..1 nto, clor1 n•nicía d!l t·e~ u[t:lt!oJ , nt:l.i<'t ott 
monos ncgath-o <.lc~sc al\'iLt·,· , ü pois escusa.do à 
ropoHil-:l aqui, 

Nem ~e cs•1ue~c1t a Commi~~ii.o üc :t\\pcll:tt uma 
c mtti\a~ vcw.c:>. <'11\l.ll>r:J. rJUasi inuLi lmco~o, p:l.ra 
os bons tl~so]otio as hal.>ililaçücs d e <1uanlos ptl
\l<!~scm :~nxifiai-a Cl)ln o concul'so precioso de suas 
lutes, c o caloc<l :tl avnll.:~do de su:t aJo:pcric ncio.. 

fo'oram estes, de certo, outros tantos teste
munhos da. l ~a !d:tdc do procmlimenlo da. com
mlss~o que, bem I OII~'l do se ter inculcado para 
o cnc:u;o , oJJcd ccclt pu·a.mente a. ttma ordem dll. 
Cam"'"'• c apena~ pt·ocnt'olt rio mclho•· modo 
honrar a cvnfi~nça em si c.lcpo sH~da. 

Nilo s;tbc o. Commissão ei al~in!óiu. pot· Tcntura, 
ao seu c;;cop<J; sabe, porém, q11e depois de um 
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esforço longo e pertinaz, dur~le o qua.l poz em 
contrílntição ~odos os a~us recursos, e foi a uma 
indíspuia.vel boa vontade pedir elementos, que 
supprisrem o ~eu valor scientUico, reconhecida
mente exíguo, logrou a fortuoa de leV:\t• a bom 
tsrmo o trabalho de que estava enearregada. 

E a. iO de n<~vem\Jro do i89G lhe eoubo a satis
façilo do o!Terscer a e6ta Camal'a o projecto, j :i 
redigido J>ll.r!l. a 3« discussão que, tendo ISido 
al>erta em 19 de m<~.io de 1897, ficoil once!•rada em 
O de julbo do anno passado. 

No esb.do ae~ua.l da cjvilisação e da doutrina , ê 
isso um ll1i:ioma e, como ~1. não admiUo cont ro
versia.; gendo cçrto, além disto, que nos o en
conlr ::unos em quasi todas as legislações eriroin:1es 
do mundo. 

Para ju.~tificar o disposto no proj t!cto da Com· 
míss:lo. ba~t:Lria tl':tn$crever af}ui o que escre,·eu 
Pedt•o Dorado, e.n cuja opinião ali;í.s estribou-~>e 
o iL!ustre a.Lltor do subsliluii1·o P"'ra iJISUt·gir·SI' 
contr::~. o ci•o.do artigo. 

No correr do debate, e!l~retanto, sendo apresen
tadas di\·ersas emendas. fo,·atll tod:J.S cll:J.s -na 
fôrma do regimetlt\l <.l.a. Casa - etlviadas á com
missão pam inte~pi>r a re>peito o wu p~1recer. 

E' deste emt~nho, exact.'\mcn(.(o, C!lle a Com
mi~s5.o vem ~gora dowbrigat·-se. E porque confessa 
a neces~\dade de :Lgradecer o.os si(rll~ta.ríos dessas 
emendas o in teresse c1 ue, a~ apresen(audo, de
moo3tt·ar:~m pelo rel~'\'ante assumpto, ora. em 
caus;q a commis.são seote profuud:unento uão ter 
JIOdido acceita•· algumas.., por motivos ali:is impe
riosos, 'lu c serão expostos n~s logues competentes, 
como em tempo se ha de '\'6t'. 

1\Ias, antes de tudo, a commiasiio se occup.,.r:l. dos 
dous subs(itutivos, que for:~.m contL·apostos ao 
IWJ projecto. 

O ~rimeiro delles deve-se ao illue\re deputado 
po~ 1 ct!lambuco - o Sr. João Vieira que, se
gundo e1le proprio deol;l.ra, o !urmulou pela 
'im'JlOSSil>i\idade ae :pro por emeo.d:l.S parc.iaeS !\0 
projecto, sem oomprometter a unidade e harmo
nia, qua devem sempre domin:>.r em \llll Cod!go. 

Defini tivamente, o subsli~u~iro bem pouco 
altera o projeoto da co=issão. 

Aesím é qu.c, em ralaçã.o aos titulos IV o VJIJ 
da Pa.rce ge'l"al, I, II, IH, VI e V!l d;~. Parte 
cspccia.l, bem como ao que ~e .occup:L das con
trav~nçõ~:, o sub~titu~ívo pequenas modHicações 
propõe; sendo algumas de ·simples redacção, que 
aliás opportunam,·nte hão de .ser atlendidas, e 
determinadas outras, tanto pelo syslema peniten
ciarlo adoptado, que é contra~io ao do proJecto 
n. 176, quanto pelo ;rra.nde arbítrio, q11e se quer 
deirnr ;~.o juiz n<l. :1 pplicação das p~nas. . 

Com refei-encill a -outros títulos do pt·ojecto ci
tado, o substitutivo eondcmn:l alguns :trtigos que 
nelles fi~;tu:ram, declinando nz.ões cuja proceclen
cia. a Conunissão ir:l. ordenadamente examinando. 

Alludindo ao art. 1• do projecto, o autor dt:' 
sub<;t\tuth·c cn~ende - que ell11 não pódo prcv:~
lecer. 

«O apborismo nuUt~m c•·ime:t si1t~ k!Jc, coosi
derndo univcr~almeute como inconte~\;wcl, r~a[í
wu no momento do sua. rtJ..>l'lic~çilo um verd:ldeiro 
pro~rcsso, oppt•ndo•se ao arhilrio illimBado, que 
an~1ga,merrt~ Cl'a pCL'lll ittido :tos JUi z.es; ~I;CJ~a , 
or.tt•etanlo. ~is (\Ue esse :u·bilrio torna a ganhar 
terreno cada uia, com um:-. fol'•;.a >e,·dadcira
mente i>V<eneivet; <> l'rincipio que qner\ao. igual
dad~ d~ todos os ddad;los di:m~e da lei attlngíu 
seu Jlm, qtte cl':l de~truh 03 pl'iYilegios injus Lo3 
de pessoas c cast:as, que cxi~liam OtJtt•'ora: agora 
se estabelece o princ1piú c onkario, que eonsbl.e 
em indh'idu:..1iznt•, e 01u levar ~lll conta, na sua 
applieação e para q·•~ ""ta seja justa, a situ:tçll:o 
do de!inquente 6 as ca·curoseancíns concomitante3 
do delick>, consíder«ndo-se como a.bSltrda a prc
Lençii:o do apptiC(l.l' a tudos a ruesula. pena, por 
factos que parcccu1 os mes1nos 1\0 ponto de -.is ta. 
obj~ctivo : ;l, idé:J. do um:~. pena, cuja duração é 
lhada de an~e-mão, se sn1.>s titne <~. idcõJ. de uma 
sentença inde·terminalla; á. antiga concepc;ão, que 
quer que todo delicto mereça tmt castigo corre
sponden te seoppõEl a idéa de quo \otlo culpado eleve 
Sel' objecto de um t1·atamcnto pe11al allaptaclo.,. 
(Rcvi$ta Acarlcmica ela- Facu ldCLI]C do Rcr:i(c. 
Anno V.-J. Vieira, sobre o novo Codigo Penal.) 

A Comrnissiio serato não poder eonco~dar com 
semelhante doulrina, pois qr1c se lembra. do qu.o 
dizia Baco)n ; op:ima l= qucu m inimum r clinquit 
arbitrio judieis; optit1Ht8 fudcz, q1â rninirmtllt 
sibi. 

A Commi~~iio, :~líá.s, o.pona.scop.sigoou no art. t• 
do proj.:!cto, por outraa pahl.vra~ ~mbora, o priu 
cipio e~;tatuido no 11-rt. 72 § :1.• da CoMtituição 
Federll.l, que <.lit assim : ?>ingt<~m é o~•·igado a. 
fa-zer !lU dci,'l;O.r d~ {a::c•· alguma cousa, sc1tilo cnl 
VÍ'/' l uuc dc!ci. 

E niln p6do : I, porque o p1·ineipio 7L1Cllmlt Cl''·· 
mcn &inc legc, nulla, puma sinc lefJC, incide hojo 
em demasiado risor, uma '\'o7. quo niio é pos~ivol 
çoncilia-lo com os i nAtitut·ú~ mod~rnos, quaes ~e
j~m- livramento e condemnação condicional, 
rep1·imenda judicial'ia, oblnçl\o e outros; XI, por· 
que o ~vcrbio c.~p··cs&tnwntc, <:rnprcgudo nes~c 
a~tigo, t.alll a. força até de -vecla1· a i nterpr<:taç:'io 
analogica por fo,·ço. de compl'Ohens5o, n.dmittida 
agot3 mo.s leis penaes. 

Entretanto, o dispoeto no art. I • do projeelo 
n. 116 ~ um pos~uindo antigo na legis1açia cri
mina.l. Blle cnc~rra, para nos serdrmos das pa
lavras !lo Vilb., que nio ~ão 1!1ais do f]Ue aa de 
Treilhart, a maio,- garamia, á lilx:;·da4c do ci<la
rléi<J, qnc uii.o 1lfxlc fi (X<J' 11a. b >ci:J'l<:;a do qae scj o., 
OH 1ui:o, ptmic.:f, w:m l'''J.IUI!sw'cl se-.- .vvr netos 
pratfcado$_aa bo": f<J, S•'PllOs{Os ilwocontcs, lX>l''JitC 
a Cc~ Os H:t.O p t!1lte!. , . 

Nem"' conser.aç.ii.o clc,;so disposi~ivo p•)do tol'
nar-so incouciliavel com os ins~itulos modernos 
li,.;ramcnto " 0012d~mn~ condicional, ,·cpl'i
mcnda ;udt'cWria, oúlaçilo c oull·os, como ali;~s pa
rece ao illus,rc autor do s ubstitulivo. I~ n:lo pôde, 
pol'CJUaniO tacs ins.~itutos Jll'esuppoent ~omp~c a 
e1í'ltencia do um facto ante rim•, Cjualilícado como 
criminoso, o )l<llo <jUôl.l o llgonto foi submo~tido a 
pro.:csso, e c<)ndemnado ~ processo, todavia, <JllC 
não teve andamento, conclccnnnçilo, no em tanto, 
que não fo1 exccu~ado., ou que jl. c111 via di! ex
ecução fol S:tspens;~, em virLuda de dreurost.'l.ncias 
pro1·ist;os em lei. 

Jdentioa disposição cousagrarn os Codigo3 da 
Anslri:t. c da Ilalia. Tratando do art. t o do pro
j~cLo do Co<ligo italiano, cuja rcctacção <i idemict\ 
ao :n·t. i• do uos;o projcct.o n. i7G, di7.ia. o respe· 
clivo rclatot", n:l. Cam:ua dos Deput-ados, em r~
Sl10sta aos que aecusavn.m-no por \cr incluído tal 
disjlosi~:io, J~l consi~n:\\lo. aliás em lei, ( Cocl. Civ. 
a··~. -1 das IJi~l'· p,·cl.)- connin~ qu,; twt tal 
prçceito ~ia rcp)·odu.=i<lo, não ~ú J>at•a. qn::. $G 

evite O perigo d~, <•H 1ttatc/'ia. p<!11(ll1 $C poder -< 
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Por- analogia, Ott po1~ irztÇtJ.w~to..r.ão ~xtmsi1)(], -
conside••a.r-.~c como orirnes fJ'.IOcsqÍtc.· actos, qm a. 
lei na:o tcn ha. cx1wu~amente declarado como tacs, 
maB tambem po•·que, p•·oclamaclo nrna ~c: Ms' 
ptin~mo, o legislador proc~tra>'á ser sempre claro 
c PI'CCt$0. 
-z sorvirá ht.o pa•·a impedir o pc"rÍ(JO de 1t111a in· 

terp;•cttM;iio, f}!! C tenJes~e a.to•·mw c::ctensi'Va. 4 a~çiio 
d(j, lei atem dos casas C.?:pt"essos ; c, sob o prcte:~to de 
íntcrp·cta,çõts rwummatioae.•, se pudesse dtw moti-vo 
a. d~widas e a. inccrt<:.:as, $Cil'llll'c puigosas á SC!Jtr.
•·ançq, social e aos dil'eitos !ft> accusado, 

Qu:mto no dispo~Hivo con~~nte do ~rt. 2•, 
cUc não é mais do que um:~ con.,equeneh d~ 
do:rtrinn. consa~r!tdll no n1·LigD prececlenta. 

NGm dahi re~ult:lt'C!t.rícçtlo al:;uma ao pt•inci
pio constitucional d.:t ir!'etro.lclh'Íd3de das leis, 
nem se segue torn~r-se ordinario o recurso GXtrn

... ot·Jir. :trio da l'evisii.a dos proce~sos et'imes, a que 
~c l'-'fere o nrt. SL do nosso pacto federal, 

A diRposiçá() do cit:~do ~~~. z• eslabelece o 
pl'incipio da trretroactividnde da. lei pctl:Ll. 
Toda v r o., sü;:s:~ nàu tom effeito l'etroactlvo pa1•a 
comminõ\rp~n:~.aos :>.ctos praticados anteriormente 
á ~ua <r:ti~tencia; si, consoante a tal preceitG. o 
jll i~ niio póde impu r pena tambem a qualquer r~c'to, 
r1uando :~nt.es ealie não til·cr ~ido quaiilicado crimi
noso, !lOt'll''e si o Jiu<se oiTt-ndt1·ia o dkei~o c vio
lcn\aria :l. lih~rúade individual: ou~rotanto nüo se 
UC'C di~er d:t applicaçilo da p-enalidade, sempr~ 
q uc um;:~. nova lei deixa de consideral' c1·iroe ce•·to 
facto, que a<~ ent:io ~ra corno tól punido, ou 
J•o.ss:~ a: lhe impiir pena mais lJ••and:>.. 

Desde cr uc o Poder corupcton!e tem declarado 
exces$iv:~, 011 mesmo desnecc~saría.. qnalqtler pena-

1\...liJ:ule, com que direito se ba. de lor~at·- no pri
,;'i"ciro cMo - nlg\lcm a soffrer m:~ie do q1le 6 

pt·eeiso par:1. ~Misf:u;ão du sociedade offendida, e 
-no scgnnào- ;1. eull!pril' umn pen:t, que aliás, 
pot·_ inu~il o11 injuRia, foi jú r iscada ib. lcgis
Ja,::Lo r 

De rcRto, o ar~igo do suhstitutivo é ídenlico ::10 
•lo p1·ojccLo, cslti l'edig ido 1'('1:1 mesma f•kma, e 
~ lé co!ll o.s mcsm:~s pal:>.Yras, si cxceptuo.t•mos o 
:nloctlJiO ~~p>·cs.<amc?lt~. 

D~fel\<lendo; entret:lnl<J, est.."l. pal'te d:~. emenda, 
o ~~u illu51-rc atllor pondera- que o vocnhulo 
~;rp,-,:s.•amcntc pó,le :•lé ~Nl~1· a in\orpre~ação 
analogic;~.. pot' f()r~a de compt•chen~iio, ~dmi~H<l:~. 
}Jo_ic t>•>r tod:u as lt-i3 pen:>.e.~. 

Foi, pm·ém, e•actamentc par:\ Gl>slar a jnlcr
rw~iaçito analogica 011 cxlonsh·a. qua :~. Com
missfto redigin o o.rt. i• do modo pot qno cMe se 
~ncGntra no l'roj<!clo; pois hem 6a.IJO e lia que, ~o 
Cf>n lr:trío do qttP. affirm:1 o autor do sub,Lítutivo, 
~cmelhan ~e hllierprct<l~-iio é 1·epcllida uni v Ol'
s:tlmente pda <loutriuo. , c pcL1. jurisprudcncia 
t:unb<lm. 
Justi!lc;~.ndo a~memla, apr~eeneada M :~rt. to 

~ .. ~-'> pro.icclo primiti,..o, perante a Cnmmissão nome
ada pela Fnenldaclc tiA Direito do Recife p~rn 
<lir.er sobre o nosso trabalho. o Dl'. J. V. Meira 
cl·~ YMeonccllos ~~primin·Re assim: 

" A van~:>.gem que e~t.:t. red~io le\'a :t do prc
jecto consisLe: l, em precisar ·:r. idéa. da ante>··io
·,·illade da lei pellal, nccenLuando-que cll:~. se 
l'<'t'erc ao t~mpo em que roi commcttido o facto, o 
IJUe no p~ojecto não PSIÍL claro, e p6de pelo vn;;o 

' 
da expressão W antcl'ior ser entendido em relaçiio 
?-O tempo. em qn<~ fot in"OOntado o procedimento 
JUdicío.I p:lra repressão do facto alludido: II, em 
accrescent:u· ao enunciado do a>:tigo o àd'\'orl>io 
=p.-~ssamontc, que tem por fim signifiC:ll'- que 
no sílencio, orniesão, ou mesmo ob~euridade da lei 
penal, não é admissi1·el11. interpre~::tção cxleMiva 
para qu:-.lificar crimes, ou applicar p~nas, como 
f<~zem o nosso Codigo actu:r.l, c o i lallano de l.$89, 
ambOl! em seu art. 1.•: 8endo e>te pelo empre"o 
tam bem do ad\'arbio cxpre.<saw<~ntc, e a'luefle 
pelo lorm~l preceito que condemna. a ir>ter
preta~ão cs.tensiva; IH, em evi~.a:r a faba intelli
gcncia n q11e pôde do.r logur 11. ultima parte· do 
artigo, que parece abatrahir di~ hypotbese, allns 
eommum, ou }Y'..lo menos possil·el, de ser a.ppli
c:t vel :l um f:~cto , não n pena decretacln pela lei 
que o qualificou crimiDOIIO, mna·n csl~b<llecida em 
outt·a lei, em suhslitulç:lo da. primeira jkna..» 
s~ria o cumulo do abuso, um lu:s:o de Pr<!l>O• 

tencia. 
Não se trata, refl.lmtntc, tle llll1 ÍãVOl' que apro

vei~ a e.~to 0 11 âiJuelle criminoso, símio dG attender 
aos mais altos iute1·e~ses du sociedado e da justiça. 

Dizia ~fancini, su~tenlnndo disposição igual, 
contid:>. no pt·ojecto do Cotiigo i~:llia.no: segt<ndo 
os p>•incipics st:icn.tificos, o motivo. da legitimidade 
t]a p~na, é a, n eccMido.dc social. Ora., desde que 
tt~ no,;a. lei ,•cconhecc c ilccla,,•a. - que ~ss~ ne
cessidade dcsappa.rcccu, que fica sa.~ísfeitc. com 
ttnla pena. »lcnor, <m q-~tc M.O lw. 1'a:::iía pa1'a ,,ç 
Ín>j)OJ" p~•w alguma, torna-se wma tal penalidade 
tiio inj>ma., quanto illcgitíma. · 

Privar, ne~tas condições, a!gllem de sua liber
dade, sel'ia. comroeltcr um \'erâadeiro nttentado, 
qu~ revolt:l o l.Jom senso e contrll.diz os progressos 
d."l. Rciencio. moderna. 

Alludindo ao a~svmpto, OarrP.ud s e elprime 
nos term"s a seguir : 1_11tanc1o mna lei no.:a. .-cd~ 
lí'tt suppt'irn~ ~tma jJc'1W, t; jmto que esta mcdida
O.pnn><!ttc a!.: as pcssoo,s gw: fol•a.m condcm'lladas 
so/J o dominio à~;~; lei (.111/~rior; t tma pcnalida<ic, 
que o poder ~ocia.l jt<lgott inutil o~~ c:caggr:rcula, 
niio rle~c mais ter a;Ppiicaçlío. 

Pretendl!r o contrario, seria er:1gerar as con
SCIJUenci:ts da irrelroadi\•íd:~de da l~i penal; e o 
proj~coo segut•:u11ent~ nito n.taca etts~ prillcipio, 
por mo.n<lar que se appliquc ao· delinrruenl~ :>. lei 
quo lhe iôl." m:tis fhToraTel. A so•·pror.a., 'JU& 
sohretudo se quer poupar com o prece i ta cons ti
Lucional em ql!~sLiio. e püde :~brh· 1).9p:lçD aos 
:~h· oso~. doixa dt' sor eabío;<'t nas hypoLh~ses acimn. 
figuradas: o qttQ por certo base:~ Jltll'n jw;lincill·as. 

O proprio :>.nlor do eubstilu tho não :\6 con
dcmna; tanto, que o :trt. 2·• do seu lli'Ojeeto :lispõe 
ansim : 

"Quo.esr1ucr :tcçGes, ou omiRB<ies, quo con<:ti tuem 
ctlntc O<! comravenç.'io por leis :mteriore>, mns 
niio pnnidas por leis poateriores, nilG sujeiLat>flo 
Mus autores :l ~>ena algwna ; ccsStlndo :1 execuçilo 
e OR efl'eitos p~naes elas senlen~~s condetnnatorlas 
n.nteriol·es. 

Si en tr~ n époc."t do f a elo punh·el c o se11 jul
gamente -vigorarom dn!ls 011 mn!s leis, sar:i appli· 
cada no réo n. uiepo~icão menos rigorosa .,. 

Comparando-se esse arti:to com o 2• do projecto 
n. :176, so verHico. ser Jdont ica a doutrina de 
ambos, que ap~nas tU!I'orcm na t•edncç:lo. 

Eis o art. 20 do pmjeclo n. 176: as leio' penar.• 
não tccm. ef!.:ito ;·ttroa-cti!Jo. C:omtwlo,o facto a?llc-
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r·i01· ser·â -r·cgülo pela lei 1WVi&, sempre que esta fm• 
nwis fwoo>·e&ccl no delinquent:e, mesmo qurMulo 
tit:er' havido aondemnaçiío. 

Vê-se, pois, qlle si a rechcção não é a m~sma, 
si são clilt'erentes as palavras empl'egadas, o 
espirit.o elo enunciado, comtudo, o pensamento do 
legislador é um só, quer dizct'- a lei penal mais 
favoravel deve sempre ser applicacla, ainda que 
tenha havido já condemnaçiio; noutros termos, 
ella retroage nestes casos: t:m!o vale clizct·, como 
no substitutivo, os f'aatos que constituem m·imcs on 
cont?Yvt'cnçõcs por lei t&ntJ.''l''io·r, mns niío punidos 
por lei posterio·;·, nEio sujeitcH>L seus autores á. pena, 
cclglcmcc, e cesse& a, c:x:ecnção e os effeitos penaes 
dcos scntcncccs jâ profeddns. 

Não procede a singular allegação- de que o 
al't: 3° elo Cocligo Penal vigente se deve considerar 
já revJgado, por for<;a da Cons~ituição Federal, 
que instituiu- como se sabe'- o recw·s·) extl'a
ordinario dos processos crimes ; nem o dispositivo 
constante do projec\o n. I 7G (Rrt. 2°) torna ordi
nario semelh::urte recurso. 

Pela Constituição da Republica, o Supremo Tri
bunal federal ·tem competencia para manrlat· sub
metter a novo jnlgamen·to og condemnaclos, em 
cujos processos, sujei tos á revisão, reconheça 
elte ter hal'ielo nullidade abs·olutl\ ou ele pleno 
direito ; uem como para redllzir, ou mesmo rq
Ie·var, a pena i111pmrLa, uri1a vez que es~a ·tiv0t• 
sido contraria a direito ou á prova elos autos; (,, 
finalmente, pal'a dccretal' a l'ehabilitução elo con
demnudo, cuja innocencia for por acaso cl~
monstracla depois do respectivo julgamento. 

A mira elo legislador constituitü''• aqui, foi 
obstar, ou pelo menos . impedir o mais possiYel, a 
intervenção ele um Poder esLranho par:t col'rig)t' 
erros ele julgamelYLo, por meio de indulto ou ele 
commutação elas penas. 

O recurso, porém, que assim é facultado, só
mente aproveita a C1llell1 o in ter põe, nos casos c 
pelo m.)do que a lei rle·tel'mina. 

No artigo ele que Lt•atamos agor:•, não se cogi1;a 
da revisão de pl'Ocessos lindos, isto cí, ele modilic<lr 
sentenças, atte.Jelendo-se ás circums tancias de 
que foi cercado o delicio e ás provas porventura 
existentes nos autos: nem Liio pouco de ex
aJninar si, no julgam'ento, foran1 olJservadas ~~ts 
formalidades legaes. 

A_hypothes_e é muito ou&ra, refere-se á reclucçãp, 
ou a cx~mcç,ao mesmo da pena comnlinacht <lO 
fa,to delictuoso, d,•scle que uma lei nova como 
tal d~ix>t de c<;H1Sideral-o, ou manda a.pplicar-lhc 
penalidade mms bt·anda. 

As~im, pois, a c! assiilcação do crime, pro
nunCiada pela sentença, fica inalteravel, eomo 
~sta o !ica tambem ; e só do _que se tt·ata então-
e de por a pena de acc<lt'clo com a lei poster!ot·· 
mente adaptada, ou de fazel-a cessar, desde 
qua_ndo o facto, tendo . perdido sna primiLi"a 
noctYJdacle, passou aset• Innocente e permittido. 

Nem parec_e, tambem, proceclenhe a observaçilo 
de que o. proJecto da Comm issão falia em lei, de
ver;~lo abas empreg.ll' esta expt·es<iio no plural. 

_1<} verdade- qtu podem cxiatir duas o 1 mais 
le1s, entre as épocas ela infracção, do julgamento 
do accusado, e da execuQiiO da respectiva sen
tença: Desde, porém, que o jni~ só pó ele applicar á 
e.'lpeCJe uma dtsposJção de lei, não tem compe
tencta para combinar cli•ret·sas disposições, for
mantlo deste modo <\ )Jenalidacle, que alinalni,lo 

set•ia ele nenhuma dellas, a redacção do projecto ê 
ele certo irrept'•Jhensivel. 

Igual censum foi levantacl<t em tempo pelo 
cl'in,ilwlista Ri varoLl, a proposito do a1·t. 48 do 
Coclig·o penal argentino, que tarnbem emprega a 
expressão lei no ;ingular. Entretanto, o Dr. 
Cortez demonstt·ou a injushiça ela ce11SU1'a, com
batendo a opinião de quantos, como Garranx, 
pensam- que, na hypothese, não se trata de 
cr,·m· uma lei mixta, mas simplesmente d:t appli
ca<;ão- pelo juir. -de duas clisposiçües l~gaes, 
favoraveis ambas ao accusaclo. 

Mas o que imporLa isto- em clefiniLiva- senão 
comlJinar diversa~ leis para d'eat'arle constituit• 
uma penalidade, não imposta aliás por nenhuma 
clellas ? 

O caso seria, sem du viela, de ,·éfai?·e.lc& loi, para 
nos servirmos da expressão do já ci·aclo Gai•raux, 
que no emtanto é o proprio a reconhecet· e con
fessar- que até ahi não pôde o magistrado 
chegar. 

A emenda suppressiva elo paragrapho unico do 
art. 5'' do prnjecto, com o fmldamen·to de se 
referir elle á materia pl'ocessual, não pode ter o 
assentinpnto da Commissãó. 

Nesse §, nenhuma fôrma elo processo se impõe; 
con;;agm-se apenas um dispositivo, contido evi
dentemente na Ol'ganisa,;:io judicíaria ela União, 
ele plena conformidade com o noss.o Estatuto 
político. E a inclusão delle se explica pela ne
cessidade imperiosa de evitar conrl!ctos entre as 
justi.;.as estacloal e federal. 

E cut·ioso é-- que a Commissão, ne8te ponto, 
o,LLcnc!eu exactamen te a obsel'vaçües, expostas no 
parecer do pl'esidente do ·tribunal ele justiça _do 
Pará, cuja au~oriclacle o au·tor elo substitutivo 
repetidas vezes invoca. 

Menos aceitavel é a prctenção .de restabelecer 
como critel'IO a inaffiançabiliclade elo cl'ime, em 
vez elo maxirno da pen:1, qne o é por certo mais 
se"'ltrO c mais o·arantidor, conforme se infere a-té 
da~ razões que "a proprio autor do Sltbsütutivo 
expencleu. 

Demais suscitando-se ainda clnvidas a respeito 
da compe'tencia do Congresso para legislar sobre 
fiança, que muitos entendem ser n;ateria c~e d_i
reito adjecLivo ou formal, pareceu a Comm1ssao 
mais acertado ~ alvitre que ella seg-uiu. 

Sente a Comrnissão não poder concordar com a 
alteração, que o substitutivo propõe ao 6° artigo 
do projec.to. Porque, não é razoa vel aclmittir
que só mediante queixa se deva promover a 
responsal;ilidacle criminal elo Ul'azileiro, que em 
paiz estr::tng·eit·o praticar alg·um crime contra 
nacional ou estrang-eiJ;O. 

E' materia, pelo co~trario, de interesse publico 
a punição do culpado ; donde resulta - que ,ao 
Governo cabe melhor conhecer da cr<nvemenCJa, 
Oll não, de se instaurar o processo, tanto mais 
,tt·a·tanclo-se ele crime_, em <pw caiba acção ela 
justiça, 

Eqnivocou-se o illustre autor elo substitl!tiyo, 
traxanclo de inutil o· disposto no art. 27 n. 1l elo 
projecto da Com•JJissiio, qnediz: aqHelle que t'iver 
aommettirlo o m·íme cnsualmente, no exe,•cioío 01f 

p;'lltt'ica de wn a ato licito. · 
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Iden l,ica cUspos içú.o so e ncontra no 8rt. 10 § '1 
do Cocligo criminal ele ití30, e no art. 27 § 6 do 
Codigo vigente. 

Foi o propr io sign ~rtario dê• snhstHnlívo, aliás, 
quem l'econheceu S'JI' il'rept•ehcn~i "el a redac \:ào 
claquello trecho, crua satisütz :J.s exige ncias do di
rci ·Lo criminal, e ás necc.,ssitlacies clcc appl ica~ão 
ela. ] (~ i, diJ fi) r In a a não poder se con fnncli t' o.s eon
ce i !os da cti ljxt e do facM casual. (Vide C:cnr
MENTARlOS AO Comoo Ctti'll , , pelo clr. J oão Viei
l'cc, pags 238 a 2:39.) 

E' elle mesm.o que, commentllndo a c\isposi~~(o 
elo 3 G [[,, art. 'i7 elo Cocligo em vigor, e~prirníu
se des te modo : 

« ... E comrtlW.nto a disposiçfiodo§Gdoa\'l. 27 
não exista n os Codigos fl'ancez, ilialiano, be lga , 
ZtLr ichense., allc1náo e h olland(~Z, e nern en1 
muitos outros, pela simples ruzào de que o dit• ei Lo 
nfio pt·ecisa reg d~t· o que indepnn clc ci:J. vontacl8 
do h ome m, e a lei penal só p ·wc os factos por 
clla previstos, lotlavía o conteúdo d~, llhposição é 
uma vrrclacle , aeeitaeomo i.al na theo!'iil compn
t·ati v a do dôlo, lla cnlpa e elo casus. 

1-\..s sim, pois, si a l'cd:JCÇi~O eonclsa, . n1as jrre
prc!tensivel, sob o nosso ponto ele vi sta , do§ () do 
art. 27 não saLisfize::;sc as ex. ígencias da. sciencia 
criminal , e as necessid ades ela applica1;i:to da lei, 
SCt'iL1, O ca~o c\e l~CCOllS[l'UÜ' ú corrigi e O pCUS8.ll1, f: fia 

1:0, que preúili •t á. con[ccçiio da disposição c·.·,n1 
o.s sttbsicl ios, rpte fot'n t· ces~em outt·as disposiç!}es 
do Codigo, afim de que não fosBem conl'ttndidos 
os conceitos tão elivet·.sos da culpa e elo ücL·) ca
surd ·" (Cou. PJ-:N.\1., aommenta<lo l!elo dt· . Jo iio 
Yieino, pag.o. 3W a 31 0.) 

admíf.tir- como p e. na- a priva(;ão de qualqnet• 
al'lo Otl proflsoão, o(fencl<mdo assim pt•ec:ei Lo claro 
da nossa lei funrlam en tal. (Constituir;ão, al't . 72· 
§ 21.) 

A. Commís~léo, c,) mo fe?. n.obttt' na e:cposiçi:io de 
motwos, q"e pt·ccede ao P~'".J CGto n. i7G, não pro
c"urou deiuür o cri.mn. Limi.Lon-sc a vot'ilicar o 
fact·J, sem pl'eocc:tpaçii.o de E-scolas; consid erando 
o crime como Ü't'<•gularidacle sociill, fJUG convém 
ser elhnína,d~t pcda. pena. 

(J unndo ns escolc~s philosophiccts nuo suo accor
cles so!;re o qne s~jcb o crnne, escreve FUvarola, 
se:i"iY> l)I"OCUTar· e-;tabeler,e t'' dú;tinc ,·ões 1'UM; 'VU?"iC[tdc&s 

saht0Õ<ts, sem t·epetú· p r·incipios ,diseu.tir doctrinas, 
on ensw:a·t·• nacos systemas, tào discntit:eiR conw os 
dcnwis. (Comment. ao Cotl. pena.l argentino.) 

«Um Codigo, ohse t•vaYa F>!t't' Í no parlamento 
itn.Jiano, nfio é um tt·ataelo elo direiGo criminalrõ~ 
d n%iclo a al't igos, n em o tl'imnpho on a conBa:i·ra
~'iin de uma escola qualquer. O legisb;.clor só deve 
ctticlnr ela defesa socin.l orga nisada legalmente, 
t•e,peit[tllt lo os clírc itc.s inchvidl!aes ela person•\li
darte· humana, elo ddínquente, e ·tambom os cli
t·eitos ~ag-t·ados lia socierhde; devo, ernfim, l.et· 
em vist11 a oJ·gani::;açã.o Jegal do'õ) hones·to.~ contra 
os de li nrtu.e n t,Ps, se.m procu •·ar fazer que prevaleça 
esse on aqnelle modo de encarar, quer o · crime, 
quel' a pena., 

Nos sens Uommenttwios ao Cod igo penal vigente, 
o D.1· . .João Vieira., allu•!indo aos art' . 7 e 8, es 
creve o seguint~: " l!:m um Co· ligo, q•1e é uma l ú 
positiva, uma definição rpte p<Ícle original' clttvidas 
sobre a ljt.talidacle ela act;[o, eoncliçil.o e e.Jtaelo elo 

O unico ponto n!lneravol da disposição a que ~e delinquente é de todo pon to inconveniente; 
refere o a utor do s ubstitnti vo, é- a sua r, upertlui- sendo prefe1·ivel a definir· o crime dar clelle um 
ela de num .Cotli g o JWnal. i\las, cleslle q uc o m eR!lltl conceiij<J preciso e co nc iso, que não cons li tua a 
:wtor conles~a- que tom havido Clll'W. conhtst1o synLhese d·~ uma opiníào, Oll theo1·ia dominante, 
no qualificat· o crim<J ele culposo ou casual, c e nào impeça mais adiante hnrmonisal-a co m ct 

(jlWJV[o a reclacçilo elo pt·oj cc t:o, alént d •o irrcpre- theoria ou opinülo, que sabstittw a ant·.'cedente. 
h enstvel, tem a fol'Luna ele d issipar intei t·amerüa .-\.ss im, dizendo- se qne d Ct'i ilw todo o (f'!to can
as duvidas, a Connnissilo nenh uma ccnsru·a m e- t•·ario á lei p~nat, te m-se dito tudo.» 
r oce JlO t' ter adop!aclo o n . H llu al'L. 27 , ora em A Facnlthde do Direito elo S. Paulo, no pa
qtJCslil•.>. l'ou co vaL pat'a o caso lembl':ll' a Com- rcctJl' f{U e apresentou sobre o pl'ojec~o ele 1803, 
mis si'Lo - rpt e só é Cl'tm e o rrw cslá cLtramentc occupando-sc desse ponto, exproswn-Go elo mo tio 
pt·e~i ~ to pot·lct; ll8.tl.t i•npot·ta s:d>et·- qno mui tos a seguir: «sempre Iouvi'uuos os Codigos, que não 
Codtgus 0Hvet't•dnr. tnt ]l<H' ~arninlw opposto a o que defin it·o.m o c t<m:) in [JCne,·c. A ' sciencia d<> di-
o n osso Codcg <J elegeu. r cHo cr irninal, cons.ide racb em sens l)l'incipios 

::-lo !Jte o esptrilo da Commís•ii'J influi :t poclet·osa - abstractos, incttmbe :t. tarefa de fixar a noçi'io· elo 
mon~e a convet\Úmeia c!e pi\ t· cohro ár[uellc e>La- dolido, em sna t:ons bit!lição p>ycltologíca. 
do ~le duncla , em que nao fal ta tlu c:rn lv.l>o•·c, pllra 

1 

Grande é a difl',·rcnça enlre o l~gisladot· e o 
d•s<~nguH· ped e ttamcn tc o crime cas ua l do crime philosoplto , e aquelle a t· t·isca-se a g-raves prejnizos 
culposo . , ,;j define gen m·aliclades que, · baseando-~e muit:ts 

JD nii o é, do cel'lo , esse int<títo p[lradcSJH'esar-sr , ve1,es em conceitos de · moral e do j us·tiça , mnHo 
tt'c\t:mrlo-se- cc,mo ctfectivo.rncnto aqui se Lr~ta mais teem a ceder ante as conti nge ncias ela utili-
-: de assumpto de t:unanh:\ m:t.gnHmle. üade social. 

Quan t·J á tl'oca propos ta dos termos intel'rlicciio 
rle dirY'il·os por estes outro8 cjua .. lqnc.?' inte? ·diG(;r.:f.n 
ou ·i·n h·~(! bilidcul~, 110 art. H; tlii.') pottdc n ComnJ.iss[o 
ape>:eebcr-se ela necr;ssirhv\e r.J,, fazel -::i . 

No art . •1G do peoj,<Jto, .~c declan1. em rptr) con·
siste a inte·>·dic•;rio de direitos : nctn !ta outea in
te :·cl icç:lo, 011 in l•abilidade : e , J)or tan Lo, nad~t pó:le 
jnst illcat· a wetenelida ;tl'tet·açléo. Naüa, inclu
sive a razitn de scrern lnui ·~:) l'llB~l'ict a~~ ar~ expe~~s
sõe .s elo pt•ojecto, uma VP~ q no dlc rl eft CJe eom 
clare ?. rt essa pena accessorirt, f[UC impõe . 

De m ais, era tuclo quanto ,-, Commissiio cum
j)l'Íil no caso fazer;,porque lhe não s0ria ·Lolermlo 

Bem ;'l.nclat·amos cnd íg:Js th 'l'os~ana c da Sal'
denha, que niio Llell~i\· ;utl. o critn~, lim i·ta.nclo:s' a 
di1.cr ....:. qualquCl' •'wlaçno dct le~ penal c onrne; 
seio punir.las '!lnicamcnt;e c~s aaçõcs positivcos ou ne· 
,eptirx&s, CMtt,·corias á lei pe.ne&l. ., 

Do acc:'t t·cl<l c um taes conce• tos pt·ocedeu a Cotn
missã.o ao r edigir o projoclo n. 17G, adopt:tndo a 
un ien defln içléo pl·a tica, que uma lei pw;itiva 
pótl<e dar. . 

O Codig·o cb Rcpultlica J\pB·entint.t diz assim : 
todcc acç.io o~t omisstio , pu.nicla pela lei, c! cldicto 
ou. (rclt tt . . 

O Codigo hollandez estabelec•' dtlas c;ücgol'las 
ele factos p culivcis, :1. saber, cl'imcs e tt-ansg'l'essões; 
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mM, ponder~ um cscriplor, menos thcorico do 
que outros que usurparam o oflicio de escola. esse · 
Codigo não deu defLnição alguma, nem sequer 
declarou express~rnecte-que facto punivel é toda 
acçiío ou omissão contraria á lei; limitou-se a 
fazer a cla.ssitlcaçiio, que melhor corresponde á 
pl'n:tiea.. 

Pelo que rospeita :í. Italía, sabe--se que- ~eS'IIndo 
o projecto Zanardclli -crime (>·cato) é tod" a:c~.iio 
ou o1nissão, pttnida, pela. lti penal. 

No pr~jeeto Pessina, crime (reato) é tod:~. a.cção 
ou omi.~sao, punidll- p(w c:r:prc!-<a disposí;«o de 
lei. 

Cumpre lembrar- que, em seu relatol'io. Zn
n:t.~delli susten~·, q 11e crime (reato) é a viola{iio 
de '~ma lei pc?lal, ttâo s6mencc scgwndo os ,n"inci
pio3 do direito positilXJ, mas ainda conforme os da 
scieucüx. a.b~traclG. . 

E ' vordo.de -que ~ essa noção de crime alg111l.~ 
Codigos accrescentam o elemento d~ imput<tbili
dad~ moral, mas o projecto da. Commisslio, mode
l:.ndo·s~ pela m elhoL" doutrina, oncaron o facto 
em relo.çi\o s implesmente á lei, :1bst-endo-se, por 
sua vo~. de fallar em dolo Oll c11lpa. Porqunnto, 
aecentuando elle em al'tigos p08tednres as causas 
que nttenuam, 011 mesmo excluem, a respon!io.uili
dnc!e criminal, tornM·a-se snperfiu<>, sí não inutil, 
entr:~.r em maior desenvolvimen to da deílnição 
preferida. 

« Ser.l. neces::;;wio, dizia Mancini no P:n·lamento 
;. ito.liano, ter dhmte dos olhos e~tas duas r~gras 

pat':l. bem julgar d11a varias f<iro11as do C1·itnee, 
~ c:lescript.os no Codigo 1" 

E' do lodarsi i! progctto, cht seg'undo l'odi~no 
indier;;i;:o lr.gisloti1;0 di abúa.nàona1•c la (llrmu7a. 
ge't'criche d1 astrate, ~eroo de cspcci fica?"c, $11/Jbene 
síntecica.mcntc, com ê suo costUn•c lc singolle cir
con.da.n:c o grup)Ji rli circon.~tan:;c chc pos.sono 
tOtJlie,·c o scma.J"C l'im;nttabilicu e q1tindi la Jl&?UL. 
,(VlLLA.-R~l. Com. di Cam. Dcp. Codi~. ital.) 

A' censura, irrogadll. á Comroissii.o pelo :nttor 
do !l'llb&timth·o, 1le tet· .suppl'im..ido o •wmcn j-uris 
que poderia. orientar o juiz, a Commiss:io re
sponde, como Ma.ncini que, decompondo a c:~:prcs
são juridic:t em seus elementos, fot·mulou di.spo
~;içõc~ em termos por lodos comtn·chensi\·eis, 1.:11 
qnnl fc:r. o Codigo italiano e ftzel'am outros 
tamucm. 

«In tntti i Codici se ,·eggono molti re:tl.i, 
observ:~. o citado J\fancini, :tccenati in forma de
seríttlva; par altt·i si adopt~~-~ la corri~ponden~ 
pa.rola o definizione legale. Ora, t·a uthore dei 
nostro progetto si "fntto un escr•lr•olo de evi~a.rc 
tnt!iO quello, che JlOtrel.be gnaliücarai un nomca 
juris. 1nvcce di aclopttare, po1· esempio, ln. parola 
ginerallln>ent~ adottll.la di peculuto, chc dol'l'cblJc 
JlOÍ deílnirsl <li giurali ch~ o osa segnilica, !l 
lcgislato~·c decompone b. parolo. nei suoi clemcMi 
~ formola In di;;poslcionc com parole comp,·cn
sibili 11. tntti. » (i\1AXCI:>~r-ni~c. ?la Ca-m, do$ 
.Dcpu t., em i de julho tlc 188<'!). 

Relntivll.l'llentc il. tont:llh·a c i. Cllffil)lícidndc, de 
quo tambem se occupa o substittt li\'o, o. Corn
massfio, . qonndo ~c 1.iver do maoifes!.:\r o. respeito 
da~ emendM ofl'erecid:Js pel<l Sr. deputado Al
fredo Pinto, encontrar~ natural en:>ejo de sus
'tenl.:~r a s opiniões, qnc perfilha sobre tão rele
un teB a.ssumpws. 

Passando agora do titt1lo II pal'a os títulos UI 
e IV do projecto, a. CommiSI!ão vai, oomo é do aeu 
ri;:-oroso dever, nprecia.T :1 cr-i~ica a respeito le-
vantada pelo autor do substitutivo. 

As causas da. attenuação das peoaa ou. influem 
sobre a culpa.bílídade absoluta, podendo nsssim 
modillc:>r a qu:tliflcMiio do crime, e até justifi· 
c:~. l-o ; ou servem p:~ora diminui~ a pena, adoçando 
a sua a pplicilção, n conse9uintcmente influindo 
sobre a culpabilidade relatava. 

DM pl'imeiras, que são as escusas do crime. 
t l'ata o titulo lU, das outras occupa-se o titlllo 
IV do proj~oto. 

Nenhuma cou!us:to, portanto, se pôde dar entro 
as j us1.ificalivaa de que cogita o prim~iro dessoa 
titulos e as attenuantes a que se refere o ae
gumlo. A -diflerença o. ~e as.~ignalar entre ~uns 
rcQult..'\ da div>'rsidade de elfeHos que produzem. 

Do r esto, inutil c sem razão de ser se ·torn~u·ia. 
o ad,·erbio c.<peciul.n.C1ttc, sl ahi fossP. int rodu
zido ; já o nota'l'a el!m o muímo critcrio a Fa
culdMe de Direito de S . Paulo. ( Parece•· soln-c o . 
p'l'njc:cto pl'imiti.:o, pag. 12. princip.) 

Nã:o existe <lntinomi:~. alguma entre as di11po• 
s içveg dos o.rts. 29 e 35 du pr.,jecto da Commiss.'io, 
como alí:ls parece ao illustre 11.utor do subs~ittt-
Livo. · 

De facto. O art. 29 m~nda applic:tt' n pena de 
cumplicidade âquolle que commetter qualq-q.er 
dos factos mencionados nos §§ i •, 3• e 4• do 
art. 27 e no art. !28, excedendo os limites da lei, 
da autoridnde, da defesa, e da. necessidade-

O ~rt. 35, porém, conside~a circumsta.ncia.s 
attenu:tntes as causas rP.feridas no titulo que o 
an teced~, uma vez que não concorram no facto 
todo3 os requisito~ eJ:igídos para e,;cluir ara
sponsabilidade do agente. 

Assim, pois, quando concorre'"' to~os os rcqm·
,<itos capazes de exclui~ a rc~ponsabilidacle cri
minal, mas os limites ela l~i, da :1-utorida.do, da 
defesa, e do. necessidade fora.m el:cedidos (ariigos 
27 e 28) :t lei IJUne o crimin011o com n. pena de 
cumplieid::t.de. Desde que fa.lla. alg1tll\ dos r c
qui.<ito.• cxi(;idos parn ison t.o.r de ·I·cspon~abili
dade o :>~an1e, a lei corositlcrn l!impl"smcnto como 
circumsto.nciM attl!l'manto~ os rcq 11iBiloR porven
ttn•n. cons~tados (art. 3t1iJ. 

Con!lcguintemcnlc, num Cll90 voJ•itlor.-so a uis
tencio. de tfldos OA t•«plisitos, si hem q11o t.enb:~ 
b:wido cxcesRo nr. R moio; omprcg:l.dDii; ontro
~o.n to. em oalro ca~o :tpllr:L·l'C a f;l]t~ do alf/Ulll ov. 
alflml.<dcnlrc oR recptisit~~. <Jilll siio indl•pen&a
l'c iA par:t o1chli1' n r~apJmabilidncld. 

Acccil.ando :1.11 :~ollor(l.ções, fl!itM pela Cnmmi~
a:io, l'crorent~mente :i. id:u:lo oomo cnuso. do lsonç:1o 
dn. rCBpona;J.bilidnde orimiua.l, o au,or do aub
sthu Htve>, com tudo, oRkanlm-rplo dopo i~ elo por
mittir n corroo~.i'io p~nul dos menores, n.\6 qtlc 
11t1injnm nos iS :..nn.oR, c o.pe;:t~r do quo e~t:llue 
o projecto no art. 31íl, so 1·estrinja. :linda o \ompo 
da ponn. ao STio médio. 

Niio ha, todavia, conh-adicrão alguma entre o 
que consta do po.rece~ do. Commissão, r claLiva
mente á penalidade jmposta aos menores para 
!lUa eorrecçii.o, o :l l'estricç5.o ou limite doR !8 
annos. 

E antes conciliam-se perfeít.~mcnre a.s dispo11ições 
!IJ10ntndll!;. 
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Porque o project() numa. parte allude aos me
nores vaga.lnmtlos t vadios, que devem perma
!'ecet•. n~s colonial! penaes, em quanto não toct~rcm 
lL ma>ondade, por se suppo~ que é esse um meio 
preventivo ~a. pratic11 de novos crimes ; e, nou tra 
parte, o _proJecto peaoooupa.-se de punir um cri me 
com!Dett1do por menores, é verdade, ma~ , n«o 
'!ladtos, mm va~mmdo~, e lhes impõe pena mals 
hranda. 

~ão ha. negar- que o l~gisla.dor assim incor• 
rer1a. na pecll.:l. de contradictorio . 

Rale.-:1 reconhec~r- que a _p>•isão-pcl"pctlla do 
su~titu~ivo é a mc3ID:l pcua de crga3Wlo do 
proJecoo pt·imitil·o , com l igcir:>.s rnodiüc~õos 
muito emlJoro.. 
A~sim, no citado proj~cto (arb. 41 ) a pe na de 

or~~stu lo er:1. a pt'i>~o perpQtut\, tendo como 
eficttos; 

E' verdadl!- que a Commissão 1·e'l'isoro. tJ.ltarou 
o P;~jecto .Prlmiti.vo, quan~o à penalidade. a.) a interdicçio de dirci:os, a nulli<1ada elo 

lcsLamento a 11terior, e a perda do. O:l.pacidade do Na.o pod11~ acce1tar ella a pctna. de ergastulo, 
C?~ o caracter de perpetuidade, verdadei ra morte 
OlHl. tendo como consequencias I a inte\·dicç5:o 
de direitos, lia m1Jiidade de teslllJIIento, feito em 
qualquer época, ZII a perda do patrio pode1·, IV 
a inte-rdicção da capacidade legal, V a. dissolução 
dn ..-inculo conjugal, VIa pnhliea.çfio dn sentenr.n 
pelos jorno.es, V I I :1. pri vaçio do exercicio de 
qualg~c~ profissão ou arte, e ainda. <!m c1m:1. VIII 
:1. SUJetçao do condemnado a toda espccie do 
trab_:~olhos -publicos, mes~o os de e~eeução perigosa 
ou Jusa1ubre; pena <Lhas, que, na phrase de um 
mcmhro do p:u-Ja.manto italiano, 1ut.o J mais do 
q•tc a. hJtpocT'isia, do Jlati úulo'. 

t<!!lt:lr ; • 
11 ) n int~1·dicção lega1 de capacid:ule ; 
c ) :1 pri vaçiio do patrio poder; 

Quando outras razões, de grande mont.\ :~.l iás 
niio IIOUvessem por ventur:t inlluido nll lU)imo d~ 
Commisst:io para insurgir~se con~ra o p:~voroso 
ergastulo, bastaria attonder - que a ConslituiçUo 
de 24 <lc fe\·c:u:eiro aboliu toda.s as penas perpe
tuas . (MlLTON, A Constítuiçüo elo 13ra::il, art. 71., 
§ I lettra. o). . 

Foi tambem por esse mot lvo q11e :1. Cômmis<io 
n:.o poude manter no projecto a pena de !ntcr
dicçilo de direitos, com o caracter de parpetui
dad!l, e privação do etercicio da qualqu~r pro
ilsst\O ou arte. 

Si, p~la n ossa lei institucional. o cidadão bra· 
zil~iro niio perde os seus direitos, m :~.~, apenas 
fica com elles suspensos, pot' e!l'cito de condem
nação criminal. é claro c1ue a. pena, j:imais, pôde 
ser perpetua ; pois, ne~;tc caso, A 1'<-'r'da. e o (111e 
dar·se·hia realmente. em vez de simples su.l
pem<io, que a dieta lei :~dmiLte. 

Conservar, JX>r l:mto, semelhante peno.lida de no 
Cod.i~o seria fr ancamente infringir o Rslatuto 
poliuco da nação, jú porque ~ste uüo permiue 
tJen:l. alguma per~tua, jà porqne esi.1. asi;urniria 
então o C:lracter de infasl\ante, o que o nosso 
r cgimen niio compQt•ta. 

Com referencia á privação das :~rtes ou pro-
11Mi.ics. prevalece-o mesmo :u·gumcn lo; :~.1~1\\ <le 
?.uc, ella podcri:~ ser,·it· de \nocnli'l"o ou preloX(') 
a. ocio~idade donde !:>hc, como 0: sabido, -o mnior 
con~ingento pat·a M legir'íes dos crimino~os. 
D~ m~is, conforme :1. Commissiio notou n:t ~.x

J>()SiçiUJ de mnti1:o~, opportunamentc ~ prescn la da ~. 
('sta Cãmara, o culpado n iio e~ria priva. do de uma 
profissil.o ou ::~r te, senão para ir cxcrct•r outra~ 
por is so que nllo é licito acL·editar fosse pensa
m onto do su bstit•>tívo-sujeita r ~lguem á prohi
bi<:.ão de todo e qualquer' genero de tr:~b:llho. 
Tal intuito s~rb altenu.t.orio dos bons eos~umc$, 
prof11nd:unente damnoso :i sociedade inteira, 
c~prim ir ia u rn erro palmar, si não rcvelass~ uma 
crueldade :.Lroz. 

cl) a privação (lo exercício d e pt•ofls31io ou 
arte· 

c)' a sujeiçao a t.rahalhos puhlicos, ainda mesmo 
de execução perigosa e insalubre. 

No sul)stihiLivo (art. 3S) a priseio é perpot!ln, o 
condemn:tdo trnballJ:tr:i. <!U\ se:-<iços publicas cs
traordinario~, por mais penoso~ <tue ~ejam; c ella. 
tem cotno elTeilos : 

1 a pot•tla de todos os direitos potiLicos, !Jem 
cQmo de Lodo ca.rgo elec~ho ou emprego, scniços 
ou vanta~ns e ' 'cncimentos inhcrentes , gr.".os, 
dig-nid:.dcs, tHulo~ c dis ~.tncções honol·ilico.s; 

11 :1 pc1·da de 1ndos os munus pu hlicos ; 
l!I a pet.Ja (li.L ca pac idade de adquirir, a . da 

adminis1rução dos hens; 
IY a dissob~ão do vinculo con.ftl$al ; 
V a public:~.çiio da senLeuça pcb Imprensa ; 
VI a pril'ar-ão do pa.trio p odc1· ·c Ü:J. capacid:lclo 

de tesk'tr i 
VIl a nullidadc do t~st:lmcn~o, feito em qual

quer epoc<~. ( ar·~ . G2 ) • 

De modo 'lUe, :l.S razões fundameut:~.~s do Yoto 
dn Commis>iio contl':l o ct·gast11la, t;J.m\Jem militam 
pa1·a se c!la mnui fe,tar contra :1 p1·i.<,ÜJ f'C1'pct1ta. 

O pL·oject.o n. iíG prefériu. no concci to d;J. Com
niissiio, o systcma panitenciario quo melhot· se 
co:~.dun:~. com o .fim da pcn:~o e ;; na,ut·e7~ humo.n:t, 
a &:lhe r. a scg rcgaç:"to noc~ut·na o o trahallto om 
commnin, l[nc, na phmsa d~ Chímírri, ccil4 o 
inr.oncc'Jlir.ntc da 1:úla. c:1>l cmHíH'ltlll , c ~na1--isa cont 
o l.1'<tbo.~/ho (t. »!v-:1-i<laol,, <la sego·cga;::ii.o 11<Jcl.u;•11.a . 

Si lod:\ pe1•a (!,,\'e ler elementos (lc ciflc:Ici~, 
com C•)rt~.~:l um d~lles é o t r aboJho, nprolicad') 
conforme a di<posír;iio notural rlo <letinquentc, sua 
id:Hic c su~s rorvas; cnmprintlo, como rceom~. 
ru~nda um ~soripLo•· de nota. ifJ"ala.· !otl<> o ~!JS· 
t~ma (~o mr>rl<> tio lra!JaJho lin·c c•fim de que .<c cou-
~ioc• C(l ll(ar o p,·eso 11a1·c. a ,,;da con stanle c1;1 
lih•·rda<l.:, {i;tr.ili tamlo a latrt {utul'a çont ra. os 
Út.•IÍ110l0$ Crill>i?IO.·O.>. 

Nilo ..; o ~r:oha!ho fot·.; rulo, cOtl\0 :O.).!!;I':l.V:tnl.c dn 
11cn~. se n:Lo fOl'Ç:Ll' a " lr:\lo::dho, com o in tonta do 
corrigi r o ,!~liu')ucn lc. 

De resto, se c~ tra.nh:u-l:l. justnmente - qne :t 
comrnissiio . depois de haver addicionndo o t•·a
balho n toda pena de prisão, 'l' iesse cxact.::tmcnte 
impedi~ d~ t ri:Wa.lluw a 'Jtl~m aliil'\ cll'l pri~ão Re 
tem ji li bertado. 

.'l. l luditulo o.o projerto d<' Oldig-o iLali:m(), dir.ia 
um ill ustrc membro tio P:>.1·I:.rucnto : " ê lll'~fc· 
riv<ll ~o s;rs·em;.~. :>.dopt.:-.do o das pdsôe~ ·tcrnJ10• 
rarias com Ll'abaU>o em commum, e scg-reg:\ç:'io 
nocturn:>., pcl:J. consideração de que é o nn ico (jiiC 
pôde pr oduzir :1. emenda (lo condcmnado, o unico 
coneíii:lvcl com :1. \'ida pll,·sica c tuoral. o mais 
cconomieo. c qno torna possível o. introducri'io do 
>tm rcgimcn rcgnlar de h"tll:dho 11a pl'isiio ; final
mente, o r1uc na Sll:\ :lpplicar,:Ito C"lll H:ltla repngoa 
:t na~urc1.a humana "· 

Qlmll.r ll v . .rt 
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A proposito, :J.ioda Chimírri obser1·:t: <<as e~
tatistic;J..~ n:io provar~ul a.it!<la- qtle só com a 
mocanic:J. do i$Ola menw tcnl.t;~. diminuído o~ 
.;t•imlr.osos , e quo nos pcucos paiz .. s , ond;~ esse 
syslcma é r igor\lsamente e~acuta,lo , a cr imlna
lidnde tenha sido r~duzida". 

E m urn t•ecente tralmlho soilrJ o regím~n p~ni 
\cnoiarío em Fta.nça, escreve Bonneron: 

«La nêcéssllc dú lr :\.vo.il dans les prison;; est 
en ·t-'1.nt que P"incipe au del~ IIS de toule considé
ro.lion serieuse c~ de bonue foi. 

Sana le tt·.r vail wmmcnt. maintiend t·ait- c n 
l 'orut·e dans l e~ éta!Jliss~ment' peni tentialres ? 
Et pour rpteile r:J.ison d ispenset·ait- o!l de cc~te 
universelle obli!::'<\lion, imp~siÍc :i lous lcs ho n
nêlc.! f;cns~ des êlt\·S qu i. s vnL o n rc!)31Jinn. ~~11\h·e 
Jes !ois socialcs, e~ que l'Et:..t es~ o lJi ill'é ll~ 
ll.OIIl'fir Ct d'Mtt·e~an ir <l ::J'I':l.lld" (r;\i~ 1 

E comquann o !im {la. pontt. ni:io seja pt•opt·in
m cute a emend<l, a. correeo:iio, ou - mdh ot• <Lindii. 
- a regeneração, c~·mtudo nã1> é a.ccit:lvcl o 
syslema penitcnci:trio t;u~ não cogiLc de fa1.cr 
cunl que a pena t e nba t:lm bem o prestlglo de 
vedat• o ane[)end!lllOttlO no cot·açii.o úo conue
mnauo. 

Nem o P oder publico se descmponha de seu. 
dev••r , tl'atando desigualmente os crimin0$09, 
npplicaodo a. uns lt •alq<~cr ~ystema, ·~mborn 
m ·ri s rnol·alisa•IO l' e elficaz <lo que o systQma ap~ 
plic:Hl.Q a o:; ontro~. 

O proprio auto:• dos rl,stitntivo niio se mo.~ tr:t. 
contrnt'io [r. simplific:1.~[io {lo ~cg- imcn paniten
ciar·io. tanto cpw arlo1r~~n franca rnen te o sega ido 
pelo Ctxlig-o H ollandcz, q •te Fh ntlrni tle a pri<ão o 
a cl ·~ Lcnção com•• pon;~s p•·ivntiva$ da liberdade . 

I'' lici't o i n•tnidr·, porem, 'lU:Il :l. distl ncç:lo 
··ntre uma. c outra pena. e~l:l.lJn lcciua. pel o pt·o
jecto du illn~tre deputado pel'narnuucano ? 
Itcspomlcm~nos immettia.tamente os arti;;os a 

seg.>ir. to mados ao dito projec to : 

n n 'eot qne jn$te d'empluyet• les f.rrcos ct J ·:~~Li
vilé des detenns :1. recupet·cr l:l socie\ü dans une 
c~rtaine mesut·e dcs ucpense~, qu'ellc est oúligüe 
de faire pour cu:.. 

On ne sauralt condn.mtH·t·la masse des hounêtes «Art . 3S . A pena t!e prisã o e perpetu:J. ou 
gens a travailler constamment pour cntrctoni1• tempor:l.rh . 
cn pt•ison l'armclc tles crit:'tinels. L 'EL11t a do nc O rdo oonr!o:nnMh :!. pri~:Lo pe:·petua k :dJa
Je droH inconte;t:J.IJl• (! 'impMct• :111x dc~eans un lha r:i no rccúdo do cstal!ew~úncmo, 1>Dllcndo se•· 
tla.\'ail qttt>lconqae, et de benelicier dans ~;ne sogc cmptcgar/o fú•·a clclle em obras c .<e;·vkos publico.< 
e~ óquitab:c ml'l;Ut·c du pl'uduH de ce h'!lvail. CXt1'aorrli11u.rios, J>Or mu.is pen?SOi que scja"1. 

S'il C5~ ulile ft l:l. !IOCie\é, lc tt~IYnil n'es~ :\ r ~ . :3tl. ,\pena de pdS.:~" ·t~mpor:l.ria n iio po-
m oins ulil e et nccé~s~irc att prisonict· Jui- <let·;i e:tccdcr íle 2;J anno~, sa h·o •JUii.mlo subsLi
m~me. Jl a un ciTet mN:clis~l.,e•n· d reccmf•>t· hir n de pt•is:i.o pel' ll<! Lua.. 
lant . Il clémontt·e <~. n pt·i;onil' t'-<t"' ' s·>n en·~rf)ie O contlemn:tdo tra 1alhani rlmt>·o do cstabek
e~ sa bonue ,·oir>nl.; }'IOil\'Oil\ enc,.:·c scr l'ir ;, r1uel- cimen!o 011 fU•·a em co!oH ia.s l>':nu;,:, ou e m oln·:.~ 
q ue cbo>c, ;, qtlc l t( u n il J'occttpe, Ju i donne une e sct·•icos 1-"tl•licos e pa l'ticularcs, sob o poder 
cert.aine S()lnmc de di~l ract ion ct !ui procur~ pom· d n. :.clmirris trar:<'t> pulr '. ic:l. 
l'épocrne de ~a Ji l;cr·lation de~ r c;sourcc.; li:l ll s Art. 40. ;\ pvna Llc d .-, t.cnçi'io c tnmb~m t em-
l esqtlell.:s i! sot·:•i ' 1·: plu< MUI·e nt a.wenJ ,L rclom- poral'la, nftl) podc ttd•> excede!· de 2i) annos . 
lJet• tOut de ~ui t" tlans J'ot•niCrc •la c d me nni~ de O condet~marlo l'od er·i• ~scolft,,,., clr!lllt·c as c.<-
la (li'Íl\On. · pcd~' r/o t.-r;úalh•J adoii!ttdas IW C.<tabd~cillWn~o 
L·oi~iv i t.i clan11 J,!; pl'i ~ons ~erait dc~:J.slrcu5<> . em que se acl!w ·, ::t 'lUQ fot• mn.i; Ctl'lfol'rnc ,,~ 

Jcs p\us por~N·l i s y Lt•on,•cra ictl t la ~a Lisfact lon : s tws a ptitlõe;; ~ OCCUlJ:lçtic s :tnteriores, JlOÜ:nclo 
de l~u··~ insLlnct R Llc p:crcs''' · Le~ moin l\ t:trt\~. 'l/te s~ o · y:.·;l1útid" ,..ma. C$Jl~cic tliec•·s. d" tJ·a.
s i nn l"~ pt·l\'alt Llu L'·"'·:úl , l\C verroienL arra- oallro, tncl,sú:c as p,·uista.< nu~ :\l' l' igos antccc
chél\ l<ll\ 111oy o:nl\ tl•' r~!;,,.~!llP.t\L c t 1:1. po•~il,i li t..! de r1Lc~. 
d ·:rm~llor~:r m:Lio.l'icll~lltCnl lr:ur p,: n i IJ!c ~ i~ll lition . Si a pena não c~cot!c t· d (' ~·· i s rm•z~s, pn•l cr·(, 
Si tl:11u l:t vio lilot·c. on :t pu di r·~ ' lUC la r>i<il'i te "'l' cumpr·id:t nas ca~a~. (•ll d·'l"'~i loH d··~Lin:~dil~ 
Ct"~t la mt·t·~ rlt: l••U<t 1.: ,• i r:t'~. q uel~ l"CSul kttç, n':tll- nus r u·cso~ prc,"cntiv:un~n tc. 
r:r iL'olln J•:•~ r.ho•l. tl .·q i tu lid<lr:s olop··lll'\' lt' olc .\ri. ·l i. • . 
RCn~ llll>t':tl , nn pt·oiro n.u~ in~ti11cL• l eR plu s vils llt Sú :.t scgrc;:a~;;? noctHrna ~r:i obrigatot'i:l. 
~:tli~ntJs púlll' l Ort L" ~ I ~,; J•assi un~ (, ' d lU':t ltlo o CUIIlJ•l'Írl\cnto d ü tncl:u; :tR JrCIIa~ . » 

:\t l,.pl:~tln " ~y,toma tle l' '·h·nç:'lo tl:t li lrcr·tl:tlié E.i L:i so van,lo - rp t•! a unica diJI',J r·e•>ça ~n (t•c 
coru obt'ÍI)nt::iu d ,, Lt':tktlhn , c a ppli t:ando- .>c a a pono. d~ (ll"isito o a de dctenç:io . cs\:tltd•·c:idól. no 
r Otlo~ fi~ t:o ll lolOIII II :ulo•. a IIIC>tlla (J~II:\ lill aol<: , l'l'<>.i~ ln primit-ivo, consiste em 'L' "'• Jl•• t:llllljlri
ll.liOIIa!i tH"H(ItH'ciOIIada. :1 gL·a\'itlad.• do CL'itn l.! de mcnL·• cl:.\ .M ~~guuda, o contlemnado n:LH fhill,· s~t hi t" 
cad !L Utn, a•lopL"II•S" o pl'inci!JÍO d:~ unidaolú d a d o c~ Jab: loc lmcn~o penitl'Jtci:l.t•i t• para o tt·ahalho, 
poua, cunw :di:iR li l<'nd,,.,(,i<t <los h·~l~\:t·.h.rc~ :.o i'"RS<:> <rue na '[l~i 1 1)o,ira. J>o·./c,·,õ ~l!t' empi'Cf:~.t\o , 
m oth•r•uo\ " tloca •ln:\ )ll't•cou is:ula po1· ""rios cs- l:tml>-!m , nas obr,,s c .•ervtço~ puhli co~, em par
cripl<H'"~ · tB•u.:• .\-[nt . <t·v t.'o<I'Í!JO lto/lumi~; !1'<~- iicnl a~c~ ou, Ji nullllcn~:·, c1n c ol .m i:\a pcn:t~3. 
rhr.; itlo JIU>'u. úuliuno) . ' A~~iru , a pena de t!elenç.:'to lj M , ao p r·i m eiro 

rchnt:c, parece SCl' u>:lis h t·:.rnd :t, .<e torna mai s 
pc ttosa na c~ccuçiio , \'is to c(>lliO o coJHlcmna <!o, 
dm•antn ella, llca ~-~m prc ;:o recitliO d o t•sl:cbcle
,,; 1tlCI1LO; cm~u:.t.:tto q11e, no cumpt•imento da p•na 
•1c pl'isiin, púclc e lle tr.dJalbat· fór;~. . c n te em (.dJr:t e 
(J:Uticulal'es, apcn:~s com c< ta rc.; lt'ic<;âv .;o', llO'lc.
da a~lmia•s • ,·a(•iio li<IÚi ica, l'~s tt• icç:'•;) pouco mo
ralis:J.dOl':O.. a !i.ís. 

« 1\!tti to cmltor :r. cscrcv~ Sw lnclcrcn ~l'<ll~<lc 
num~''" tlc crim in:Liistos c !Qgiijludm·cs ~ombaiatn 
:1. Untdade da pana prlvali~:t. du li~cl'ti:lde , 11 ii•> 
h~silo en~ sus~ea_ta r e~;ta idtla, P<>r'CJUC todo sys-
1ôcma porutenc>:l t' tO, r~ponsaodo sohr c ;1 d upla 
baije da Jlr ivaç:lo t.lii. li berdadP. e da obrigaç;io do 
t~a~alho, cooduz n~turalmentc 3 pratica de um 
r~g,mon uni forme , n s aber, _acptelle em 'JIIe ~~se~ 
doLls cle.(llcnto.<l tnclllo~ combrn \lClos ~s\ii;o.~ 

A d i~posição elo Co{llgo hollalHl~Y., a fi 11al, Sil 
compre\)CJ1UO, Vot•que, B(,gun(t o cll~, a. l'CI\:l. de 
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d_c ten.,;ilo .J ....... no maior nnmc1'0 de casos - o. prisão· 5 :~.anos, :10 passo que na ~:;:i·ande r eptibÜcól. i:~ tinn 
Simples. . . _ . ;;, l~i meSm:l ~que !Ih trd prm!D; 
· Ma~, no Pl'OJecto gubsLltntt~o, "cr•f•c o.-se a sin· F.m l$02, coasegiliu o rd~ritlo instituto ser 
gul!ir1~ade de te1· a pena m:ns hra11da execução o.cei•o no gran- <lueado de Luxerobom:g, como so v~ 
ma•s t'li(Ol'uS:t. da rcsp~ctiva lei de iO de maio, ''a.so.lla. nqs 

Refer1 nd~~so entL·et:tnto ao Cudigo hollandez, mesmos mt•ld~s da ~"lga. !') na. Ingla terra ellô 
escre,·e Sw111dt>een : vio;o•·o. d~,;dc 1::187. quando ahi foi promulgacld ~ 

« C'est ;, tort que IG Co:! e neerlartdai.> en pren
n_:lnt c?mmc pont ~e floipal·~ la division by·par
~rtc reJetablc des farls puni.<sables; cn .delicts ct 
t.mo tra.ventions ( t 'est 1~ Code penal italien qni :1 

~u:vL c.·t c:temple, rtuoiqu'il n'en -tir~ pas Ies 
rrwmts consequc:Jces) a acloptó <ler~:.: espcce9 de 
p_e• nes priv:ttives de la. liberté; S<\\'Oir, l',•u\pri
S!onnement et I'ar1·ft: c'est ;, ~or1 que l'cmpri
SIOooement eaialaire ne s'appliquc pa s :mx con'
<bmncs dP. m viu,; tle 14 ct de plt1s de 60 ans, et 
~IIC l.':~.rrê ~ se ~ubi t ~·ordin;lire e:. commun, ~ns 
~rnY:t rl obll~,'·ato, re: c e'>t à t•lrt, cncore, quo ce 
Code~ PD pr··tentl.mt c•.nsacrer le systi!mc de tJeines 
rt'lnltvcs, p1·escrit l 'empri~illnnement it \'Íe. 

Il e•rt elé de5irai.Jl e qn~ I c Cwe c u t pres.,ril, a !in 
d~ no pas devier son point de deparL, commc ma
xzmu!l•. un emprisionn ornen L de ·10 ans, qu'i l eut 
SllP[!r•mé l'a_rrGt c t ctendu l'catprision ncrocnt ce l 
l~l~rr~ :>.UI Jeun•·s ccmd:unnés, ct nux cond:tmnés 
d un age plus avo.ncé que n 'onL p~s encare :l\teio~ 
l.·Ul" 70ieme aunêe ( 1°vol., pay_ .?04 ). • 

Acc to 1>cru>itt coudwional •·calisc o( flr•c offenàc•·s 
in r.crtain cases. 

Vér,tadc é que anLrc e;; te e o sysiemll.praticada 
pelos tros p:l.izes, h a )louca citados. ,; preciso difl"e.i 
Nnç:u· ; porquanto, 03. Ingl~terr:r., o jui1. não de.!. 
c1·eta na propria sentença qn~ a execução dosta 
tlqM suspen~, como sncc ·d<: aliás na Belgica, 
Frar.~a, e L :xcmbourg. Eile se rcserta par a o fuzer 
no C:l.'!O do dclinquenw praticar no,·a inr,·acçiio, sl 
l!!m que - a.o coMtnt.!lr a. primeira - ollrlgue o 
mesmo delinqueoüe, sol! lian~.o., ao compromisso de 
apt·esent:.r-sc em J uim, sempre que lha for det.er· 
minado, e a ter bom prooot!imento por ced o espa~-0 
de t.emp, , findo o qual o processo é archivado. 

Con1o se osr:í. -vendo, é :J.Ut<)s umo. dilaciio cl:l. 
~;entenç~ coademn:~.toria.; o delinqucnte fica csp~
•·ado ti 2»'imâra, Si e que :tSRim li ~·S podemoa 
exprimir. 

J:: s~o essas, enLt·ctanto, os unicos l):li 'l.e~ da 
Rnropa,onclc o mencioó:~do inslibulo j:i f~i in ~l'OUU· 
zldo; odo v:~rccen~o. pois, de hom a viso inseríl- o 
em nos~o Codigo. segumlo pens;~. o presidente do 

. I!:.', s<!m duviua, bem digno de not~- r]':e o 
1
1\·ibunal <lo Jus r iça do Par~: mesmo porque oão 

1llus tre autor do sulotiLuth·o, tendo cen3 11ratlo a estão :li nola b~m conhcc1dos os re>mltauos , '}Ue por 
Com miss ã o por admittil· o>lla. (cwl , ·11 § 1mlco rlo T~n~nra ~cllliam colhido d;\ medida o> paizcs onda 
p1·'~Jccto) ').UO o condcmtl:J..do t•sco!ho. g-cne•·o d(! tr:l.· ~! l a se est:tholcccn. 
IJo.lllo mo.ts o.propl'iado .i.s suas condições pecnl iil· Qu3n to <i r.:pdmcnd<~. judiciaria, que consist~ na 
res, :•lém diJs cxist-on\es no estabelecimento pcn·•l t•epre;siio, por 111.~io uo co,1s·>ra, d" infroc~ão da 
con~ignasse cntr-clnnlo :1. mesma idéa. (art. 40 do lei penal, tem ~ido c!la admitticl'~ arn algumas . 
. <ubstlt11-tivo). q_uanclo se expr:imc as;;im : 1>01lmrlo lcgi~h<;ücs modernas. .' 
ll!c sc>·pt:l"•>>I.W.d"' wna csp:rte _de trabullto, i11~l11- :Hsim, 11 _. !Latia a rcprimntclu ê applicad~\ o.o 
su:c os 2;cr,;nutdos no cstalx.lccmtcnto. tlclinrl'tcnl~ prim~nio, ,1.,e cun t:t em seu fa.vor cir-

Nem d~bi po<lc resu!klr m:tl n••n!utm, pois ess:t cutni>Lil.n~;;ias ntlenua11L..,s, uos el'imc~ lOdllvia cuja 
faculrtnde est:lr;', sempre su l,ordi nada ao rc"ui:L- pen" niio 1(11· supct·io1• a um me>t. de d~Lcnçfi.o . 
mcnlo C' i t1iscit>lin:t, qnc um csla iJeloclr~enLo l\c~sc cas<>, " lrilounal 1n·or,ro! :t sonlenra çoode-
penitcnciario lcm n •·cc;;~ id:t~lt' tlc (ll.osel'V:lt·. mnt\l.oria . t!elcrmina.n•l•• , cntrcl.:lnt.o, que s~.1a (!lla 

sn!JstiLn id:l p..-1~ ,-~J"'in;nul" ,1tttli~itwia., pronun
ciao];, c:n ~utli o•nda p·rhlic:. . O tlclinquenl<l o.lcvo 
cnl:\o o lcp·•~it: ,,· - a ü Lu!o •I·· tHnlta - uma. certa 
~ouuua, ctllllO llt:nali•b dc r1u.' !1t'& ... ..l ox~~c ul.."ul:" no 
c .•l'iO t\c• Ulf\ :\ in fl'aCt;!l tl. 

Ao ti ~u],, V! 1!n pmj~cto rb l:umnois.:1Q n s•tl•· 
sli t-uli\'O J~liiC:<~ :\ltcJ'açiics p l"<'l''""· o t.nt!a~ ol!a~
L'Ol'~;\ ti convir- 1le pcrpwna. illl}t••t'l-auci.:l. 
. A J•Cilll.S TC(>I"Olhl. O'! ll•" j:( roi ~~ ~~) o t'<'l.:tdo tl u jll"ll · 
,lf\CtO ]n•itnitivo, rcb.tàr:Lfl1('111.•• an~ inl"t.it ll lt•!\ (MJU/~
, ,,Hf t;>Úo l!Ondil"t·~nul~ ~~ l "t'JWi•or:udu, jud/l~•··n·io.: 
tp1~LUI.I tJ ali:i"ll l.tnixou-~0 iiO Jh: bUiu u /,·i'~'t.luh.'Ul~t 
cont(t.'r:ionaf, fpm 11 ~o a , }!J/fT~·:i.o t·of,rur., ,.l,,, 

Cr.un a (}.•vida Vt~nia, u. t ;ommi~~:i.o lcntlw:l-f[U"' 
!;•~moi hanlc ccusti i':.L H:lu pl'oc~dc, vi:-;Ln nii.n il:t.Vf ~ t· :\. 
mcnnr p:-11·ida•l., ,-,n[t·,, "R i uRLituto~ em cont'rr.,,l.,, 

.\. í!OIHl•!Jnna.•::-~.ucn lttli~~i ·•n :tl. a• lopla•la pc~::L lc•g-i . ..: 
laç,io bclo;a 0111 188~. ~nn~iHLo no lli(•cito rpt" o~ 
1rillunMs tce no , (se trn \:>.ndo de p1•imcira cnmlc
)O~:l.r:-~o em r.cl'lil~ crimes) <lo ([ccr·et:ll'- CJUC n''io 
"e.ra exccu latta " senl<wc:., <lcvcntlo ncs!o C:l.~v o 
jui:~ limitar-~e :t ~u],·c •·tit• ao accu.<atlo- rle que 
si, t1entl'O de de!crminado JH':l~o. comulo!Ller nova. 
infracção, a pena será en~flo ~xcceutada; na 
hypothcsc contral'iu, a condc:nnação Re rdptllarfl 
como não exisLe11te. 

Em 1891, foí esse institnto inLrod,.zido na França 
t:\m bclll, graçns ;, lei d-. 26 de m :u·r.o, m:>.is cOnhe
cida pelo nome de ki Bet'MI.fJ•)·, com a d itl'crençn 
de que n:1. Belgica o juiz tem o arbi1 r io de Ji>::~r Q 

prazo, cujo m:\:-<: imo, com h! elo, nilo pode exc.!dc r ela 

t•:rn Jlcu•I.U:.{:d n na l l •· ~t)anhiL, a J''-JUÍJ; ~cttcl~ é. 
SiiJl(ll t'!~ JI••Ua '!CH'I't•t~C Ít• ll :tf. . 

:'\;, lttt,hia, a pplit:am·tm c~pcd:d men te aog ct•un•A 
c•) tlltud Lidmt fJtH" (\JHpl't•~:l( I •;R JHt lllicus. 
~a All•!l ltan ltn, .~lia. tc/- pr!.!v:.t l oc~' }KU':I. o~ tne· 

ll (H'I~S cl1! 1:? a ~~ ;HIIW~ t{•! ltlad•\ C!U:tHdO l(! Uh:lm 
]~Jl'l<!ill-ltt·a a;;ioln S<•m olí•e•• t• nimnn L .. . :\ ind:\ ~m 
IS'JO, u~ ll'lloUI>aC~ opin:u·am n :-w s"J' OPJ•Ot· ~n no 
IICill CO!t\'OilÍCU L• J t•SI-ondcl-a lll:l.i-•. 

() lll0~nto> acQn~~cc om '1lla~i todo-~ os cantões 
Sll iSS03, 

N:io ousL:J.nlc, :t. Commi~aiio entende- 'JUC a 
rcprimcnd:. sú pode tbr algum l'osultado apre• 
ciavel, CJII:lntlo imposta. aos cmprogaclos puLlico3, 
como j" succe<l~ en~r,, no~. oncle el!J. está. con
signada ern varios 1·eglJlamen tos. 

O nntor do subslituti.-o C•lmba.te o projecln da 
Coromissii:o, por le~ esl:> innov:l.do o <li.~t-itivo 
referente á. reSl)()ns:tbilida,de da impren~a, p•r· 
mil!ind'> :1.0 lodo d:L responsabilidade su ccessi v:>. 
o responsa h i lít! :u:lo solid:l.ria. 



c amara dos DepLtados -lml)"esso em 25JU512015 11:25· Página 19 re 74 

252 ANNAES DA CA"'fARA 

o citado pr<>j ccto kgisb. M.;im : ArL. ~0. Quando a condcmnrtç.ii~ rec!lhi_r :no 
dono t\o jorMl, ou no tb ~ypograplua. ou ht~o

« Siio n :sponsa,·cis - como ~-11tor -no~ Cl'ill:le s ~Tnphio., scri :~opp\icnda sómente. n pen;:pec_um:t-
de auuso d e líbertladc d~ pensamento : ri::~. ele vad:t no do oro, além da m de mn1saçao do 

t. ,tqnell(; quo a ssignou o osctip ~o pu hlie:ulo, d:~rnno . 
ou n. imng-em illlprc5sa . A1·t. 21. Sioailt0l\ o editorou o gct•ente respon· 

Ji. ~a fal ~a dclle, o editor elo livro,_ im:tg~m, ~:wci$ não tiverem meios de pagar a mult.a,~em do 
ou p11uUca.çfto ::~.vnlsa ,. c o g-er<?nte do J.Ot·nat ou sati~C.o>:er o damno caUS(Ldo, o dono do JOrnal, 
revis ta de!idc qne ~J:l. cnn hccl(lo, •·cstd .·nte no typll~l·apltia on .liLl.lO{)o'aphia,. ficar;i t'e~rons:..vel 
p:ci1., ; !!e ache n o ;o7.Cl <1<1 seus di~citos poli\icoR; pe lo. peno. p~cUnt:ll'l:l. c pela lndemnlsaçao .• 
salvo quo.ndo Ji;;ur;w em ucfes:l. )ll'Gpri.-, c:~.so e lU CO\\SCg"I!Ín~mn1tc, o. .ttníca alt~rnção, . q ~te a. 
qnc nito s e sxigccslc uit imo rc<JUisil'?· Commb<""to f:lz n o l)l'O,JCdo _ f01.~uppruutr do 

I!J . Na f<J.l\o. ele arr.h·'~• o uono tio ;orna], ·Lypo• ll. I ~s pnhvl':\S e nct ful!a. de a.s.~t!J1tat1t1·o. 1tCsLa. 
g~:~phia, ou li,ho_gro.phia. . . 1dtima. r:tucm M Oúri,ryrm pcl<h Jlltôlwag.:to::> del/a. .. 

Para:;r" pl1o um co. :S•. o J Orna~, lypog,·apbtn. ou Dahi rcsltJ\.:1. _ q•re \<!da o. censura, Je~ant:ll~a 
li~hc;grapbia prrron_cflr a lu·mn soem! ou eo~mp:o n_Jn:1, cont••a o. Conomissi\o Jieln illusl!•e a. utor do. s•~b~h-
os ~.,rentes ou ndm l ni~II·adot·as d~~L:!. seruo Ro!Jda.~ L 
ria'fuenl.c re•pon~o.,·eis p31.a lodos os ctrcitos leg:tc5. ~utivo, ,·ae IJ:oler em cl1e io no I'l'OJCoto pnm1 JVO, 

l por eU·; p!' O)ll'io cl a bo;-:~do. . 
I V. Scr..i. lambem i'e.~po ns:n·e : Si 0 pr~iccto pt·efcr in 0 sy.~tcm:t. da respon~:1b•· 
~) O •endedor, on di~h·ilmidor do imp1·e~so, Jicl:•de succc•siva. fe l -o c ,JnSI<kt::lndo - que illlcm 

i m~:~gem, on g•'a':' 'll'a, r1n:mdo nf,,~ con~l~" qneru :l.~>i;::-no. o arti~o pttblic:><lo, r)u :t i m::~gcm impl'(•ss::~, 
seja o ~tono do _J~rnal. t)·pogr::~phla '?li h l l'"~··o.- <le ,·c sn rep:tto.do ~cmprc como ~;cu :t.n~or . 
phin, Oll eR te rcs td •.•· e m pa1:o: ~,:;L ~:<n~cu·o ou, fwal · )J:J..~. 0 projec to e, t3Lelcccu, ])'"':..todos os elfctto~, 
meulic, <(ll:lndo o l ffiJll'es ,o, tmagont on gr!lvm•o. a rcsrom;ahili rl:vle sol\da~i:. rios ge•'<lnles c :~odm_,. 
t ivar s ido j:i. condemnado pozo abuso. nbtrado~es, 11 :~. hypoth~~e do j<)rnnl, _typo;;~:t.rlna 

b) O vêndcd01-, ou rlis trilon ídor de P.sc!'iplo n.'ío 011 iil bo~raphia p arloncor à Hrw:.. SOCial ou com 
impr<!SSo commnnicndo a Jna~ ou mo.is pessoa$, p:tnhi;~ "t-a! rp1at com o o prtoj~cto primitiYo. 
5i nõ:o provnr 'tn~m ,: o o.utm·,. ~ 'l"? com '' C"ll- g ne;n a Com missão pod~ri'l. U.eíx~r d~ r-r oce
sentimento doHo. o ~esmo. csenpto cn·cnl•nt ; ca~o I dc.r por css~ thwr , visto co rnr> a inJtHilsional'a o 
em •rue o :mtor" ~<'l' :L o um co ~-~.;t~n;:al'cl '· d1·sejo de impadil• a re producciio de facto~, quo 

Art. 20. Qu:~.ndo ~ contl<'mn,~ao rcc~•hu· s0l>r•! ton to t~cm prejudicado 0 jot·n ali>mo l,ot·aúle l t'o. 
o don o do ,iorn·• l, lypo.~r:tphia, ou lithcogra].oh i~ , 

ou sobre o ~;_orl.!n te on.ad.ministradol: da ,;o~iecto.cle N:l. >a.>· te e•x:cial. 0 auh~lituti-vo pouco :J.lt!ll'a 
ou :ompa.nl~w, ll1e •cr ;t somer.tc apphc:1dn a 10ult:t, n~ fi~lt:t.s do~cl· i mcÍ; não ~C- Illt•eendo. porém. o 
ele•a.dv. po1 <! m no do~ro . . _ . mc.qmo rel nth·aii , C ill ~ á pennlidaue: poi~ q <to clle, 

4rt . 21. Quanrlo o autor , fl~t cdt lot·. n:.o. L•vcr alem de inscril· a;wi$üo pcopctua, p:tl':l snbstituir 
·mczo.> de p;>g:u· :t. mu.ltn' . :~cr;:,po•·. es~'l. re~po~- 0 crgcr-stuln, qnet· tamhem que se :~oceilc :1. detenção, 
S::lvel . o dono elo JOrn.tl, t,1 (10"1 •1!'hw. ou hth •- uma ,·n rianLe <b pena. de priRiio tempor al'in . 
gra0pln.:r. . . "'() d i~~" ~out·c a especie, no cmta nt-o,j{' tc,·c a Co~missão 

.PtoJCClo n .. ~> c ,,._, con<idcr:o. t•esp(Jn- ensejo de se m:ll> i(~s ta.r; de motlo q ue hoje h"sf.a 
S:l.V~IS como au.torc.• : recorda•· e~t;~ circumstanCia {, Camar:J., quo nilo 

I, :t. p eõSO:.>. fll!C as~ig-no •t o escrlplo pulllicaclo, ~lttibg:tl·:Í. de cet't<l n. opinião dos cptc absLt:.hcm. 
ou , a imng" n' i.ropr<'~<:t c. na. {rklll~ de flSiffll a- da pena um dos eH~ilos mni!l s:~l\tl:ll'~s, qual ~ 
t m·a ur.<lcr, ultima, rpte.n .<c o7JI•tgm [J'.-la puúlica- cmend:t. elo c~>ndemnado, e flll~ nune.'l. rc!\ull:\ r:>. 
tão del/c~. des de 'l1l<l s~ja couhccitl:r, l'e~id<'n te nr) ua Rll!l. i n <>rci:J. c oo~ir•~itladc, 
pair. c; se :u:h~ n o ;;ozo ,ic ~ClCS dit·~it<'ls l'OliL ic"S, Goncor(l:\ndo cnrn o ~lt· iu·o, ~Olll tlolo r eJa Com
s~h'o <J.n:J..ndo Ggnt·ir rm C:! U<:t pl'Ofll'i:t. (':\so ~ •n mi:-.•;:\o, ele l'C<P.l'VO.l' pa1·a ld; ~;peciac~ :, yuníçãn 
que oito R<l cxi;;e <'.MI: nltil\\•l r~q: Jisit": rios c•·imes, ,111c bem (l')dcm ch:una~-~0 •cl•, l lor:\es~. 

H, na falL:\ (brptc1\:t o ed it•w r!fl livro, \ma· 0 :ur(fll' do s::IJ~ L i tutit·fl P. n !.eudc c<'lmtudo - I(UC o 
gcm on pnbli cn~:.f>O a, u]~;\ c o f;·'l'Ol1t'' dn ,i ol'n:~l c;01!i;;'o d"''~l'i:t a cl!M !l.IJurJit·. A observ:t.oilo nil l'l 
ou rcvis l:l corn i odos llS reqni~itüs c:dgido~~ vro1 · P.du~ a nosso v~r. . 
s~m oxcep<iilo, n o numel'~> :tntercdcnl.e; .l circumstanci:t de niio Lr:t l:r r n Cud rgo rJe ftc -

Jll, na falta de :unlJOB. o d<·ll u tlo jnrn::1l om o mcllr:1111es f:•dr.s n;õ.o inhih:> o !'odor cump<: tc:>nl.G 
da typoz•·aphia 011 liLl,og-t·llf!h ia tle dccl'et:u· p~ n:t~p:wo. M cttlp:.tdOR de \' ic i t\Olctüo 
Par:o~rap) o o tlll iCO. :S I o .JOrn:\1, L! lmgr·:• t·h i:~. ou fJ\1 fa{~ul::l.d" olo oli r dlt> dl" v uLar, e tlo tle SCI' o;o~ 

lithosraphi(l. p~rt<J nr.ct· :i lirm:t s.w i:~l o•1 r.•Jmpa- L;11[,, , Assim V·•n-so l'l':\licaolo SClll}ll'O , d o q11c é 
n_hia., os ge1·ontos o lt.:~dm ioisL~·:Hlorcs .-..o_L·:lo 5nlub.· nova prova :\. l ~·Hi f:;l rtçfLO eleHm·:l1 ort :;cnte ~ 
t" liUnentc ~~spun~a\·c tR !':tl'!.l. tMlns. l)!i (•Hcth)$ l<~.~:l.(\~. · t)eJn:lis, t·OmQ :t lc!éd slru;.ií<> clcitutal. t:. . po .. snn. 

I V, sel'<~O t:tmiK'm l'•'spnns:wm,; : 11 tü m·c1.a. mui lo Ya ria.;·cl, Jl~r,•ce ""fiu.S :1cort:ulo 
a) o ~'elltl~dor ou t\i~HlJHi ,lo!· tl c imp:·essoo, im:t- org:mi<::ll· :t. :Á Jl:lrlc, de 111 ~noira n P' ••lc_r c lb ~otl'rel' 

gcns ou g't':\VHI':t~, qna nrl•> nfio con,Lar ([Item <! n tlR modi!íc:~çôc.~ ionpo~t;t~ [>C laR noc~•~.1dades oecn r• 
dono do jot•na l, typo;p·:tpllia ou lilltogr~phi a . on rente~, c l ic:~.ndo :tli:<s int:Jct~ ,., Codlõ<' , d P. cnps 
este fot· Nsidcnte em pni7. eHt•:tn;:eiro; o·• qn~nolo rcfo1·mas d c·,·c ser av4rt> o l oucr com~e~cntl! . 
os imp1·ess(ls e ima"'en~ j:i •cnham sillo rondem na- R,.ferinrln-~c: :ê pil'~ b l'i:t, na ~ ~xpo~ tç :to de mo· 
dos po.c· ~lmsos, c n~~nd;1dos mpprimir. livo,;,,. a Commissio r!ci~ c.~J· bomjus~iftco.d:t a causa 
. IJ) o .,.,~ndP.tl oo· o :t .r.lisL<·iiuti<lor de csc~ipt.,., nilo pot• CJU~ n inclu!r;~ no pr·~tcr:tr~, • . 
1mprc~sos commnn oc:ttlo~ :l. d ua'> 011 m:o.H: p~sso:u;, Nem colhe a m.tn•la m·gu•çao de Ler s1~0 md)-
s i não provo.c qMm .; " antor. Cl quo circnbram l mlo o respecli\·o titulo do Jl ro,iec<o p1•imttiv~. 
co~ o ~ti conf!<'nUmcnlo, c:~so em qnc os!~ ~··1·:.i o Si, o. exemplo. do Codigo hollandcz, o prOJCCto 
•.tn~co r csponsavcl. conli\'osse um titulo com est..'l cp1~rapbc -de-
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No entanto. o projecto dn Commiss:i:o si alterou 
em al~um ponto o projecto pt•imili~o, foi cxacta, 
mente" para attenddr a oh. et'l'ações criteriosas 
que a respeito "d"este ~urgiram, como o pt·opdo 
autor do substitutivo reconhece tle plano. 

Quanto ao titulo IX do subsi.Hntivo, elle é iden
tico no do projecto da Commissiio, si e:~:ccptuar
mcs a penai1dade ahi comminada. 

De l'llStO, niio será posshel confundir a figura 
do crime, definido no art. 213 do pt•ojecto. e con
sistente em "destruir no todo. ou em parte, ou 

··damnificar de tal sot•te, que inutilize para o llm 
a que se destina, qualquer immovel publico ou 
:}Jarticular, por melo rle illcendio ou. de inunda,çiio,» 
com a fi""ura do art. 3-lS, que ou1ra cousa não e 
sen.'1o ~ !festruir, consumir, ou ele qualquer modo 
deteriorar causa alheia move! o•L immovel.~ 

Pelo que respeita ás contravenções, o sulJstitu
tivo sórnente afastD.-se do projecto da Commissão 
no tocante .t penalidade. 

Assim, o illustL·e autor do substituti"o insiste 
em opiniGes, que j {, foram de outra v e :o: com ba
lida.s, c não vieram de certo acornpanhncbs de 
novos fundamentos, que as tornassem procedentes 
c aceitavBis. 

Continuando a. pensar - que a satisf;~.çiio do 
damno deve ser pedida por acç:io civil, a Com
mi&srl.O diverge- ain•la ne"ta parte- do substi
tutivo do Sr. deputado Joiío Vieira. 

E sente-se muito ~' ,·ontade p;~.t·a declarai-o, 
pois os argumentos, que em fa.vor d;~. sna opiniiio 
ella adduú u no parece~ t\. 1. 7G do tS9G, nem se
q ucr foram atacados. 

Ha, no em tanto, indic<J.ções do St·.deputado João 
'Vieira, que seL·;to sem dt\\·ida apro,·eitadas na 
redacção final do projecto, si este logrnt· ~ahir 
victo1•ioso da Cam :tra. 

.Assim, o art. 137 do projecto deve desapp~recer, 
J!Ois contém disposição id·~ntica ii. do ar<. 133. 

O art. i 54, por sua vez, e ide r. Li co ao art. 330, 
que convém ser suppt·esso. 

O ar~. 231. deve receber out.ra retl:!.r.çiio, de modo 
a punir o criminoso, no caso de ter commeWdo 
ntortc, com as penas do art. 2cl;~ § 2" n. H; e 
com ns dú arl. 2\m §S i", 2° 011 3", na hypothes~ 
de só se haver vcrilicado grave incommodo de 
saúJe no oflendido. 

Do con1rr..rio, ficaria suje\Ln ii. m~sma pena do 
hom i c id i o a lasiio, q uc prod misse o gr"-v e i nco rn 
modo da saúdo; o que não se comp~dece evi
dentemente com os princioios :t.bsolu~os d:t. jus-
Mci. -

CompreJ,ende-sc, entretanto, qna essa identidade 
resultou de um mero en;.:·ano, na cópia do Jlro-
jecto. ' 

Fin:tlmcnle, as di~posiçü~s doR :t.rLs. 397, c -10·1 
pamgt·apho utlico, silo identicas tambem, não lia 
neg:~.l-o. 

l\Iafi, como jâ se disse. as r~clnnuancias que 
estão desta fórm:t apon~allas podem sct· corrigida.~ 
na red~cçiio linal. . .. 

E' l€lllJlO de toma·J" na consídera~~"io devid:t. o 
suhstitnliYo, apre~cnl~do por ouLro representante 
de Pern:tmbuco, o s~. Teixeira de S:i., 

Pcza á. Commissão declara,·. como francamente 
o faz, que não merece seu a~8eu Limcnto o ka
lJalllo elo illustre deputado. 

O substitutivo, ele que a Cc-rnmis8;"io vai ;~.gora 
occupar-sa, contém duas partes. 

Na primeira, se refere elle à pa>'tc get•al do pro
jceto, a saber, do plano, d:t. ordem, da dassilica
ção, que ê a mesma do projecto prlmilh·o do 
Sr. Joiio Vieir:~.. 

Na segnnd:t., o sul.Jstitu~ivo refera-se :i. pa,rl~ e.s
peciol: e, si bem que :tlLerc em alguns tiLulos o 
projec"to n. iiG, d"esle comtudo apc .. cita g?Jasi 
todo o a·r·'"'o!, como se e~ prime o proprio S1·. '!'e i
xeira tle Sâ. 

Segundo a Commiss5.o fez certo, na. « expo;tçao 
de moLiYos » em tempo olferecida, ella apenas 
eliminou da l"'rtc geral do pro_jeclo primitivo o 
tilu"lo X. referente ;, so.Lisfuçilo do damno. 

E a.~sirn procedeu, porqne alem do plano ado
pt·ado recommendar-se por ter posto á marg-em 
:~ divis~o das infracções contrarias umas iL 
causa puhlica , e contrarias outras aos partieula
ree, as~enta elle sohre a ilistincção, c~istenle 
en~re crimes c contravenções, c forma desL"artc 
um todo !tarmonicc1. 
R~almento, o projccto eslá dividido em duns 

p:trLes; a ycraA, <fUC tr:tla do.~ crimes, das con
tt·avcnções. c das penas em :l.'•soluto; e a espcciu.l, 
que se occnpa dos crimes e tlas contravençoc~ em 
su:t~ diversas modalidades, e das pena.B applico.
veis a cada infrac,;ão em p:1rticular. 

:'-l"a primeira part~, a exemplo dos Codigos dll 
outt•ag naçõ~s, o p1·ojecto se !in pt·ccedcr do dis
pu:-içõ~s aeracs, ácerca da jmposiç~lo d~s pPn:t.st e 
seu~ ell'eitos quanto ao tempo, ao logar c âs ves
soa.s. 

O li HO unlco. que se inscreve cl.isposi~U,s coill
M<WS, ê snhdil"idiclo em ~ítulos. 

::\o.pl"imei~o d'est2s, o projecto se reíere á o.ppli
caçiio da lei penal, ~m sua in·tcnsidade e em sn:t. 
extensiio, quanto ao logo.r c ao tempo. 

1\o ~ilulo s~;:•mclo, clle lrat.a dn. responsabili
dade . 

No tcrcei1·o, das causas que excluem on dimi
nuem a mesma r?spon~;;bilidarle. 

No IJU:>.rto, d:ts circnmstancis'l rruc :tggrav:lm 
ou a.ttennam a responsal.>iliclo.d~. 

No quin~o, <las pen"s c su:t. applicação. 
No aext,>, dos elfeilo~ da execução ou da con-

demnaçào. 
1\o setirno, do con<\urso de infracçõc3. 
No oitavo, da reincid~ncia. 
I\ o nono, flo:dmen to. tt·ata ela cxLincção d:t. 

condemnação ponal. · 
Como se .e>t:i. vendo, o pt•ojecto sPguol um sys· 

~em;~. p~rfellamcnte :>.ceüavel, e 'lUe mereceu se~ 
mantido, l'or consLituit· uma peca inLeirica. 

Por i~to mesmo que o C>"ime ó uma o\•r:td:t. !oi, 
como se e-.:presoa o i ilustre O.t!Lor do snbstii11tivo, 
foi que- anLcs ele L·rdo -o projP.cto procuroa 
firmar este principio, conentc nli:í.s em direito: 
nullmn Cr'imm. nufla 1'""t'1U~.sinqxcma l""ccria lcgc. 
As disposiçõe;;, cnccl•r:tdas no tiLulniu,repre~cnLarn 
pois a !Ja~o do .:lfli lici•) penal; la chi<tv~ 1lc ~olt<.< ele 
l·c•t!i l"erlifici" dcl diri!o pcnaTq)()~ir.i.ro, na phra"e 
do Crivillat·i. com re!'et·encia ao Codi;:o itr<liaao. 

A Commissi"io, quando se rrommciou sobre o 
substituLivo tio Sr. Joiio Vieira, tratou larr:a.men te 
d'esse o.ssumpto, demonstrando :1. raziio de e~Lo.r 
con.sil!"nnd:t no J>roj~cto scmclllo.nte tlisposiç[o, ~u~ 
logtcarnen\e deve preceder a qualquer outra rnn
ter:n, como de facto o.canteca n:t. m~.iot·ia dos 
Codigos pennes. 

Para pt•o.,.nl-o lJasta n.qui recordar- que po1· 
izual procede•t a Com missão organísador:t. do Co
<hgo pot·tugue;~;, precedendo-o de um tiLulo, àeno-
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mill:t!lo 1''·cli-miua>·, Robre a applicaçitrJ e os elieitos 
d<t hn penal, IJ.U:lnto ao t,>rupo, logar c pes:;oas, 
~ ~~mbem sol,re sua itltet·pretaçilo. No Codigo 

·:lta.itano, a mesm:1. or'ient.a(~ão se seL'uiu. De onu·o 
modo não porton-se o no~so Codigo de lS~D. 
~1ndi.'t. em ví.!.!or · 

Qu:tnch' ..,s-tudat· a cmc!'lcla do St·. ,\JrrédO T'into , 
relath·a aos at•ts. 4 e 9 do projeeLo, a Commissfio 
mostrará - que o pt·incipío ria t·rritol'ialidade do. 
l ei penal. sendo a L'egt·n, soO're entretanto -como 
todas :ts t•c;;ras- ulgnm:u; excepçõef5, ~abidamc:nte 
admiUi.l~s pot· grande par~ do3 Cotligos mo
dernos. 

},JaFí, n~o e;; exacto- que o ]W(J,iecto se livesse 
Iimílarl" a compilat• :t ld n. 2.ül:í de 1875: o 
simples confronto de um com a outra o evidÍm
cial'i>., po1· certo. 

Ji~ ~i 4·! YCI"(laU.:-quc o lh'n.iecto pouc-1 ~f:t.stou-s.e 
rh ci l<l.tb lei. niio ~ meno; ex:.clo- q11e as t!ispo
sir.•1es S1 ln·L·ag~tdu.s po1· ambos ap~nas traduzem 
princípios t!e direit;o peno:~! internacional, o.ceiro.~ 
e pt·oclamatlos pelo. quo.si to~alidadc dos Cotligos 
(laS J::t•;Õcs cultas. , 

A .Jltd~dlc•=ã·"J penal, em regL•a., <; lerrit.f):t•i;tl; 
mas, pnr exccpçã.,, ella se cs~cnde ;1lCm dos li· 
mítes tln Lcrüt~>ri<J nadon:Ll, desde r1ue se t t•at•J 
de (~N'tus crin1es. E .. :1. d'.'CLrina cons~q;r;l.tlo. UúS 
al'ls. 4• a U0 d<1 pr• ~i cct" 11. i7G. 

Levy .J••t•d:'lo, ju.<Lific:mr.lo o pt•njt•cLr'J tlo C•KligoJ 
Jl<~t'l\lf!'llez, ern p<u·te identica, sa e~l'rcsson d'c.<te 
rn<~do: «Dever:i. ain<la a lei penal tl!r nma nnt:t· 
l'e7.:t atcY. cerL·• p·,nto pcssr,al1 estend~ud1J a sua 
i.ICÇiiO sul;r.:- j 'S ]Jr,rlngneles~ r1ue cc1mnlette1~em cri
m~s em pe.Í7. esrr:cn~eiro, nr .. , p:•ra di>'put:ll' r~~f~· 
rencia de :tppllcat:~f~ c:•m ~ts leis C!5tL'~Ltlf!'"eiras . m;\s 
pa.r;t i' IS pnnir Jl~W eio;tes f;tct(;s. em Portug:d.n 

I-: :c Commis.;ilo dcsln. c<rmo.ra. em iSG'J. danclo 
l':Ll'Cccr suhl'•l um pro,iecto, convertic!r, ~nt lei rto 
anno <lc lSI:). n • anif~st· •tt-se peln. :tpprova~:lo 
delh~. pnrquc .i<'• nc~"c temr1'' acudio. '~'luella nc
cc>.sichdc gcu·:dmcnte seu tida. 

Entt·olan~··, si o ~ttl.>sti\U1.i1·o do ::it·. Tcix~íro. de 
Sú não contên1, ~~esta. p;lt~t~, Zl. dnctrina. mell1or, 
mcno• :tinda n:t que se t·~lhc ao crime falhu c :'1 
tentalh-a. 

As cr•nsidct•a,ücs q~;e a Commis~;(,, o:pcnrlc, a 
respeito tla emcn•.::l. ofl'ct·ccid:l. pelo St·. Alft·cdo 
Pintr, a" :u·t. 12 rio projecto, dispemam-na tio 
a]ongo~l··s ·' :1qui Sttbt•c c;:;l.-0 pon Lo. N4• m ~credi to. 
clla- qu•• h:>jn disLincçiio real r·nLrc a tcn ta tiva 
c o c. ri me f;~.llw; pois a n•tic:~. po•ilivamente, que 
púdc rl:J.r·so é'·-01ltrd o;; :~ctoR pt·cp:watorios c os 
cxecutorio$. como pcnsn. 13ttcdlatJ. 

De re<to, a inidonPidatlo dos meioR torna im
pos~i,·el n cxistcncia do ct·it1le f:• I li o, si b~m que 
em algun~ caso~ des3D. natul•<::t.a. Hrple apurn<.b 
"- t•·nrntiv:L do crime. 

\.cun r"lnção :~ r.,~pon .•aui!idnde civil, ú \'Ct'<hdc 
r1uc ~' Commissiio afasL•o:J·~o lnlci<·o.mentc ,](, 
fn•itniLh•o prl.":jCc1n~ puis •'·"'lo :tdmilli!.l - C]LIC a 
acçào pO.t'a B:ll isf:u,:.ii.o do cinlllnO, causnuo pelo de· 
linqnentc~ t~J~Se cxcl·cidll. sbnult.:1n1:anH•nLc com a 
acç:io ct·i m innl. X a c,,·posi<•!.o cl~ >llolicos, qu~ n 
c·1 moera h't conhece. f,·,r~ll1 atlduzídos os funtla
mc .. Lo~ c·1,1 qHe n C:ommis;:lo apoion-sc pat·D. di
ver;.:ir do projed1. 

Este conlcntou-~e com cs\J.'.:clccer- que_~ 
BatieJ'ação do d:1mno scd. pedicb Jlúl' :tcç:ta 
civil. Não alk,·ou, porLnnLo, .n~sLe po.t· ticular,.a 
l•'~isbção vi"C<tlc: po1· cn ~o>nd~r que a mntcr1a 
5e~rlo-como<>c-de dit·cito civil e ndminisLm-

tivo,' não cabia no Colligo p~n~l, onde niio sc 
pl!de cogi la!' de leis do processo, por ser isto do. 
csphcra do direito o.djcctivo. quB cabe- como se 
sabe- sob a com11etencio. dos l!:stados. 

E o. Comm issão se forra ao trab:t.lho de repro
d nzir n.crui quanto cxpoz em parecer :m te rim·, 
para sustentar a sua opinião, con·traria nW·~:). do 
projecto pt•bniLivo. Seri•, sem du'>ida, u. a re
petkiio de todo escusada. 

::-lão deixal':í. ello., pot·cm, d<J asaígnalar -quo 
as disposições dos arts. 22 a 2(; do sub~titutivo são 
semelhantes :l.s qus se enconlr~m no Codigo civH 
ft·anccz, :t.l't·s. 1.382 a L3SG, no Codigo civil 
ai cmãu, títulos XII, XXV, bem como em n.lguns 
mais, que a camar:t. naturalmente conhece. 

Os diSJ1o,itivos dos al'ts. 25 c 2ú do PUb3titutívo, 
~obrP. contel'em materi:l civil, são .~uperfiuos, 

A responsabilidade civ il, para. inde,nnlsaçào 
do damno cnusado e.>;-dclicto, su p6dc decorrer da 
senten'ço. condemn:ttori~. passo.da em julgado. 
~ urna vez f!lla não exlstc crime ou, muito enl
bol'O. e:<:ista, o nccusado comt11d0 nito foi o sc•t 
au tot·, é all$1lrdo IJ.Uera satiRfaçlio por um 
tbmno imaginat·io, ou, si bem que real, pt•:tLi
C'ldo todavia pot· outt-em, que não a pesso:L pro
ces~ad;L. 

J>is n d0ctrina do ~ubs~ituli<o. :\Ias, elle niio 
nos diz pcran L" que jnizo se l11.de fazer eJl'ccth::t. 
::>. <·esponsabilitlade civil pelo d:.Ltmo cx-delil:to, 
p;wcccndo as~im querer ab;mclonnr o as~ult'!)bo á 
compete nela dog l~starlo~, Pelo menos, o o qne se 
rlcprehende da c.>:/>D.<içtzo, qlle precede o sub
SLiLu t.ivo. 

,\ CommisF.ão, como acima. i.leclara, não sente 
nec~ssidadc de rcilet·ar o que j<J. pondel'Ou, jns. 
tilicando a ~limin:tç;io do tiL11lo X do projecto 
primitivo, que mandava o. satisfação do damno. 
cau>ado pelo clelinqucnte, corret· pet·ante o juizo 
crimin:1l. l\cm p~1·oce- que s1•jn. matoria per
tenccrLte :.'• pa,.te ohjecliva d:~ legislaç:lo o direito 
c!~ !inn:tr :t C•>mpetcncin, n:t especie tlarl:t. 

Resumindo : o prO.Jecto apeno.& de~rmina -
quo :l satisl'açilo do dumno S.)t•;i pedida por ncQào 
civil, r18i:<:ando o mai>, 'l.lter di~er -::r. fô~·ma 
rlc P•'clir, o proce,Ro o. ob.~Nvat·-se nesse cnso, 
- par:~. as ,\~semhléas dos E~tado~ estnbelccrt·. 

Em mntüria elo rcsponsabilidndc Cl'itnin:d, o 
snbstiLuth·o con~idct•n "gentes elo crime- os :~u
torcs, o~ c·umpltccs, c os l'.cout<>.d.ot·es. 

Estes uHimos, bem se comprehcndo, são os cnco
l;,·irh>•,·s de que fal:t o Cotligo pcn::\l pot·Luguez 
r~t·ls. Z3 c 24), os ftmtcurs, conforme (1. expt•essão 
ft·~ ncez:t. mui:o nRacla. 

O pro.iec(o c!a Commissão, porem, prel'criu no 
attincnLe :< cumplicid~de a mcdit:Ld:t. dispo5içào 
da nosso Codigo de i::HO, qn~ compt•chontlc -em 
sua :-~yn·th~~c - Loda-; as figtll"~~ Ua. mc:~u\l:l. 
cnm plicid::tclc, c a r1uc ali<is o JWO.Í~do priruHh·o 
soimcn te acrc.~ccn Lt~.t·a a p:ola v 1'<1 (ac,·litrmrlo. 

E ~i a t:onunis~;"Lo n~~~l con~cr\'ntl c~so \'Ol::tLnlo, 
l'ui [)01' ll1c h:t.V~L' c:tl:l.dO 110 ~spit•i\o :L Ob~erl':l<;iiO, 
'l" e :\respeito a Faculdade \!c dil·cito de~. l'i~ulo 
c-:'\l{!rrlOil 

H.cbLil·o,men\e i>. ClU\lpJicirJack post-(~ctttm, 
limilna-so :t Commi~silo :>.O c1nc con.,ln rlo• na. 1 
c 2 d o :crL. iG do projt>cto, tctHlo ~·Jnsidct•ado os 
outt·"s nct0~ c.<pccific:ulos 11:l. emendo. como crimes 
sai gcl/Ci'iô (:trts. i.J.Z, 151, pnrngrapho unico, 334, 
e -J.US). E o.crcdil:> ter :>~.>íin pt·ocedido criterio
samcntc, con1o um siwpl~s c~o.n~a a Lodos 
revel nó. 
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Ptopõo-sc o 5uostitutivo :1. fa~e~ 4lter:1.ç~s no 
projec~u, j;í. quan.~ á de[lniç.ão <!-e ~rime (a.rt. i.•), 
J<i qu:.nto ao re3"1U1ell. paoitenc1ar10 (ar~. Si n. i); 
o:tssumptos aliás do que a Commissã.o se occ,pou, 
quer na. cxpo3ir3.o <Ü motioo< preccden·temente ci
tada, qner quando referiu-se.ao substitutivo do 
Sr. deputado Joiio Vieir''·· 
Pre~·alecem o.s ro.ziie~ n.ll~gadas :~.li, que a. 

Commisssão ue nol'o in1•oca para dizer- q_ue 
senta não poder aceit~r, ne3~a pa)·~e, aB emendas 
do Sr. c1eput;tdo Teireiro. de S:l.. 

N:J. pa-rte c_;pcr:íCJ;l, o su)>stiilllivo altera ã clas~i
fu:().~ão sec;11H\a peta JWO.)ac~o n. i76, o bem ass1m 
a denomínaçil:o de algans dos titulos, que olle cu

.; cerra. 
Kii.o foi, coLUL\tdo, ~dúuzída pa.t·a isto t•;c7.ito at

guma, rruc C:ll<~.ese no e~pirí to da Como:li~são : '' a 
Camat·~\ ]Xl'' si mcsmr. \'erilicart~ qu~n to ínJllS
tilic<l. vol <\ a pretenflida altero.ção. 

Qaer mais ainda o suhstiLtllivo, propondo 
eruend::~s ~os :u·!<;. 00, 01, i07, 117, 363 e 3~2 de 
!Jt"ojecto da Com!1lis~~"io, a qual niio pôde muito :1 
oontra-gol>!O seu concDrd;lr com dlas. 

A ~xpre;;siio a.1tcma~, usadn. nos arts. 90, 91 e 
107, é perfci~o.ntente jodclica, c dí~ idéa e:t:~cta elas 
~"'aras de cl·iroc ahi definida~. 

"E' a mesma e:.::pressão de q_Ltc ae serve a maioda 
dos Codigos estt·angeiru~, e jil. foi mesmo empre· 
~da peto propl'io Codigo 1nn;,l franeez. 

Attcntc:w <lircctaliWHc- cl a locução do pra
j ecto, qu~ com ella evidenciou seu p~n:samenio, a 
sabet·: para se co n~tamr o cr1 n1e, pre"11sto nesse$ 
ar~i"'os, não bastam os actc.os preparatorios, mas 
req~r·S~ tambem actos di.> c:.:ccução, facto dil'/!JJ:O~ 
conforme a lingllag~m do Codigo íto.tia.no ; a.tto d~ 
e:cc-~t::io"c di un; •·ca.tQ, cioé la; sua. fmiwcitá d,l 
intmto C>"iminoso, com11 di~ia Luehini. 

Thomrtz Alves (.4.nnota~õcs a.o Coà. C,·it~ti-
1raJ) escreve: este crime é "1aíor do fillC a tcn
ta(.it:G, mcno,· porJtn guc o Cl'Íilic consu:mmado, na. 
hnf}~tagcm da .. •cicltcia; d o cl'ime falho, ou na, 
phrasc a.pplicada aos orimcs poiitico,·, o a.ttcntallo. 
Do mesmo parecc1· é o dr. Carlos Perdigli.o (!1n
notaçõts ao Cod. Criminal.) 

Sobre a omenda additiva ao art. 353 do projecto, 
:i Commissão cumpre ~implesmente af!it·ma~ -
quccllo.. nio lern razão do ser. 
Con>p\'e.hende.~a- que ~ómenle em virtude de 

scrvi.;o ordcna.tlo poy lei, ou na. e~ec:tt<;~to della, ê 
q"Ue se poderil. da.r o fact-o ele que trata. o 11rtígo 
cítado, e que s~ ·~1·na puni v~!. no ea~o de recusa. 

A emenda, portanto, 4 do t()(lo io.11.til. 
«Não 6 neco;sario nos crimes fOl'l'll:tcS o 1lamno 

r~alizndo, um dil·eito concreto v iolado; b:~sta a 
))Oicn>·calitq, d:-. violação de um direito.~ E:is a. 
licão de ca,·rara. 

Ess/1. <?pigeaphe, po~ém, foi victoriosameawjus~ 
ti fi cada, na c:J:~irji,o Clc motivo# <tU e precedeu ao 
projecto primitivo; nada resta a similhante re
speito por aereacantar ainda. 

;\penas;, Commis~ào lembra- que incolumidade 
:publica, é a e):pressiio u.eada p~!o Codigo it:J.lia.no, 
e brilhantemente juetilica<la no relv.torio do :n·. 
YH!a M tH. XII, arte. 288 e 313, do respectivo 
praJecto: 

La, publir.~; inc;olumilá. non deve confondcJ'si com 
la rcmo.:-ionc de O!Jni lesive c «mta.no pcrioolo, ne 
<:om la. rcmo;ionc a~ qucl pen'coli, dtc possooo 
minacoiare !;li ave ri c la pcrsona à'un individuo, 
pond~ra a.qncJI~ distine~o crimínalíst:\. 

A Comm'tssão podeda demora.r-sc em ou.t~as 
considcr;J.çu~s para demonst~ar- que ao sr. depu
tado 'l'ei>:cira. cte Sú n.cnhumn. r,~zao assiste, que
rondo as JUoldificações con$tantes (te suas mul
ti]'las cm1~tHlas ao projecto, Deixa de fazcl-o, 
tuda I'Ítl, porque basta quanto·ahi lica. e:~:pos~o pat'<\ 
llercebcr.se n incoyenien~ia dellas, que viriam 
lmnafonnar todo.o plano e dostruir os conceitos 
f~lldame!ltaes, rruo: o mesmo projecto encerra. 

Da mais, toda a Camara comprehen!la, e Jlâo 
será demasiado ~c]letil-o: nunca se deve compro
metter a unidade e harmonia, exigüais, propriaa, 
esaenciaes de uma lei qunl'luer, e muHo menos da 
qn-: repreg~nta a tê certo ponto um corpo de do
ctrlna. 

C ou hecidas, como ficam, as r<~Zões príncipaes 
por 'l'lQ a Commissão deixa. de opiLur pela acei
tação dos dous aubati'tutivos <Lpresenra.dos, nos 
quaes ella nenhnm;;.. Sllperioridade d~scobriu, com· 
paz·ativamc1He com o projecto que orga.nizott, 
faz-se pTeci so ago~a. e:.:terno.r s~ u Llareccr a re~ 
srref to das emendas parciaes, oifarecidas duran I !I o 
cuz·so da. 3• discussiio. 

J.<'o[l>-1-ria a Commissão de adoprar todas estas, 
pelo menos como pl.'ova de. reconhecimento a 
q_11antos demonstraram louvaveis deSejos da col
labora.r na. confee~ão do nosso Codigo. 

1\fas, acim:l. de tudo paira o dcv0r, que a Coo:t· 
ml.ssão mui to preza, de $er fiel á i o cumhencia da 
c~ma.ra, cJnsultaudo aos verdadeiros interesses 
da sociedade e honrando ao mesmo tempo a. scien
cia que <lvolue dia :r. dia, c cada. vez mais bene.ll~ 
camet1t..:: s~ impõe. 

Seguindo a ordem, que ã Cornmissão se afigura tão . 
naturàl quanto logica, deve abrir a marcha. a 
omcnda, que nbab:o se copia, subscripta pelo sr. 
Alfr~do Pinlo. 

N. i 
Quanto :). emenda propo~\a. ao at·t. 382, ú Com

missão parece cg-u:~.!mea:c- guc ella não deve eer 
approvada. O illustre d~putaiio, IJ!lO a ~ub~crcNm, 
alvitra o escambo da p~na (!e !)l'Í~lto com trao><lho, 
IJU& o projecto pt•cfm·~, pela pen:t tlc flrisi'i.o cellu~. 
lil.r. Ma.s u Commissii.o j;cdi~ct\1\u ~~llicíontcll\cnlc 
este :tS.,nmpto, JlOr occn~iiio de ;tprccint• o substi
·Lu~ho do St'. dcpul<v.lo JoG.o Vieira.. Os motivos que 
expo7. cnL:io qua.dt•:\IU cOI\lplct:tnl<mte ao caso, e 
Ms1m clla ngor::J. M oü'o,·cc~ coma outros tanlos :cr· 
g-ull:lenlos contra n lnn9V"-')iio lJl'êh>n l\ld[!, 

Eil·a: 

«Arts. 4" a \1~- substituam-ae pelos scguinLes: 
A1·t. A lei penal é applica.vel n todos qua.n~os. 

sem dis~incç5.o de naciona.lida.de, ach!u·em-se no 
~et·r ilol"io dv. Rep11.blica e q ne commettere-\11 factos 
uelictuosos punivcis. 

Iacluem-se na definição do torrHorio bra~i~ 
lciro: 

a,) o LeL·t·itorio c~trangeit·o ocellpa.do por tro!><'l.S 
d11 Oniii.o; 

Ao ti~Lllo 2° do li no XII o :1-nt.or do S\ths~i
tuli~o propõz uma. omencla p:tz·a '(llC em lüg'lll' de 
cont,·a,•;C·I•~,iJc;; ?"Clativets a incoiiHmda(le publica, 
diaa-ee contn~ocnr,iícs l·e/a,(h;as 4 ~Cfltm:z;nça !}CJ'a( 

d) O< pol."lOS e CS 11\:J.l:éS ·torril O ri MS ; 
c) os 11;.wios baúlciros em alto mar; 
d) os nario~ mercanws estrangeiros surtos am 

por(o llr:tzi L eira ; 
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e) os n~vios de s-ncr.-a n:1.cionoes ~m po~to 
es tra.ngeit·o. 
At·~ - li:' t::tmbem ::tpplica..-cl a. lei p~na l ao na

ciona 1 ou cslt·an;;-eiro~ qna regressar ao Bro:t.il 
cspon tan~amente ou por c:<tr::tclicção, teno.lo com
me~'io.lo fo~:l. do pai?. cdme: 

L • Cont-t':l a iuclcnciHlcncía, integrid:ule e 
dignidade d:L Patt•ia; a 'consLit-u\çiio da ltepuulica; 
a lot·ma de • c<t g0vcmo; os Poderes da IJn Eto 
ou dos Estados: a Tida ou lib~l'(]:).do do Pt'o!Si
do•.n~ e Více-P ro >io.lenta da Rcpublica, dos gover· 
narloras ou pt·esidentes dos E stados ; 

2.• De moeda fo.l~;a, falsidade, roubo, v~le ou 
formula com valor dos correios, Oll de eslantpilhns 
da União ott do.; Estndos : 

S.• De homicídio e t·oubo em front.:liras, e não 
tendo sido punido no logar onde delinqnin, 

Art. Ficam s:tlva.• n.s di•])os!c;:õ•s feitas no~ 
tratados olle e~tr:tdicçilo ou conforme~ a os prln
ci pios de direito internacional." 

A' Commissão n\•oi to ctv>t<~ nW> :-.ccitar :1. emendn 
que, com pequen:~e nlLer:tçGcs,restnbeiece os r.rts. -!0 

c 5'' dr Co.:digo P .:nal vig•nto. 
A doctrinll, contidn no; arLl, 4° a 9• (lo pr11jP.cto 

da C<>mmis~iio, tem n. seu favor a con·ente dos 
melhores escl'i ptores, e todos os C•Jcligos pen:tes 
m~dernos a consngram. 

Entre nós - e nunc:t é inopporlnno appellal'-sc 
par:\ a Hi~tnria - vimos agit:tdo o :-.ssurnpto cm 
1850, quando o deputado J. Ilf. 'Vnnderley, que 
mor>·eu h:t.rilo ele Crotegipc, le::;-:>-ndo de si mcmoria 
immorrcdür.l, propéo:r. a rc~peilo> um projectó. que, 
só 2C> annos m:tis tat·dc foi c~n,·el·tido cru !C>i, 
sendo r~gul:l.mcntado dina.l em 1878. 

J:'L ent:Io a. d r.cLrina., hoje renovada pela cmenrla, 
em vão busca,·:-. defensores ; c dc~olc a lei de 187;, 
era nosso tlirei1o i~so mesmo , que o projecto cht 
Commi~são- c-•m lig.;ü·as o;o.ri ::.n t~s- preten([<> , 
r estaurando mai~ o•t menos disposiçõ~~ rc,·o
gada3, em iS90, pelo CocliÇ>O Penal em vigor. 

Alltldindo a um s 11bs tiL~ttvo, q"e em 18:04 fura 
ttpresentndo :1. Utnl'~ojecto, (]UC :l compete::teCom
missiio da C:\rn:l.r:t claborar:J., o cous~lhem> Na
buco de Arauj<•, en tiio )linistro da Jusliç.:l., ma
nife3tou-se :1ssim: 

<1. O pl'incipio fund::.menl:ll o ger:l.l do direito 
i ntcrnadon:o.l , ]H'íneiph> con~ent;u"~o r.om a so
bera.ni:t e in.dcpcndencia. {las nacve~, é c1ue ca~o. 
nn<;iio lcm plcn:1 jnl'isúicçit~ dentro de sc\l tcrro
tol·io e tem o dit·eito d~ lcgi~lar ~obre ~s pessoas 
quo ~o pniz f:ie :l.Chn.m, n :•.ci r, ~:lC!; ou estrangdt·~~, 
a ssim como stobt•e os bens Rlln:ulo3 no s~u icru
Lorio ; mas, Y~-se bem - que esta principin_a bso
l ••to, cntendid_v som. ~istincçiio ~lg:otma,. nao po
dt:l. daixar de .~cr SUJO• to a gr;WlS~J ill03 •nconve-
nicnLrs. " 

« A tüi litl~dc t·.~ciproca das 11:1-~u~> ~xigi'!;
que ::1 csêc• principio sa li'l.a"'em algumas cxecpçoc:s. 
As nn~ü~~ . por cnHRI!ntimcnto CXJil'C~~ '' ou t~CltO 
e por sn:\ pr.>p i'Í:i. tt lilidadt•, :tpplic:t~l ~os ~.~_tt·an
,;eiros, com tnah ou m••nos ~xwnsao, ~$ !e\> !.lo 
r-:t.iz :1. <jUO r~ ll·B l~' l'LC 11CCil1: ~:dll : em O <lt l'CJLO 
internacional p.-ivado, qooc tuoc •en;Lo o C<'mplcxo 
de re<>ra ~<, 5q;o: ridn as (!i ta··~ nevem >ct: applicad~s 
:t~ I e~ c i vi~ c criminaes de llllH\ naçao no terrl· 
to rio de ontr:L . 

• D'cstc di1·eilo r~sulla a L11 <X>l' ia dos Esia~u.los 
em l' aziio <las pe~so:o.s, elos bons e .:\c~o~ dos m
dividuos. Si se trn\:t da pcs.~oa, 18lo e, elo ~eu 
es~ado, condi ção, c:lp:l.ci.1ade, t•cgc o Est:~.tut-o 

C~ID:Ir:J. V. li 

p~5soa1, ist'> é , regem a~ bis do pait ao qua.l 
uo~tcncc o i:tdivicluo. Si se trata do bens, rege o 
Estatuto local ou real, isto é, ::. lei do p:liz onde 
asses bens estilo s iLua.dos. Si se tra ta dos :~ctos, . 
r egem os Esta~utos dcnominadcs mixtos, segundo 
os qu;).cs. e confo>t·mc a na.Lurez:l. d'e.~ses a c Los, ora 
é applieavel o listMuto pesso,.l, Ol'O. o Est:~.tnto 
L"oal, sendo que, ((U"-nc!o. o Estatuto local ou r'es
s.,,_l n:Lo p1·evin~ o cas•l occnrrcntc, t~m log~r o 
que os a.Ilemües chamam «autonomia-., que niio ú 
ou~·ra. cous:L senã o a lil,erdade elas convenções 
para cuja interpret:<çâo o uso das nações t~m 
:~.umi\t:do algumas presu:npções. 

"Já dis>~ uma vez, ne.>ta c::tsa, q:1e quan~o aos 
actos illicitos, quanto .aos crimes, hn. dous prinei
pios do minan!e3: o da personalidade das leis, 
isto c, o Bstatuto p~ssoal, a lei do pai~ a que o 
ind ivi<tuo pertence, ou o principio dn. soberani:t. 
territorinl, is~ é, o Estatuto local, a lei do paiz 
onde o iudh·iduo commetteu o Cl'ime. 

"O principio da pe~SOil<Llidadc da. lei f.> i nqualle, 
qu~ dominou no. meia-edadc, ~ aquelle que :ainda 
hoje reside - co:n ::tlguma limit:t~ão- nn l~gis
Jação de muitos E~t[\Jos da Allcmanha. O p~in
cip io dn ~oherania territorial, segundo o qual o 
individuo só póde ser punido pelas leia do paiz
em qne commctteu o crime, et•a o dil•cito da. üre
cía c de Romn , é ainda hoje o da Ingl;~.terra e 
dos EsLados- Unid•lS. 

«~[as, a Cam:lr:t bem vê -que esse principio 
:t.bsoluto não pôde deixar ele ter consequencias 
funesr,as. Seria a.h~urdo que o indh·iduo, porque 
tl'a.ospoz o~ limit~s do pai?. a r1ue pcr1enccu, po
dosse quchrar o;; 'inculos quo o pt'endcm a e lle, 
Y iol:~~ as ~a:>s lei s, altcnt-ar contra sun ~ezurança, 
c onlrn ~ua forbun:~, conL:·:L a roe~a d~ s2us con
cidadãos, e depois TOlt:tr c rc>itliL· impunemente. 
Seria bmbcm ahsur.lo - quc C' .-s~rnngei ro tea do 
em outro pai~ :~ tt.ontado contr:~. " segurança do 
~~~~ntlo, o concorrido para perturbação da. fortnn:~ 
par ticular e social d' essc p:~iz, ~icss~ depois a elle 
tc"temnnh:o.r impuneman~c <•S desg~aças de que 
foi causa, e rir-se dclt::.s . 

" Temos, pois, •1uo o principio do Esl~t•l'to loc:-.1. 
que é aquelle se"'1!ndo o qual (15 cr~mes devem 
!Wr punidos pela.s lei~ do l ugar onde sao commet• 
tidos, õ o mclhot• p~incipio, mas com excepçii~s; 
c es\c o direilo de quasi to<iM a~ na.çõ'!s do 
!nllllÚO, li este O JH'incipio qnG O vrojacto tr:LUS
p!nn\a pn1·a o nosso po.iz.,. 

F. era o cit:-.Lio est-n.diiji..1 quem ditia ainda ; 
" de\•emos prot~ccito ao br:l7.il•liro, em qualquer 
par:e em qnc se nchar, _para prevenir a vinga~~.:o., 
c . pelo pr~JUIZO iJ?lmcdo_aLo quo clle son:re; :>. _JUS
t tç:t. soctal d evo llllCnor scu1 prc pnr:t. tmpedlr :t. 
,-iudict.a. par~ic .tlnr: qu:<nrlo :t. justiç:< sociat nfio 
acode :ta in<.lividuo, não vinga o c1•im•, d(J. a~o 
:i. ,·ingan~a p:n•ticulnl'," 

N:1 mcsm:t occasião, o depu\:-.do Silva Fe1•rnz, 
quo f.>i dcp"Í~ viBcondc do Urng'll:lynn~. acrcsccn
L:txa : "' em qnalotucr parte e m que so ach:.r o 
cioi :ul;i.o IJr:LZilciro, a·6im como ;:-o1.:.. da~ vantll
"col~, que lhe as~;;tu·:un as leis da aS!;OCiaçio a 
que perwnce, e;ll:'t sujeiw ~.s au:ls leis p~nau~. 
As>im co1mo o C:st:\\lliO pc-ssonl t•ego sua capact
da llc cidL .cu esLado, ele., tamLem as leis J'ICnacs 
re<'ul:t.I'J su:J. c:-.po.~icl:ldc mot·aJ.. 

Ce!'to é -- q uc o proj~do subsLi tu li v o •lc 1851 
f•>Í, com peqnen~s a ]Lcrações, c onverLido na lei de 
4 ,te agosto de iS75, sob n. 2.G15. 

33 
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E como se recollhecerâ examinand.o-a, os arts. 
4 a 9 do projeclo da. Commissão restabelecem, 
lHementemodil!c:~do, o direito ex is~nt.e atê 1890, 
que aliáa não soJJ'rera critica fundada. .. 

Assim ê - q"e o a.rt. 5 do me11cionaJo proje
cto apenns :unpliou o dispos\Lh·o do a~t. i da Jei 
a quem quer que commer.t3. crimo contra a vida 
dcs tfDVt'Niaàorcs ou presidentes de E~tado, ou rcs
:pccti.:os P ode1·es ; de talsida-d~ de scllo, t;a,lc, ou 
fórmula, com t;alor, dos correios ; de esta,nzpilhas 
do UniéiQ ou dos E3tados. 
Relativament~ ao processo, elle tornou impera-

1;iva a disposição do art . i da lei de 1875, que 
era a.té então facultath·:~.; ficando, porém, qu3.1l.tO 
aos estran.!:!eiros, dependente de requisição do mi
nistro da justiça. Isto pot-que, se t.ra \ando- como 
na hypothese se tra La.- do <JUestiio melindrosa, 
capa~ de produ:z.lr confiiclo5 >ntcrnacionae3, é de 
bom conselho - deixar ao Governo. uma vez co
lhidas as provas 1·espectivas, re~olver robrc a 
convcniencia de se instaurar no<O processo, não 
obstante o julgamento j:i proferido no estrangeiro. 

Em todo o caso, o projecto manda computar n 
pena . cumprid:~ no estrangeiro na qu2 for por 
acaso imposta no paiz. :'l ninguem negará- qu<' 
ahi vai J?•lo meno9 grande somma de eqnidacte. 

Nem é exacto -que se applique em taes hypo-
1beses o bis in idem, l'orquanto, conforme ensina 
lUoli=Jer, se refe~ e.ssa maxima ct ca:cepçü.o da 
cousa. }1tlgada., e não póda conseguiittemen te 
alhldir •enão nos julgamentos emanados da pro
'pria soberania. 

Elfc n'csc a.pplicalllc, cn .Qcnc1·al. que 1'~'· 1'a.p-
1'0>'t (L W1C af{ai>·c fJUÍ, apr~ C1:0ÍI' cté i>·rc1:0CQ• 
Ucmcnt ju,qee da.11s ttn pa.y~, suaic de no<t,;ca.tt 
portú ckt·a.nt 1ut t,•ilrltnal dlt méme pa.ys . Esta 
é a: doc~rina sustenlada por Faustin Helie, fir
mada além de tndo peh. jurisprudencia do Tri
bunal de Cassação, em Fran~a : si la maxime non 
bis in id~m s'opposc a ~ que lc Jli'Ct:crm soit juaé 
deu:;: {ois pou>' lc 1nbn.e fait, ccttc cxccption 11e 

pcrtt s'appliqUCI' flll'attX J1tgcmcnt& emanes de ~~ 
mémc $Ou,;c,-c.inct~. 

De mais, unicamente nos crimes de que tr.:1tam 
os ns. I c II do ;~r~. 5• c <J.IIC o projecto exige 
o processo no Br:!.til, aind:t que 0!1 deli(tuenLes te· 
nbam sido julgados em pa.h. estrangeiro; e o 
c:~ige, porque 1aes crime~ aiio contra o. propria 
n:~.çio, e comquanto p~rp~trados no cxtcriL•r só o. 
ella, em seu tcrritorio, cau~o.m males e p1·oduzem 
prejuízos : /~s crimes pl'C)J!l.-é& ott conunis cn pays 
ét>·a.ngcr S<: eontintt.mt, s'acl)mplisscm,ou Jll"odui
scnt tout ktt•• cffcts 2uc da.u.s lcs limiiCS du 
tcrrztoirc. 

E :1. respeito e~;ereve Gat"rn.u~ : cl'wnc pa.>·t, cn 
ctrct, r E' tat f••ançais cst di.•cctcmcnt intct·ess<i 
á' ?'Cpl'imú• lcs inf•·actitms de cctt: cspi:cc, car 
c'w COllh·c /ui que l'a.tlcntr:H t!.,t tliri,ryê ; ct d'a.tt
tre pa.,-l, ll c~t con t>·M nc de p1t11ir lui-mcmc de 
parca fait, 2m is-q11.'a n·~.1t 1>as indiffc,·cnt a.1t 
··~pos de.< a.ut,·c.< natioas. Ilpeut a,,-,·irc,·, Clt cffct, 
011 'J1<C fcs dúposiL1011S <'CJ"iWz </an5 la. loi Ctl'Cl.tlgiJrc 
!Ont tt·op clone~ J lOU7' RO.•·an.tir 11011"• sccurcté 1!a
u onal, ou 'J1L~ k' tribunc.ux Ctl'ano.,·s, n'a.yo.nt 
JlO.s g,.MI<l interét '' ptcnir lcs <lclits d• cctcc 
natuJ"c, praccc/cn t ave c tcn de ::de ct /cs ptmissent 
a.ovec une medíocre sc,;erité. 

Por sua vtz, Faustin Hrlie, tt-ntando do o.rt. 7o 
d:~o lei da 1865, 0.69im se e~prime : les Ct imc:s di,-i
gés contre lo. F rance nc pettrcnt étrc jugés qu.' cn 
.Fra.nce, ct guc lcs «outJ•es Etats n'aya.nt aucut' 

intc,-ct a leu,· 1"CJ>I"cssion, a pett pres cn a.ucttn c as, 
en éc.·c saisis ('l' rat. los~ . crim., tom. 2 pa.g. i44.} 

A' Commissã.o era licito nind::~. inl'ocar a atten
ção d;J. Garoara para. o que teve ons•jo de escrever 
o Sr. deputado João Vieira, j :lStillcando a. do
c~rina contida. nos arts. 4• e 9• do projeeto: 

« O outro pont·o, do sacri!icio do principio non 
óís in idem, tarnbem nenhum valor tem; diz elle. 

«O p~oj ecto s6 autorisa a r eiteração do julga
ment o, mediante r<Y.}uisição do ministro da jus
tiça nos casos do a r t. 6• {5° do projec1o n. 176), 
:J. sa.bet•: de crimes contra a vida poJitic~ ou eco
nomica. da Republico., e ::1. vida ou liberdade quer 
do presidente desta, quer dos presidentes e go
vernadores-de Estados. 

« Similha.ote r estricção é de rigor. pois que em 
t:l.~s casos o julgn.mento em terl'i torio estrangeiro, 
de inimigo mesmo, com quem podemos até estnr 
em guerr:l., seria um meio de assegurar a impn
nidade úquelles que attentassem contra a nossa 
segu.r.ança. 

" Depois, ha na especie uma consideração deci· 
siva : il m:üor parte das legislações n ão p une os 
autores de delictos poliLicoa, commettidos contra 
pai:r.~s, ou Go,·ernos estrangeiros; si o fazem, é 
~m caso restl'icto. 

« Basta isto para ver que in ter esse p6de ter o 
paiz de refugio em punir taes crimes. 

" Ainda assim, o non. áis in tdcm se a..Uenúa, si 
nào dcsapparccc de facto, desde que- ~m todo
os casos - a pena cumprido. no estrangeiro és 
computada na que for imposta. no p:Uz.,. (Re vista 
da Facttldadc do Recife, aano VII.) 

A lei de 1S75 tambcm punia os brazileiros que 
em paiz estrangeiro pel"petrassem contra brazi
lciros ou estrangeiros os crimes de falsidade, 
perjurio, estellion:~.to, ou em geral qualquer erime 
iualiança •el ; o estrangeiro que, em paiz e5tran
geiro, comtnettesse contl'a brazileiro algum dos 
crimes apont:.~dos el'O. entregue por extradicçã.o, 
expulso, ou punido conforme a lei brazileira, si a 
do pa.iz do dolinquente estabeleeease punição 
para casos similh:~.ntes (arts. 3o e 5•). 

E' a. mesmo. doe(rina, constante dos arts. 3o o 
6° § 2° do projecto da. Commissiio, com esta diffc
rcnça: que a lei de 1875 ei.igi:l. a precede ncia da 
queixa. <lU denuncia, ao passo qt1e o p rojecto faz 
depender o processo de requieição do ministro da 
jusliça, viato que, sendo d~ ordem publica o in
teresse) du. punição,· cabe ao Gover no logicamente 
conhecer da conveniencia du processo. 

A emenda, en1ratanto, la l qual ct>mo o Codigo 
vigeu\0, não cogita. d'e~e fac,o. E' assim que o 
estrangeiro, que em paiz estrangeiro commetter 
um crime contra br3zilciro, não ceti na actua
lidado sujeito a processo, niio é responsa vel cri· 
minai mente. Nem será sequer expulso, · ru~dida 
nli;i5 que a. l~gislação franceza impõe; pelo con
trado, podot'i r esidir no Bra:z:il, sem receio da 
acçiio da justiça, livre e desassombradamente. 

A emenda. - c.:>mo está se vendo - apenas 
pune os crimes pt•(n·istos no art. 5• §§ 1o e 2° do 
projecto, seguindo em parte a lei franceza {Cod. 
úe Inst. cr1rn. arts. 5•, 6··• o 7o), qu" no entanto 
j;i. foi positivo.nlon"te al~rada por outra lei de 
1Sôil. 

Com cndeM~o a esta lei, porêm, G:trt•aux escrevo: 
« O i nteresse quo l.emos de punir cr imes commetti· 
dos em p:~.iz estrangE'iro pot· estrangeiro é incoo.tes
tavcl, quando for contra a pessoa ou ben.s de um 
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fr a.ocez, porque a protecção das leis france2aa deve 
so estender aos nacion;~.es em qualquer parte onde 
estejam. A lei elo 1806 não foi uté ahi . Todo 
estrangeiro, que E'm p:l.ÍZ estt·aDgeh•o commeUer 
crime contr:J. um francez, não se ex:põe a ser Pl'O• 
cessado, ei entrat· n:1. Franea ; poderá ser extra
dicta.do ou expnlso . Ninguem contesta - q~e a 
punição produz m elhor impressão, » 

E' certo que a. lei iogl~ de 1878 auli'ragou 
principio co:rtra.rio a. Mse, mn.sé preciso confess:Lr 
-que cll:a., tendo nascido do celebN processo do 
navio allcmão Francom<t-, foi :LOtes dict.ada pelo 
interesse do occasião do que pelas idéas domi
nantes no pa.iz, 

Desde que se levantam duvidas, e ~aoto as le
gislações quanto ·os escriptores não estão accorde~ 
em consider~r a condi.,;:tl) j uridica dos naYios, 
pareceu mais curial admittir a regra de que os 
naYios ficam sujeitos fLjurisdicçiio o áa leis penn.es 
da oacion:\lidad.e, cuja bandeira ar,·oram ; dei
x ando ru; r eslriccões, rela.\iva.s a os mercantes, para 
serem regu·Jad;~.s nos tratados a con~ençôcs . 

Si 6 vorda.de que _Radic sustenta. - que o~ 
navios mercant~s dev!'m ser consider:Ldos como 
um wagon de mercadorias, ou a mala de um via 
jante, não é meno l e:xa.cto que Benthan o Ha.u
tefeui lle pensam de modo contrario , comparan
do-os :i provincia nmbul~nte, ou a colonias fi u
ctuan~es; o que i.:nporta. considerai- os como uma 
porc5o do t~rritorio do paiz de que trazem has
teado o p;~. vilbiio. 

E sabe-s~ - que, nos Estados-Unidos, apezar 
de ter aceiLa.ção manifesta o supr-adicto sy~;tema 
mixt~, a just iça federal conhece dos crimes pra
ticados a bordo de navios americanos, quando 
este~ acham-se ancorados em portos estranj:l'eiros. 

O Projecto de >'c!JUiamcnto, adoptado pelo 
Instítuto de direito ínter-ncr,cicmal, dispõe no art. 6 
que " os delictos commettidos :1- bordo dos na. vi os 
estrangeiros, de passo.g~m no mar 1erritoria l, por 
pessoas que est~ja.m a bordo contra pessoas e 
objectos de bordo, estão fórs. d3. jurisdicçilo loca.l ; 
.a menos que causem Tiola.çio de diccilios ou illte
reases do ~ta.do. ,. . 

Ou\ros, como Rocco, por~m, não subscrevem 
cs~a düclrina, re:Llmente absoluta, e affirma.m -
que a ext,·are~-rilcn-ialidadc não exclue a sujeição 
aos r egulamentos de policia dos poa-tos. 

O systemageralmenteaccito é o francez. que de
na m i naru mix lo, . cujQs Jlrincipios acha.m-Re fir
mados na decisão proferid:a. pelo Conselho de 
E stado da F ranç;:t, em 1806, e por força. daqual 
é necassario di3ting-uil' os crimes, commettidos a 
bordo de navios estrangeiros num porto fr:mcer. , 
em crimes que p ertur bam a tr;~.nquillda.de do 
porto, e crimes que não C:Lusa.m tal perlurbação. 
Referem-se os primeiros a. factos, que interessam 
tão sómente :i discipl.ina, M interior elo ua.vio, e 
entii.o aos tribunaes da n:1ção n. qate este pertence 
compete conh<>cer de todos elles ; ao passo que os 
segundos c:~ hem sob a jul."isdicção local. 

Alludindo a est<~ doctrin;~., Esp~rson escr.~ve ; 
<.o interesse do soberan o local nada pode soífrer 
com os a.ctos, mesmo criminosos, Clue não l>ass:>m 
do tombadilho do na.vio ; e só se JUStiiic:L a com
pet~ncia local qu:mto aos ü1cto• e:~:terial•e; que 
prejudicam a tranq~i!lida.de do por to, o }JÕ.)m do 
cer to modo o na,·w em contacto com a ·terra e 
as autorida des locaes, resultando duhi a com-
petencía destas.,. · 

EsLS systema, geralmente acei!O em ~uasi tod_os 
os paizcs da Europ:L e da Amertca. esta, de m;us, 
consa~rado em convenções c lrata~os. 

A Allem:1nha, comtudo, a.lgn~:~s aJuStes tem nego
ciado - segu ndo os quo.cs a. jurisdicçiio da auto
rida.dc local s~ a.fe rii"J pelo padriio do in ter~ss~. 
q_ue (I paiz possa. ter na punição de t:\e.> crime8. 

A lllglaterra. fnz elfectíva. a sua. jurisdicção, 
desde que se tr:Lta. de crime pra~icado a uord:o de 
navio in~lez, surto em portos ~stranse1ro~ . 
Assim, a. :suprema CQrw decidiu - que o crime, 
praticado }>Or cidadão amer icano a bordo d\l navio 
mcrco.nte inglcz, ancorado em pôr to fra ncez, 
de· .. ia ser julgado pelos tribttnn.~8 _bril:l.ni_cos. 
E o gabinete de sua mage:rl~de a. gra~10sa r:unbo. 
sempre protes~ou con~ra a m tet·<eoçao das auto
rid;~.des locaes em crtmes perpetr:\dos n. bordo do 
n:rvios in:?leze>, pu~nando dest'arte pelo. extra
tcrriton'alidade da. le~ pen:ll, 

E' claro- que, no meio de tamanh;~. contro~ 
vcrsio., bem inspirado foi o pr~j~cto prim itiTo, com 
o qual a Commissio conformou-se, adoptando 
:a.penas o principio geoerico, c reservando para as 
negociações diplom;~.ticas as reetr icçõea a faz :r, 
qLter com refer~ncia. aos navios mei'Cantes, quer u. 
respeito da signilicaçiio da phr;~.se 1nar tcrr~torwl 
de que usa a emenda. P or mar territorial com
prehendem a lguns a distancia. de u ms.milha d:l. 
costa, outros a de uma legua marítima, outros a 
de tres e de cinco mllb:LS, e ainda outrOll- a. que 
possa s~r a lcançada por um tiro de caohão. · 

O Codigo P enal portuguez esto.belece a juris~ 
d icçiio local par:J. os crimes coro ruetLidos a bot't:lo 
do navios mer cantes, num porto estrangeiro, entre 
pessoas da r espectiv:L tr ipulação. qu:a.ndo não hou
ver sido perturbada a trn.nquillidade do mesmo 
porto (;~.rt. 53 n. 3): e fil'ma a rccjprocidade pela 
excepção conslalltc d:a. 21 parte do ~ i• do citado 
artigo, si bem que ta.l disposição possa ser alte-' 
1 ada pelos Ira ta.do!. 

E' força convir - que o syetema dn. n;~.cioncli
dade passi•a, adaptado pela emenda, csti hoja 
cond~mnaclo ; a Comruissiio, acompa.nh::mdo a do
elrinn do projec to primitivo, eô fez adaptai-o aos 
pro!!ressos do direito inLernaciona l . 

Nem se csquecctt clla. do providenciar ncerca 
dos estrllngeiros que , no vaiz, commetterem cri
mes contra out•·os estt-angeil'Os. Co~quanto elles 
não possam ser punido;;, todavia sun. estllda. ou. 
permanencia no Br:~r. il não deve ser tolct·a.da. ou 
con~entlda, dP.sde que dahi resulto perigo para a. 
t ranquHlidade oa ordem publica. Cedendo á evi
cloncia. d'estc poshtlt~do, o projeclo dispõe - que 
simE!hanLea crimi11osos sejam exp11lsos do paiz, 
sempre que não forem r egularmente entregues 
por cx~ra.dicção. 

Vem a pello observar - que no art. 5• do pro
jecto da Coromissio deu-se um erro do imprensa, 
qU"e ella não se. esquecerá de corr igir na r edacção 
linal, si o sc11 tl.'ll.balbo merecer a honra de sor 
approva.do pela ca.mara. 

No mencionado ar~. 5•, íoram suppressa.s a.s 
pal~.vras e estrangeiro, que cumpre fiquem collo
cadas Jogo :a.pós a p~lavra ~~·a=ilciro ;_só_ lls&im 
far:i completo o pensamento da Comm1ssao. 

N.2 
Cnb6 n.gora a vez :i outrn. emenda do St'. Al• 

ft•edo Pinto, cooce bida nos termos a.ba.ixo : 
" Art. 12. - Substitua-se pelos seguintes: 
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Ar~. E' punível ~t t(!nbtim qlla nclo for mani· 
festad11. por aclo~ e:tt~riore; cons·Lituill•lo estes 
11rincipio de cx•cução elo crime, que nfio teve 
clfeito por circumstancias independen t~s da von· 
tMl~ do delinquenle. 

Art. Sio considerados sempt·e fac·to~ indo
po ndentes da vontade do criminoso o e:>lpreg-o 
nrrado Olt il·ref!cclido de meios julgados :>.ptos para. 
:t consecução do fim criminoso, ou o m:i.u empt·~so 
d'esses meios. 

Paragrapho u nico. Não é punível a. tenta li.-n. 
no co.so de inefficacia do meio emprega.do ou de 
i mpossibil idade absoluta ao que o delinqucntc Re 
propoz. 
Ar~. Ai nda q ne a tentativa não seja punioel, 

sel-o-hão os factos que en ~rarem em su:J. consti
· ~uição, tmdo sido classificado~ e~·imes especiaes.,. 

A' Commis~ão parece - que esta emen da não 
dcTe s~r approvada. 

A redacç:lo do a rtigo é clara e concisa, e por
unto não poderá suscHar duvida~, como aliás <!n
t~ndem alguns que imp"gnam a. doctri na j)OL' clJ~ 
abr:.çada. 
- Uma d:\S condições BS<enciaes á tentativa puni· 
vel - nãl) h:~. negai-o - é a idoneidade do meio 
:emp:."egado e do objecLo p~s!ho do delicio ; pol·
cruanto, como cscriptores de ook'l ensinam, p:1 ra a 
ac~.ii.o humana tom n.r a eons istcncia. de crime 6 
preciso - que seja le s iva elo d ireito; mas com 
certez:L ella o niio 'é, desde que o meio ernpt•ega(lO <! 
inidoneo, Oll quando falta O Ouj~cto p!I.S!Í\'0 dO 
delicto. 

Crivclhri, commentando o ar~. G2 do C:~di~o 
pen:d italiano, faz ver- - • ClllB niio hn.sta o começo 
da exccn~~lo; requer-sP igualmente - qnc o acto 
t~xecutivo, em sua materialidade, ~e.ia idoneo e 
ellica~ em scn poder, de modo a re~lir.ar o ti m a 
·~ue o agente se propõe. Si o mel<> é. polo con
prario, inidoneo e inemc~z, :1. sociedade mio con-e 
berigo; e muito embora o agente i nsista nesses 
:1ctos, e os repita, a c onsumma.ção do crime Jica 
sendo sempre impossível. 

Por isso . uma vez veri fi cada a inefficacl:\ abso
luta do meio, o agente não póde ser imputa ~cl, 
mesmo quando- pela intenção - pareça um 
scel~ndo anle a moral. O principio basi co em 
r el::.ç5o á. idoneidad~ dos meio>, c - !lUa os aclos 
devem ser idoneos de form..'l. as~ realizar o fi m li que 
se proponha o deliuquento." 

Villa (RI!L- CO)!. CA:Il- n~o:1 DllPu·r. ) escreveu: 
1101:1! l'errdinc sociale e difcso dallc le!JÍ ddla. 11/Z• 

ttcra, sarcbbe t.'a"O et-twiunqerci la. d i(csa, dcl!a.lcgye 
pena/e. Loa11de, r ccon osciua. l' assoluta inaf!i cacia 
dcl mc:~o , l'agentc non puii css:,·e im)'tttabilc ; 
comun quc, per la pravitil. deUu sua intcn:aone,1>ossa 
app<cril·c uno sccicra.to di jro11 te alla. moral c, 

" A questão do meio proprio ou improprio, pon
dera Tohias Ba.rretto, se resolve <J.Uando che-"':t a 
csto.belecer-se com o emprego delle, no. hypot~esc 
occurrentc, si a intenção criminos~ pod~, ou não, 
ser realizada . Si esta r >:tliznçiio é possível, o 
m~io é pr op1·io; no caso con~rario, é i m proprio. » 

J:ó. se v.; cjue~sta 6 queal:'lo, que s6men tc pode 
~er clucida< a , ap:·eciando-se toda~ as ci rcum
seancio.s, que acompanham o fac to pm•ticlll:u: d~ 
<tue J>or vcntnr:~. se tL·ata; donde r~suh:\ S3r po.' 
sive o mesmo meio em um ca.w mostr:~.r-sc. a da
pt>~.do, em oulro por<i1u inadaptado á exccuçilo do 
delicto . 

A diRtincção, pelo. primeil·a vez feita. por l\Iit
lerm:tiot• ~m lSlü, 111 <lc cn~:'i ~ po.ra cá r.~conhe
chla. cu mo ~xacto., entre mehs absl)lutame<l te im
proprios o meios relativamente ímproprio~ , não 
c<mduz o. nm ro~ult:üto diverso. Porquan to, de 
::~ccorclo com ess :t dis< inc(ào, FC considel':lm meios 
absollt~umente improprio~ a~uella~ acçõos d~s 
C'[II:\C~ nccnc:l P•Jcle sahit·, qualque,. que seja a 
hypo\hcsc, o cL·imc ddineado. Ao passo que chs.
mam-M meios relo.t iv~mentc improprios aqt1ell ns 
outL'::IB ac~.õ~~. qu~ s~ndo em si mesmas capa
zes, com tudo no c:>.so dauo tornam-~c inaptas p:n·a 
produ r.i1· o etreito desejado. 

A in:>.ptitlão do meio é ahi apNcio.da, e:tclusi
vamente com ref~rencia :t.o facto questiono.do. Si, 
n o entanto, além disso alguma outra cousa se 
ex:unio.a, é tão súmente o. q uestão de sabe1·-si 
em ou tros c:~.sos a mesma impropr_iedade conti
nua, ou deixa de existir _ E' claro, porém, qne o 
reoultallo cr esse exame não ~m a mesma inllu
encin modificadora sobre o CJI1e jú. ficou esta.bc
lccido quau to :\impropriedade pa.ra o caso, en~ão, 
vct•i fic:u.lo-

Unl meio impr-oprio , .com rehrencia a um fa
cto d~ tcrminado, pode ser rwoprio com rela~o a 
outro ; m n<, i~to natla em detiniti'ra impor ta. Na 
hypolhesc d" 'JilC ~P. tt•rt ta, falt:t sem pre o pr inci pio 
de C!s:acução; :~ tcn Lalh·a, pois, torna-~e impos• 
si V<,!. 

r~· cl:n•o - rp:c ~"jnm rtnac.~ forem os m~ios op. 
l < licarlo~, s·~m di~tin[;llÍt·mos si al.Jsol uta ou rel:t
t.h':unen~o improp;•io~. desde que olles na occasião 
omm inea.pv.):cs <k c:m~:u- o m~l que se preten
d ia , a tcnta~h-a <lc~apl>:l!'CCC. 

~~~ta ê a tlontl'in:t do p:·ojcclo. 
A ~o::matla parte da emenda é um:J- inutilidade, 

por<JUO ao acha clla. perfeitamente cornpreh~ndida 
11~ ar\. 12 do pl'ojcc~a , onde vem d<:'llnida a ten
t:J-th:>.. 
R~conhl!cid:. t~nto a inidoncidnde elo meio, 

qu:mto a impossibilidade do fim pretendido, não 
hn t~nbth·a punível, eisuhi o que &e infe re do que 
tom n Comrni !!Siio e"pcndido: sendo verd:~.de
quo o legi~lador a.llendl! semp'ro pa.ra. o 21roducto 
cxteria>' da intm-;<õo c>'imí'noM., pottoo lhe imp.or· 
ta.mlo as cr.ndiçõcs suhjccti?;as do a_qcnte rlo cr ime. 

E :1. d isposiçio d:t ultima par te da emenda 
par~c desnccessal'ia á Com ruÍ$SãO, por~ue OS fa
chos classificados de criminosos não den:arão de 
ser pun idos, me~mo quando--eomo netos prepa· 
rat ot·ios da tenta ti \'a. de mn crime- forem consi
der3-dos i nit\oneos ou i nefficazes. 

O silencio do grojecl() não importa a· impuni· 
~adc, como o do C o di so de 1830 a respeito não n'a 
1mportava i~mbem. 

N. 3 
P elo 6L'. Alfredo Pinto foi apresentada ainda li 

emenda, que se segue: 
• Art. - Nno sct·à punido. a tentativa de con

tra Yençiio c nem do crilDe o. o qual não esteja im· 
posta m niot• pena. que a de 11m mez de pri3ãO 
com ir::~.balho . ~ 

A Commiss:'lo aceita c~ta emend::~. additiv:t. 

1\ . 4 
Ao :tr ~ - i ::i r.lo projccto foi ollel'ccida pelo 1M3• 

mo :Sr. deputado a emenda abaixo : 

• Art . :1 5-Substi~tl::t-Re pelo segu inte: 
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Siio puni veia como camplices os que não tendo 
resolvido ou pt"ovocado de qualquer modo o crime, 
a,u:r:ílicwe;n intencionalmen·te a BU:J. execução por 
actoe o.nleriores, sim•Jltaneos ou posterío~·es.~ 

A' Commissào esco.p:1. a necessidade de ada
ptar-se C8tc. emenclJ.. substitutiva, com u qunl 
portanto não pode concordar. 

A dlsposiçiio, contid:~. no pt•(}jecto, sobt"e a cum. 
plicidade-é a mesm:~. do Codigo Cdminal de 
1830, que comprchende todos os casos de cum· 
plicidade, on concurso directo por actoe ante
L·iores, sir.ntHaneos, ou consecutivos. 

Da cumplicidade post factmn trata o pl·ojecto 
no at•tigo immediato. 

N. 5 

Aos arts. 2·1 c 2G do praj~cLo foram nprcscn
tadas .o.s se;:ruinLes emencla$ pelo Sr. deputado 
Rodrigues lío~ i~: 

«Art. 2±. Não s5o responsa.-cis criminalmente 
os que, pot:' qualquer causa., não tivet"ero :t con
sciencia e a livre determinação de seus ac~os, ao 
tempo em qnc dcllnquirem. 

Os mencion~dos neste artigo, segundo os casas, 
serão recolhidos a um ho:;picio penal etc. (o 
mais como no pt·ojecto). 

Ad. 25. Os que, ao tempo em que commct
terem o crime, niio ti\'cr~m abolidas, mas nota
velmente diminuídas, a conscíencin e a livt'll 
dete1·minação de seus actos, si'i.o responsavcis, 
sendo-lhes npplica.dn a pena reduzida de um ou 
de dous lerQOS. 

A pena neste caso poderá ser cumprida. en1 11m 
ltospicio pena I, ou em casa de prisão. 

'!':~.robem não s~o responsav.eis: 
I. Os surdos-mndos ale a idade de iã annos. 
li. Os BUL'dos-mudos maiores ele 15 e meno1·es 

ele 18 si obrarem sem dis~.ernim~nto. 
Em :tmbos os c:J.sos, os surdos-mudos serão re

colhidos a. casas es1)ecincs de educ<1.ç:io :l.té a ídada 
de 21. 

III. Aos surdos mudos dclinqucntes menoL'e> 
de 21 annos appli~ar-se-ha. a pena. da cumpli
cidade. 

A,. L As diBposi ções dos ar L~. 24 e 23 não com
prehende~iio os que commc!~erem crim~s em <)S• 

ta.da de embriaguez proctu·ada. para. anirual-os ;í. 
sua per1)etraç~o, OR fo1·em acostumados a com
metter crimes n~ss~ estado.~ 

N. 6 

O mesmo illustril representante de Sergip3 olfe
recett c~ta. outra emenda.: 

«Art. 25. Os que, ao tempo em que commette
t•em o crim~, não üvercm abolidas, mas notavel
mente dirninuidas, a cunsdencia o a. livre de
t~rrninaç:lo ele seus actas, são respons:rveis, sen
do-lh~s applic.o.da a pena reduúd:~. de- um ou de 
dous terços. 

A pena neste co.so poderá ser cumprida em um 
hospicio penal, ou em casa de prisilo.» 

.1 im1mta)jilidade mitigado, EÓ podo ter signifi
cação como <liminuição da ~csponsabilidade pes
soal. 

A Commis•iLo nii.o julga cotlveniente similhantc 
di.~po~iti ... o, que faculta ao juiz o abaixamento d:~. 
pena, de um a. dous terços, oudc fot• menos in
tensa o. respons:tbilidnde do criminoso; ou, para 
apr(lvcita.r n.s palan·as da emenda, -aos quo nüo 
civcrco1. u.bolida'. mas nota,;eimcJde climinuiclas, a. 
conscicncia c a, lim·c dcte,·minaciio de seus actos • . 

A Comnii~são entende -que bastam as di~po
sicües dos arls. 3l ó, e 3± para garantir a. dimi
nuição ela penalicla.de aos crim!nosos, qu.e cstivc,
t·em pot" ventura na~ condiçoes figuradas pele. 
e mentia; sendo certo - cpte a :tpprovação desta. 
acrt.rl•et:J.ri seria~ dce,·a.tthgens C1 r~guln~ o.dmi~ 
ni straç;\o da justiõa. 

N. 7 

Pass:J. a,::ora. a. Commissão :IG eetudo da arueoda, 
que diz :~.ssim: 

«Art. 26. Tamhem não afio L"esponsaveis cri
minalmente: 

i. O,; menot•es ele dez annos completos, conka. 
os rrtmes não se poderá proceder.» 

A Commissão admittiu a irresponsabilid::~de a.b
solukt. 1;ura os menores de <J annos de !dade, de 
acco1·do com o art. 27 § i do nosso C<>d1go Penal 
vigente, c com o substitutivo do S1·.· deputado 
Joiio Vieira. 

Os Codl~os da lhlin., Hespanha e Holla.nda ta.m
bem de tct"i:;,inam essa idade, como limite da il·res-
ponmbilidade criminal. . 

Quattto ú.lt::día, releva nolat•, essa. 1da.de acha
\'a-se .ii cons!'-grada corno o limit~ ~a sobNdicta 
irre<ponsabJ!tdade; e nem a Comnllssao do senado, 
nem a da. c:~.mara elos deputado~, q_uandotirercm 
de examinar o projeeto do novo Codigo, oppozeram 
a menoL' objccção ao systema ahi adaptado. 

A Commissão dei:<.:l. de nceitar calas emendas, Duranee a discussão, apenas o deputado Ros~ 
por lhe não parecerem conformes :i lição da. sei· so.no propoz- que a l'esponsabilida.de criminal 
encia, nem : s necessidades (la justiça, $i ficawm 11ão ro,se plena para _os mcn~r!"s de 21 annos, 
eHas redigidas como eBLão. No ~ntant", porq11c pOl'(!Uan~'' .era e" La a 1d.ac~~ e~Lgtd!l para. a capa
ainda assim rc~elam certa idéa aproveitavel p:tn cidade c1n!. Mas, a op1n1ao do dt.~no parla.men
attender a uma lacuna constat:tda, a Commiqeão tar n·, 0 pondo pravaleecr, porque, sogttnd~ obser
oll'~rece, por su:~. vez, esta. emenda substitutiva: var:l. Carrat·a, ~não é mister t<tnt:t capactd~do e 

"Art. 24. Kào são rcsponsaveis cl'imina.l- expe1•icncia pa.r:1. reconhecer os deveres _q~e de
mente os que, p;r defeito congenito ou :J.dquil'ido cot'l'cm da lei penal, quanta p::;ra almuHstr!lt:' 
do ccrebL·o, ou pe1·turbação funccional re5pecti,·a, se aR bens e defender seus direitos.» 
niio ti\'erem a li\'re detcrmiaação dt' seus actos. !\:t In"latet•t·a, na Rn;;sht, no Estado de New-
l>a~agrapho unico. Na disposição d'cste :l.l'ltgo Yo\·k, treco~tlte<,itl:~. a irre>pon.sabilidade abso-

não estão comprellendidos os surdo;;-mndos, qu~ luta até ?-OS l anncs. _ . 
ti~e 1·en1 recebido e'.\ucação itloncv.. nem O> qae OR CodJgoa de Portugal, dos cantoes s~tssos de 
houvel'em commMLido o facto em 'estado de em- Tessino, Uen~br;t, e Lacc~·t:>u, ~ bem MSl~ o Co
brío.guez, si eslc. não foi procu1·nda com o Jim de I digo d:~. Dít1amarca, elel'il_'ll a JrL'e8pon~abJhdadc 
animal-os :í. pratica do crime.» :>.as iO annos. 
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Os Cvdin-oe da ' Allemimba, Huogt""ia, Japão, c 
do cantão" sulsso de Zurich marcam o limite d.e 
:l2 annos para ess:~. mesma irresponsabilidade. 

o Codigo au~1riaco, a seu turno, não con•idera 
delictuo5a uma acciio, si o auctor rlella não ti
ver ainda complelado os 14 annos de idade; mas, 
tratando-se de agentes er1tre 11 e 14 annos, os 
factos delic~uosos q,ue elle!l commettem são eq11i· 
parados a ·sunples 1nfra.cçoes, e como taes pu
nidos. 

Os Codigos dos cantões suissos de Vaud, e Va
lois, fb:am na idade de i4 ann os o limite questio
nado. 
. Na Belgica e na França, não se admitte a ir
responsabilidade a bsolnta; e os menores até 16 a n
nos de idade só não são res:ponsa\'eis, quando se 
prova que elles agiram sem discernimento. 

«Si incontesb:•el, dix um illustre lente da 
Faculdade do Recife, si ineontestaYel é,- que 
não ha sobre o assumpto nm só systema perfeito, 

. -todos podem sel' censurados pela cdtic:1, não é 
··menos certo- que o projecto, aceitando a irres
lJOnsabilidnde absoluta p:~.ra os menores d~ (} 
annos, e os maiores de 9 c menores de 14 que 
agirem c:om discernimeolo,adoptou solução 1..~nos 
defeituosa.> 

- E' certo que os Codigos das nações vari:lm a 
:l'espeito da responsabilidade dos menores, e as 
opiniões dos escriptores não são Mcordes, susten

. tando até alguns o regionalismo, que nada mais 
.. seria do que a balburdia 11a lcgi.<lação penal. 

Neste JlOiltO, o projecto eneonLra plena justifi
cação no que escreveu o Dr. Nina Rodrigues, em 
•ua. monopraphin sobre .tls raças lw;mamas. 

ReferillllD-Se ao art. f!i do Codigo entre nós 
vigente e, com certeza, iden~ico no que lhe cor
respoude no projec~ da Commiss:io, escreve o 
digno professor : 

" A desegualdade na distribuição dos dotes in
tellectua.cs, \<Ido o mundo sabe, é facto to!a l
mente involuntario. Pol' faHa de intelligencio. 
não foram responsabilisaclas as pessoas que são 
della destituída~, ou quasi deslituidas; muito 
embora es~as nao possam pretender a estima ezn 
que são tidos os homens de intelligencia s:lpe· 
rior. Si, por con~eguinte, apeu.r de tudo, a es
cola. classica. in~iste em distmguir entre menor 
lettrado e menor illettrt~do, não se comprehende 
que a meGllla dis~incção dei:s:e de e:üst.ir no 
adulto, entre a responsabilidade do homem de 
intelltgencia ou instruido c a. do homem sem ln
teUigencin. ou inculto. 

«Não tem maior procedencía a invocação da 
inlluencia climaterica, pois que o desenvoh·i
menlo .organico é muito mais r:J.pido e precoce 
nos chmas quentes do que nos climas frios. 
Como Ferri, Vito Porto c outl·os, Alimena lou
vava o projecto 7.anardelli, por t er feito descer 
de 21 a i8 annos o limite da re~ponsabilidade 
eomj)leta, na Italia, porque - dizia elle com 
razão -si paizês do norte da E uropa. como Al
lem_anhn, l:Iollanda, can Lões d:t SÚissa, t~m 
ace1lado esse, e mesmo limi:es inferiores niio 
hn vi:l. motiYO para que a Italia, paiz meridional e 
portanto mais g_nenle. não o adoptasse, 

"O nosso Co<ilgo Penal Yigente, inspirado 
(perdôe-me o legislador), mal copiado do Codi"'o 
l:'enal_italiano, 1irou~e-.nos, porbnto, um progres~ 
redux.1nd;> ;:1 menoridade de 14 a 9 annos. 

«Progresso, porque a sociedade habituou·se
por esse modo- a. reprimir acções ;~.nti-.sOeiaes 
de indivíduos que, mesmo no · ponto de vista. do 
l!ne arbitrio, já se deviam. considerar responsa
vei~ . . Mas, pt'inclpalmente progresso porque, de 
accordo com os pre<'citos d:t thcoria positivis1a, 
dos meios preveuUvos, ou dos suust-itutos penaes, 
quanto mais baixa ior a idtl.de, ~m qu(! a acçiío 
da justiça ou, melhor, do Estado se puder cxer
Cl!r sobro os menores; maiores probabilidades 
lerá ella de cxHo ; visto como poderá chegar 
aind& a tempo de impedir a induencia de leterla 
de um meio pernicioso sobre um caracter em via 
de form:J.çii.o, em época, portan·to, em que· a 
acçã.o dolles ainda possa ser dotada de e.íllcacia.» 

Segundo o conceito do projecto da Commissão 
(art. 26 n, i) , contra o~ menores de t=l annos não 
se pL·oceded criminalment.o. Qui\.nto, porém, aoõ 
maiores de (} e menores de 14 annos, dever-se
ha insto.urar o pro.cedimento criminal; e, ver iii
cado que elles agiram sem discernimento., enlâo 
nonhuma responsabilidade legal se lhe~ impu
lal·á . 

E is ahi a. d outrinn melhor, ou, pelo menos -
a que melhor se coaduna com o n<>sso meio 
social. 

E' como pensa a Commiss:i:o, do que natural
mente decorre- que ella não póde euff(agnr a. 
emenda a que veio a.gor~ se raferiildo, e que foi 
ssignada pelo Sr. Rodrigues Doria • 

N. S 

« Na~ pane do n. Il, diga-se: no caso con
trat'io, serão recolhidos a um estabelecimento 
penal industrial pelo tempo, ate. (o mais como 
o o proj ecto.} » . 

Releva notar- que a 2" parte desta emenda, 
s uhscripta pelo Sr. Rodrignes Doria, eonail;na 
disposição 1den\ica ú. do final do paragrapho unico 
do art . 26 do projecto n. 116, lnandando
todas as penas, a pplicadas aos menores de i8 
annos, serem cumpriaaa em estabelecimentos es
peciaes, e, na falta d'estes, om Jogares separados 
dos presos d6 maior idade. 

N. 9 

Ao art. 27, n . i do projecto :tpresan1aram os 
Srs. Adalberto Guim:trães e Joilo Dan tas esta 
emend::t.: 

" Depois d;J. palavra ordem, diga-se l~gal. " 

· A Cornmissão tem motivos par:~. impugnnr esta 
entra emenda, porquanto o P"-nsamento que, 
nn especie, dominou-a foi- e:~:cusar quem pr;J.Li
que um acto criminoso, em excCIIÇâo de ordem 
de aut.oridade que ~nha compelencia. p!lra expe
dil-a, e quando assim proceda por virtude da obe
diencia de,·ida, <egundo a noçii.o dG Codigo Ar· 
genlir.o. 

A prcsumpção, ne~te caso, é - a favor tanto 
da 16galidnde d:t ordem, quanto da compeleneia 
dn autol:idade de quP.m tiv~r e!ta emanado. N:lo 
cabe ao inferior hierarchico apreciar a convenien
cia da dicLa ordem, e muito m~nos eonheceL· de 
sua legalidade, para cumpril-a ou não. 

Querer o contrario e, com certeu, implantar 
funes~issima anarchia, troenndo as posições, per-
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rnittindo confiictos em nada edificantes, impos-
5ibilitando não raro a providencial acção dt, 
justiçt<. 

J.'ai,·c le s!tbo,.donné jugf:!• iie la lcf!alite rlcs 
o,.drcs q~<'il ,·cçoit - o·est dctr!tir• la, snbordina
tion ltiera,,·ch•quc, ct ,·cnd,·c impossible l' cxcrcicc 
d!t !JOttvoir, como d1z Garrau:c. 

Pat'a quantos entondem-q11e o milito.r deve 
Gempre obedecer ú. ordem de ~eu superior, e pré
gam -nos termos mais ab•olutos- a. obedien
ci:J. passiva., nenhuma duvid:J. púde otrerecer o 
artigo do projecto e, consegu intemen~e. rejei
tnriio elles a emenda dos dignos deputr.dos b,1-
hia.nos, 

Muito em bom. pense de modo contrario, nem 
pnr isto a. Commissiio aceita a emenda propost:~, 
e que acima tran~creYeu. 

A obedicncia hírrll/l·cl<ica ê um dos P'f"incipios 
ftmdamcntaes da ordem social, escrcVG Rossi; ma,s 
esta obcdicncia não de'"~ sc1· nem cega, nem jl2S
si1)(], : eUa suppõc a, lcgitim idade da, o;·dcm c do 
commanào, c esta prcsumpçiro d (fltC -em gc(al 
- piJc a, coberto de tod(t, responsa.bilidad c os a c tos 
elos agentes da autwida,<lc. Mas, a prcs1t1»l'(,""io 
dc~;c cess<:tr, desde q1tc a ordem d ma,nifestamente 
c>•iminosa.. 

Assim. si tratar-se de um acto discricionario, 
ordenado por autoridade superior, a quem SP. de,·:~ 
obediencia hierarchica, o e:~:ec11 to r niio se púde 
escusar de cumpdl·a; fica, porém, elle i~emo de 
responsabilidade, porque não ó possi vel - sem 
perigo - firmni" o precedente de que o inrerior 
tem ~.ireito de conhecer da legalidade ou i!lcga.
lidade d:l. ot'dem de seu superior hiernrch i co. 

Rivarola, commentando o artigo do Codigo Ar
gentino, que cont~m disposiçiio semelhante, pon
dera : « Não basta a simples obedicncu;,, é n~ccs
sa,·io alc'm disto que o aato tenha .<ül~ e:;ccc-utado 
em 11ü·t~tde de obcdicncia devida. Qna.ndo, cnt>·c
tanto, existirá ta~ obcdicncia l A lei não pôde 
di::er ma,is. Não ê o Clz..<o do legislador 't"C.<OlJ:"CI' 
quando a obcd•-cncia, é dcmrla, c sim o j~dz. E' 
uma das ·m"l:tÍtas concessÕes. q-ue a. U~i (;ll1?l"l_JJ"C 

forçosamente {a,::cr ao C>'itcl'io de rfUetn a, deve 
apPliocw. 

A obedieucia, ~m todo caso, deh:a de ser es
cus:l. para. o respectivo executor, quando a crírni
nalidade da ordem é tii.o evidente, a ponto d~ 
destruir por completo a presumpç~o de sua legi
timidade. 

Demais, a emenda sendo approva.da mnda.rio. 
completamente a figura do crime, definido no 
projecto da Commissão, qu'e a1i:is -no ass~Cmpto 
-está de accordo com a mait>ria dos Codigos 
das nações civilizadM, como sejam o Argen
tino (art. 2!0), o francez (art. 327), o buugaro 
(art. 473), o be~llandez (art. 43) e outros. 

N. 10 

Ao :l.rt. 3J. mandou o Sr. Alfrodo Pinto a 
cmoncl.a seguinte : 

"Supprimam-se as disposições éomprchendidas 
nas lcttras a e b. 

Da Iettra o supprima-se a palavra- outras.» 

Eis o att. 31 : 
A ) prc..:alecerá qualquer aggrttvante; com ex

olu,iío d e toda, a,ttcnuante, sc1~ _pre que prepon• 
de •·ar a, pel·,;e>•S?."dadc elo criminoso; 

11 ) prcva,lcccrcí qua-lquer a!tenua,nte, com. C:X:• 
clustio de toda agg•·ava.ntc, scmp·c que o crnm
noso não se tivl:-l' acha,do em cond içõcs de conh~cc·•· 
a gra-,;irladc c pc1'Í9v da sittca-çc"io a- que $C expo:, 
nem a extensão c con ... •cquencia d~ sua. 1'espon
sa.bilidadc. 

Na applicação da penalidade, é força convir, 
não se p6de dei::rar de attcnder ao movei do ct·ime, 
aos meios de sua execução, e aos faclot•es sub
sequentcs. 

D:1hi vem - qne o codir;o italiano fala em 
mal~adc::a br·zaal, ou !Jravcsseâcias; ~Om? ode 
Zaricb especialmon!ê _agg~n.va :-<. pen:o. :>. t:mpo:-se, 
n:~ mediclil. d!l. per~et•stdade e crueld:J.de rnamfes
tadas pelo delinquen.te. 

E a indole mor:~l d'este, não ha negai-o, é um 
cdterio importante para se lhe o.ferir a respon
sabílid~de. 

« De facto. Ent.re n.qnelle que age, impellido 
por um conj1mto de circum~Lanci;~s ex.traordi:
narias, lc,·ado· por um p•~ar c:>rtremo ou ~emor . 
invenci,e l c o que commetto o crim<~ pel:l. triste 
esperaoç:~ 'd,t paga, visando apenas o lucro, . 
ou dominl).do por outro motivo semelhantemente 
ignobil, existe differenç:l. palmar_~ . _ 

" A. verific~çiio de torturas ou de so!lrtmGn.tos 
c::rcepcionaes. impostos ao paciente, b~sta. para -. 
revelar a maldnde do seu olfensor. E assim por 
diante.~ 

J:i tendo discordado da emend:l. .do sr. Ro
dri""ttes Doria, sob n. G, n Commissão zei:J. aua 
coh~rencia, oppondo·se tambem a essa outra de 
que vem agora trat~tndo. 

E a Camara naturalmento se lembrará das dif
ficuldades que. r:a •igencia do Codigo Criminal 
de iS30, nasciam para applicaçiio da. pena _em seu 
devido grão, toda "I"CZO que concornam ctrC\lrn
stancias aggr:l.vantes e attenuantes, rol:>.ttva• 
men t~ no ré o. 

Po~qu0 a maio~ia dos juizes entendi:l. - que 
todas c lias tinb:>.m a mesina importancia e força., 
vi~lo como a lei não distinguia umas das outras 
e, diao.t~ do silencio que guarda.-a., devia~ _se~ 
Lod:ts equipat':l.da.s : ao passo que outros jUtzes. 
a!le,avam - que em ambas ae classe~ haviam 
eirc~mstancias de maior valor e ponderação, que 
annull:l.vam, portanto, o em~ito das que lbea 
e~am sob este aspecto, inferiores. 

Liquidando esta questão, do certo que o projeeto 
pre~ta serviço apreci:J.vcl, qual é S<Jmpre - o de 
uniformisur o direito. 

K. 1l 

Os St·s. Adalbcl'to c Joio D:mto.s apresento.ram 
m:-.is ost:J. emenda : 

«Art. 31. Em vez d~ «p:l.r.tgrapllO Utlieo», di
ga-se : « ~ 1°.» · 

Accrescen te. se : 
A Commi~são vê-se forçada aind:~. a divergir do "§ z.o Xão l1averii. circamst:~.ncia aggr:wante 

nos crime3 comme~tidoa na conformidade do 
pretendo sup- art. 2~"-

illualre dep,tacl o. 
Bastad. ler a disposição, q u~ se 

primir por meio da emenda, par~. 
que esta não de,·e ser approvaq:l.. 

logo se ver-
A Commiseão aceita a emenda, 
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O fim desta, como um ele seus· íllusL••cs autorc:-s 
decJ ... rou, é - sobre(udo c d ia>· incon.scqucncias do 
jldr;a-mc•l to. . _ 

Nes Los termos, a Comm1ssuo concorda com a 
emencb, posto que rel;•li•amcnle á sc~nnua 
parL~ d esta deva accenbar - que das disp:JSÍ\'õeS 
d() projccto so depN hende cl:J.~alll~nto que, nos 
casos ura indicados, niio póde haver aggra
'':J.Ç;io da pena. 

tarnbcm em ,·ís ta a violar.ão do r espeito, devido a 
pee~oas a <J.uem estamos vinculado.s por h•cos de 
estím:l c~peciaas. 

Quem leva a efi'eito um cdme, em acto de la
gitima defesa., ou de necessidade (art. 2\l), em
bora exced a os limite$ de uma e de ou ~··a, não r e· 
vela, de certo, directa. i ntenção crimino;;:~., nem 
d;i prova de perversidade . 

Entretanto, o p~ojecto niio peNlet•ü. por poup<lr 
o 'trab:ll bo d:LS interpretações, que muitas vezes 
pela su:1 variedade deturpam o \'ercladciro sentido 
da lei, criam difficul<Jadet :l0A seus c:s:ccutotes, c 
co1n certcsa enfraquecem a l úrç:l mot·al ela jut·is
prudoncía. 

N. 12 

Ainda os Srs. Ada!bcrlo Gtti ma•~'le!l c J(Jão 
Dantas propõem a supp1·css:lo do § '1° do at·t. 3.2 
do p1·oj~cto. 

A ' Coromissiio, porém, parece - que est-a 
omenda n ã.o pôde ser a.pprovada. 

Nem tal disposit ivo deve ser conosider:~.do in
admis.<Uvel, unicamente pelo fac:o de niio e:;.L;~r 
conLemplado quer no Codi:;o de fS30, quer no de 
i890, quer Jinalmen te no projecto primi~il·o de 
1893. 

A verdade ê - que a mesma razão, que e~
l>_lica a existencia do cita elo § 4", s~r"e p~ra jus
tdle:tr ::1. do§ 8• do refe~ido a~t- 3.2. E como os si
gn:~tarios da emend:l. não ~e insurgír:1m contra o 
segundo, era logico espet"o.r rruo 1ambem deixas
sem passar o primeiro dos par:1graphos apon
tados. 

P ois qno para. o ell'eHo de aggravar o crime a 
ingratid.io eleve t~r o mesmo \"alor, ou se ·Lt·ate 
de parentes, pupillos, inferiores e wperinre~ le
~itímos. ou de protectorea e berufeitores do d c
linquente. Ern quolquer destas hypoLheses, o 
]lL'incipa.\ senlimento que ~;e reealca e um só ; 
como é por certo idenLico o m:1l, que a sociedade 
então pune . 

Qt~em, seguindr> a Voltaire, entende - que a 
in_rwatidiZo d a indepcndencia, da alma c uma 
-virtude aprccia .. cl, nã.o crr~rú s i a<lmihi!-:1 até 
como elemento de nltenuaçã.o do crime . ?.La& par:l 
os que sustentam, como Condorcet, qu.J a ingra
tidã,o ~ o -vicio da,s a.lm a.< pequena-s, e !la ha de 
conco1·rer sempre p:~r:t aggravar a infrac,ão. 

Jú o pa.dt•c Vieira e:.:ciamava.: dil-á.< todas as 
co1ua,s m as, .,i disseres - hi!Jt•ato ! 

E. um dos il!t\sLres autol'es da emendn, que ao 
jus Lifica.l-a affirnuYa - ta-11to quanto pVcic sc1· 
apreoiet,t:cl, n in[)1·atidão j ci C11tt·a como cl~mento 
de a,ggrava~ii,o do c1•i;nc COilllu~ttida cont>·a as 
pessoas rlos a.scend<n!es, conj.u~s, c 01<tros 1,,·e
v istos n o § S<>do art. 32, é o prOJlrio nliás que 
prctancle :l s upprc,sào do § ·1·' elo mesu.o ;Lrtigo , 
em que a ingJ.·o.,iclão é dil·ecta o form~lll.len Le coll
demc.3du ! 

. V:le ni~o. com cer leza, algtlln:l il>cobm·on
Cla. 

N. 13 
Os me;;mos Srs. Aclalbcrto e Joiio Dantas otra

recel·am est:1 ouLr:~. emoud;~: 
"At·t . 3.2 § 8°- Supprimam-su o,.-; pal:~.vras: 

CO'ls :o n~uineo ou amm, tio, sobrinho c cunhado 
duL"a.nte o cunhadio.» · 

A Commis.'5.'io cnlende - que a dil;po>içao do 
proj ccto ue~e ser m:1ntida, pois milít:t em favor 
de li D. :1 mesma ra~ão, '1 uc pó ele set• in voco.da 
em refercnci:. aos outl-os po.rente3 do de1inrtucn tc, 
que o ci tado paragrapho enumera, e :1. emend:~. 
aliás respchou. 

E' sempre a qu:~.lid<ldc, que h3. no o!fcndido com 
r~l;\çiio á pessoa do clelinqu~ntc, e póde ser c n
car:tcla so ~ di\•et·sos aspectos, o qnc predomina : 
ura pelo amot· o reconhccimcu~o. a que nn1 cobri
g:~.clo p:>. ra com o ou'lro; o•·a pelo respci~o n:üural 
9.u e, uma ~cz perdidu, produz exem plos r~nestos 
a socíedn.de; ora. linalmente, po~'}Ue os crimes 
commcltidos em simill.tan·t'·S con:lições revelam 
- regrageral-um ma:timo alm~o de c<>nliança, 
a qu~ curnp~e a lei muito especialmente a.ttendcr. 

N.il 
Ainda c.s mesmos Sr;;. Adalberto Guimarães c 

Joiio D~:~nt~s pl·eten(lem cor rigit• o projecto , com 
a emenda c1ue se segue: 

"Art. 32 § 16- Depois dus pabvrns d~sgr-aça, 
pa,·ticular :lCcresecntc-so : do off~mlido . 

A Commissão, poré m, não pôde acccit~r esta 
idéa, e acredi ~a mesm!> <tu", su por• não ler sido 
bem apanhado o seu pensamento, fvi apresentad:~. 
a emenda. 

i\'ão é possível c ontestar- se que, por occasiiio de 
qualquer c:llo.midade publica ou desgTaça p arli
cular, mais facilroel\ to se po~sa pro.tion.r um acto 
criminoso, mesmo sem Ber Llirigido contra a vi
c~ima principal desse inro•·tunio. E ningucm, por 
cert-o , n egará que tle h\ modo o delinquentc de· 
monstt-a. cort:•. pet'Yer.sidade, que cumpre leçar em 
conta na applicução da pm::,. 

O ponsamcnw ela emenda, ent~~tanlo, é res
lricto ; quando , ao contrari.o, os int•t:tos !h Com
míssl1o Yis:un fins ro:J.is largos. Po~ quanto, a 
Commiss:'io quer que a p~n:1lidade seja agg•·av:ld:l 
sempre que alguem se :l.proveitar do momenLo, em 
que :\ <lttenção puiJlie:t ::;e ache preoccupo.da com 
um fu.c~o c~lamitoso, para commc~L~r mais o. 
5alvo UITl crime qualquet·. 

Todos necessari;l.lncn•.e sentem - que, neste 
CD.'O, o delinquente ntz ostentaç:i:o elo sc11 índiiTe
rentismo á ordem ~ocial, c calcab com o alvoroto 
supervenienLc p:lr:t t!vitar- tanto que se C(l)balll 
as prova~ do fac to incrimin:>.do, como o. sua 
conse'luent.c punição . 

x. 15 

Em todo o C3so, com·ém registrar - que, con
signnntlo n <lict:\ aggr::IVante elo § so, IIC teve 

Ao art. 33 do projecto foi mo.nda c!n a emenda 
:1 s~guü·: «,\crescente-se-§ 5 .•> Qu.1ndo for 
\'el·iJic:tdo que o delin<1ucut.o simulou <!lemenloR 
ou indícios muterío.es do accusnçii.o contt•a um 
terceil·o inMcente. de mo(jo a to1· este s~>ll"rido 
qual<JUCr pt•cjuiw ·ou ve:tamo.- _1dallx:rto Gui~ 
1naruc.s.- João Du·ntas. ,. 
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A Commis~iio aceita esla. emenda addHb::~, mas 
propõe que ella fiquP. redigida assim ; ' 

_ § 5. o Quando se reconhecer que o dalinquenle 
a1~u!ou elementos, indicias ou vestígios presu
IDlYets da crtmmallclad~ con~ra um tet·ceiro 
innocent~. que por cst:t. Ci.t.u"a. veio a svíTret· I'rc
JUlZo, OU flUalquer conslrangimcnto. 

N. iG 

guc cn el nntndo y c11, las ,·eclusas - (Arena!, 
E.,t. Penit. 2• vol.) 

E, de mais, todos sabem- que a mulher 
dlspõ~ ele recursos, C<.•mo a. s~ducçãõ e outros 
iguaPs, que collocam-na em condições de mais 
fací_lmcnle do.r p<tsto á propria pet·versidadc. 

St as e~b.tisticas ([emon>tr:~m -que :~. crlmi
naliliado feminil é muito infe~·io~ :i. dos homens, 
a~ ch~onh.,\s judicí:Ll'l~s enketanlo rqristra.m m·l
mes, p~::tlicados por mulheres, que l'evolaram ora 

E' do S1•. Alfredo Pinto a em<lnda, que diz : grande c~tteldade, ora verdadeiro re()_uinte de 
cyni~mo, Ol'ct lin~lmente desmedida ~stucia pa1•a 

« Art. 34. Supprlmam-se os §§ 1 e 6. » inulili~ar toda~ as pesquiz,,s d::. policia na ins-
:1. c m · .;- - 1 b. - lrucção do respectivo processo. e todos os esforços 

. • o mts.,:'-o nao. _l esco te o mo!1voyor que o 
1 

dajustiç:t 110 julgamento regular da caus:~. 
JHUst~e dcpuüdo alntr:1. a suppressao desses dous · Desde as B~ewv~lliers, Soglet, Dum:lirc. Bolll
Imla~;apt~os d~ art. 3c1. . • . _ . ~a,t, c outras similh:~u tes, até essas heroínas sin· 

. lms.a. razoes qne .os JUotdica.m sao de _tal gnbrc8 do amor, cuja. ruelhoL· :Lrmae ovilriolo,os 
~Vl~en.c1.1, qua f.~r-$e·hla segut'::LI)_lente uma 10- o.nno.cs jndicin.ri~B estio chei0s de nome.> de mulhe· 
JUrt:t a ~o.mara remeu.oral·as aqlll. . res. qne"se celcbrisa;·am a cusr.a de nma. perversi-

De, ma1s, ellas a7h~m·sc ~o""'gnadas no Cod1go d:cde rat"~, 0 .1 de uma dcnener:~ç:Io de sentimcaLos 
de_ .1~90, ~ no p:oJ_;~Lo · pn'::'~:':o.; que ~ C<Jm- profunda e cabal. 0 

mt,sao fo1. enqa.r~,u.da <.lo I~1cr, o que lmporta E num t~mpo em que a l~i civil permitlc-qac 
rc~onhecei .. a JIIStl\a qne. as a.w.J':ll'!l.: scnd? cet·~·J o. m)llhcr se emancip., aos dezoito o.nnas de cdadc, 
CJ.':c o Codl.0 0 de 1::i30 tamb~m. 1ns~rt:~ o. dtsp~sl- Lem como que em certos casos ~xerça por direito 
tn?, confit.mte ~o d1clo § ~·· _ctrcu~st anc1a proba- proprio 0 patdo poder, c, aind~. não satisfei~:l, a 
torta da s,_abedor1a e do patllO~lsmo ct~ sua refiecttd:l. mulher t.lt<pl!ta ao homem 11a. lu ata pela 1:!da o 
elabo~r.çao. acccsso a todas as cco·,-ci,·a.•; nii:o é logico, n~m 

N. 17 jUSto,- que se atlopte a emenda, mandanuo atte

Ao art. 3! do projecto d" Commissão foi oírc-· 
recicl:t, pelo s... l{!)drigues Daria, a emet1da 
ndditira asslm formubda: 

nntl r, simple~ulenle pela. clrcltmslancia do se~ o, 
o.; crimes fJU€1 a mulhet· comnlett~ra 

l<:ski. no. consciencia de todos nós t:ma verdacle, 
qae ;c e:q><rienci~ de muitos seca los cunlirnla. Si 
a mulher, qu:1ndo cJmprehcnde oBm a 'infiu~ncia 

« § .... Pe1·tencer o delinqucuie :1.0 sexo fc- c o prestigio que e>:orc~ na sociedade c uo l:u·, 
minino. " (jUando conser,·!l imm:J.cul:ul:l. !1 dcllc:J.dcza d~ sous 

A Commissiio, porém, opina con1L'll. ess:l. emenda, 
apez:~.r da srmp:l.Lltia que :i prlmeiril: vista dia 
desperla, Kiio se tr!lt:L., no cmtanto, :~qui de 
mover as fibras do sentlmcul:Llümo, nem Lão 
pouco de desconhecer o pnpel e]e,·aclo, qnc :1 
mulher desempenha na sociedade ; trnta-se, 
apenas, de reconhecPr a verdade dos factos para 
fa~er jusllç:l. completa. 

1Jm Cod•go não comporla o> tr·anspQrtes d:o 
poa;;ia. po1· mais sincc,·os e doces que ocjant c·lles; 
numo. lei de si111ilhao.te nnLurcz3, só se ]Jooe 
encarar a roalidllde na sua nudez inteiro., si 
bem que muitas vezes d~sconsol:Ldora.: sü ~e de•·e 
mir:~~ um lim, sempre elevado ali;is, quo ci a 
ordem e a feLicidade sociaL 

Jámais a fragiliclarle da mulher foi tom:td::t em 
consideração para. attenu:~r-sc-lhe o gr:io d!l cri
minalidacl~. E parece, ao conL1·arlo, <Jua cxact:l
m~nlo por ser a mulbc~· mais tlclic:ula nos seus 
afl'cctos, mo.is alhei:\ üs p~ixõe~ qne commum
mctltc abalam a vid;~., o mais inclinada â bon<.hdc 
e (J.Q amOt', Ú qllc eJl~ dcll!Oll StL';J.lll:lior pC~I'CI'>'Í
dallc, qu:~.ndo cs<tnecc e snO'octt to([IIS cs~cs no
bres sentimentos pa1·a rcbolcar-R~ nu. ~ent i n~'- t\o 
crime. 

As.;im, a approvaç~o Ja emenda ad•.tiLiv<l , . ., lct·i:.. 
~bt•ir un1J ex.ccpçã.1, ou ct·~at• llll\ cot't0 :ll'ivil,•gío 
em fa\'ot-...da lnnll: •· t·: ,.fio oh>~ant(' 1"'S"li'· ell:•
conlo o hot n<!ru- su1Hc?ente i ntclligen<"ia po.t·:L 
di•criminar o h~m do ntal, o compt•chcnclct· totl•JS 
os Lln•crc•S que ~ lei lhe imi>Ün. 

La. nnt.!J'-''Y' /.ú:n1~c las ?nzs:.iltl-S 'i·~:so,·cr:.'i ;nol·t:t,.lr.:s, 
ig1lal intclli.'J<'ncia, ~cicnl~ cOI>1]ll"md~ y quic,·~ 
como cl llombrc, J>Or lo Qll~ Ttcu1os ouscn;culo cn l(ls 

Cnmara V. 11 

aJlcctos, qu:tnclo emfim sabe salientar-se pelo cs
[lirilo c pelo cor~ç:~o, chc:;a <tttasi a so confundi~ 
com o anj o, t:1mhem qu:1n<lo clb .,e deh<t cor· 
romper a 'ilipcndl:l-r fica muito :tbv.b:o do homem 
na C>cab c\;l d~gr:ulo.çiiomol'!ll, porque- mais do 
que cllc-so subme·ttc a todas ns vil~zas, a.cc'itn
"H'is [;tcilmcnta do quo cllc- as maio1·os abjcc
ções. 

DcL~ixo, pois. do ponto do "Vi•'l:~ dn crimina
lida!lc n::io p:~rrcc [~ CornnJi;sf(o que haj:1 motivo 
P''ocedeule p:u·:t >c cstaiJe[,,ccr u desigu:J.hlaue, o ti 
dislinc,:ão LlUI,! 4\. cmcnUa sugg-c~·c. 

?'!. 13 

,\o nd. ·12 n. I, pt·opoz o St•, Alfredo Pinl·l c~lo. 
oulra emcnJu : 

« Snppl'imam-H~ u.s palavras saft·o llCc/iclo do con
dclilnado, até Jin:~l. » 

A C•>mmi~~iu vê-se fot·çada nc,;\c p~nto a cli
\'c~·git• do illustt·o depu lado, cuja cmcntl:L coMc
quL•ntcnlcnLe cl:a Dàu ]JÚdc rtc1..!il:ll'. 

~:ul;t jUSLiH ,~a cs~,, nlod iHc::t~~\o, qnc se prc~endc 
la7.Cl' n ,; p1•ojcclo. Aclmi Llid•> o t•cgiuJcn pcnilon
clario tl~t ~rgL·,-.;;a.•;fio noclu~·na. oiJrig-aL~riJ. ~ tt·:\
ualho ~Jll COII1ffil((!), !li'(O OU~t:l.lltC, O prOJCC~O lacuJta 
:10 ,,.,n,Jemnauo o i~robm~nl<> , 'JIIO ali~g fica dc
Il··tLll·Ht•~ •le cct~t::ts cundi(:ü(!.~, r1uao_;; aR que r~re
,.,·m-<c ao c.>l:.tdu ('LyRic•J e wortll do mesmo con
dcmnaolo. 

l~' Lcm tlc ver-qac dalli nenh1un tJrej\liW p1>da 
1·csaHar par:1. a disciplino. uo cslauclcctmenlo, nam 
p:u·a o reg>imon :uloJ) [.;~do, po1· este, c menos ainda 

3~ 
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para o cumprimento da pena; pri?c_ipalmen~ com 
rel:>ção ;i.qu~lles .a quem for perm1tt1da. <'Specte de 
trabalho dh·erso da.s existentes n:l prisão (art. 4i 
p:lr:l!!l':lpho noico). Tuclo, ao contrario, fica. per
f~itagtente conciliado; o int~resse l~gitimo da 
sociedade c o direitv indisputavel do condomuado, 

N. i9 

A' Commissã.o che?a a vez de m:mifestar-se sobro 
a emenda otrercciaa. ao paragrapbo unico do 
:~.rt. 4:1. pelos Srs. Adalbe1·to Guimarães e João 
Dantas. 

Diz ell:~.: «supprimam-se as pal;nras do para
grapho un!co podendo, porem, lll~ s~r pcrmittida; 
t~tc. até ao fim . » 

A' Com missão pensa - que niio ba motivo para 
a pL""etendida. suppressão. 

O parag-ra.pho unico cit:~do pcrmitte ao condem
nado a escolh:~ d:>. ospecic de t ra'baillo - dcntrc :>s 
admittidas n o est:~helecimenl.o peni t.lociado- que 
melho< lhe corwier; c faculta :10 respectivo dire
CI or consentir que, :i vista das condições peculiAres 
de certo condcmn:~do, esle prefira outt·a espccie, 
feira do ntJmero d :l& c:ri<tentes na su:>. prisão. 
D~ste dispositivo nenhum inconveniente ha ele 

resul tar pat·a o l'egimen p"nitenciario pNferido, 
ta.nto mais quanto a a na a.pplica."iio fica. subordi
nada ;J.s condições do condemnado, qne devem ser 
convenientamente apuraclas, e da disciplin"' do 
estabelecimento, 11ue não poder:í: ser sacrificada 
júmais. · 

Comprohende-sc sem tiSlorço algum- que a um 
banqueiro, por e,;c:n pio, não se pcrmitt ir-.1 exercer 
sua profissão n:~. penitenci:tria. Com o m~díco c 
o advogado o mesmo se d~r;í . 

'l'rafa-se, pois, do trabalho manunl, que é o 
unico :~dmittido nos estauelecimentos de5~a na
t ureza. E como pótle a~ontecer, muito f:~-cil 
mcnte, que niio b:lj:J. todas as muliiplas especies 
de tr:~.b:~lho no e~labelecímento em que se encon
tra o condemnado . então se lhe concede exel"cer 
uma outra em que J:lcsteja porventura habilitado. 
O fim que a lc1 mira não deh:a por cedo do ser 
attingido. 
No.~ e >tahelecimentos congeneres da Eur<>pa e 

da America é ôlssim que se pratica tambem, 

N. 20 

Ao art. 43 foi oflereclda est;~ emenda pelo Sr. 
Alfr.·edo Pinto: 

«Em vez da palavr a emenda, clig:~-se rege
neração . ,. 

A CommiRsiio concorda com o alvitro Ruggerido 
pelo illustro depu·t~clo . 

N. 21 

Deve-se, ltinda, !lOS Srs . AdallJCl'!O Guimo.riics 
e Joiio Danta~ a emenda sub~tituLha ao n. III do 

· d i to ar~. 43, coa cebi da nc;tes i ermos : 

«Ao conde:nnado mais de dtms vezes á pena 
e :s:cedente de cinco annos de prisão com trabalho.» 

" Ao condemnado por duas ou mais vez~s á 
pen:L e1:cedente de c!nco o.o.nos de prisão com 
trabalho. » 

Dest'arto, a disposição fica mo.is correcta. e ao~ 
mesmo t.empo mais justa.. 

X • .2.2 

Ao arL. 51 propuzeram os mesmos Sr>. Adal
berLo Guimarães e Joã.o Dantas a emenda, que 
se vai ler: 

« Ao art. 51 - Depois da. palavrA «compu
tada.s "• d iga-se : "pela metadeJ>. O mais como 
está» 
. ·E - por sua vez - o Sr. Alfredo Pinto ofl'ereceu 

esta outra. additiva.: · 
" Ao art . 51 accrcscen te-se: 
P aragra pbo uni co:- Asus.?ensão o.dm.inis tra ti v a 

e a. prisão preventiva sera.o do segumte m odo 
comp!!. tad:u~ na pena. legal: 

Por um di.a de suspensão n.dministro.tiva ou tro 
de prisão com ~rabalbo; 

Por dous dias d e prisão pre>entiva um de p ri
são com tro.balho ; 

No caso de conversão (:~rt,) . 
Por u m din. de Stlspensão administrativa ou de 

prisão preventiva outro de prisão simples.» 

A Commissão, porém, não p6de a.eeitar as 
emendas alludidas . No emta.nt.o, alvitra - com o 
proposita de melhorar a. disposição do citado 
art. 5i- a emenda subs titutiva, que ora apre
senta: 
· ·" Art. 5L Não ~e con sider"' pena ~suspensão 
adminislrativa. dos funccionarios publicas, nem a 
pt'isiio preventh·a. dos indiciados; não obstant~, 
s~rão compu tad.l.s :~mb~a na pen;~. imposta, aquell~ 
por inteiro, e esta com o d~sconto da 6:r. pa~te .» 

Como a pena de prisão, no conceHo do projecto, 
deve s~mpro ostar acompanh a da de trabalho, não 
é razoavel que seja nella. C<Omputada por inteiro 
a prisio preventiva, que é pd~iio sempre sim ples. 
Equipar:>.r o~ dous insti~utos , qu? c~<;ee!'cialmente 
ditferem, mto parece a Comm1ssao JUSto nem 
prudente. 

Em toclo o caso, a emenda. substitutiva., que a 
Commissão formulou, tem a v:~n t;~.gcm de unifor-
mis:u·- nesb parto - o Co digo Pen:,) com a lei 
n. 449 de H do outubro do 1897, art. i", que já 
vigora parQ. os oJiicia~s o praças do pret do 
exercito nacion~l. 

A Cam!u•a, porém, r~solvorá como 3. sua. sabe• 
dori:l. lhe dicto.r . 

N. 23 

E ' do S1•. Affonso Cosia :l. omcnd:1, quo n(1ui ao 
copi:t.; 

c Substilutiv:~ ao ~ rt . 5G:- A condemnaçiio por 
mah de cinco annos ler:i. como oJfeito a pcrd:t do 
empre<>o publico, exercido pelo delinquonte; por 
ma i~ de i t) , a priva.ç[o do pa~rio poder; c por l!O, 
o divol'cio nos tel'mOs do decreto n . 181, de 24 
de jane iro de 1S9J, si o ca njuge innoceoto o re
querer.-xo 

A Commissão aceita a idéa, constante desta 
em~n?-a; propô~, porém, que o dieta numero fique A Comm.issão, porém, não 
red•{pdo pel:l. forma seguinte: emenda, 

pôde aceHar a 
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O projeeto mantén: nesta. parte, o qne já. fôr:l. 
votado em i" e 2a discussão peltL Camara· en
tre\:i.nto, é preciso reconhecer - que ello' não 
se occupa. propria.m~nte do di\·orcio, nem ácerca 
de tal as~umpto legisla.. 

Considcr:1. a. di~soluçii.o do ,·inculo eonju!:al só
me.ote como efi;,ito da. pena em certo> casos, do 
m~smo_ modo que a. perd;J. de empt·ego publico e a 
pr.vaça.o do pa h•io poder o sii.o noutros casos. 

E a disso!ução do co.so.mento não é novidnde 
em nosso direito, con ... .:m lembrai-o. Ella. esLá 
positl\·amente consagrada no decreto n. 181, de 
24 de jaoeiro de 1890, pois que a nullidad<l do 
contracto decretadn em qua.lqttcr das hypo ~bC!ses 
previstas nos al'ts . 61 o 71 desse decrelo, outra 
causa n:l'o é, nem ouk o efl'eito pl'oduz, senão o 
deaapparecimenlo lc~l c completo da socicda.dc 
conjugal. E o facto J:l se tem verificado mai:o; de 
uma vez, por força de sentenças j1:diciarias, cone 
forme a Co=íss~o foi compcwntemente infor
mada . 

E-circums1ancia para regis~rar-se-entra os 
diversos casos, em que pódo ser annullado o ca.
samento, e consequentemen:e dis~ol v ido o >'inc:tlo, 
encontt·a.·se na lai o 11:\ ig-nornncia da crime in
affiaoçnvel, e aindn não pl·escL•ipLo,commcutdo por 
~'m dos conjuges, an les do mesmo c:1.samcnto. 

]l;ão h a, poL·tanto, motivo para estrJ nhcza, t~r a 
Commissão adaptado a disrosiçiio, que se pretende 
supp't'imir ; a quol permitlc - como eflcito da 
pen:~. -a dissolução do vinculo conjug-al a re
querimento do conjuge innocenta, no!r casos de 
condomnação por l20 ou mniR annos, e nos de le
nocínio dcfiniao no art. 281, § .2cit-:~do. 

Não se póde em consCienci(l. contcst.:~r - que, 
da.das essas triste:! circumstancins, a dissolução é 
o unico remedio effi~az par;~. uma situação into
lernvcl, em que se vil collocado o conjuge inno
ccnto. l]J sem du~ida. ella. cria uma posição mais 
decente, o diga-se tudo--mais moral ru~smo; pois 
que ~vila o celibato fo~yado. e póde impedir o 
desregramento de vich. a ~a.ber , 11m ~>M.ado con
trario, quer :i.s loiu mor::.o•. qtiCr ú. naturezo. hu· 
mana, como dizia i\1. de 1\Iarcere. 

"bi~ grave, com toda. a certeza, c o facto a que 
a.llucle o art. 56 do 11r.:Jjec~o. com referencin. á 
di:;so!uciio do ,·inculo conjugal, do que o outro, 
;~pontado no :~rt . 71 elo dect·eto n. 181 de 1$90. 
Alli ba condcmna,~ão pass:J.dn em julgado. P. .que 
se prolonga per um espaço de tempo, rela.tn:a
mcnte longo; m:Ls, :~qui tudo se reduz :~ Í>!dicios d~ 
crime, cuja nutorla., alin:l.!, póda se verificar não 
caue t· :Lo conjuga a.ccusa.do. 

Nestas condiç&s, não scr:i. illogico, contra.di
ctorio, injusto, neg:~r para o fa.cr.o mais grave 
a.quol!c mesmo e[eilo, quo aliás concede-se para 
o íaeto menoij grave ? O le~isla.doJ, nssim 
proccdondo, nilo incorrer{~ em mct·ccida. ccn· 
RHr:t. 1 

Nem nos csq~tccamo~ de quo a. Jler~on~li•l:tuo é 
um dos C3 r:tc\orc.~ da pena.. Dahi, nntul':l.lmente 
dC!Corrc - q:~o o conju~e innocen lo não de<~ sol._ 
freL' as eonS<lquen.:ias d::t. ponil impost:1. ao con
jugo culpado. i\1~11 cllo a. .•oJrrerá, de cert(}, uma 
ve" qtt~, p<H cattS:l. d::t. pervcrsi<tado c priRlto cl'este, 
fique pt·ivado de r~~liz::t.r o ~eu destino soci:~.l, pr o
cr~a.ndo e educando n vrcl e. constituindo o cn· 
grandC!Cêndo a. f:unilia. , obedecendo i<S ::t.lt:•s 
auggestõcs da. sympa.~hia e do amor. 

1!: si e verdade- que o conderunado püde, nos 
te\'mos da Constituição da. Repub\ica., obter a re-

visiio elo seu proces!o, ou ser perdoado, não 6 
menos corto, quo o argumento deduzido dahi, 
longe de f:1.vorecera procedencia da doutrina. con
traria, justifica. e robust.?ce a di; posição do pro
jacto. 

Todos concebem -que nenhum conjuge verda
deiramente uedico.do ao outL•o, por quem sínto. 
aJiecto entrnnharlo e siocero, o nbandon:mi. no mo
mento de se:1 i!lfortunio, lha nt>:prá carici!Lil e 
con~ola.ço3cs na l>ora da. sua desgraça.. Ao ~nve:~; 
diS"to, é nessas conjunctura.s euct.a.mcntc -que a. 
estima se crysLal!is;\, que a arni:L:~.de faz prod!gius. 
A Commissão, si não reooias~o fazer inj tn·ia á. 
sabedoria do. Ct\mara.. cit:~ri:l. nomes e personagens 
em profusão par:~. demonstrar a juslcza. do sou. 
conceito. 

:\las, lhe b~r{• recordar :1. digna attitude 
dessa m:>.dame Dteyfus, que ngora. mesmo na. 
Franço. rcpresent(l. um papei tiio heroico e notavel, 
no drama s~nsacional, q11e e> ~Ú pre ndendo a. a·t~ 
tenção do mundo inLeit·o. t::llol otTereceu- se, in
s istiu, instou para. comp:>.rtilhar !la sorte de seu 
e~poso dcstet·rndo. Longe de esqueeel- o o~ dcs~ 
prezai-o, ello. cumulou-o de sobejas pro1·.:..; ~ - :.:n 
intere~so inc>:cedivel c de uma tledicação sem par. 

E é des,' :lrt" que costumam proceder todn6 as 
mulbcre$, ([ :JC consdentamentc eotregam o coraç[io 
:1.0 eleito de Sll:l alma. 

Não passa. pot· eons<'g-uinlc, de uma. suspoitn. 
infunda.dll a dos que pensam - que o projecto 
d:t Commissi\" facilita a ruptur:~ de laços, que só 
podem aHV.s ~cr tn!ero.dos pelo t~mor e pela gra
tldiio. 

O condemnado que, por força d:l revísão de seu 
prC>cesso, ou. por lhe ter sido perdoada a. pena, 
,.oltar ao seio da sociedade de que fõra Eeques
tro.do, encontro.r:i sua. mulher ainda. livre de 
novos compromissos. desde que scjo. por dla sin
ceramente amado. E si assim n~o succedat•, si li. 
consor~e tiver s2 a.provoilado do pl·imeiro ensejo 
p:lra liher ta.r·se da promessa que solemnemente 
con-trahira, então tanto melhor para. o homem: 
poi!; fica ~a!-ro de uma gra.trdc infelicidade, qual 
é sem duvida estar preso perpctua.mente a uma 
espO!IO. d~Ramm·avel, volttvcl, inDel. 

Ao marido se pórlc e se deve npplicar o mesmo 
conceito, qua.<~do fõr cu.lpa.da. a l))nlher. 

A Commiss.'\o entende mesmo -que a. possi
bilida.de do ser perdoa<lo o r6o, 011 revisto o seu 
processo, animando esperanças legitimas no peito 
(los dous q 110 sobre todos in·~ressarn-se pela. 
questão, ma.is um motivo e pa r:J. quo nenhum delles 
desacoroç&e ou desespere. 

O conju;:re innocente, s:~ben do que o outro pôde 
- de momento- sar restituído :1. seus braços rc
habili ta.dc ou line, doparar:i. nos~:t circumslancia. 
um for te ponto de llpoio pnra sua. conliança. ; não 
tcr:.i pressa, portanto, em pedir a dissoluçiio do 
cnsamcnto, si por~entura o conso~tc 11tc merecer 
o sacritieio de su ;~. mocidade ou liclleza. Ag1ta.rdarâ. 
pelo contr:trio, o dia , em q11<l a doce e~pcrança so 
lhe converta em r o:tlidadc palpav~l c fagueil':l.. 

o a.rgumcnlt:', pois , t•·matlo a rovisi:io do pro
cesso c :to pot·diio do culpado, é deveras contra.~ 
proliuccnte. 

SolJrele<:L nccreAcenlal'- que o mesmo nrt;u
mento quadra i• disposiç~o, ja citada, d~ lei ~e 
1SOll por ,•irtudc da 'JU:ll o vmculo ae podo dts
solv~l', se':Lpre que um do~ conj uges.eslít ~ndíc,ía:ü? 
em crime waffi:~.nçavel. S1m, que é JU&Lo rnq_u1r1r. 
- si o incliciarlo for ausohido n((o tornal.'á. tam~ 
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bem :.o s~io da socied~de ? E como a lei por 
coberencia no menos, niio provide ncía. par~ qtte 
elle encon~re a. mu lher a quem s e tinha nnido 
m•s a.nle~ p ermiMe a e! Ia. con\'ola~ a noya~ 
nupcias 1 

Poi~ en Fio a lei pr~tege o conjuge, qua ndo ali:is 
~ des1llus:••• des 'e pode ser passcgeJr«., pois o 
indicio cede logo á verilicaç::io d«. verdade : c no 
omt-anto de samp:u·a-o, I'J,uando elle fica inutilisado 
par~ os Jins matrimonbes, por co.usa d:~ sc pa
raç;~o a que é .forçado :1. submet tor-se , dur ante o 
espnço de 20 :<.nnog ou m~is, em Yirtucle de oon
dcmn~:>çiio presumptha<ue n le merecida e le"al ? 
Onde o criterio dessa justi~:l. ? c 

E ' manifest o , n5.o h n. negai-o. o absu rdo Nsul
tao!e do confronto da lei de 18~U com a e manda 
do S•·· dep11tado Aflonso Cosl:l _ 

Xem proce·.le a allcg!lçiio, pro<lut.id" alglll·es . 
de. CJ,Ue a d isposicão conticb n o pcoj eclo va.e tú 
eile<to retr oacLi\'O, Isto nã o é t·c"do.do, não é. 
Da da-ta, ~m .que o Codigo . por v~ nLul'lL entrar 
em e~tcuçao, c que ha de \'I,(;O>':o r o seu art . 56. 
e,, c~nSP.giiÍlltemente, cs le só póue r~ferir-sP. ao~ 
c:Jm1nosos. que forem conden1nadoo de então por 
diante. O d i sp0$i·Livo o'a. Gm causa nii.o per tence 
ao num Pro da.qudles que. peor excepr,Eo, rat ro:•gcm. 
Rcst;~. ex :.min~r o uHimo argumento, com que 

se tem procu1•ado combater o s r t. 56 (uHima 
par te) do pro ject o d a Commissão . Cons iste e lle 
em se co ntesta~ - que ten h:l cabimcn to em Co· 
d igo pena l um disposHiYo, que impor t:t r cla
çôeõ Cio domínio e:<clush·o do dit·eito civil. 

l\Ias, desta censura a Commissão se de fen der:i 
t ~m bem. 

Ite~pondendo á mesrn:1 oi.J,iecçiio , q ue lhe t"cn·a 
opposta, o d oputado Millon, presidente d~ Com
mis5iio, disse ncs~a Cama.r«. em O de julho do 
~noo que co rre : 

u A d issolução do "Vin~ulo con jug"al, mesmo ~s
so.ndo o p rojec:o, n ão ser:.l pronunciada no f<n·o 
criminal, ruas pela j llõlÍç:'l. c autoridade ch·il. 

Condem nado al~ttem pelo crime de leno<:inio 
commc\~ido conlra. a propr ia c• !)<J<;:I. ou :í. pc n; 
de 20 annos de pri~fio com trai.Jalho, nio é n:1 
~;on l<?nça cr ime que o j uiz tel'i do dcct·el·ar "'dis
solução do casamento. 

O conjugc innocentc, pr emunindo-se de do
cumcntcR c •>rnJ>roi.Ja lorio~ de q n a. lqncr dnquclles 
dous factos. lt:>. de t• cq ne~ct• no juizo cível - ~ne 
:>.hi scj:~ scnt~nci:\do o db·orcio, pGl' f(•l'ça d a l ei 
pan:ll . E o juiz, cx:~.min<t ncl.o o caso, dccidil- o-l<a . 

lle m:~nci ra que - e m d<'íini th·a- vem a ser 
o ju i ~ do civd o competente para <lccrct"r a 
diss o)lu~ão d o vinculo cou,i ngal. 

Onoio o ausurdo, ~ i afina l d ~ contas o q ue se 
tora de ~xccn tar é umo. sen tença de a utorid:Hlc 
cll'il r , 

N ::L o é exaeto, tam bem, que n a Austria. o mesmo 
acontcc~. com l'efere ncia aos condemn ados á l'O
clus:1o acom psnh a da de ciuco :..nnos à e t l'abalbos 
for çados, ou :í. outra pen:~. mai s gr:~.,· e 1 

Nii.o e salJido. :úada. o que :>. legis ltlção de 
s~xe d ispõe, pel'mittindo a dissolução do casa
mento, n:t hyp•>Lh~·'e do ser um elos c_or: j uges 
cundemna do a. m a 1s de tres a nnos de pr1são, em 
consecrnencia. de cri mo dolo~o por si pra. t icado I 

Não é c erto, fin:>.lmente, que na Ruuia a eon
dcmnaçiio a qualquer peno., que im por te na ces· 
sação da per sona lidade civil, produz a ruptura 
elo laço m~trimoni:ll ? 

Jv. se vê q ue n. Commissão está em m••Ho boa 
comp:mhin , e quando assim nio fosse, e '! ella 
mesma houvesse concei.Jid o :1. idé:l que 1:' a r t. 5G 
cnCGrra. n<'rn po1· i a;o m erecet"ia. a critica aeerb:<. 
que se Jl1e fez; visto como a originalidl\de nunca 
fui ra1.iio par a repulsa ou desfavor. 

Ol'igi nalid:Hle o pt'ojecl<> apresenta no :trt. 332 
e oa<ros rnai~, e no <>uLan to, ninguem se le m lll'OU 
de ata~al-o por esse lado. 

Ro•sumin do, n Commissão dir:i - que não ptide 
aceiLar a emenda do St•. deputado Aíl'onso Costa. 
por rjlte es La n:<o sali>fa~ nen1 a s neC<:ssiuades 
sociae5, l'Cconhecidos e pr ocl:tmada s pel~ ci vili
so.~-ão moderna, nc1r. :ts ex igcnci~s da j ustiça, 
que não se deve sophism ar, c a o con ,ral·iuso impõe. 

N. 24 

Ao :u·t: 62 n. II os Srs. Adalbcr to Gui m:<.r ães 
c João DQ.ntas propu:r.eram e sta emenda : " em 
vez de Cilnclem nado por- f acto p univel commcttido, 
du:a -se - condemn:~.do por infrsc~ii:o com ntel
t id:l. .» 

A Commissão a cceita a emenda, que afinal ó 
de si mplQs rcdacr-iio. 

N. 25 

Ao :u·t . G5 os n-.esmos Srs. deputados oiTer e
ccram emenda suppressh·a. 

A Commis~ão, porén1, não pôde concordar com 
scmelh:~ntc Jlroposito . Trat:~.-se de crime conti
nuado . ~ os elementos cons titutivos da figura de 
ct·ime defi nido n esse :trti go são - I . Plural idade 
de acçõc~ ; 11 . Violação de um:l. mesma disposição 
de lei ; III. U nidade de inten<;;ão, ou de reso!u~ão 
crimina l. 

Si a acção ê uma, o m ais de um :t s:1o os lesões 
j • u·id ic;~s, ~ l li h avet·;'• um sô cri me, o aqui plu
'ro.lid:td o de cri m~s; mas nii.o se poder:\ d izct· 
qne é caso de um cl'ime contiuu aJo. 

A li gura do crim e d0fmid:L nesse art. ();) pr e
su ppôc n. c:r.i~ tenci:~ de ma is de uma. le~ii.o, t.odas 
humugcncas e<üret:m to, r esulla n to; totlo.s d n. mes· 

Do .ce.t•\<>. I'oisaiio c is to m~smo que S\ICCN!c com m:t i:l tenção cl'iminosa, prat<co.das em bora em 
a s~ l~~ ~ a~i'll> do d n; 11n11 , por exemplo ? Nii.o ,; :1. tclUpuH cliv ,•rs· ·s. 
lei .P~nal ,'J\1 0 •~l:llx·lcce c,sc prcce< \o, 1!1as n:'io . é E; ' u ma fúnu~ de ddinquencia in lOl'mNllaria 
uo JUIZO c 1v1l que R: In c llo ell'cclivu ? t~uc non- entre :\ U<HúaJ.e c 0 concursQ d·~ cl'imcs, como 
d~cl!' , Jl" l' ~lll lo, c c•sa. fJ uc a Conum•.<iio ten1 se disse no '1·elator io so I.Jre o pt'(IJ octo do Codigo 
ouvul<) atl rdntu·:~e-lho, cu mo erro pt•o l«~iOII:ll, pcn:<.l italiano. 
ou ~nlca como cmcaJa suprcmamente estr;Lnh~- Jl 1·cato continuarlo, se lil nesse documento, 
ve11 11cr (ermo, ci -mna (o1·nuJ. de dcli-ru11tC?~:a, in tcr-
N~o 6 vcrd~de, eutretan~ •. <JuO na Fra nço., ~a~ ll!Cili,. ()•a l'tmitá. c il cun_c~< ·>·so tlc ,-eM!, poicl!f: 

Ser n a. n~ Holl~llda c nr. :SUJssa , a conclem on.çao '"" dd ,·eato ttnt~o 1<(1, l:ut t l.l.<J, de •·e.::•;l·utwnc cn
. a qual•1ucr pena infam:~.nte 1ra7; como r esultado mino<a, ha clella pluraliti< de n:a:ti la: ?i10ltiJ>li-
~ quei.Jr~ do vinculo conjugal~ citt~ dei { atei lcsi'tii e la Út$Í$tc11oza, nei propositi 
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,,ante - !Jiltl·idici iRcbt. dr. c:tm:t=o. dos d eputados, 
pa~. 11-1.) · 

N::io h:~., pol'lanto , l'az;lo parl ~cr approvad:~. a 
emenda, tan to mais qu:>.nlo e imp<>fisivel con
fun•Ur a::. fignras lle critnes :t. que ret'e rcm- :sc os 
adB . 61 e () J com a do art. (i;) do l>l'oiecto, r, 
qual com certe1.a nem 6 obscur o, nelll ditlicil 
de se verificar M p1·a~ica , 

O Cotl igo Ho.liano, como se s;~.be, con L.Sm di5pO
siçio i~ual, qu~ a!iá~ tinha sido ji consagrada 
no Codig-o dr. 'l'o.~cana, e íu•·a intt·udt!Zid:l. tam
bem no projecto olo.borndo po1· Mancini. 

N. 2ô 

1\o art. 71 n. I!{ in f}nc foi apresentada., aind~, 
pelos Srs. Ad:llberto Guimn.t·ãe~ e Joiio D~tnlas, 
a emenda que s.: segue: 

« :\ccresccnte-se: 011 polilico. • 

A emend:~. esl:i. no c:~.so de merecer o voto elo. 
Co.m~ra. s~gnndo pensa o. Commis&io. E !lo. com
pleta o pen~amenlo dos aHt<lrcs do projecto , e 
s~•lva oma cons~quencia de t>rincipio scienliiico, 
deodc muito recoahecido e proclamado. 

N.27 

N. 29 

Ao art. i0 § 1• os mesmos S1·s. A.dal bcrto e 
João Dan~o.s apresentar um cs t:~. emenda addi
tivr. : 

d Depois <!:J. pabvr a aonllc;;mad~ ~ct·escente-5c 
- pessoa lmente.» 

,\ omenrh não merece o !l..<:~entim~nto d:l. Com
mis~~o, porque a no·tilico.çào pes~o ·d do condcm
nat!o, como cll:l pro;>õe, i!l;porLa :t prisão cl'cllc . 
E u ma ~ez preso o condemnarlo, li co. logo resol vida 
a ques tao. 

N. 30 

Ao :l.r L. 70 § 2•1 é pt•opo~to. pelos ditos S~s. 
.-\.d::üherto Guimarães c Jo:i.o l>an!as a emenda., 
que se vo.i ler : 

«Depois do. palavra na,tw·tz-a, <lig:~-so : ou 
nl:ti$ gl•:n·c.» 

N~io vacil!:1. :l. CommiRsilo em o.eonsclhar ã Ca
marn a ~ceito.ção o:lcS':l. emenda , que foi, sem 
cont.est:~ç~"io , i>em concebida, 

N. 31 

l\!o.is uma emenda so deve aos raferidos Srs. Ao a1·t . Sl ~c rropüe um:~ ~:ncnch, mo.nda.ndo 
Adnl~erto Guimarães c João Dan tas. ~uLstituil-o pcl::l. disposição do a rt. SG do Codi:;o 

Eil- a: «Ao o.rt. 7ü. S•:pprimam-se as p:~lavras ''igente, :l. 'lUilL se trasl:lda pa ra aqui : 
- !!WS Hi!o l»'O!lw; cffdto, ele. aW o lim.n I « Art. Sl. A rcho.bili taç:lo cnnsi,le na reinte-

gração do condemn;•llo em todos o.; dit•e i t~~ . que 
_Nest e partict:lnt·, a Commiss~o pede liccn~a para hon1·er pcrclido ~!a c•>nd:'mnacii.!J, <JttõlnJo for 

di5COl' d 3 r dos tl!ustrcs deputaclos . d·•clarado innoct!O le pelo :S:qJ\'cmo 'l'ribun:tl F c -
A clisposiç~'io do :1-r_t- . 73 d -> projcclo j:í. se en- dera_ I, em con; crptenci:l. <I:~ rcvi.>ta c:t.traord inilri:l. 

cont~:l e;.;arada no Codig-o pen.1l vi:;ente. da s cn •e n0:1 con (l•·mn:~.t,lria. 
Niio repula :1 Commiisão com~ pb.u:üvc l oht·i- § 1~. A reh:.tbilit:l\::1o r~5nlto. imm.~diato.mcnto 

gn.r- se um condemnado a <tCC•· it~r o pcrcl :io,mui~as du. scnwn~a !lo r~vbiio, r:>.ssatl:>. em jul0';1.do. 
yazcs cPncedido r*'lo autor do processe>, süment:e § 2.'' A >entcnç:l. do r~habilolaeiio reconhecer:> 
com o fim de mais humilha,• o rcu. o direito da re.ltalülit:Hlo a 1tma jm ~a indc-

Exactamcn Le porque a sociedade nio pórlc cs- m niz~u::"io, qail s~r:i.liqni<lada em cxccll~iio, p Ol' 
}lO!'.al' odioR :tll•eios, como um dos sittn:tt:>ri•>S d" tod• >S o~ prej nizr,~ soll'ridrJs com ::t condcmnaçiio. 
emenda bem n oto u , é c1ue a :~.ccci t~ç;1o do pct•- A )l::~.;:i.l) ou Est:u.lu é t•csponsuvcl pda inde
diio da po.rte não púclc deixa~ de ser flc: llt::tlir:l. mniz.'lçiio.» 
A lei, intervindo p:tl':l. <Jht·ig-:\1' :t. r ccepçiio desse 
f:l vl)r, c que tomaria o p:J.rLido de um:~ das p:u·L•·.~. 
e cc;nLri lmiria. não raro p:~ra que ,-inga~•cm 
planos de vilipendio o olcprcs~ii:o, concebidos peln 
otth·a. 

Nem colhe o que se pos;;.'\ o.dllnzit- :)ccl"C:L cb. 
ol>l'igo.t<>rictlnde da amnis~i:l e do indulto, na$ 
co.s:>s previS1QS reJa Con~\itniç~'io Fcdero.t. As clc
va<IM ra~.õe~ <lo or,!cm publica, de terminantes 
deõ~:ts ruedi,las , nio ucvc m se•· inl'ocadns par:• 
regular conclemn~çõe~ proferiÜ:uJ em pruc,•sso~ , 
insLaurados por queixn. p:~.rtiC'ul~r. 

J:-.1. 28 

~\o art. id foi ofi'crecilb, t:un bcm p~lo~ :';rs . 
Ad:~.lberto Guim:u·ães c Jo:'io Dan las, a entcnll;\ :1 
scg11i t• : 

«Depois !1.1 palo.vt•:>. dairjltClllc acro<ccn lc-sc : 
- quo es~i\'c:- a.usent~ no C!i h·.angolt·o~ c com 
a balimento do \lfil lo:r•:O JO:Ir:l. o íillC pN·m:.ncc~r 
no tet•t• itot· io brazilcit·O. » 

nasto. eskl ldlnr~ p:n·.'l l'C\'Cbr - 'JilC :l Com 
mi~s:io O.c..-l'l:l. , ~e n o:wi fc~la11•lo crn fa vor Ja 
su U~ Lihtiç.:Lo ~llõr)t~t·id ; •. fHJia cmC'!n,·l:J., c cu,io.. pre
r.,renci:t resulta <lo ~inl)>lc~ conft·c.n to cntt·c o~ 
dolls di~po~l livos em qucMão. 

N. 32 

'l'amhcm o.~ ~r~. A<lallluto Guimarilo3 c João 
DantaA "l'""·'""lar:un Clllen<lu ao arl. s~ do pro
i··clo d:, Cnmmi"'~o. mandando supp!'imi t• ;JS 

pa.I:Lvr~L~ - '" !tillit(:ai,J. , fplc n:1clncllo lignr~n'l.. 

:'l:'irl t l •l~~ ~~nhccc :t Commis~:io q ual o etl"<: ito 
pl'inci)l:d •!:. o.mni~Li:. , '1''~ ,;, •u• pll!'asc do.< ,ia
•·i~COII"' ' lt"s, o .<t'lcnci<J c oldrlo <lco,·~taAo.• 1>:los 
['od~,·,·s <I" .V a{:ifo p<LI'(b occtcrl·cnoias, cuja 111 c
mO>'Ú< o Goccl'110 -'' in te>·cssa. em qnc dcsappa
J·cca t: .'i~ (x~i11.y1,n .. . . .. t (Lm 1lis tia, J> •Planto , 
ca,11cdl~~ o r,-imc, t-'OC atxz,gal·o 11a sua, o>·iocm, 
("'~ c~s..-ar a sCia irlJa ( ~IIL'Í'ox, .'1 Constitttiçi&o 
d<J llncúl, 2" cdi1"'io pag. 17·1. ) 

A Commis<ãn aceHo. :l. e m encb, po•· en t~n<ler - :II:.s, niill ô jn.~to que o Go,·cJ•no inllcmniT-e o 
que ~ta, melhorando o dispositivo. consu lto. os vo.lor das cousa~ sc<tnest-rnfl:l.S e per tencentes :l-O 
,·erdMleiros inbt·es5e da jn;; t.ir,a . . condcrunado, r1ue são os ~!Jj~c!os (liiC scn;iram, 
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ou Cl"all~ dcs~inados ~ scr,;ir, pa1•a COtnmcttc;•~' 
se o câm<!, quando eles a~ci podem s·e~ d·~ íabri
eaçii:o, uso. pos~e ou venda. prohibtda. 

Seria curio~o admiUir~se a indcmni7.Mi'iO por 
parte do Go'"crno, no caso de amnistia, cujo$ 
eftEütos nin~tlCil'l concebe que poss:tin h· até ao 
e:~:ce~~o do pagar-se o preço dos proprios instru
ment~s do crime, qu~ deu log;u· a uma conde
mnaçã:o, e só posteriormente foi :tmnis tiado. 

A lei, muito jttstamente de certo, ~ó pc~mitte o 
sequestro desses objectos, e m;~.nd"' afino! des
·truil-os ou "endcl-os, devendo ter-negta ultima 
bypathese- o producto, qu~ pm.· acaso fol." apu1·a.do, 
o mesmo destino que o.s multas. 

E o que Garraud ensina e - que a- amni.<ti<> 
nêW tem a fiJJ·~a de eliminar o caracw· damnaso 
do faot~, nem a;s obriga.çiics a (]IIC este der ~a.~'"
porqnamto t1~do isto constiwe direitos a.dquit•idos 
palas pcwtcs . 

Pelas pa.,·ics, é como se expdme o distinclo cri· 
rnin:..liRLa.; donde s2 infe~e-qne a. indemniz_;j.~ão, 
cujo. necessidnde elle I'Cconhece, é a que o o1Iensol' 
deve :.o oircndido, e j;imo.is o. do GovN'lH/ ao con
demnado. 

O pt·ojecLo dn Commissão. no art. SO, faz cesa~r 
a. a.c.,;ão da. ~'::tzcnda paro. havei' as cMtil.$ do pro· 
ce~so, no c<1sO de o.mnistía; mas elle não podia 
conai.,nar disposição, que pOI' ::tcaso manü~sse in
demz~z:J.r a destrniçii.o dos olJjectos, enl tempo se· 
qucstr:~dos, por terem ser,·ido de instrumentos á 
pra. ti c a do crime. 

Nenhuma justilicaç:lo encontraria semelhante 
dispositivo, :perante o. logic"' elos princípios, ou <J.s 
-.erdadeíras convenieociccs sociaes. De feito. seria 
um cúmulo de benevolencia. i11compativel com as 
necessidades insophismavcis da. justiça, ínclc
mnizar o prejuízo c:J,usado pelo sequestro dos 
objcctos, que serviram para a pratica de um crime; 
tratando-se, ali:i.s, de pessoas a quem ss concede<! 
amnistia, tão sumentú em re~pcito aos mo.is altos 
interese·:s de Estl\do; ~rat'tndo·s~ tamb~m í1e um 
genero dct.ermina.do de iufL":J.cções, sem cogitar·S~ 
proprhmento dos seus responsa.veis. 

Uma C9tlSO. é n csqnecimento do erime, nr< s'm 
feição - por a~sim dit.e~ - moral, ~t~gundo as 
consequonci:~s gera.cs, ~ue ell~ sóe pr()dnzn-semprc, 
e outr~ cou~a é o csq_uccimento do me~mG ct·tme, 
consid~rado ~ol1 ~eu aspedo material, se;::undo os 
prejuizo:; indidduacs, q_ua num caso particubr 
tenha causado. 

Dahi resulta - que a :uunisll:l passn. nmo. es
ponja sob~e :1. lembran~o. do fo.c.to incrirn!n~do, 
não h a neg:d-o; mas n:co rlc~obrzga o o.mn1st1ado 
d:1. rcapon~abiHJade ch·il pelo d e> mno que tiver 
occasion:tdo, e muito menos po<lc lhe da1· direito :t 
indcmni~ação de qualq_uct• natureza, pol' parle do 
Governo. 

Si assim não fC,w, o ~mnisLiaclo niio obtcri:l. uni· 
co.mcntc o olvido, ma~ :ünda. em cima r~ccl.wt·i:t. 
um:t rccompcns<~ de sua culpa; o quo ni<o parece 
curial. 

N. 33 

N. 34; 

Ao art. SB foi apt•esentada tamb~m nmn. ementla, 
mandando snhsLiluir a pab.vra maximo pela pa· 
la v~a - médio. 

A Commissiio, porem, opina pela rejeiçiio dessa 
emenda, 

Pelo arti;::o citado o pro,iecto adrnille que, nas 
contravenções punidas unicamete com a pena de 
m<Üb, o delinquente poss:~ fazer ce~s~r o curao do 
processo, pagando a somma. cort·espondento ao 
maximo do. pena comminv.da, além dus cu~~~s. 
E·;~. islo que cs criminalistas denort.inam o)laç(io 
voluntaria. . 

Mcdid:J. facultativa, como de facto é, não parece 
a Commissiio -que a emenda deva ser npprov~.da, 
porrJuanto, ~lia rl:trb em rMnHado n:ul:1. menos 
do qne punir-se toc::~.s as cont,·a,·envões com o 
médio da penalidade petrn. o caso imposta. 

Qnem, pagando o médio dll pena pec~niat·ia, 
conseguisse -.~r-se livre do processo intentado, 
com certeza não deixaria. de faz el-o, para. de pre· 
forencia ~guardar a sentença, na quo.!, entretanro, 
poderia ser condemnado no grau m~;~:imo, 

O arti.:;o do projecto da Commis~ão faculta, mas 
não iacilita, ao delinquentc- desembaraçar-se da 
acção pe nal, o q_ue al:ás acontecer:.. si for appro
''arla a omenrl~. 

Tr:~.ta-se ~qui, po:;iti"a.mente, de urn meio _de 
exlinc•;fLo da acção peJo pagumonto YolantarJo, 
que o indiciado faz; da um favor que a lei con
cede-lhe, r.i ellc ach:tr-s~ na'5 concliçile~ elo artigo 
do proj~c~o, e quo pôde ser ac•·ito oa recusado. 
~iio ha, portanto, no caso-tran;;acçiio algctma.; o 
q uc s~ da - cumpre reconhecêl·o - é um<:t. ex
ecução volutltaria da pena. 

H.eferindo-ac a esse instituto, ~u:J.ndo occupou
se do art. 97 elo projecto do Codigo italiano, Vill~ 
assim se e:qwimiu: 

c L'o~la::ion~ -<:oluntaria, che 1' onor ZJ.nardclli 
h:1 oppot·~unnmentc regolato, con unJ. disposiono 
gcnerale, come JllortJ ~stinthro dcH' ~tzione porL:::tle 
in tuLLi i reaLi dê mern c1·~azione p~!iLica puni
l>ili con sola pena. peçwnia•·ia. riempiQ unn. la
cuna tanto spcsso o.nenHa e l;oment<ll:J..nella pra
~ica lle;;li allicrí giu lizi::tri, cu ::trgomcn to anche 
di voti c )ll"OposLc ncl ~eno dcll:~. no~tra c~mem. 
IO:d a bann diritto cosi .,.o.olsi pro,·cduLo: impero 
ch4, Lra~te<si di Ca.Lti, cho non Re punio~on•) p<ll' 
Lt·anquill:tre la co>cien~o. oll'cso. c i! sentirnen:o 
di paU7.:>. dd ciLtao!ini in 7cncr:tl~. m:~o oolo ]1er 
un !in., de prttdenza ~de L1ecoro poliLico: alêchc 
so pc1· conffegnirc il Jinc della l~ge (: noccss:trio la 
pnn:t. nua,; pct·o nccossai'ÍO il gni(lizio, l>:t~Lanclo 
:t \ai uopo, JlOich~ la pena con~istc 11~1 p~gnn>cnto 
della lltoncl:~., cho i! cQnLr:l\'cntorc se sottoronga 
spont.o.two.n\l~nl<• a ~iOil.ta pc·ivo.zio!lo a tit\llo do 
o.mrn~nd:. Llcl lallo cimmcsoo. " (Pag. 133). 

E o ~r. Z:tn~t·,!clli, no rchl.tol'io qnc di1·i;;itt 6. 
C:unarn dos l),,pnbdos iLo.liano9, cacrcvou: 

« L'iMliLnlo tlc cui Lro.L(asi. inLrlnsecamcnLo 
c.~n·liolerallo, J cnn~ontanco a ')Uellal'araimonia do 
t;i •,dizi chc ~1 lcA"i<l:tLot·c non <leve mai trasctl
r:t.rc, 5egn:J.t:cn1ente in m1.l·~rie ncl!e quall lo. 

A emenda supprcssiv:. do par:tgrapho unico do gittstiúa é p~ga :tllorch!', ~enza la formalitá dcl 
a1·t. S4 do projecto, subscl'i.pta }Jelos Srs .• \.da!- ;;iudtzio, ,·iena tt'ac!itt:L in alto, I!Jcrcé un c(]_ ui· 
berto Gu!mades e Joiio Danhs, a Commissão pollenLe, la sanzione [lc:l:J.ld della lcg~. Che poi 
aceita. ~. pot"tanto, 6 llc po.recer que :1 Ca.mat·a a l<:t. somma ofierta per i1 componi:mc•lto debba 
dove appt·o,·ar, 1 CfJ.ui valere al masümo fisso.to par la contra-
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venúooe, ~ ginstificato d'all'imposaibilit(l de 1 ment'l -, a. Commigsão, reconhecendo a conve
descutire, fuozi del r;htdi:úo, h misura della niencia de al~erar-se a 1•etlacçilo do dispositit>o, 
pena, e d'altronde vi BI pilo volentiet'e salnrcare opina pela approração da SeO"uiate cmeno:U sub-
l' impretato cbe p~r tal g"tÚ:.>.:D. se sotLrac all~ spese ~\huti,·a: ' 
ed alle molestie inerentt ad un publico guiclizlO. ~ 

Aliás póde se considerar como j:J. e~is\lntlo, «Art. i2S. - .Reuni~em~se em Jo;:rar publico 
enlre nÔS

1 
esse lns\ituto para as mfrn.cçÕ~S de trcs Ott mais pesso~S, Com O fim de SG ajudarem 

posturas municipaes ; pois (LUa o pagamento ,-o- mutu •mente a commctter rrime, ou a pri>·ar 
luntario dM multM impos:as is~nt:~ de qualquer O"Llguem do 11ozo ou e:.:cl·cicio de algum direito, 
procedimento judicb.do . ou <lo culXl l)riment~ do qllalquer dever : 

E, si é feita no correr do processo, sHilncio á Pena - Pd~ão com trabalho por um a tres 
l'espectíYa execuçii.o. mezes. ,. 

Por conseguinte, o projecto da. Commissão nO"Lda 
em definitiva innovou nesta parte, que convém ser 
approvnd?., 

N. 35 

Acccita, cntretan1o, a Commissiio a emenda pro· 
posta ao art. 84 § 1• do J}lesmo projecto pelos j à 
r eferidos Srs- deputados, e segundo a qual s~ 
de.-e ahi ~ubstituir a pabua nação pela palavr:• 
- BraziL 

Não ha duvida que d'cste modo o paragrapho 
fica redigido com maior precisão. 

N. 36 

Ao nrt . i21 do projccto da Commissão foi 
otrerecida uma emcnd~, ai ncb a~sigMd:t pelos 
Srs. Adnlbarto Guim::..r::ics e João Dant~s. man
dando suiJsti ttth' a~ p:tlnvtn.s logar p?tblico, Olll• 
prc;radas o.bi, por esta~ outras - lo;;ar onde 
estejam mais de 15 pessoas. 

Pensa :.. Commissão que não l.tD. incon..-enicntc 
:~lgum em ser appro•:ada esta emenda. 

N- 37 

Os mesmo.> SL·s. deput:.dos propõem- qu.e no 
at:L . 127 se fa.ça est:t emenda addi1iva: 

" Accresconte-sc d~pois da palavra wta;Jo: 
bern como alterar, ou fa lsear a expressão real do 
sulfragio Já exercido.~ 

A Commissii:o muito sente nfío poder aceitar 
esta crnendn. . 

Na c:t:posi~ã.o rlc motioos que precede·: ao P''O
jcclo, a Commiss.'i.o, alludindo a esse artí~o, assim 
se externou: 

Pelo que •·csp~ila aos crimes contra o lit:>'C c.rr?·
cício elo dú·cito de vota,r c ser t'otruio. a Comndss,7.o 
reuniu-os em Wll dis:J!O•itú:o gcncrico. deixando 
os d'talhes 2Jara as lc!s c_(pcciacs ric cler'çiic•, p Ol'
quc esta.~ cs~ão sendo coustanccm~ntc altc1·adas, 
c 11e'io co?tt~~m. 110 cmtanto. que o Codiyo [iiJIIC 
'·r.:l'O>lO (L tama.>lha, in~tabilidadr, prcjurll;ial ' '"' 
extr emo ao pl·cstigfo c á (O,.Ç(l, <lo di~cito crim in a.Z. 

E no dispusílivo gcnerlco do cít~do art. 127 
nio li:~ cnn~estal~o, :~.cha.~se i nclnida. a idéa 
consL:tn lo di\ emenda. porquanto :\Ui se pune a 
ía.l~id::~.de do -voto, em absoluto ; sendo certo q ue só 
depois de c:.ercido o sufi'raHio é que se J?úde 
violar, falsear ou alterar o direito de ,;olar c ser 
eotado. 

Qttaoto á emenda apresentad~ ao art. 128, com 
o fim de substiroir·se as pal.:!.vraa do oo::o ot< ~
crcicio :po" estas outcas - do gozo ou cumpn-

Ao Sr. AITo:nso Costa. se deve a emenda a ee~ 
gnir; 

«Ao art . 129; 
§ . • - Kiio se considera sedição, ou ajuu~men~ 

illici to, a r cuniiio do 110>0 de~armado, em ordem, 
para o !im de r•!presen tar contr:>. :\.~ injustlç:~.s, 
pro,ocaçio e m:iG procedimco ta dos empregados 
publicas ; n em :1 reunião pacifica, sem :mnàs, do 
p(lvO nas pl'aças I" thlicas, lhe:• lr oa e q 11aesquer 
outros eol ilicios oulogaros con.,enienlos, pa•·a ex
ercer o direito de discutir c raprcsent-..tr sobre os 
oe;:"<)cio~ pulll icos. 

Para n~o d<'sta faculdade não é :tbsolut~meate 
n ~ccss:~ria liceuçn prévia de autoridade policiu.l, 
ctue s6 lJOded prolubi~ a reunião i\nounci:lda, no 
ca~o do snspcns:io ào gn.r:tutias conslitllcionaes, 
limitatl:~. a acç:1o da policia, neste casu, a dis
solve~ :~ rcun1iia, guanhllas as formalidades d:t 
ld, a sob a~ l'enar, nelh cst;d,cleddas. " 

A' Comrois~ito não é licito acei Lar esta emend,a. 
O p~ojccto, nos arts. 12:3 e 12\l, ueftn~ o q ue seja 

seu i çüo o n aj untamcn~o i llicüo. 
Assim, to:la 1·cnniiio cujo lim nüo Ior pra:ic;~r 

c~ imes, priva!' alguem tio ~ozo ou exerclcio de 
um direito ou dever, obstar - com vio!enci:t. ou 
ame:te:~o - a IK·~,c do cn1Jlr"){:tdo publico para 
pri,·:tl-o do exercício do c:~.r-;o, opp·)r-se a todo 
:~.eoo legitimo o:t orJ~m legal, impedir.,. cobr,1nça 
de al::;um imposto em li m, oiio pódc ser oonsi
dc~d:t. :t.juntamcnto illicit.o; c, c~ru~e~uintemcnte, 
é p.:r m iUida, indcpandent.o uc pr~via liceuç.a 
de qualquer autoridade. 

:'. ~menda. r ep,·odnz o quo esLi lef::i5l:.v1o no 
Codigo v igente. 

A Commi~;são, porém, consid•' r:l inuLil e dcs
neccssarío se decia l·~r num Codi;ro pen:tl o quo 
olle n ::<o consioler:t sedição, ou ajuntamento illi
cito, desde que :~ figur:1. de :~m bo~ esses crimes 
aclla~sc j ..; c.lracterizac :t em ar·tigos bnstanle prc
ci~os e cbt•os. 

No Codigo ~c deflnc o que é cdtM po.ra se intpôr 
:> c~te a peno. co~rcspon<Icnte. i)(:to c~be ahi, de 
cct·to, cnumct·:tr 0s :..ctos que são permit\idos, 
m:.s antes os qHe sr.o ""dados. 

:\li;i.s a Conslitui~f;o lla Rcpublic:t. (:u·t. 72 § 8•} 
!;arantc o uirdto (\() reunião q:te todos podem 
~:l:ct·cer li vremen lc, e sem :u-mas; e ellA mesm;~ 
probibG 'lUC a policia enliio intct·vanha. s;~.!vo si 
der-se o caso de alteração da ortlcm publica. 1\iio 
fica, ~~~·em, nhto :1 nos;;a lei in,tituciona! · No s~u 
ar t. '" c~tatuc - que, a lêm da~ garantiaS e dl
reitos expressos , outros ha l"e$uH:mtes da fõrm01 
de Go,·et"no qt:e clla e~t:t.belece, e dos principlos 
que consigna. 
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o que a emend a c~nt~m • . poi>, 6 si~;plcs rc: 
rwodu~c:1o i]<) prccctto CO!l~tHilC!Oual. . 1~ ~s tc S.J 
por a l,u•o d:1. amoriclad,•. !'Oucr:. s~y l nft•t nfp•lo. 
;ll:ts, o facl'' de ~~. r:p_c~il· no., Codtgo o 'J tte se 
cncontt·a n:t Con•tt t''""""· ~~ra. j:Ol' ,·cnlut·a, o 
r~medio inf~1 !ivel ]J~ r:t q110 c~ssa - d~ 'I'CZ - 0 
ahu>o '1 ::\inznem o :tc r~d •t~r[L. Co mo rptJr l{' te 
soj a , a sup]::ost:t omls~ilo . . comm~Ltida J~o. lo pN
jeeto. nio imporb mn :~cqu t o•scencPI a •J <~tto abuso, 
o em t•wn:-r lt~·::tc< os a c to• rcsnHant•s des te. 

Para puni<:iio 110~ c:t:C~-·~·H da ::utodclacle o t'r9-
jeclo conf<agra ns dts~ostç•,e.s prectsa~. E a pumçao 
é sem dn\'ida, o meto de tmpedlt• qnc S·! ret,ro
d1tt7.atn fados :ttl~ntntorio• d:t l ei. 

De m:.i~. o Co:ligo de t S0il c- como •e salxl 
:t.tlt crior :'1 · Constitnição fcdcrn!, e dnhi w•m qac 
elle encerra ~. cliSJl OSiçil•'·. q~t e :!- emenda pt'?· 
p õe.se a rnantet•, e qnt> 11o;• J" n:•o é ncccss:trta 
no Codigo, vis~o conto ello. cons ti tue um d ogma 
fundamental d:~ ltepnhl ic~ .. 

N . 3') 

« Ao ad. 13i- St,ppt•im.~-~a o 1L 12~.» 

Snb,cripta pelos Srs . Ad:tlbel'to Gui tW<riios e 
.Toio D :1n tas, est~ emt- nda e \' ii!Ctltemenlc a!JurlP. 
:i. reforenci<t , que n o :l.!'\ . -131 s~ faz :10 arl. 1zCI 
do pr o jec to. 

Senclo a ssin:, a Commis;iio ac ei !a a emcnd n, 
a té porrp!e mediante clia lica ~Hcndida a olJ.;er
vaçio . 'llle "' re5pe i!O <lo assa mpto t-:I k t·noa o 
Sr •• João Vi~ira no ~cu ~nhstitu\bo, e crue pro
cede i nqucstionaw l mcn t·e . 

N . . l(l 

!:-1". ·12 

« Ao a r t. 1::..2 - l>CJ' o is <la palavra •·cligioso 
accrescen·t~-se : ou pu l i ~i co. , 

A Commis~r.o ac eit a e' t~ emendo., q11e ~e devo 
:\( ·S Sr s. Atb l bct·to Guimarii•!s c J <.:âo D:t'' ta~. 

N. •13 

E sl:l. outr:1 emc;Jcl:l, qtte t!•.,z :\~ mesm~ s ns~i
t;na.tnrus, a Co nuniss;i.o lJenso. CJ. a e se p<·d~ ap· 
provn.r tambem. 

Ei l- a: • Ao art. 156. Sabstituam-sG a.~ pa
lan·as que devo p•·o vc>' a. proL•idencicu pelas se
g .tintes :- a quem eon1petit· a lll'O\'idencia .> 

Trata- ~;e de simples r~dacção, que nli<is oppor
lnnamentc seria melhorada. 

N. •H 

" Ao al'l . t5!l. Su h<;\i tna-sc p<;la clisjio>3it;io do 
al'L. j .,.J do C"ftig'O \'Ífrente, J\lC nO~ IJ U;,fltl) ;I pen:~ , 
f'j >tA Ren> de d011S a sei~ mcr.es de prisão com tr:~
ba1ho . 

Ao ad .. l t~l) . Supprimo. ·~C .» 

A Commi,~fi.o scn te opi n~r contt·a a ::tJ))ll'O\'aç:1o 
dt-Sia ~mentia , C[!tC é a i nela dos Srs. A(\alberto e 
.João ])anta~. 

)!as , rc·conhccenclo -que csc:1.pou ·no projecto 
um cn·o d~ rt!vi~ão L.ypo~pUcn, p ropõG cll:~o 
um:1. suu-cm,·nda a tlcli ; int :i 2~ par to do :~ rt. i;j!, 

l\Pnl o":ro nw tlo t' :\Z•Ja.<·P.! e:o:i~t~ ck s~ explicar 
3. t1tn i s ~[L() YCl'Íilcada. (V,i.S n:t.o ê p OS!;Í \'P.l COln prc
henclr•r-~ ' - r1 o:c o project.-, puni~~~ :t. a:llCa•;a J..>:•r 
c:.; cripto ü iHl l1\"'!l)O, e ~ t~!x:t~:-oe . c ntl·<Haillo t..•. ün-

" Ao ar t. 1!30 - Sul.Js, i t na-~a o !. na! do § i••, pune o mcsmÕ f•cto , sempre qú e clle coas t;Ús~ 11~ 
desde as p:~l~ vras c si <lorrs ou mais clcll,s. peln um cscri pto as~igno.do . 
a~guint·, ; 3rtnado~ ;t lgnn• ou todos, ou tendo :!eria lltn \'er tladciro conLt'Menso. 
a rmas em cleposilo commum.» As•im. a Commissiio fo t·mulo:I a se!:ui nte ;.ub. 

Estn. cmcn<l:t. tem por fim torn:~r mais clara :t. cme~\dn, · cuj;: ~pprO'I':l(âo solicita : "-dcj~Oi>; d:~o 
d ispo;. i cão do art. :151.). c co,n•eguinte. mon te a l pab.\,l'::t « c~ct•tplo" . n.~crcsco•: ; e-.se : a~st gnado, 
Cürnraiss (i.o penE:• - qne elln. pode ~r npproYada . ou.·· '~ lll:>.IS _como e. tv. •w P_r•>Jec to." . 

As d•spos1~ocs dos a:·ls . :1,/) e i f>') do prOJCCto 
N. ·H · tratam pa1ontemente c c1et.albadamentc do cdtno 

de nmcn.~n. 
~ Ao nrL I::il parat;r~pho nnicll-F.l i mitlc·s~. » Na 1~ p3rte do a.!·t . i'i9 at~en de·se :'t ameaç~ 
A Cornrn iR~ão. poslo que não con corde com :l. imlh'J"a!h:a . aggra\' ;:ula tod~ vez q ttc occot•t•em as 

~npprcss~o pt·ctcndich . o11er~ce comt•vlo um:. sub· drcurn~lancio.>, referíd :.s na 2' p:~.rt~ do m esmo 
1 t , artko. 

cm~nd;, ao r ·· r:.:~·np ' 0 c it:H ll, no pt·oposito t.c ;:-:() arl. ! tiO , JlOr ém •. o l,·~ish<l(\r occup:t-se da 
torna.l' hf"m zn:J.n i l'c~ to o se11 p~~ n!;:•me !it..) ~ 

E Ih prop•;~ . pol't:11Jt,,, que 0 par~g·t•:lpho lii\ÍCO amc(l.~a, âmp1cs, cuja penalidade <i o.u gmcma(1~, 
do a r: . 131 5ej:t rdi~; i uv a~~im: qnando occom::m as circ nmst:>.ncias mencionadas 

n :~. 2" parl~ do ci t:tclo a r t . :t;:;•.) 
« Ficar;i. i•ên to d a p~n:t a rpclle 't"e !i)rn~ccr A Ycrd:,üc c- que a Commís$ãO n:1.tla, n0sl. , 

::tlimcnto, 0\1 ([OI• g uarida a algn m dos \1\llill- ponto, ;olt•l l'OU do projcc to [•f Ítni ~i\·o, (( tle S·l illS
<]11Ctl \C•. uma ,·ez f'f'IC Roja •~u a:'~cndt>nlc nu de.>- piNtt ~ li:i.sno Codig o i t~.li :tno . ;trt,; . 15~6 t 5G. 
ccndentc, CJU~l' cnn>:lllg:"tt i nco, <rner allim, c•on.in~c , Si o f[ IH! a lei pro~u r:L punit• na lnl<'a~ :t. e- o 
irmiio, tio, <nlll' inho, ·Lu lot•, p:> pilo, c-u cttnh;\tlo atk n t:v.lo contt'a" R ·.•:;nr~nc:t e o constr:tn!!imctlto 
d urn ntc o c't nh:-.;lin. ,. mor:tl JWOd m:ido i victimn , <Jitan·to n1aior se 

S:tlla :los ollt~>< ::.razão deste tl i•posHim. ,\ lei tor ne o d:~mn,, Otl ,·inlcncta pelas ci t·cnmslancias 
não derc! ncrn .i:"tn1a\:-:. \ C\'C cn1 \'is ~:~~ ~lcRp , ,rl n•:ílt' (le r1uc ~ l'C\'~~U ta, t:tnto r~t~tio l~ deve s..:o r n pena
os l:tçrs MOl f'[ nc a J•rcpria n:.IL11t'C7.:\ vin<·ula aq ll• !od <' cotnmina•i:t. 
p essoas CJUC pr.>e~dcm tl' um mc<mn tmnco gc- O pr-v.i··ci•J tH•S :•r t>. 1:/~l c lliO- a ú~~mp1n d~e 
nealo .. .'ico ~ flll q ue !;C rl ·' \'Cm a lrcc ;o r~ciproco. lcgi~J ~.~çü~ ·s ll1 t'de:·nn ~ - c~tab·:--l (lt-:C a ;çt·:..dn.c;1o d:1 
a>'slln co:no SCl'\' t \'OS m\lt nos , •'lll lo>Ll n o pcl'C:\I t'S•) ]'Cn:;., co>. formc a morblid : >~l e. de> crÕnh'. 
da 'I' id a. : Nem •c pót!' ' cnnCnud ir :1 : ttn~ :\•::~. s imples com 

0 lerrisJadot• não :nHhil'iO. C(ll'rccta mcnle, si : !'l rr1P. ,:; l'C~díz::td ~ púr os.;r~i pt •~ , irnpondo cnnclit.~fi.o 
'l'iol:J.;,sc~ os ~cnlhuento;; ljlle ~;:;,1 iug'(·lliLos ao I ou d :~n<lo ordem ; porque ::. sc~un rh tem maior 
homem, c, mais a indJ. - que !lonr:t.:r.-llle sobre- graviJaoJe do que a prirneir~. E, pot•l:t.nlo, cqui
modo o coraçf>o . valeria a uma clamoros:~. iuju, ti~ a i rnpôr a me sm;~. 
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N. -!9 penalid:J.de em todos os casos : ~ como o. Com
n:üs'5rto p~n~a ~ 

A em~nd;~, entrolan to, ro~tabelece o art. iSJ 
'lo Codigo >i<;~ntc, que applica a mesmc. p~na 
á omeaça, ~CJtl. qu'o l f o~ o. fórma por que se 
m~nrfesle elb.; e:tccpto no caso csp~cial d:~ oífen
'1i~r. .,er uma corporação (::.n. i~·l, paragrapbo 
tniCO). 

" Ao ar\. 20J-.23 part~ -Snpprim:lm-Ge as 
pa~o.np.s além ela susp~nsc:W dos_ officws. etc., etc., 
ale o fun.- Adalbc,-to Gmma,J·t~c'.- Jciio .Oo.nta,s 
F:llw. » 

De modo que, no conceito d;~. emenda, Cplem 
amea.ç.a a outrem de qu:dqu~r crime Yerbalrnent~, 
~em ordem ou cond1ção, fica. &njeito á~ mesma, 
p~nas que aq_uclle que o fizct· por escripto, com 
ordem ou COlrdição. ~1~ s, n inguem ltesi nu:\. para. 
amrmar- que na scflund:J. hypothesco lerrorin
cntido ao amca<:'ado an~men1.'t, sendo maio~ o 
const,·angin1onto morat que elle s01Tre. 

O Codigo f1·ancez c a lei de 13 de mui o de 1863 
sufrrngam " ma~m~ dia~inc(':i.O, elevandO<! pena-
1id:ule conforme o modo e a forma pot· q1te é 
1e.-ad:1. a effe ito a ameaça. 

As;im é qaa e<s:~. legislaç:'[o discrimin!l.: A) 
arn(mca per escript-o, com o~dcn1 0" condição 
(ar[,s. 3 e 5), n) amenp por cscripto, <;~m onlem 
ou condiçito (arts . .3 e ti), ç) ame:Lç3. ''et·b:ll, .;om 
ordem oa co:tdição (u~~s. 3 e 7}, D) 1\mea;:,;~. úe 
''bs de Lacto, ou víolen~i:t.s, verllp.l ou por escripto, 
com orclem ou condiçiio (ar\. 30S). 

Convem, no emlanto, lemb•·ar- que a ~me~ça 
Rymholica c a verbal, em quo.csq>Jer oatras cir
(,'Um~lnncías, nüo são putlidas pela lagislaçiío 
ft·nncczn, no que ali;i< o projecto da Commissão 
difre~e. 

A' visla do expo~to, a Cctilli\l'll. r0solverá e.omo 
entender n~ sua sabedori::. 

N. 45 

« Ao os~. 170, za parte- Depois d;~. p:J.lavra 
cf{ect >ta>"·•e o.ccresccnte-sc : ou si (h xeve
!açiio do scg,·edo res•Jllar p:!.ra nlg11em desltont•a 
ot.t gL·:,~.ve injuda. )} 

A Commissào entende- que es\:o. ementln púde 
s~r approvada. 

N. JG 

"Ao art. 17:3. § 2'- Substitola·se pelo se:;ninte; 
Naqucllcs em CJ.';e, de conformid;u:lc com a~ 1cis, 
~e tí<cr de execlltar qtwl~ttcr mandado, e:s:pe
dido por mao,·iclade compeNntc. " 

A Commis8ITO pcn~:t - qnc a cnlctl(l:t cs L:' no 
cnso ele scL~ approvada.. 

N. ·17 

",\o :trt. 'li;l, !I 3" -F.nt " " ' •k ~~~/":..'lo ,w 
fla·ffl'etnl<', ,[ig;~.-sc: P"f.'C'gni<lo p~l·l cl:.tnot· pu
IJ]ico. " 

Esta ~m~n1lil dimlnue a pena c.~taLuida no al'
tigo ... N~o .repugna. á COJnnüssão <'Oncorrcr para 
cmeln~nt~ proposito. Po~ isto, opina pd"- aceitação 
da. mesma emendo.. 

N. 50 

."' '~o 3.ri. 205- Supp1·imr.m-sc :l.S palavras 
àt,?'1wlado hom·aJ•il:~os.- ~1dal~c,·to Gloima,·i'ic.<.
Jou Dantas Filho. " 

A CDmmió ~ão enleDlle que llcYe ap~o\·eita•· a 
idéa ~;uggoricb. pela cmenâa, m:~s propõe que o 
artigo fique re(\igido assim ; 

Art. 205. Usur indevida e publicamente uni
forme d0 cargo, ou úistine~i vo de Col·poração ou 
de oUicio: ou ;trrogar-~e gt·ito academíco. ~i~ulo, 
honras, Otl cao·go tlc ca~actc,· publico: 

Pena - multa de 100.) a 300,:;coo. 
O mais como cs~;·, 110 pr<JjccLo. 

N. 51. 

Ao :tl't. 207- 2~ po.rte -Sttppri[n:t-~c.- A1laL 
b~rto Gltima;J•,ics.- João Du1·11as Filho,,. 

Kiio ê favor<l,Gl :.i. emendcc o p~reccr da Com
mi~~iio. 

Ventila-;;c :lljtti. fiN\i a meno~ tlu\'ida, uma 
quc~t;i.o ú" mor::..litl:tdc, c tl.e f>~ll'antia ue dirdtos 
t:l.lnl>em. 

Por bom clireüo, (\é,~ Jico.~ impnn0 o patrono 
qote combino.-~e com a pa1·le contrari:J., ou p~cju
dica- por quall(uer meio fraudulento-~ cau~a 
que fvi-Jhc confiada, o;~. finalmente, qu~ nello. 
Jlatrodn:J. úS iatereo~es de :~mbo~ os litigantes~ 
O Icgislo.dor criminal púdc em canscicncitl :~.ut'J
ris:u· a irnp~·olJidatlo de quem qncr {lua, tendo ji 
pláLeo.do pvr umo. das partes, pa~s:t. (lcpois a. a<.!vo. 
gat• em f::~.vm· da. o\ltt·:~., b·:s.t:o.nüo-se a\í;ls da mesmo. 
cansat e porkt•.\t0 de 'lnesl:l·~.. que. ~ah-ez p01.' cou .. 
sclho seu a pl'ime\r:\ dclh\'l h:o!::o. intentado? 

N~\n :se qlle"tion:t ~imp1esrnenlc dt:! 11111 n.bu;.o 
dt• co111ian·:~, 011 da r-evcl:t.•:.:Lo d·~ St~,!,"l' , •clo proii.;;. 
slon~Ll, C•Jmtl no cJu~;tnto o illust;re autor da. 
OIHCJld~t :llh:-gCtU, 

'rraL~l .. ~C, l~)Jahem, du fa~to;; gr::..\·cs, que e"S:igem 
pnni•:ão S•."'C!'!l , ll'L!J basl:•ndo ÜO o;Cl'tO {l:J.t·a,.cohi
!Jil--o~ ~lS mmlid:t~ disciplinal"CR a rL'I C c~ arh·ogo.dos 
f-·..,I~Lo suj··it.os p~lo~ rc:.:,iut·~alo~ <hu~ ·rrthun~tcs~ 

Esla emenda Hl1'lhora :1. n~d:u:;,·;~n du a1·H;.:~t ~ ~ 
consc~uln tcmcní.e ~puvJm 'l'w ~-wj; l. :1 ~(!i LL. 

I-: ~-wl'ia ('!I do~o- qtu~ JUH' ~e r-.·t~dr a. (a.cto, 
{[11<.~ :-: " l'Cl:\.~·í~nw. c n 111 :t cl:tR~\! tl r J~ :Hh'\):;:\ilo~, _:1.. 

~ 'nnt~ni··:-.:·\u n.··~:~~~:c 'Un~, '-'~ ) 1('.\'d~ de jWi,·ik~~o. (~<n
-:.;an.l\> •k. t'On~dgn:H' n 1) pt·oj~r:Lo Ni~~ Hg11r:\ df~ 
··1·iu1~. :.;;\o ~r1•ia ':'l Ú ·~1\no;-:\•>, :n:.~ al.~m1tito censn
ra\·,·1, •·.c11.:t~rnH~n\J~ pr:trcptc a Jnail.n·b. tlo s mel~li;::_oR 
t.~a l~uJIIHiho,Ún o....!:O:.Ct,.-C0 aq IIC:Li:'t nlJI;t l ihLnLe 1Jl•Oh:':i"ia.O. 

N. -lS 

«Ao ~ .. ~L. L'77- Acr:t•csc:)nt~"!- -:';·"'. :i. p(!11:1iida1 !.-:. ~ 
~1cim rb s em rp~e tn.~~orl"ct• pc!l:l {,f),)n~:l P~'~S r ,al on 
dll.mno m:J.:Cd:d, que v~sulLJr dv dcltdo. • 

A Commiss5.o actcctiLa.- que. sc!ll inconve
niente, c!\tO. cmcn.d" add~tiY"- p•jd~ ser appro
vadn.. 

C<tm:lro. V. I! 

:\~lll .'"C JIOÜC!ll lnagOal' !J.S. f(IIC f..'lz:eJll d:L :l~l."\"0'7 
ca.cia tnll \·er{b.dc·i~·o .::;o.ccrdocio, ;Lo cou ~i·~ r to~ e 
nattl~;tl qu~ "!)plaudam :o. !\ispo~içio, poi< elh 
ser\'ir;i. Jc crn~n~ctivo o. rpta.ntos po1" ac;a.so U.c~
hu;ttcm a f;•Hl:t e pt•ejudiq uem a glot·i:.o. da 1'~5[1~1-
tavel COt'j)Ol"<tÇiioJ. 
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E par:t ju~tiftc:t\' o :~r\igo b:t~br[. tran~~t'~\'-'1" 
a'lui as ral:tvr:,;, J>l'~leríll~s p~!l) iJln,tr,~ o.ut'l~ 
da ementlo.. 
~m e1l<üto, nn R·~ssão 1le tl dej nlbo drBle :tnM, 

S. f. x. d1sse: . 
ctlm:~gin ~, S\'. Prcsül~nt,e>, o log~.r em tJUC nf.o 

hamnitos:~.cho~!l.dos ; em qnll h:\ llo"s ;J.pcnns. 
Fig'lremos q na CO UIO :td vog:~tl<> um á c O!\\' ir!a<lo 

par:~._propor um:1. :tc~;'io. t~nuo-se.)he :l.Pl"'•ent:J.do 
pape ls de o.ppnr<on\C v:tlor c ell~ i n icia :t o.cç.iio, 
qu~nclo 6 procur:l.do pelo incii> i<lnn cit:tdo, qu ... lhe 
l'ro,·n que foi i ll:tqn~ado 11:1 sua boa f c\, P'lf 'Jlte 
contro. aqucll cs pnp,,ia c~lc tem docum ento;; de 
irref1tt:l\·el Y:J.lor c fJitC os dcst.rocu1 colllplt•
t:~.mente. 
~urponha V. F.~. rprc c:Je r(•puclia imme

di !l.t.am.~n te o indi virluo cptc J:i não lhe pódc rne
r•c~r sua eonfi:llw:, c mcn'>s nitul:l. o sc•t p:\Ll'U· 
c ido ... ,. · 

E ' figur:~. do crlmo d~ 'JllC o :lo't. 207 co; it:t . 
Si pat.·oci1101t a ca>,.•a,i.;t() r: . ~i (nncciono1' 110 

p••occ.<so , como :l.d\'ogado de nma da~< partes 
.nelic intert>o>~dM, n ãn pó:lc !ic:~r.impnne acei
'to.ndo depois a clcf,·sn do~ direitos da p.1rte ~on
tro.rio.. Pocqn~. como o deputado ~ülton f~z ver 
num sett apa>·tc, css~ :trlvo;::::>.do e.,L:'L ,],,, pn s~c <los 
segredos thL outr;o park.' E todos COlll[•r··hondcm 
o \':tlor ll a imporl.'lnci:L de t:i.o po~enl.e <nma. 

Qnanto {, círc.tnJ~\ancia de só c~íHirel!> n~ 
logar, :í.s vc:ws, dons :ul vog:).(lo.;, elh niio colh~ 
paro. ~cr adop~a<.la o. cnwnda. 

A lei providCi1CÍn jl:\l':L •:M OS Laes. re•·mi\tinrlo 
- que en!:1o :1. parte ••u qtt:tlqt:~r cill:uliifl p:t t.ro
cine :t ca11sa, d t·!lde <1nc ~" sujeito-por um termo 
-ás penas impos ~a• ao~ :td\'ogados mc;mlo~. 

Ii'ie:l. tudo ::>.ssim remediado, ~em ser preci so 
f:11.er a Yht:t. fP'OSS:l n fac tos. quo nii~ r·odcm <~.l)onar 
a honora11ilit.ln.de de ning1t~m. 

A Crnumissão pco.lc licença. para t•P.corda t" ~stas 
obser•nções do cel~bre D·opin: «On 11.: C'Jnclut ]Ja.s, 
ou l 'on conà~ti>'l!- it mal d·n J>tt >'ticulit:r at< ocnc>·al. 
u d'1<n (a· it isoz,; ü. <ks cas q u i n 'ofT rai~'1'1t ··•~n 
de scmblaMe . Clwtj!<c ln·o(<'s.,{olt rcn(t:l·mc. dans 
~on $cin de< ll"''"'i>C$ clr.mr. âl~ .<' en~rg11cillc. c r. 
d'aut,·es q11c cllc rle<cH:onc.» · · 

A Co1mmi~silo se te m as.;im m:tnifestado sol:· t·e a 
emenda n. 51. 

N . 52 

Ao Sr .• \f\(mso CM la ;;~ de v(· :L emenda, (jllC 

mn.nd:t supprimit· o :crl. 2~1> elo pt·ojcclo da Com· 
miss:io . 

E' a conhecid:t r1uestiio <.h libct·,Jaclc profi ssio· 
na!, que o.lc vc-/. em r1u:~ndu snrg,,. a d~spo ito do 
esta•· devida mente t· ~snlvid õl. pela Consti ~ni•,,:lo da 
Republica (ar~. 7t s 2-1). 

Si não li\,·a , entre~~nto. o l'i!Ccio tlc alon;::tr-~c 
dllnt:tsiado, a Co111iniss:'io <:xporia 111 i ucl:t,·u~n to 
tod:~s as razõe.ç, <'nt <(UC se funda p:<ra <•pi na1· 
p~la rejeição tla cmcnd:t. 

Na o'bra, j:> cit:~<b, do dep1!t:tdo ~lil\on (A Con
stituiç<io do B•·a::il, 2' erl : ·fio. pa::;s. ·l t :3 <l -Ui\ 
estii.o des(·n voh·ictos tor'.- s ·r::;· :rr;!.Uln~ntf)~ , con1 
q?e ~e prcva - q11e :t i r1 ter; rota~ão cabi v e! ao 
d1lo § N do art. 12 nii.o ~. de cet•to, es~a (lne o. 
emenda do Sr . :\ llonso OJ~ta consub~tr.ncio>u: 

Dentre t odos elles. destaca·se o que d~corre cl:J. 
p_roprh historin. do dispositivo, clemeclto j nqnes· 
Ltonavelmcntc de t"rtlndc prevt'nder:J.nci:t e for~a. , 

~mp1''' rpe 'tgita •sc uma 'l';e:;t5:o do bermcneuiica 
i1n•id iC'.,. 
• 10: o ]?l<tit.uto <la, Ordem ilos Ad.:O!lallos Rea~í
lei;~::. em Se'Ei.são de 22 de m~io d-~ l ti95" vnt:lndo 
as conclusõc; do um pa''"'cer quo lhe tínhn sido 
~ ~pre:;on t.;vleo . ctccl:::..rou : 

Que ó ,·,·st1'in~'7o C<•n<l.it ncional da libc•·,Jaàc, 
CIJ1?SG.'"IJ''fJ,r]a tW (f,)•t;. 7,2 § 2·J, a C:Vif]C1?C1:a di! ha
IJtli ta.<lÍI> JY.lr wci' de tit.n!o Olt diploma p1wa o 
.:.r.co·cirio de cc,·ta.; JWOjissiics, c~lliO a •n<!tlici11a, a 
a.,zr.oca cia ciúl, a 11/uwmncia c 01tt?·as. 

1~ n i :'Hh no me r. ite novcmb1•o d~ i~!lS, o n1esmo 
[ll.<tit•llry, cooNI t·ttclo peloGMarno sobr~ dispoRições 
do u ltimo rcgltln.mentu c~pedido sol.lre o cxe1•cicio 
tia ['l•arm:>.Cia, res)>ondeu: 

• (J11c o are. 7:? § 2·1 rla, Con<titm·,ao niic an
null<"" '~ di:;1J<J·''0'i.o !.lo Coài.'J~ PoHaL: c jlOrtaaco 
'J"C o lr:crc c.,:cnicio das pmfis.<ÜCs libcN~C$ ni'i.o 
clisl'cnsa a. lu<bilituçéto pr·éri" . ~ 

:X:\.) é só i ~to. o~ tre~ orgão;; da ~obcra.n i:t na
cion:~l se \cPm j :í. pronuncbdo sohN o as.~nn1pto 
de um mo1l•> accor,t~, c n5o ,; n~~t:Ls c:ondiçõc~ que 
p0<kr:í. 'triumphat• n. doutrina oppo~i:< :i. solncão 
dn.cla unifornwm~nta. 

A CommissiTo pas~:t. :t ~xl rahit• do li\'l'o do dc
pnt:vlo ~liiLon, h:. po· 1co :lind:t ci\:vlo, as refereu
cio.< com que ;-ai c lia pro~ar o s ·u a•scrto. 

Ell'ec~i\':llnentc. O l'oder Excent i\'0, não sú pelo 
dc •p:.cho de 2:; 1lc mo.io d·o 1S'..l:;, como t.'l011Jcm 
J>o•lo decreto n. 3.1Jl4 de ~O d<' s~•emhro de 1898 o 
<•ntros 1110. i~, h :~. l'•?pu tarlo neccssa~io o titulo de 
habilit:tçií.o par:l. o ~xe1·o:ic!o kg'd tle o.Jguma:; pro
fisql,c:-; . 

Xcstl ·Co.mara mcsm:t, pt) r d ivers:ts ,·czlls, t.em 
a quolle disposHi "o en cont•·o.do :. conYeniente intcl· 
lig~ncia, cou1o coao ~:l.- p:.ra nii.o apon t:u· torlos 
do~ p:tr~ce: ·C>s de 2~ d~ o.:;:osto de 18\)1. e '18 de ju
nho de i896, d :t \'OI a,.flo prc•cPd ida em 15 de ou· 
tuuro d·~sto ultinto :J.I'lno, a proposito de. cert:l. 
emenda ollerecic\;• ao ot~<\menll.l da receita, c do 
decrcLo tl. ,1(4 de22 de :1u lho de 18~~, que appro
\'Ou a co•wençiio e:lebrada cr.Lre o Brazil e o Chile 
pat·:t r••g.:la1· o •x~t·cido cbs prof1~~ões liberaes. 

Muillo de ínrlmt.•·b, :c Coutmis>i'co llcixort paro. 
ultirno lo ·~ar o p,,der Jn·liciario: p01'Ct· •c, C<•lll 
i" ' t1ndv a· c,;~~ in~:q•t·eta1· :t :))'opt•i:t Goustltniç:i:o, 
,;e comr:·chea~io! :1 <:t':'l.ndc impo•·to.n~ i:l. <> o al io va
lo•· <lo~ &eus pol!:ados. 

Pois l.am. 'o ·$ 1 1Jil"~mo Tril•ttn~.J Fede•·al, por 
a.cco;'cl{~m. d" 10 dn i"<.nc•··~iro llc 11>\14, clccid iu
(PJ~ :dnda acl1 :t-sc crn \'igot• o ::..r L. ~5 do l"C;; tt l :l.
"1 ~11\.• > do 1.1 d~ maio de 1:).12, por rorç:l. do qual 
as múutlas (los u,!Jfft·c.,t·os dcrc.'Jn .~1· assi_f}1fada.. .. 
JYl>' Ml.:ogarlo.< t.cclusi.·uma!!c. O a,crorrl1•m d" 1G 
:lc julloo ' '" i S~~ conlirm:t :L opin i:io doJf<'1ldirl::\ 
pt~la Cnmm is~(,o . Fin:d:ucnto. o ftCCOrda1J~. do 
<i üc• julho <lo 'i.SM j ulgo11 ?~<'io cr,n~rit~tú• COl!.
.~t ,·anúilj i C:U i n -illr.:g(l. /. o fr(:r o ,!lO ]IJ•t:.su{c~ute fia 

1 ',i,·te tk .·lJl)ldlat;,;o, Jh'•>llibimlo 'i''c .<cjam {cilns 
os aut·'·" co''' ·ri,.,.ttt nos iJ.c.IJclut"J~ci.s Cut fltl·c:,·to, fJ.I'C 
n~io tcoflu•n $WN r.u.,·ta. i't'!JÍ.':JCl'Utla. 1ta. 1l1(:nna 
c~;~·r(. 

oi. CIJ1llll1iR:;:t•) <uppõe lt:ti'N .inetiíicndo surn
cien l~mer,\e os motivo• ]101' qnP. lh~ n:i.o e licito 
:l.C•)itat• o. Cllli:1l d:l. do S1· . u~put:J.do Afl'onso 
Cosl:t. 

E s i pr,•cisassn atldicionat' :tlgum oun•o at·gu
m~nto conh·a ~ssa amplitude nbsolut:~, pretendida 
par:t. alib~rdadc pt·oJission:J.!, ~omo entretanto llm 
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nenhum paizdo mundo e:<:ist<l, a CommisRâo t•aeor
dnrh os t~ct05 abusivo~ e l:1mentaveis a qae essa 
~~~rd:1.de púde d:cr, e já tem dado me8mo, occa
s•ao. 

N. 55 

«Ao art. 262. Supprima-se.,. 

Pouc.>s dias ha que a i mprens:~. noticiou bem 
tt·•ste occurrencia. cte que fora c:~-uso.dor um den-

11 Sln. ímp1·ovi~:>do, a tbeatro e >t:t mesu1o. capit:J.l. 
J;a n:;íne-se. pois, (!11C vcrúad~iros esc:wrblo; a 
hbCl'dade absotnta de profissão prod uzida no 
centro d o paiz, onde a ignoranc;:t das massas niio 
J1ermitte que cn.tln haiJit.ante dis[Jonhn. de criterio 
seguro pa r:1. escolher por si Iuesmo, d'entra a 
multid:lo, -. pesso:~. '}ue lhe eonvenh:~. eomo pro
lissionnl, llUIIl momento dado . 

A. Commissão concord.~ com o alvitre, cons• 
tanto desta emenda, que foi aprese ntada pcloli 
Srs . Adalberto Guimarães c João Dantas . 

A emenda, incontestavelmente, não pOde pre
,·nlecer. 
_ E a . C::tm:tra t-econllecer:'. - rtuoo artigo clo pro
Jecto_ ~ d e um meio termo conciliõldor, porfJ_uanto, 
rc~trmginrlo a p•'C!hibição a um: peque no num~ro 
ele prolis•õcs, a ~aber, :is qnc in~re.qsam i. saude 
pllhliea, elle concccle o mai~ quo é I•OSssival no 
:\ssumpto conceder-se. 

N. 53 

F.' aincla dos S ra. Adalberlo Guimarães e João 
Dantas e&ta emenda.: 

«Ao art. 2t0 n. i-Supprintam-so n.s palavras: 
on de qual~JIICr Í1l-S(Íl!lLo, etc., até o llm». 

Não del!cobre, porêm, a C>mmiasão motivo p~ra 
eor adaptada :1. e menda.. Entreta11to, a oppor\u
nidade p.)de ser aproveitaclll para se corrigir :~. 
redacc5.o daquelle artigo. As.~im, a Comrníssio 
pt'Opõc- qu~ depois da palavra snjuto ar.crO!Cell· 
te- se: á liscalisa~.ão de nlgnm dell"s . 

N. 54 

"Ao art. 2l2- S upprimam-sc ns palavr as : no 
m omcuto C: IH que o Coimc J cO?mi>cUido•. 

Para a. Camara poder ap•·ccia.r clevidnmenle esb 
outra emanda, qote ,; t· am!)~m dos ::irs. Adal iJeno 
e J oão D9-ntn..q, faz-se [Jreci~o :ntender m uito de 
perto ao pon~~mento q•\e in~pirou o. Commi~~ào . 

O indi\'iduo p:;de commett~r urn crime qcando, 
achando-~e ín,·esW.lo de um cargo publico, o c.t.er
cicio deHe oxacl:unente ti re•· d:tdo catna ao facto 
delictuoso ; mas, no entanto vil· ::<. ser julg:;do 
q•1ando j ú niio desempenlle a s rcsveclivas 
func~:ões, por ler ~ ido d~ 111 il t-ido 011 se exunc r:\clo, 
ou qua.ncto uão est.·.ia por ae:t.so l\5 exercendo em 
con sequ encia. de licença, ou suspcnsiio. 

Pnrccn-rrue qualquer das c ircumst:t.nci::~-sapon
tadne não d eve intllt 1l" p:1ra mudar a nattu·c~<L do 
facto nem mesmo t' liminar a aggra v:1-n te, <)lle 
aliás'1i ,-e r se vcdlieado no momento de consutn
mal-o; poie que cn t i:.o o sou autor era ~em duvida 
cmprcg:1do . publi~, e n esta -'! '•:llldncle foi que:! 
pra~icou o. Jnfracçao_ por que c ~nnalo. 

N. 56 

« Ao :u·t. 265. Depois da p:llavr:~. JJc ;·igo ào 
e~vez de p.-o)lrio, accrescen te-!;e Oi< diga- se ; da. 
Vl~ ou <ta. honra. propr ia. O mais como esti." 

NiLo tlmída a Commissão-:J.ceitar est:~. cmend:~. 
~o t•edacçiio, qne aqucllcs mesmos S rs . deputados 
lirmo.ram. 

N. 57 

'' ,\o ad. 266, n. 1. - D<"pois da palavra indi
cuulo diga-se : na instrucçiio. O mais como 
está. » 

Per~encc aind:~ esta cmendn n.os Srs. Adalbe-r to 
e João Dantas. A Commissiio, porém, não p~de 
a.doptal- a. · • 

O pr0jecto rune o que fizer affirma~ão falsa 
c:!m f[llalquct· depoimento Cl'imínal, sej:. este pre• 
stado no inltuet·ito policial, soj(). no summario d a. 
cu lpa, seja omfim no plenao·io . E o projecto 
ass im dispõe, porque o fa lso tesLemunb.o, em todos 
estes c~~os, pro)cluz conscquencias profuudamentc 
nocivas. 

.A pril;io preren~iva, por e~emr>lo, podo ~r log~r 
antes de inici:tda a. form:o~.ão da culpa, uma vez 
q_ue nct inqueri to h:tja o detJoimento do dua.s tes
temllnhas. E, portunto, sc rú. ba.~t:ln te i ujust-o 
dcb:nt· impu no •tu~m qtt<!r que deponha l':llsamenle 
peran te a ::mtoridade, cncarre~da de rtKLliUJ." 
aquclla diligencin.. 

$im, quo. a !iloerdnde individu al soO't·er:i. duros 
golpes, !icando e:ltpos~a aos ataques de duas pes
soas ap~nas. <tnc pouco e•crupu losas ni\o k ep_idem 
na n!Tirmaçào de uma inverdtu.le, qttaudo por acaso 
lhes con,·eah::~-; tanto mais CJUII!ltO dahi nG.o lhes 
pode re~u ltar o menot• m:Ll. 
N~11luun lt•;;isladot· ~anccionarii. tam:mh:~. in

i<ptidn.cto. 

N. 58 

O ~r. Rooll·iguc,; Ooria aprosentou a emenda 
qu"' se se:,ruc : 

"Ao ~r~ . .272§ in. !Ir- Em vez ele 1.2,dig:~-se : 
15.» 

As razilc~ com rpte o autor da emenda oppor~u~ 
no.mcntc jw; t.iíico ct-;o. calar.>m no CSJlirito d."t 
Comm iss:to, que a f.<'·Or de !la 5e pronuncia, 

N. 59 

O mesmo S1·. Depntad•) por Ser gipe of[e1·eceu 
c~ t:L ou tt·a cmemla : 

«Ao :.r(. 272 § 1. n. lV -Em ve1. de 15, 
dig- :~.-s~ it!. » 

Do con ~•·aria>, o c nm>nosn fo.~llmon•~ i Iludiria 
:1. le i. Pl''-' val~~cr-so-ia do h•gnr, IJ IIC occnpasse. 
pat·a mai~ f~cilm~nlc commaHcr o crime, e lo~o 
após doi x!l.ria - por qualquer modo- o ca~co 
parn des o'nr t-e evita-r a pcnaliclado maior. que lho; 
e~tava reservada . l>ar- se·bin, portao.to, o a.~~urdo 
de ter sido o cargo publico razão para agei ta r _o 
e •·ime, e doiJ<a-r de o<>!-o, en·tretanto, p ara qu:lh
ftc;U-o. 

:\" Commis.s:to repug .• :-. sull't·:lga\' ~cmelhan~e 
con tradicção. 

Umo. ver. :l.Jlprovatl:l .'1. emenda a nterior, ê n&
cess:~.rio que esta. o ~ej :. 'lllmbcm. Do •:ontrario, 
ficar :-. inquinando o Jn·ojecto uma íncoher eneia, 
~io m~nife~ta quani.<l a bs,u•d:l.. 
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N. 60 

«Ao :>.r ~. 2i.2 § i n. IV- Enll•c :>.a p:>.lavras 
i;·mão c Jl>'cccptO!· d iga-se : tutor. » 

A Commlssito julg·a ~·cer"tado aceit.ar-sc esta 
cmencla, dos Srs. Adalberto e João D1.1ntaa, porque 
ella ,;alva justalllente uma omissão, commcUiu:l 
r1uando o projecto foi i mpresso. 

N. 61 

Ao Sr. Rodrig ues Doria pert~nce a c.menda 
abaixo: 

"- Ao :~rt. 276- Em vez de t 8 a,Jtnos, cliga-sc: 
de menor idade. " 

No conceito rla Commis~;lo deve ser rejei tadi\ 
esta emenda. 

.Na idade de i S annos, achando- se o. maturida de 
sexual completa, a mulher póde pcrfe iWUilcotc 
conhecer q uaes os chve-ro~ ' Iue lhe imtlõe :\ 
moral, e por co11scguinte defcnt!e~· a 8ua honra. 

E si a propria lei ciT il já conside1·a a mnt het· 
nes;a occasiito como capaz de r ege1· sous bens, 
t:~.nto que faculta-lhe a emancipaç;io por stt;:>plc
meo·to de idade, niio 6 m nito que sejam os lS 
:1nnos o m:n:imo do periodo, dentro do qual de\'e 
a lei criminal proteger a mulher c<lntr:~ os :t tt.en
t:tdos :..o pudor. 

Tanto mais qttanto, no primeiro c:tso, [Kl i~ que 
se trata de :>elos c~p~ciaes, a idon eidade da mu
lllcl' carece < ~c ser bem const~L:l.'Ja ; :to pas~o que 
no segundo c:t.>o, ~r.1t:lndo-sc de senti mentos 
propr ios do se:~:o, a naLu rez:·, mesma se incumoo 
de d~tr ~ mulher toda a cap<tc[dade para ~c de
fender. 

O que a ros(r.lilO um illusLre magistrado cacrci'Ctl , 
refutando a opini :i.o tio Dt·. Sou"a Lillla qne sus
tentava a mesma idé:.. contid:J. na emenda do 
::;r . Ro:.h-igues lJori:<, dcmon~ tra a improcedencia 
dosta. 

c Pat·a di r ig-ir e administrar 11ma fo t·tuna.; pre
ciso, com etiO,iLo, maior idad• e m::t.i~ cxperiencia 
do qtte para guardar llffi''· virgindade. Para a. pra
tic:~, d os negocio• fl<1o iudispensaveis - pmuencia, 
acLividade, conhecimen t() do mundo, espírito d" 
reflexão e ele calculo, tenacidade, mil qualidades 
complexas. N :t pro,·a c -que pe•~oas, nli;<s ílltcl
ligentea sã o inlelhe~; e•n t 3dos os ne~ocios que 
emprehendem , arruin:un- se. sempre illudidas, 
sempre credu bs. Parõl defesa da vit·g!!ldade 
bMtam o sentimen Lo do pttdor, as iclbs mo1·aes 
cort·en·tes. 

A moça de ii annos sabe pcrfcil;:tmcntc- que 
par.:t casar-se é nccessat·io estar Yit•gem, que a 
SOCiedade acolhe com w~pc ito a~ mulheres h o
nc;t.t\s e \'epelle as proslit.ulas; :~.v ali:~, porLo.nLo, 
as con.•cllUCncias da fa!La. delendc-SG o ;~.cautela-se 
ampa ra.da ainda pela \'ig ilanc ia da família. 

R si ltoje as mulhere:; Jeva nt:tm-so contra a 
tutela masculina, si pouco a }JOllcO v:io cunquis
ta:odo n:. lei s •ta emancipaçün. s i d isputam a" 
homem - na lul·tl pela d ol::t-o aece~sn a tocl" s 
n.s.cal'l'eit•;•s : não é mui 1o exigir c.J.,.Jlas - <p ;c 
sa tb:mt defender-se com a mesma habilidade 
con~ q ue cour1 uisti.\tl.\ unt n'l~u-ido ou t4 ma pos ição 
soe tal. 
O~ Codigos pcoaes disti nguelll com r~ziio a 

cmu.nciJI:Içiio soxual ch ema ncipação c i>·il. ~ ( V. 
ll~ C .\ S'I'Ll0-0> <ldie(OS CO?!f i'Q, a h•Ji ti'Q, r/a um//tcr.) 

N. 62 

O St·. Affonso ('.os ta o.lnda apt•eseatou C!ta 
emenàa: 

« .'\.o a r t. 2Si - O § 2° d0\'C ser l ido assim : 
a condemn:t.ção ter:l pot• etleiLo a cli Yarcio estabe
lecido nos termo~ do decreto n. 181 de 24 de f e 
•ereiro de i 890," em 1odos os casos a que se re
fere es te capitulo, si o conjuga ofl'end.ido o re
querer.» 

t'l.. Com1llissiio, cc.herente cõm os principias que 
·Lem j:, ~ust.en tado, uão pôde dar o seu apolo ú 
emenda acima. tr:~oset•ipta. 

Segundo a disposição do arL. 281 § 2• alli ci
tada, o ell'eito da pe11:1. i mposh a o marido que 
eoosll":lnge, por meio de ameaea.. violencia, en
gano ou qualquer outro meio igual, a mulher a 
se prostitua•, e a 'dissolução do vinculo conjugal. 

À Commis siio acr edita- que nenhum homem 
superior :1& suggestões do prcconc~ito ou :ls oxi
gencias de qualquer in tPre,;se )XI.rticulu.t·, poder:\ 
conscienciosament1 oppôr·S~ ;; medida d~ sani
ficaçiio ôOcia.l, quo o artigo do projecto encerra. 

O marido bastante desbriaclc que desce ao .. vi!La
meu to de vra.t ic:n o lenociniu nito fica, ele ce1•to, 
pll llhlo pelo si111p h•s facto de se lhe t ir:1r do poder 
a infeliz c onsorte. Nem esta cncontran1 compen· 
s:t~.iio bas tant<:> p:Lra o seu infortuoio n:t. unica 
circumsLancia de separ .n ··se do espo5o vil, que 
tanto h um Jlllou-a. 

Kão, mais al<;uma. causa a. sociedade exi~e ptt.ra 
cksal!"t·onta da mora l, tão funda111ent e otrendi t!a ; 
mui to maior deve ser a natisfa,:'io devida á. 
vict. ima. d<! tanta torpc7.a. Xc~ta hypothesc, a. dis
soln~ão do vinculo se impõe; pois nada se ll<Íde 
esrerM, nem quctcl', de lll\l:l fami! ia gerado. e ;n 
ta. meio, detlll'pada pcll· e~emplos de tamo.nha 
tlevassidão . ){em seria justo inutilisar, na hypo~ 
thcse figurada, a m11lhcr que não 6 c•.1lpada, el"i· 
de" t~mento;, da explora,,ão de seu corpo f0Ha pelo 
marido indig no. 

AjusLa.-Sd :i. ligm·a elo c rime defin ido nos arts . 
2SO c 281 quasi tudo q uan(.o a Commissão cx
p~ndeu, qu:J.nda occupou-~~ rla emend•1 o!ferccidn. 
ao a rt. 5u do projecló. 

E si mais lõra pr.:ciso p~ t·a <:>l l'l'Obor ar seus 
conC('itos, a Corumissii.o appclla ria para a li r.ito 
do~ acan·tecimen tos . 

Não ha m uitn ainda, a Imprensa dc~ta Capital 
noLiciou - que um desses m:tridu~ inl'clizes 
ohrigava a. mu lher :1. entregar-lhe 20.;; c:tda noite. 

E porque certa vet a 1les g-ro~ada, 011 por doen te 
~u à falt:~ ele fot·tuna, nem mn vint~m )lUde 
g-anhar, fo i b;u·bar::tmenLe espancada p·:lo mnri•io, 
contrariado por u:1o ler e nt;\o receb•uil a moeda 
t!c suo. propri:~ deshon r;t ! 

lia 1p1em pussa ;tdmiLtir - que, aind;, n.:stas 
condições, de\':t cottlinuat· insoluvcl v vinculo, que 
uniu, ~umn. hora aziaga , Cl\Sc algoJ~ :iltuella vi
cLtmn. , 

CusLi\ a crel·o. 
A Cumntissão , no emta'nto, dese j:tndo tirar todo 

o )ll'ct.e:du a confusws, quo ~e pns~~m dar 11:1. 
pmtic:t, e a ert·os que uma rcúac~io menos cht·a 
~cja capaz de prod uzh·, p1·op:c :1 seg-uinte emenda. 
s.1 IJg thuth·a': 

" :\.o :tl'l- 281 § 2• - A coad~mn:J.(<~O terá (lill' 
eO'ei~> a dissoluç•i.o do vinculo con j•l g:l.l nos crimes 
definidos nesLe capitulo, <Juan1to com mel t idos polo 
marido, si a n1nlher a~sim o 1·eqnerer. ,. 
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N. 63 

«Ao :u·t. 203- Supprim~-se o n. 1 elo § 1•.
llourifJ>~es noria. » 

O disposith·o do projecto, q11e esta ~·nanda 
manda supprimh·, passa pat•a o n. Il § 2• do 
me~mo artigo, cuja penalidade ~ maior, 

A8sim, não t~m d11vida a Commissiio em aceitar 
a emenda, 

N.64 

E' ainda t1o illmtre Sr·. Rodrigues Üol'ia esta 
outra emenda: 

« Ao art. 2-32. n. Il do § 2~ diga-se: por in
cendio, iunllndaçio, suustancir~. \"enenoea ou outra 
qunlquer de emprego semelho.nta, ou ainda pelos 
meios previstos no titulo V dcsl~ livro.» 

A' Commissio fallo.m motivo.~ para oppôr-sc a 
esto. emenda, parece-lhe, por conseguinte, rJUC 
cJlo. deve ser o.pprov:.d:~. 

N. 65 

Ao art. 2~4- P~ragrapho unico.-0 mesmo Sr·. 
Rodrigues Doria oflereceu cst~ emenda : « Si, 
porém, a morte for resultado tl~ nma caus~ 'luc 
Jâ e:o:istia. r.o momento da ]., são c n:'io foi por esla 
ags-rava•.la, ou si o oiTendido dcsprczott os meios 
ap~opri:u:los e conducentes :). cura, impor-se-h~ 
a pena da. tenlaLh·a de homlciclio. ~ 

a a.lgn~m qualquer le~~o corporal, ou pGrturbaçã;o 
na saudo: 

Pena; etc.,. 

A Commis>ilo pen3a - que cst:l emenda n;io 
est;i, no caso de ser v.ppro,•ada. 

O capit-ulo li rlo projccto occupa-se tão só
mente das lesões pessoaes, pelo qu~ nilo lhe con
v~m a OlltL':' cplgrnphe. A expt·ossfio ojfenuu pcs
saacs é mtll to g•!Uerico., e pó de conter os crimes 
de falso tcs:emu11ha. ~alumnia, injuria e diffa
m~<:iio, como o proprio aut~r da emenda. reco
nhec8. e de q•re ~"at.-. I.J project" n(l capitulo ()O 
do titnlo v r e co.pit.I)]O 7" do titulo Vll. 

Eis as pr·opria,~; pala.Vl'as do illustl"t' Deputado: 

« E·u. sei qlu a. expr~sslto « olfensa . .:; pcs.·waes ,. , 
basta-nte !Jel'al, pUdL.TiÍ.. coulcr o crime de injurúz 
e cal·umn.ia~ qu~ out14a, cousa ni"ío são. Esst.:s 
c>'imc', )lO>'cm, s~ acham <"sp~~ificados, c como o 
te>' mo le,,iJ,o que1• di,er (~rirnento, af{ensa; lJh!JSÍOa, 
c ncst~ capitulo, c./Cnt rlcstas figu>·as, q1t<ro ,.,. 
presc1P.ta.'J~ a.$ a-Ucraçú~s dlJJ sa'Ztdc, ma-is oH ·menos 
1ll'O{IO\ftas, C!>l!Sa<!ets ))dCL offcnsa, mo••a-i, psychica, 
como o medo, o tcn·m·, o con.<to:>>~gimcnto, julgo 
comzFdKn</cr mdhor todos OS C(~SOS COm a d~nO• 
:-nin~~o i-Jt(liOt.bcia. • 

A propo~ito, cscrel"eU o Dr. Nin:~. P.oclrigues : 
"" O Cocligo penal vigente, em ma.lcrio. de lesões 

pes;-;oacs, não conseguili mai s do que ag~ra\·ar a. 
insulftci.,ncio. ., o lamen\::.Tel atraso oo nosso 
Codigo de 18:30. As innovaçõesadoptadas, quando 
não tor:un p:ll'!l. peior, em muito pouco melhoraram 

A. Commiss;1o entende- q"Ue esta emenfl::. de-te o.s dh;posi-:-ões do Codigo :J.nterior. 
ser adaptada. Si }w.vict raú;es valiosas pnra se reclamar a. 

N. 65 

« Ao art. .207, 2~ p::u·:c - Snppt•ima-sc . .,. 

re,·i~iio do Codiflo de iS30, no titulo - Das l~sües 
1k!S$0(1.c.•-, o!Jas ~ubsí.>tiram com a decretação do 
Godigo ele 1800 lJ ne, n~ste parti~ula;: como e!n 
diversos ou\ros. ~em mtweceu ~ JUstli,cou a attt

Eis o que pl·opiiem o~ Srs. :\dalhcrto Guim:tl'ues tude do P:trlamento, pt•coccnpado, qnasi qne em. 
c ,Jo:Io lla~to.s, m;•s tt Cummis.>ii.o est.:.. tolhid:t de segnida ::. sua promutgaçiio, com a idea de cor-
accítar. rigil-o. 

A npprovnçiio da emenda War:í. como resultado ............ - •• - ......... •. •. ·.- .......... ·- ·-- • 
- 'er punido aqudle que dc~errninm· ou auxilia~ Suust"•tuinüo 0 t.ít•tlo clí) fc1·i>nwtns c outr-as 
alguem o. suicidar-se, ainda m~sll>O ,,,c o snioidio off~nsc.s ph!}sicas do Codig-o criminal d~ 1830, 
se nào 1'caZ.i::c; o 'lue 6 m:;~nif~stamenlc injusti- nelo de lcsl)es cor·l:>o•·ac-<, 0 Ccdig:o do 1890 a~optara 
ficavel_ uma mocli Jic:tçilo v:ttdajosa, ')UC prcnlcltlll IUaiS 

o,,~dc r1uc o stticicJio não -~e ,-erificou. bem do quo elle realmente devia dil.t'. 
cl:tt•o P~tt.i. - que fot·o.m nu!)<)s no seu result:J.do Tal modífiraç.[;c p:xr~cia indic:>.r q\l(~, :x]):~-ndo
os e$(O~t-OB e_ ~uúlios rresta<Jos. :.que li e que s~ nando 0 ponto ue vista extremam• ti te l'estl•tcto 
pretend•o. ~~~>cid:tr; _uelll co_mo c patent?- qne d:t antiga. escola medic3·le~.tl franceza, a que 
netllrum_ mal a socte(hde so!lren com um proposttg, • se filiarll. 0 Clldigo elo impêt'lO, a que em matct·Ja 
que. assun se mollogrou. Como e por que en.tao de [~sõc> pcsso~es ~ó AC preoc~n~a~a com a.• 
pun1r o.l:;ucm 1 . • . . . lesões physkas, o legislador brazJ!cJro estava re-

Dem:tis,qu:tnrlo o prO.JCCio- Pnrtando a mn•o~ro. solvido a c 0J!oc:•r-se ao I:\do da> escol:ts allem:í 
dos Codir;os -_d?s. naço~s cultas - não p~me a c italí~n:.t, que, em urna. scr·ie d~ c11riosos lra
tcntiva do S'IICLdJo, sernt :t bsurdo 'L"e p1mr~F.e ~s balhos, es~,·~v~ram t.o<lc 0 c:>.pitnlo dos trau
cumpl ices de•sc f:J.c.to, npeza.1·_ de n:to ~e ter clle m;J.ti;mos pgyr -.,;00~, illuslt•an<lo e ju.~ti!icando a 
con~umruado De$t arte a le1 apanhnz:l:L o m~no~ pt•evisfto do• Jegi~ladores d:H[ucllefi p:uz~a, que 
gr:t.\"C_, alJanliOn;lndo, ~nlreto.nta, O maiS ~rav•~ - 1.!: lllOS C_ octi~os rc;oecliVOB j;i. [J:J.VÍ:J.lll nrCV9!l.ÍÜO :L 
~ isto o que se pret?ndc eo~n a emellll~, m:1s ~ hypolt.ese~ - • 
1sto tambe~ que :t Comrotssao r~put.:t lllJlt_sto, c a o co,lcelto l~sü~< p:.<soacs é, d~ fa"CLo. muito 
q•te nii:o pode, portanto, dar o seu asscrrt1menlo. mais comprehcoSi\"o do r1uc o de ~~.-imcnlos e 

N. 67 

O illust1·e Sr. Rodrig·ue~ Dot·ia. é auto1· da 
emenda, qu8 se vai agora tran;crev~r : 

" Ao capitulo Ir, em vez de lcsücs !;;;ssoaes, di
ga-se : oll"enSli.S pesscMs. ~: ao ;:wt. ;.99 : C(l.us:w 

out>·cr.s off~nw., physico,s, c ?C(11h·alc a/"l rla.1!tno 
ni' cor']l~ ~ q11c T~m~ssi qucn!l q~c .F,o l:od~·1.1sse 
a rlcfini•:<~o das ]es0e~ pe>'soacs no Cochgo 1ta.ha~w. 
Do mesmo mnrlo .it.i. linha SJdl) c<;mtprehendtdu. 
uma. ~xpt·essiio efJ.uh·:dent_c no Codtgo hung:tr~
(Ma,·tinc~, c D:~.reste, Cttado~ pelo Dr. Joan 
Vieira.) 
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· Assim não acontece::, porém. Po1• maior qll~ ~ O aggt"essor ser:í. re~ pous::n·el Lüo só mente pelo 
sej a a l<ttítude que se qucirn. dar a os termos d.unno ou Jeo;:lo pbysica, ttltlitas veles insigni
ferimtmtos e ov.tra.< offo'n•as phy.<ica.~, ainda li cante. e em todo o caso do nt~mero das lesões 
mesmo que pu r tal ~c c a 1.e11 da com o Dr. Souza pessoacs !e ves; porq ne, s .•ndo a le;ão de c tu !A 
Litrw. ( Trcmmatologia f'or·~nsc ) lodn. lesi'io dos rltl raçiio, uiio prod,lxl rá !> ínhabiliW.çil.Q do ser-.í~.o 
nossos tecidos. ou p~rLurbação de nessas fuac- act ivo por mais de 30 uias. " 
çõo.~, todo omal ~orpor<lO, liualmen t.e, produ:z.ido R e fet·iodo-se ao proiect·J primitivo (n . wO de 
por uma "1olen~ta e-:terna, por causa. trau•r~a- 1S'33) esc eve 0 mesmo Dr N ina P,od~i=es: 
~ica., nunca. ser11 posstvel fa:te t' entra,- sem v1o- ' r • l o 
Jencía. nos tot•mOG fe>·ir on cortW>· qu.a,ltJucr Jlt:llt•tc .. o projec1o do novo Gvdigo P enc.l, ora em dia-
do C0>1JO lwm a nD qualquer· offcnsa phisica con~ cussão no Pn.J.'!amento, neste pa.r~iculr.t,- d e l esões 
qu' g~ cau.sc rlti>· ao of!buliJlo. uo ar~ . 201 do pessoans, reforma complctamellte a l<!:;islação pa
.Codigo de i S30, ou nos termos off.:ndc:.· phy.<i- ~d:l , e o f,lz no conjuncto com gt·ande feli . 
aa-rttence al,g11.cm )Jrodn;indo-lltc dor on a-lawna cid:~ode. 
ksi<o ?W COrJJO, ~mb01·a. se''' dC>' ·f CHnwncnt.o rle O titulo lesõ~s J>essoacs, pút' elle adopia'l.do, 
scmguc, do :~rt. 303 do Codiroo vigcn 1~, no~ C;J.50S al>ro.nge muito melhor o com pl'Omct<im onto da. 
de verdadeiros choques psycl~icos ou moraes, em i'!_~e;;ricbde do clemcnt.~ cs l lJ. t i; o e .as pertar!.>a
que nem ha _umlJ. lasf~o •lo c•Jt•po, nem ha o ço"s. do elernou L•> dyn<umco ou _!uttccaon nl do or
clemen\o - dor pby.sic<t. g;Lntstuo,, n os c:!:Sos de a_gg~es.«a.o ou onen~:ts C?~-

Por golpe moral, escreve 0 profes.~or ~lontalti ll.O<':l~s .• b: e~Le. titUlo l~s<Jes pcs.:>oacs fic~n pertel
Felíppe, ( Man•,alc de medicina z~.t;~,tle) , se cu- t.amfutc d"hmdo na i par te do art. ..>16, como 
t&nde o acto psych ico ,·iolento oom q••e ~e p útle s~nao um;: oJTensa no corpo ou na saúde, ou u ma 
lesara saúde de outrem, pe1·turbando mais dire pet· t_'·!r.ba.ç<10 menta.t. . ,.. • ~- , ._ 
ct.a manto o systema ne~voso ellcephalico. C_nLJ~a.ndo e o ta. deOntçao. r! o. :1rL. •?12 do . Co h . 

Observa. com muita r<~zão Shauenst.een (Da.mini !;O l~al.~~nc>: de que o ~:t· ~1? ,Jo pr?.Jeclo c ~.m;J. 
alla sa.lutt c mo-r•~ 11~,. t>·au:11í 1m·chi) _ q 11- trad•!c, •. 'o. ht~ral, o~l!~rv::t.\:l. .raroa_es.•a ( li J>r!JJ".d·~~ 
:são de excessil·a r:u·idade os casos d~ tr:>nlll<tO dcl ( Od1<." P cntf-lc 1lol SHOt> uppo1 tt con [ (I. J?t> L$ 

tismo, Q>;clusivamente psychic n, sem o cnnctu·sa pr·,•d.:u.;!am~LCa:) , . que, em~ot·a._ s~ ~~-desse en
de um:l. oífenso. phisica minima muito embora· c ~ndc~ - '1_11· •. 0/J,ma no corpo ~e ~Cf«ll:l. :l. .U" L 
que ~esses ca.~osoc~ort;e quasi da r<!gra a. ; 0~1._ atte~l~du ~ estl•e~IC:t: sem con•prom1~;o da saudc, 
vençao, provada ou pos~ivel, a u m o. pred 1spo- de ! ·•eLo na ~xpress.a? offensa nu COt"JlO <:taruno 
síção h~redi\aria, 011 adquirictn., que inl'"-llh·el- nel cot·?o) eBt<~ _unp.~lcJtamc•:~ co~~Pr?!:e~dJdo_urn 
mente h a de faze r atten 11n.r a l'CS'>O nsabilldo.de tlo ataque"' esthe~tco., \J.8 fuucço:s .o' gn:tucu.~ {saude) 
criminoso. 1 o. po_rtaJHo, t6 '<>leme, r1ue n<~O e ma1s do q ue uma 

. r .. funcçao do Ce1·ebl'<l • 
• i\!i).l!, ~slO que o )>rO•c.ssor Alberto s_ev; rr; J1l Ai od:t :lssim p~rece gue, scll\ pecc:\l' po ~ e~

tlvessc fe1~ n.otar ~qu_c estes c:l~o'. ma1s. '~t.!r- ces~o <Je elare7.a, 0 a\l tOr do pt·njcct.o fez hem c lll 
eSJ;am a.o du_e1to e1nl ao que :~.n dll'ctto CI'IJ\\tnal, cspcci fic:~r os r.rcs ca,.os. como ~c c~puci tko. no 
comtudo , .M:lúS .<:asas _ de vcr<l:l.dd ros golpe.~ .mo- co11igo H:úiano-
raes teem sido ,1a pum~os, ~mbor" comQ er1 mes POL' csk• fí>l·ma ficam con\·cn ienlerucn l,(, pre
culposos ou lfi\'Ol~nk.u•Jos. l:_ a pl'opr•:~ h:.-poL~cse vistos, no no,·o Codigo, ~odos os e:l.sos de t rau
do :l.bo.rto, provoc:~.do ~~- _lcso,•s pe~•oacs, pr~"'.sta lll'.ttismo psychico . ( Uaista llleclico- lcyal da 
~.0 P"~Jccto. ~o no vo Cod•g•> Ct'ut\tn~J Braz11<>tt•o, llq,culdadc de "1ledicina cl<N l iahi!•. 1S95 -
Ja. fot \'Cl'LÍlea.da como conS<>quen cH.I ele chnqaa n . 1).» · 
mor:~l, em um caso t•ela!.:ldo ~lo Dr. d'l:r~o 
(citado pelo Dr. ill ontaUi}. So~re a bypothe~e, n Commis:iiio m:>.i3 nada 

No emtanLo, estes casos não são pre,·ist.os pelo prect s<~o aecresccnk\r. 
r:odigo vigente, como não o eran. polo Couigo 
de i83G. 

Ainda mais: os C:l.Sl>S de mole>t·ias e pert!Jt·ba
.;ões m~ntaes, con seculi 1':\'1 :1. l esôe~ pllysica~, sú 
de um modo illdirec~'' e em cor1diçüe.; prcca~ias, 
eram previstos pelo Codigo de iS30, o o s:i.o ain tla 
n o de 1&'90. 

A menos qu~ niio se queir.~ dar ao lermo tl,j,· 
uma a.ccept;ão que em rig<>r não lhe C<>nq)m, nem 
possue nos citn<ios Cu,ligos, é evidente - que tts 
perturbações psychcas c mr>lcs\ias monL:tc~, pro• 
voeahs_ pO!' uma oJTcn.•;J. pnysica. , s(, s;:.o puníveis 
no Cndtgo vigente qu;;ndo íncura.veis e pdvando 
p:tra sempre o on~ndidu d e e:terecl' o seu lt·a balho 
(7&ltíma pa1·1.e do a•·t. :10 -J): ou indirectameMe, 
como inccunmrxlo àe saiu.ic que inhabilite o 
p acient-e do serviço :letivo ~~· m:\is de 30 d ias 
(§ t~nico do mesmo ao· ligo) . 

E pois que o Codi:;<> ,·jg~nt~ supprimiu :l. 
hy(}Qthes"- do gn1se i•tco:nmodo de ~aúd~ do 
Codir;o de iS3ó), segue-so-que o t raum:>tismo 
psycllico por lesão traumatícn., «lllbt•ra grave. m01S 
d e c~rt:l. duração, em rigor não é ié)~:llllle!l\e 
:preVI~Lo . 

« Ao art. 2DU: 
~2.• -Si do f'-'cL1> res ·•ltar aiL~t:tçã.o l'"rmaucn to 

da ~úde, sern peri~o tle ritla, enfratjUCCilllento ou 
t·esLri cçiio da funcçf•o de mcrnhro ou org-ii.o, .:ic<~.$ri~ 
no rosto, ou inh;,.l,ilitaçâo tlo Bel'~ iço por 1na.is tl" 
30 dias : 

l 'ena5, ele. 
§ 3 . o -Si do facto resulta t• a lLer:tçiio <h saúde 

com pc1·i;:o tle vida, alienação mcntat , muti!acii.o 
vtt dc5t ruiçào tle mcllll•t'u O!l org:1o, ou p• t·da to~"! 
de su:t fuucçio, JcformiLb Jo 'JU incapJ-citbdc pel'• 
ruauent.e do serviço : 

Pen as, ele,» 

A Commi•são ni'io pôde a.ceit:u· :\ P. lll t-nda .•11pra, 
quG cstú subscri pta polo ~~· . Rodt·ig- ll~li Dot·i;~. . 

M11ü b. um a que~t[i.o impo•·ta •Jie ~ r~solver-se . 
A lesão t'cseoul 6 urna oLreusa :i. intcgt· idade 

physica. 
l'óde, pois, consiJera~-se COillo r esponsavel cri

Illinalmente lle lesão pessoal aque!le, que po.: 
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meios mor:tes produz um d:unn;~ a saúde de 
al~uem? 

tomo c illusLco a.u:tor da emenda, aD ju:sti!ical·a 
perante a Cam:>.r :l, referiu- se a esse pon~o. não 
p~rece dc~cabido elucitht-ot ao IJ\CM~ pal~J. e rit:u: 
dtverg~acb n os rr:spcctivos .JUig,lme ntos. 

Carrat·a ;;u~tenta- r1ne se rl~ve r~spOiltler allir
mat,vamente :J.quella pcrgunt~. por<p::o.nco a lei 
pe:1al entende com a proLecçào do direito; que o 

· cr :me - segundo a mesma l ei - t·esnl ~a scmjwv <111 
oJ!en&:~:. c mi.o do~ meios cmpregaclos . 

~essma pen~a - •tne adn11 Ltir-•c o crime d.: 
les:~o pesso:•l, :.inda qua ndo occasio :~ ado por 
me> tos puramente mol·acs, levaria o l egislador a Utll 
camp~ vasto, incer to e illll<>teL'mioado, sendo ne
cess:l.J.•Lo ate punir-se o homicid i o ou oll<msa v~s
~oal, resuHaute de quahlum·mc<lo ou susto. 1~ :.s;;e. 
gut•.n. - quo a tr:elhor d ouLrjna ê rGconhecer 
como cs~encial do crime de lesM uma efficacia 
m o.Lc.-.u.Z sobre out:·cn:.. 

_['ug:l •a, por~m, a cte nac :1 aou~r1na con~r:tt'ill. 
l)tle> tsentnnolo du. re>pO!lS:lilibdad e cdminal 
n:e.smo o ílclinrtnente~ f!UG s~~ serve de ·j~~cÚJs 'iriO~""açs , 
vto; \o como "~ri ~. irracional dei xa:· i:npuncs f'•clo~ 
ou lesões de diL·ei to, q11c pl'oduzcm mio rat'•> con: 
seq~eucia.s m:d::;. lun. t"s~a!'i c gl•:lves tio •tu~ as o<:• 
e:.ts1onados l.k~ los "'ih.:it)~ mo-tr.;·J'•~u:::t. 

A Commis~f•o pref~ t·a a lio:-ilo de P uglia , e de ac
cordo co~ e!h ':?i mo rld ado o projectn 'lllc, niio 
fazend? dis\mcçu.o e nll'c as claas alluclid:•s cspeeie:: 
de mcws, cnm c.or~oza cornpNbatlde a l<Jdos "sks 
no seu uisj;usitivo. 

Dc•sde que cdsto ttm mal ca\Jsado a le t•ceit·o. e 
a soeiuuadc pot· isso c~pcri mCil~OJL <.:er to :~.IJulo na 
.. ua tl' '\'lfJuillidaue" ortl em, cunv~lll rl' '" a jus
ti~':\ cu mp•·a o ;;eu tl<we t ; p~uco tmpot·~:. ({UQ o 
a11 tor tlo mui o le~oh:• ~m~a<lo servindo-se tlc 
·ul.t.:io.~ Hl.Ol·~~~ on tle ·)n.cios nu.c,t.:, ·iac.o; . :\. condiç:lo 
i ndi6~nsa ••cl J - <[ lt.: uns ou outros fossem c;;
colhidos inti!ncion~L e ,-olltu.tarh\ tlie Jtt.c. 

N. 69 
Ao aL't. 3tii c ~cu~ 1nmeros o Sr. Alí"onso 

Costa. m;tndOil emenda par:< r1nc fossem sup
-prlmidos_ 

.\. 0Jilllllis,iio, no en ~an to, é co1ltraria a•J dc
H~j" d•) illu~ L.-o <leput:.do . 
Bagtj.!·~" l~t· u. Uis Jtt~ ~ i{~n:o d 1l arL. l l S o s~ lt.c; 

nnmCl"OS pa1':1. St c one lu ia· l•1gn pcl;L Ü 11pl'Ocedcada 
da e na•.n-l:t. CtlL (llt~~ liirt ~ 'J.\;a l :.\.-1-SoJ lHJ I1•· :-> Ll~'l: :iU
gJ~"l~_nt :•L· a p·~a : 11id:~d .-• llO~ t'r illi•!S flc d iila lll :u::1o 
u H l.JIU"Í a cullll'a o:; aH"s p.)1 lc ~·<~" d:\. l : (•jHtlJ ii\~i.l
.A etncnu~... por~u•, prêL~~ u do '''LlÜ pa!"at· c ~v~~ a 
q1talq ac!' :l.;.!L~ n t~ ou d(.'pusl L;u·io fle ;Utl.:.w idadc 
p ni ,!Jc:J. p:1t--:1. ...:ct• ap1'I i c :~da. Jl•JS l\h:.~rw.>~ c:t~ü.~ :1 

lOC~lUa J"-' II:Llitlad C. 
.. \ CatH~u':l, a:1o ê d uviJo~o, do l~!t l'à rle ;qanc

einna.J.• con\ o ~C ll vo',c> :t l)rclcnUi, ~o. incohtt•enci~\. 
NàQ s~io , c,•ídt!ntonwntc, i~uno.~ o~ ~)H~~i lwi L'c
sultanLe~ de uns c rtc om,·os 1!0~ c r inw s "!""'" 
~tulo~ ; o al:lrzua !'i()e\ai 'iu~ ,~n(~ ;ot prm\u.~em nflo 
dc,·mu ~e r lllClJ h.lúR pela mesma c.r:L \ e ira. . .A tl il
f'a lll ;\ç;i.O cow mcl t i•b.. por e.tclllp!o , c:o nl-ra ' ' l• ro·
sidc rl\t! da. R<'L>tthlic:.t., iucoul ..:st ~t \'C l monL~. não 
se tJt)Lh! compa~·a r crun a ')li•~ ICO! púr a l\'O um 
siwp~(!~ iaspGt.\t,)L' dt• tlaat\.ciô.o . 

N. ?0 
Pertence :LO~ St·s. A dal iJerto Ouin1ar:i:es c Jo;io 

Danta :;Amais esl.:l. emenda : 

<Ao art. 322 - Supprizna-se. , 
Parece á Comroissiio poaco :>.cert.ada a ~;up

pr~s>:lo assim proposta. 
Jl\o :u·tigo cit:.do é punida n. rcvelaç:1o ( fóra 

< Ir,~ ca.~os o~1 <t ue a lei obri"~\) de s~,;:redo de 
rru~ s~ f<)r üeposit:H·io em razii~ do or•Jprio es~o.do 
ou ele. proiis.;uo que ji se tiver exeréi<lo, ou aiudl 
:5D cs;. l"V(~r c~e l'centlo . 

Q; ,an.to ao :1.1'~. tiO. cHc dispõ-~ : • revela•· 
- .em JUlHo motL\'O- s.2grcrlo. c onfiado oa des
collcrL•J em ra?.::io ele o!Jicio, "p•·oli~siio ou arte 
d~ mo<io rru.c pos.;a causa•· a.lgum )Jrejuizo: ' 

Pena -ntulta tle 500.~ a i:500$000. 

Si 1> pr(~lür.o clfccLuar-sc: 
Pena - pri,;:;:o cvm kahalho pul' ti a iS mezcs. ,, 
A Commi;;ofto, no emt:utlo, aceitou uma emend:~. 

arl tliLi v a :"L Z.• p:Lrte do ar! igo. de sade que ficou 
e~t:~ ,de ' ':'tro modo rcdi:;ida . a !IB.ber : si o 
[l!"elUI7.0 cflcctu:w-S<>., ou si da rel•elati •) <lo ~e"'rG!ie 
l'csullat• con1r:>. alg uem dcsllont'a ou G''"""c in)urb: 

Pena. - pds:lo com •.rab:J.!ho po1.· Gl i8 roc·lcS. ~ 
. Pot· tan\o, aad u ha que all~rar; si , porém, 

~rn.Ja ::J,!ô;:-;1111 lllJnYCL' td:;uroa rNlU:llb,n.cio,) fi(\ re• 
dJ.cçào linal d,, pr ojcclo s~á ell<J. t:\·iL:~•h• . 

N. 71 

«Aos a1·Ls. 3.~ e 32S- Supprima-F.c . " 

A Commiss:io Yê~se n:. impossilJilid;\do de 
aceil:. r c~ L"- .. me nda suppr~s;;i 1·:>., do auto•·ia do 
S r. ,\ Jl"red 0 Pi uto . 

Os. artigos que a d ieta emenda. 11rc tendc snp
prirutr conL~m ~rodd .. ncüt~ clíri gid:t~ :1. eoh\bir 
o d ucllo r.nt t·c no>S; o - com(\ so sabe - i:;ual 
a1cuidu. c ;crl<Jpt!l.d:t pclvs Codigos das nações mais 
adianl:td:.o.s . 

_N;Lo h:t razão pbits h·cl, qucj n~tilique :~emenda ; 
n ao h:t. 

Xo cvucf!lto da Conuu is.:üio~ sci'Ío nv·smo pt·~ tC
l"ivcl- que se p romulr;a>s<m di sposiçõc!! mais 
directas . com o lim de imrctlir <tua '' ducllo se 
in trodu;r., Clll llO•SOS C<JS l ll nLCS, a dClX:l.L" tJUO OS 
~act01S criminosos de!le r ,•,ull:l ll Lcs liquom srtjcitos 
aR lll t:flllla.O:. pC it:LS tll!C l'(~ l~• d:lh {ll.L'!\. 06 caS.LS COlll
ZnltllS tio houlicitli1) e l· · ~~)t! S Jk.!SSI)\lCS 
~· 1}0 1" C Cl'ttJ ill CQil ~CRtavcJ-<lliC (\ COjtigo _Pl!n~l 

vigcn t~ . pd a al~i~tt d• ~ r{tlt.: suLt•,• cs::.o pat•tlcuii~l.· 
ass uuliu~ t~ra cunc\n·ritlu pal'a t•cpc ltir d•.J nusso 
t\\c iu o t\\u.:llh, ,.,~ 1·d;\th.· u·t' ~~ehJ \ lc ~ l .:.~.~·h;.lria., n n. 
p!11·a><c tic l..>upia, J•"r<JU .• n:u cl l·• su hslt Ltto• pela 
J ll ~L i•:: L i Htliv itlual :.L Sth! I :.LI . p1..:b. ~~ ~ t·~~t tb$ a rm:uõf 
f.\ ,inizo .;;;~Jrt•nu •l() m : 1 oifnr:~dfl, o, Yiuga.ndo tuua. 
;dl!·uala, p·: l'lnrl>:\ a sucic .. ladc . 

;\. JU'upu>i\o <ll1, Cdvill:u·i : • ~.-id if•t 'l'i~t,; <l.;i 
t::ui]JÍ y.o;,-:uli {C:.J"t)t~~ c·l in•:h·ill.", il d11t.:llo 'Jt/Jn con.• 
.' i.:i l1: c!L(~ ·a cl/u .. ~oslú· t~.;tnut.:ddltJ.. (•'l' .;u, luatal~ ddfa 
tt ,' ,7J i afltt i,ILJ~ )·.; i,d~ lt•HuJinLs t ,·a~ionr.; âc:1 l<J.J 
j1t:o:ti.;iu. ; 1r(.l .~t:c ndlc JWt:jtuli.;io .o:;<:c <Jl f.! chc Off'r:stN 
h,L ,z,:!IUitu, H•llfl 'IW , tJU~ . .;tUJ z>o . .;::'" CSSC:r t:. i'(S{.aJ;c.fclrN 
.oc:n;.; tnt f Htlo t.!/u.: cli p r·,· s,: sl~:t~o d la. ·nc:;a...;ione 
r!<: l/a i<g~ "lO''",/ c , <:h• C•rsJ dâlc< {or::o, ,.,'j)<Jl"~ 
,dl cfj~s" dd 1m>tto d'owJ.-,. » 

·:· .. Cva11HJ?s~1o pedt1 li.t..: · .. ' rH,:a pat:L l f:Jnbr;tt'- qu~, 
-.km cio m ;·•ls, o U.uello. ~ 111 w;z .te o.:lr 11u1 t•amedl() 
..!Gl\!~~~ c l o;;ico IJ\Lt·a cerl:\s crises, :.o eon ~l'ario 
M complic:~, !~zen do com quil o oll"endido oncontre 
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n~lle ~m Iogar !lo lleM.~S"··avo e de um.a justa sa- 1 e ~~~:as pena_Ii<l:lde~, _como. as o~pecía~s sobre ho
tí~f:utao um novo sofirtment;o c :t.!;é a morte. l m tct(lto, otlensas .,. l!l lef:rtdade phylitca c moral, 

A Commi~s:lo,jul;randn do ncccs~tdade in1pe.dl~ : e a, m•l:<~ . .-~. s~gundo :~o juri~prurlencia franccza,. 
r1ue Re pl'::lli(JUe o clnello nn. lteruiJli_co., procurou de~Jc i$!7 e~bb3J,eclda pelo Lt'ibtmal de CMsaç~o 
reprimil-o. J~lla- ncst·e ponto- doscot··l:t pro- em re»otha•l o do hrilht.tnte requisitorio do pro
funda men te d:l op ini ão tl~~ que, :i. semelhatll;3. curador g-eral Dupin. 
de r:.h·.:~rola, pens;;:.m- c1uc niia Re deve pltnir o A Cl)mnliss:io .;c_:jllío o se;undo syst~ma, nlío 
t!uello nem me~mo decreta.c merlid:>.s pNvcnthas j 1tlgancl•J neces•ario fo r mul:n· diapclSiç.:Oe; espe
cor,t~:l esse acto, pela mesma. razio por que não ciae> : o re.s•tltldo do duello , quando alsum 
se o iaz ::1. rMpcito da. pro:; t í ~uição. appareça em P ortu,znl, será. p:mido como homi-

A ning-uem e>capa a dilel·~nça existente cn t.re cidío, sentio 1tomicidio, ou c omo olf~ns:t. pltysic:l. 
O> dons caso~, (j\lG l\ã!'> ~c portorn cet·tamente on moral, const i tuindo um f~cto desta n~turcza. 
conrundir, quer ~ej:>.m enc:t.ra.rlos conf~rme os' (llela!o,·il> tio s ... Leuy Jordüo, pags. t-l l a 1-!2.) 
mot-ivos que - em rc~;t·a - os tlcterminam , quer ~bs, Ms:J.; iúeo.~ n:1o for::uu a daptadas ; o o 
seg11ndo os cJl'eito~ que p:·oclnzcm, ~ são no Ll1tello Codi(;O portn;:;uez consng:·a no e.:~oi tu h 3•, que se 
qua5i ll~mpre it·romedí:tveis. inscreve Dos crimes cont>·a. a ~r:gwran-;a, ela• 

Além. distfl, niio era pruden~e qit e o Codi;o 1>essoas úisposi,,ôe!! rercrcntes aoduello.(Sw;ao 9 •, 
sobre a e;p~d•} gtll t'da~<;e si!endn, "ist.o rn<lc•· :wt'l. 381 .~ :l;SS .) 
este ser int·~rpre~ado ent:Xo como iml'oc·ta.tlU<} l):l. O projeeLo n. iifl, ele fSGli, Ndlgido por esta 
impu nidade; t().i e1u:.t! ~aecede na Prant-:l., onde Comonisqio, se;?o iu - eomu a Ca:na.ra n;,~lll':l.l
assim alguns jnri~consu!to~ :\l'g,tmen ta.m. mctHo se rccot•d:t - o pdmoil'O (!os dous fiY~~em:\l; 

Nem serin. de jnsti~:t eqni p::tr,,r o homi·• iclio c hôl. pouco inclic.ldos, r1ne a.li:\~ não ao) Linha ~ido 
:.s l e.;õ~s pessoaes, re ~nltanks do dudlo.Jw.;Ji~i- p re parado p_elo nosso Ccdit;Q pen~L >·i:;-ente 
dio imp•·.:ci•to, c01110 o cb•sifi~:t. o C"digr, ~;. (arL• , 30: a :-1~4; , r..;.~s tamll .•m esl-ava jil eon,;a
Tos~:~.na, ao~ crimes enum~,.aclo9 110 título Vlii, :;t·,.do no projccto pl'imitivo ( n. 250 ele ISfH) . 
e;>nitll to• 1 e 2 •i o llrr>jecto da Cnmmis<>ilo. E <lS la é a [içiio bell!d::t, como em pl'incipio se 

Carrara, a lludindo :to n.ssump1o, pondera : ~ il dis~e. na grande maioria. elos Codig-os morlernos . 
duello non puo and:t.r<l confuss<• con ness:m:t. deite ra.~a prova l-o, permittn- sc á Commissio que clla 
epo~osi cho s~ poss~.oo ,·erilic:lt'e in m:t.~~riade omi- cit" · ··~ C'•llif;•ls ;,baix••: o da Hr•llnnd:~ (ar~s. 1:it 
cHlc o lesioni p·~r.~onnli,c che íl sil~n1.io diutl Codice e seguintes}, o rl:.l A!lemanha (§ 201 e se;;uinL-!S), 
sul du e1lo alto. interprct:~?.ione non p tto a...-e>'l! che o d;L Hungri:l (§§ 2'-Ji c seguin tes). r. d:1. Anskia 
deconcessa. impun iti a. qu~llo, p~r nan incorrere (§i[>S o seguin te~), o d;t Sueci:t(§:JS ! ), •) <1:1. Din:~
in Ulla injusLizia. ch~ ta.tLi e<s·~nti:~lmante d i,·ersi m·•rc:. (§ 2().'i), o da Balgic~ (art~. -tí2:l ~ 424), ~' :>. 
:..bbi ~no uguali s;J.núoni. L'inl.enzionc de nccidt!re lei de S de janeit·n de 18-11, (16 de t·1J~o~ ns c:tntõcs 
e fet·irc c i:teer l.J.. ~ ( P>·oo •• >·oi. X li :?SS'J. ) ela Su•s~a. exccp~u:•dr> apena~ n tlo Genebr~ , que 

O no1so Codígo de iS31J n:1•> r.>CC II!J' •U-sc do cbeHo acompo.nlta o ~ys_t.em::_ llu C•-,clis:• fr::..ncez, <.> d* 
como não tinham se oc.:upado o Codigo ft·:~.nce1., ltu.;s1:1. (at·t>. i -19j a ·Lv l2), n .'la G-~·~~ta (arts . 2~~; 
c oulros ntais. " 2l'l), '' d:t H~~p:t.nh:l (nrts • . ).!\) a3i:i•), u <la lta[~;~ 

A c.tpcri c tlci~ . Jlftr.Jm. N\'C!:ttl:. nas i tlccr~cz:ts al'l~ . 2:3_7 a 24.>) . . . . . 
e \'ari;,ç,)e< cl:t _i,u·ispnvletlel:., mos\t'Clt- r1ttc. se No~ Est:ul11~ Unt<lns . o du~IJ" u ~o.mbem cnns•.
·tra~ :ltH!o tl~ um ct•imc .>Hi !J~lW'i< , 0 rlireito ~er:tdl} um crtmo _espect:tl. ::\':!. Inglo.ten·a é cbsRt
comtnnm Rt'• ro.Jcri:t ser a/plic:tdo :i fo1·tio,·i. h<:a~l<l entre os crunes con:mnns, . menos en t re o~ 
E tl:lhi. c'lnlO result:lJO inrallivol, o. impa nidade; !ullttar&s, .o o de~:tfln n:to .ar::~<tHl<) ~lo duell••_ c 
:porque t•cpu:;n:•v:• pu11ir os d::elli~tas com ;1.$ pen:ts JZ'.taladti a tcntatn·a ele honuctdt~ (lc:ts :?4 e JJ;>. 
resen·,\d<>s aos crimi noso•, que tlcli nqucru sugo~~~- ~· ~Cl •. J G.) . , _ . . • 
tionados pn mot<vos :•nti- JUridico3 e nn~i-s<>ciacs . )l:us n~v d prcct~O p:na :t Commtssao JUSttftc:lt' 

E' vct•!lacle qnc a. c.;cr•l:J. :tntropo!ogica nega, te- o seu :tlntrc. 
nnzmente, - qttc o dacllo seja tt m f;;:.clo do nu-
m ero dcss~s, que devem figou•ar nuH\ C.>d igo 
l~e nal. 

Mas a. Cornnti~s'i:•> pr.:ferc a opini~o de Alim c
na, aind:~. ·assente nos Co<li ~os tn otlcrnos de p~i
m~iro. orde m, co:no s<~ja.m o hollandoz, o hung:tro, 
o zurichensc c o a.llcmJ.o . 

Cons iderado o duello um ct•itM o~pccint, c 
m istct• fu<; ir lia se•·eri da clc, com que aind" o 
puoem cerLa~ lei~. p:~ra t·~~!Y-'itar Rcn titn.::ntos 
socinc<, qne o•tão cnl ::m t·O,!!Onlsmo oom o di rci ~o 
:\lll\<·:tclo, ott hleal , si fJuizorcm. (VNc " c.>:ll~stst'lo 
<lc IIIO!Í'l'O.<" ao J>t•oje.cto 1ll'iollilh'O .) 

A C:un~r:t. $O.be - qne o projec\o do Codis-o 
portugtiet. nio conlitthn. p:;..l:\\'t';J. ~J g-um:\ sob>·e o 
du~Uo. Ju5tÍ!i c:~.ndo essa silcno:io, ccnsm·awl 
:..li:\s, a rcspccüv:\ Commi~siio di 'i$f! o scguínle: 

"Ne<ta makt·in. n?lo ha m~io !er,no ; ou se 
h a de Ca1.er umn. 1e i d irect'\ c [Y.)~i ~i \'a cp1e c•>m~ 
b:tta o mal, c<cminllo que !'.cguiram :t maior parte 
d os Colligos d:~. All~m:l.nha, ou se ha do QUo.rdar 
silcl!cio , simplificando a quost:io, c SUhOl'diUlli\U0-::1 
t;tnt.Q .ís r cg••as gcraes sohre crimes CJ d elictos 

N. 72 

A" art. 32() d o [ll.'·'.iccto o Sr. Alfredo PiHto 
dignou-se nJlerecc~ :l c.n~n<l:\ :1. segu1r : «Sub~ti
tua-so :c pena de t a .1 a.nno~ }1ela t:l~ 2 a 4 
~nn<lS.» 

.-\ CnmmissiL~ ln.mcnt.• niio pode:· o.ceita.t• esta 
~m-~n cl.l. A penalid~de, impost:~. no ::.rt . 329 do 
prnjeeto, parcC>'-lhe uaslanto par::~. p1111 ir o simples 
farto; :1li:.i~;, lllls arts- 33') e segninles. <>llu é 
- cf!mn se puclc ver- a.ngonent·.tda, em :J.Ltenç.il<'> 
::1. ci r cumst:>ncias que indubilavclmcnte revelam 
mabr pct·~er;;ídn.do do. )>arte dn culp:ldo). 

Xcm Rcrnpl'c a. pena por ser mais elr. ,-acln. produz 
resul to.do melhoJ:. B :t p:·alic::>. wrn mesmo dcmons
tro.do- 'lue n c~ageração, neste p<trtieular, é u nt:.t 
p<n·b :l.herto. as :.bsoh-içõ•s no Jtll')' . Quo e>le, 
collocatlo entt'>J os dous extrem ~s, so decide s• mp,·o 
)PIO n1o.is favoravel a.o r.:!o, niio ha por :thi <ptem 
n desconh eça; e cnmprc nté eoufessal.' 'lttO os 
princípios mais camesinltos do direito c as regra~ 
mais elemrmt~rc (te ,illstiça, a&sim positivamente 
o ordc nanl. 
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Po.ra. se impedir a l'eprooncção dos crimes é 
menos necessario o rigot• das lei~ do que a fiel 
~tpplica.~"o destas em todos os casos occul'rentes, 
A impu!uàa.de,- eis o mal. que aumpt·~ e~til·par. 

~Ao :J.rt. 335-o\ecrescente·so: §, .• Nas me•
nHJ.B penas iucorrer:i. acl'lelle, rrue subtrahir objccLa 
que e"~e.ia sobre algum cadavor e com es~e sc
lmltado.» 

Demats, D; po.ssal' a emenda, sm:cederia-que 
sc'''n.m por lfrtl.Ü o.ugmentadns as penas impost:ts A Commi~siio, deixa de aceitar esta emenda., 
a. outt·as li~ura~ do mem>o crin1e. cl(!!inido.s nos r~la~ m?smn~ razões por que impugnou a emenda 
at·tig;os suusequenL<!s, n menos q11e fos,em alterndas sttppl:'essi<:t do ~··t. :.no n. ll. 
as pen::ts rehti<a,s :ís lig"iiras de que 11·:l.ta, 0 A t·ej0kiio de uma importa eJU lic:tr prejudi-
art. J:3Q do )Woiccto, do qne a. cmend~ n~o co- ca.dn a o11tra. 
gllott c~~•am"n~c. Alem disto, a di.•junctiv(l. de rruc se ~crviu a. 
A~sim, o simp~os fu•·to s~rb punido com a pena en:enda de~ sou escapar nma das modalidade~ do 

de :2 a •1 annos de prisão con1 t!·~ba,ll10 , ~o passo 1 crtme pre•Jsta (llllo artig-o, e <[U~ tadavio. eon~em 
qne o mesmo et·ime <le furto, rodeado de cit·cum- ser puntda tg-~alll:lente como o. ottkil.. 
s~ane\;:ts mais ~r:l\·ea, let'ilt peno.s mais Lrnndas · o 
f!UC e lJem fa~il:- de YCriflc:tJ•, COnÍJ'0llLrLUdO, por 
cxe!nplo, o dJsposl<J no art. 3Z~ com n que e~t:, 
le:::-~<lado no ::u-~. 330. F: seria isto admi~slvol? 

A C:ommiasü:o, p~r.t t~rmina"estc asqumplo. ,.,li 
tran~c•·cvel' pal:l.1•ro.~ êrnporlanle,; do cl'imin~lista 
c.;ad!_lari: h• lc:r;~. diz elle, ti ·~en>, ;.,, nnc pu;·~ 
mc.••-.~W1êt: <:dncalt.-t:a·. mo.l'ap~..··i"Ct :~na P'~r c~.'\&:1'é c cffi ... 
:.:a.c~ fl~n; alli. (.LiJit:d npp'J·i·tc '1Ulu ·)'"~-~ú.:tcn;u. tti)'Jl. 

'J)Iagiot'c rl~ g_ucll·~ ch~ ~ si'j·etUr..illCnlc uccc~sa ,·~·I.L 
jlC>' otrcnc>·o cffcUi ,;,iglio,·i. 

N. '73 

O Sr. Alfr~do Piueo oflcreccu rnaiscata emenda: 
«Al'L. :3:30-Suhslitun.-se a rena de iG mc::cs a 

4 cm110~ 11eia. üo 3 a G annos.» 

!'>iio pódc a.cci&:l.~ a Commissilo a. ~menda 110 il
l ustre Uetm to. do. 

l'ara. a~;;im l'Ncedcr, influem o o animo Ja Corn
mis'<lo úS me<mos motivos :>. CJ"~ ella obedeceu, 
'la:mdn recuso•t·SC a concordar com a emenda 
prop<>%:t ao art. :~20: e nio b:ll'et·io. de certo a 
menor eonvcníencia ern rcpctil-os ::u1ui. 

N. 74 

Pct·tcncc Mõ Srs. AdalbcJ'lo Guimn.ri"le• c .Tolo 
D:tnlas a emendo. qne se ,-ai copi!l.r : 

«Ao :w~. 3:\() n. H-Supprirn:tm-sc :ts pala.VJ•as 
on .se acha)"' .~ o!n·~ a-ltJ'lH1 cctdct.t't:l\ on c-un1 c.v.lc Rc
Jmlta,d(,.» 

illedi:tnto a emenda, o seu antot· vi.~:\ ag-gro.vat· 
a pon~tido.dc ela inft·acçiio, como .:; f<tc i l vori li
cat·-sa, :>~tendendo i oulra. cmentla, a.pt•csent:tda 
no ar~. 3:3~. 

l'iãn parece j<lslificavel tamanh•' t·igm· de '\UO •o 
seguit·:i. lico.r ao crime do roabo (lit. IX c"l'· JTJ) 
equip:u·:~.da a ,;ubtracç:lo de cousa, q•te se allhO.t· 
soGre alg:um cada\'er, c-u com <::s~e sepnlt:1tla. 

Ningllcm S<lsten tnra <JI!C a~ du:Js infrac~'·>cs sc
. i:tm equiva!P.ntes, posi.O <[uc d~""'m sor puni elas 
am!Jas. 

Enwelanto, a pena de. ltl mc,zes :\ -1 anno> do 
prh\i.o parece sn ilicienl e pa ra n l•ypoth.•sc con
lroverLhh, 'I ne jlmais poldeJ·(L ~ct· COinp:tl·~rla a 
qun.l<pl~r das l1ypothes~s ligu,•,l(l~s no are. 3:35 tlo 
prOJC<!IO. 

,\ Cummis'<iio. pona.nlo, dh·crgc da. opü1iio elos 
uons illu ~ lros deputados. 

N. 75 

Ainda :;o~ St·s. Ac\;~.lbcrto c Joilo Dantas llP.vc-se 
a emen.clo. a. ~eguil' : 

C:~mar:J. V. H 

N. 76 

o~ s.-~. Cnrnclio da. Fonseca c onLros apresen
taram cmend:;.. gubslitut.iva :t•> n. 10 do art. 3:;[ 
do projcclo. crmcebicl~ nestes termo~ : 

• Si tratar-se d~ gado bo,·inr>, c:~vall:tl', on n111:n·, 
subt,·ahido !lo~ compo~ de cultu.•·a, crco.çiio, ou 
pastog··· m, ou de curraL e~LdbM·í~. ou outro re
cinto rrno.lgncr, constituindo Otl n;lo dcpendenci:t 
ele umtJ. C:1.ij:1. h~bita'>eL, 

A' Comnli;:.~ifl 3~ria a~st'ls :1gr:ld:l\re1 dar seu 
"oto a esta, emend:l., m:;s a sua cohet·encia lh'o 
niio con~cnte. 

O rlispositi,·n n. 11) do a.rL 33!, j{, citado, é 
ruJ.ülo aml'lo; c, cnznuin~nclo·sc elle com o do. 
n. VI do mesrno :~rti;.:"o, po~ f<H"C:t se conclu i t•;,
'l"e toda qu:~.litbdc de g-ado est.l compreher~didf'. 
na preset'i[l<::êo !OJ'JUJ!lada. e não sr)mente o gado 
UO\'ino, o m aar, e o C~l'.1lla.t·, como ali~s o. 
emcnd~ Sll!tg-et•e. 

i'\csb.s cÕiiuiçiies, a Conuuis,;ão entmdc- que 
cuntpt·e t~a.nLet·. n·~~ta pat·te, o lll'Ciiecto que- s~m 
conl•,sto.ç"o- su1·~c mc!hat• :lO wopos1Lo fJUC !I 
eme<ld:t t•evdo., 

N. 77 

",\o o.r~. 37=> e p~t·agt'apho mlíco -Snbsli~uo.m· 
sa pelos S·! g~tin iie3 : 

.~rt. lJ~ix:lt', não tendo rendo. .~uffieicntc, <lo 
tor!l:tl' occupacii.o honesl<~. c u 1il, d~poi~ de :td~er
tida p.~b autoddatlr~ competonl·l ; 

Pc"a- correcç:"io em C<)loni" penal por l :t. ·1 
:tnnos. 

§ 1. 0 :-;\ o con\t'.l\'cntor frit' estt·angeiro, s~rC.. 
\l~)tOI't'uJ D, 
~2. 0 (O n. Ill).• 

A C•1n1mi's"o r],~~~jút'D- !lC~it:n· csLc< cmcnda. 
m:t~ v<'·.~c impos~ioilúad" de f:~Y.cl-o, petas t':tzües 
qu~ p:•ssrt " ~~pcntlc•r . 

P~ll'il. a infrac;~·;1r_, tlP.tinl1!:t no jnrl ica,lo art. ~17~, 
:t. r1ue su relcl'e a emr.ntla :Lcima, o pt·ojcc~o (l~t~
!,el"co pt·imoil':1-lllcnle :t Jl<! ll:t do pt•isií.G com Lrn.
h:tlho po1· 10 o. :30 clins; dercndo a l'<:~pecliv" scn
~(w~a assjgnar o pl'il.ZO de {5 d ta.s, dentt•o do <(uat 
o deJÍO'!IICO~e Jic:t. oiJríg:)dO " tCoill:CI' 0CI.'1!j}:\<;io. 

As~illl, pois, 'lll~ndo <t l•Cna. in:.por;t;). e>ti cum
pt•i<b, c o cond•'mnado dcix:c enLl·,•t:mto ll~ torn:>r 
~ccur•açiio, dtn·::~.nk o p:·a:w que p31'3. isto lhe fi•r:~. 
!íxa.dv, e. portnnto, desou&llece á especie de pre
ceito co;n;.11in:aro)~~·u gna lhe tinha sirlo i nitimado, 
6 recolhido :t urna. colonia pon~l por i a. 3 annos. 

E' possível - r1 uc iepois da prisií.o sob o re
gimen pcnHenciario, o condemnado se emende, 

~r, 
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se habitue ao trabalho, e tom~, conscguintemente, 1 do que ntts '"'>lidas: ~sttLS ohedecom, no caso, ás 
qualquer occupação hone<t.a e ntil . Sll~gestões •le mHa especnlaçiio, ao p:tsso que 

Em todo o caso, n ão se tl·at.:~. do um termo dt a<fUellas t.t.m sempre algum moth·o. que 1•óde até 
b~m viver, que ali{IS quasi nnJlCa é posto em certo ponto ex plicar a sua mendicidade. 
pr atica, a despeito dus excellentes intenções rruc ?\em dig;~.-s~ - que o e~cõpo da emend:. é 
o leb.;~}:).dor manífes1ou r.r>'ando-o. suj e itar ;i. mesma pena tan to uma~ cor!lo o•ü ras 

Pelo pt·oJccto p1me-~c o vacl io que, adverLido da.~ pes~oas refed'l:ls; pois da hi r csnlt.a.ria mani
pela aulortdade, não ton1:1 occupaç;i.o bonMla. a o festa de;;con fot·midadc, fazendo-se recolher pcs~oas 
IJ!I.SSO que pelo regimcn dos tc,.mos {lc bem I: Í'<'Cr v:.d ida~ a. e~tnbclecimento~ destinados espec ial
obriga-se o vadio, depois ele um proce:;:;o longo e • nw nte a pes:>ons inv:.üida.~ . 
moroso, a. procurar aqnella occupaçiio. R sõ qu:tndo Demais. estando ji nos a.r~s. 3iô e 3i7 imposta 
esse teJ:"mo é quebra do, o qu~ se vel'iJica a.pús a pena. tle col'rccçiio oon eolo nia penal , não su 
outro processo, aiud:~. mais demorado por fot·- p•.'l'C{Joc :1. razílo po~ gue :1. ~menda não aln•angeu 
mulas inutais de que cercnm-no, a pena é i111- lambem cõ~cs di~ pos•th·os, desd P. (1Ue numa lei 
posh atinai. 1\Ias, em ta•s condições, cll:.. pouco qualr1'<CI', c so~retllllv num Co<ligo, a unil'ormitlada 
põrle concot·rer para a emenda do contr;\vcntor. no texLo c ele l'igor. 

Af6r:1. o que fica exposto, a Com missão sent ir -
se-hia const,·augida - si, para a C()ntra,·ençiio a N . 81 
que se refere o :1r~. 375, ~e ''i~se na nr,ceS$idade . . . . S \1~ d p· • 
de _comminar uma pen:1 maior d o que a do C~ntmua o ·~Iust~·.e r. ' t•e o" ~tltO a ?':'0p1.1r 
proJecto. l emendas supp;es1mas. Co1~bc a.,or,~ a 'ez ao 

par~l"apho umco do :ut. 4ul do prOJecto. 
N. 78 1 Infelir.mcnte, :i. Commissii.o J.•arece - q ue a 

I entenda n. $ L n:to deve ser app:ovada . 
Ao at·t. 375. o Sr. Alfredo Pinto P.ropm. es!,:l 1\ão sendo pos;;ivel ~cal.o<~ r do cbôrre com M 

emenda: « Su~~titua-se pela da 15 a fJO d1a' de llotel'i:.s no 1,aiz, e exi s t-indo ntP.s mo duvidas bem 
prisii.o com t r :1b:.dho ," sé rias a rcspe1to thl. compete ncia do C<mgrcsso 

A Commiss:'io aceita. csL.t cmcnd:l.. uma "~7• ,1110 ::\:~. cion~l pa1·o. )mpõt· setnc~hante medio.ia . :is 
o ma:timo da pena scj:~. redu>: ida a .Jf> d ias de pri- Ansen.1bléa$ ÚP~ E!ltados, convem, pelo menos, Im
são . Tan to é preciso pn1.,1 se guarda•· a de ü!a ped1_r qu" os .mctwt·es tom~m pnrte nc;;:"l. esp~c~ ·~ 
porporciona.líuade entre o~. !re~ i;ráos da. dita pano., <.!e JO~o. pun~nd~ ~-~ruem lh~s ,·cndcr ;'tlhatr>;s •. 
de :.ccordo com 0 ~yaLcma 1n ,.nl·iave lment~ sc~ nido Getahnent .. , 11 :1. .'d,1de de 11 ao nos n,10 se d sp1.1e 
pelo projecto. ., <.le l'ecur;;os projJr l~S P.a:a c ustc:tr la<·s <les~eza~: 

A emenda pois !leve ser snhstituida pela se- de modo que os mcllor.-.,, no p~opost~o ele cor1s . 
"llínto: "A~t. 375. . . . . guil-:-os, po,tem s•: •· .a~'l"astar~os _ms~~H~ehlh'nLC a 
" . _ pr :<t1ca de ac~O• IlhctLos, st nao crunmosns . _ 

Pena - pr rsao com t.ra.balho p~r i:J a ·15 dia~.,. Urge , porl.anto, amp;~.~·a l-ns coniJ'a a seduc<;a<J 

N. 79 

B' aind:~ o SL· . Alfredo Pinto 
es>a outr::1. emenda: 

<los vcndml•)l'(~S de l•i lhetcs 'lll"· 1101' meio d.., 
pomposos rccl;~mes olferec~m n \'Üpte7.:l e :l fc li
cid:trle .a ' roco de algun~ m il r ei>, que mc•lorcR, 

q~;e . !!uhsc t·cve Gil\ rcgt·a p OllCv rello~~illo~, l"'ocut·a r;-10 :L t otla 
tmnse obLCt'. 

"Arl. 376 . - Supprima-se o n , li » , D:thl orí;.:inou-se a raz:lo du dispo5itivo que o 
ar L. 40 L co'nt~m. Se1·i. d e m{\O a viso diminal-o 
do pro jce to. 

' N.S2 

A Commissilo nii:o P'~de :~.tinar com o motivo, 
9ue por ventura po~sa jus tiJi c~r a emenda elo tão 
I!iuslre Deputado. 

Si o projeclo eonside~a punivel o lacto de andat· , Ao art . .Jl2 § 2. o Suusli\ua-se 0 n. 1 l'clo 
o invalido mesmo mendigando nol~ iog:u·es ondo . ,. .. · , . 
ex1s~a porven tura alg-um asylo •.le mc:hl ici<la tle, >e, .. mtc · . . _ 
ou pessoa. qnc sa pt·es tc a ~nl.JstiLui:•-lho 0 enc::r;.:o, Os cdmes de rlamno, ~al "' r callz;lnflo .. s(• pr1s :co 
seria contt·adktorio, deixando de puni r os val idos! e m ll" gran'le, ou "'"'d''. o dan11~~ JH':\Lt~a.do em 
que adopl:.lssem nli:is o mesmo meio d e• vida.. cous"s Je U$0 ou clntll<lllO tia. Umao, dos !·,:; Lados 

Nem esses, i11:port:~ rc•!Ouh e<!Cr , !'Odclll se:· i n- ou hluni~ipios.- -·ll/,.~,zo PmLo. ~ 
cluidos ··" Jig.•ra do crime pre,·hto pelo :tl't. :370. A Cotmni~são a ceita esta enlonda, quo merece 

Por conscguinc~. a Com miss:i.o e nt<.'n c\c - que 
o arG. 37G do Jll'Ojccto deve ser mamido. iurptc~tiouav<'ltnent<: o voto da Ca.nwra. 

N. SO 

Ao !l.l't. 37S, o Sr. Alrt·edo P in to propõe emend:. 
SUJ)pressiYa ·t a.mlJem; mas apenas com refcrend:>. 
:'L col'recção em culnnia penal. por 1 " 3 a nnos 
11ara os contr;l\·~ntores Ya.lidos. impost-. como 
pena ahi. · 

Caso a C<Jmmissão aceitasse " e menda , i nci
diria num a fal ~l< indescr:lpav3!, a s:..b..: t•; atltoti Uri:l. 
qnc o pNjccL•) uào punisse "·' conh'il\·entol'eS 
''::.liuos, ao pas;o que punil'i:~ v.> inYalidt~s ; ctuanllo, 
etü~et!Lnto, os fing imentos a c1ue o al'ligo se r e
fere S<to mais concel>iveis nas pessoa& invalidas 

N. 83 

E' 1n.mb em do S1·. A lüetlo Pinto a emend:. a 
S4.!g"uir: 

" Na$ di.'i];o~i~ii.:s finw:~, acrescente-se onde 
convic1·: 

Art ... Emqu:~nto nii.o entrar em vigor :t ex
ccu.;.iio do syste rna pctti l oncial'iD, :1. pena de pdsiio 
com tr:cbn.HIO ;;cr<l conYet•Lida om J:ll'i~iio simples, 
com augmcnto da 3"' part~ .» 

:\. Co nunissii.o :J.ceila a emmtla, comto.ukJ que 
seja. modificada n o. redacçii.o. 
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C.\. PI'I ULO H Concobc-sc - IJUe não é possi vel começar na [ 
mesma. .;poca, l'm todo o Brazil. a execução elo 
S.)'stema panitenci~1·io, pm·que est:J. conquisb ir;i I I:-! F,\~TICJmo 
~e r~.a!it.amlo aos ponceos, i pNporcão que c r~d.t 
E s tado for funrl:md • est:..u<:lecunenL\1~ ••ptvpt·bt\o~ , Art. . . ~Ialat· re~cm-nMcido, istn tl, menino 
o ~:•a ba de ~e1·. ol!t'a P«I"·l muitos a ruw.s. 'JUC. n,\·,• recci.>·u o~ prim~iros cuid"'u''"• neces-

'I ambPm n;I.Q c ltctto e~quc~~·· -que poue ~e dar ~~t'l•;s ;.~ s~•· e:.:;slcacia: 
o caso de nir; exis liL' colott(l). pen:tl no K~t:•cl<> Pena _ pl'ioiln cr.>m trllu:>lb? ])Ql' 6 a I3 ann os 
onde ·Lenha de ser cumprilln a pen:~., e e n t5.o • 
convé'!l ;resolvct· desde l<.>~(l a ily]l<)these. a:tê p:ti'IL A' c .-.mmióSâ<> P"~~ce _ qn~ cstp addi~b"o não 
que nao reprod•,zam-s2 os l:.ct~-~ occ<Jrl'idos n~sta- t~lll dofc.~a p1·,xccdea te, e por isto op in a que 
C:1pital !<'eiierat cQm a. extincçi\o da. colonin, CJUC niic• s~j;l ~lle "-PPI'ovad <J . . . 
pal'a SU.:l.s necessidades fora c~e;1d". A simp les cir<!.um~ta.ucia. d:~ id?-de .tl:J. .".~c(l~:l. 

Finalmente. a prnviri~nci:t quo. :>.. cmcnd:l ~lt!! · 11 ãt• póde s~r in''"C"-da como t•azuo J UStlfJCalt~a 
;!ere j~ tinha. sido tomlldn pele; prr,ject<> l't'imitivo de uma n<>v ll. ligura \Jc exime. . . _ 
(1~. 2õJO rlc 1893, «;·t . ·13-J, 2~ _.,.,.,·t~). O !J.Ile a lei pl'incipa ltll•!lll!! p11ne - e a prtvaça.o 

Nestes termos. a. Com.nissiio apresen ta a se- .:b ~i({:\, U\1\R ·' ~ill:~. é o lllC>;:rlO b~m precw;o e o 
{;UÍD\e SllU• Cmcn;Ja: 

1
m C!'.II\ II dep .. ~it· • ~ag•atla, (]IICr "'' l~ ;~ te ue UmO. 
crianç:1. ha ]IOUC•>~ zuom,.nto~ nascld:t. rt:tcr se 

At·t ... EIIH[uanto não tiver cntr~do .·m int<:i t':l I ~rat~ de Utn acluiL·• !1.\';\nç:~ •.lo j:i. no• annos. 
e:tecuçiio o system::. ))()HÍtench rin l]ecret:ld o> neste I "ntrel:tnlQ q ·wn.•.ln n ct·inlc é pra~icad<> por 
Codigo. a pen :o de pdsà.o •:om t rab::.lho s~>-.í. cnrn- mulh<·l'. cnm ' " lim ele "cc•IIL:• l' Sll" des honra, ê 
prida no~ es \ab•lccime ,tns pcnil~Hci:trio:~ <~x i•:- força C"''. v ir - < tu~ o ! ~gi_s l ;!•l ·n· pr••cis:~ at~cnder a 
tontes. E nos Jogarr.,; onole o;; n:w h ll•ll·,•r se:"' os e m"LI '"' cap":: w•r >t su de aueau.tr ·' ctti{M 
elb Cllnvcr>ida em prls:io Rhupl cs, cvll\ au:;mcnt•> de qualq11 •'t· clclinqnc~: l.c. . . . 
da ()> p;o.rt.. do l~mpo, . (;.,1\l t•ctcrcnci,_ " '' 111'~ . 3(;~ d <> p~<·JCCl<' pr tml-
P:u·ag-r~ pho unico. Em fa! ':-t c!o co!<)nias J'Ml :t ~-'· Lh··•, d it "p:t reccr <b F:wuhla de de Di reit·> do 

a convers~io d:t pena ~~r:i. pnra pt'i><:i.<> com ·~r:~.· S. l'a:~ l<> : 
balho, com descooto dn •1" parte ; ohscr' 'Mla :t ,, 1\[,,, Vê'lll''' 111,,Li ,.11 para cre::u· um t 1 ttJ_lo c~pe
rcg-;ra do artigo. nos lo.~at•cs ondl! ni\o J, ,m,·cr chli de in\'an\ichliu, pun> m~mul'11 da fa nah :t do3 
estabelecim&nt-o Jlcnitenchu·io. l:nuu.:i<li .. s. 

N. 84 
X:i•) lính~Hil 1~ax:.lH ll!3 :uüi g-,,s criminalj.stas, 

(jttlm\l<~ p:l t';•. desl:•c:d- :• •. d:n·.o.m . c~>mo ~,.,u,•n ,., 
•di" jJ:Inicular. q<:e tal ~nme t:ISjltt'<l; t':l.Za•l ~aJ~t , 

Ao ::.t•L 412 § Z, " · 11 acr~~c:cnt•-~; ~ ~:tl<o <lc~t.l~ IJUt: l•ltlo>.< us C"<llf:O" )•unem o 10f:1nLtc1Úto 
eontr:l. func:;i?nal'io pul,licn, <·m t·:o ~:·~.o <J., n!licio, t:o lll 1,.,11 ,._ tMt1"l', c isto jtLs t.:.1nwr.tc [>Ol'(jUC meno~ 
o u no eiot·eu·t~ rio Sll<t.~ f,nco:U<.·s. " :lollh' tld., é do .; a 811,, C(tl:< ntid:Jdc 1,o:i/.ic:. . 
St·. All't·cda I 11\lo. J~u" l mcn\~ 11,;,, prac~di:. :\ o<cc.l:> d•JS sno.ccsM_res 

A Commíss=ir> · .1 ~um. Lr~ ruo . 11u·~s.-·n~· }ll ·to ' l:ll{lh!Jle.:; cL"imi,!ali.'iL;a.s: 11 inf:uüe, lliJL•. sct• ta-
d . · · . .' · · · ' · · · ·. ' "I] ·•z ele ú ·fe•IÚel'-8 • tlc··c ser tll"\iS ener"tcamenl:~ 

mesn\í>. '~1HJSt Ln~ ~sk'- o~tr~ ú.'n.enria: ~: t[l g~,-sc ~,;. 'i .~·du 1 
(: 1 · ., . I ·lt:,z.ri() ttunh~m t;l\!;:1. 

- OS Cr1me~ ue \llllanm~tll • C ll>JIIrla, 11:io '''lidO \ l'~"" <l., l pt ·~ <l l _Penê • s i é essa ;). r~Z'ifl' 
prat ica.~os con ~t·a empreg'~ulos pnblicos, c~ t•t :;. c ~o do:!~ r•orttu~, .;'''!10

1.
1
.?'JUIN: .-ar~:J~~~·\;nbc·m ínfanti'ci~H~ 

Cl:~.tciCtO (j~ 'SU~\S f une •Ões. a ~ COHIH !;O CXl' ) ~, t t)1lC na.IJ se . • 
I , .. Oll>r l.d <.l a <:nança de u <.•US ll\CV.CS f 

Como r;c t;sL:i. rendo, :Ulll.:os .1s o~ncncla~ :cndem 1\a C<LIIs<L occitlc1uli ,; <(UC derem"s .1ch:cx. a 
0.0 Ol~SIUO hm, post l fJUI! ;\ }H'Ullt•tra flCj:l Jl)C(l ().l\ t'~l lr.•; i :dHl:h~C c\o t(u,icL•), c :ütr.,:\ flUO leU\ e nm o H 1H CO 

r"slt•icta d~> 'l'"' a S<;!Pin•b .. . N<:~l.;1~ ""lltlki) ··•· a 1 cllc"ttll climinuil· a ,1uan ~i tlauc dOL p-·na pc;l:\ de~r:I
Camíl\'f\ pode, scu1 lneonvcfucn t'.: alguau. ad \'lpL:.t• d:u;f~oo pol i l·iC:\. r\ o •.'! l~n1~nto l •fiych,,fo(!;co. E,sa 
qualquor <.las du;\~ . caus:. ~,. 11c,·cs;i.[a.dr: de o, . .,,,n,.. a dc•honra o, 

N . 85 
,r,,~~ an, J,, n .. s.sa cJpinULU, lal dc;;r:nlacüo '~~baJ~'~l-:\ 
llt'.H!a m~·u lo n••i\ c:1 ~~~ •"' lH q ttf! c a propr1~1. JJ)c.\1 d:; 
vktima. a aulcJra dlJ inf::.tn 1kid io CJUt!~ p!H'tO.l\tO, SO 

A Commi~siio r:ccil.111rn :\J rl i !ivo do~ -'' t'S .. \d:d- pG:Io l~:c:th ir <oi,,-~ fi ih" i llégi!imo. 
berto Ou.iman.\t:s o Ju:lo l>:nl l;l~, (: lll l• 'r;i•i<lu 11 0 '\ } H{c.l.Hr:icü.i.t.·o, pois~ G <t. 'lttm•r;; clr! Hn~ 'J'"CCC~1~.-·1JGS• 
teJ•mtJS (l!le SO SCg'UCil~: ~ '~ntle l;IH\Vj~r il iClU:t-:-.(! l o cfflO ilf~[/Úiow, (.~. H;, IIIc:ttt'rl~lJdct.lJl"Ol 'rU~ HtU1 ~a. ·rf!-' 
capil.ulo dr• Codlt:o Ylg-cntt: . ((lle s~~ in:o;crH vQ « 'l'; occulto•• a. :wu· •h·;;l!onnt. 1 a l l·r~t a noç ~~.u cle 1~ uct
conto·al;a.nd.<J; suiJ, t<Lui<b :1 p .. na .te Jll'lS:'Lo ccl- bu.ch 110 m·t J;j7, c.ln C"'li ~n tla Hav ic•·ll , q_uo a 
lula1• peJ;, ttc pris;1o com tr. abalho . >• 

1 

nn•.>ll dc-iiniç:lo np-:Jws ;Jc t·~:'~c~nla t•:t à p:l!a\'l':t 
A repi·e~s:lo do contr:tb:: nua ni:io se p•'>tlc c·m- rcc~m-WJ scfdo.". cot>tlícion~d -ct<Cfd , <• .scu~:~df em 

se).:uil• sumc<d,cr com :.ts m~uid: •s :J.dtn iniSlt'"tivll-5 vis la. d••s pl'J ""'P'os g.·ra;~: tal o::ra. :l. J. 1spostç~_g do 
que oa l"<!~ulllmenloa G ~c~es e•·~:.L-elc•:om. Hahi I Cot.li;;o ela l'osc;.tu'-' de ·18./IJ. ar~. ~16(na ncca.nud do 
decorl'e a :ieceseidade d11 ju$tiça punit• \:t.muam I pil;rlo, 0 " ,Fo~oc•> cleJlozs): Lal ora. t:J.muf~;l o." l~Õ 
&ssa inft·acç:õo. fl lte. a].;111 de c.l~JratJUHI' 11, rendas I trm:t do Coúq;o [JG<•a~ !Jl'U~~t:ltJO do ... •• s. t"é 
publi<::L~ pt·ej•.idic;\ . enl mni1o o commet·civ ho- i (d"rmw: o 1~•-rro, on. ~ ':'"''-''""':' •ttHc tf,~1.•h t~, 
r1esto. ' l•ó!Jt' a ,z.,u:•·uHJ. !lo (;ofhgo d,, Zul'tch,_ i\ L, l (<~~<· 

ro.ntc o po->· lo o•c. ~}))estado d~ ca:mt.(J-•·UO<Jl<ec•oom 
pumlu;.. o 11CUto): do d:~; Austda-Hun~ria, ,«r ~: _:?S-1 
(<iet>·c.ml.: o pu>"to o~t Jlilfl<e<l l<tta;mcnlc dc:po••), do 

Outro :tddHivo foi apresent:1d o . t enúocomo «u~or t1:1. Al!emanba , § ~17 (corno do d3- Allsll'ia ); d o da 
o Sr. Rodrigu.es Daria. li:sl=â r edigido t~ssim: l:iespanb:~., a.r\. 321 (que cscando o cl~mcn(o do 
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tempo a tres dias) ele. , etc •. : ! em ~o do~ ell~s ti- ~ Nem outra. é a noç:'Lo, que nos dá l3r.:>u~del , em 
gura C"I>hc. amcnt~ a. cvnd•~<.to d:~. ,Jleg-•l•mHhde su:l r ecente obra L 'infanticidc. 
do pal'to . J' ( d' ll ) h . . 

Fo,·:~. desteR elemento;, nüo ha razão para di- , ~ , accepte u: e ~ sa.ns eSttatlO rt a.ucune 
minuiL· a. peo:-. do homicidio ·" l,ar'.'"~ ~-e la ~o~r, et_ Je pe_nse- ~vec ~U~ -que 

A Commis,;ão tom~ a. Jib~rdade de l ~mhrar _ l !dee,~ Infan~lClda d!spara~t lo~~ que l en :n:nt est 
que seguem tamhem a mesma doutrina 0~ Co- r: nte,~ par }·~ nnwr1eM. En fatt, n;_uf l01S sur 
d!gos: d" J:\oru<"ga, c. 14 § 4 (matar filho illcgi- d1~, l mf;nt!c1do est perpetré dans l1nstant que 
tzmo, ?10 mome?1to de -nasce'' Olt na-s 24 ho>'as smt la na.ssau1c~ . 
sc.1Juintc.9; do. Thurg-ovi:t, a.rt'. 65 (maea r fitho ~ L:l. femme ne_ , -eut pn.~ que so~ a ccouchement 
i lkgitimo, dm·11ntc 01, logo depois do P'-"I'Co): da AI·· SOl~ deco"l:l''ert; SI au prn: do Jl!llle l>l'<CIIu twos 
go•·ia, :~rts. 10<? e 103 (filho il!Cf!it imo ao nascer, elle a pucach~r sagmssesse, con es~ p as pour qn!l 
ou nas~-l Tcora.< .se!ntinlcsJ, ou ainda mesmo depois la pr..>sence d nn euf:mt fasse conna1~re sa ft\Ule a 
sob a. tnftucncia. do pa1·to): de Sclla!fonsc arl. tou1; l e m•:nd~. . . 
i5SI (filhoiecgitimo, duranic 0 p!i.rto. 01, m:s 24 . « _or , 1 ent :~nt revele sa. P.~esence par sea c~1s; 
l<?rçzs scgruntcsJ; ele Lucerna, ~~·~ . 10G, (filho iUc. tl faut _dO,f}C ct~u~er le_ C! t rcv~tcur, et, c est 
gt~IJI!O, 110 momento do _parto,o<l immcdiatamcnte pourqum l mf:tnt1C1de su.'t tmmed~::temettt l_acou· 
dcpo1 s}; de Bern e, :-.rt . :12~ (ftiho fll~'litimo 'll.a chernent. Une filie .muc dano hn.:ta,nt ou tue 
occasião do parto. ou pouco d~poi,)· · de Bil.le s<?n cn{ant est po:;scdec ~r ttn~ scule prcoccu;pa
o:rt •. 103 (ffll" illcg"icimo, no momcl1to' de '11c..-ccr; tzan: caclu:•• SOH clcsl!O>mcur.:o ( Pags . 15 e 16.) 
M• ~mmcdt<ttamcnt.c depois); da Sueci:~, § 22, e J~i A de!ini~1io de infnnt-icidío, con tida na. emend:~., 
de 20 de j11nho de 18\JO (mulluw que fJmtJida, , em é;~ mesma d:tdn. por Gauz, \Verner, Froricp e 
CO!Iscqucncia de •·e/ações i llicitas. 1nata o filho, out~os escl'Íp~rcs, que se inspiraram t~os n o di· 
d-u,·an_!c o parto, o•-• immediatamcntc depois) ; rcitrl r omano. 
da D•n :unarca., § 192 (matar fi lho 11at-ural, du- Criticando ~ssa definição, porém, Brouadel pet• 
rante o p<wto, oa immdiatamcntc dcp~is). guuta- si então bast:t la. v ar um:~. criança ante!~ 

O Cod1go belga d eJine o infanticídio como sen do de m:ün.t- a para não haver infanticidiot 
- a morte do ,·cccm-nascido u.o 1!aSc<'l", ou im.mc- r. . . . 
d i<ttamcnte depois, e 4) P'' '"~ com as mesm:~ s penas • -,u:tnd ~1ne ll_lle {acrescenta elle ) prtmzp_aro 
do homicídio; minora 11do·a~. com tudo , qnanclo ~e ~ccoucl;e cl.lnd~stmc_ment, elle est ?pu1sée. :Snn
t.•·ata de fillto i/l~gitimo , 10,·to pela l>ro:pria, miii ,ez qu ei Jo subtL le_. douleurs ele 1 enfancet?tnt 
1x1_,-a, saJ~:a 1• sua hon;·a-. s:~.ns l?"_uss~r 11n Cl'J, s~tns proferer una plawte , 

A leg-isl:wiio fl·anc~:\ q 11 d;r,ca de infanticidio sans tJ.l:~ un ruom-eroent; qu.elquefo1s clle est 
,~ ?ilOrtc d o rcccm- nascido, 0135 não dcline 0 qu~ I :\ccnuch cL dans •• nn ~ ch:unbre ou.couohe une.!u~re 
seJa l'ecem-n:~scido , pcrson ~e qu1 n ,\ rtc? ~ntc.~du . Elle est fal1çuee , 

"\ Cõ:te ele Cns.<aç.'io, porém, fi r mou a juris- cl!e _nen ~ut plus , 1 en lant :. entre ses_ CU!sses, 
prndenc1a, pela qual 0 infanticídio _ é n mor te ne cr1c pns! _elle dem:t~de qu 11 pa.sse . llla!J~:ç~ 
de cr1a nç.a, 04, mome111 ot. ;z .,;i,·nt d~ ?tait.t·e , ou cllc 1~e desnc P:u> a uu ~ chosc, elle l:usse fiilr~ , 
dans 111l tcmps tr~s rappr·ocJuJ de cclm de sa, g h ntre_ C!l l :usse~ fa~ro ct la " olont é de tucr 1! 
'l'llti.'l..w-licc. y a une dlll e rcncc const<Urable " • 

Q_u~nto :to Çodigo ita.lia no, e~J;e puno, por dL~
pos•ç:w o~peo!l:l.l, a. lllot\<! de um:.. crcanç:>., n:\o 
Jnsct•Jpln. o.indn no r~~gi flitro civil, c nos cin <.,;o-. 
pdmeirc R d i :ls llo nasci mento : rl'1ando :1. mo~ te 
é cl:tda. pcb mãi ul oRma p::.r :t s3lvar a ~un. propria 
h ont·:.. a dr• e~poso , :>. tlc al~•tm dc~c~n•lcnt"- , a do 
Jill•o adopth·o, ou Jinalnw ntc a d~ irmã. 

O Codigo pi>l'Ln gucl'- r RL,,ndc 11. oi L" dia~ o pt·a~o 
rlcntro Jo 'lllai ~~· pódo d:tr '' i11fa nticidin. 

.\ Commis<ã<• deve ag ora decl!l.r:tr que no ~u 
conceilo a vcrdadoir:\ noção jur idie!l. ue infanti
cídio c :1 ']Ue . de ::tccordo com a maioria dos Cn
di j" ' 's .lllodcrnos , deu no respec•.i vo pat'CCCI' o. Fu.
c•• d~dc de Direito de S . Pnu lo . 

!~ niio ba t•az:\o nar:t estaueleccr um:t nova li
gurn. de crim~, bast:tndo , 1\f)r~nnl", n.ccitar a 
•·mond~\ substi lut i ~·a, que " Commis,-;iio oll'crccc 
;l.s d uas ~menti:,~; d<l S r . Rodrigues Doría, como 
~baixo ~c vcrt... 

N. S7 

O Dr. SoiiZ:L Lí m:~ , da Faculd:l<lc olo med ic ina. 
uc~ la Cn pit.;>l. pen•a - <IUCu jH'a<.u 'I" ll'C~ di:•" · 
rn:trc:trlu a li:iR ]llll:t h>i {o rc:;i.•u·o ch•il par a a 
in.~cripç;L.r, fl<•:t tW!\c imen lús, é prP.f(·r\v,•l ~·t diRtW',_ 
~;iç;'u) d'•C•••li.:r" l'ih••ulo, qun •=•·n~ido·r:. i nfanll•·idio };' do Sr. ltoLlrig-ucs Dorio. eSI..'l cmcndn: 
a wnrlo d~, l:t :t(• t··~C.Cill·t\;\~Cilln, noJ\ :-w lc rli :tR l fnc \ • · r 
s u_ R:--::u i l '~" t_a :L su.a :li}J ia r it;fL• • u ~:. tll l'r:L : ;>o.~ lo n c.io •< • r L •. t'i (~ c r una i f~ i pratic:ldO pela. mã.i para 

' 0"Ctdk,r a d<!•bOIIl't\ p rO[Il'Í :.\ : 
~~;u .. ": lJO.·,•un mtn . ..- COI' J~e cto .• <.'m .~cu L'Uit.'ttd,·t . . _ 
A~" !li, I'$C l' (!\'0 ~·-" !llllSll'C! pl'>>I(•RiO>I': « n quo Pena - prll;;<O CIJlll !ra b:\lhn pot• ·1 a 12 :mnos. ~ 

ct~.r~~C~t~l·i~l o infa.n lici,lio, IJ ~~pi riL· • qaw )H'l~ !'\ tdo . _ . . 
~·· r :dmcnt. a. Stla ]l('l')'olr :~t,"rL •), c 1 ·n~ t:ool.n ,~ 111 yWo\'i- A C"n.1:n 1~:"-an nootl~ cst:~ cm t~ndn.,, a~ Vl!'ludó 
Uttncia 1• d~ n~n · lo, (] UC a. c r i a.nc•:taJH~nas na~o~.ci•la, I Uns n.loln·os t'X:pns t•lS, cun~ rct~'rencta .a cme ... ncl~ 
nu mc•m•• :l l:le~ di, lo, :\inda 11~,c .•n tlo, f'Cj:. :.~~:~,;· ant<!;·w.r ;_ c!cl:cn.Jo Rr.t: ell:.• mclutdr~ nn t1tnlo v I! I: 
s1~ud~, ~em se Jll(l <lar tempo s c<Jil•·r cl•! e mil Li r 0 q~1e . e •ncrc:• c fJ?,; crunc~ contr!1- _a.~ pessoas, e ca 
prlml'l~·.o VJ~td.,, llc t!cn!lncia1• )Y•r t-s\:. ou pltll~n I, _cup cp•,ra,Ph e e Ilonuctt/.~~-
""tru lorma o ~cu apparccimenH• l l'> mundo. ,. I ~1.1~ , :' (.;(l!nm <ssa'?• <j~c:_~~do ~un.~cl:tr cerl'\ 

O (im do infl\nt.icirlin em " cr :.l , oh•C!r.-a h ril- undl-.r mtdadc n:u; thspos1ço:~ do I'!~Ject"l , c no 
1:\!1! Lanjn. rd iere. e 0 dcsapp7tro:-cim~uto de uma mei~mo tem po nuend~r :t ra:we~ quep fora~ pr~ 
er1ano;.a par :l oceult::..r ... pro··a da r~ltn. ou da I o_eelen_temenlil _e~pen.d,d_as . propoe _ que o no.o ar
VCl'~onha; .es3e fim n~o 1,odcrá ~r alcançado, h go Jtq ue rcd1g1do ass•m : 
sonao no 1nstante mesmo do n~sci monto, ou Art • • • A poan. será de 2 a 6 annos de pl'isão 
naquelles que se lhe seguirem immcdia1amcnte. com Lr::t lJalho~ si a morte 1iyer sjdo CO!llme\titb 
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contra filho ·illegi~imo pela pr<>pria. mãi durante 
o parto, ou 1mmedutamente d-.pois, p~.ra occultar 
sua deshonra. 

A Commisfii:to !)revalece-se da opport1midade 
para decl_. rar- que, pot· um ez:ro de c&pio. . foi 
mcluiu" na~ 1·eferencias feitas no § 2 n. IV do 
a~ c. •112 a do art. 6, que conse""ttintemente será 
supprcs~a na redncção final do projecto. 

Nem de outro modo p<ldi:l. ser, Yist o como o 
Art . 6 nio pódo Jicar c~llocado na mesma linha 
de igualdade com os outros utigos :;~.lli citados: o 
que se evidencía. da simples compara.çi:to deltes 
entre ei . 

N . 88 

Do S•·. Trindade : 
l\Iantenh~t·$0 a disposição do art. 2()5 do Co

c:lig.) Penal. 

Esta emonda é identica a de n. S5 - que a 
Commis~ão acccitou. 

N. 89 

Eu1eoda dos Sn. Trindade e G. l\Iou1-áo : 

Sejam Sttpprinüdcs o ultimo periodo do arL. 56 
e do § 2 do urt. 281. 

As razões em CJ.U<' se haS<'a para niio nceitar as 
emendas subs ti t11livas do St•, A. CoM;~ - sob 
ns . 23 e 62 - p•·evalccem p:~ra que não mere~a 
asseu1im~ n1o a emonch supp1·es.üva. 

A Commissiio, tendo analy•ado todo.~ ~ emendas 
ofTerec idM ao projecto, entrega-o ago1·a {, '"Oiaç<i.o 
d:_J- Camara, de a ccordo com o •·cgimento em 
v•gor. 

1)epois dto um pet'iodo suj)erior a cinco a nnos 
de t •·a balho, parece - que jú é ~empo da Ca.m:ua 
se pronunciar sobr<: o projecl.o, que inconte,~taHI
mcnte procurou satisfazer uma. necessidade bem 
deíinida e constatada. 

A Commis.<iio pede que, em todo o c:~. > o, jul· 
:;uem•na com •quid~de, porqu:~nto s i almlançou·se 
a cmprchendimento doa tanta monta fui ll\en ~~ 
pela p••esumpçãu de sua compeLenc i."l. elo quo pelo 
Ú<>Sejo de ohedecer a 1HUa Ol'JCJll d::l C:aTnõll' ~L m e s
ma, e de pre, Lar u m sel·vit;o de algum v01l <>l" ;i 
palria. 

Não sa.be a c~mmissão ~i ~.er-:. r.!:d ir.ail o o S <otl 
jnl.ento, Jll:J.S o.ffirma. - que s·! es fo •·çoa por corrl's· 
pondt-!' aos desejos da C:tmu:~ o :"ls esperanças da 
.P..ept1olica.. 

medida.. pena.!, contida no~ artigos a. que estas 
se apphcam, veem firmar a. nossa coovicçã.o 
de que semelhante ionova.çã.o, tão impfl rti
n~nt~ no presente. projecto tle revi~<1o do Co· 
dtgo Penal, quanto incoociliavel com o nosso 
r~gim~n ·jurirlico, cor;stitlle meno~ um<t pro
"Vlden_::Ja. reclamada no inteJ·e:Jse gernl da. re· 
pressao, do que o plano de uss&l to inicial á. 
moral d~~ f;~milia. para. se ll1e desferir o <>olpe 
mortal ideado. "' 

Por occusião de defender o nosso voto di ver· 
geu te do pal'ecerda illustre maioria da. mesma 
commJssão especial sobre este projecto e em 
reluçao :t este mesmo assumpto no soio da 
C:~.ma.ra dos Senhores Deputados nas sessoes 
de 28 de j ulho e 2 de agosto de 1897, quando 
se debatia em 3& di8cussão o mesmo pro· 
.jecto, mE-uifestâ_mos, contra. essa repugnante 
lllDOYaç<~o na let penalpatria, os fundamentos 
d3o no~sa opiniii.o, tã.o humilde e despretenciosa. 
quanto sincera e c-.>nvencida, fundamentos 
uns de ordem j urídica c outros do ordem 
pratica, dos qua.es os principMs passamos a 
raproduzir em synthese : 

I) A clissoluç~o do vinculo conjugal, appli
ca.da inrlistinctamcnte, como o projecto e:sta
\Jelece, attingiodo até aos sentenciados casados 
ante1·íormente ÍL sua promulgação como lei · 
(si pat•a infeliciclatle da familia. bra.z\
Jeim a~sim v:er aconter.er, o que Deus 
não ha de permitlir ) vai de encontro ao 
art. 11 n. 3 Ja Constituição da Re pu.·lica., 
porque fe1·e tlireitos adquiridos dafJutslles que 
realizaram o seu casamento à soml.ra. das leis 
que ora lhes as;egourarn a. s ua iudissoluuili· 
cl<tde e lhes ga.runtem as respectivas rel:tções 
juritlicas po1· toúa a ''iua. Além elo quo 

2) no actua,l regirne11 do direito pa.trio, 
em que a }terpelu id•tl.le do laço C•tn.iu_!!al ú 
a,;segurac!:t e manti(la pelas Jei:l rcg-uh1doras 
do estado p essoal e das rcl:tçües de fnmilia, o 
rompimento desso Ia.,:o lliio poue su1· clccro
ta.do 1ta. lei ponul, se m Íll\'Ot'S.io elo. fuoc\'ii.O 
prop\·ia. desta I \!i tuol'autcn i~ ropr<·s -i v:L <.I !UI 
transgre89üo.-; t:a tlit·r.i tos asse,:;llt'Uilus nas !ois 
políticas e civis, c niio supp1·é:;siva 00 restl"i
ctiv•~ Josses rlircilos, em d.,~;·c~l'liu com o.s 
pre.sc.;i'ipç,ões dn.:; mesum.~ lt:ia quo l'Ugulam ~9 
su~s relações. 

Accrcscen•lo que, 
Sal;, da~ comm i s~t3c~ d a Camar:l do.~ n~

JlUlatlos, no !tio de Janoit·o, G Ü<• maio etc 
1S<J9.- .·1. Mil!nn , JH"e<idcnlc,- 11terJ !mli~ r/~ 
JJ.·ito. - Pamnh·•s Mmrt~ncqr· • · - t·,~· d~ 3) a dissoluçiio do la1;o conju~a.l, como 
III.:llu.- Sco.IJ•·"-- JJc,·na.•·<lcs .Dia.<.- Tn'ud«d~. eiTeito •l c pon:~ criminu.J, é IJJCOCicilla,·el com 
- Vencido, 11ua.nto ás emcnd:~.s ns. 2:1, 52 ) o lll"Ccei Lo do art. 81 c.l~l Com;tit.ui~li.o de 24' do 
c 89, a-> duas ('rimeíras substit utivas e a fevereiro, consag rado no art. Sl do projccto, 
ultima suppre;·ii va dos <trt:;.56 p·erio•io final ~un(lo o qu:Ll - é racnll.aú:~ a. todo o tempo 
e 281 § Z<' do proj ~ cto, que estabclec:,m a a.l'ev!oiio da. coudernua.r,:;lo, mesmo a requeri
dissolução do vin~ulo conjuga.! nos effeitos mento de f(U<dqucr pessoa do povo ou ex
da p •na.lida.de of{<âo pelo Procurador Garnl da. Repnulica- , 

Os motivos em que a. illustre maioria da porque na bypotluse de realizar-se a rerorm<L 
commissão especia l funda a. sua impugnação da sentença condemna.toria revista, quer re
a essas emenuas para iosistil' na. defesa da ctuidndo a pena a gr·áo não equi-v•üente a.o 
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cl'mputo exigido pora. o eiTeito ~o rompi- t proj~cto ....:parece indicar n nenhuma confiança. 
. manto rlo vinculo conjugal, quer absolvendo dos illustres ex-~;~dverso ~o valor do fuo_esto 

o cootl<~mnafi,_,, aquel!e preceito cOI~st itncional fruc to que pcrulh:;ram), nao sem proounc~ada 
seri improticuo em rela((ão a esse e1T<:!ito, si , oo fUro criminal, mas pe l ::~. jll8tiço. e o.utor!
durante os da condemnaç.;'i:tl, o conjugo i o no- dade civiL .•......••.•...•..... •.• ·• .· ..• • 
cente houver convolado a novas nupcins, o 
que não mro sucecder:i., porrrue na lei não 
h n. reroeclio pa.ra iJ caso, quanto importa es
tabelecer irremediavel pertlll'bação d(n•espAi· 
taveisrelaçiiesde direito, em quanto a lei c1vil 
nãoinstituiro r ompimento do laço conjugal e 
regula r os seus effr~itos. 

Pensamos que estes funi!amentos perma
necem 1\e pé, s.~m cmb<1rgo dos a:rgumentos 
que lhesoppõe a illust•·e maioria da commis 
sã.o especial n o p:~rec<:<r de que a~ora nos oc
cu:pamos, em relação à.s rel'er·ida.s emendas. 

Assim é que, no I• fundamento oppõe 
ella o seguinte : ~ Da d;lta em que o co•tigo, 
porventura. entrar em execui,'[O, ê que h ·• 
de vigorar o seu artigo e, conseguintemente, 
este só póde referir-se aos coridemn:•:\os de 
então em diante. 

O disposith;o. ora em causa, não pCT.•tence 
ao numero daqueHes que, por cxcepç[o, 1·e· 
troagem .,. E .. . mais não dis~e. 
· Que as leis só vi.:!oram da !lata em que 
entram em execu~,ão, não posemos n em pomos 
emduvidn; porque,ap~zar de nossa pobreza de 
saber jurídico, nã.o de~co11hecemos essa. regt•a. 
de direito publrco, s;tbida de toda agente; o 
que, porém, rluvidámos e continuamos a 
duvidar, porque a iUustre maioria da. com
missão especial não quiz dignar-se rle escla
recer·nos. foi e é, s i a. gt:neralirlade da disro
siçâo do art. 56 do projei)to abrange ou não 
os condemnarlos casados no regimen vigente 
da. iodissolu lJilida.•le tto vinctüo eonjugal, que 
cnvol\•e rlireitos silgrados, artq uif'idos e:c-vi 
do ca.samcnto e em razão de:;te. entr-e os 
quaes se acham os inherente~ ao podei' ma
rital, de modo Gne, convertido em lei o pm 
jecto, S<lmelhnntc di~posk,.'io venll:~. a. ser 
a pplicada. indbtincta.mente a.os condemnndos 
c:lsados no rvgimeu de nma. c outr a lei . 

No cuso oJllrmn.tivo, a disj•O~içiio nova coo
stituiri~ Jei retroactiva ')Ue ;L Com;tí lniç.iio 
Feder;\l v c• la. ao Congresso pre3cl'eve•·, por
<!Ue t al disposh.:ão \"irá. dcshuir nquell.~s rtl
l'ei tos adquiridos sob a. garo.ntia das h~is a.n
tel'iores que :\s reconheceram e assegm•arn.m . 

No caso ncg:ttivo, a. tli~po>iciio tornn.·se d<.l
feitu~sa, r.ctas dnvi<ltLSI'}HO a ~ua. ;~ppt icnçiio 
occasJOna.m. 

Ern r" lõ '•):io ao 2'' fnnd::ímcnto, os illns tres 
signa.tar ios de p:~.t·ecer, ora. em c..'\.uS:l.. resol
veram adopta.r os al'gttmentos oppostos a l· 
gures na Camara dos Srs. neputados na 
se~iio de 9 de j ulho de 1S98 nos seauintes 
~~~: ~ 

« A dissotuçã.o do vinculo conju~al , me-smo 
J_)õ.tssarldo o projecto (esse- mes·mo passando o 

· · D~· ~;ã,;~[;; "q;;~ :.:: ~;;_ · d~~~ ,'úi.;~ ·.:..:~·e·;,.· ~ 
ser o juiz do cível o competente para. decretar 
<I dhsolucã.o co vinculo cnnju gal. 

Onrle o absurdo, si, afinal de contas, o que 
se tera de executar é uma- sentellça. da. auto
rid:.tde civil~ 

De certo. Pois não é isto mesmo que succede 
com a sntistflção do (hLmno, por exemplo 1 

Niio é a lei p.;nal que estabelece esse pre
ceito, mas não é no juizo do cível que se faz 
elle efTecti v o 1 » Textulll ! 

Antes de tnrlo, convém notttr a confusão 
que f11z a ill us tre maioria. da commis,;ão espe
cial d•l •ii•·eito com o modo de sua a pplicHçãO, 
do substnntivo com o ndjectivo do direito. 
Mc~ulo assim não nos parece feliz o exemplo 
a que se soccorrem os eminentes colleo-as em 
a poio de sua nsserção, pe1• 1li~ersi8ade de 
~i tuaçoes .iuridicas em que ot·a se ftcha.m esses 
1i.tctos ; porque a iodemuiõat;~o do damno e 
reconhecidtt e ns:;egura.Ja na lel civil, que ao 
ru%mo tempo prescreve os meios de sua reali· 
zaçii.o, ma.s esta lei uão reconhece a dissolnçiio 
do h\(;o conjugal, ~•ntes a r epelle, e m_enos 
prescrevG meios de regulai' os seus efl'ettos. 

Depois, as dill'erenças imd tP.ra.veis das rela· 
çües jllt'idicas é que dete1•minam 3. mtttlral 
r.Iiví::::ito dns leis e lhes a~signalam os limites 
elas proprius í'uncções n o organismo 1!0 direito 
nacional. Em tttes condições, o dbpositivo 
da lei dee, rre da natureza. do facto corre
spondente :l. relnçã.o de dir eito p~opria. 
rla mesma. lei no organismo do direito, do 
modo que, sl'm pertm·l!ar a funcç-:io regular 
deste, niio ri I i cito cuxel't:J.r ua lei malerin 
est l'a nha. úqnella rel:oçio e un alç.ad;l do 
nutt·n. lei. 

E' p·1 r•t prcYenir scmellntn te oll'c•ito que o 
l e~isl:Hll!l' devo su t' su.IJio <l cauteloso n:\ 
C<J'urecr;ão du. lei, ntlribltin•lo-lh•J mn.tari:l. 
propriiL só rle ~ua runcçã.o. · 

Na. lr~· pol l!esc (1\J n•·t. 5Li do two.iccto asso 
.: O'eito sur;·~ irremodiavr.l, ~lLbido, como ó, f)Ue 
a •lisso lnção do laço con,jngal u.ll'oetn osson· 
.:.i:t.lmcnle a Cl1nsliluiciio u<t !'llmiHa. com tod11s 
a.s stta,; relações rle direi to , asmrnpto exctu· 
sivo da. al•;ad:t d:t lei civil que, a. prohibindo, 
11ào insti tue, como n~o devitL in~ti luir, meios . 
tnra rí:~uls.r os ~nus eiTeitos, meios dos quaes, 
aliá;. não é licito usar por induccão, porç_ue 
o:; direitos não ~e tir<tm a alguem senão nos 
casos e pelo modo expressos n a lei . 

r::, pois, e de ver que, emquanto a. lei civil 
não prescrever a dissolução do vinculo conj u
~a.l e instituir os meios de regula r os seus 
eiTeitos, tica.rão sem solução os ditrerente.s 
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casos que deveriam ccaorrer na. applicaçiio 
do art. 50, ultimo período do p:-ojecto, por
que i'a!tam as medidas legislativas ~L re5peito, 
e es~as medidas não podem ser decretadas na 
lei penal. 

As leis se fazem pal'n. ter execução, e esta 
nií.o a póde ter, para todos O:> cll'eítr~s, essa 
innovação que ~e projecta inlroclmdr no 
Corligo Penal. 

Nem nos parece nceit3.vel o exemplo da. 
legislação penal ele outro.> povos, in-voca<io 
pela illnstre maiori<t da commissão especial, 
pela sua inapplicabilidn.àe ao nosso reg:imen 
jurídico, em IJ ue é asscgur1~da n garantida 
pelas leis civi:; aind.i~solubilhlade Llolaçot:on
jugnl que a:> daqur~lles povos nií.o admitt€'rn. 
Seudo certo que o f;lcto de ser e;;sa odiosa 
medida adoptad3. naquella. legislação nio 
nus deve ser v ir de exemplo para justil1c>tr o 
arremê~o que SI) pmjccta enxerbr em nosso 
direjto, po1·que a pureza de no>S'l.S tra,r!íçOes 
e !'Ostumes o rapelle como uma. injuria a 
constittlic;ilo da Cmni!i~• brazileir3 .. 

Finalmeute impugnando o 3" fttn•ln.men to, 
os con~picuos sign:•t<triaS •lo pareer,r qu~ 
combaternos limit;Lram os s•~us argum•mtos 
a m'•ras can~idel·uç[í~,; de naturl:Z<t philoso· 
yhic:~ uestitui,ltb de v~ lO\' mo1'al, u.b'•t~n
üo-sr, entretanto, •le ~ugg-erir ~o!nç:i:o á 
LI nvi•l<t que ncrOII'f! sol.we o modo de ter 
elfeíto o ort. 81 rla Goustituiç:io da. R~
publica na~ hypr·tl1ese:; d." al.~solviçúo do 
candemnadv em ~rúo •le rovi.<i;o, quando vol
tarHlo :to ;;cu ost;Ldll anteriot· de inJloeencia. 
encontrar o sou cnujuge de~posado em nova!; 
n~tpcias e os l>e.n~ d<• casal •li~i<.li•!os e até 
db~ipnt!os. o d•• rc<.lucç·ii;, dtt pGn:t o. gr~LO 
inf'cJ•ior· U<J computo rJne 1kte1'1llinou o UôO 
tio ilivorcit> pl'l•• c•,njtJ~e innocnute. Em 
qnalqner· de~il . • ~ lt~·potlteSL'S os llll\'''' caoll· 
lll<~nlu,; t•••a\i~:.dn~ •v-eido :tl'l. :'>í.i !lu projt'do 
llt!:Lr"" n~tllo~ iJ•~o ;i1clv I !Ju:d o ntcitJ pt'aLico 
ele! lnt·1nt• ··n·e,Liva. ··~~~~ . lltillid:Ple ~~ dél 
t1o;fawr "s (•(ro•ilo' <lns uovus tlltpcia~ '! 

.\ h:i n~.•.> o d1z ne111 os illustt·es collega.~ o 
l<>mhr:1m. d;;ndo o ~ou sil··ncio n. ent•Jll<ler 
qun oJl'cclivamenlo n art. 5G do projl!clo, 
110 pedodo Jlmd, :1lwe nm bcl!co, cuja. 
HUhidu. o m·t. 8 L t!n Conslituiçã.o lle 2-i de 
rove,·oit•o !eehu., tor·nando a~::::m i ncon
eitiavcl este pr'"coito com :1 r.lisposição pE"riodo 
do a.rt. 5ü do pr~iecto, ta.n to mais repu 
gno.nte e doshnnHlnn., porl']ue suppl'ime at~ a 
qua.lhladc mais s:llutar e dvilisa.dora tla pena 
- a sua rep<~rabilidadc. 

« ~Ias a dispostçii.o e faculbtiva, diz·nos 
a illustre waioria, da Commis~ii.o especial, e 
a esposa amorosa, dotada d.: virtudes, não 
a. usa.rà, si convencer-se de que o esposo po
derá. obter reparação de s<m condemnaç;.'i.o, 
e basta recordar a digna. attit\1de de 
Mme Dreyirus.)) 

Semelhante mnneim ue justificar a medo
nh;~ meJ.ida e insinuar a sua adopção, nos 
ps.reca sem vr•!or p:tr:.~ conquistar adhesões. 
;~.ntes de tudo, qmü a utilidade á sociedade 
\.Jrazilei!•tc de 11ôr em prova por meio da. 
p13na as virtudes conjuga.es ? Os factos 
attestam, porventura, infortunios de esposas 
oriunuos de condemnaçues crímins.es, tantos 
que reclamem da sociedade essa medida como 
meio de remedial-os e moro.lisa.r a. familia ~ 

Não sem <!uvida., ao contrn.rio, a indissolu
hilí•lade do vinculo e muitas vezes o freio ao 
crime e, qnasi sempre, o mais podet"oso esti
mulo ao arrependimento e regeneração do 
('ulp:.tdtJ. 

Essi'l. r,LJ! a da. liberJa.-le do conjuge innocente 
pedir o divor~io não e se não o meio enganoso 
de chegar ao fim planejado,- a primeira. in
vestid<t a moral d:• fami!ia ; - porque essa. 
liberdade não n terá. muitas •·czes o conju<>e 
innocente, quando este f6r a mulher, pa.~a 
resistir às seducções até ã ameaça do preten· 
dente á sua mão de espos:~; tanto mais 
quanrlo a pen:did:.vie do culp:L•io, ou supposto 
t:Ll, lüra obti.t•• par:1. esse resultado si o 
ca.s:tl tiver Jortuna que desafie a cubiça. desse 
bnndo deshonesto que por abi voga a esprei
tn.r o recesso t.la.s ramilía.s e farejar os ha.ve
res a lho i os . 

Qucíta. ou nilo, ha de cas;tr. 
A sepnra~o de corpos, autorisa.da pelo de· 

cl'eto n. I 81 de 1890 nos fornece a prova 
ri este ;t~serto. 

Pnrúce- nos, poi>, l'(ue a emenda n. sg·é 
digna do vot., da Camara dos Senhores Depu
tauos, ;t cuja ~<llJei~Oriíl. vai ser submettida, 
ficaLvlo as;;im prejudíci\!las as de ns. 23 e 62. 

N. 47- 1899 

JJcr•:l·,lli,,t que ·;wnkum cmnmissario ]Jadcrá 
so· Jlrom·,~i·l" se1n ter UquitLtdo prnviso
,.i,WH'nl•' cot<l " Confa flori ... de láarin!UJ. ,~ 
surt r···'P m,;abilid·rdc p wa com a Fa:eada 
~\'a.cio~tal ,, n:e.·í,.,· rl !Jerencia. ']UC ti"'er a seu 
çar[t' no. occast:<1o em qae tAe compdir a 
promoçtt.o 

O art. 25 do regulamento annaxo ao de
creto n. 703, de :10 de :.gosto de 1800, dispõe 
quo os commissa.riosdn Armada Na.ciono.l não 
possam wr promovidos sem que tenham 
liq.uinado com a Fazenda. Nncional a sua 
responsabilirhde antecedente ií. ge:rencia. que 
tiverem u.· seu cargo na. occasião em que lhes 
~ompetü· a promn.çfio. 

A tomn.da das eontas de taes funccionarios 
pela repartiçi"to competente é sempre muito 
demorada . e ficam ellcs muitas vezes, pelo. 
dependencta dessa solu~1o, extraordinaria
meote prejudicado~ nas suas promoções, 
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A Comroissão de Marinha. e Guerra, consi.-~ que l11e compete por ter exercido o car.!:"O de 
derando que se torna preciso adoptat• uma. secretar:o da Faculdude de Direito do Recife 
providencia que attenda ao mesmo tempo durante o t~mpo decorrido de 28 de agosto de 
aos interesses da Fazenda. N11cíonal e do~ 1894 a 31 tle •lezemhro d~ 1895; 
commissarios da Armada, submette á Ca.mara 2" discussão do projecto n. 34, de 1899, 
dos D0pu~a.dos o seguinte proj(~cto : a.utol'ir.aucto o Poder Executivo a abrir ao 

Ministerio da. Guerra. o credito extraordinario 
O Congresso Nacional decreta: de 7:500$ par:l. pagar ú, viu v:~ de Mathew 
Art. I . o Nenhum cornmissario J)Õde ser Lo.\Wrie os .serviços prestados. pela. lancha de 

promovido sem ter liquidado provisoriamente sua proprLedade P1:ompt1<s as forças legaes 
com a. Contadoria. de Mo.rinha a sua respon- que. oper~am Eilm N1theroy; 
sabilidade para com a Fazendo.. Nacional ante· D1scu~o.o umca. do parecer_ n. 16 A, de 
rior â aerencia que tiver a. seu cargo na 1898, opmando pela npprovaçao da emenda. 
occasião "'em que lb.~ competir a. promoção . substitutiva., a.o p:~reccr n. 16, do corrente 

Art. 2.° Ficam revogados o art. 25 do r e- anno. que indefere o requerime~to em que 
gu!amento annexo ao decreto n. 703, de 30 o g:met·al Dr. Ale~andre Marcel.hno Ba~ma, 
de agosto de 1890 e outras disposições con- mspector geral do corpo Sa~1tar10 do Exer-
trarias ao presente decreto. c1to, pede o pagamento da d11ferença de gra-

• _ 
9 

• tificação que percebe e a que é percebida. pelo 
Sala. ~as CommJ.S.~oes, -7 d~ Junho de 1899· .-:hefe do Corpo de Saude da Armnda. 

-Hennque Vc.Uadc:wes, prestúente e relator. _ . . . 
-Mello Rego. -Roclolplio Paixtto.- B"ri.Jo~a L:evanta-se a. sessao as 4. horas e 30 mmutos 
Lima. da tardo. 

O Sr. Presiclent.e-Estando adean
tada. a. hora., designo para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

. Votação noprojecto n. 5 A, de 1899, esta
beleceu~o regras a que devi) obedecer a. cl is
criminação das taxas de sello que pod.~m de
cretar a União e os Est.ados, e di outras pro
videncias (2;• díscuss,io); 
. Continuação tla 2' d iscussãodo projecto n .26, 
de 1899, fixando a competenciaclos presidcn tes 
Juntas Commerciaes. nnscauitac~ do~ Estôl.tlos 
onde estas fllnccionarem e dos juizes elo com
mercio-ou quem suas funcçõcs cxcrccr
n:ts domais Cr)Jnarca.s em que Jür <lomiciliauo 
o n egociante, pora preencller as Jorm:lliiladcs 
do art. 13 do Cocligo do c .. mmercio para a 
validadajuridic:c. dos livc•os n quo ~c relere o 
art. li clo citado Gotligo ; 

2n diSCitS~f~o do prn.i(•(\111 n. n. •lo IE~aÇJ, 
nuto1·i ~ando o Podec· Ex.ecntiv••. •lcutc·o •lo 
o.ct ual ex.ercicio, ;~ fa;r.et· as Jwc.·ss.c rins ••pc
ro.çües de crcrlito p:cra cl1~r oxet•u•:iio ;",~~cu
ten•~as dn. .Justi~n Jo" tJÜeJnl, passtlcla.< em ju l· 
gado, medümte o.ccor<lo com "s ruspe~ti YO.~ 
cred,rcs, e dú. Olltl•as pl'orí ·Jcncia~ ; 

2." di,.:cu!SSÜO do projcclo n. 120 11, !lo l~GS. 
detet·rniuanclo que a.lmpl'cn.s;t Na.cional con
sLituo.. um serviço especial a cn 1·go •lo fo.I inis
tcrio da. Fazcnrla., QUI.l :~, 1\cspeza uo estiibele
cimel\f.O sC'ja. feita por cont:.~ da respectiva re
ceita, e dando outras providencias, c:)m sub
stitutivo da Commis:;ã.o de Fazenda e Jndus 
tri:o ; 

2" discuseüo co projeclo n. 35, c1e 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abtie ao 
Ministerio da J ust iça. e Negocias Interiores o 
credito cxtraordinu.rio del:ôl~$903, :para pa
ga.t• ao Dr. Henrique Martins a gratificaçfio 

DECLARAÇÃO 

D3c1aro que votei contra. o credito do 
60:000$ paro. !esteja.r o 4" ceatenario do des· 
cobrimento do Brazil. 

S:~la das sessües, 27 de junho de !899.
Erico Coelho . 

40' SESSÃO EM 28 DK .lU:'\1!·) DE 1899 

l 'n:.<i.tlencia do Sr. lf,,.; de 1lleUu (Presirlc;1to) , 
U1·b·cno .'iwJtos (/" Vicc-Prcsid.:nle) c Car~os 
Xo o.ocs (f" Scc,·.:t(ll"io). 

Ao meio-dia. procede-se â. chamad~. á qual 
rcspnt~~.lcm os Srs . Vaz ele Mdlo, Carlos de 
Nuv:J.c~. Silva. Mal'iz, Angelo Neto, Silv.-Jrio 
Nel'y, Carlos Marcellino. Amorim Figueira, 
.\ugusto Monteneg-ro, Tbeotonio de Brito, 
Scrzedello Corrêa, Viveiros, Guedelha Mourão, 
Eduardo de Berre<lo, cunha Martins, Hen
:•ique Vnlladares, :i\Iarcos de Aralljo, Pedro 
Bvl'I'CS, lldcfonso Lim:t, Marinho de Andra.U.e, 
Frederico Borges, Tava.ras de Lyra, Eloy de 
Som.~. i\lfonso Co:>ta., J~1rbosa. Lima., Cornelio 
da Fonseca., João tl l) Siqúeira, A1'thur Pei
xoto, Rocha Cn vo.lca.ntc, Araujo Goe$, Seal.Jr:t, 
Milton. Francisc.:> :so.Lré, Paula Guim:u-ies, 
João Dantas Filho, Pinheiro Juniol', Jero
nymo Monteiro. Timotheo da Costa, R:ml 
Barroso, Nilo Peçanba., Alves de Brito, Silva 
Castro, Ernesto Brazilio, Julio dos Santos. 
Campolina, Almeida Gl)mes, João Luiz, José 
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Bonifedo, Ilde!onso Alvim, Henrique Vaz, l exercito Antonío R.oiz de Araujo, pedindo e. 
Allh~do Pinto, Alvaro Botelho, Leone l Filho, consGrvação do posto que tem, do qual será. 
Rouolpbo Alweu, Augusto C!ementino, Iheo- Pl'i~Q.([O em víst..'t de l'esoluçiio do Supremo 

' tonio de M:.tgJJllães, Ma.aoel Fulgencio, Lln- Tr ibunalMilitat•.-A' Commissã.ode :\laria!Ja 
dol~lro Caetano, Edmrdo Pimentel, Oiega- e Guerrc.. 
rio MacH, Domingues de· Castro, Gustavo 
Godoy, nueno de Andrada, Elias Fausto, Cín· Requerimentos: 
cinato Braga, Fra.n:~isco Glicerio. Hermene· De PeJro da Rocha Miranda, pedindo para. 
gildo de Moraes, Alves de Castro, Leopoldo juntar aos seus ant•3riores }lapeis uma nova 
Jardim, Luiz Adolpho, Alencar Guima.rães, patição,que junta,dirigida ao Sr. Presidente 
Brazilio da Luz, Lamenba Llns, Paula Ramos, l(a. Gommissiio do Constituição, Legislação e 
F.rapcísco To!en tino, Guillon, Mar<;<<tl Esc0bar, Justiça e relativa á sua reintegração na 
Diogo Fortuna., Apparicio Mariense, Francisco Secretari::~. de Bstado da Justiça e Negocios 
Alencastro, R.ivadavia COrrêa, Vespasiano de Interiores . - A' Commisi>ão de Constituição, 
Albuquerque e Cassiano do Nascimento. Legislação e Justiç.a. 

A.bl'e-se a sessão. D"o coronel honorario, tenente-coronel gra· 
Deixam de comparecer com causa. partici- <l!Jado r c\formado do exercito, Antonio G:tl· 

lJada. os Srs. I-Ieredia de Sa, Matta B:.ce!lar, .rimo Travasses Alves, pedmdo que se l~e 
Rodrigues Fernandes, Elias Martin:', Teixeira. mande: coo~rderar a.g suas quotas de.offiCH!.l 
de Sá. João Vieira Pet·eira. r1e Lyra., Aristides superror e nao de subattcr·no,como esta seodo 
de Queiroz, Verg~e do Abt·eu, Paranhos Mon· consi•let•ado.- A' commissão de Ma rinha. e 
tenegro, Xavier da Silveira, Oscar Gorloy, Guerra. 
lrine\l Machado, Belis<:rio de Souz~t, ~onse,ca De Carlos Percit•a Lea.l, pedindo concessão 
Pllttelia, Leonel Loret~, Berno.rdea Dtas, .ur- para. o serviço de traducção de manifes~os 
bano ~farconrles, Pauhno (!e Souza Juotor, cortSulares .-A' Com missão de Orçamento. 
Montetro de B<tl't·os, Gonçalves Ramos, Jacob 
d;< Paixão, Fr<tncisco Veíga, Fc:rJ'eh·a Pires, Compn.recem mai:~ os Srs. Urbano Santo!', 
Mo.tta Machado, Lamartine, Morem!. ,Ja Silva, Julio de Mello, Albuquerque S€'rcjo, Eneas 
Alvares Rubiiio, Casirniro cl;J, Rocha, Dino Martins, Luiz Domingucs, Anizio de Abreu, 
Bneno, Oliveira Brag-a, Alfredo Ellis, Arthur Torre~ Portugal , Jasé Avelino, João Lopes, 
Diederichsen, Rodolpho Mira.nrla, Carncci_olo, Francisco Sa, Aug-usto Severo, José Pere
Xu.vier do Va.Jie, Leoncio Corrêa, Plmio grino, Trindade, Coelho Lisuoa, Appolonio 
Casado, Pinto da Rocha, Py Crespo e Azevedo Zenay(tes, Ermirio Coutinho, Jose Mariano, 
Sodré. Herculano Bandeira.. Coelho Gin tra., Malaquias 

E sem cau:;;~ os Sl'S. Pe.:.lro Chermont, Gonçalves, Mnrcir;t Alves, Eucliiles Malt.'\, 
Thomaz Aeci.olv. Helvecio Monte, Francisco Arr.>:x.eUas Ga.lvii.o, Geminínno Br·n.úl, Roclri
GUL' ""el. Martins Junio1·, .Juvencio de Aguiar, gueg Onr ia., Neh•a. Jayme Villu.s Boll.s, Cask o 
Pedro Per nambuco, Olympio Campos, Fslis- Rebdlo, To':'ta., Manoel Caetano, Eugnoio 
bello Freire , Eduardo Ramos, Ma.rco!ino Tour·inho, Arnphi!oph io, AdallHn'to Guima.ri'ies, 
Mourd, Deucleciano de Souza, Barros Frnnco Leovigildo Filgueira.s, Rodrigues Limn, To· 
Junior, Antonio z ,tchl!.ria.s, Cupertino de Si- lentino dos Santos Galdino Loreto, Torquato 
queira, Telles de Menezes. Rodolpho Pa~xií.o, Moreira, José :\1nrtínho, Alcindo Guanu.ua.r.J, 
Luiz Flacquer. Acolpho Gord.o, Cesarto de Augu•to de Vasconcellos, S:i. Freire, Pereira 
Freitas, Lucas de Bart•o;;, Edmundo da. Fon· dos Santos. Er:co Coelho, .~gostiuho Yi,tal, 
s~ca, Aureliano Ba.rbo:;a. e Campos Cartiar. :-.Iayrinlç. Cnh>goera!l. Carvalho 1\fr)Ul'ã.ú. An· 

te1·o Botdho, Octll. vi ano de Brito, L:llnouuior 
E' lida e sem debate approvadD..a ac(o. llo. Godol't'edo. Nogueira .Junior, A[•tl!UL' 'l'Ot't'CS , 

sessilo ant~cedente. Paúua R<·1.enrle, Q,1!cii.o Cn1·vnlhal, Co:>La. :Tu· 
niar, P;ut!ino Ca.1·ío:::, Ovit.lkr Aloranl<·S, 1\lollo 

O Sr" Io Secret.:.n·io procctle ih R<'gr) . Lau~·o !lli;llcr, Pcrlt•o Ferreira, P"~si· 
leitura do seguinte donio ela Cur1ha e Vidorino !lfonteiro. 

EX. PEDI ENTE 

Officios: 
O S•·· :na~·hosa L~rma rec01•da 

que passa ho.ie o >e?undo anniver~ario do 
sa.ng-rento eom!J:::.tfl do Alto do Fav.:lll::~., nos 

Do Sr. D~putndo Po>si.d_onio rlp, yunh~, inho~l)itos serLõe;; da Bahia., nnde psreceram 
com!Dunica?do quo pot· mot1~o,. ;mpe_r rg.,o c!c gloricsn.mcnte dr)zenas de brazileirosf'm defesa 
fanul ra. rlerxa :le comparecet ·lS ~c~s·>e:J ''a. 1la R(•pub!ica. 
C:rmara.. -Iuterrada. . Accentua. que entre e;:ses bravos destaca-

Do Ministerio da Guerea, de 2ô do cor· ] ram-se. pela r clevaneia dos serviços <i. Repu· 
rcnte,euvlando o requerimento do a lferes do blica., na propaganda ÓP3se itleal:politíco e na 

Cau1ara V. Jl 3T 
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p;u·tillJa dOS SJ.CÍ'ÍÍl.CÍOS que essa _pl'Oj):l{i~nda ~ quantif}adc enOl'~!e tle homens retÍJ'a~OS do 
impoz ao:; seus apostolCos, pa.t1'1otas como l 'r·•bnlho p ro•l·v.cttco, n:.c. phrase sugge.<>tiva de 
T ll, mi •EOIJ Flor~. Tupy Calolns e tantos vm.rcs · ;!iustre Senador. (.Di-trio do Cor~gre3so, de 5 
ht:roicos otnciac;, . do j unlw de Jsgg,} 

:h!n tretau~;o , ' - iste eo!'il!t\Iu c;nto :•a.r·a 'JS O que ,~ precls:.> é diminuil-o no ~eu ef-
vi;·cs e mis •. ·r:i:...a ing-l'atidão_pat·a com os <iue fi~c:tivrJ e rcr~uz ir-llie us l'UCúes; e, quanto a. 
S<) deYO!àram em lwlucausto JJf::!a lte publi~;a, quem morreu ucl<>ndendo a bJ.ndeira da Re
p~s~alks aJJent~.s d" ns n.nnos d<>s.se Jeito u:e- !)ublica, isso 6 o mesmo que t~r morrido em 
mor<mdo, t;ão t .·ep idam os po·'ere:> publicos cas;1, cor.cmcd;\mente addido t1. uma. S:\cretaría. 
ern rega.tear migalh3s c dep1·imir servh;os ou dando dinheiro a j uros e contando os 
inolvidaveis, instituinlloumo. ct·iticasa.cril<·g:L lucros ... 
par:-~, com n. memo1·ia tle mort'JS l;enemeri t~rs Tristes tempos! Tristíssimas doutrinas~ Si 
e penetrando no lar pauperr imo u vew:rando, ha. algurn partirlo polltico que as suffrag<e, o 
quu :1 sorte ua ;;uerr<J. o1'plumou, para .i untar m·adoe decla.m que não pertence a. esse par
á. inclemencia de uma n :cusa fl'r"z a hrntali· t ido. 
dade d<::. ir ris:lo. que estilo r~•J Si.tngue frw Cl•lll F icm~1. C' Hn -.s -pa.Lriot:t;; do tollos os t empos 
que se depl'imem ailc.,; foi tos o!e 1>cnemereuc1a.. n •I e L oi\ os os :•uize:::. que nunca desamparam 
r eduzidos a c1·;weira de couEas mínimas e aquelles ~quem a soJ·te da guem~ orphunou. 
v;tig·arissima~ : • . Co•>clue, mand<mdo :1 ~esa o seguinte pro-

~\.r-~a.ucam-we e;i.>as !ia. lavras de dl•l' m·e- jecto de lei, que é lido, julgado ob.iecto de de· 
ptllnl":el os p t•e;ten:;os fuuda.me:Jtos co!ll que liberação e enviado •~ Gommissã.o de Orça· 
dOtlS 11lnstr~s Senadores :tcredtt<tr:un puder mento: 
ampar;tr o in•lel'erimento incouscquentt•, cvn· 
tradictorio o iniquoque a lcanc;a.I>amdn Senado, 
Jlt>l' illS i gui tican~e mai01·!a de voto.; :-:coretos. 
á ~upplica veneranda d.e o\ igaa." m~ is de 
f;un!li<J. cuja sort-., cujo amparo c.a.rinhoso. 
os que se d~votl1r-am pelá Repubtica conlh::.
ram :i. Patr1&. ag-radeci•.la. 

A C:tmara cuii:ipriu nobremente o seu de
Vo·r, appNvanrlo por quusi unaninli<ladc de 
votos varios projectos de lei mandando can
co·ll<~.r pequeuas tlivitlns deixadJ.s pelos inke
Jlidos olliciues que dormem o somno eterno 
do;; que nilo morrem nt:nca. no coração da. 
Poste r i o.hod<~ . 

A Commis~ãoi.l..~Fi nan•;as <!o SeoadG, poróm. 
reduziu a m cecla ess" estupc111:o. e1:opéa ue 
re.-;ignn r:J.o c heroismo , . c lla!nou ú Lat-ra. do 
:fisco (ol'phãoS e ViUY<lS p-n•J. que, coort:aiO O 
seu minguado pão, re~tado ele a.umrgas lag:·l
mas, ma.is amargas fos~: .·m e~ta.s com a coi
lecla de migalhas que o Era.rio lhes va; · 
Jàzeo· em torno :·L me>a ltumi loJe, nnole não 
mn.is se senttL o inolvida.vc l o querid•J mor to 
g iOJ'ÍOSO. 

Nii.o lhes \'a.lcu o u.m J):\l'ú IJUI.l lhe oleram em 
r-kquentc prolest•' tdgum; t.lil(nvs Seaadores: 
da urna 1l:J..< vot.a\·iios que ~·) !'nvet·grlllhtLffi tle 
vi l' à Ju1. tl o c\ ia suroliu a ~un:kmna;;áo ano
ny Jil ;L, lllais feio stygma. p:J.ra que111 n'tl. deu 
do que vo:-.:an:e pal'a quem a recebeu. 

Nao procc.lcu a:>-sim o Congresso Nridonul 

PRO.IE Cl'O 

N. 48- IS99 

Dcrl w· )'emidas cts (liv:das pu.ra com a p,,. 
-"e·ntla ~Y<:c •: o11a l dd~: .•.das pelos officiacs c 
p~·aças 2ue ]Jcrexram tN Ctmtpanha de 
C••1wdos 

O Congt-e.;so Nacional decreta: 
Art. 1.• Ficam rernidas as o:lividas para 

com a Fa.~en,la Nacional oleixa.das pelos otli
cia.es e praçtos que 1)erecemm na campanlta 
t!e Canudos. 

Art. ?·" Fic~tm revogarJas J.S disposições em 
contral'w. 

Sala das se3sões, 28 de junho de 1899. -
Barbo.~·'· Lima .- Amorim Figtu~i1·a . 

O 8•·· A: ... gu~to Ciementino
E' sempre com certo aci.tnhamento, Sr. Pre
tiidente, q ue venho a esta tl·ibuna, muito pl'in
cip:\lmente quR.nrlo ainda. ecllôam, no recinto 
de..,t.a. Camnra. , as phrases eloquontes e Vl· 

lir" nte;; de p:ttriotismo e ch~ias de civismo, 
p1·of~l'i 'las p~l·• honrado e muito illustr;vlo 
repre, entante lle Pernambuco . .• 

O SR. BAHBOSA Lnu-Obriga.do a V. Ex . 
em 1895, qua.ndo, após a. v ictori<~ eontrn a r•)· O SR. At;Gt:s-ro CLE~rE:snNo:- .. . cuja pal:L
volta, nm;llluu qu•l ricass" ro r-e midas as (1:- vr.l autoriz:l(!·o seria sci:lpre acataola e ouviria 
vit!ios pai.':t com a Fazon·!a Publica. de ixadas I cum res!_)ei :o e cou" idt!ra•;ii.o f!ill q ua lq ucr p.'ll'· 
pelos que h ouvessem perecido em de1<lsa ~a larue itto do mundo. (.tpoiado., .) 
RP-publica. E' somente, St• . Presidente, o dever que 

,\h I m;ts agora v. po!iti~' e outra. Outras rue o!Jriga a vír desemp~nhar-me de uma 
oogitaçõe:s mais nobres e ontros serviços mais t a:ret;L que me impuz, quando, discutindo-se 
neccssarios, urgentes e inadio.veis congregam o projecto de fixaçã.o de for~a na.va.l para. o 
os homens !l.e boa vontad~; .. . O exe1·c t o e w na. exerci o de 1900, me comprometti a , em tempo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:27 + Pág ina4 de 14 

SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1899 

o-pportuno, submettel' á consideração .da Ca
mara um projecto de lei que estabelecesse 
as regras para a inscrip~<Ko maritinio. J.a. Re
publica. 

Niio é, Sr. Presidente. nma novid~de o que 
venho trazer ao conhecimento dl) Congresso 
Nacional, porqua.nto já, h a. mais de seculo, que 
a França instituiu o regimen obriga.tm-io 
:para. a inscripção de todo o seu pessoal ma
rítimo, fonte quasi que exclusiva de onde 
ella tira o pessoal para a forrnaçil.o das equi
pagens dos seus navios de guerra. 

Já em 1879, em pleno parlamento francez, 
o illustre almirante Jaurúguiberry declarava.: 
A iuscripção ma.ritima, e não hesito em pro
clam~l.l' bem a.lto, dá-nos grande superiori· 
dade, no que diz respeito á promptidão de 
armamentos, sobre as nações ri vaes e mais 
poderoS<lS. 

A Italia, a Allemanlw, e a HestJanha tam
bem instituirnm o regimcn obriga,torio da 
inscripçã.o de todo o seu pessoal maritimo, 
e e esta a fonte de onde essas nações tir~m 
um pessoal apto e habilitado para formação 
das equipagens dos seus navios de guerra. 

Entre nós, Sr. Presidente, diversos Mi
nistros da ~l<winha, em seus relatorios distri
buidos ao Congrr:sso, teem clamarlo e pugnado 
constantemente a lavor (test:\ medid;:~., consi· 
der<'ndo-a como ~alutar e unica, capaz de, em 
breYe tempo, fornecer o pe~sonl indispen
savel ao serviço publico da armada. 

Eliminado o recrutamento forç:1do e abo
lido o voluutariado com premio, pela Consti
tuição da Republica, a ndministraçãu superior 
da armada tem luet(l.do com serias difficulda
des, tem-se vlsto em serias embara<;os, J:lara. 
conseguir o pessoal apto e em numero te
stríctamflnt.e ne~essario no serviço dos noscos 
navios de gnerra, que custaram sommas fa
bulosas á Na~ã.o e que, no entretanto, não 
dispõem do pessoa.! restdd.amente indispcnsa
;el :i. sua conserva<,.,ão e asseio. 

O corpo tle marinheiros ua~ionaes, Sr. 
Presidente, antes de 1803 compunha-se de 
3.174 pracas; em ago~to de 1894 liceu redu
zido a 961 ; em 1897, quando a lei de fixação 
de força naval., fixava o numero de 4 000. 
sõ con:;eguiu o eftectivo rle 1.800 e no exerci
cio acl,ual ~ú tem 1.904 praças. 

rioha, desta pro~edencia, é em numero limi
ta.dissimo e, sobretudo, ca.rissimo ao Thesouro 
Nacional. 

0 Sr:.. At:GUSTO. SEVERo-:- 1Ias não deseja. 
supprimil·as. 

0 SR. AUGUSTO CLEMEJSTil'<O - Longe de 
mim a. idéa. de querer supprimir essas esco
las, que, aliás, podem prestar relevantissimos 
serviços ú, marinha. ; pelo contrario, cumpre
nos tomar conhecimento das innumeras dif
nculdades que impedem o seu reguiar func
cionamento, e propinar·lhes os remedios ne· 
cessarias, a,fim de que ellas possam preen
cher os fins que teve em vista. o legislador, 
creantlo·as. 

No regimen monarchico, :parll, conseguir·se 
pessoal necessario á. armada, di versas com· 
missões militares foram enviadas ã.s provín
cias, mas sem o mínimo resulta.do ; lançan
do-se mão, entao, quer do recrutamento for
çarlo, quer do Yolunti1riaào com premias, 
quer, sobretudo, de pr~mios ao enga.ja.dos; 
entretanto, aiJesar ele todos esses l'ecuJ:Sos, 
nunca se con:>?guiu completar o e11'ectivo es
tipulado na lei de força. naval. 

No regimen actual, diversas merlidas pN
visorias teem sido tomadas pelos diversos 
Ministros da. Marinha, e, entretanto, a tê hoje 
neullum resulta• lo sati~factorio se conseguiu. 

Já o chefe do Estado-Maio1· Genei':J.l da Ar
mada., sob a pressão imperiosa tle urgente 
necessidade de seconseguit· pessoal habilitarlo 
para u. mariilha e para não deixa. L" est•.1. i.nstí· 
tuição moi'ret· de inanição, na. sua phrase 
bem expn;ssi va, propo~ que, p:rovisorhmen te, 
por maJO de com missões militares, se :proce
desse ao sorteio 1le to•las as pessoas, de 16 a 
20 annos, que estivessem matriculadas nas 
capitanias dos portos. 

Todas ess;~s me•lidas, postas em execução 
em :wnos successivos, pelo~ diversos Mi· 
nistros !la. Marinha, não tendo 1lado resultado 
sa,tisfactorio, compro'l'a.m a necessidade abso
lutu. de se razer a inscriJll.:ão de todos os bt•a
zil<Jiros na tos Qu naturalizados, que. exerçam 
qualquer profissão maritima (j;1 por lei nacio· 
mJiw.• lit a pesca). confo1•me cx:press;\mente 
' leterm inn. o § 3" da lei n. 4i7, de 9 de de
:.-;cmlJro de lSDí. 

O SR.. HENRI<1UE VALL.\DAREs-Sobre o as
sumpto o Congresso jfl resolveu alguma co usa; 
resta que o Governo faça o resto. 

E' verdade que temos I~ escolas de 3.p!'en
dizes marinheiros, situadas em diversos Es· 
tados d<L R.epublica, as quaes deveriam forço
samente fornecer ves:;oal apto, habilitado, 
l1ahítua.du ao m<tr e, sobretudo, com osco· O Sa. Auousr.l CLE~1€Nl'I:>o-0 GoverJo, 
nhecímeutos in.lispensaveis ao verdadeiro rasponrJ1mdo ao aparte do meu disti.ncto col
marlnhei <'o. leg:~, nEo púde 1\J.zer a. regulamentacão desta 

Essa. in~titni<;ã• l, St•. Presidente, que muito lei, pol'que elh~ dà.-Ihe apenas autoriza~ão 
nos honra, i.m. itada pelos Estados Unido~,·\' para isso, sem qu'3, no entretanto, tenha esta
lhes tem dado optimos resul1ados. lnfe- belecido as bases da inscripção, o que é do 
lizmonte, entre nós assim não tem sueca- competencia ex:clusiv:t do Congresso. Pal':l. 
dido, porQue o pessoal que vem J!ara. a. ma· sanar esta lacuua da lei, e que venho sub· 
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metter á deliberação da Camara o meu pro
jecto. 

O SR. HEt\"RlQUól V~LLADA.RES-A. autori
zação já. :tlli dada e o Gov-~r·no até a.gora não 
veiu solicitar os meios precisos para ex
ecutai-a. 

0 SR. AUGUSTO CLE)!E::-iTlNO-Sr. Presi
dente, pn.ra colloear-me nos tramites con
sti tucionaes, traçndo3 pelo legisla.dor con;;ti
tuinte, é que tomo alibertla.<ie de submetter a 
deliberação da Cama.ra o meu projeeto de lei. 
Elle estabelece regras para a ioscl'ipção ma.
ritim& da. Republica. c hem assim as do S')l'· 
teio e sobre ellas fal'á, então. o Governo o pre
ciso regulamento. 

Em lucta constante com os elementos, tendo 
já n.rlquirido uma temper:~. pt1ys:ca l' uma. 
constante e continua energia moral, que ca.
ract.erlzam o verdadeiro homem do mnr, a 
popuh<;ão marítima. do BrazH será. u ma fonte 
me~gota.vel de um p~ssoal ~pto. habilitado e 
com os conhecimentos precisos para a consti· 
'tUição das equipagens dos nossos navios de 
guerra, os quaes, como já disse, custar<lm la bu
losa.s quantias il Nação e se estii.o estragando e 
deteriorando, peln. falto. absoluta de pessoal 
neces;;ario à sua conservação e asseio. 

Estabelecer' as regras para inscripção de 
t'JdG o pessoal maritimo, já. por lei naciooaJi. 
zada a pesca, determinar a nn.tureza dos 
ioscriptos e bem as.;;im as regras para o sor
teio desse pessonl, conforme express:~,mente 
determina a Constituiçãl) da Republica., eis o 
fim ca.pital rlo projecto, que submetto á sábia 
deliberação do Con:,Tesso Nacional. 

A adopção do projecto, modificado e mclho
J'ado. conforme o Congresso o entender em 
sua. sabedoria, é um rclevant issimo srl'viço 
pref;tado .~ nossa marinlla de guerra e, por
tanto, â. ::>~ação Bruzileira. 

Qne me seja. licito, para rematar estas 
m!nbas des 1li nhavada.s considerações repetir a 
"Phrasede IWenue Lamv : O futuro pert.,ncerà 
á. nação que melhor tiver sabido urllazeoar 
nos flancos do.s ~:!us navios as luzes do pro
gresso. (M1~ilo bem, muit~ b~m.} 

E' lido, julgado ohjecto de de !iber::~çiio e 
e:lViado ó. Commi,;sã.o C:e Ma.rinh•t e GuerTa 
o scguiute 

l'!l.OJECTJ 

N. 41- 180;} 

Eslacc1ece ,·cg1·as J)cmt n ,:nscl·ipç•1o à c t.;dos 
oslr.:;il!iros que e:>:ercerem a p;·ofissão ma,· i · 
tima e o;·gani:;a o swtei? do pessotrt dest i
nado ao se1 .. oíço da Arma la 

0 Co lgl'ess.o Nacional l!e~reta: 
Art . 1.• ToJos os brazileiro.; nato3 ou na

turalizados, que exercerem a profissão mn.· 

ritiwo., ficar5:o sujeitos s.o registro ou m!l
tricula nas repartiçiie;; competentes do Mr
nisterio da Marinha.. 

.Art. 2. 0 A inscripção compr ehenderá.: 
a) todos os indivkluos que forem habi

tualmente empregados na. navegação, quer 
S•Jja maritima, :fluvial, interior, de longo 
curso ou de ca.botagem; 

b) os que el:ereerem a -profis~ão da pesca, 
si fizerem uso de embarcações de qualquer 
especie; · 

c) os que exercerem o trafego ou com
mercio ma.ritimo no interior dos portos, en
seadas, rios, lngl)a.s, etc. 

Art. 3. • O pt·ocesso geral da. ioscripção 
ma.ritima., assim como a.. revis.-lo da matri
cul4\ >e f;J.râ. ann ualmente por umajunt.J. com
posta do capitão do porto, de um official da. 
.~ t·m:Jda ou das cla~ses anne:xas e de um ci· 
rurgião <la Armo.d:l. ou do Exercito. 

§ 1. • Esta. junta procedera a mat ricula de 
todos os indivíduos comprehendidos nas dif· 
fl'rentcs classes de inscriptos mnritimos, lan
çao.do-se em livro~ propr ios os respectivos 
assentament(\s, em vi~ta das informações e 
escla.recimentos obt:dos. 

§ 2." Os inscrlJlos m;.tritimos serão divi
didos em quatro classes úistinctus, a St\ber: 

l" class~ -Inscríptos prouisoi'Íos - os indi
>iduos que ainda não houYerem completado 
a idaue de lô aunos; 

2" . classe - Inscrtptos nom inaes - os que 
ex.ercer~m na marinll:l. mercantl'-a -profissão 
de machinista.s ou pilotos; os empreg;tdos no 
serviço da praticagem geral ou loct~l ; os 
atalaiadorcs, pli::J.roleiros, encarregad.os das 
estações meteoreologica~, c"ti va!lores. etc.; 

3" classe -IMcriptos ise.ltos do so'l'teio-os 
qu:J jú. houverem completado a idade de 
3ú annos ou forem d:.:Iinitivamonte j ulg:J.
dos is!ntos por motivo lle debtos, moles
tias, etc. ; 

4 " clas:;e- Jnscríptos definitivos - todos os 
i ndivi•luos, oles,le a. ioJade de 15 a 30 annos 
coru p lctos. q tHl nü.o est i ;·c rem com prehen•li· 
dos n"~ dem;tis cla~se~. 

§ :{." A caoln. Utn uo8 in~riptos marítimos 
J;~. H.upub!ica St::rú uuda peJU. l'Cpttl'tiçiio COn· 
pet~utc um:l matricula, comprobatori:\ dn. 
cln.~sc :~ que o mesmo pertencer, dcclaranc.lo·se 
:1. naLU!·a!ictndc, nome, Hlin~·iio, i1lndo, estado 
o s ign:l•!S (lo in:::cl·i plo. 

§ 4. '' 0 inEcriptO mal'itimo uofluitil·o, fól'a 
do S(lrviço activo da .\rrnada, gozara rlo sua 
lil,ertl:lde civil, to11do por obrigaçõe.;; mili ta
I'cs as que com1Je tem ;ts pt·aças reformad:ts. 

i \. rt. 4. o O sorteio para o :;erviço da Ar
mada será feit(' anuualmentc, de e11tre todos 
os matriculaolos nu. cl~se dos insct·iptos deti
nith"os, em vista de ma.:ppas geraeo, p;.\ra. 
esse fim org.mizados ; precedendo annuncios 
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na.<> folhas de m\\ior circulação ou por edt- § 6.• Os inscriptos definitivos que forem 
tiles . sorteados servirão a bordo dos navios da Ar-

§ I.• o sorteio para. o serviço da. Armalla, mada. pelo tempo de ttes annos, passando· 
se effectu.-~.rá. em ucto publico e solemne, no depois para ;~ reserva, dur-ante dous a.nnos. 
dio., hora. e Ioga.r designados pelo Go\'erno. § 7 .• Aos insc1•iptos quo houverem Cllm-

§ 2. • O sort9io SP. furá perante uma. j unta. pleta.do o tempo de serviço actívo e deseja
<:,omposto.. rlo capitão do porto (como presi· rem nclle continuar, serão . concedidas as 
dente), de dnu3 officiaes, da Armada ou das .mcsma.s va.nt{•gens que o.os engajaAos pelo 
classes annexas, G r' e nm cirurgião, ser v :indo tempo corrEspondente á reserva, !inU.o o qual 
de secretario o d;t capitania do vorto. terã.o baixa. 

§ 3. • Serão isentos do s~rviço, depois çle § 8. o Nenhnm inscripto definitivo, depois 
de concluído o tempo d·.: serviço activo, po

a) os que tiverem defeitos pbysicos ou en- derá ser obrigado a nclte contilluar, excepto 
fcrmidade que os inhabilite paru. o serviço da em tempo de guerra. 

sor tea.d.os ; 

armada ; · § 9.• Os inscriptos que tiverem servido 
l>) os que p raticarem a navegação como com boa not!l. ou obtiverem d ispeoss. do ser

recreio, quando não fizerem commercio do viço por nelle se· terem invalidado ~rão 
seu trabalho ou dos productos do mesmo ; preJerídos na admissão acs empregos no Mi

e:) o que servir de unico amparo á irmã nisterio d<1 Marinha, pa.l'li.OS quaes possuírem 
solteira. ou 'Viuva, quando residir em sua a. necessaria idoneidade. 
companhia; § 10. Em caso de guer ra. externa, o Go-

d) o que ~umentar ou edllcar orpbãos, veTOo poderil. mobilizar toda a classe dos 
~us irmão.>, menores de 16 annos ; 

c:) 0 fi lho unico que viver em companhia inscriptos detinili vos, ou a reserva. 
de snn. mãi, viuva ou solteira descripta ou Art. 5.• Aos inscripto;; definitivos são 
va.letuctinaria, ou de pai decrepito ou v<J.le- concedidas as seguintes vantagens: 
tudinario ; a) isenção lle todo o serviço publico estra-

() o filho mais velho ou aquelle que ~eu nho á 1\·farinba.; 
pa.i ou mãi escolher, quando viver em com- b) isençã.o das taxas de mat ricula.. registro 
panhia de sua mãi viuva, ou solteiro. de- de embarcações e outras i 
crepita. ou va.Ietuclino.ria. ou de seu pa.i de- c:) concessão de terrenos de marinha, a ti-
crepito ou valetudinario. tulo gratuito. quando o requererem, com o 

Esta isenção e a t'aculfla.dc da e~oolha ces- direito de tra.nsferencia dos mesmos as viuvas 
sarão quando o filhO mo.ís velho já r&r isento o orphãos, mediante a clausula de nelles cs
por qualquer dos motivos enumerados na tabelecerem a s•ro. ~idencia. ou de excr· 
:presente lei com exce•lç.iio rlo proveniente de cerern qualquel' industría. rna.ritima ; não 
defeito physico ou enter-mirlo.rle que inha.bí~ podendo, põrcm, a.Jtenar ; 
lite para. o serviço. Niio havendo filhos, será d) direito á caixa. de in validos que fôr 
ise11to o genro que estiver nas condições instituida pela contribuição obrigatoria. dos 
acima t•eferidas, c na fo.lta de filho ou genro, beneficiarias ou com a.uxilio da União. 
será. iseoto o neto, <ladas as mesmas circum- AI't . 6.• Quando, eventualmente, eDgajado 
stancias c pelo modo prescripto quanto a)s ~1·a 0 serviço da. Armada, o pessoal da. ma-
filhos ; rinha mercante será equiparéllio : 

g) o vi UYO que ti ver filhos menores aos 
quaes alimente ou eduque ; a) os capi tiies Lle longo curso e os imme-

1&) os matl'icnlntlO:$ nas escola.~ dcp ~ndcn- dia.tos, com mais de tres a.nnos <b na.ve.,aação, 
tos tlo Minislcdo th Mnrinhn.. os capitU.es c immediutos de navios de cabo-

. . . l:l.gem, com mais rle clnco annos de nn.vega· 
§ 4.• Os lns~npt<!s. tle~n.tll:os. q~1c ~<~t,:cm çiio. nos 1•·• tenentes; 

sorteados fica~a.o SUJCttos o. JUrtsdicçao tmhto:r /,) os 1• • pilotos aos guardas-marinha ; 
e quando nao .se apresent~re0 doutro do · c) o3 2· • pilotos, mestres de longo curso ou 
prazo ma.rca.do, ~u quando nu.o !orem enc?n· de caboto.gern, Cl)m mais de dous :~nnos ele 
tr:.dos nos_ destm.os que constnrem offiCia!- pratica, aos mestres ; 
mente, serao considerados como desertores da d) os arraes de cmblrca.ções costeiras e os 
a.rm~d,?-. . . , . . da navegação interior, aos oontramest~es e 

§ <>. Os . msc1'1ptos de!tmtnr_gs s~rteados <>uardiães, confo1·me a.s habilitações que ti
para o serviço de guerra sera.o r1gorosa- ;;.erem . 
mente destinados: c) a. ~:~ruja, com sete annos de embarque, 

a) à marinhagem dos navios .!e guerra e aos marinheiros de 1' c!asoe; com cinco 
ao pessoal auxiliae do serviço das ma.chinas; annos, aos de 2" classe i coro dous annos, ou 

b) ao corpo de info.ntaria de marinha. menos, aos grumetes, 
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· Os indivíduos empregados na pequena. pesca. 
serão equiparados conforme as habilitações 
qóC! tiverem ; n os ma.cbinista.s e, em ger.a.l, o pessoal do 
serviço das macbinas, serão oquip:tra;Jos ás 
classes da Armada que corresponderem ao 
titulo de habilitação profissional que pos
suírem, ou á cathegoria dos empregos civis 
que exercerem. 

Art. 7. • ús casos de fraudes ou subterfu
gios, de que usarem os in.scriptos definitivos 
com o 1l.m de subtrahirem-se ao sorteio ou 
ao' cumprimento dos deveres impostos pela 
presente lei, serão julgados segundo a. legis· 
lacão em vigor que lhes for applicaveL 

Art. 8. • O Governo expedirá o necessa.rio 
regulamento para a execução desta lei, fi
cando revogadas as rlisposicões em contra
r io. 
f%Sala da;1 sessões, 2G de .iual!O de 1899.
Augusto Clcn-ae1llillo. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a votação do projecto n. 5 A, 
de 1899, estabelecendo regras a que deve obe· 
deccr a. discriminação das taxas de sello que 
podem decr~tar a União ~os E~tados, e dá 
outras proVldeoc1as (2" rll~cus~ao). 

Posto a. votos é approvado o seguinte ar
tibo 1,0 do projecto, salvas as ernenda.s : 

Art . 1.0 A discriminação elas taxas de 
se!Lo, que podem decretar a União e os Es
t ados, se:;,'1lndo os arts. 7, ns. 3 e 9 § Jo, n. 1 
da Constituição da Republica, obedecerá ás 
r egras seguintes : · 

§ 1.• E' da competencia exclusiva da Un1ão 
decretar taxas de sello, excepto sobre actos 
emanados dos governos dos Estados e nego
cios de su a economia, sobre os quaes compete 
exclusivamente aos mesmos Estados exercer 
essa faculdade. 

§ 2." Consideram-se negocios dn. e<}onomia 
dos Estados os que são regulados por leis es
taduaes. 

Não são comprehendidos nest:L clausula os 
acto» de quu.lqner e~pecie regidog por leis 
ferler<l.eS, na conrormídade do n. 2.:3 <lo a.rt. 34 
da Constituição, os quaes siio sujeitos á-; ta
xas que a União decretar , a.inda que tenb:~.m 
de protiuzir elfeito no proprio EstarJ,, de sua. 
origem e de se:r processados nos respectivos 
juizos. 

O Sr .• Tulio Saut.os (pela ordem) 
Sr. Presidente, não ouvi bom qual a ma
teria em votaçüo, mas fui informat:lo de que 
se votou o a.rt . i • e por isso peço a V. Ex. 
que haja..de suumetter á votação o subs titu
tivo que apresentei ao art . 2", mas por 
partes. 

Creio que as emendas nã.o foram di$trí
buidas ... 

V AR.IOS SRS. DEPUTADOS - Foram. 
0 SR. JULIO SANTOS - , •• por iSSO peço a. 

V. Ex. que haj~. de submetter á. votação o 
substitutivo que apresentei_ 

O SR.. PREsroE:rrE -Era isso mesmo que 
a Mesa ia fazer, quando V, Ex. pediu a. pa· 
Ia.vra.. 

Em seguida são successivamente post.lls a. 
votos e rejeitadas as emendas otrerecidas pelo 
Sr. Julio Santos. 

E' annuncia.d:l. a. votação do seguinte 
art. 2•: 

Art. 2. • Fica. o Governo a.u torizado a ex
pedir regulamento para execução desta lei, 
no qtle. revendo o que baixou com o decreto 
n. 2 .573, de 3 de agosto de l8'J7, manterá. 
as taxas, multas e penas nelle estabelecidas 
e na tei n . 559, de 31 de dezembro de 1898, 
a ssim como estatuirá. as medidas que julgar 
acertadas pa1'a assegurar a arrecadação do 
imposto do sello, nos termos do art. 6° ns. 4 
e í § 3• d:~. Constituição. 

O !!k. Presidente - A este artiljO 
foramo 1Icrecida; emendas pelos Srs. Jullo 
Santos, I-Ienrtqu~ Va.z e Manoel Fulgencio, 
tendo a Commissão a presentado um substi· 
tutivo ao mesmo art. 2•. 

O Sr. ~Ian.oel Fulge n cio (pela 
onlem)Sr. Presidente tendo o nosso tlistincto 
co !lega Deputado por Mio as, Sr . Dr. Henrique 
Ya7., apresentado um•t emenda que contém a 
mP.sm:~ üt~a. da. minha, ampliando-a ma.is, 
isto é, tratando de r evogar o § 2" do art. 10, 
da lei do ot·ç,Jmento vigente, pe.~o a V. Ex. 
se digne consultar á C:tmara sobre si coa
sente na retirada úo. minha emenria para ser 
votada a do Sr. Henrique Vaz. 

Consultada., a. Ca.mara. conceuc a. retira.rla 
pe·l ;da . 

Posta a Yotos, em ~egui<la, é rejeitadn. v, 
emenda do Sr. Henrique Vaz. 

E' a.pprovada a seguinte emenda. tlo. Com
missão, substitutiva do urt. 2" do projccto: 

Art. 2.• Fic:1 o Govc:t·no autorizado a cx
J>etlir o regulamento para. execnçõo desta. lei, 
lievendo rever o que baixou com o decreto 
n. 2 .5i3, de 3 úe agos to de 1897, mauter as 
taxas, multas u penas nella e~tabeleci das, n 
u.s clispoaições da lei n . 559, de 31 d" dezembro 
de l81!il, e IJem assim esta,tnir Jnultas e 
todas as medidas que ju!gae acet•tadas po.m 
asEegura.r a. arrecadação do imposto do sello 
nos termos do nrt. 6°, ns. 4 e 7 § 3• d.a. 
Constituição. 
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São succe!!siva.me.ate postas a. votos e rejei-
' tl),(las as emendas e anditivos do Sr.. Julio 

Su.ntos ao art. 2'' do proje~to, o qual é consi
derado prejudicado pela app1·ova~ão da. 
emenda da Commissão ao mesmo a.rt. 2. o 

E' approvado o seguinte art. 3.• Revogam
se as disposições em contrario. 

E' o projecto assim emendado approvado 
em 2• discussão e enviado a. Commissã.o de 
orçamento para. redigil-o par<t 3·' discussão. 

E' annuncio.da a continuação da 2.~ discussão 
do · projectiJ n, 26, de !899, fi.xa.ndo a 
comp~tência dos presidentes das Juntas 
Commerclaes, nas c:tpitaes elos Estados, onde 
estas fun()clonarem, c dos juizes do commer
cio - ou quem suas fuucç.:ies exercer - nas 
demais comarcas, em que f>:ir domiciliado o 
negociante, para -pr'eencher as rorm:tlidades 
do art. 13 do Coctigo do Commerclo para. 
a valirlade juridica do3 linos a que 
se refere o art. li do citado corligo. 

quando discutiu á' difi'erendaÇãô'-(Iô-- seliÓ 
entre o Estado e a Uoiã.o por ferir intuitos 
1inauceiros do Governo, ao qual presta. apoio, 
é m:~.ior neste momentc>, porque vem dis
cutir exa.ctan:iente a constitucionalidade de 
um projecto que é oJierecido com a respon
sabilidade da Gommissão de Constituição e 
Justiça. 

Observa que o projocto tem por :fim re
gulament:tr o art. 8° da lei n. 559, de 31 de 
dezembro de 1898 ; que esse artigo deve ser 
entendidú de accordo com a Ie;!islaçã.o exis
tente em ma teria dP. seno e regulamentação 
dos livros rle commercio, senrlo que o refe
rido artigo só pooc referir-se aos commer
ciantes que estã.o sujeito~ ás Junta.s de Com
ffi, )rcio federal, na Cupita.l Federal e nos E~
ta.dos que ainda não as organizaram. Dest!e. 
porém, que se queira dar ao artigo um;t ex
ten~ão para todo~ os commercia.ntes ,· _;. Re
publica, o prn.kcto não póde deixar de ser 
inconstitucional, porquanto affecta serviços 
regulados pelo;:; Estado;; e sob a immediata 
jurisdicção rl:! suas leis. 

Para prova. l-o, o.or:ldor a.oalys:t o projecto 
confrontando-o, com o art. 7 § :~· que diz 

Emendas d 1. Comm.issiZo de Constituiçlro, Le- que a~ leis rla União devem ser executadas 
rri~laçfio e Justiça por funccionarios ferleracs, só podendo ser 

confiada <t sua execuç~o aos B.:;tados, me-

São lidas , apoiarias e postas conjuncta
mente em discussão G.s seguintes 

Ao projecto n. 26 <1e 1899: diante annuencia destf's. 
Ao art. 1" lettro. A-Substitu[l.-Se pelo se- Ora, o pr~jec:to da attribuiçã.o aos presi-

guini.e: rlentes das Juntas rle Commercio, aos juizes 
«~O Districto Federal e nas ca.pit'les dos de commcrcio, aos omcia.es de registro de 

Estados, pelos Deputados das Junbs Com- hypothecas, modificando :1 legislação dosEs
merci:vs, c~bendo aos presidentes ftzer a re- tados a este respeito, o que torna fla.gl'ante 
specttva dist!·ihuiçiío.» (Decreto 596, de 19 de a invasão do Cong-resso no que compete â. 
julho de 1800.) legi~l~t.ur~ dos Estau?s: ·, 

'\.o me•mo art'"o-lettra. B-l 0· d . _ D1z ,Hnd.l I'!Lle o ptoJecto <J tambem ofi'e~-
' - •., ,. • r ep. 18 ~ ?n. s1vo do nrt. 9\ § 1', ns. 1 e 4 da Constttm-

hvra ~xerc~r •. accr.,,ce~te-se. na~_ cap1taes çii.o, visto como impõe a obrigação do sello fe
onde n~o ex1strr~1!l Juut.ts. Commercme:. ?· .. del'ill em todos os Livros de commercio, a.tre
-~ ~alS como e~;~ no pro.Jecto, supprlmmtlo I ctando. assim, a importante fonte de rend:t 
:q al,tv~a;-:-dem~~· ,_ .. ., _.. com qne os Estados subvencionam :1.~ suas 

A? ,m :~.;n ar~t?o ;-; 1 • ~epo~ 1la. pnJ_~, r o~,- junt:..s commcl·ciaes, sello es~e que ate agom 
Ia.~ a 1os ;, ccre.cent.e-s:.:_ un. : -~~r~t!m.,t__:_ _ _ os Estados toem tido para remuncra<,,ão da-
,., E_m Io.,ar d-~-~et mo . e

1 
a_s;;t~ n)do~, , d t quclle serviço. _ 

.,a.-sc. com o. a~.1,_na.tur.\ lo~ pre._Itlent8s. 0 pr·~e'to ici'C ·Lindn. 0 aTt 4 porque im-
Ao_ mesmo artigo, § 20-Silbstitua-se p~lo pon<lo ~ ~:1-X:L rto' scll~ 00'~0• e;ondi··ilo para 

~c~n:.n,t~_: <<O rn.~~~m~nto elo sr.llo. f~dcral e a commer~i:u·, ;~.fi'ecta o imposto de i~dustrias 
r n .·~~-~1 ÇMl tlo .n,::'f'.o~J,mt.e ou. ~O<'~C(l.tdo com- 0 profi~S<ie;; que pertencem nos Estados. Fere 
rnctc lal n~ 10~ 1 ~tro do flrm~ .• » (Decreto aitlllri. o art. lO, qnept'c1lt\b~ ;i, Uniü.o ~ributar 
n._Ol6,de . ~~'!e nutu?t·odel~.'o '' 1't,- H.).: serviço5o.crwgodos Est:11los; e comon.ru
«Suo conuJçoo~ cs,o.nctn.cs_ p.lt.t o ptccnclu- brica ,[ns lh-ro.~ o sello rlc verb:J o al'cbivo 
manto das mcsm:1s i <ll'll\a.ltdad ,~s.» de cqntl'ilcl.os e~ r~gi<l;ro tlP. firma':; s:iq boje 

Sala <las C>~l!l!l1iS3•o.':;;, :.!8 do _ju :tho de lf\O'.l.\:;e:•\-I•;o~ dos E-;taLlor,. ~~ laro é que " impo~íçio 
-rLupltiiv1,/âo, pl'< !Sid,,J,t~ .-~\l;i·do p;,;.i'J, tle SC'llos Oll ::w~mento de ·\ttrilmiÇ•)CS cou
(relator),-Jo,ro G ~~~·lo G<n'"lh·•t.-:trro:.·ellns ,;Litue t~I ll<t ;,·i!nüa,,ü.o n. ess'' S<~I' 1-iço. 
Gtz,.,zo.-"Jfar/.i;ts .hmi •• ·.-!.;ri~ Domin_ql<~-<. l"e"e fia.alm~ntP. o art.Gr!, ~I", qtw veda ao 
-Xa<.'ie,· da Sii'vei:t~. Cong-resso commett()r qaatque1· jur·isdicç1í.o fe-

deral ájustiça. .~os E"tado:;;, porque o projedo 
O Eh·. Julio Santos começa. di- entrega aos juizes commereiaes a obrigação 

zendo que si o seu acanhamento foi grande de abrir e encerrar liv"l'Os do commer•io, o 
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O SR. ALFREDO PL...,to-Não apoiado. que i~port.a. dar-lhes juris~icçã.o sóbre r~gu
.Jn,rida.de d!llivros commerc1a.es. 

Ém segui da, passa o orador a demonstrar 
que será impossi.vel a fisc:t!ização das exigen· 
cías do projecto, desde que o Governo não 
teru tiscaes seus nem dispõe da annuencia dos 
Estados. 

Prova mais que o projecto importa. na 
crenção de juntas commerciaes federaes e 
inspectorio.s commercíaes para. fazer os ser-

0 SR.. "J\.!A:-.'OEL FULGENCIO-. • • venho e;< pô~ 
as ra2.õas pei<1S qual;.s não posso dm• meu voto 
ao projecto e uo mesmo tempo apreseutm• 
um<\ emend<\ -pn.ra., no cc<so de ser a pprova.do · 
em 2• discu:::sã.o, sua:visar os gra.udes mnbs 
que deHe podem resulta1·. _ 

O projecto reguta.ment1. o :-wt. 8° da le1 
n. 559, de 31 de dezembro do anuo passado. 
que vigora no presente e:x:ercicio, o qual 
dispõe o ~eguinte (tê). viços e preencher a fiscalização.. . 

-Termina. mostrando que o proJecto e defi
ciente, porqua11to não considera os demais 
livros regulados pelo Codigo do Commercio e 
leis ad.jectivas, taes como os protocollos_ dos 
corrl.ltorcs, dos leiloeiros, dos trapiche1ros, 
etc. 

Deixa o orador de fazer outl'IHl considera.· 
ções, em vista da declaração de que a. Com
missft.o pensava em rever o projecto; ma.s, 
por isso, mesmo requer que o projecto volte 
a Commissiio. (Muito bem; muilo bem.) 

Vem ú. Mesa, e lido, n.poíado e posto con· 
junctamente em discuss[o o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que o projecto n. 26, de 1899. 
volte, com as emendas a elle offerecida~. iL 
Commíssã.o de Constituição Legislaç-.ão c Jus
tiça., afim de estudal-as e interpor parec~r. 

ii;ala. d:J. sessões, 28 de .iunho de -1890.
Jv.lio S.m:os. -llian oel F v l gene i o. 

O Sr. Elias .Fanst:o- Sr. Presi
dente, h:J.via. pe,lido a palavra sobre o 
projecto õm debate; mas aproveito a oppor
tu.nida.de paro. declarar que apoio o requeri· 
menta apresentado pelo orador que acaba de 
deixar a tribuna, porque entendo que. em 
vista. do a.ccumulo de emendas a.j)resentadas, 
seria. de toda.. conveniencia. que o projccto 
"Voltasse á Commissã.o. 

A baoc:~da., a que tenho a bo;!ra do perten· 
cer. acaba de receber da. Junta Commercial 
de S. Paulo uma.-repree<mtuçü.o contra o pro
jacto, concluindo por sugger1ra.lgumas emen
das que o tornem mais -viavel. Assim, quan
do o prójecto voltS.l' :i. Commissii:o, me en
tenderei com 03 membros d>L mesma. Com
missão e perante ella discutirei as idéas qae 
me foram suggerichs por aquelln, corpor<l.
çio. 

O ~r. President.o- Continúa a 
discmsão do projecto n. 26. 

Começo declarando que essa dia posição. de 
lei, que passou aqui á ultima. hora, dev-e ser 
l'evogalla, por ser vexa.toria para os peqt_Ienos 
ne""oeia.ntes. Acho que devemos contmuar 
coro ll.S U.isposições do codigo a este respeito, 
as quaes teem de longa datlt vigorado sem 
occasionar prejuízo. 

Quando entrou em execução a lei, os ne
o-ocía.ntes fizeram legalizar s~us livros pelas 
Juntas Commerciaes dos Estados e dcspen
deram não :pequenas sommas com os sellos 
desses 1i vros. · 

ora, pelo projecto em debate tod.o esse tra
balho, todas as despezas feitas :pelo3 nego
ci;J.ntes, as qua.es montam a dezenr;s de contos 
d, ~ réis, ficam completatr.ente nulllfieadas. 

0 S~. ALFREDO PXiSTO - A lei nã.o tem 
e1Ieito retroactivo. 

O SR. MA.NOEL FuLGEKCIO - Mas ~ certo 
q u6 es5ea li vro5 foram sellados com os sel1os 
est\l.fl.Qaes e (lesde que o project.o declara que 
o ;;ello deve ser federal, e claro que esses 
livros teem de P••gar novo seUo. 

Para evhar duv1das e poupar pre.iuizos aos 
negociantes que na melhor boa f.j pagaram 
sello estadoal, mando a seguinte emendil.. 

Tenho concluido. 
Vem a Mesa, é lida. apoiada e postA conjnn

ctnmente em cliscussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao projecto n • 26, ele l 899: 

Accrescente-se onde convier: 
Serão validos para todos os effeitos jurí

dicos dispensando-se novo seno da Uaiiio e 
mais' formalidades do <J.rt. 13 do codigo com
mercial, os papeis e li-vros processados, ate 
a. da. ta da. presente lei, pelas juntas commer
cia.es dos Estados. 

O Sr. lU.anoe! Fulgencio-Em
bora. convencido de que perderei tempo dis
cutindo o projecto, porque pare~e que os 
p1•ojectos oriundos das Commis::ões da Casa 
sã.o intangi"veis ..• 

Sala das sessões, 28 de junho de 1899. 
-Marwel Fulge,~d~.-Antero Botelho.- Jo(io 
Lwi:;;.-Ca.mpoUnu. -Olegario 1\[acie 't.- Lin
dolplu; (àetatto. 

O Sr. Ca.Iogeras-Bem póde Y. Ex. 
avaliar, Sl', Presidente, a difficnlda.de com 
que entro neste debato. 
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Si jurisconsultos notaveis sentiram-se aca
n1ln1os para discutir o assumpto gravíssimo 
de que cog lta. o projeeto, quanto mais eu, en
gonheh•o, <~-quem, além da pl'esumpção legal 
do inc.omJ)etencia, falta. de racto conhecimento 
da mn.tel'ia. p~ra convenientemente discutir e 
ro111hntcr as disposições do projecto em dis
cu-siio. 

ta.s foram ne natureza. processuo.l, puramente 
administrativa.. -

0 SR. FRANCISCO TOLENi'lNO-Não apoiado. 
V. Ex. tem t<)(la competencia. 

O Sn. CAr.cGERAs-Deseja.ndo orientar con
venhmt•!mente o meu voto, e segundo os pro
cessos das scicncias a que mai:; partícula.r
monle me teubo dedicado, segundo o proc::Jsso 
(!M mf:Uias, púr outro lado notando que em 
rolaçiio its junt<lS commerciaea qua~;i todos os 
Estados legislaram ; indo de encontro a. tudo 
quanto es!á leito o projecto apresentado pela. 
Commissão de Constituição, Legislação e Ju~
tiça., venho, dir1gindo-me especialmente a.o 
oobJ•e relator do parece1•, pedir-lhe certas ex· 
plicDçõo:; que me l1a.bilítem a orientar o meu 
voto. 

o •'ebat~ quasi que se pórl e dizer gyra. em 
torno da. natureza. das funccões das juntas 
commerciaes; saber si estas funcções são de 
m~tnrezo. ~stadua.l ou federal. 

!Je um modo geral as autoridar1es que fo
mm incumbidas da. execução dos actos do 
I"O<I!go Commcrcial hauriam 3. sua rorça. e 
au tnri•lado do Codigi> Commercial, do regu
ln.luento n. 738 e dos detlretos de 1875 e de 
1876. 

No antig-o r fgimen imperial estes ultimas 
11ecr•!tos, tendo acubRdo com os· t ribnnaes 
c:nmm,!rciaes e organiz:l<iO Juntas e inspecto
rin.s commt>rciaes. foram coo~iderados con
qu i:>tns libera.r s pela de~centra.liz;.Lção desses 
netos por assim dizer adminis trativo;; ~ub· 
1nettitlos á. sua acção . Esta situação !oi con
l!t·mada na Republica O Governo Provisorio 
por 11m llecr-=to de 1890, decreto com força 
4\o lol, presuppõe a natureza processual dos 
nr.tC):l commettirlos ás juntas commerciaes e 
tiLXIitivnmentc estabelece a po~sibilida.de de 
~r,1·om oJ·ganizadas :pelos Estados. 
Di~ o artigo uuico do decreto de 1890, 

(L.: .) . 
Nii.o JlÓde, port:mto, so!Tret· duvida. que tal 

t!lsposiçiío presuppõe a. C(lmpetencia. dos Es
tnr1os p:n·a tra tal' deste assumpto; e de ontão 
pn.ro. cá 1:enhum acto expresso r evogou esta. 
d1s po~iÇlíO com força. de lei. Poder-se-ha. dizer 
quo u. Cünstituiçã.o Federal pelos proprios 
pri .,c ipio.~ que dominavam por occasião de 
clell'J'mio:n·-se u. ot•bit!l legisla tiva da União e 
dt•s Esto.rlos, t inh:\. estaoo!ecido antinomi a 
cntl·c as runcr;ões que as j untas tinham de 
exercer e estes me~mos princípios; porem, 
convém notar que pelo proprio decreto de 
1890 totlas as fuocções commettida.s ãs jun· 

C:uu:u·:~, Y . U 

O SR. FRANCisco ToLENTINo-Isto é incon
testa.'"el. 

O SR. CA.LCGERAs-N'enhuma. eompetencia. 
teem e~sas juntas sobre as relaçoes juridica.s 
derivadas do Codigo Commer.::n.l. As funcções 
que lhes são commettidas são exclusivamente 
as seguintes. (U.) 

O SR. ALFREoo P!NTO-Entretanto creaaas 
pelo COdigo. 

O SR. CALOGER.AS-0 Ccdigo estabelece um 
certo numero de formalidu.rles necessa.ria.s 
para dar solemnid:l.de;o externas aos actos de
correntes do Codigo. As leis estaduaes esta
belecem as fórmns pra.ttcas da applica.ção. 

Isto constitue o que se chama., salvo erro 
da minha parte, a. diiT.,rencial da processua· 
li stica. . 

0 SR.. ALm S:DO PINTO- V. Ex. admit t.e O 
contencioso admiolstl'ativo 'I 

O Srt. CALOc:tm,\s-Nfio. 
0 SR. ALFREDO 1'11\'To-Enti'lo não é pro

cesSO. 
O SR. CAT.OGllit.o.s-Aíndn. ó •la competencia 

uas juntas, etc. (La. ) 
Além dist.o ninei a. tem runc~ões consultivas. 
Na eoumeraçü.o uesta t; dtversns f'uncções 

commett idas ás junta.s nã.o !1 <1, portanto, ne· 
nburna. que pos,;a vir incidt r om uma offensa. 
:>u modit!caçiio qualctuer de lormalidades es
~enciaes ou substantivas do. lei commercia.l. 
Em v1sta. disto vê-se per feitamente que ue
nhum choque po:lia. existir, entre o decreto 
le ·1890 e a. Constituição, desde que nã.o 
houve lei . .. · 

0 S&. ALF!tEDO PI NTO-NÓs p()(lemos revo
~ar o decreto de 1890. 

O SR. OALOGERAS-lsto é outra questão, mas 
é preciso negar o ca.racte1· processual dos 
'\.Ctos das.iuntas. 

Verificado isto só se poder:i. passar pa.:ra e. 
União a.s funcções merament e processuaes, 
commet~idas ás juntas commercia es, refor 
mando a Const it uição, sob pena dl' se consi
derar como fedt~ral o que é estadual. (Apa1·· 
tes.) Parece-mo por isto que o projecto do. 
Commi~ií.o não é inteiramente constitueio· 
na! . . . 

O SR. FRANcm:co Tor.E:\TINO - Está argu
meutando juritlicnmente. 

Os SRS. ALl'REDO PINTO E OUTROS SRs . 
DE PUTADOS dã.o apartes. 

0 SR. CALOGERAS-Desde CJ.UO O elementO 
pi'ocessual da funcção cabe as juntas de ao· 
cordo com a lei de 90, não ha cluvida ne:
nhuma que a competencia para legislar sob-re 

39 
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o a.ssumpto não é nossa e sim dos Estados. ~ todos os ramos do nosso direito publico; Con
(Apoiltdosll lUTo !7poindos.) . · grosso que chegou até a. comminar a pena de 

Perdão, desde que se reconheça. que essas confisco, ba ta.ntos annos e;;quo:cida, não pórie 
funcções são de cu.racter processual é claro de modo nenhum esnantal"·Se de encontrar 
que a competencia para. regular sobre o as- na lei de orçamento· uma disposiçã.o dessa 
sumpto e dos Estado~ e Dã/J do. União. ordem. 
(Apartes.) . A unica explicação possi~el para a exis-

Ellas tt-ata._m de regi~t~os d~ actos de ca- tencia. de semelhante enxerto está. em que; 
racte~ quas1· que admm1strat1vo do com- embora em lei a.nnua., tratava-se de um as
merc~o. . . . sumpto de direito substantivo, qus Eómente á 

. ExtS~ um argu~ento que fo1 ~ra:r.l<lo a. União cabia regular . Não quero saber si foi 
dlSCussao no propr!O parecer, quanto ao ca- re""nlar tratar ti este a.ssumpto em um3. lei 
racte~ especial que ~ssumem os ac~os do com- a~u'' e e por isso que não regt~-teio louvo
!JlerciO :pelas relaçucs estaduacs ou mesmo res ao !'elator do parecer por sua j udit:iosa. 
mteroactono.es. inicis.tiva de transport;tr pam uma lei per· 

Est~ argumento C}ucr me parecel' que prova manente um't disposição dessa nnturezo.: bom 
de ma1s. . ou mão, era o unico meio de tratar de\la. 

Neste caso, l!erl?unto: h_a. um sei;~ espcc1a~ Assim sendo, quer me parecer que qual-
p~ra. dar sa.~cçao mtern~:10nal a o •• e_s actns. quer lei interpretativa deste ponto 00 Ol'ça
P!"ra que seJamos pcr~eitALmcnt~ logJcos de- mento sómente pódc ter como ponto <ie p;lr
v;amos colla.b~rar p:u_a a creaçao uma e~pe- tida 0 aproveitamento da maior ra.rte, por 
c1e de sello JOternacJOno.l. ~ou~ poss1vel ass"m u·ze das ·nrra.cções da disposição or-
par:l. _a. q~al. tende n. evoluçao wtegral das ça.T~ent~ri~: 1 

relaçoes ~ocules . . De facto, existem, nestas disposições ele ca-
Quan.~o ao ca.ra~ter mtere>ta.rl.ual desses racter diverso, umas de c:tracte1• ge1·a.l e 

aatos •. am~a me p:nece que o pro.1ecto fere a ouk<iS de c:1racter méramente processual. · 
Constltu!çao, potque. ao. ~stndo compete, de Nã.o ha. dU\' í<.la. nenhuma. de que 0 nobre re
accordo com a ~onshtmçllO Fcdernl, rP.gutar 1 t • do p·l.rec"'r teve ern vi~ta cor1•igir uma 
e re.,.er a. matoria. ~ o1 _ . · " s·"' 1 ~ s1tuaça.o msu:.tenta.vel_ 

1 se <er um neto uc qnalqu~l n~tureza ·\srechma,&·que nos Estados sctecmfeito 
celebrado de accordo com a Jeglslaca.o esta- · . ' y--v~ . • d r 
dua.l bas~.ar!.a sollrc a. Constituição Federal, e ouvJ_r contra. a. dJfficd reuHlSS t e tvros e .o 

1 · d u · ~ to · · t · t pess1mo est.\do em que elles che~a.m, dep01s 
as . etS. a . mao esse a~ n m e1ramen e de transpot-ta.dos pelo cor1-eio, são parfelt a.
va.hdo, e SI e_m outro Estado qualquer, onrle m-ente fundadas e e isto que precisamos cor
teve de ser mvocado este act..o. lhe íôr ne-
gada. fé, será. ainda. ne;;te ponto v íolatirt a. r igh· · 
Constituição qu e manda. no seu nrt. .66. § I•, Ha. porta.nto, · uma. situação a. regular; 
ser defeso nos Estados recu~ar fé nos act;s trata-se, poré m, de r·egula.l-a. dentro da. Con-
legitímamente ema.na<los das autoridades es- stituição. · 
taduaes. A competencia. para isto pertence aos Es-

Por coosequencia., ainda. neste ponto ha. lados, e isto n ão ~ou cu só quem o diz: teem 
ilagrante violação dos princípios esta.beleci!l0s n'odit o todososot•adOI'CS que se teem occupa.do 
na. Coustituiç-ã.n Federal, que, como já t ive do :t%umpto. 
occasiã.o de dizer. commette estas func~.,Jes ás Tratando-se do um serviço pui·a.mente es 
juntas commereiae:;;, pela. natureza dos acto~ tadual aos proprios Esta.·"! os compete afas
a que elbs teem lle p t·esidir. t:t r es~ •lifficulda.des que na execução da. lei 

As funcçõec coomettitlas ús juntas commer- possam ter apparecído. 
cial's são de caracter purn.mente proces~U<\l. No Est3.dO que tenho a. hon.rn. de represen· 
Ora, tra.tando-sa de ~erviços dos Estados, ta.r,St•. Pres ident e, a. lei que reguht essa ma
querer que a União tri!mte esses serviços, teria permitte a crea.ção de inspectoria~ do 

· como dispõe o projecto, li violar a.inda a dis- comm·~rcio . 
posição constitucional contida no art. 10. o sa. ALFREDO PtNro-Mas nunca. foram 

Expli~r. Sr. Pre&i•letlte, depois de tudo er . ~'ld as. 
isto a existeuci~ do a r-t. s• da lei da rcceit:t, 
é realmente tarcta rlifficillima.. ~ão SI:'> póde O SR. CAt.oo-en,\.S- Sr. P residente, o ap
suppor a lei ab.,:u l'fla. ; en tr{'to.nto. para. quem. pello que todos nós devemo.'õ dirigir desta trí.
como eu, perdeu complet:tmente a ingt:naa l.mna aos Est ados é que ellcs &ntem os at
illusã.o da infi•llibiLitlarle do Congresso; pam trictns provocados 1Jel<1 execu ç.iio das leis 
que~ se lembra da. 111<>nstruosirla.de que<iaqui e~taduaes . . . 
sahlU, de tornar de.penrlente de formalidades . .>.inda lla poucos dias, no Congresso ?.11-
fiscaes a e:ds tencia. de actos baseados em dis-1 neiro, um distincti.ssimo jurisconsulto tratou 
posições solemnes de leis permanentes em üeste a.ssumpto. 
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. O SR. ALFREDO PINTo-Depois do meu pro
Jecto. 

O SR. CALOGERAS- Era exa.ctamente isto 
qu~ eu queria salientar. No Congresso Mi
nelr'!,onde.~s~s queixas tiveram repercussã.o, 
depo1s ~a. mlcJativa do nobre Deputado, não 
ba duv1da nenhuma, todas as precauções fo
ram tomarl as no sentido de attender aos in
convenientes da situação actual. 

Ha urna di~posição de _ca.racter geral no 
art. 8" da let or;::.amentarJa que convém de 
facto ~a.ntel.': é a modifica{•ãn da disposição 
do co:llgo que, de facultativos que eram o 
sello dos liTios, o archivamento do contrncto 
social e o regi$tro da ür-ma, torna. toctos 
esses actos obrigator-ios. 
. ~e~tas coB.dtÇÕes, umn. solução que cou

clhan\ todos os interesses consistir-h em ~e
parar a. materia de direito substantivo da 
que é mcramr.nte processual. 

~cte-se: em materia processual .podemos 
Ieg18lar pa »a o Distrir.to Federal; a renda 
que daqui advenhC~.. poderá ser cobrada :para 
o Thesouro Feder-al. 

Não haverã invasão alguma da cornpetencia 
dos _Estafl_Çls. O substitutivo que suj ·ito ú 
cons1den~ao da Ca...«a, e especialmente do re
lator do parecer, é concebido da se"'uinte 
fórma. (Lu.) " 

0 SR. ANTERO DOTELIIO- Quer dizer então 
que o art. ]o só tem valor a.qui para o Dis
tricto Fe-:leral. 

0 SR. CALOGERAS- Não; é obrigatorio em 
todo o territor-io da Republica,. Estn. parte é 
uma modificaç-:io do coJigo, que, de faculta.
t~vo que é esse registro, o tornn. ohrigatorio. 

0 SR. ANTERO BOTELHO dá um aparte. 

O SR. CALCGERAs- Sfio estas as considera
ções que tinha a fazer e, terminando, mando 
á M~St\ o substitutivo ao pr1~ecto em dis
cussao. (.Mt~ito bem; muilo bem.) 

· Vem á )-Iesa, é lida., a.poiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte emenda. 

SUB5TlTUT1VO A.O PRO.TECTO N. 26, DE 1898 

§ Fica, !Jara. o Districto Federa.!, elevado 
a quatro mezes da publicação de8ta lei o prazo 
para. a pre~entação dos citados livros, sellados 
e registrados, independentemente da multa. 

Art. 3··. Ficam r-evogadas as disposioões 
em contr-ario. 

Sala das ses5ões, 28 de junho de 1899.
Calogercr.s. 

O Sr. Alf'redo Pinto reconhece 
que é Msagrad<tvel talltlr em hora tão adi· 
untada, quando todos os espíritos estão fati
gados. Precisa, porém, defender o projecto, 
cumprindo-lhe, antes de tudo, agradecer a 
gentileza com que foi tratado por todos os 
seus collcgas que se occuparam do 3 ssumpto. 

e;· naturJl que as opiniões divirjam em 
assumpto tão importante, principalmente em 
uma Fed<wação onde os pt·íncípi0s de direito 
publico não estão bem accentuados, onde os 
dogmas fundamentaes que a Coostitui;::ão es
ts.beleceu não estão bem comprehendiãos. 

E' natur-,d que os espiritos vacillem na. 
solução <las theses constituci.maes. 

Precisa, antes ele dar a resposta. devida o.os 
seus nobres collegas, fa.zer o historico do pro
jecto. 

Sanecionada e posta. em pl'atica. a rlisposi
çiio contid<1 no a.rt. s• da lei do or~.amento 
vigente, surgiram reclamações e o or-ador, 
recebendo algumas dellas, estudou o assum
pto e no seio d; • Commissãn de Legislação e 
Justiça, da qual é o mais humilde membro 
(aúo apoiados) demonstrou a necessidade de 
uma lei sobre a materia. 

Enc:trregado pelo seus honrados co!legas de 
Commissão, formulou o presente projecta, 
que não attenta. contra. a autonomia dvs Es
tados, que não ofTende a Constituição da 
Republica e que não constitue uma heresia 
jurídica. 

Snbmet.tendo·o á consideração da digna. 
Commissão, est;\ entendeu encarnp;tr o tr-aba
lho de quo é humilde rela.tor-. E n> ste ponto, 
responde ao seu nobre collega por Santa Ca
thal•inn.. 

A Cornmissãú não exorbitou, encampando 
o seu trabalho. Prova-o a disposição regi
mental que assegura a iniciativa da apre
sentação de projectos aos Deputados, como 

Art. 1•- E' .obrigado a ter os livros ás Commissões, projectos que teem ::~s tres 
exigidos pelo a1·t- 11 do Codigo Commer-cio.l, discussões. 
sellados e registrados, todo aQ.uelle que Não foi, portanto, cerceada a autonomia da. 
negociar no territorio da Repulilica com Cama.ra.. 
um fundo de capital maior d<~ 5:000$000, confessa que r.ão espel'ava ser o projecto 
bem como as sociedades commercia,es. tratado com tanta sever-idade. com t anto ri-

Art. 2·'. No Districto Ft':de~al, a inohse1'- , gor,flesde que elle tem 1>or intuito zelar os 
vanch do artigo precedente t\cca.rretara a inte.-es~es G.o commcrcio d-J interior dos Es
imposição,pela. respectiva autor-i,lade fiscal,da tail0s, .levando, ao mesmo tempo, certo con
multa de 200$000 a I :000$000, com recurso- !'or-to a. tão onerada classe. 
sem e1feito ·suspensivo-para o Ministro da. l"a· Acceí tando, embora, o req uerimentodo nobre 
zeuda.. Deputado pelo Rio de Janeiro, para que o pro-
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jecto volte ã. Commissão, está o orador no 
dever de defender as idéas que influiram na 
organização do mesmo. 

Declarou no parecer que a formal idade exi· 
gida. no art. 13 do Codígo Comrnercial, con· 
stituindo materin. contemplada no mesmo 
codigo, era de direito sub3ta.ntivo e, si o 
Congresso tinha cornpetencia para revop;ar 
esse artigo, tinha competencia par<L legislar 
sobre essas formnlidades. 

Nã.o estava o orador, neste assumpto, iso
lado, sinão com todos os trata· listas de direito 
oommercial. P •JSsa. a. ler alguns . 

Insp_irou-se ainda. nos exemplos da Suissa 
que, sendo uma confederação, estabeleceu 
1,10 seu codigo de obr igações que os aetos de 
commercio fossem regido.> por leis da. Confe· 
deração e não dos Estnllos •. 

Confr-onta e analyza leis federaes e de di· 
reito substant ivo que attribuem às autori· 
dades locaes certos e detarmlnados actos . 

Term;nn., depois de outras muitas conside
ra~es, djzendo que o projecto da Commi~são 
teve ao menos uma vantagem: fa.zer echoar 
nos Estados a necessidade de l ibertar o seu 
commercio de vexnm~s e prejuizos. ("1ft,ito 
bem, ?nt-'ito bam.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en· 
cerrada. a discus~íiodo :~.rt. 1•, e, successiva.
mente, a das demais artigos do projecto, cuja 
votação fica adiada. 

E' annunciada a 2• discussão do projecto 
n. 33, de 1899, 01Utorízando o Poder Execu
tivo, dentro do actual exercício, a f.izer 
as necessarias oper,.ções de credito para 
dar execução ás senteoç.as da.Justiça.Fed~ra.l, 
passadas em julg.ldo, mediante n.ccordo com 
os respectivos credores, e dá outras provi
dencias. 

Entra em discussão o art. 1•. 

O Sr. Barbosa Lilna vem com
ba~r o projecto, . que lhe não parece accei· 
tavel e- por dons motivos. 

Primeiro. está re!ligirlo como uma. lei 
annua, por isso que estabelece a :tbnrtura. 
dos crethtos : o 1m:sc;1te exercício ; segnodo, 
c mais importante, porque não é crivei que 
se legisle assim, pondo no. depenú.encia de um 
accordo com o Go:verno os seus credores que 
tiverem obtido sentenças judicial'ias r econlle· 
cendo o seu direito. 

No sentido do que ezpoz, o ora.tlor npresen· 
tou uma. em{mda.. (Muito bem _) 

Vem á Mesa, -é lid.'l, apoiada e post:~ con
juo.ctamente em discu~são a seguinte 

E!lrE:-<OA 

(StWstitut iT>o ao projccto ;t , 33, de f 890) 

Art . l.n E' o Poder Executivo autorizado 
a fazer as n~cessarias operações de credito 

para dar execução ils sentenças da. Jmtiç, 
Federal, pa-ssadas em julgado,. onde quer 
que a Fa.zenda Nacional tenba. sido con
dcmnada.. 

Ar·t. 2.• São revog;:llla.s as d isposições em 
contt•ario. · 

Sala das sessões, 28 rle junho de 1899 . .....; 
Barbosa Lima. 

O Sr-.Cat!õsian.o do Naseitnen
to, na ausencia. do r c:la.tor do pl'c•jecto e 
como presidente daCor:J.missão de Orçamento, 
em poucas palavras, explica o pensamento 
da Commissão, ao apresentar este projecto, 
com o qual julgou bem acautelar os interes
ses da Fa.zenrla. Nacional. 

Fie;.~ adiada. a discussão, pela hora . 
vão a. imprimir os seguintes 

l'ROJECTOS 

N. lO B-189g 

P11.recer sobre emendas offerecidas na 3" dis
Cl-{SsiZa do projer:lfJ n. 10, do con-ent c armo, 
gue crea um fundo especial applica"l)cl ao ·)·es
gate ·O outrv par .. t _qa.rantia do papel-moeda 
em circulação, cada um constitu ído com os 
recursos que tmumcm, e dà outras providtm· 
citts 

Ao projecto n . 1 () A, deste anno, foram 
apresentadas varias emendas. das qua.es 3. 1• 
do Sr . Deputado Serzedello Corrêa, se rerere 
ao a.rt. 4" e diz: 

« Ar t. 4.0 , dépoís da. palavra equivalente, 
accresccnte·se:- em b!lrras de ouro ou títu
los estr-angeiros de solirla garantia ou tundos 
pu blicos nacíonaes de ernprestimos externos.)) 

A' Commissão de Orçamento não parece de 
vantagem a a dopcão desEa emenda, pois pre
fere a rede.cção n.ctnal" do projecto, a. qual, 
sem margem para abusos, deixa ao Governo 
a liberdade de que carece para. a constituição 
do fundo de garantia. 

<~ Art. 5". Sub~titua-se pelo seguinte: 
E' mantido em pleno vigor o direito do 

emissão concedido ao Go-verno pela. lei <le Z9 
de maio de 1875, annulla.da.s as leis de 18 de 
junho de 1875 e 23 de setembro de 1893. 

Art. 5.• Substitua-se pelo seguinte: 
E' o Governo autorizado o. retirar do fundo 

de garantia a. quantia precisa para que tenha 
execução em todos os seus termos a lei de 
1875 quando dessa tenha usado o Governo, 
caso os bancos não cumpram o qu e nbi 1oi 
estipulado, devendo o Gover no, n~te ultimo 
~aso, proceder immediata.mente aos meios 
legn.es para reembolso prompto da divida e 
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consequente reintegração do fundo da ga-1 Por ultimo tem a Commissão que consi-
rn.ntia." dera r a emenda seguinte, do Sr. Serzedell o ~ 

.As emendas aos arts. 5" e 6•, do mesmo «Art. 3.:- Aecrescente-se : - e annua.l-
antor. visam restabelecer a. lei de 29 de maio mente dara. contas ao Congresso. no rela
de 1875, moà.ificad:1. de a.ccordo com o mécba.- torio da. Fazenda., tio estado dos fundos 
nismo do projecto actual e escoimada dos de resgate e de garantia., indicando deta.
inconvenientes attribuidcs ás leis de 18 de lhadamente as rendas que para esses 
junho do mesmo anno e Z3 de setembro de concorrerem, o quantum de ca.da uma e o 
1893. movimento que tenham tido os referidos 

A Commissão de Otça.mento prefere, no ft1ndos. » 
emtanto, a revogação, por completo, da lei de A Commis~ão considera de vanta"'em a 
18?5, que, na nos~u,. hist?ria ftnancei~a: a des_- acceitação desta emen1la, que estabele~a dis
pelto dos lou_ya.·e1s mtu1tos que pres1dm1m a posi~o salutar, pela publicidade que provcca. 
sua el~boraça?, ~gura como um dos recursos e, sobretudo. permittirá ao Coogresso Nacio~ 
que !lao contr1bU1ram para. ele;ar o nosso nal acompanhar a formação e modificaçõEs 
credito. .. Jos fun•lu~ de re~gate e de garantia insti-

A outra emenda, tam~emdo Sr. S~rzedello ülidos noprojecto que se dh;cute. 
Corrêa, ao art. 6", é uss1m formulada: Sala das Commissões, 28 de junho de 1899. 

«Si forem recusadns as e:nendas acima, -O.tssia>tO do 1V:t~cimenlo, p.residente.- L'J.u
onne se Je, no art. 6'' do projecto: I5.00li:OOO$ ,.o MiiUcr, relator.-Altgusto Monteneoro.
-diga-se: 20.000:000$000.:~> . C. Bra[1,,,-Augttsto Sev~ra.- Calogeras.

Parece á Commi~ão que deve ser acceita, 
visto que eleva a um limite razoavel a facul
dade concedida ao Governo nas condições e 
termos que o projecto est~1belece. 

Sobre o mesmo art. 6', apre~entou o Sr. 
Deputado Galeão Ca.rvalhal a. seguinte 
emenda: 

«Redija-se o art. 6• da seguinte fórma, na 
primeira parte: 

E' autorizado o Governo a reti1•ar do fundo 
~ de garantia até a quantia de 15. 000:000.~. 

papel, pal'a acudir ás necessidades do com
merci.o, yor motivo de crise excepcional. 

Os emprestirnos serão feitos sob garantia 
de titulns da divida publica f~deral, fundo:' a.. 
com a margem, pelo menos, de 15 ''/o sobre o 
valor dos titulas no mercado. 

O prazo dos emprestimos não excederá de 
um anno e nenhum novo emprestimo será 
concedido, desde que não se ache perfeita
mente liquidado, e na mesma. cspecie em que 
houver sido feito, o emprestimo a.nter·ior e 
com um intervallo, pelo menos, de qua..tro 
mezes.» 

A Commis~iío não a julga. vantajosa, rorque 
na primeira parte já se declarou de accordo 
com a eleva~ão da quantia de J5.0CO:OOOS a 
20.000:000$, proposta pelo Sr. Serzedello 
Corrêa.; quanto á scgund<J., não lhe parece 
razoavel tlxar a p1·io?·i uma margem rle 15•/o 
ou outra qualquer, que mais cxa.ctamente 
póde ser fixada no momento d:J: apuração 
pelo Governo, no exercicio da suo. legitima 
runcr:ão. 

Quanto á ultima <lísuo~içU:o da emenda., 
juJaa a Commissâo que el\a estabelece restrí
eç~s qua podem embaraçar a. . acção beaefica. 
qu~ a.o Govel'no :faeutta. o projecto. 

Mayrillh. 

N. 22. B-1899 

Redo.cçãa para 3·' t.liscussao do p?•J.iecto n. 22, 
do correflt<) armo, IJll~ autori:::a o Pode1· Exe
culi1!o a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores o crer.litu extraordinario 
de 80:853$637 p(wa pagamento dos ordc
nad~s qu~ com:petem a vHios ju.i~es 

O Congt•esso Nacional resolve: 

Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a. 
abrir ao Ministe:rio da Justic;a. e Negucios In
teriores o credito ex.tra.ordinario de 80:853$637 
para pagamento dos ordenados que competem 
aos seguintes juizes de direito, que rever
tet•am ã disponibilidade: 

Antonio Lopes da Silva Barros .• 
Placido de Pinho Pessoa .•• - .... 
Antonio Frederico Rodrigues de 

Andrade.; ...•••.•......••..• 
Leopoldino :Martins Meil'a Lle 

Andra.lle •.•..•..•..•......•.. 
Fernando Eogenio Martins Ri-

beiro •. ; ......•..•. · •.••• · •- • 
Emygdi.o Westph:l.lem ......... . 
Joaquim Jgnn.cio Silveira .d<t 

Motta .•...•.••..•..•.•. - •.•. 
Tl'istão Cardoso de Menezes ...•• 
João Pinto de Castro .....•...•• 
Pedro da Cuah'" Pe1h'OS!I. •••.•.. 

2:832$052 
4:24.8$252 

8:24(1$000 

8:240$000 

8:240$000 
8:240$000 

8:240$000 
5:840$000 
8:2405000 

18:493$333 

P<tt•agrapllo unico. Fica igualmente a1!-to
rizndo o Governo a abrir os precisos cred1tos 
para. o pa;;ilmento dos ma.gistra Llos aposen
tatlos que, por torça do dedeto n.- 3 .. 310, ~e. 1_0 
de j1mlio ultimo, reverteram a d!sponibih
dade. 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 2510512015 11'28. Página 1 de 2 

' · ·-:·:-·· 

,302 ANNABS DA CA.MAM 

Art. 2. • Revogam·se as disposições em 
contra.rio . 

Sala. das Cowmissues, 28 de jt.mho de 1899. 
- Ctt.~siawJ do N ascim<.:nto, pl·e~idilute.-&er· 
::;edeUo Con·C:!! .-At•yus!o ]iontel'legYo .-Cin· 
cir;..aiO Brrga. -('al'Jgera.s. 

O §r. Preside nt.e- Tendo dado a 
hora, designo IXJ.ra u. manhii. l1 seguinte ordem 
do dia : 

Votação das seguintes míJ,terias: 
Do Jlt'ojeeto n . 21. A, de 1898, com o p:n•eeer 

sobra a emenda o!Tereckla. na. 3" discussã.o ao 
pr<'jecto n. ~1, fb · cort'ente armo, que auto· 
1iza o Poder Executivo a abrir a.o )fi nisterio 
da Justiça e Negocias fnterior es o credito ele 
21:52.0$. su pi•lementa.r a V<J.rins vet•bas do 
art. 2" da lei n . 560, Je 31 de dezembro de 
1893. 

Do projecto n . 26, de 1899, fixando a. com· 
petenci;J. dos preside!ltes das Juntas Commer
cia.es, nas capitaes dos Est:1.dos onúe estas 
iunccionarem o dos juizes do contmercio-ou 
quem suas fu ncções exerc~r-na.s demai::: co
marcas em que for domici! in.'to o ne;;ocia.nte, 
pa.ru. preenchel' as formalidades 110 art. 13 do 
Couigo do Commerciopn.ra '\ valídatlejm·ítlíca 
dos livros a. que ;;e refere o art. ll do citado 
Codigo W discus~ão) ; 

Do projecto n. 43, de i899. com o pa.l'ec~r 
sobr e as emendas apl'c~en t:tllas na 3" •liscu:;· 
sã.o (lo projecto u. !7G, lie 1896 (Codi!l,o Peu~1l 
da Republica) . 

Continuação da 2·' d iscus~ão d<"~ IH~j~cto 
n. a3. de IS99,autorizan1o o Poder Executivo, 
dentro elo actual exercício, a fazer as neccs· 
sa.rias op~rat:ües Je credi ~u pal'a. J<Lr t!Xecuçiio 
ás senttnça.s dtl. .Justiç~\ Federal, passadas em 
julgado, mediante accm·do com os l'cS11ectiYOS 
credores, e di outl'as provídencms; 

2• discussão do projecto n. l2G A, de 18\JS, 
deter-mi nando que a lmpren;;a. Naci<nJ:Il cot\
stitua um servit;o cspecnl.l ll cargo •lo Minis
ter·io da Fazenda, que n. despez:r. c.! o e!Sta bele· 
cimen to Sl.!.ia Jei t1.1 Pl-'1' con f'.;t cht resp1·cti v a. 
receita, e danrlo outr(:S providencius, com 
suf.Jst it utivo 1la. Commissão de Fazenda c 
lnd ust.l'i~~o ; 

2" d i.scussü.o o! o projecto n. :lS, de 189!), 
a.utol'izando o Oovel'no (1. a.bri1' ao Mini~t.erio 
das Rei<IÇÕ<:s Exteriores o credito 1le 
96:~·l6.~9ll ,sP.m preju izo dos juros que tenham 
de ser accrcscidos. p;tra liquidar •~~ r cdu
maçOes das L·'~açGes da Grã.· Flreta.uh&., 
Franç::.., Austria.·Hnugr!u. e ltaiia p~l:~ co· 
branca íudevid:1. proecdida pelos Estados do 
Pernambnco, :\ l a.gôa.~ c: Rio liranrle lio Nol'tt'l. 
do imposto sobre n•tYirJS dessa;; nacion:~li· 
danes, ficando os rereriLlos Estados reapon~a· 
veis pela somma que fõr despendida e do. 
qual embolsa.rllo a Uniã.o ; 

2a discuss\lo do projecto n. 35, de .1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
;:\finisterio !la Justiça e Negocias Interiores o 
cre·fito extraordinario de 1 :(:H2.<;903, pa.ra 
pag:u• ao Dr. Hent•ict ue Mat'tins a. gra.titica.ção 
que lhe compete, por ter exercido o cargo ele 
secretario da Faculda.de de Direito elo Recife 
l.furnnte o tempo decorrido de 28 de a.gost~ 
de 1894 '" 31 de dezcmlíro de 1895; 

2• discussão do projeoto n. 34, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio ela. Guerra. o credito extraordina
r-io úe 7:500$ pal'a pagar il. viuva. de Mathew 
Lawrie os Sl3tviços prestados pela lancha de 
sua propt'iedade Promptv.s ás forç1s legaes 
que operam em Nictheroy; . 

1 o discussão do projecto n. 36. de 1899, 
csial;eJecendo regras par a a qualificação de 
j u ra.dos federaes e pa ra a respectiva revisão ; 

Discussão unice. do parecer n. 16 A, de 
1898, opina.ndo pelr~ a.pprovaçã.o da. emenda 
substitntiva ao parecer n. 16, do mesmo 
ann o, q ue indefel'e o requerimento em que o 
general Dr. Alexandre Marcellino Bayma, 
in,;pector gel'a.l do corpo sanítario do exar
e! to, petie o pagamento da. difi.-rcnça c.le gra
tirica<;lio que pcr·cebe e a que é pel'Cebidtt. pelo 
cllefe do corpo de ~autle da armada ; 

Di~cussú.o unica do projecto n. 39, de ISQ9, 
a u turizando o Porler Execntivo a conceder a. 
Octa.vio Augusto Borges, 4• escripturario do 
Tribuna l de Cont a.s , um anno de licença com 
ordenado, para trata.r de sua. saude ; 

DiSt';ussãn uniea. do projccto n . 37, de 1899, 
autor1zando o Podee Execut ivo a conceder • 
ao engeubeiro civJl Aglibcrto Xavier, pre
pa.r•at.lot• 1.~e chimica. organica da Escola Poly
tcchlüca da. capita l Federal, um anno de Ji. 
cença., com ordenado, para tratamento de 
sa.ud!!. · 

Lcvunt:t-sc :~ sessão ás 4 horas e 30 minutos 
du. tar•le. 

ACl'A E~t 29 DE JUNHO DE 1899 

p ,·csi·tenci'' do Sr. Silva Mari'.;; 
( 2·• Secrct·.wio ) 

Ao meio-dia procede-se á cllamada, á qual 
!'espow.lem os St'5. Silva. ?o!ariz, Trindar1e, 
Pr-anci<co Souró, Cnrvalho Mo urão. Lamouniet' ., 
Goo loft•edo, i\í n.noel Fulgeu~io, Liac.lolpho C:l.c
tanu, Olega.rio Maciel, Elias Fa usto, Cinci
n:n o Braga, Leopoldo Jar.Um e Pedt•o Fer
reil'(l. (12). 

Dcil:n.m de comparecer com ca.ma. pa.rtioi· 
pada os Sr.:>. Vaz de Mello, Urbano Santos, 
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Julio ne Mello, Olrlos de Novaes, Heredi:L de I Monteiro de Barros, Udefonso Alvim, Hen- . 
Sá.. · Angelo Neto, Augusto MontenC'gro, Theo- rique Vaz, Antero Botelho,. Alfredo Pinto, 
tonio de Brito, Matta BaccHar, Luiz Domin- Octavifl.uo <le Brito. Alvaro Botelho, Leonel 
gue:;, Ltodrigues Fernandes, Gn~delh:~. ~lou-1 ~ilho, Ferreil':l, Pires. Ant.onío Za.cha.rias, Ro
rã.o, Eli:ts M:,rtins, CoeltiO U$boa, Jos.; Ma- dolpho Abreu. Cupertino de Siqueira., Au· 
riano, Teixcil·a de Sá, Ccelho Cintra, João gus1io Clcmeotino, Telles de Menezes, Theo
Viciru., Pereira tle LyJ•a, Pedro P erna.mbuco, t.:mio de )l<tgalhães, Nogueira. Junior, Ar
Nciva, Seabra, Milton, Aristides de Queiro:l, ttmr Torres, Eduardo Pimentel, liodolpho 
Vergae de Ab:·cu, Amphilopllio, Paranhos Paixão, Paclua Rezende. Galeão Carvalhal, 
Montenegro, Pinheiro Junior, Tot·qtta.to 11o- Luiz Flacguer-, Doll).ingues de Castro, Oli
r ciro, Fonseca. Portella., Urbano Marcondes, veira Braga, GtLStavo Godoy, Cosb. Junior, 
Gonçalves Ru.mos. Jacob da Paix5.o, Francisco Bueno de Andraaa, Adolpho Gordo, Cesario 
Veiga , Matta. }br hado. Lnmartiue,Mor~ira tia. de Fr e itas, Lucas de Barros, Edmundo da 
Sliva., Alvares Rubião, Casemiro da Ro- Fonseca, Paulino Carlos, Ovidío A.bro.nt es, 
cht\, Di no Bueno. Alfredo Ellis, Francisco Gli· Herrnencgildo de ;\loraes, Alves fle Castro, 
cerio, Arthm' rüeuerichsen, l~otlolpho Mi· Luiz Adolpllo, Brazilio da Luz, Lamenha 
randn., Car·:LCciolo. Mello Re~o, Xavier do Lins. Paula. Ramos, Francisco Tolentíno, 
Valle, Alencar Guima.rãe3, Leoncio Corrêa, Marçal Escobar, Diogo Fortunn., Apparicio 
L:.ut·o MUilei'. Hioio Ca:;ado, Guillon, Possi· :\-!aJ•iense, Fl'ancisco Alenca.stro, Riva<lavia 
donio da Cu nha, Victorino Monteiro, Aure- C•Jrr~. Campos Ca"ttier e Cassiano ·do Nasci
liano Barbosa, Pinto da Rocha, Vespa~jano mento. 
de Albuquerque, Py Crespo e Azevedo So-
dre. O S1•. Pre$idente- Responderam 

ú. cham:tda. 12 Srs. Deputa{los . Hoje não ha 
E sem causa os Srs. Silve1•io Nery, Car- sessü.o. Designo para amll.nhã a. seguinte 

los Marcellino, Albuquerque SEH"ejo, A!l:orim ordem úo tl il~: 
Figueira, Pedro Chermont, Enéas Martins, ~ . t 
Serzedello Co!'rea, Viveiro~; Edurn·do de ~r- Votaçao das segum es ma terias: 
r eti.o, Cullllll Martins, Anizio .te Abreu, Hen- Do projeclo u. LO B, de 1899, com o parecer 
r ique Va.Uadares, Marcos de Araujo, Peúr·o sobre emendas o.trerecidas na. :3" clrscussão do 
Bor~es, Thomaz Accioly, Torres Portugal, projecto n. 10, do corrente anno, que crea 
J use Avelino, lldefonso Lima, Jcfío Lopes, um fundo especial applicn.vel ao resgat e e 
F1•uncisco Sil. Marinho de Andr:ulc, Helvecio outro para garantia. do papel-moeda. em cir
Monte, Frederico Bol'ges , Augusto Severo, culação, ca.tla um constituído com os recursos 
T;;.vares de Lyra, Fl•a.nclsco Gur·gel. Eloy üe que euumera, c dó. outra3 prvvidencias; 
Sljuzn., J usé Pe1·egrino, Appolonio ZeuaydE's, Oo projecto n . 21 A, de 1899, com o parecer 
Et•mirio Coutinho. Alrouso Costa., Herculano sohl'e a. emenda ofi'erccida. na 3·· discus8ão dO 
BanJeira, ~ialaqui: ·s Gooçalves, BarlJosu. Li- proj.:cto n. 2 1, do COI'reute anno, que a.u~ 
ma., Martins Jonior, COrnelio da Fon- toriza. o Poder Executivo a abril• ao Minis~ 
se~a.. Moreira Alves, .JuYencio de Aguiar, teria ela Justiça e Negocias Interiores o cre~ 
João de Siqueir<\, Arthur Peixoto, Rocha tlHo de ~1 :520$. supplementar a varias verbas 
Cavalcante, Euclides Malta, Ar<tUjo Góes, úo art. 2·• <h lei n. 560, de 31 de dezembro de 
Arl'Oxella.s Ga.lvão, Geminiano Brazil, Olym· 1S08; 
pio Campos, Felisbello Freire, Rodrigues Do projecto n. :W, de I~Q9, fixando a com· 
Doria., Jayme ~Jllas Bo~s, C~tro Rn~ello, petcncia dos presi<i entE:s •la.s Jnnt:r.s Com
Tosta, Ma.noel_ caeta~o. ~ug~u:o _Tou•m!10• merciacs, uas capit:le.s rJos Estados onde est.as 
Pa.ula. Guuua.~'lles, .lo~ _Dant~~ Ftll~o, A<~al- funccionarem e dos juizes tlo commeroio- ou 
be~to Gul~a.l·aes,- Le~vlgtldo ~ligue eras, h.o-l quem snas l'unc•:ões exct•(:er- nas demn.is 
dr1gues Lrma, ~olcutmo do& ~•Lnt~, Etln:mlo com:.tr cas em quo liir tiomicilio.do o ncgo
R~os, Mat•eolln? '\!ou r~, ' ·•~l~wo L?re_to, ci<mte. pam preencher (l.S Lul'molido.des do 
JelOJ?YID.O Monte1ro, Jose Mn~tmho, X.tvrer art. 13 do Cotlig-o do Commercio para n. vn.li
da ~llvemt, Oscar G~ooy, lnneu Machado, da.de juridica. dos livro,; t\ I)Ue so refere o 
Alcmdo Guanab:1.ra, TtmothPO na Costa, AU~ a.rt . li do citado codirro (2" discussii.o) • 
gusto de Vasconcellos, ltaul Barroso. Sa . ., c . ' 
Freil'e Belis:r.rio de Sou?..a, r'crdra dos San - l Do prOJ~Cto n. 4.), de 18:)9, com o pare~r . 
tos Érico Coelho, Nilo Pe~.a.nh:t, ,\!; es · h~' sobr~ a.-; emendas <\pres2nt:J.da.s na. 3· ~lS· 
Brito, Leonel Loreti, Si!Y<L Castro, Agos- cu~s:~? do pro,;e<:io n. l1 G, de 1896 (Cod1go 
tinllo Vida.!. Ernesto Brazilio, .Julio dos San- Pennt da Republlca); 
tos Deocleciano t:e &JUZII.. !lt rl'OS Franco Ju- c.mtinu:l.l;."io da 2" discu;;sã.o do pl'OjGCto 
nio~ Berna.rdes Dias, Pa.utino tle Souza Ju- n. 33. de 1899, autoriz:ando o Poder Executi
nior' Campolina, Mayrink, Ca.logera.s, Al· vo, dentro elo actual exercício, a. fazer a.s 
meida Liome:>, João Luiz, José lJonifacio, nece5!5a.ria.s oper-.1.ções de credito para. dar e:t-
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ecução âs sent.<Jnçag da. Justiça. Federal; pas
sadas em julgado, mediante aceordo com os 
:respeeti vos credores, e uâ. outras provi-
dencias; _ 

2' discussão do projecto n. 126 A, da 18Q9, 
determinando que a Imprensa. Nacional con· 
stitua um serviço especial a c~rgo do Minis·· 
terio da. Fazenda, que a despeza do esta.hele· 
cimento seja feita p or conta da respectiva 
receita., e dando outras providencial!, com 
substitutivo da. Commissii.o de Fazenda e 

ao engenheiro civil Agliberto Xavier, pre
parador de cbimica. orga.nica. da Escola Poly· 
tecbnica da Capital Federal, um anno de li
cença com ordenado, para tratament o de 
saude. 

41• SESSÃO EM 30 l>E J UNHO DE 18g!} 

Industría; . PresidenciJ. do•· S1·.;. Va: de .illello (P~·~· 
2• discussão uo projecto n. 38. de 1899. sidellte), Ca,·los de N o-oaes (t• Secretario) 

autorizando o Governo o. abrir ao Ministerío Va.: da Mello (P;·esidente} . ' 
das Relações Exteriores o credito de 
95:94.6$911, sem pre.iuizo dos · juro$ que te
nham de ser accrescidos, para liquidar as 
reclamações (l.as Legações da. Grao·Bl'etanha, 
França, Aush•ía.-Hungria c Italla pela. co· 
brança indevida procedirla pelos Estados de 
Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, 
do imposto sobre navios dessas nacionalida
des. ficando os referidos Esta. dos responsa v eis 
'Pela somma. que fôr despendida, e da qual 
embolsarão a União; 

2• discus,ão do -projecto n. 35, de 1899, 
autoTizando o Po1ler Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça. e Negocios I<~teriores o 
credito extra.ordina.rio de 1:612.$903. para 
pagar ao DI'. Henrique Martins a gratificação 
que lhe compete por ter exercido o cargo de 
secretario da. Faculdade de Direito do Recife, 
dure.nte o tempo decorrido de 28 de agosto 
de 1894 a. 31 de dezembro de 1895; 
z~ (\i~cussã.o do projecto n. 34 ' de 1899, 

autorlza.nilo o Poder Executivo a. abrir ao 
Minist erio da Guer!a o credito extraordinario 
de 7 :500f;i, po.ra :pagar <:i vluva. de llfathew 
Lawrie os serviços prestttdos pela lancha de 
sua. propriedade ~<Pr_om:ptu~ its forças lega.es 
que operaram em N1theroy ; 

1"- discussão do projecto n. 36, de 1899, es· 
tabelecendo regras para qualificação de ju
rados federaes e para. a respectivt> r evisão ; 

D.iscussão unica. .do p:~.rccer n . 16 A, de 
1898, opinando pela approva.çã:o da emenda 
substitutiva ao :parecer n. lO, do corrente 
anno, que indefere o requerimento em que o 
general Dr. ;.lexandre ,_brcellino B3yrna., 
inspector ger <~1 elo corpo sau i ta.rio do exer
cito, pede o pagamento da lli:trerenç-a de gra
tificação que percebe e a que é percebida pelo 
chefe do corpo de sa.ude da armada ; 

Diseu~ii.o unica. do pr'ojecto n. 30. de lGS9. 
autorizando o Poder Executivo ·a. concede1· a 
Octa-vio Augusto Borges, 4" escriptura.rio do 
Tribunal de Couto.s. um anno de liilença MlD 
ordenado, pa.ra. tratar de sua :>a.ude; 

Discussão unica. do projecto n . 37, de 1809, 
autorizando o Po:der Executivo a conceder 

Ao meio-dia. pt•ocede-se ã. cha.mada, á. qual 
respondem os Srs. Va.z de Mello, · Carlos 
de Novaes, Silva Mariz-, Angelo .Neto, Gar
I os Marcellino, Amorim Figueira., Au
gusto Montenegr o, Theot'Jnio de Brito, Vi· 
veiros, Ouedelha Mourão, Eduardo de 
Berrêrlo, Cunha. Martins. Anizio de Abreu, 
Henrique Vallad:.t.res, Marcos de Arau}ó, 
Pedro Borges, Thomaz Accíol v, Fran
cisco Sá.. Marinho de Andrade, Tã-vares de 
Lyra, Francisco Gurgel, Eloy de Scmza, José 
Peregrino, Trinda.rle, Appolonio Zenl!.y.!es, 
Martins Junior, Cormlio da Fonseca., Moreira 
Alves, Juvencio de Aguiar , Rocha Cavalcante, 
Neiva, Seabra, Castro Rebello. Milton, Tosta, 
Francisco Sodre, Paula Guimarães, Ma.rcolioo 
Moura, Pio beiro Junior, Augusto de vascou
cellos, Raul Barroso, Nilo Peç&.nha, Silva 
Castro, Ernesto Rrazilio, Almeida Gomes, 
João Luiz, carvalho Mourão. Jose Boniracio, 
Monteiro de Barros, Ilde!bnso Alvim, 
Henrique Vaz, Antero Bot elho, Alfredo 
Pinlo, Leonel Filho, Lamounicr GotJofre· 
do, Augusto Clementino, Telles de Me
nezes, Theotonio de ~iagalhiies, Nogueira. 
Junior,Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
E.-lua.rdo Pimentel, Olegario Maciel, Pa(lUa. 
Rezende, Ga.leão Carvalhal, Luiz f'la.cquer, 
Gusta. vo Godoy, Bueno de .Andra.d:J., EWts 
Fausto, Cincmato Bn.•ga., Hermenegil<lo de 
Moraes, Alves de cast ro, Leopoldo Ja1•dim, 
Luiz Atlolpho, Bruzilio da. Luz.Lauro nlüllcJ•, 
Pa.ula. Ro. mos, Fmncisco To!entino, Pedro 
Ferreira, Gui!Jon, Marçal E~cob<ll', Oiogo 
Fortuna, Appa1•íc!o Mnrienso, Vesp••~!ano do 
Albuquerque e CaEsip.no dll Nasci men to . 

Abre-se n sesstí:o . 
Dei,:am de cornpa.recer com ca.u:s:1. Il:\rticí

:pa.da os Sr~:. He1-edia de Sá, Ma.t ta. !3a.celiar, 
Rodrigues l~erno.núes, Elias ~Ia:rtins. Hclvecio 
l\Ionte, Fl'&derico Borges,Joiio V!eil'a.,Tcixeira 
de .sá, Pel'eira ~e Lyra, Pedro Pernambuco, 
ArlStJdes de Quefruz. Vergne de Abreu,Ro<lri· 
gues Lima, Pa.ra.nhos Montenegr o, Xa.vier da 
Silveira, Os~~r Godoy, lr]neu Mllchado, Pe
reira, dos Santos, Fonseca Por tella, Atre.s 
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Brlto, Leonel Lorcttí, Barros Franco Junior, 
Bcrnardes Dias. Urbano M>~rcondes. Gonçal
ves Ra.mos, Jacob da Paixão. Francisco Ve1ga, 
A lvuo Botelho, Cu per tino dt.> Siqueira, 'M~tta 
:Machado, Rodolplw Paixão, Lnmal'tine, Mo
reu:·a. da Sil ~·a, Alvar.es RuiJião, C1semiro ela. 
Rocbn, Dlno Bueno, 01i,·aira Braga, AlfNdo 
Elli~. P:1ulino C<\rlos, Arthur Dicúet·ichs~n, 
Rodolpho :'.1iraur1a.. Cat·acciolo. Xavier do 
Valle. Leoncio Cot't'êa, Plínio Cas."lrlo, Possi
donio da. Gunll~. Aureliano Btwbos", Pintl\ 
da. Rocha, Py Crespo, Campcs Cartier e Aze
vedo Sou1·é. 

E. sem ca.us..'\, os Srs. Arroxelbs Gnl\'ii.O. 
Olympio .Campos, Fe.lisbello Freire, Ma:rroel 
caeta.no. Joio Unntns Filho, Eduardo Ramos, 
·ococJo,~iano do Sou;:n, Ft~l·rcira Pires, Anto~1io 
.Zach:u·i~s. :\dolplln Gort1o, Ceõaric do Ft•eitas, 
Lam euha, Lins e F lO.!tCbco .Aicncastro • . 

S.\ o l idas f:l ocm tfeba te o.r•provádas n-s netas 
d~. sessão) de 28 e a do dia 29 do corrente. 

moria. SS. Exs .. como outros compa.nheirO!! 
de 1 ancada, entendiam entiio que era uma. 
coacção a liberdade il.a palavr:\ aquella re
stricção feita. no momento, como dizia-se, do 
estado de sitio, ao direito de discutir. Pois 
bem, esta ma idéa foi apoiada , e, entretanto, 
a indicação, coitada! dorme o somno dos in
nocent~s. talvez de accordo com a origem. 
(Risos.) · 

Penharam maliciosos, quiç.á, que houve.5se 
a.tt·a.v~s d:1quet1as palavras um outro pen
samento; ma~ não ha;y·io. sinã.o o desE-jo de 
obsta.!' a rtuo nf~o se osphyx.iassem os (1e1;atea, · 
p:u·a o que bastava. que nã.o se riscasse do 
Regimento uma· unica, pal:i:vra, a pa.lo.vra
deb:o.te- e cntiio p1.Hlcssern , como no coso 
vertente des~jar~. os parer:eres sobre as 
emencl:1s apresentaJ.n~ aos projcctos ser no
,,.a.mente rJiscut,htos ou sobre elle.> abrir-se 
<li.=;cus5;l:) ampla. 

Acccntuam, ne:·sa. Oll<!asião, que, quanclo os 
projectossão dealtll importancia,como o que fi.. 
gura no. ordem do tlia tle hoje-o Corligo Peno.(. 

O §t• • .l" t-1ccretaJ•io declara. que trn.balho importa.ntiss•mo, de alta monta . de 
não ha expediente ~obre 11. .Mesa.. grande responsabilida•le, de magno interesse 

para a Pa.trh, de subitta honra para a. illus-
0 Sr. :l\õ.eiva decl:tr:t ser a. quali1le.de tre Commissão que o elaborou. á !'rente do. 

politic<Úalvez nnica que possuc,'a ue ser pt!r- qual acha-se o seu distincto compo.nheiro de 
tinaz ; e quamto o selL esp\1'\to, após os de- bancana., e pócte dizer me~mo um dos seus 
bates. elucida-se 1le morTo a ganhar um:~ con- guíns em que.stvcs de votação, que deu, com 
vicçü.o; qua.n•lo a experiench~ ensina-lhe que .os prof11nrlos conhecimentos que tem, parecer 
deve seguir· um camiuho, conveucitlo, custa. minu(lente soln~ essas dezeuas de einen· 
muito n. retrogr<t•!ar. das. a ponto de formar um livro, que certa· 

Eis por que nfio cessa de na tribuna se1' o mente i:l excepçiio do orador. foi lido e apro
êco da~ suas opiniões e, sinmltnneamente. funda.clo por todos os co llegas, que v ir am e 
daquelles, muitos dos qu •C> ta.lvo7., hoje. }JOi' analy,;aram as razões sobre as quaes devia. 
circumstancia qne não vem 6. jlCI!o l'efe1·ir, t!st:1.beh:cer-se a controversia- em um pro
não e:;tiio Jnn.i~ accàrdes com~igo; nã.o cr.ssando jt'cto rle tal ot·rlem, quaudo as opiniões pre· 
de reclamar peln. WJerdado da pala na nesta d~<'m de ser e:<p•mllidas, nii.o se póde cercear 
Casa, prote::;taudo con:;tantement.e pa:·a qne a o direito dos ora<JOl'es de se pronuncia.rem. 
discussão ~c 1;1çn., porque, embora repute-se c.,1·tamente os que fi.zeram detido estudo 
uma. clw:p:t seuiça, a. ve\·uadc 6 quo do. clís- soure o Co.l igo Penal, ficam seotidos do 
cussiio nasce a luz. nfi.,> lhes ser dado o direito de, em umn. 

Muitas vezes qus.ntlo, debates aqui se tl'a- qntJs•ii.o imP<>rts.ute como esta, cont~ta.rem ilo 
vam. a.nebatu.do pela palav r:~ dos otaAlorcs, opin ião com que roi contrariada;\ sua. 
:ll'l'.cstado JIO!o. logica <lrs aq;nmeutll~ ba,ca•los Com um:• tnl mediolu. probibitiva. não se 
no ua·eito, na j· Ti~pruvenc1a e nos conhcei- pti lo l!a.t• :~. ~ontrO\'l·J·sia que S•l tOJ'II:\ i nd is· 
mcnr.os pt·otissionaes o technicos, quo con· peu;;a\·e! em uwa materia. mommltosa. como 
correm pn.ro u. viclot·ia dos heroes tlos com· esta. Neste cnso, si so animasse a. far.er um 
bo.tes trihunicíos, o.cccitt\ e fiem:\ uma. requerimento pcr·aute a Camat'<1, S() ella c 
opitiião c o faz com con vicc:to ta! vez mais nttundcsse; )lorq uo o.;cuta.ndo·o cstt\, o que 
D.!'l'!ligatla. e prorun1la. 110 q.nc :~.queiJos quo assn.z agradece; seri:t o caso de a.veotar a 
doft!ndet'am-na, c quo de!Ja. :ts vezes se ali1 S• hypor.h()>e de um a.clia.mcnto da vot.a(i<"io, ate 
t;~m. qn•} SI\ 1leàH~!>e :\ mediria que estú para ser 

E' o que 5l' u:\ em relação :'' ' prote:sto que j ni:rada, r el:t C:~mn.ra. qual t: :t inrlica.ç:"ío mo
lcvantfl. cou ti'D-1\qtrillo que ciHunar·ú. attc11 ·: m,,p:.t vel do rm~mora.ve l orn.•lot.' pn.raense. 
t:::tlo (Co i tal'IIJO em tno•tl ). ::t medida do Cêr- 1í:.ts RC cont,ec~ sua nul liflarlc c iu>< uffi
cea.mento ch p :üa wa, ísto c, do. di.minuic;-f'w ciencb.l. (ncio apoi •.do•). não Jl0tie ter a. pre
do direito de rlhcutir nesT.t\ C<1.fl1:1.1' <t. tençiio de apl'é'i'entar um<• idôa em desaccortlo 

t:•n fin2 do u.nno p~ssed rr, t\pr('!;():ttou um:~. C•)lll S. Ex. cujo pl'e:.~ti gio reconhece. . 
indicaçii.o, que fvl apoiada por illu~tres Depu- SClrin. o caso rle apresenta;r esta. medida., 
ta.<los, cujos nomes gua.ed<\ como gr;\t<.\ me- m:ls, ao mesmo tempo, recein, que Yó. ella 
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contrariar aqttelles que, sotrregos, desejam 
vêr este projecto vota.do, projooto q'U.e en
cerra medidas sobre as quaes esta. cama.ra e 
o proprio paiz se dividem de modo nota.vel. 
Sendo assim, o orador que por systema e. 
gosto . não quer desagradar a.os seuscollegas, 
a. quem preza. ta.nto mais quanto ê muito 
grato as reiteradas atte-ncões com que o dis· 
tin$!'Ui'!m, limita-se a. chamar a. a.ttenção da 
Cama.ra. para este fll.êto, plrque s1 não passa.r 
a medida que restitne o direito rlas dis· 
cussões para as emendas, dar-se· ha. o ab
surdo constante-de em assumptos impor· 
.tantes, e d'a.lta ordem, emendas muito bem 
ba.seadM, serem rejeitadas pelo simples pa
recer da Commissão, sem que esta se tenha 
imposto o trabalho de dar a razão da re
cusa, o que tem acontecido muita.s ve
zes, e sem que o seu autor possa. sus
tentai-as. 

Nestas condiç1les. lembra. esta medida e 
cbama a. attenção da Camara. p11.ra este im
manso pa.reoor, pleno rle idéa.s tmporta.o.tes, 
que hoje va.e ser votado, 

dor, que a orientação da Camara. serã. outra. e 
o resultado da votação sera diverso ~l 

Julga ter realisa.do seu intento. e, pois, 
pre·scindo de apresentar requerimento de 
adiamento; porque não que-r melindrar· sus
ceptibilid.ades,.nem parecer que pretende es
torvar- a. marcha r egular dos trabalhos da 
Cama.ra.; limita-se, pois, a fazer t<stas refe. 
rencias. 

Lavra. o seu pr·otesto ainrla desta vez. Cla
marei. ioce,si!.ntt-mente; protestou, protesta e 
pl'Otestara; mas espera ainda ver o seu modo 
de pensar acceito franca.mente pela. Ca.ma.t'a. 
Começou já. a. ver realisado o seu desi
derCttv.m . 

A indicação voltou a Commissão; esta, o 
orador· tem convicção, de que, vendo a dis
posição em que se acha a. Cam:~ra. ha. de 
em1ttir juizo acco:rde com a. maioria, que 
felizmente opina, assim afiançam os suas 
esta.tistica.s, que não deve vingar esse re
gimen de acquiescencía. passiv;J. e muda. 

Conclue chamando ainda a. attenção dos 
que hão de ser em breve os julgadores deSS<J, 
indicação, para que evitem que se -tique no. 
posição premente em que ora vão ficar os 
auto1·es de cerca de cem emendas ao Codigo 
Penal. e que n~o teem o direito de dllfeoder o 
seu direito, o direito do povo,-do.s oppri-
midos. (Apoiad~s; mv.ito bem .) . 

Sabe que ha Deputa.dos que estão peza.rosos 
de não poder redarguir aos argumentos 3pre· 
sentados pela Commissão e, para evitar 
que continue este estarlo de cousas, que 
fiquem os Deputados privados da sustentllçã.o 
de suas opiniões, da defesa. de seus direi tos é 
que assim eoergico recla.ma. 

O Sn.. MoREIRA ALVES-Já fizeram isto 0 Sr. ~ilo Peçanba- Pc~i a 
quando discutiam as emendas ·pala. vra. para com~u!?.icar a V· Ex· e l! Ca: 

• mara que a Comm1ssao nomeada para 1r a 
O SR. NErv .... vae responder peremptorh- commemoraçã.o do Marecha.l Floriano, cum· 

menteaoapartista,quejurisconsulto e pratico, priu o seu dever. 
como e,devesaberque muitas vazes os Depu· 
ta.dos limitam-se a apresentar suas emeoúa.s 
sem as funrlamentar, sendo apresentadas á 
llltima hora, sem que a Ca.mara. torne disto 
conhecimento: e o que sa dà 1 vão á. Com
rnlssao, a qual sobre ellas dá. parecer con
trario. por veze3 sem fuada.rnento. o os 
Deputados ficam inbibidos rlc sustentar n.a 
suns emeo.dll.:l, rebatendo os erro~, os en
ganos da. contrn.ri&dar!e. 

Mas a.dmittindo o.inda a hypothese do que 
o Deputado tenha fundamentado as suus 
emendas, póde a sua ídéa ter sido combatido. 
por arg-umentos, que niio sejam rla ordolm a 
fazer calar no seu animo os convicção d:\ pro
cadencin. do. l'O.Zlí.o d:1quelle que a. contraria e, 
então, é lmprcscincl!val que o Deputado posso. 
combater esses argumentos e mostrar o íun· 
da.mento qu& tevo para apresentar suas 
emcndns. 

E ·lemais ainda se póde da.r o facto de o 
Deputado apresentante a<1quirir outras ra
zões. t er-se aj'ossa.,io da. leitura de documen
tos, ter-~ e forta tecido com argumentus de 
ordem a aprot'undar sua. úpinião, e dever 
expendel-as; e quem nos diz, exclam:J. o ora.-

O Sr. Luiz Adolpbo vem nova
ment e submetter ã. cono~Jdel'açã.o da. Camllra 
um rE>que~imento pedindo ao Governo expli
caçõca sobre a procetlencia das armas e mu· 
nições de guerra r'le que se serviram em 
Matto-Grosso os partida rios do Sr. Ministro da 
Fazend:~. no a taque e sitio feitos aos poderes 
constituidos daquelle Estado,nos lameota;·eis 
acontecimentos que alli tiveram logur em 
abril ultimo. 

Mostra que ao passo que o Sr . Presidente 
<la Republ1ca. m:~.nifestava. um e scrupulo de· 
cit\írlo em fornecer ao presideute de M:t.tt o· 
Gro>so as a.rmas e mnnições de que este pre
cisava pa.ra o. sua tlefesa, encontra-vam .os 
revoltosos a maior facilidade na. a.cquisição 
dos elementos de guerra que a. União tinha. 
nos seus depo~itos p:tr.t a defesa nacional. 

E' assim que do deposito de artigos bellicos 
da. ~'ida.de de Corumbá sahir am para. o mnni
ciamento das !orças 1 evolucionari:•s cunbetes 
de munição para n.['mamento Comblain, que 
for:Lm dado:; a. consutr,o como tendo 6<'l'V1do 
para exercício de ttro. Está igualmente in· 
formado o ol'a.dor de que no bombardeio de 
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CUya.bã. fonm utilizadas Ianternetas que só I pa.ra o fim de empolgarem, .com o seu ao xi-
a torça federal poderia possuir. lio, os governos dos Estados. 

Cita o fact o jil denunciado na. imprem:a de Assim, o procedimeuto do Sr. Presinente 
haver o vapor L.td wia c• 'nduzído p:•-ra Matto- da. Republi<'a não encontra apoio nem na COn· 
Grosso 'gr·ande quantida~e de a.1·mamento e slituição Di.lm nos precedentes da nossa. curta. 
munições para uso dos revolto~·os. e declara vida politica, sob o novo regimen, 1de a. 
que esse Jacto prende-se naturalmente ao força, ferlera.l tem sido em diversos casus uti-· 
interesse que teve logo o Sr. Ministro da lizada para a devida protecção das autol'ida
Fazenda, substituindo o inspcctor da Alra.n- des lccaes. 
de~a de Corurnba por telegrarum:~. daqui ex· Lê.cm s~auida uma carta do Senador Ponce 
pedido :para. Assurnpção a o ministro brazi- em que e~te protesta em termos ca.thegoricos 
Iei1'0, afim de que este fizesse, incontinenti, e positivos contra o fa.cto de ser at tribuido a. 
chfgar a. Corumbá. a ordem da. substituição um accor!lo o acto da. a.nnullação da eleição, 
daq11elle funcciono.rio. acto qutl foi extorquido da. assembll!a. a. troco 

o orador acha. perigosissima.para a União rla vida de se~s m~P"bros ~!!a se~uranc.a. ~e 
a. política ina.u:Iurada pelo Sr. Presidente da u~~ populo~u.o.cuJas condH;oes eram as mais 
Republica. de entrl!gLlr os Estados .. ma-rrado;s cohcas posstveis. . _ 
e ma.nietados á política do~ seus ministros, De_cla.ra, finalmente~ que_ a pos1çao do S1•: 
constituídos assim perfeitos don<1tarios das ca- P1·estdent~ da .Rep!!bl:ca nao e a que ~ regJ.~ 
pitanias entregues a sua dis<'rição. men prestdencial md tca a. S. Ex., cUJ? go-

0 que t eve Jogar no Eliita·1o quê representa ve·rno se parece. com_ o d!'l alguns re1s de 
e um a.ttentado dos mais <>raves á. Constitui- França. de que a hJstorJa. olv1dn os nomes para 
ção da Republi<'a, que no "'seu art. 6, estabe- lembrar os Rtcheliens e os Mazarinos que os 
lece a.s ill.sposições claras e terminantes em governara.~. 
que o Governo Federal é cha.ma.do a proteger O ~equer1mento que ma~da. ó. Mesa. é o 
os poderes locaes. segumte: 

, Ana~ysando e~se artigo, demonstra. que as Requeir~ que por íntermedio da Mesa da 
dsSIJOSJções cont1r.Ja~ n?s_ ns. 2e~ foram tl'ans· Camara seJam pedidas ao Poder Executivo as. 
P!a.nta.das da CO!lStJtuu;:~:LO.~JE.erJcana, que ser- seguintes informações: 
vlu de mod.elo a Constituiçao de 24 de !eV"e- 1", qual era. a existencia do cartucbame 
reiro. para. arma Comblain constante da eseriptu-

Essa é a intelligenciaque se te.m dado sem- ração do depo; ito de artigos bellicos da ci
pre na gl".mde Republica. americana ás dispo- dade de Corumbá. até 1 de março do corrente 
sições alludida~, o que prova citando a. obra anno; 
de Dupriez e o Federalista de Hamilton. 2', qual a quantidade do referido cartu-

Não póde, portanto, prevalecer a. eonside- ch~me dada a consnmo para e:xercicio de tiro 
ração de que o Sr. Presidente da Repul>lica, desde Dquella. dnta; . 
a pretexto de ser juiz da conveniencia. e op- 3••, si a. força federal alli estacionada tem 
portunidade da intervenção, deixe de dar eiTectuado exercicio rle tiro e quaes os dias 
execução a um artigo da Constituição, cuj:•s em que 0 tem r ea lizado; 
disposições não apr~entam duvidtt alguma. 4', si o comman<.lante do í• districto mi
na sua a.pplicação, ma.ximb no caso de Matto litar ja infor mou ao Governo sobre a proce
Gro~o onde as .requis1~s da intervenção fe- dencia dus lanterBet:ls que foram empregadas 
deral tiveram log-c~r j â. da parte do ,Presidente pelos rovoltosos no bombardeio d<\ cido.de de 
do Estado, já da. parte da Assemblea Legisl&· Cuyabâ.; 
ti v a. r eunida em sessão permanente· &>, si o Governo tem sciencia do armamento 

A attitude do Governo. recommendando ex· e das muaiçoos de ~"Uerra que fora.m comlu
pressnmente ao commanrlnnte do distt·icto a zidas para Matto Grosso a bordo do vapor 
ma.is rigorosa. neutralidade, acba.ndo·sc ji1 a. Lada1·io e quo.es as providencias o.dopta.das 
capital sitiada c a assembll•n. debaixo de co· no St;Otic!o de impcuir n. iatt·ot.lucçü.o d~s!l 
acção, só se justifica pelo désejo de cnt1·egar Jn:Llerinl de guet•ra . 
os l>oderes Executivo e Legislativo do E,u.w~~ 
á discreçio dos partidarios do Sr. ministro dn Vem tL Mesa, ó lido, a.poindo e posto c;m 
fazeuda.. rltscussã.o, que ó a.·liadtl. por tar }ledido a pa

lnvrn. o Sr. CtiSSi<Lno uo Nascimento, o se-
Si a5:>lm r.i, o procedimento do Governo de· guinte 

verá. despertal' .• obre o futuro do reg-imen fc· 
derativo as mais !lêrias apprehecsões pal' 
p.1.rte dos governos locaes, que te1·ão de sus· 
tentar pequencs exe1·citos permanentes para 
se defenrlerem da. aggres...-.:ão da.s forças fe· 
deraes, ma.neja.das ao talante dos ministros, 

Requeiro que, por intermedio da. Mesa. da 
Camara, s~ja.m pedidas ao Poder Executivo 
as seguintes informações: 
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1, qual ern. :1. e:xistencia do cartuchame 
p!lr; arm;t Comblain constante da esct·t~tu. 
ru.ç:io do deposito de art•.g-os bellic,,s da ci
dad~ corumbâ. ató l de março do corl'ento 
ao no; 

2', qual a qua.ntirlade des$e. cartuchame 
dada. n consuma paro. exercício de tiro desde 
aquel!a do.ta; 

3', si n. força. federal al!i estacionada tem 
eff<!ctwodo exercido de tiro e quaes os dias 
em que o tem rea.lil:il.do; 

4.", si o <',omma.ndante do 7" districto mi:
litar ji inrormou ao Go\•erno sobre a proeo
dencia r las la:n terneta.:; que li.• r,, m em prega:lns 
pelos r t:Jvoltosos no bombo.rúeio d;\ ci•hule de 
Cuya.bú; 

5". s i o Governo tem sciencia <lo nrm:t· 
roento e muniçuf's de guerra. •lUa foram con· 
duzidos par:t i\!atto Gt'O~so a bordo do V:q>or 
La.dario e qu&.es as pl'ovidencias adnphnlas no 
sentido de impedh· a introclucção no l:."stado 
des~e materitll de guerra. 

Sala rias sessões, 30 de junho de 1899.
Lui:; A.dolpho. 

O S ... Augusto Clement,ino(pa
ra uma explicaçt!o peswrl)-Sr.Pressidente,nã.o 
tenho o habito de fazer reclamações contra 
o sel'viço tachygraphico da Cama.ra, quer fa· 
zendo inserir uos discursos proferidos pelos 
diver·.r;os oru,lor·es, apartes por mim não pro
:t'critlos, quer, sobretudo, deixando de insl!rir 
apa.t•tes que aqui profiro em certas e deter· 
minadas occasiões, 1os qua.es sou eu o juiz. 

Vejo-me. porem, n<~ nece·sidad~. Sr. Pre
sidente. de fugir dessa minha norma. de con· 
ductn., fazend(l boje uma I'eclama.çao contra 8 
in>erção de apartes, que absolutamente niio 
pt'Oferi, no discurso pronuncia.do pelo illustre 
Deputado ~lo Itío de Janeiro, cujo nome 
peço licença. para declinar. Sr. Erico Coe-
lho. · 

Este discurso pl'onuuciado na sessão de 25 
de maio de;;te anno. só no Diario do Congresso 
de hontem vCliu publicado. 

O illus trado representan te do Rio de .Ta.
neiro fez uma critic;1 a.cerb:t e mordaz da 
mensagem do honrado Presidente da Repu
blica, quandose refere ao ponto especial em 
que trata das finauç,as do palz e onde diz, o 
seguinte: «Em paizes como o nosso, em 
que circula enorme m:~ssa de papel de 
curso !orçarlo, o ouro abanolona a. sua impOl'· 
tante funcção de agente da circulaç-ão e entva 
na ca.t!Jegoria de simple::; mercadoria. Ope
ra-se então a grundetransrormação, em vir
tude da qual, fleixal)do de ser unidade para 
mertir valures, p:t,s:::. ella propric a ser me
<1ido, como toua.s as outras mercurloria..::, pelH 
unidade do pa.pel moeda. ínconvert1vcl: 
doude resulta. que, quando os preços das mer-

ca.dorias se ele'liam, como a.ctualmente, o 
preço do ouro, que funcciona como merca
doria, t:,mbem sob·~. e o augmento do agio 
d~sso metal se tra.úúz p~la. baixa. cambittl.~ 

Sr. Presidente, não venho discutir esta. 
parte da. rnens:tgem presidencial, outro é me11 
intuito no momento actu:ll, ma.s declaro não 
conh~cer verdt~de mais verdadeira, do que 
essa que acba contida, na. mensa.gern do 
Sr. Pre$iuente da. R~publica. 

O illu~tr-s repre~enta.nte do Rlo de Janeiro, 
fa.;:enào acerba critica de~ta parte da mensa
gem, disse o seguinte: 

« Sabem-me dizer os Srs. DJputados, si :l.l
gum dia, em pa.iz qualquer, o papel-moeda. 
inconvertivel, íoi o fiel do ouro, aqui ou alhu· 
res, na. balança internacional? 

O Sr . Augusto Clcme;ltino- Já. 

O S1·- Erico Coelho- Aqui, no regimen do 
curso fo1•ça.áo ou a.lli e a cola. 

O Sr. Augusto Oiementi'IW- Mas so'!los, de 
certo t~mpo a esta. parte .» 

Sr. Presidente, eu, como pretendido autor 
t1estes apat'tes. declaro a V. Ex- e á Camara, 
que nãO os entendo absolutamente e que com 
certeza não os proferi. 

Tenho ta.mbem certeza de que nenhum 
interesse tinha o illustre Deputado, e confio 
rnesrno na gr·andc lealdade do i!Iustre repre
sen tant e pelo Rio de Janeiro para. não jul
gal·o capaz de inserir em sou discurso apartes 
que nã.o fossem rcaes. 

Já não é este o primeiro engano tachygra.
phico e a prova. é que sc acha no ruesmo 
diSCUISO do honrado Deputado o Sr. Erlco 
Coelho o seguinte; 

«0 meu prezado ami~o de representação 
fluminense disse que eu a.busaV;\ do meu 
sa.ber medico expondo o Chefe da Nação á. 
irri~ã.o public~ com symptomas de valor. 

O Sr. IJelisario de Sou::a-Rectiftco; não 
foi isto que eu disse.)) 

O Sr. Belisa.rio de Souza, illustre r 9pre· 
seutante do Rio de Jane1ro e um dos orna.· 
mento.s desta Casa., rectificttndo o seu apartG, 
rli~se o seguinte: «0 meu aparte foi est<J : 
V_ Ex. está. abusando rlo seu saber de medico 
e de lente da Faculdade para ahn.ter o presti· 
gio 1lo Sr. Presidente da Republica..)) 

<<E' inexacto q11e etl me tive~se referido a 
sympt~mas de valor. Não é a primeir11. vez 
que a ta.chygraphia se illtule. attribuindo 8 
Deputados pbwses que não proferem• 

/ir_ Pre.~hlen te, sitllplE>smente para reclamar 
contra a. insJr çiio rlestes dous apartes que 
nào foram pol' m im prof~rirlos, é que tomei a 
liberdade de pedir a pala.Vl'a. 
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O Sr·. E•~ieo Coelho (p ·tr<~ uma Ar~hul' Peixoto, Euclides M:tlta,Ar nujoGóes,. 
expUcaçao pessoal) - Sr. Pl'esident e, an•lei Geminiano Brazil. Rodrigues Ooria. Jayme 
bem avisa1\o não entregando á typographia Vil las Boas. Eu~enio Tourinho, Am:philophio, 
do ])ia?·io Offici .. l as folllas de traducçãll que Adalberto Guimarães, Leovigi!do Filgueiras, 
m~ fora m presentes pol" parte do serviço Tolentino rlos Santns, Galdino Loreto, Jero· 
stenograpbico. nymo Monteiro, Torquato Moi·eira, José 

Mandei a imprimü• cópias desses a.ntogra· Murtinho, Alcindo Guanabara, Timotheo 
phos, que guardo commigo. · d;t Costa, Sá Fr·eire, Belisa.rio de Souza, 

De sorte que amanhã tral'ei a folha que Erico Coelho, Ag-ostinho 'Virlal, Julio Santos, 
consigna. . os apartes do dig.no Deputado por Paulino de Souza. Junior, Ca.mpolina, Ma.y-· 
Minas Geraes,. afi.m de mostr:Lr a S. Ex. que rink. Calogeras. Octa.vianode Brito, Rodo1pho 
niio flli eu o culpado rla inftdelidade da pu- Abreu. Arthur Torres. Domingues de Co.stro, 
blicaçüo olficia.l a: respeito desses apartes. Costa Junior, Lucas de Barros, Edmundo da. 

o SR. AUGUSTO CLEI>IE~TINO _Não ponho ·Fonsec<t, FranciscoGlicerío, Ovidio Abrantes, 
em duvida a. lealda!ie de v. Ex. Garanto que :-..Ielio fu>go. Alenc:~.r Guim:J.rães, Yicwrino 
V. Ex. não os comprehende. :Monteiro e Rivadavia. Corrêa. 

O SR. ERtCIJ CoELHo- Mas eu, que estava 
no proposito ele mandar imprimir o discurso 
com os apartes ta.es quaes do serviço tachy· 
grapbico, salvo o di!'e·ito de abrandar as roi· 
nhas expres:;õl's,como- de facto corrigi a. l gun~ 
trechos do di~aurso, não alterei nenhum dos 
apartes com que o.s Srs. D~putados me hon· 
ra.ram. 

E aproveito a occa.sião para pedir aos Srs . 
Deputados que reclamem contra.·~ ioexa.ctidão 
dos apar1es que poi."ventura SS . EEx. pro
feriram durante o discurso que proferi parto 
no dia 22 e parte no dia 23 de ma.io do cor
rente anno. ant~s de ser a. publicação trans· 
lada.da do Di·.~rio Otficial par·a os Ann:tes da 
Camara, pois ainrltL é tempo de corrigir. 

Quanto á reclamação que <~Caba de tazer o 
digno Deputado por Minas Geroes, nã.o e pre· 
ciso que a Mesa ornene a elimina.çãodos dous 
apartes a. que S. Ex. :;e referiu ; eu sou o 
primeiro a pedir ao Sr. redactor dos deba· 
tes. que está presente á ses;ão e ba momentos 
mostrou-me as provas do meu ~lscur·so autes 
de entrar para. o annexo dos Am•aes da Ga
roara, que f:tça. S.S. a eliminação dos dous 
apartes intercallados por uma ,pbrase do 
meu discur.>O. taes c •. nno f.,ram publicados, con· 
forme as n otas steno ·raphicas. E creia-me o 
Sr. Augusto Clen1entino qne não sou o:1paz 
de a.ttribuir a S. Ex. ou a outro Sr. Deputa do 
apartes incomprehensi veis ou como r:~ue!' que 
sejam iucorre.;tos •. 

0-SR. AUGUSTO CUi::\IEl\"l"L.'<O-Eu fui O pri· 
meiro a decln,rar que confiava. no. hones tidade 
de v. Ex. 

Compare~em mais os Srs. Urbano Santos, 
Julio de Mello, Silverio Nery, Albuquerque 
Serej >, Perlro Chermont, Eo~as Martin>. Ser
zerlello Corr8a, Luiz Domingu~. Torres Por· 
tugal, José Avelino, Ilderonso Lima, João 
Lopes, Augusto Severo, Coelho Lbboa., Et·· 
roirio Coutinho, José Mariano, Alfvnso Costa , 
Herculano Band.eira,C,oelho Cintro., Mala.quias 
Gonçalves, Barbosa Lima, João de Siqueira, 

ORDEM DO DIA 

. HQveodo numero, é annunciad:t a votaç.:to 
·das m<lterias indicadas na ordem do dia. 

E' n.nnunciada a vot:tçilo •lo projecto n. 10, 
de 1899, crea.ndo um fun!lo especiat o.pplica.
vel ao resgate e outro para. garantia rio pa
pel-moeda em circulação t3' discussão). · 

Posta a votos, é approva.na. a seguinte 
emendo. do Sr. Ser·zedello Corrêa : 

« Si í'nrem recu sadas as emenO:as :~ocimà, 
onde se lê, no art. 6' rlo projecto: 15.000:000$ 
-diga-se: 20 .oao: OOO$OOll. )) 

São successi\·amente p ostas a v.Jtos c re~ 
j ei tadas ;.~s emendas do sr·. Serzedello Corrêa. 
aos arts. 4•, 5·· e 6" do projecto; a. do Sr. Oa.-
lotto Carvalhal ao art. G•. . 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda do Sr. Serzedello Corrêa ao art. 8• : 

«: Art. 8." - Accrescente-se: -e annual
mente dal'à cnnta:> ao Congresso, n'' relatol'io 
da Fazenda. do esta1lo dos fuudos de resgate 
e de garantia, indicando dettl.lhadamente l\S 
rendas que p<tra. esses concon·crem, o guan· 
tu m de cada umtl. e o movimento CJUe tenham 
tido os referidos fundos. >,.. 

.- \s,im emcnrlarfo, é apJH'o~·n.do em 3·' dis 
cussão n enviado a. Co:nmi~s:tn de Rertucçii.o o 
project o n. !O A, de 1899, crcantlo um fundo 
e~pllcia! applicavel ao l'esga.te, e outt·o llara 
garantia do papél·moeua r.m circulaçãn. · 

E' annunciada a. votaçTI.o do projecto u. 21, 
de 1890, qu<:~ autoriza o Po<lcr Executivo a 
abt•ir ao Miuisterio r!a .Just.iç<L e · Negocio,;: 
Interiores. o cr·cdito . do 21 :5~os. sup ;•h,men
ta.r a varias >erl>as do :u·t . ~o da lei n. 500, 
de :n de dezembro de 189S (3' di~cu~ão) . 

Posta. a votos, é rejeitada a emc11da do 
Sr. Coelho Cintrn ao n. 20 do projecto n. 2 1, 
de 1899. 
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Em seguida é n.pprovado ~m 3• discussão e 
enviado á Commissw de Reda.~ção o seguinte 

PROJECTO N . 21-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o E' o Po .ler E:tf3cuti ç-o a.u torizado 

a abrir ao Ministerio da . .Justiça e Negocies 
Interiores o credito de 21 :520.?, supplemeomr 
á s seguintes verbas do :~:rt . 2' da lei n. 560, 
de 31 de dezembro de 1898: 

N. 20. - Directoria. Geral de 
Sa.ude Public.:t-Despezas 
no Estado das Alagôas.. 1:000~00 

N. 21.-Fa.euldade de Direito de 
S. Panlo- Despeza. com 
equiparação de venci
mentos, de accurdo com 
o art. 3° n. VI da. lei 
n. 5SO, de 31 de dezem· 
bro de 1898.... . . ..... . . 10:200.'3000 

N. 22.-Faculdn.de de Oil•eito do 
Recife-Idem, idem..... 10:320$000 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr~. AUGUSTo Maili'I'Eili'EGRO, pela. ordem 
requer dispenS& de impr~ssão da re.i:~cçãn 
:final do projecto n. 101, de 1899, que se 
acha. sobre a. mesa. 

Consulta.da, a camara. concede a. dispensa 
pedida. 

Em se.,<ruida. e sem deb.\te approvada. a se
guinte 

REDACQÃ.O l?!NAL 

N. 10 0-1899 

do projecto n. 10 A, deste anno, que crea um 
fundo especial appUcavel ao resgate c outro 
pa.r .. l garantia do papel-moeda em ciroulaçúo. 
cada um constituido com o.~ recursos gu~ 
enumera ; c dd outras pro11iclencias 

O COngresso Nacional decreta.: 
Art . l. o E ' constituído um fundo especinl 

a.pplicavol ao resgat(l do pa.pel-moe1a, com 
os seguintes recursos: 

L Renda em papel proveniente do arren 
dnmeo to das estrad<J.S de fe1•ro de propriedade 
da. União. 

H. Producto dn. cobrança. da divida ac:ltiva 
da União, qualquer que sej:~. a. sua. natureza . 
jnclusive as sornmas provenientes da liqui
da.çã..., do debito tlos bancos €! dos emprestimos 
feitos ãs imtustrias sob <1. fórma de bonus . 

lU. Tod.as e quaesquer x·emhs eventuaes 
per~bitlas em p:~.pel pelo Tl:tesouro. 

IV. Os saldo.;; q ne se apurarem no Orça.
mento. 

Art. 2.• Para garantia do papel-moeda ern 
circulação é creado um fundo com os recllt'SOS 
seguintes: 

I. Quot a de 5°/o, ouro, sobre todos os di· 
rei tos de importação para consumo, que será, 
percet·ida :L partir de l de janeiro de 1900. 

U. O saldo das taxas <ll'tecada.da.s em ouro, 
•leduzidos os serviço~ que •. ne;:;ta especie o 
Tllesouro é obrigado a cu>'teiar . 

IH. o prod.ucto integral do arrendamento 
das estradas de ferro da União que tiver sido 
ou fôr estipulado em ouro. 

IV. Todas e quaesquer rendas eve!1tnaes 
percebidas em ouro. 

Parugrapho unico. Fica e:xcloido das disp_o· 
sições da presente lei o producto da opera.çao 
que porventura se realizar sobre a Estrada. 
•\e Ferro Centra l do BraziL · 

Ar~. 3. • Sempre que a situação cambial ~ 
o estado ela circulação o aconselharem, podera. 
o Governo empregar o fundo de resgate no 
a.u"'mento do fundo de garantia e vice-versa. 

O l'undo de garantia nunca podera serre
duzido a menos ,\e metade do seu valor. 

.Art. 4. • O fuudo de garantia. será consti· 
túido em metal ou seu equivalente e depo· 
site.do em um estabelecimento banca.rio de 
Londres, devenrlo os jUl'OS no deposito as
Silll constituído ser incorporados ao mesmo 
fundo. 

Art. 5-0 E' e:xtincto o direito de emissão 
conce(\ido ao Governo pelas leis de 29 de maio 
de 1875, 18 de jarrho de 1885 e 23 rle setembro 
de 1893. 

Art. 6." E' autorizado o Governo a.retira.r 
!l.o fundo de garantia. até a quantla de vinte 
mil c,mtQs, papel, para, por intermedio do 
Banco da. Republica, acudir ás neoossidades 
elo commercio por motivo de crise exce· 
pcionn.l. Os emprestimos serão feitos sob 
~a.rantia de títulos da dívida publica t'edera.l 
fundada. e por prazo não excedente de um 
o.nno. 

Paragrapbo unico . o capital e juros desses 
empr(!s timos reverterao para. o fundo ·de 
garantia. 

Art. 7." A incineração do papel-moeda. 
fllr -se-ha. com toda. a publicidade possível e 
pe la. fórm:l. julgad:t mais conve.:Jiente peh> 
Governo_ 

Art. 8 . o O Governo f<~i'Ú. publicar mensal r 

mente o estado d!l circulação do paoel·moeda. 
~ n.nnua.l meute d<.!!'á conhs ao Congresso, no 
r•!latot•io da i"~zenda., do e:;tado dos fundos de 
r·r~gate e de ga:rant!a, indicando detalhada· 
tnent., us rendas que :para elles concorrere!,[\, 
o g ua>ttum de cada. uma e o mov:iliJ(lJ;J,to que 
tenham tido os referit1os fundos. · 
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Art. 9. 0 Revogam-se as disposições em con
trar·io'. 

Sala das Commissões, de ,junho de 1899. 
-F • . Tote-ntino.- Euclides .Jiatta,- Pere
gl"irto. 

E' approvado o requerimento c1os Srs. Ju
lio Santos a Manoel Fulgenci.;,pedindo que o 
projecto n . 26, de 1897, volte com as emen· 
das a e[le oíierecida.s, á Com missão de Consti
tulção, Legislação e ele Justiça, afim de estu· 
dal-os e iu terpor parecer. 

E' annuncia.da a votMl"iO do projecto n.176, 
de 18116, reformando o Codigo Pena.! da. Repu
blica. com a.,; emenda.s consta.ntes do i mpresso 
sou n. 43, de 189il (3'' discussão). 

O Sr. Presidente-Ao proj->cto da 
CommistiãO apresenta1·am os Srs. João Vieira. 
e Teixeira ri e Sú dous substitutivos.que estão 
impressns, distribuídos e são coab~;:cidos da 
Ca.ma.ra.,dispen.sa.ndo·se á Mesa de fazer a sua 
leitura. 

Postos successiV>)mente a votos,são rejeitt
dos os substit u tivos offerecidos pelos Srs.João 
Vieira e Teixeira de Sá.. 

Srs. Rodr-igues Doris., Adalberto Guimarães 
e Alfredo Pinto. 

E' approva.da. a. seguinte emenda. dos Srs. 
Adalb~rto Guimarães e Joã.o Dantas Filho . 

~Art. 3 1. Em vez de-para.gra.pho unico
diga-se : § I•: 

Accrescente-sc : 
. § 2 .• NiLo haverá. circums ta.ncia a.ggra.· 
vante nos crimes commett.idos na conformi
dade do art. 29. '» 

São successivamente postas o. votos e re
jeitadas as emendas sob ns. 12, 13 e 14. 

E' a.pprovada a emJnd-l. da Commissão 
substitutin da que foi ofrerecida., sob o n. 13, 
pelo~ Sr3. Adalberto Guima.!".ics e João 
D1.1.ntas : 

§ 5.' Quando se reconhecer que o delin
queute simulou elementos, indicio.s ou ves
t tgios presumíveis da. criminalidade contra. 
um terceiro innocente, que pot· esta. causa 
veiu a soff'rer prejuízo ou qualquer con
strangimento. 

E' considerada. prejudicada a referida. 
emenda, sob o n. 15. 

E' o.nnunciada ~ votação das emendas con- São successivamente postas a. votos e re-
stantes do impre.sw n. 43, de 1899. jeitadas as emendas sob ns. 16, 17, 18 e 19. 

São successivamente postas a. votos e rejei
tadas as e mendt\S sob ns.l e 2, off'erecidas pelo 
Sr. Altredo Pinto: 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda sob o n. 3, otferecida pelo Sr. Al
fredo Pinto. 

<.<Art.- Não será punida a tentativa ne 
contravenção e nem de cl'ime ao qual não es· 
teja impo:;ta. maior pe!lllo que a de um mez de 
pr isãu com traba.lb.o." 

São successivamente postas a. votos e re· 
jeitadas as emendas sob ns. 4 e 5 dos Srs.Al
freúo Pinto e Rodrigues Daria.. 

E' approvada. a seguinte emenda do Sr. 
Alt.redo Pinto, sob n. 20. 

Em vez da. pala.vra.-emenda.-diga.-se : re
generação. 

E• app.tovada. a emenda da. Commis9ií.o sub
stitutiva da que foi o!Ierecida., sob o n . 21, 
pelos Srs. Adil.lb.Jrto Guimarães e Jo!o Dan.
ta.s Filb.o-Ao condemnado por duas ou ma1s 
'!lezes a pena excedente de ci11co anncs de pris~ 
com trabalho . 

E' conslderada. prej udica.da. a emenda. dos 
referidos senhores, sob n. 21 . 

E' igualmente a.pprova.da. a. emenda .d:l. 
Com missão, substitutiva. da. que foi offerecu1a. 

E' approvada. a seguinte emenda. da. Com- sob n. z·t, pelos Srs Adalberto Guímarã.es e 
missão ao art. 24 : Joii.o Da.nta.s Filho: 

«Art. 24. Niio siio responsavcis cri minai- 4;;\.rt. s 1. Não se considera. pena a suspensão 
mêute os que, por <le feitt~ co:tgenito ou a ·'qui- administrativa dos funccionarios publicos 
rit.lo do cercbro ou perturbaç'ío runccional nem a pl'isã.o prevent1va. dos indiciados ; não 
respectiva, não tiverem a livre determi- obstante serão compu~adas ambas na. pena 
nação de seus actos. imposta..' a.quella. por inteiro, e esta. com o 
. Para~rapho_ unico. Na. r.lisposiçã.o deste ar- desconto da 6• parte.,. 

hgo nao estao comprehendido3 os surdos· " . d d · d" da. enda sob 
mu!los, que tiverem recebido educação ido- F, cons1 era a preJU rca a. em 
nea, nem os que houverem commettirlo o o n. 22. . 
facto em estado de embriaguez, si esta não · E' annuncia.da a votação da se~mte 
fui procurar:la com o fim de animal-os á. pra- emenda. do Sr. Affonso Costa, sob n. 2;:s. 
tica do crime.» «Substitutiva ao art. 56-A condemnação 

S:lo successiva.mente postas a voto3 e rejei- por mais de cinco a.nnos terâ. como e1reito a. 
tada.s as em!)ndas $Ob ~. 6, 7, 8, ~ e ~o dos :perd~ d,o emprego publico, exercido pelo 
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delioquente ; por mnis de 10, a privação do • rompimento do vinculo conjugal quo se pre
patrío podet• ; c por 20, o divot·cio nos t(}r- tendo instituít• por· occasião de retorlll.ar-se o 
mos du decreto n. 181, de 24 de janeiro Colligo Penal. Essfl pll1·ase podef'ia dar a. eu
de 1800, si o conjuga innoceotc o re- tender qu<", s~gundo a leg:islaçáo em vigor, o 
querer.:~> conjuge ('.rimincso tel'ia. de ficar eteraamente 

atado á sorte r1o conjuge innocente. 
O §r. Presidente- Havendo uma 

emenôa. suppressi m da dispo~içü:o cootíd<L no 
art. 56 do projecto wb o n. 89, vou submet· 
tel-a à votação antes que a. Ca.ma.ra se mn.
nif~ste so\Jre a emenda. n. 23. A emenda (l. 

que me retiro b a dos S1•s. Trindade e Gue
rlelha Mourilo,tem o n. 89,in;erta a pags. 4t 
do impres~o n. 43 c é a>sim r~dlglda.: 
-5'<:jam supprimiclos o ultimo JM·iodo do 
art. 56 e do§ 2·• do art. 281. Tem parecer 
contrario da. Commissão. 

A se:pai'O çü:o j i se da. Contra o que voto, 
e pt:Lt·a que cllaruo u attençi"':.o da. Ca.mara,, é 
para. o direito que se pretende consagrar de 
qualquer dos dou,; cunjuges te1' o dil'ei~o de 
convol•l}' a noYa.> nupdus. 
DrvER~os SP.s, DEPOTADOS-~1uito bem. 

O S~t·. P.rosidcotc- O pedido do 
nobre Deputaúo pelo lüo 1le Janeiro vu.e ser 
S<.ttbfdto. 

O Sr. J.• §ecreltario lU o <trtigo 
O S~. BnrbQsa :l..in'la [pcl·r. orJem) <lo Codigo e a emenda. suppres~iva.. 

- Sr- Presidente, V· Ex· <tcaJ:ia de declarar Pl'OCeL1endo-se á I'Otação no mina.! ,respondem 
que a ~we~1d:~ que flg~ra, no 1mpre~so sob o sim., 1sto é, a)Jprov .• m a. rde;·irla.cmeuda sup
n. 89, :;ub~cr~pta peta~ SP"'· Trm·_la<Je c Gue- pt•essiva, oJitJrecida pelo,;Sr~.trin·lade c Guc
dellla ~ourao, tGm prcrerenCl<~ por ~er uellltt Muui'ãu, os :sr·s. ca.rlo;; M;ü'C<·l!ino, 
suppressr":_a ; e ~orno est~.emen<ht en~~n<le-~e Amorim FJ;;ueif'~t, 'Cri;ano SatÜllS, Vivd
com ques~ao ~oc!o.l do ~-u:; ele;'a.do a.caace, t·os, Gucdellla Momão, Eiu::u·(lo de Bc!-rêdo, 
qual a, de lt?stltulr-~e odt VGl'cto, rogo<\ V. E~. cu nua :\1artins,M«rco~ de Ar .• ujo,To~re; Por
co:nsultat: a Casa Sl cous~ntc que a vot.:\ç<>o I tu;w.l, UdefJnsu Liml-, fr(l.l!cisco Sá, Ma· 
SeJa nommal. Jl'inl1o de Anr!rade, Tavares ti e Lym, Fran· 

Coasultada. a Camara, cí :l.pprovado o r,;. cisco Gurgel, Jo~e l'Ct't'fr1'Jtlt?, Trilld<.vle, 
querimeuto do Sr. Bat·bo;;a Lima. Apollonio Zcnay.les, Srln1. Ma.ríz, .Ermit·io 

Cautiaho, Hel'culano B.<nLlt~it·a., MaJa·tuias 
OS~- El~icQ C~clbo (Jlel~ odem) <iouçalves, 11a!·bosa Li:n:1, Corne!io <la Fon

-Sr. Presidente, peço n. V. Ex. para. fazer seca, Julio de :'.IcHo, .Juvencio de Aguiar, 
la1· o artigo do pr,1ccto a. que se retere u. A11gelo Neto, Euc!ide~ Il!•tltu., G.etninianç 
ewenrla e os termos ~a mP.sma ('ffiellda, visto Braúl, JleJrigu"s Dvría, Neiv", Jayme Vil· 
tratar-se de assumpto de tal ordem impor. l•1s B •as, Castro H.cbetlo, To:>t,'t, Francisco 
tanw, que a Ca.m~ru. aca.bu. de conceile1' a vo· ::ío1lró, Eugenio 1'oul'inlw, Puulu. Guimar5.~s, 
taq5.o nominal a reqnc1·irnento do di;;no rc- Am pbilopbio, Adalb()l'to GuirnttrJ.e~, Lenví
preseutant~ de Per1Jambuco. Trata-se r!e f•(· gildo Fi tgueira.s, Tulentino <los ~antos, :lía.r
cultar o rompimento d.O vinculo conJugal ao culino _Moura, Pinheiro Junior, Jcl'"llYJJJO 
con.juge innllcento que não queira. eoper ..• r MorHeJro,_ Augusto do Vn::conccHo:~• Raul_B, •r· 
qu3 o culpado purgue 20 ou 30 anHoS t1c ruso, Bd:sanu de .~ou;~a .• \ga~tmho Vtdal, 
]lrisão; assim como trata-St'! de faculta.!? ú E1·nesro Br•az1lio, PlLulwo de Souza Junior, 
mulller o rampirn.ento do vinculo conjugulj Caml"llllt<L, Ca.hgel·as, Jui\o L ui~. Ca.l'Valhv 
quando ? J~~ar1do f<ir conderuna([u pcl~ cr·;me 

1 

Muul'ii.o .• Mun t.eiro ~~~ lJaJ:t•us, ll•lerunso Al Vllll, 
de prostitua-a. A emen1h :;mppre~~Jva (]us Anto~o Bute!lto, ,'.l f•·e~o Pilll<J, ücta.I'Lano 
Sr:;. Tl'iudade e Gue ~el!Ja ·Mom·ii.o é :::oliril, de Brito, Ltant:l F1lh•), Auc:u~'') Clcmen
essa~ bypvll.Jr.:;cs j uriJk;ts. 1l tino,Tet!e~ <I c .\Ie:te%c~, Nugtwn'<t J rw\o>.·, :-.1:~

nm·l Fnl ,:uncío, Lmuulplla Cad~o:r~;, (.l}~g"l'JO 
1\I.,ciel, Padua lbzeuue, (; d.:itu Can·;dh<::.'l, 
!)Ollllol;,!UI'S tle va•tt·o. l!:Li;lS F;J.tf~l,,), (;i:JC.in••w 
!~t';.lga, Ovitiio Abmnte~. L:upo!,\o J ,l'<lim, 
l..uiz A' lolplto, Mello Rego, .\h:uc:tl.' Guinta
J•:tes, Bl\tülio da Luz, l>hrçal Eôc;uu:l.J', Dlogo 
Fortuna, Apparicio i\Ial'iense., t-:.ivt;dttN\a Cor· 
rê:t, Vesp<õ.>.iano (:e AliJuqua·quc e Cas;;,iano 
do Nasci menta (82). 

O Sr.ll.l::u•bo,.,a .E! ... iiu4a (!1âa o•·d!!iu ) 
-Sr. Pr·es11!entc, V. Ex. bem C'lllii•l'dten;ie 
com que acanluunento me px·cvtllcço do pre
cedente que ;tcaba. tle ,,cr ab'-'l'LO pelo tligno 
Deputado pelo Rio cie Janeil'l', a rim df) ju:sti
.ficat' iguaJmeGte, :i. Camam. 6 ao pa.iz, que 
nest::t questão, mo.is Jo que em qualquer 
outru, nos ha dé ouvir (apoir>d11s (Jc"raes), 3. 
razão por que d<:i tame.nha JnlP·•rtancia a osto 
assampto, pedimlu vo(a~~o llOtllliW.i. 

Kolo é sómente, Sr. Presidoute, como o 
digno Deputado ae;.<ba. de explicar á C::omat·a,Q 

[{esponuem ,,!fo, isto e, ni:o ~-J)Pt'•JV<'ffi a 
Bl1l<~nlla. do~> Srs. Trin<\:I.Je e •;i ae i .::lu"' .t.l:) m•iiu, 
os Srs. Siln:L·io l\u·y, AlbUciUI>!'qUe :iGl\.•jo, 
Pedro Otermont, Au~usto Montt.negro, Carlos 
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úe Novaes, Enéa.sMartins, Theotonio de Brito, 
Aoizio de Ab[•cn, Henr·ique v ... l!a•lares, Ped.ro 
Bor;.;e:; Thomaz Accio1y, João Lopes, Augusto 
Seft~ro, Eloy de Souza, J·,sé .M:.trtano, Coelho 
Cintra., ~ioreira Alves, Joií.o deSiqaeira., Ro'!l!a 
Cavalcante, Araujo Góes, Seabra, Milton, Gal
dino Lordo, José ~furtinho, Alcindo Guana
ba.!·a, Sá. Freire, E rico Coelho, Nilo P~ç mha., 
Silm <:astro, Julio Santos, Almeida Gomes, 
Henrique Va.z, Rodolpho Abreu. Theotonio de 
l\In,galltàes, Luiz Flacquer, Gu~t<•vo Godoy, 
Costa. Junior, Bueno de Andrada, Lucas de 
Barros, E1lmundo da Fonseca, Francisco Gli
cerio, Hermenegi ldo de :Moraes, Alves t! e Cas
tro, Paula Ramos, Franctsco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Guillon e Victorino f\louteir·o (48). 

O §r.-. Pre!C'idente-A emenda dos 
Srs. T!'iniln.de e Guedelha. Mourão foi app:-o· 
'V::>.<la p :·)r 82 contra. 4.8 votos. 

E' :~.pprovtvla o. seguinte em\lnda, sob o n. 24, 
Oil'tlr ec:túa pelos Sl'~ . Adalberto Guimarii.es e 
Jo::io D.1n tas Filho: 

« Em \'CZ de cmdCJl~;,(!do po;· facto punivel 
commettirlo, tl iga-sc -conJumnado por iofrn.c
çJ.o c•Jmmettid!l.. » 

E' posta a votos e rejeitttda a emenda., sob 
·o r.. 25, oll'erec:ida. pelos Sl'S. Jorio Dv.nms Filllo 
e Adalberto Guimarães. 

O Sl". L<~ovigiido FHgueiras 
(peia. oJ·dem) l'equar verificação <.1:1 votação. 

Procedeu<lo se á voriticação, r~conhcce-se 
que votan~m contra a emeoda. 58 Srs. Depu
to.dos e a favor 5 Sr·s. Deputados. 

O Sr. Presic:!cnt.e-Não ha numero. 
Vou ffi<lnd;r proceder a chama.da.. 

Procedendo·se á cll.:tm'<cla, verifie:l·Se terem 
se ausentado os Srs.Serze·lello Currêa, Türres 
Portugal, Josá A vclino, Augusto Severo, Eloy 
tle Souza.~ Josá. Peregi'ino, Appolo:lio Zenay
des, Jo.s•J Mar:o.no, Alfonso Go,;ta, Martins 
Junior, Corndio da Fonseca, Juvencio 1!e 
Aguiar, Anhut· Peixoto, I{.Ocha Cavalcante 
AI roxcll:ts Gai vão, Geminia.uo B:·azil, Nei va.: 
Se;.o.b:·a, Tosta, :Ma.no~l Caeta.uo, Amphilophio , 
João Da.ntas Fllho, Gn,l.!ino Lorcto, Tor.Junto 
Mo~eira., Alci!Jdo Guanabara., Timocheo da 
Cú;;ta, .'\ ugusto Vasconcellos, R.au! B:J.rroso, 
S!l. Fre:re, Nilo Peçanlm, Pa.uliuo de S·Juzu. 
Junior, .\layrinl,, .João Lu1z , Jose Bonifncio, 
Monteiro de Ba.rro~. Henrique Vaz, Ocm
vi~uo de Brito, Lamounier· Gotlofredo, Ar · 
thur Tor·res, E(tuardo Pimentel, Bueno de 
Ant.li·ada, Lau1•o Müller, Victut·ino Monteiro. 
e App:tl'icio 211o,riens~. · 

O S r. i:•resi:d~ate-R•:~por.r1eram 
á <:IHl.lll<o<la. 100 ::li'S, Dc;put.auos; fi;:a. adia.<ia a 
vcbçií.o. 

C:-.w~ra Y, H 

E' annuncia.da a continuação da 2• discus
são do projer:to n. 33, de 1899, autori?.ando o 
Poier Executivo, .tentl:'o do 11.ctuat exercício, 
a f<J.zet• as necessaria.s operaçüe::; de credito 
pa.ra dar ex.ecuç..'i<> ás sentenças da. Justiça 
Feieral, passadas em julgado, mediante a.c
corrlo com os respectivos credores, e dâ. ou
Lt':l.S providencias. 

O Sr. E1•ieo Coelho estuda. o 
projecto em debate, exptiila dllmoradamente 
os illUS tins e mostl'a·se em desa.cl!ordo com 
os termos em que foi elle redigtdo. Nil.o com
bate o .Pen~ment0 que dietou a sua apre
sentação á Ca.mara, was pensa. que o substi
tutivo, que Lê e manda <i. Mesa. obedece 
melb.or a.o.; intuitos da proprhL Commissão de 
Orçamento .. 

Vem ã. Mes:J., é lido, apoiado e posto con
j unct~men te em di.;cussilo o seguinte 

I~E:QuJ::RIME:>oiTO 

Requeiro q ue o projecto n. 33 de 1899, vã. 
ã. Comtnis;ão de Conscituiçilo, Legislaçií.o c 
Justiça p:.1.ra dizel' sobre a sua constituciona.
lida:.le. 

s~üa. das sessües, 30 ue junho de 1899.
Lui.: Auolpho. 

São lidas, apoiadas e postasconjunctamente 
em tliscussão a$ seguintes 

EMEnDAS 

Sv.bstit~tlio' ao projec!o ~t. :J:? de 1899 

O Cong1•esso No.cional rosolve: 
Art. 1." E' o Poder Execut ivo autorizntlo a 

fazer, dUl·a.nte o :umo financeiro de 18U9; a.s 
opera~;ões de cretli to pt·ecisa.s pa.ra. paga
menLo integrat, nas causas em •JUe a Fazenda. 
Xaclonal !õr condernnada, em derradeiro tra
mite llo lH'oces~o por ac~ordiio exccutorio <lo 
Podet· Judlciario. 

Art. 2. " T.J.tU !.1eru é o Potler Executivo au
t orizado dm·.tote o nnno ünanceiro de !890, a 
titzer operações de cretlitv para sa.tistiJ.ção 
dos credores tlu. f;.lzcn,Ja N;;ciuna.l qu .~ en ta.
bLJI<trem com o G.>verno Federal :lecordo afim 
de receberem no mínimo com 50 "/ .. de a bati
nic:nto os pr;;jutzos, perJ.as e damuos nUega· 
1lo,;, m·ts aecordo dP. parte a part e, que só po· 
der:~ ter cabimento depois que houver da 
Justiça. Fe~eral sentença de llireito, reconhe· 
cenJo a. procedencia da tl.í\•id ::~. jJUblica. para a. 
i udem n izaçiio po.rticu lar. 
~ L " Nest.e caso rie tra.n~ac.~ão da Fazenda 

PÚL!i~a com a propo~la. do credor, iilcu:ubc 
ao Uvvemo Feuerat, a.ntes de p11gur na razão 
maxima de 50 "/o do abatimento, ma.nuar 
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ainda assim proceder, em rigor de a.dminis
tração,ao exame dos prejuizos, perdas e dam
nos allegados pelo credor, em vez de firmar 
imwediat~mente o accordo. 

§ 2.u Dada. a hypothes~ do Governo Federal 
a;verí!!1lar pdla a.va.liaçào d~ ca.rJ.cter admi· 
nistrativo, que os prejuízos, perdas e da.m· 
nos allegndos pelo credor não cDrrespon
dem por exaggerados ao beneficio, como os 
50 •;. propostos no mini~o como a~ommo· 
dação com a Fazenda Na.e1onal, sera a vez 
do G-ovel'no Federal entabolur novo a.ccor·do 
com o credor para sDlução accommodatoria da. 
causa. 

Art. 3. • Revogadas as disposições em con
trario. 
· S \la. das sessões, 30 de junho· de 1899 .
-Erieo Coelho. 

Ao projeelo n. 33, d~ 1899 

Accrescente-se onde convier: 
Não se entende que a sent2nçn. tenha pas

sado em julgado, emqna.nto re:;til.r à Fazenda 
Federal o beneficio •le re~t.ituiçii.o para inter
posições de recursos. 

Sala das sess~es, 30 de junho de 1899.
Urõano Santo~. 

Níngnem mais pedindo a palavra, é encer
rada. a discussão do a r t. 1•, e, .suecessiva.
meote, a dos demais artigos do projecto, cuja 
-votação fica. ndia.da.. 

E" a.nnunciad;.~. a 2• discussão do projecto 
D. 125 A, de !8>18, d8term.io.ando que a [rll~ 
prensa. Nacional constitua. um. serviÇO espe· 
cia.l a ~rgo do Mllli;terio da Fazenda, que 
a. despe~a. do estabelecimento seja feita. pot· 
conta. da. :respectivll. receita, e dando outras 
providencia:;, com substitutivo da Commissão 
de Fazenda e loclustria.. 

São lidas, apoiada.s e postas conj uncta
mente em discussl'io, as seguintes 

JWENDA AO PROJ&CTO N. 126 A, DE 1898 

O quadro !lo pessoal techntco, artistico e 
operario da Imprensa. Naciona l e do Düuio 
Of!iciat, seril. 1Jbtnbuido pela r"órma. abaiXO e 
dentro daS verbtiS do orç-a.mcnto: 

SECÇÃO DE ARTES 

PESSOAL PERMA.NENrl!l 

T1'ablho diU1')'10 

Pesso!ll 

1 i.nspector technico de 
ofliclaa .•••.•••.•••• 

1 apontador geral • . .. .• 

1!ensnl 

500$ 
280$ 

6:000$ 
3:360$ 

Peasot.l 

1 agente do almoxarifado 250$ 
1 mestre de c"mposiçã.o . 425$ 
1 contra-mestre........ 320$ 
1 gua.rda-typos....... . • 275$ 
3 cbefes de turma a.... 275$ 
5 compositores de l" classe a 9$, 

300 dias, .. •. .•. •••.... • . • . • 
8 ditos de 2" idem a 8$, idem . . .. 

10 ditos •le 3' idem a 7$, idem .. •. 
3 aprendizes de 1" idem 3: 4~,idem 
6 di tos de 2" idem a 2$. 1 rlem .• •. 
9 ditos de 3• idem a l$ idem .. . . 
1 eorrrudadordt:~ formas 1!. 8.$ i1em 
1 t ir'àdor de p rovas a. 8$ idem • •. 

Ann11al 

3: 000$ 
5 100$ 
3:840$ 
3:000$ 
9:900$ 

13:600$ 
21:000$ 
2 1:0;JO$ 

3:600$ 
3:600$ 
2:700$ 
2:400$ 
2:400$ 

Secçao d$ t·c-uistro (aan.ea:<t a de composição) 

1 chefe de revisão mensal300$ .. 
2 :revbores de l ~ clus:;e a. 9$ 

300 dias . . .•.•••..•••••• ~ • . 
2 ditos de 2" idem a 7$ idem ..... 
4 conferentes a. 6$ idem •.•.• •• , • 

3:600$ 

5:400$ 
4:200$ 
7:200$ 

Secção de impressão, machinas, motore; 
caryintaria 

1 mestre impressor...... 350$ 
I contra-mestre . • •.•..• - 300$ 
2 operarias de 1 • classe a g$ (300 

rUas) ... ••• , . . -. -. • • - - - - - ·- • · 
3 ditos •le 2·• idem n 8$ (~00 dias). 
4 ditos de 3• idem a 7S (300 dias). 
2 apreudizes de 1" classe a. 4$ 

1300 dias) .. ......... . .. ..... . 
3 ditos de 2"' idem a 2S (300 dias}. 
5 ditos de 3"' idem a l$ (300 dias). 
I molhador de papel a 6$ (300 

dias) .•• -. - • • ••.•.••. · •• • ··-· 
1 contador de edição a. 7$ (300 

dias) .•. -• ••. - •..•••...••. -• • 
1 lavador de formas a 5$ (300 

rlias) .... . ... . . ........ · ... . . 
1 laminador de p~pel a. 5$ (300 

dias) . .. ...•.•. .••••... • -· ··· 
1 ch~fe tle r eparo< de machinas 

(mens J 280$) .... . .. · • ••• • ••• 
1 offl.·.ia.l limador de I • classe a 

9.f;(300 uLas) ........... . .... . 
dito !le 2;' idem a 8$ (300 du~s) . • 
aprendiz de 1" classe a 4$ (300 

dia.,;) .... ... .......... - - · ·. - •• 
1 dito de 2" idem a 2$ (300 dias) . • 
1 dito de ~· idem a 1$ (300 dins) .• 
1 machmista de motore~ (meosa.l 

280$) •••• • •• ' •. • ••••••• •• •••• 
l foauist:t a 6$ (300 dias) •.••...• 
I a.~'endiz de motor a 3$ (300 

dias) ........ .......... ..... . . 
1 aprendiz de í'ogui:ota a 3$ (300 

dias)·····~············•f·•·· 

4:200$ 
3:600$ 

5:400$ 
7:200$ 
8:400$ 

2:40()$ 
l : 800$ 
1:500$ 

1: 800$ 

2:100$ 

1: 500.~ 

1:500$ 

3:360.$ 

2:700$ 
2:400$ 

1:200! 
600$ 
300$ 

3:360$ 
1:800$ 

900$ 

900$ 
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Pessoal Mensnl Annual 

1 mestre carpinteiro (mensal 
280$) ..... . . .. . ............. . 

I otlicial ca.rpinteiro a. 7$ (300 
dias) ....... . . . .. ...... . ..... . 

1 a:p!'endiz a 3$ (300 dias) ...... .. 

3:360$ 

2 :IOO$ 
900$ 

Estamparia, gl'a'IJUra e impressão lithographicq, 

1 mestre de gravura...... 350$ 
1 a.juri, nte....... .. .. ... 280$ 
1 officia.l de 1• classe a 9$ (300 dias) 
I dito de 2• dita a 8$ idem . ... .. . 
1 dito de 3• dita a 7$ idem .. •••• 
1 aprendiz de 1• dita a 4$idem .. . 
I dito de 2 .. dita a. 2$ idem ... . .. . 
2 ditos de 3" dita a 1$ idem ••.••• 
1 cbere de imprel!são lithogra-

phlca (mensal 300$) ..•. ... ..• 
I opera.r10 de I• class~ a. !l$ (300 

dtas .. ... . . ........ ... .... .. 
1 dito de 2• dita a 8$ idl.'m .... .. . 
l dito de3• dita. a. 7$ idem .. .. ... . 
l apreniliz de !• dit:t a 4$ idem •. • 
2 ditos d.e 2~ dita a 2$ idem ...... . 
2 ditos de 3& dita. a 1$ idem . ..... . 
!limpador de pedras a 5$ idem ••• 

.Fundição ds typos, stereotypia 

1 mestre fundidor. . ... .. ~50$ 
2 officiae:s de 1" classe a 9$ (300 dias) 
1 dito de 2 • dita. a 8$ i riem . ....... 
1 dito de 3" dita. a. 7$ idem .• • ••..• 
1 aprendiz de J> dita. a. 4$ idem • .•• 
1 dito de 2• dita a 2$ idem.. . • • • • • -
2 ditos de 3" dita. a 1$ idem .. .... 
I ofllcial de stereot ypia (mensal 

280$) . ............... . . ... . . . 
1 dito a. 7$ (300 dias) .... .. ... ... . 
1 aprendiz de I" classe a 4$ idem. 
1 dito de 2" dita a. 2-'li i dem .•.. •.• 
2 ditos de 3" dita a 1$ idem .. ... .. 

4:200$ 
3 :360$ 
2:/01;$ 
2:400$ 
2:100$ 
i :200$ 

600$ 
600S 

3:600$ 

2:700$ 
2 :400$ 
2 :100$ 
1:200S 
1:200$ 

600$ 
1:500$ 

4:200$ 
5:400$ 
2:400'5 
2:100$ 
1 :200.~ 

600$ 
600$ 

3:360$ 
2 :100$ 
1:200$ 

600$ 
600$ 

Eltcader71:ação, douraça'o, paut,Lçüo e expedição 

1 mestre.. .. .. . ... .. . .. 350$ 
1" contr<\-mestre. . .... . . 280$ 
3· chefes de turma.. . . • • 275$ 
3 officiaes de I~ classe a. 9$ (300 

dia.s) ... .... .... ... ..... . ... .. 
5 ditos de 2 .. dita a. 8$ idem • • . .• 
8 ditos de 3• dit.L a 7$ idem •.. . • 
3 aprendizes de J• classe a. 4$ . . .. 
5 ditos de 23 ilita. a 2$ ....... . . 

10 ditns de 3• dita a. 1$ ......... . 
1 otncial doura.úor 280$ .• .•• ..• . 
1 dito de 2• cla.-se a 8$ (300 dias) 
I dito de 3• dita a 7$ idem . ..... 
1 offlcia.l de pautação (mensa.l 
280$) . . .. .. . .... . t 111 •• •••• • • • •••• 

4:200$ 
3:3611S 
9:900$ 

8:100$ 
12:000$ 
16:800$ 
3 :600S 
3:0110$ 
3:000$ 
3:360$ 
2:400~ 
2 :100$ 

3:360$ 

Poseo~ Menaal 

1 dito de I• classe a. 9$ (300 dias) . 
1 dito de 2• dita a. 8$ idem ..... . 
1 dito de 3• dita. a 7$ •.••••. • . •• 
1 aprendiz de 1 a classe a. 4$ idem. 
2 d1tos de ~ .. dita a 2$ idem •. •••. 
4 ditos de 3• dita. a. 1$ idem ... • . 
1 encarregado \ia. expedic;&.o (men· 
sal280$) ...... . .. . ...... . ... .. 

I auxiliar a. 9$ { 300 dias) . •. ...•. 

St"'iço iaterrnJ e er.cteYno 

5 correios a. pé a 5$ (300 dia.s) . •• 
1 mandado r a. 7$ idem ••.. • ••..• 
2 serventes de 1• classe a. 4$ idem. 

lO ditos de 2• dita a ~idem .• .• • 

DIARIO OF.FICUL 

• Annll~L' 

2:700$ 
2:400$ 
2:100$ 
1:200$ 
1:200$ 
1:200$ 

3:360$ 
2:700$ 

7:500$ 
2:100$ 
2:400$ 
9:000$ 

Paginação, composiçt!o, re-ois4o, impressão, 
distribuição e remessa. 

Trabalho nocturno-Pessoal permanente 

1 :pa.ginador .......... .. 
1 ajudante ........ . .. .. 
1 auxiliar ... ..... . .... . 
1 plantonista. ... .... .. .. 
1 guarda-t ypos ..... . . . . 
1 vigia. a 8$ (300 dias) .• 
l tirador de provas, idem 

25 compl)sitores aS$, idem 
1 o!ficial revisor chefe, 

mensa.l300$ ... . . . .. .. 
2 revisores a 9$, 300 dias 
2 conferentes a. 7$500. 

idem ..... . . .... ... .. . 
1 contador de linhas a 7$, 

idem • .. ..• • • •.• ••••• 
1 continuo a 5$, idem .•. 
I chefe de impressão, 

me osa1 300$ .. .. .... .. 
2 rna.rgeadores a. 4$, 300 

dias ..... ...... . , . . . .. 
2 apanbadores a 3$, idem 
I foguista. a. 4$, idem .... 

· 1 engradador a 3$. idem. 
1 enca.rt·('gudo de distri

buição a. 6$, idem ..... 
4 entregadores de 1.• 

classe a 4$; idem •.. .• 
10 ditos de 2'' classe a. 3$. 

idem . . ...... ...... .. . 
I encarregado. da remes· 

aa a 6$. idem ...... .. . 
2 auxiliares, sendo 1 di

u1·no a. 5$, idem . • •• •• • 
2 dobradores a 3$, idem. 
1 conductor de rolhas a 

4$, idem .. ...... . . .. . 
2 dobradores a ~. idem. 

420$ 6:0(0J 
380$ 4:560 
331J$ 3:961}$ 
315$ 3:780$ 
315$ 3:78{)$ 

2:400$ 
2 :400$ 

60:000$ 

3:600$ 
5:400$ 

4 :500$ 

2:250$ 
1:500$ 

3:600$ 

2:400$ 
1:800$ 
1:200$ 

000$ 

1:800$ 

4:800$ 

9:000$ 

1:800$ 

3:000$ 
1:800$ 

1:200$ 
1:800$ 
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Observações-. Na organização dos q-uatlros 
·acima, sô será contemplado o pe~snal que 
tiver, pelo menos, 10 anoos de eO'ectivo ser
viço no est9-belecimento, bom' com{)Ortamento 
e aptidão. O :pessoal que- nã.o fôr coutem
plado, oonstituiri um corpo extt-o.nume
ra.rio, que só terá. collooa.ção no quadro 
á medida da.s vagas- qoe se derem, por oru-;m 
da. antiguidade e merecimento. 

Contínua. em vigor as gratificações de que 
tr~ta o art. 13· do reguhlmento- approvado 
pelo decreto n . 1 .541 c, d~ 31 de agosto 
de 1893 . 

Os mestres, contra ... mestres, op~ra1·ios ou 
empregados, que contarem mais de ?O aooos 
de. bons servicos, e que estejam impossibili
tados de trs.b:ilhtlr, serã.o upo;;ento.dos com 
dous terços de seus venc[mentos meusaes, 
correndo esta despeza. por conta do Fundo 
Especial crendo par:J. este tim .. com o desconto 
d9 um dia de vencimento de todos o~ opera
rios e empregados da. Imprensa Nacional e 
D iario OfficiaZ, pagos por férias . O Goverco 
dará- i nstrucções neste sen titlo. 

Para. o pe:;soal da paginação,. compo>ição e 
revisão do Diari-1 Official. as aposenta lorias 
serão contad'UI na. raz.\o de 7.500 dias. Para 
o das outras officinas e secções de 9.000 
dias. 

0 tempo O~- t raba.lhO Ol'tlinario para O 
jlessvfl-1 de pagi'n"ção, composição e revisiío 
do Dia,.l~ Officlal, sez·á ue cinco bor·as. 
Sempre q ue se-prolongue o tra.ll:~lbo além 
da ho1'3. fixada, pez·ceberá a.qtielle que ftc:. r 
no serviço uma gratificação correspondente 
a lj3_ da. diaria pol' bom excedentfl. Ex.
ceptua.m-se os fiJDccionarios que tiverem ven
cimento mensal. Por occa~íilo, pol'êm, da pu
blic.1ção dos deba.tes •lo Congresso, oo mesmo 
Dia1·io, o governo póüe dar il estes fullccio
narioa uma gra.tillcacão :•tê 25 ''/o de seu:; 
vencimentos mensne>,pl'•l l•bm·e. PiC;l suspr.u~a 
a 11Ulolicnção do Diario Officia.l aos dommg-o:; 
e !eriatlos tla Re!lul.licu., sal-vo autorização do 
GoYorno. 

Accr.:scen te-se ao nrt, 1 n , 

No orçamento dd. despeza. da. Imprensa. 
Nacional será con,ignadu. u.nnuo.lmente a 
verba de 5:000.$ desünad;~ a: impressão das 
obras de reconhecida. uWidatle publica., seieo.
tifica., littera.ria ou artistíca, mediante parecer 
uas corporacões d1rectora.s do estabelecimento 
em que fôt• professada a. ma teria de que trato. 
a. obra ou obras a i rn primir. 

Sala das sessões, om j unho de 1899.
Jose A~eli11o, 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a. discus~ã.o do art. 1" e successiva.mente 
o. dos dema.is artigos do projecto, cuja. votação 
fica. adiada o.té que a. Cornmi-~são dê Parecer 
sobre as emendas o.ffcl'ecidas. 

E' annunciada. a 2• dís~ussão do Pl'ojecto· 
n. 38, de 1899. autorizando o Governo a a brir 
a.o Minister io d··s Relações Exteriores o cre
dit:> de 96:946$911, sem prejuízo dos _juros 
que tenham de ser accrescidos. p;•ra liquidar 
as r<Plamações das LP.gações da Gran-Br-eta.
nha, Fr-J.oça, Austrii.l·Hun:.:-ria e Ito.lia.. pela 
cobx·an<;:t indevi•h~ proced•da pelos Estados de 
Pernambuco, Ala~oas e Ri<:> Grande do Norte, 
do imposto sobre navios desSM nacionalida.· 
des, tlcaodo os referidos Estados responsa.veis 
peht somma. qu'2. fôr despendida,· e da. qual 
embolsarã-o a. Uniiio. 

O Sr. Barbosa Lima lamenta 
q uc nã.o estRja present-e o relator do projecto, 
pot'IJUe desejava. pedir-lhe algumas informa
ções das quae.s dependem o seu voto contra 
on a favor do projecto . 

Dispõe o artigo unico do projecto em de
bate; 

«E' o Gov&rno autoriz3!lO a. a.brir a.o Minis
teria dn.s Relaçõ~s ~xteriores o oredlto ele 
96:\)~()~91 1, sem prejuízo dosjnros que tenham 
de ser accr escitio.:;, para liqnidur as recla
mações das Le;:ações d(]. G-ra.u-Breta:nha, 
!''rança, An,;trin.-HU11grili e ltD.lia, ptlla. co
brn.nç'a indc,·ida procedida pelos gsto.dc'S ele 
Pcrnarnhu c.-o. J\!3gC!lls e Riu ümucte do :\orte 
do imposto so bt•e ua vi os dC!>'í;Q.S uaciono.lidades, 

§ o Director da. rmpl'cnsa. N:\cional serü. ftco.nrlo os l'd"crtdo:; Estivlos J•espons;wcis pehJ. 
tambcm o redact"r clu::fe cl? D i·u·io OfTlcir~t. s->mma !J <Ie für dr-~ ;lo ndida, e da. qu:•l embol
e ao:-:il iuros cargos estes quo dcixa.L"<lo de sa.r·ã.;~ a. UHià•J ; !a.zendo as necessal'i:ls oper:\l· 
existir ,lesrle a <luta. desta Lei_ r:•k s de cred:1to, c l'Cvo:;allo.s :1s disposições 

§ Os ~creventl!s d;J. Imprensa Nacioual cru contl'ario.>) 
ser·ão pngos mensal mente. P1·ocis:.t. saber em quo so hascii~ o nobre r e-

Elfectuada a fusão dos cargos, o. gt•atl- Ju.tiJr para clas~ilica\' de indevid;t a. coiJrança. 
Jlcação do red:Jctor7cllcfe do Dietrio Offid 'll de impostos eiTectnv.•la pelns gshdos a. que 
passará. a. fa1.cr parte r1o ordcnn.tlo do Dir.:ctor ~:Ilude o proje.~to, pois que ao Poder Legisla
da. Imprensa Na.cional, ~antlo nesm confor- tive, como ao Executivo, fal!ece com,.e~ncia 
midade organiza.tla a novJ. t;\ bell;:. da v~nci- para declaro.r qne impostos cobr"do~ _p<>r tal 
mentos rlesse esta.bel~cimento. I ou qua., i~staclo o fornrn iud~Vldamente, o 

§ O Director da Imp1·eosa Nacional serà. j que equivale a dizer ioconstrtucionallueute. 
de livre nomea~o do Ministro da Fazenda, A incoostituciona.lidade das leis esW.dúaes 
p01' d~reto. 1 só póde ser dccreta.da. em condições esta.be-
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lecidas na Constituição da. Repülica e leis I Janeiro, manda que ó Go'l'errio entre em ac~ 
complementares. <:ordo com os ct•e !ores que obtiverern sen· 

Só em "Virtude de sentença. do Poder J ud i- tença. de Ju~tiça. Federal, emquanto que ó 
ciario passa a ser tido como yerctarle o facto r.-reseote , além dos 96:000$, m!i.nda. conto.r 
de infringir uma lei est:tdual a Consti tuição jul'oS. . 
Federal e , como t;~ I, ser nulht. Enca rando n. questão por outr~ f•1ce, o ora-

Entretanto, o p:\recm: e o artigo nnico tlo dor prote~ta. l'.ontra. a. Jlroposição do parecer 
projecto dizem que se t rata. de impostos que reconhece o direito d:t intervenção di· 
oobr~\lh•s inne viàamente. plomatica, na espec:ie occurrente. ta.xando ao 

O ol"ad.or pôde o1Ierece1' sobre o a~sumpto mesmo te,npo de ill.eg·11id.nt\e manifest:t a co-
u ma informação. ht•att~;(). de taxas cstaduaes sobre a na"Vegação 

Tendo o Congresso llO Est~.rlo de P erna.m. est!'angeira. . 
buco votado um imposto destinado :l. courir a. Tet·mina o ora.<tor decln.raotto eS\)erat do Ci· 
despez.'1. com n Policia do Porto. di 1•ersos vi:~mo da. Cama1'!\ pro v it.leoeias que es:>es ca· 
cidadãos, agentes e consignato.rios de navios, sos diplomatioos requerem c lembrando o cre· 
estabelecidos na capita.l ~lo dito Estado, imrJu- dtto votn.rJo na nnno passndo, dentro do es
gna.ra.m o pagamento do 1mposto, sob o fu ttda· tado de s itio, pn.ra. indemnizaç:io exigida pal11. 
mento rle que a. lei ferio, a Cons~ituição da. lng!at tirt'<t por !Hl.Verem as Rutor ídarles sani· 
Repuolica. tarias uc S:tntos usado rle um direito e re-

0 Governo estn.r1ua.l não se conformou com pellido um :11Wio que desobec1ecera. âs inti· 
a impugnação e docl!'.rou que os reclamantes mações feitr,s. 
podio.m usa.r flos direitos que lhes s;1o confe- Manda it Me3a um requerimento. (il!rlito 
r :d.,s pelas leis do paiz, appellando pela bem.) 
fóTma. nellas previst.'\ para 0 poder compe- \'em á Mas:\, é lido, apoiado e posto cori· 

te~~a.' de espc~r que e;ses subditos estron- ju:u:tamente em discussão o seguinte 
geiros, domiciliados no Bl'azil, propuzessem, 
como aos nossos patricios ê llssegunvlo, a.cçii.o 
perante a Justiça. FeJe1'a l, acom.paullassem·n'a. 
em todos os seus ter111os e qu~ndo con
demnarla a. Justi.;a. Estadual, prccurassem 
ser inclemnizados. 

REQUER lMENTO 

Requeil•o qno o projecto n. 38, de 18<J9, 
volte á. Commis~ão de Orçamento . 

S:lla das sessões, 30 de jnnbo de 1S99 .
!1arbosa L im!!. Estes cidadãos, porem, recorreram a pa-

drinhos podero$OS de que não dispõem os na· , 
cionaes, e o Ministro dn. Fazenda declara Vem :.\ Mesa, " lida, apois:la e posta CO!l· 
então ao Governo Esta<lual que o The;;ouro juilt<,mente em discussão á seguinte 
Federal julga inconstitucional a cobrança dos 
impostos. 

Multo Iiatur:~:lmente o Goverao E~ta.du:>l 
replicou que não julgava tal e aproveitou a. 
oceasiã.o p.tra indicu.r mais uma. vez o meio 
regular de :se provar J. inconstítucionu.lidade 
do imposto. 

Pois bem, proposta a acção pelo procur3.'lor 
da. Republica, o Supremo Trtbunal E<'ecleral 
não j ulgou úe meritis, n:io d~;claron inconsti· 
t ucional a. lei . 

Por motivos que nfto occorrem, a. Jústiça. 
Fedet'ril não tomou conllecimento da questão, 
em .-irtud.e <lo uma. prejudicial a.presentnda. 
no momento opportuno. 

Ficou, portanto. a questão no mesmo pe. 
Depois disso, não consta. ao orador que os 

interc~~tl.d.os houvessem percorl'iclo a via do· 
IoroS;t a que são (lestgoados nestes o.ssumptos 
os t'acioua.es. '(ll'opomlo a acção necess<tria 
para que lhes fossem restituir1os os impostos 
pagos indevioJameute. 

..io p1·oj~c1o )l . 38 de 1899 

.Ao art igo unico (que pnssará a. ser art . 1•). 
Snpprimam-se as palavras: sem pre.juizo 

dos juros que tenlta.m do ser acct·escidos. 
Aecrescen te-sn no mesmo artigo, depois de 

Austria Htmgria: - Relgica, A llemanha, 
Portugal, Suec!:l. e Noruega - o Jiiai~ como 
e.~tá. 

Accreseento-se: 
Art. 2''. E' igualmente autorizado o Go· 

''erno a. abrir a.o mesmo ~linisterio o credito 
neccssario para pagamen.to dos juros a.ccr~;s
cido:; às import.1.ncins r ecla.màrles. 

Cünstitua art. 3• o final do art igo unico do 
:pro.iecto-e revogadas as llispo~ições em con
trario. 

Sala. das se;;sõe~. 30 de junho de 1899.
Cassiano do N 1.1scimonto. . Assim, o projecto colloca os estrangeiros 

em melhores condições do que os naciooaes. 
Salienta que o projccto n. 33, ha pouco Ninguem mais pedindo a palavra., é encer· 

discutido pelo nobre representante do Rio ele rada a discussão e adiado. a. votação até que 
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a. Com missão de Orçamento dê parecer sobre I li 
a emenda. o1ferecida pelo Sr. Cassiano 9-o. EMENDA no sn.. :rcarA. 
Nasçimento. 

E' sem debate ent>.errado em 2·' discussão o A Commissão fara SQbre esta. emenna a 
artigo unico do projecto n. :15, de 1899, auto- mesma observação que fez sobre as . do 
riza.ndo o Poder E;{eeuti vo a. abrir ao ::IHniste- Sr. Francisco de Sá, apresentadas em 2~ dis
rio da Justiça. e Negocios Interiores 0 cre- cus.são, isto é, que a. sua. materia será. me
dito cxtraordinarío de 1:6]2!$903, para pagar lhor estuliada no projeeto de lei que está. con
ao Dr. Henrique Martins a. gratificação que fecci:Jna.ndo. sobre o. inci-'encia. e arreca.~ação 
lhe compete por ter exercido 0 cargo de se- nos unposto~ de consumo; ~ consegmn~
cretario da. Faculdade de Direito do Recife men~ pede a C;l.mara que ad.te para '! dts
dnra.nte o tempo denorrido de28 de agosto de cussao d~te proJecto qualquer r t:YJltlça.o so-
1894 a 31 de dezembro de 1895, ficando • bre o ObJecto da. emenda. em questao. 
adiada. a votaçâA). lU 

E' sem debata encel'rs.do em 2• discussã:o o 
artigo unico do projecto n. 34, de l 899, au
torizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis
te rio da Guerra o credito extraordina•·io da 
7:500$ par.~ pa.gar á viuva. Mathaw Lawrie 
os serviços prestados pela lancb.a. <1e sua. pro
priedade Promptus, ás forças !egaes que ope
raram em Nltheroy, ficando adiada. a vo-
tação. . 

E' s~m debate encerrada a I• discussão do 
projecto u. '36, de 1899, estabelecendo regras 
para. qualificação de jurados redera.es e para 
a respectiva. revisão, ficando adiada. a vo
tação. 

Vae a imprimir o seguinte 

PA.R~CER 

N. 16 B 

Pa1·ecey solwe eme~ offerecidas na 3• dis
cmscto do projecto n. 16. dest~ cmno, que 
au:ori:oa o Poder E:;;ecutivo a 1Jtndel" l! 

pra:o 1).()8 f,.c'tJriC(1.11f6$ e mercadores atlingi
dos peZQs impo.•tos de consumo e const tntes 
da lei n. 559, de 31 de tle::cmoro de 18!:18, 
que o requererem, as estampiLhas rucesnri ts 
para se1·em sellada...~ desde já as mercadorias 
que ti11erem em deposito, mediante as CCindi· 
~iies que estabelece . 

A Commissão Especial encarregada de dar 
parecer sobre a representac;ão d.a.s diversas 
classes commercia.es attingid11s pelos impost~a 
de consumo vem dar o seu parecer sobre as 
ema~da.s ao projecto n. 16, apresentadas em 
3;> discussão. 

I 

SlJBSTITtlTlVO DO SR. li RICO COEL!IO 

A Commissão não :póde ace:eita.r este sub· 
S!itutivo. que não provideMia. sobre a. neces
Sidade tr~t.nsitoría a que ella qui;r. a.ttender 
em o proj~oto n. 13, mas regula. definitiva
mente o systema de arrecadttção do imposto 
e de modo a seu ver i,D.conveniente. 

EMENDA DO SR. AFFONSO COSrA 

Esta. emenda só póde ter um fim : o de 
estabelecer p~ra. os fabricantes de phospho
ros,. como me10 permanente da propaganda 
dos 1mpost"s, o que agora transitoriamente 
se esta.belooe para. todos os fabricantes em re
lação á quantidade t;ela.tivamente pequena de 
productos em deposito. Essa providencia. jà. 
foi, n.o detJat_e, indicada. pelo Sr. Deputado 
Ma.rtms Juntar, e o relator da. Commissão 
promette u estudal-a. o pport.unameote. 

A Commi~sã.o é de parecer que ella. não 
pôde ser incluida. n~ste projecto. 

IV 
EMENDA DO SR. JOÃO DE SIQUKIRA. 

A eme~da. do Sr. Jo~o de Siqueira. parece 
obedecer ~ preo:cc.upa.çao de que o projecto. 
como esta redtgtdo, impõe aos fabricantes 
onus que os regulamentos não lhes impu
zer-am. 

Não pa.rece que essa. preoooupa.ção seja. . 
fundada. . 

O projecto refere-se claramente às merca· 
darias existentes em de~ito que por to,·ça. 
rlos regulamentos devessem ser selladas nos 
prazos que elles impunham. As que, em vir· 
tucle oo que nelles se d1spõe, devam se:r sei· 
ladas por outra !órma,_ escap:l.m completa
mente ao que no proJecto se determina. 
D_ema.is, o projecto nao crea. nenhuma obriga
çao nova ; co~s·~era. em vigor os regulamen
tos actuaes, ilmttando-se a concede!' às pes
soas pot· elles attiogidas o ta.vor de satísfa· 
zerem a obrigação que jâ. teem por !órma mais 
suave. 

Nestes termos, pa.rece desnecessa.rta a. emen
da. em questão. 

v 
EMENDA DO SR, ARTHUll. PEIXOTO 

E' ~ Col!l:.:nissão de parecer que esta emen
da seJa. reJeitada.. Apenas di.fferindo na fôr
ma, ella. é identica nos intUitos a do Sr 
Heredía de Sá, já rejeitada em 2• discussão: 
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EMENDA· DO SR.. BELlZARIO DE SOUZA 

Esta emenda ísenta. do imposto de con
sumo as mercadorias que forem consumidas 
por hospitaes e cas;1S de caridade e que já 
gozam do favor de isellçâo de imposto d<J 
importação. 

,1 Ournmissão julga que a. mesma. mz:io que 
prevaleceu pa.ra. a isenção desse imposto, 
prev~1lece para a do de consumo e é ae pa
recer que ella seja a ceei ta. 

VII 

EMENDA DO SR. CASSIA.,_O DO NASCIMENTO 

A medida. reclamada neS>a. eme>nda.interes.sa 
e:ffectivamvnt.e a boa arrecadação do imposto, 
pP.lo que a. Commissão é ~e par·ecH que ~eja 
acceita.-Nilo lj~çanha, presidente.- Elias 
Fav.sto.-Serzedello Corr~a.-A. Gtwnabar<>, 
relator.-!. Tosta, vencido, menos em re!a.
çü.o às duas emendas acceitas pela maio1·ia 
da Commissão. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Attendendo á, justa reclamação que lhe foi 

:presente, e reconsíder.•ndo a lei orçamentaria 
n. 559, de 31 de dezembro rle 189B, e ma.is 
pondo-a de conformidaa.e com a Constituição 
da Republica., resolve: 

Art. 1.• Fica abolirla a cobrtJ.nça de toda e 
qualquer quantia pela União. a re~pP.ito de 
licença., registro, matl'icula ou patente de 
fabric.~nte. commerciante ou venr:fe~or ambu
l:mte de generos sujeitos ao impusto de con
um o decreta.do pela referida. lei n. 559, de 31 
de dezembro de 1898, visto que a taxa pel;~ 
licença, registro, matr·icula ou patente sobre 
industria. e prorissõas não é da Uni:"io, masdos 
Estados, inclusive o Di:otri~to ~·ederal imp6r 
e cobrar. 

Art. 2.• Os impostos dl3 consumo serão co
brados por estampilhas, na. fórma d(~ lei 
n. 559, ae 31 de dezembro de 1898, e rel!ula
merito do Poder Executivo a resj,leito desses 
generos. 

Art. 3. o Os generos de producÇ<1o nacional 
sujeitos ao imposto de consumo serRo .estam
pilhados quando expostas á. venda. ou á. re
venna. 

Parr~gr<lpho tmico. Consideram-se generos 
expostos a vender para. o consumo, todos os 
que estiverem :i. mostru ou r~~guardauos em 
pra.telelras J311.ra esse tlm, em logar da fa
brica ou na. loja do commerciante· ou na am-

bulancia. do mercador, isto é, os Jogares onde 
se elrectua.r a venda a retalho l)ara o consumo. 

~r.t. 4.0 São ~xcluidos do estampilhamento 
prevu) desse>~ genero~ os que estiverem á parte 
do Jogar onde se e:lfectuar a venda a retalho, 
como em deposito nas fabricas ou como stocl\. 
das casas commercia.Es. isto e, fóra. da lo.ia. onde 
os mesmos generos rle corumercio a retalho 
•levem estar cstampilbados á mostra. ou a.con
d icionarl os em llt'a te I eiras. 

·A_rt. 5.• Os generos estrangeiros sujeitos 
ao 1~pos'l.o de coo~um~. nii.o poderão passar 
dos 1m:port."1dores as ma.os dos commerciantes 
intermeriinrios ou dos vendedores ambulantes 
antes de serem estampilbados no acto da 
venda a dinhP.iro ou a credito, quer se des
tinem a exportaaão de um lagar para outro 
dos Estados Unir'los do Brazil, quer se desti
nem ao consumo immediato. 

Art. 6. • os genero3 de producçã.o n:~cional 
isentos dn estampilhamPnto, quando ao sa.hir 
de um fabricante tiverem de ser ar.abados ou 
a}lerfeiçoados por outro fnbricnnte. 

§ Ta.O'•bem flcnm isentos do estampilha~ 
mento ao sa.hir da!: fabricas os generos de 
produ··çã.o nacional que se destinem à expor
tação de um Estado pr.ra outro da Repu blic:1, 
subentendendo-se que o imposto de consumo 
sera cobrado, em urna hypotbese e em outra 
deste artigo, logo que incidirem nos casos dos 
arts. 2°, 3" e 4" da mesma. lei. 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 20 dejunho de 1899.
Erico Coellio. 

2~ 

Consiiler~ndo que a lei n. 559. de 31 de 
dezembro de 1898. no art. 1•, § 44. estabelece 
duas ta.xas, uma de oito l'éís por charuto 
nacional de preço inferior a 80$ cada mi
lhen·o, e outra de 20 reis 1)01' chr~rut.o de 
preço superior a 80$ cada milheiro, sem de
cla.ral' ~i o preço é o do fabricl. pelo qual o fa
llricante V'ende os chn.rutos aos intermcdia· 
rios entre elle e o consumidor ou o do reta· 
lho; 

c nsidera.ndo qtte todas as leis anteriores 
e respectivos regulamentos invariavelmente 
tornaram .para base da incidencia das taxas o 
preço de fu.brica e não o do reta.lhista, e 
n~ste sentido firmou-se a doutrina; 

Consider<•ndo que semelhante doutrina não 
é nrbitrarin, mas fundada no~ principias 
econom_icos que regem a materia do imposto, 
como sao n certeza rla qnota a pagar e a. sna 
~'XCflUibilidade, e..,it·.,ndo-se o arbitrio do ex~ 
actor do fie co, porquanto: 

a J. o preço de fabrJCa é certo, conbecido, 
prev1amente deter-mlllado, constitue ba~e se
gura, esta vel, para a incidencia. das ta.xas ; 
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b ) o preço co rc~J?.lhista. é incerto, variavel, 
arbitm!io, ilc;;c•r.d< ntc das oscil!nções do 
mel'•·atlo, n:lo oiTerece base segura' para a 
inddeucia das taxas, uma -vez que o imposto 
é ar1eauta.do pelo fabricante ao sahir o oro
dueto da. fabrica, ê não pelo l'étalhista· no 
acto de vender o chnruto ao consumidor ; 

c ) o fabricante, igaorc.ndo o preço de re
talho por que serií.o venrHU.os os charuto~. 
não póre, com seg-urança e certez::. rle n:Lo 
ser multado ou incommodndo, :;ellar o;; c·h·t
rutos, a menos que queira. sellar indisti ncta.
mente com a taxa. mais alta todos os chn.rn
tos, o que é contrm•io ao espírito cia lei, que 
eqnit:J.tivnment e não quiz onerill' com <t 
exaggeracla taxa de 20 réis os clnn·utos 
baratos ; 

Consiilerando que, embora tenba havido 
omissão elo. expres:;fi.o- de f•ln·ica, o pcnso.
mcnto uo Congl'esso não foi ínnoYar e muito 
menos rlcixar ao Poder Executi>o a faculi1arle 
ou arbitrio de determinar o l'reço basico da 
inciuencia das .taxas, porque ; 

1 ", todas as leis e regulamentos anteriores 
especificaram o preço de fa.IJrica, e nnnca 
suscitou-se a menor duv1d:J., nem o minimo 
reparo so'ore isto, quer no::; rclatorios do~ 
Ministros da Fawnda, quer na:; discussões 
havidtlS na Camai'a; 

2•. no relatorio do 1Iinis~ro da Fazenda de 
I 898, cuja ]}roposta de alt<n•ação ria tribu· 
ta<;ão defumo, foi acceita e incluirla na lei 
de r(!ceita actual, se repete a expressão
p1·cços dr! fauric·•.s ; 

:i>, a lei da receita, no art. 3•, § 7° lettra 
c. impondo ao fabricante a obrigação de sei
lar os cl1a1·utos um a um na. lttOI'ic:l, revela 
clat•n.mente o pensamento do le!?is!aclor, que 
ó basear a i·1cidenciu. das taxas ele 20 rêis e 
8 réis ~ol.Jre o p1·eço de lhbrica e n~o sobre o 
pl'<'ÇO de retalho, to1·nando-se excm;a(la a 
rJeclaraçfí.o-preço de fabrica-quo se encon
tra uns l•Jis anteriores, qne, al ibs. não 
haviam imposto ao fabricante o esb.mpillJa
monto na. fabt·ic<~; 

Considorondo qac o imposto tornn.-~e mais 
ou menos oneroso em rclnr,ão aos cl<artttos 
lmratos, conforme se toma par;t bas(l da inci
dencia o preço de ra.bric::L ou o de l'etalho, e o 
fisco que escolhenrio para base da arrecadaçfto 
o preço de retalho, agg-ravou a taxa<;fto dos 
charutos baratos indo além da exigencia 
legal ; 

Considerar.do one os fabricantes de c11arutos 
em rn:presentaçã'o dirigida ar~ Congre;so Na
cionn.l reclams.m cütlt.ra semelhante interm·e
taçílo da lei, que os i'o;.>ça a sellarem torlos os 
charutos com o sello de 20 réi:.:, por ignorarem 
o preço do retalho por que possnm ser vendi
uos :pelo retalhista, e, como con~equencio., 
foram obriga(los " reduzir a metade ou me-

nos dfl met:J.•1e o fabrico, poi• havm• diminuído 
;\ Pl'i.ICU[', l ; 
Consider~ndo qu.e o ex:\ggoro dos impostos, 

que fo· am pela lei actm<l elevados de 500 réis 
pa.ra 8$ e 5$ para 208, aggrava•lo pela inter
pretação do fisco, golpeia a industria dos pre
parado;; de fumo e prejudica ns rendas puJ,Ii· 
cas. vi::;to como diminuindo a pro,_lucção de-
cresr·e a receita ; . 

Considl'rltndo que a reciama.r:.:iio dos !abri
canto> de ch~rn1c.s- é momentosa, ver>a, ni'í.o 
sobre quE'S'i3€s de direito, mas sobre a iutcl'
preta.~ilu d<t lei que está ~en·io executarh, 
com ampliaç;i.o do tlisp:>,;itivo logal e vexame 
para a ir:du,;tria,: -

Proponho a seguinte emenua : 

,\c(~r.-,::cent~-sa ao projecto n. 16, o a.rtigo 
segttinte; 

Art. O preço do qne trata o art. 1•, § 4-i 
d:1 lt'i n. 55D, de 31 de (lezembro de lti9S, 
para. a cobrança das taX:lS de 20 réis e 8 réis 
sob!'e os charutos nacionaes, é o de fabrica, 
conforme determinar-um as leis or,amenta
ria~ ante:riOl'es e ~e rlcprehendc do rlisnr,sitivo 
do§ 7··. lettr·a c do ar-t. 3• d:~ lei citada, qne 
impõe aos fabricantes a ohri~açiio de estv.m
pili.Juem os charutos um a um. 

St1la. das sessões, 20 de junho de 1800.
Jr;nacio To!ta, 

3• 

§ 4." Ao art. I ,o As fabricDs de phosphoros 
nos E;;tad<,s go~ariio dos favores da presente 
lei. 

Sala. das sessões, 213 rle ,junbo de 1899.
A(/OrlSO Costa. 

4• 

1\0 il.rt. L•' Elimine-se a pnlaVl'lt fabr·i· 
cautes. 

Ao § 1.0 Elirnine-sc a pal:tvra. lil.bricante~. 

Sala das ses~õcs, 2G de junho rl<~ 1890.
Joao de SiiJ!Wi-a:. 

No art. 1:' Su ustituo.m-sc as palan·as:
desde jó. por antes tle exposta it veada. 

Sala da~ sessões, 26 de junho de 18G9.
Art7<Hl' I'ei:coto. 

6" 

Onde convier·-I1icam isenta~ do imposto de 
consumo as merca<lor!as a oue se retere õ 
§ 29, do art. 2." d:~. actual tarif;l em 
v1gor. 

Sala das sessões, 20 tlc junh0 de 16'39. 
-Belisat·io de Souza, 
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Guerra o. ~reaito extraordinario .de 7:500$ 
para pa.gar .á. viu va. ue Mathr.W LaWl'ie os 
·serviços pre~taclos pela lancha de sua pro-

ele pr'iedade « Prornptus» á.s torças ~egaes que 
da operar am em J:\itheroy (2·' discu~sa.o) ; 

Rala d:1s sessões. 20 de juo!Jo de 18\l9. 
..... Cassia.no dó Nascimento . 

Do projecto n .. :~6. de 1899, rstabelecendo 
regras pat·a quali ficação de jnro.Jos fe,Leraes 
e para a respectiva re"·i~o l~ di~c~sSão) i 

Do projeeto a, 2:?. B, de IS\:10 (3" d1scus~o); 
o s 1•• Presidenle - Teorlo 1la.Co. Redac«Lo p:1ra 3• discussão do proJecto 

a hot-a disi"no para amanhf~ a S<.!g-níntc n. 22 do corrento anno. que autoriza. o Poder 
· ' "" Exccli.tivo a àbrir ao Mintsterio da Jmtica e o r..! em do di~~ : 
·vota,!>o das seguintes materias: N\)gocios Inter iores o crerlito extra.t.rdin:lrio 

v- de ·so:85it$G:n para pa;pme?t? dos arde-
Do. I>rojecto n. 43, ele 1899, com o pa._recez· nados qne comp~>teln :~ vunos .)U!2eS; 

sobre as emendas aprescn tadas na 3• <l!~cus- 2" discus,;ão do 1,ro.Je<.:to n . 32 A, de 189~, 
&lo do JH'Ojecto n . l7fi, de 18\?6 (Cpdigo Penal autorizando 0 Govero a abr ir, no corrente 
da. Republica (3" discuss:to\; . exerc!cio, ao ~1 inister·io <la J us;.iça e "iegocios 

Do projccto 11. 16, r!e 1899, cor~ o pa~ecer !ntcriore> o creditoextra.ordinaio tle 60:000$, 
sobre emendas offe!·eclflas na ::! • d1~cu•s11:o do afim de au:xiliar a .A•sociaçüo do 4" Centena
projecto n. 16, de~ r e anno, qun autorrza. o >·io de! Dc.<coúcrtn. do Bl·a:;it, na. commemora
PO<ier Executivo a vend_er ?- p1w.o a~s. ta bt·t.· r,;:io que ellõ1. projecta. realizar no anno pro
c11ntes c ffillrcadot·es ntt1ngrrl "s J?PIO:; ~r_;npo~-~ -~imo vindom·o; 
tos de consumo const:mt·~s da lei n. Qo9, de Di~cus~~o u uica do p!\l'e~r n •. 15 A. de 
31 de dezembro r1e 1 8~~. que o requrre1"em. ns 18!.l8, opinando p~la approvação da emenda 
estam;:>ilhas rwce . .;sar~~ s l'ar: ~ ~~rem se lfa das I substituti ..-a o.o parect-r n .. W, do corl.'ente 
desde Jt as _ merca.dor~>s gn;_e t :, ·eJ·Pm em rle- :onno. que indefel'e o rtquerlmt-tno .;)ffi que 
P'·sit?• me~l1ante as con•llçoes que t'Stt:helece ~' genet·ul Dr. Alexandre .\-la.rc~lln:1o Baym<~., 
1,3' d!SCuS;"aO) ; n • lns pectm· G"ml do COI'[JO S'LnttO.riO do Exe~-

D:> pl'OJecto n . .:>3. r e l 899, aut.,r izan'~ "- o cito l.Jede pan-a.mcnto rla oilfcrençn (]e gratt· 
Poder Ext-Cutivo, de::_tl'o co ~ct:m. l t·xer.!'Jcw, ticaÇão que pcr<·ehe e a ·que e pEcrcebida pelo 
a fazer as nccos,:at!as operaçoes •'e cr ct.hto Cllt1e do Cm·podc s:mde,la. Arm:vla; 
para dar execução as se!l~enças d:L .lu_;;tl•::t DiscuS>=ii.o un i<-a <lo pr: ·jccto n . 39, de 1890, 
FeJeJ•;; l, passades em. Jttlga,lu. med t:tnte autot•izo.odo 0 Poder Execut ivo a conce~er a 
accordo cc•ln os . respect!Yos ~retl••r e:::. e da Oct.a vi o Augu~to l:lor::ws, 4" escl'ipturat•to do 
outras provirlenctal• (2' d1scussa.o) ; . Tribuu:ll de Contas, u m ann'l> de !i,~ença com 

üo projrcto _n. ::!5. d6 .1~-<~·9. arltm·Iznnoi•J '1 or1lena•io, porn tratar de sua sam1e; 
Poúer Executzvo o. a~I 'Jr t111 ~1Hm!~r·;o rb Discussii.c unica. <lo projecto n . 37, tle 1899, 
Ju:;;t,Çól. e Negocio" Intet'!Orrs o Cl'~IJto extr·:~- · :lU t.orizawlo 0 P<•d<!r Exc::uth·o a conceder 
Ol'din .~r·iode l :lil~~:iO:t_p~l.l~tp<l~tl r :'to l.lr. llcn- :w L'n;.;enheiro civil Agiillcrto Xavier, pl'C• 
rique l\Itu•tillS ~ ;:-rn.t; l; c 1•;ao qun lll•• com t·cr.L• par:;dot• ,J ,J chíu.iro. or;:anica da. Escola. Po
por t er ex<·rctd.o ~ cargo ti<! . ~··crN:tt• Jo 1h Jl·tcchH iCI\ •la CaJ>it:1t F(!(le1-:J.l, um a.nno de 
Faculdade f!C DII'CliO do R~:•:lft;l diir·auw.," llcen•;a CUlll or.l~natlo, para tro.uunento ue 
temp;• dPcorrido ~~e_~s '1e !l~o::tt! •lc I ~U4 u. . .! lsuud~. 
de d<:zembro de 1 :~\ I:J (~'' dtscu~,aíl); _ . . . 

no projcdo 11. ;;.[,de IHU::t, nllt•n·izn IT• !O r) L•"·nnh·Se a ~cssuo <tS 4 horas e 30 mmu· 
·Puder Exe.:uLivo" a bri;· ;,o Mini~t<·rio d; ~ losdo.t:trtlo. 

C~mar> \' ll 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

i\.PPENDICE DOS ANN.A.ES 

IJiscur.soz pronunciado.s sm diver.saz .sszsõsz 

SESS.\.0 DE 2 DE Jt.:.NHO DE 1899 

(Vide pag. tG do 2o ~·,l.j · 

A uescripç:Lo que S. Ex. ía~ do estu(lo do 
matez·ial é 1lcplvravel: «3. nossa. esqu:tura., diz 
ellc. cs\á. r~clamando uma reforma. gero!>,.. 

Qn::t.rtto ao pe~soo.l, observou : <tSi pelo !a.do 
O Sr.l\lello Rego-Sr. Presiden~. do material fluctu~nte da nossa. marmha. de 

a leitura rap~d;~ que_tiz do _rela.torio do.~Hois- guel'ra o seu r.·st:u\o não ú lisongeiro. feliz· 
ten~ da l\~<J.t·mha vetoJUStttlc<~-r a optnta.o q~ll mente o nosso pessoal ú bom e com elle pôde 
ma.Difestct,d~ que a. Ca.ma.ra. oorarJ::t c?m mats a. pa.tri:~ coutar qua.:·squer que sejam. os 
prudcncla St esp::ra~se a apresenta~o do~e I pet·i~os que tenha do atrrootar», e logo 
documetlto, pa.ra. então outrar u;~. dtscuss;to accre;:centa.: · 
e Ctprecia.çã.o da. I•roposta do Governo pa~a. . . . _ 
o. rorçn. naval. «AO'il nn~sDs .• JOVOHS omcuws e gU~l'OlQ<J,O 

~ . !alt.nm :l. Jll'n.ÜI\:t. tio mar, o conl.1emmeut.o 
Nao '.' que nclle possamos .a.ch:u· lodus os llü ])o oSSOS portos o du. nossa. extenS<~ costa, G 

eschwect~entos que a mater1a ruclama u 1lu mu.11•·.io tlos armamento:> model'nOS e os cxer
ql!c ~t·(>cLsarno:> para d~x·m~~ _um :ato Ct.m- cicio,;, quer• em r:trtQs, q nar em coojuncto.» 
octcncwso c sc;;uro. Na.o . . E SL mu n PCl'lll~~- lst.o é, litltu Lutlo. 
tiuo ill.l!arcom -lr·unquez:~. da'et quo lto. rnutto 
tempo· n:'í.o vejo um t!ucltmwntu ul!sta orueu1 
tü.o pobre de ia!Ol'llla.çücs, como esse rclo.· 
tol'io. 

Cf Sn.. lJAIWOSA LmA-Apoia.U.o. Foi o. lm
pres~iio que me c:~. ust.lU taml.1em. 

o Sn., MEtLO Rn:co-Fulgo muito, St•. r-·rc
sidentc, do estar de acccordo co:n o meu .llon· 
ra{IO collega. de commissão, mesmo porque 
este accortio, aqui oo recinto, tem sido raro; 
na commi~são, felizmente, tem sido con
stante. 
· 1~rn todo caso, Sr. Pt•esilleoto, vê-se que 
o no1Jre. Ministro, assignalando. di!ftculd.acle,~ 
com. que tem luctado para. o preenchimcmto da 
orça fixada na lei vigente, nem si quer 3. venta 
a. idea de removel-as. 

O Sr~. Acr.us1·o Gr,tmE:->T!NO-V . Ex. leia 
p:ti'O. clc:mtc. 

O SR. ~fELLO R"c:v - Quest:i:o de futuro; 
prome$sas npcoa~. 

O Se .. Acc;t"s"ro CLE~m~'l'INO - Promessa 
que hD. de se dar. 

0 Sr~ . MELLO RIIG0- 0 nobre Deputado nã.o 
me ouviu de piinr.ipio. Eu me rf'firo ao es· 
tudo a.ctual da. força n:J.vat, cujo material 
«precisa de rerorma. completa. e cujo pessoal e 
liso:1jeiro, rn;:~,s nem si quer conl1ece a.. nossJ. 
costa nem tem pxatica do dc.:;embarq_ue, além 
rie uão conhecer os armamentos modernos.» 

Po.>rérn, tudo isto · vae melhor;J.r, diz o 
nobre Ministro, desde que começal' a mover· 
se o. (Uvisão navaL 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201 5 11:02 - Pêgina 18 ae 21 

4 APPENDICE 

A promessa de melhora"!.' o estarlo da mari
nha é cousa que v~;m de longe. Não é, por ém, 
o nobre Ministro o culpado disto. 

0 ·SR. AUGUSTO CLE~rs:c-;Tl~O- Estou satis~ 
feito . 

O MELLO REGo-O nobre Deputado está sa
tisfeito porque a. censura não cabe ao Minis· 
tro actual, nem eu alludi a elle ; mas a ai· 
guem deve c.,ber, porque existe o mal e nós 
temos da.do ao governo os meios precisos, 
sempre que elle nol-os tem pedido. Si são in· 
suífbieotes a culpa ê delle, que não reclama 
o que lhe falta. 

O SR. AuGuSTO CLE:IfETI~o dá um apa.rte . 
0 Sn.. MF.LLo REGo-SI'. Presidente, o n~ 

bre Ministro, referindo-se;\ força fixada, diz, 
quanto ao Corpo de Mario.heí ros Na.cionaes: 

«0 estado actual deste corpo ú de l . 906 
p raças, faltando 2 .096 para completar os 
quadros existentes ;-com tal numero é impos· 
sivel terem os navios de guerra e estabeleci
ment os navaes a lot<lção marc:ula para cada 
um. 

Urge, port anto, que ~;;e promovn. a aqui· 
sição de pessoal para este corpo, al~m do que 
provém das escolas de Aprendizes Marinhei
ros, que, em numero muito limitado, preci
sam ser a.ng-mentadas. 

A aquisição de pe:>Soal para a Marinha ú 
assumpto de tanta importancia. que consti· 
tue um problema cuja solu ç;'lo se impõe pelo 
pezo da necessidade. » 

Já se vê, Sr. Presidente, que, sendo o pro
jecto nessa parte a repetição ela lei actua.J, 
deficiente, como fica demonstrado, nós. man
tendo o mesmo numero de praças nella fi
xado, vamos conscientemente manter umn. 
disposição de lei que não ha de t er execução, 
porque as medidas complementares que fui· 
taram ao Governo pa;·n. pt•eeucher to:·ça hão 
de continuar a lil.lta.r-lhe, uma vez que n:io 
lh; damos novos recursos. 

Eu quizera. que o Sr _ Minist ro, que co· 
nhece os embaraços que tem encontrado par<l 
elevar a força ao seu cst"-do completo, nos 
contasse a. r espeito alguma cousa no seu ro
Iatorio. 

Mas S. Ex. não nos diz nada., limi ta-se 
apenas a advirtir que u'l',rre, con11em. 

Ora , Si S. Ex .• que conhece o assumpto, 
nada nos informa. de claro e positivo sobre 
este ponto. '~omo havemos nós, desconhece
deres da matería, fazer uma lei perfeic.a, dao· 
do~Ihe os meios de qne elle ~arece e que nii.o 
sabemos qnaes . ej1 m ·~ 

Acredito que os poucos collegn.s qu e rne 
estão onvindo hão de fazer-me a j ustiç:~. de 
acreditar que não c o sentimento de opjlosi
(.'ã.o ao Governo que me leva a fazer estas 
reflexões . Pelo contrario, é o J!eza.r que sinto 

de, como membro da Commissão de Marinha. 
e Guerra, não ter concorrido com o meu voto 
ou com alguma. idea para h:tiJilit aro Governo 
a sahir rlos embaraços em que se acha.. :Mas 
por que? Porque elle não nos indica o cami~ 
nho a seguir. 

Ha um:L intlicação que est:~ sobre a Mc~a. 
para facilitar o reengaj tmento, mandando 
dar em dinheiro o valor das pecas de farda~ 
mento vencido . 

0 SR. HEKRIQUE VALLADARES-N'ão é bas· 
tante, mas e algum remedio . 

O Sn. MELLO REGo- Que unmero cb enga· 
jados poderetnos conseguir 1 Uns 300. 

O SR. HENRIQUE V ALLA.DARE3 - Nem tan
tos. 

O Sa. 1-fELLO R.ego - Entret anto o nobre 
Ministt·o pr ecisa. para completar o quadro de 
dous mil e tanto$ . E' muito parco o recurso 
que lhe damos p;tr.t que elle possa. occorrer 
às neces,;idarles de que no> falia. 

Escola de Aprendizes Mar·ioheiros: 
« A difliculdade de conseguir pe~soal para 

;~ marinha. de Guerr·a. diz o relatorio, conti
nÚ<l a ser um::~. das mais sê rins preoccupações 
da admini stração superior da Ar·ma.da. 

Do sorteio, pdo que se tem podido verificar 
nada l.ta qua esperar, si qualquer dellberacão 
não fór tornada no sentido üe tornai-o uma 
t•e:\lidadc, :pol' vantagens que animem o ci
dadão a Pt·esta.r seus s-rviços ,;, Patria. 

o numero reduzido de escolas, que actual
mente possuímos, attinge apenas a. 10, l!Ujo 
concurso não é sufficiente par;~ fornecer o 
pessoal de que carecemos, haventlo necel:si~ 
dade de a..ugmental-o.>> 

Si o Governo se sente desarma<lo dos meios 
de que precisa, no sentido de toma.r uma. re
alida·lc o sorteio, por que não o i ndica ~ Se
gue·so que :t lei C]tte vamos votar é ma.nca. 

Volt:onclo :lindi\ a outro !JOn~o. quer•) r t; fe 
rir·mc a um f•lcto de que, por in:ttlverlencia, 
deixei uo tl'ate~r . 

Além elo numero insuJlicio::rito para o ser~ 
viço da. a.rmarla, h:\ um granún numero ele\ 
c\o;serta.dos, rnenciorw.<lo no mappo. do pe~soal. 
Para. I . UOO pt·ac:us lm. 309 llo.~ert.a.rtos ! Isto 
accma um ce!'tO v icio Wl. adruini:;traçii.c.. A 
quo se deve isto? 

O Srl. Lurz Aoor.Puo-Desejava que V. Ex . . 
nos explica:;se. 

0 SR. :\fET.I.O REGo-Si O Sr. Ministro , que 
cunheC!) estes pontos d:t :tdmínistração, não 
expl ica, como hei de eu explicai'? 

O rela.torio ~·em apenas acompanhado de 
umas tabellas de pessoa.!, não nos d izendo s i ::ts 
medirias disciplinares de que o Governo est:i. 
armado, para. corrigir aquelle ma.!, são sutil· 
cientes ou si precisa de outros meios mais 
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rigorosos; diz-nos sómeotc: «Teem desertado 
tantas prat;as ~. · 

0 SR. AuGt;STO CLEMENTINO dá um aparte. 
O SR. MELLO REGO - Estamos collocados 

em pontos de vista diverso,;. O nobre Depu
tac1o labora na supposiçilo d \ que meu fim é 
censut·ar o Ministro; engana-se. Torlos os 
dias os jornae5 fall:tm de facadas, roubos, 
desordens, etc., att ribnindo-os a praças da 
armada e do exercito. 

As da m:~rinha estão aquartella.cta.s em 
\Villegaignon ; entretanto andam ahi em 
terra praticando excessos. 

Ainda. com relacão âs escolas de apren
dizes, ha uma. observação~ fa~er. Em algumas 
dellas os r.~spectlvos quarteis est,ão preci
sando de grandes concertos e reformas. Ou
tras estão insta.lladas em edificios particul:tres. 
Na Ballia., por exemplo, funcciona em um 
JH'OI)rio nrtciom\l, situado na rua do Arsenal, 
e que se acha em máf) estado de consen·ação, 
alem de improprio p::~.ra. o mister. 

O GoYerno, tendo extinguido o ar5cnal dPssc 
EstMo, em vez de apr,Jveitar uma pú.rte, 
pelo menos, rlo estabelecimento para nelle 
installat· a companhia, já esti tratando de 
vendei-o, st=~m attender áquella necessidatle 
que o propt·io rela.torio assígna.la. 

Dá-se o mestílO facto em Pet•nambuco. 
NãQ sei que vertigem é esta de alienar-se 

esses proprios nacionaes! 
Convem notar que um Estado populoso 

como o dn. Bahia, que devia ter 150 apren· 
dizes, só tem 25. 

Em Pernambuco não ha igtl:J.lt·epugnancia. 
para inclusão de menores na companhi:.t que 
li~. existe, a Qual, devendo ser de l<JO apren
dizes, tem 135, faltando·llle apenas 15 para o 
esta.do completo. 

A escolo. elo Ceará tem 151 menores, isto é, 
um de mais; Aln.gô<\S tem 113, isto é, um 
exce1!cmte de 13. 

M;ttto Grosso, apezar 1le sua. peC]uena. po
pulação, :>li tem !il.U.:< de 16 para. o e:>ta1!o 
completo; no Rio de Janeiro ailllla Jalta.m 34. 

O SR. HEr.vr.cro Moxrt•:-0 Ce;Lrá. é o Estado 
que contribuiu com maior pPsssoal para a ar
mada e o exercito. 

"'SR. MELLO REc:o-E' verdade, e e admi
ravel como a.quella população cresce. O rela· 
torio r.onsi~na. o facto •le que é uma das · ~s
colas que maior contingente e melhor pessoal 
tem fornecido ao Cdrpo de marinheiros nacin
naes. 

O ;'\Ia.ranhão não tem nem metade do nu
mero de aprendizes que d ~via ter, e assim por 
deante. 

0 SR. HELVECIO MONTE-Mas note G_Ue o 
Ceará, contribuindo por tal fórma, tem a aasa 

de aprendizes em más conrlíçües e necessitando 
de muitos melhoramentos. 

O SR. :MELLO REGo-E' um predio parti· 
cuia!'. Os paro.enscs e os maronhenses são 
muito bons marinheiros, mas no Pará não 
11a. m:m ao meno~ nenhuma escol<!.. 

O relataria, como eu disse, Sr. Presidente,é 
pobre de intorm:1çues no seu corpo, ma.s traz 
como attocxos rlccument•)S intercs;antes, como 
decretos, avisos, e particularmente uma col
leção ele pareceres e consultas importantes 
do Cons1~lho Na.val, em que se acham esclare
cimentos de valor sobre certas questues. 

Ha duas destas, ventilarl.as nl:lsses docu
mentos, que são bem imJ)ortantes; vcr~a. uma. 
sobt'e o modo porque deve ser entendida a. 
disponibilir1atle; e outra, que me parece 
muito séria. a. saber: $Í o officia.l licenciado 
a quem o Governo tem dado licença. para. 
tomar assento nos Congt•essos estaduaes, ou 
antes nas Asscmbléas estadua.es, porque os 
Estados nii.o tecm Congresso ... 

U11r Sa. DEPUTADO-Por que? 
O SR. ;'\IELLO REGo-Porque, segundo n. 

Cúnstituiçilo. Congresw é a reunião dos dous 
mmo~ do corpo LegbJativo Federal: Camara. 
<los Deputados e Senado. 

O SR.. HE:'\RIQUE V ALLAD.'-.RES - Mas ha. 
Esta dos que tecm, co mo Perna.m buco, S .Paulo, 
Mmus e outros duas Camaras. 

o SR. MELLo REGo- «Assembléa.s Legisla-. 
tivas» é como a Constitui~"io as denomina.. A 
qttestii.o, •Uziaeu. é sa.ber si, dando o Governo 
licenç:t uo officiat para tomar ossento nas AS· 
sembléas dos Est:tdos. um<t vez terminado o 
p1·n zo da. legisla. tura. deve ou não esse offtcial 
:tpresent,lr-se, embora. seja reeleito, e, si 
sendo rceleit(,, precisa ou niío 1le nova licença 
para. exercer o novo mandato. Entendo que 
sim. 

Nfio se segue daqui que os Deputados Fe
deraes, quando milit.1.res devam solicitar 
igual licença. do governo,como conclue a con· 
sul ta, confundimlo m:.tnclato i\~deral com man
dato esta;lual. 

0 Srt. BARBCSA LmA-SUppõc, pormnto, O 
direi to por parte elo Governo, de negar, o que 
e contra.,Jictorio com a Constituição. 

0 SR. MELLO REGO- lsto sã.o questões 
importantes, que devemos discutir de prefe
rencia a ver quem é que quer mais ben, ao 
S:r. Campos Sa.l!es. Ni.ío estejamos a perder 
tempo com isto. 

0 SR. AUGUSTO CLE~IENTI:-<0- V. Ex. Sabe 
que j:à. tive occasião de apresentar :projecto 
neste sentido • 

0 SR. MELLD REGo- E' verdade, e é disto 
que nos devemos occupar. 
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O S.a. B ARIJOSA Ll?J:A- Vão já 10 annos de 
Repub!ict.l. e esta. questão ainda não e;tá. re
solvida. 

O SR. MELLO REGo- Depois, isto iuter
essa muito a disciplina. O Cioverno dá., po1' 
exemp!o, licença a um otficia.l p<1.ra tomal' 
assento na assemblea do Ama:t:onas; finda-se 
a legi:>la.tura., elle li fic.'L me~mo sem ser 
reeleito, ou renunciando o mandato pa.ra 
exercer ca.rgos esta.iluaes, como engenheiro 
de obras publica::; e outros. · 

Pergunto: este officia.l poderá cont:J.r, em 
sua antiguidade, o tempo a.hi empregado ~ 
Será ju sto que esse oflicia.i, em. serviço es
t ranho ao 1\linisterio da Guerra, conte seme
lhante tempo para. ser promovido com pre
juizo dos que se conservar:1m no ~erviço <lo 
exercito ~ São questões que é necessa.x·io le
vantar, chamando sobre ellas a u.ttenção do 
Gi>verno e do Congresso. 

O Sa. BA.RtlOSA. LI!I!A - Apoiado; d uma 
questão importante. 

O Sn.. MELLO REoo - Ha tambem outra 
questão que foi ultimamente objecto ':le nma. 
resolu<:ão sob consulta do Supremo Tr ibunal 
Militar, tomada. pelo Sr. Camp.JS Saltes, re
làtívamente á immunidade dos Deputados 
estaduaes, que merece ser estudada. 

O sa. BARBOSA LmA - E' uma. (1 uestão 
muito complexa. 

O Sn.. MELLo REGO- Importtt s:J.ber si as 
immunidades que a Constituição confere aos 
Deputados Fcderaes póde servir de argu
mento par<t que os poderes gera.es 1'espeitem 
as immunidades dos Dcput(l.dos 'Estaduaes. 
creados pelas respectivas constituições. 

0 SR. BARBOSA LI:\U- Aclio que O art . 20 
só se refere a.os Deputa.dos Gera.r.s, mas ha 
ainda o art. 63. 

0 Sn. AUGU$TO CLEMENTI~O- A inde~n
dencia. dos Congressos dos Estados periga.ria. 
si os Deputados não fo:;sem revestidos de 
·immunida.des . 

O Sn. MELt.o REGO- Perante os poderes 
e autotidade;; dos Estados. (.-!partes.) 

Senhores. as immuniJudes dos Deputatlos 
importam em um privilegio, são uma excep
çi'lo ao direito comrnum, e como tal não têm 
interpretação extt:msiva, restringe-se ao C<J.SO, 
ou especie a que ú applicada.. A Constituiçi'i.o 
refer e-se só e exclusivamente o.· Deputados 
Federa.es. Os Estauoacs te1ão, segundo as re
spectivns constituições, immunidades perante 
os governos e tribunaes dos Estados, visto 
que a. razão que ju~tiJica. o priv ilegio do 
Deputado Federal, para que não sej<l. emoa.ra
çallo no exercicio do ma.udato tle repre
sentante da. Na.çã.o, deve prevalecer quanto ao 
est.adoal, no :proprio Estado em que elle foi 
r evestido do seu mandato, e onde estão os 

Federes esta.doaes ~ mas que os poderes fe· 
dero.es sejam obrigados a respeital.' ~ssas 
immunidades,não me pa.rece que is:;o dimane 
do preeeito constitucional em relação MS 
membro;; do Cougresso Nn.ciOLltl.l. 

0 SR. BAR.'BOSA LIMA.- 0 art. 63 da Con· 
stituir;ão deve ser levado em conta. L e mbro 
o que se uari:t com os Governadores rl.e Esta· 
do::; si não fossem respeita.d.:ls as írnmuni<lades 
de que go1.am, pel;:~o Uniã.o, ~ímplesmento 
porque {;_,~·;;em um a lferes ou um t eoente. 

O Sn.. MELLo REGO - · Ma.s os Governadores 
não teem immunida.des . 

0 Sn.. BARBOSA LDIA- At& certo ponto 
teem , teem processo especi:~.l, teem o empe<t
chme;,t, que !i um proces,;o político. 

O Sa. MELLO REGO - Refiro-me a immuni
dades como legisladores. 

UM SR. DEPUTADO- A questão é muito 
comple:ía. e V. Ex. limita-a. 

O SR. BARI30SA. LIMA- Nilo se compre
bonde como o legislador éonstituinte cnr
casse de todas as garantias o ch~i'~ do poder 
cen tra.l e ilílo fizesse o mesmo r ela tívamen te 
aos ebeles üos :poderes locaes. 

O Sa . M.!!.LLo REGo- As garautias aos che
fe:>loc~~es são as que lhes dão as Constituições 
loc.'les. E' es~a, a questão que está ~endo de
~a.tida uo nosso foro ; é o cnso do c a pítilo 
Edual'do Ribeiro. 

Por queixa p3.rticular, foi elle pronun
ciado. Reclamou, a.Uega.ndo as suas immuni
dades oomo Senador ou Deputado Estadual, 
c tendo o juiz desprezado essa!! allegações 
acha-se a causa pendente do Supremo Tribu
nal. Acompanhei <:ssa questão, li as ra.zõ0s 
com que o a.dvoga.do dv cs.pitii.o RibeiÍO, o 
Sr . Dr. :&.nadas, acompanhou o recurso, e 
confesso que, não obstante a proficicnci;t do 
trabalho de tã.o distincto jurisconsulto, nü.o 
me convenci .•. (Apartes.) · · 

Esta é a questã-o, e seci. curioso que, si os 
tribunacs iederaes julgarem-se competentes 
p~r•~ condcmna.r o homem sem lic<mça da. AS
sembtéa Legislativa do Amazonas, e o juiz 
requisitar, em cumprimento ela. sentença que 
proferir, a prisão du.quelle otlicial, o Governo 
tenh;L de o mandar recolher ã. prisão militar, 
por um crime particulm:, quando elle pm
prio, o Governo, r~cooheccu-se inhihido de 
puníl -o, sem perlir licença ó. assembléa de que 
aquelle officíal faz parte, si, por\•entura, elle 
tivess~ commet tido qualquer falta, como mi
litar, pela qual devesse l'esponder perante ci 
competente tõro . 

Senbores, não admira. que os meus v <:ll:os 
camar adas do Supre1ao Tribunal Militar, 
muito sabedores da. legislação milita.r, porém, 
ponoo mais entendidos em dil'eito constitucio
nal do que eu, que 8ou leigo na. ina.teria., es-
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tendessem as immunida.des cree.das pela. Con- selho Naval não firmou doutrina ; não 
stituiçã.o aos membros do Con~res;;o ~'edera.l, a~sim a do Supremo Tribunal Militar, que 
aos Deputados Estaduaes, achando que o Go- não resolve pa.ra casos, estabelece doutrina.. 
~erno dev6 r·ospeital-as nos militares rev.;s· .li: a prop•)Siio me recordo que a questn.o foi 
t1dos de mandato estadual. levantada. em vir'tw.1e de uma consulta do 

O que admira é que o actu[ll Presi- chefe do corpo de saude dirigid;L ao Ministe
dente d•• RepubJic:1, o Sr. Dt. Campos Saltes, 1 r to ela. Guerra, sobre medicas eífectivos e ad· 
o jurisconsulto que orgn.nizou a. magistra- juntos com assento nas as~embl~ estadua.es, 
tura. federal e llle deu a. Iegislnção que a afim ue sab~r que veucimcmtos lhes eram t\e
ref;e, o que ll1e grangeou o nome d" que vi dos. c ,;i nos interregno,; leg·islati vos podia.m 
goza. nos dous mundos, o ,·elho e o n 'JVO, ser chamaé1os a servlf;o. Dava-se o caso de um 
acceitasse semelhante doutrina., que além de rnedico adjunto, Deputado e~t.a•1u :tl no Rio 
insustentavel, perante o no~so pil.cto fu.nda- Grande do Sui, consiüero.r-se em disJ?onibili-
menta.I. teude a. enfr·aquecer a. d1sciplina mi- dade. · 
litar! Entretanto, essa. resoluçito de consult:l. 0 S:t . GtrLLox-No Rio Grande·~ creio que 
tem força. de decreto . está enganado. O Governo, pois, collocou-se na posição de 
nlio punir,sem lic~nça. 0 militl.r iuvestido de O Sn.. ?IIELLO REGO-Nilo sl:lnhor; is.so nã:o 
ma.~dato J~~isla.tivo estadltal, que cumrnctter e ue ~zora, loí no minist, !'io <lo Sr. Bernardo 
dellctos m1lltare.• ; entretanto. si os tl'i!Junaes Va~qu'és. 
federaes pcns:>.rem de ma. lo ·di vel'so llfJS de· Et•v. um medi~o a ljunto. Como sabem os 
lictos commun3, elle serei. obri"'t1.t.!o a. rr.spei- nobres Deput;tdos, es"e~ n1edicos .;;;:Lo con· 
tar :Ls suas decisõe:;;, como elles ;L rlerem, e a tractt:.!os med i;,ute gl';~tificaçã.o fixada por 
pre~tar-lhes auxilio para. a execuç:io d:ls lei, >ó pe!·cebida. emqua? to el le:> .e~tiyerem 
mesmas. se;•viuuo. Com o anda.r uo t empo 101 Ylndo o 

abtASO, e foi J.cclal"allv que po.lia.m ter t:cença. 
O Sa. GmtLOl'i - :\iio tinha. compl'tencia. com vencimento no caso ,[e molestia. Agora 

para. decidir ess.\ questi'i.o. .iú. 0 negocio v:.ti mais ionge; eleito. dil· 
O SR. BARBOS<t LIMA-A competenci;L juri· 1mtaJo , 8tndnal, con;;iderou-se em dispo

dica; do Con:;eilto Naval e Supremo Tr·ibuoal íüb:lid:ule, flercebeot:.o a g1·o.t:ficação do co~
Militar é paratlecidir ~obl'e assumpto$ de na- tr·acto, e tica.ndo em ca.sa., sem ser olm· 
tureza. constiLucional . :,'"!Ldo •t ~e1·viço, e no gozo de iromunidades. 

O Sa. :\lELto Rl>GO-P<lrdrJe-mc; o Conse- Creio quo esse facto ainda. se dava quaoüo 
lho Naval não chegou a este resultado ; não o Sr. general Cantu••.ria. tomou coota da pasta. 

firmou doutrina. Í11~~~~;1;:b~s~. !â~ ~~e~~/~~e t~~o p~r;;~e~ 
O SR. BA.RBO:>A. LmA.-Te;·e a 1)retenção d~ secretaria da guert'a não tinh:~. conhe~irnen~. 

firmar· Isso e1·a. feito L ti. nos E::;tallo~. com ttq mescenc1a. 
O Sn.. MELLO REGo-:.ras o acto não foi dos commandante::; doti districtos. 

convllrtido em resolução do Gover:lo, niio tem 0 Sa. BARmsA. LmA- Por bso devemos 
forfia de decreto como o outro, que ficou s(lndo <.Wital· es~ ~ysteroatizaçã.o de con!l ictos. 
legislação subsidiaria do ::VIini~terio d:t G:..et·J~J.. 0 SR MELLO REGo-No Cou~resso ninguem 

O Sa. BARBOSA LI::~B.-Daria exemplo, si llinola. disse cous.~ : 1 1;-rum:~ a !'C$ peito. 
estives~e em exercício no intbrregno ú <t ses· 0 ::la. Auvc~1.0 CLEltE~TINo- Como nin· 
são, e iria.occupa.r a minha c:tdeira, e, caso se ;;uem üi:-se. si a.j•rr.seutd 0 a uno passa~o 
oppuz.essem, chamaria, o Poder Judicia.l'Í ll que um PI'Ojeccl) e foi •!JI, , dcix:oc~o. no _csquc!CI
me daria razão . mentv pela commis.<ã.o de Lf'l-{1~ 1 :<\'ao '1 ~a. 

O SR. ME!.LO Rt,Go-lsso fica.Y:. a ~eu arbi- qucstii•> fui até lc~·an l.nJ;\ por V. t·:x. no scto 
trio, occupar ou niit' :;ua cad<Jira.; não ha lei Lia. Commit;~ão llv Mariuila e liuerra. 
que o prive disso. o Srt. ).·!Er.LO Rl!;1;o-.\ll! soi, u. rlo Sf'! con· 
• 01·a, Sr. Presidente, si o Governo. por um:1 sidcr~ir os 1 ieput~dos dc 1 to~ n:1 r?set·vo.,:tpe~n::; 

resoluç:.i.o rle consulta do Supremo Tribunal cont;~odo 0 tempo [IDl':\ :\ 1'1'!l<.Jl'ma., mcdulo. 
Mil1ta.r·, pudes:;e conceder aos 1Jcpularlv.5 esta- neces:sa.ria . Mas n:i.o I! esta tL llypothese pro
duae.; as mes~ns garantias e as. imm';l· pl'iamenlc rle quo 111~ c"t,,u occ.:upa.~Lio. 
nida<le~ constltuc!Onaes dos Dcputa.r:los o Scn,\- ~r. p1·esiúente, 11ao quer10. I!' tao longe, 
dores tederaes... alcn"'Uci-n1o mais ,:o que devi:t, t:tnto mil.is 

O Srt. H!lLVECIO Mo?~õTE-;\Ias tem irnmli- lCIHL~ Jo c;LIJel' iJ. po.lav;:~. ao honr;~.dn ~ollcga 
nidades de accorcJo com a.s leis est&duaes e qne vao r.·.sponder-mc •. par,j. o <J.ue den:o·l~e 
estas sii.o 1·espeitaüos pelo Governo Feclet·a.!.l te~po ~utncient.e. (,~f>'••advs, ,lfwtobcn•, .,,wto 

O Sr.. MELlo REGO-Não é isto ; o que be.n.. l 
estou _ <lizendo é que i L consulta do Con- . 
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iSESSÃO DE 5 DE JUNHO DE 1809 

0~!·.'1\:a:e:Ho l~c>~o-:\ntes de entrar 
na. mat.eria que me trnz a tribuna, devo fltzer 
ume del:la.r~ciío que, posso dize1·, intecessa <lO 
illustre. Deputado pelo Rio Gr:~nde do Sul 
(n;(el·i.~dcJ-se ao SJ·. Crt$8iano rio .:V•sr;:i,;U!u.lo), 
pois tem JlOr fim a.C:ll rr~i·o. (1hcam-sa-oarios 
apartt:s. ~oam os tympaaos.) 

Princípia.r~i, Sr. Presiü··nte, por declanw 
que a leitura da. parte o!Iidal do comman
da.nte elo 7• districtn militar, publicada. hoo.· 
tem, não no Dia,·,;o O({icitil, mas nl) Jomal da 
Com;mercio, rnodillcun 11m pouco :L' ímp!'essões 
que eu nn•r: · cnm rel;rçiio ao pr·ocedimento 
do Sr. Pre.siti,)nte d't Repnb!ic"-: .. 

O Sa. C.\.SSL\~o no NA~C;)rgxro-Ora ainda 
bem. 

O Sn.. MELLO REG11 •.•. , que niio quer dizer 
que estej;i rei!O!!Cilíado com S. Ex. 

O SR. CASSIA.r-:;0 no KAScmE:\TO -V. Ex. 
está se acalmn.nrlo. 

O Sa. O~cAR. r~c.noy - TrQ:lXC bromureto e 
tomou algum em c>~minho. 

O 3R. ?>IELw Rl':GO - o melhor b:·omureto 
pa.ra. mim e n:Lo lnC Uill'()ffl <l.[JDrLes. 

O SR. CAssrANo no N,\~ClJUENro-Vê V. Ex. 
CJ_ua ou tinha r·azão qu 1.Uclo u;sse r!u~ n Pre
suler;t;~ 1!:: nepnblica Iitl!Jn ir:tel'vintlo 1Jem e 
em f.t ~·~;· do p:u·tido uo nolJro Deputado que 
lit 1 a 3.t,t!<l. ahaixn. 

Eu u~o rlisse que nã.o tinha razão, mas sim 
que havia modificado meu juizo quanto ao 
~,;r. Presidente da Republica.. 

O SI' •. SE.I.lllH.-0 Sr. R<)drüna·s Alves já 
ex:plkou est.es ractos DO Senaõ.o e, J:!Ortanto, 
acl1o que V. Ex. devia. rleixal-os de IJ<.trte. 
(Trocam -~e ottt•·o,: ap<trtes.) 

O SR. \fELLO REGO- Não índago e nem 
quero saber onde e por quem foi defendido 
o Sr. Presidente dá Repu blica. ( ApaYtc..s.) 
Nü.o acr:uso e tambem não quero saber quem 
defende. 

Venllo complett~.r :\s inlorma.çõ3s que con
stam da pr~rcc tlo commandante do districto e 
corrigir· a. pa.1•te do di~c!JrSO proferido ha 
-iias pelo nobre Deputado. em que S. Ex. 
disse que o presidente do Esra'io de Matto 
Gr·o•so tinha. solicit;Lrlo do Go~·erno que vuzess:) 
a sua. rlispt>siçiio a força !etieral, o qne não me 
IJD.l'eCiare_g'Uhli',() ~IS$inl 0 rlCCh\fCÍ. 6eDhOreS,0 
o,;hre Deputado foi mal in!'ormfldo, ~:>egunclo 
creio, poh que ,, que con:St<t dos telegrarnmas 
que t~stão arrui n:t act<t,é que o presid1mte con
.iuncta.m .. nte com a assemblea solicitaram a 
int:.~rven~;.ão do Governo Federal, nos termos 
do nrt. 6'' da Constituição. 

0 S!t. CA.SSlA:-ro DO NASCIMENTo-Onde viu 
esse dcsmentit.lo '? 

O S!t. MELL.o REGo-Na acta lavrada pela 
:lssem1.>le:< po.r o~casião r1a annuHação da. elei
çiT.o, em que veBm tra.nscriptos todos os teJe. 
gi'.lmm::~.s passados quer pela a.ssemLlea, quer 
pelo presidente. 

Ei,; camoconclne e~se t.e!e~ra.mm;1, depois 
O SI{. ÃÍELLO REGO -Senhores, cu peço que ele expor os acont.:.cimentu~: « ..• vendo se 

não :J:e deem o.p:cr·te~. :<io !oi com seme· as~i1n ~mear;a.da. e c-·n>eguintemente coa.g-id::-. 
IHLIIte inLençii.o que el!f'. interv~iu, mas no rle excrce1· JiV!'emente sua soberania, etc., 
proposito de pacific~r o Est;trJo. etc., resolveu nos termos do ad. 5·' § 3·' d;~ 

o SR. C,\SSIA:\O no N .'-SCI:\li~K'ro _ E isto G lllStitui~üo Feder:Ll pedir vossa intervenção. 
aprovcitottaopartirlo ri~ V. Ex. ,1uc i:t a~na. E.;;peramos resposta. urgente.» 
abn.ixo. Desrle t1uo \'. E:.::. nilo :.tc .. :m:.:. mais O Stt. CAS<AKO nn NA~CrMr;;:>~oro-Leia.l1té o 
ao P l'e~iuente, ~sbmo~ recor:cili<H.los. fim. 

0 Sn.. SE.I.HRA.-0U. c-? :lccntt·:t:los. 0 SH. 1\1!;:LLO REGO (lendo) '~CorJin.es S:l.U-

0 SR. ~h:LLO ILEr;n-Yim no propo~ilo 'de daç<ies. )> (R,:~os.) 
nãn atten<lt:w a a.parlt:s. po,·qu1: "temp.l ó O Sn. CAS.;L\l'\0 vo N;,scnrr,;;xy,,-V.Ex. me 
pouco; tJJ:lti !:'1 vem o uoure Depul.lulo <L <.lizer !'<t/. o obsequio •le p:1s:;o.r o telegl'<.nlula ! 
que e:1 n.ccu6o o Pt•,;,i<lc;Jt.c ·'a lkpub!ica ~ Eu o s1~. 1\IELLO REGo-Pois não. (O Sr. Jfetlo 
I!ÜO nc!!u~o a pc.- s 1a. a.lgnrr.a, npeo.as 0X•)rço Rq;a p r.<sa r.is meTas do S;·. Orssiano tult ,:~;t· 
o meu 1lireitn de cl'itica. q11er.l rlizer, a.J.)recio presso.) 
os neto~, sr>g-lindo o rnou cri teria. 

0 .Sn.CAS~IANO DO X'ASCIMENTO-All! este é O 
l:M Sz~. -~I!.PU:r.\no-Ent:~.o não foi snl\o\a.rio telegra.mma <la assembk,a.Eu quero que S.I~x. 

corn <~ ca.tll1nnrta. 1lo ~eu coll~ga. de bancada. me conteste não ~er verdar!cir•o o f:tcto de ter 
O SR. MEr.w Rr,Go-Elle tambem apreciou o pn"Si·1ent•J do Matto Gru>~o pedido ao Sr. 

segando o seu criterio. [ Pt•esirlente rla. Republica que fosse post<t .-~sua 
Uru: Sn. DEPUrAno-Ac,,uson, m:~s n;"io tinlza dispos;ç;'i.o a. força l'er.leral. 

razü.o. (Jl-t out•·Qs apartes.) O Sr:.. l\lELLO REGO- E V. Ex. leu este 
O Sn.. ~lELLO REGo-Sr. Presi•lentn, arre- tetegi·a.mma ? 

pendo-me da sinceridada com que comecei. O SR. CASSlA.)l'O DO NAscmR:>~TO-Li. 
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O SR.. MELLO REGO-O presidente assignon 
conjuncta.mente com a v.ssembl~a. Pr·escin
damos, por<;!m, dessa que~tão, mesmo .porque 
si o pi'esideute a principio errou, corrigiu os 
Eeus erros em ~eguida, como ~e vê, e 1'oi úe
pois do teleg-ra.mrna. do Sr. Presidente da R•)· 
-pul>lica. em resposta ao seu ultimo pedido que 
elle se dirigiu ao oommandunte rlo districto, 
o qual, por sua. vez, n'to obstante o díó'posto 
no art. 3' do regulamento dos districto~ mi
litares, entendeu que devia, antes de 
tudo, consultar o Sr. Ministro da. Guerra. 
Achou o nobre Deputado que elle fez bern, 
porque, como dlsse,esse artigo era inconstitu
ciona.l. 

0 SR. CASSIA.I:\0 D() NASCiME~TO-:i'-iào disse, 
disseram outros, mas eu sustento essa mesma 
opim<i.o. 

0 SR. MELLO REGO- Creio, que quem pri
meii'O assim se manif~stou roi o Sr. Xavi()r 
da SHveira,e eu l'Stou cte <tccorJocom S. Ex. 

0 SR. CASS!AXO DO NASCDfll:-ITQ-,J;i vejo 
que V. Ex. concorda commigo em genero, 
numero e caso. 

a quem a mesma Constituição commette prin
Cipalmente o enc 1r~o r1e velar pela sua. 
g-uart!a e liel execução Lias leis ~ 

Ah! si bto fos,;e feito pelo Sr. Prudente 
de :Vlorae.s, que grita enorme se não levan
taria; CJUe zelo ]!elo respeito devido á. Consti· 
tuiç[u! (II.t um <tparte.) 

O nobre Deputado não tem o direito de 
fazer-me tal inm•epaçã.o. 

Quando er<1. PreSidente rla Republic:L o Sr. 
Prudente de Mor:tes mais de uma vez tive de 
manifestar~ me em desaccordo oom actos ad
ministrn.tivos tlo seu go'>·erno, declarando que 
o bom ami"o não era o que tu~o approvava, 
mas o qnee aconselhav~. advertia e até re
sistia. Nunca. renunciei o meu direito de cri
tica. 

o SR. RtVA.DAVH. CoRRf:A.-E' verdade; dou 
testem unho. 

O SI{. MELLO R1;oo- Mas V. Ex. 
cordará commigo na. conc~usii.o a 

0 SR. MELLO REGO-Volto ao ponto de que 
me d~sviei. Sr. Presidente, :;abida qual a. re
sposta ao telcgramma do p1·esidente uo ~s
tado solicitando do Sr. C:,mpos Sa.lles a m· 
tervençii.o do Governo l<'etlera.l, nos tet·mos 
expostos; vejamos quaes <LS ordens chegadag 

nâ() con- a Cllvabâ. 
que vou !<.'.isto o que consta de carta dalli escripta., chegar. 

Desde que, ]leia primeira vet., li esse re· 
_g-ulamento, vi que o a1'tígo em questão fe1•ia. 
cli>mme11te a Constituição, pu.~~audo para os 
cummandantes dos distrietos uma. a.ttribu\ção 
constituoíonal,cJmmeLtida exclusiva.meote ;w 
Pr1:sídente da Republica, quo u~o '' pôde 
tran·let·ir ou rle~ega:·; ~0 elle :1. púde exe-rcer; 
ú. pura. I em dizer, uma v.ttribuiçã.o, on um 
direito, que Cur-rGspOn>!e ao flue 1 •O regimon 
monarcl1ico constitue o di:-cit.o ma~·estatico, 
uma t'uncr:ão inberente ao pocler Sitpremo do 
chefe d;~ Naçii.o, que se não trans!ere. 

Foi ~ompre esl.u. tt minha opinião, apezar 
rle nunca a ter externado, porque csp<;rava 
uuvir a dos mr~stre~. 

Da. h i, Sr. Presidente, se c:oncluc que hvnve 
infn,c<;ã.o <hl. Constitu:ção. 

Poi- b ,m, eu pe,·g·unt-> : quem o respon· 
mvcl j rOI' essa Yiolação d:t Cun~tituiçiio ? 
(Ptn'sa.) 

que diz o seguime : .. _ 
«Quaudo o PrC.'iirlente fez a reqms1çao ao 

tenente-coronel Pauh v<lStro (comma.nda.ote 
intermo cto clistricto) já havia recebido re
sposta do Dt'. Camp11s Sa!Ies a~segu_rando que 
e~tava111 <ladas todas as provHlenCJas em or
dt%. a ~a1·antír o livre exercício dos poderes 
publicas do Estado. ~o emtanto, a.s orriens 
que Panl;1 ca,tr-o havia recebido eram jus
tamente i)at·.: guardar a ma_is estricta ;neu
tralid;tdc, e i~to mesmo 101 commuuJcHdo 
pelJ Dt·. Ma.nnel Murtinho aos T"evoltosos, 
que, nfw sàtisfeitos com ess.t segur~nça., pa~a. 
maior ••arantia. ma.nda.rnm destrmr om ma1s 
de duas Leguas 'todo~ os postes telegra~hic?_s, 
de sorte que estivemos St~m comrnumcaça.o 
def>.tle o tUa 8 até IG .. ,)) 

Devo aqui observar que no dia. lO a.ioda o 
tcnent~·Co<·onel !Juula Ca.~tro passou tele
;.;raruma. ;w Sr. :viinistro da Guerra, c_onfor
me os jornacs nocieiaram- commumcando 
que os revoltosos _j<'L ha.~ia.m P?netrado na. 
cidarle, mas que :unda nao JJ<Wla. começado_ 
o fogo. 

Continua. a cnt•ta: 

« ... de s a. tê lü,e lt•ia ioto ainda alem ~i não 
_ . foss(! a providencia tonw.<h\ pelo r!irector ge

_0 SR.. CASSL\1-:o no NASCl~lE:);To-Perd;w ~ ral dos telf'gra.pl 1os. Dr. Alv:1r0 de Oliveira, 
IHV> ha. r.gul~rne~to que tent1a pcder de der que ordt·nou a ~~~tação «Coronel Ponco» que 
roc:~.r a. Const1tu:çao. enviasse por <>XP!'P:iSO, custasse . o que 

O Sn. MEr.Lu Rr-:Go-S:m : ma>, Sr. Pl'(;Si- custasse, iod< s os telegnvnmas retHios que 
d;mte, nhi está. o facto, e IJÓJer-se·ha. negar l estives~Pm sem poder ser _tl'an~mittidos.!' 
que elíe impona. em urn grave a.ttt;Utl).dO Quando ha. diilS cha.me1 ~qu1 a attençao do 
contra a Consti tuiçã.o, praticado por a.q uelle governo para esta oc~urrencJa, os nobres Depu-

E111 p:·imei1·o log.1r o Sr. geoer.~t :\fa!let, o 
autor úU ~ign;tt:tl'io (lo regnl>~tnento, e etH 
sc;lunclo o Sr. Dr. Campos SaUes. q >te o 
acobe1·tou com :t sua assigna.tura., uando·ll..le ;1 
me~ma ror•;a. que tem a lei que se tl'atav:L do 
re!;ulamento. 

Cam~ra 2 
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tados atiirmaram que quem tlnh<> cortado I cio de ~uas funcções, pa.l'a que s~ .apiedassem 
as linhas teiegraplücas eram os <imigos do do Sr. Ponce, ~~~eitando as suas proposto-s! 
Sr. Ponce, porque a elle:; ó que imt.re;:s,;.v;:. ~ Cnitt i!rua. a. cal'ta: 
jnterrupçã.o d<IS communicw;(Õ~s. <~:E:aüo marcadas pa.t·a 30 de junlw ::s ll<JVa.s 

o SR. L1JIZ ADOLPHO dá um apar·te. el.:ições, e jà se !hlla em violencia~ em 
qU<LSi tonas as lücalidades, o qm; é pos:;ivei 

O SR. MELLO REGO- O commandante tlo d e aconteCBr, a julgar pelo cx<lltamento de 
districto até cita o nome no individuo que animos dos pntentados st>nhore~ das usinas 
commanda.va a rorça. quo cortou os fios e õer- conceit;ão e I ta.icy QUe, de inimigos que eJ'!l.m, 
ribou os postes. como vocês;tbe, estã.Q agora. liga•.lcs. consti
. A proposito destes factos, seuhores, inter- tuindo 11m >e1·io pel'igo p:\ra. qu,tlquer Go
romperr::i a leitur:l. desta carta. p;tra le1' o verno. l.;tles po~suem, e<1du, um, cerca do 
trecho rle um ,jomal, orgão da dissitienciu na 

1
:200 cam:.1·adn.s, n\1. ~ua. maior pu.tre estra.n

citlade de Corumbâ, o qual. ;:!firmando que geiros, conv!':uientemente arrl\ado" e mnui
·os sitiados, sentiam-se cada. vez ID[lÍS a per- c:adO$, e com essa ;;ente olJrigo.r.n os pobres 
tados, - accrcscenta. - «fizeram propostas c:unponezes a pegat· tarnb!lm crn armas como 
de um accor·da,aliás honroso para a dissiden· em tempo tudo se fez vct· ao Sr. Campos 

. ela, e para obtel· o, como fl!!;pun!Hl.m· do Sal! e;.» 
telegrnpho, que, sendo repartiçii.o federal , ,\ hi csti~ como se organizou a grande !e
foi !'~*<Peitado pelo exercito reivindJcatlor, ~iiio; pobres campone?.es. velhos o mO<·os.lc
atirara.m-se a impetrar a íntervenç:ío rlo go- vatlos a cotltr;~.-gosto. Consta. q ue até ••ggre
verno federu.I e úo::; I>rs. Mul'tinho. « Fonirn gados d•'S eslabcler.imP-ntos de amigos (~O Sr. 
a.ttendidos »,assevera o or·g[o djssír1<:nte: « c Poncc fo1·am arrebanhados. 
governo e MUl'tinho pedú~ uo coran~l ,t n· <<Agu1•a. , Jlr osegue a c:.u-ta, depol:> gue elles 
tcmio P,te.~ de .1Ja1·ros accei:,~r a. :1.nnulla<;ü.o <h\ 1 l'C re~oira.i'am. armados e municiados e em 
eleiçií.o proposta por Generoso Ponce, q :\e !tv.l hoa-, ClllJd!ç.·ües, e aLe 1}em co:l'>illcrados, é 
a aSilcmbit;a communicar a re:-;oluçlo que q1Je veiu orn"'m pa.ra desu.rmal-os e fa.zer 
transcreYemos no numero antc1·íor.» l'ecolher as armas de guerra '1U"! fossem en-

« E«o combate cesso11 por falt'l de comba- contratlas em podet· delies. consta que o ge
tentes»; a P once capitulou, C<:mendo, to· neraJ respondeu que nii.o <líspuolw.lle torças 
da. via, que contril si se reproduzbscm ;).l; para fa7.el-o. 
scenas que represento:~ a .13 de maio de Suppõe-se que os revolto;:os distribuíram 
1892. » Jor-ças por· todas as localidades, pm> pertur-

Nessa referencia ao 13 de rn\l.io ha. uma. barem a oi·dem por occasião das eleições. O 
ameaça tremenda ao Sr. Generoso Ponce, de govern<.l aqui. t·>m gente e m·mamento, _mns 
que ttoat;\l'ei em outra occasião. ni'í.o t~m munições. 

Foram factos oecorridos pol' occasiuo d!l. Pl:.iliu em tempo M da União quo lhe ce· 
revolta., em que foi doposto o Sr. Dr.Manoel desse 30.000 cartuchos Comblain, mediante 
:Murtínho. iademnização, pata a policiro. do Estado, e o 

Quem escl'evc isto é um offi.cial do exercito Sr. Ca.rnpos :;a.lles negou-~e, llizendo que nílo 
que, tendo a5:3igna·lo os 'Primeiros artigos, }lodia. vender tuunições sem autorização t1o 
deixou de o fa2er nos snbseqaen te:;, em vir - Congresso. Entretanto, os revoltosos :J.'rt\JIU· 
tude de informação pedida, por telegram- baram o deposito da. Vtll.'ginha., cre que se 
mas do cllefc do Estado-Maior, por ter eu ~lposs:.J.rarn, e tira.ram quanl><\ munição qui
mostrudo ao Sr. Mini~tri> da Guerra urn d.os ze1·am. até ba.la.s de ca.nhã.o-revólvel' b> 
ta.es primeiros a.rtir.ro,;. Eis como os I·e~·oltosos se faJ'.tl•;c:cram ele 

Mas, Sr. Presidente, o que ha dn llHÜS munições, com que agora, segundo os tcle
extraordio:~rio nisto, i~ o papel IJ UB lll.;t.em o ~rammu.s que nos chegam. estão levando a 
Sr. Pr~"idente !la Republica r~p1·esentar effeito o plano ,ja previsto o annunciado na. 
nes~as qncstões. ca!'ta que llCa,bn de Lor. Esse assrdto e l'Oubo 

Veja n Sr. Ca.tnpos S:üle~ até on1lo essa :t pr<lpriedade da. Nação é nltentndo de .. tal 
gonte leva. o desr.•.speil;o <'~ s, ,a, p~ssol'l. •: auto- ordem, que const itu" um dos ponto:> do rc~ 
ridn.cle; nüo satisteita. de con:;pm•cal' ,, SI!\\ querimento que tenho ;ie ü.presentar, 
nome, cobrindO-SI' com elle , isto é. chaman- o out1·o ponto é o que passo t>xpor; e aqui 
do-a LegMo Campo.< Srtlt<Js , espalha em seus direi que hR c<~nrusiio no telegra.lllm<t do com
jornne~ que S. Ex., ri e par cum o,; 81'5 . Mur- mandunte do distrícto, <:~. (\ue se rder·crn os; 
tinbo, ~<l dirigira ao chel'oda rev-olta. a pe·li1·- jomaes de hontem, t.Uzendv que não ron8ta. 
llle que n.cceitasse a proposta Pon..:e. qne tenha hav ido di:sturbios provocar1os por 

O primeiro m:.:.gi stradu ri a ~h.;ào, de.~cenlio I praçus de artilbo.r h\ em CotU!ubü .. O facto é 
a interceder pera.ute sedicioso~ <Jue priva.- outro. 
vam o commandaute tio d.btt·icto, a mais l~rn c:uta de amigos que receui, em seguidn. 
e)evaua .autoridade fcdcr<ll, tio pleoo exerci- ;i. elniç.iio àe l (le março, ntllaram-me em provo-
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cações_ e disturbios que se deram em Corumbá, 
promovido> por otficia~s do 2<• batalhão de 
artilharia., aVm d:L parte que tomaram em 
uma 'Pa.ssei<1.ta com m1Jsica. il fr·eote e gr-itos 
sediciosos na. manhii do il ia. da eleiÇ<'io. Agor<l 
vejo em jornaes de Cuyabâ. a narruçlo des~es 
factos com outras Rar-ticularidades, como se 
lê neste trecho. Depois de repetil' o q11e 
acabo de dizer, accrescenta: 

« E como se esses meios ainrla nito <less!'m 
os resultado desejados, viu-se, com ger11.l sor
:presil.. apr~:sentar-se em frt:nte ao ct!iftcio 
onde fuocciona.va a ass~:mbléa eleitoral uma 
ibrça de 40 praças de 2• batalbãn, emb:tJad<ls, 
sob o mamlo do alferes João Maricá; for'(;a 
que a meso. eleitoral, unica. para. isso .compe
tente, de modo algum reguisitára. e que alli 
se po~tãra. para dar ganho de caill:t uo par· 
tido democrata. (lissidente. 

Ainda não foi tudo; o alfel'éS Olega.rio 
Ramos p::metrcu no recinto e lei tora!, a.r· 
mado de !'evolver, c pro-vocou os mesarios; 
houve aggressão armada de varios ami~tos 
nossüs e tentou-se até invadir violentamente 
a ca.3a. da familia de imp rtantfl e distincto 
repu lllico,no. 

Por outro la·Jo, no Ladario, o chefe ._ta flo
tilha e o seu secretario, a par ela mais indc· 
cante cabala, intimidavam o ~lt;itora.do rcnu
blica.no, conservando de promptiJão rlur:Li\te 
o plEito os navios de g uerra ancorados 
naquelle porto. Ahi estão. em frac:IS côres, 
as degradn.ntP.s scenas de q ue foi thea.tro a 
prospera cidade de Corumbá no dia. da eleição 
presidencial. » · 

Com esses prenuncias na elei~1o de março, 
imagine-~e o q~e vae lmver agora ! 

Sãci os factos a.;;sim expostos que origiun.m 
a apresenta{:ão do meu requerimento. 

E pa.ra que os nobres Depu t :Hlos a5.o se es· 
pantcm, eu o vou ler pa1•a. que v~jam que 
não me af:~.sto dos limites permittidos. (/6.) 

Como se vê, limito-me a per.runtar si n o 
Miilisterio da Guer1•o. ha conhecimento des~es 
dous facto.> . Não pel'g"llnto qne ('l'OVi<1encia!> 
foram tomadas ou preteode o S1·. Ministro 
da Guerra tomar. Seria. olren.,;a a.:> ca.ractel' 
ao illilstre militar·, fiel obsenauor da disci
plina.. 

Não sigo o exemplo rl.os nobres Deputados 
qu~. na. questão Edwiges <.lo Queiroz. e e.ttt· 
dantes, por e::templo, querin.m por mciu de 
requerimentos, q uc o Governo declarasse que 
providenci;IS tinha. tomauo Oll ia tom<tr _ 
Acho que o Governo não iem que dizer, ern 
tàes casos, que va.e cumprir o seu ,Lever; c 
tanto assim que si ha na Cas(l. q n<:m ma 
a !firme que o Sr. Min<st ru da Gue!'l'9. co
nhece os ra~to:; a que me retiro, retira.rl.}i o 
meu requerimeoto, no qual apenas viso fazer 
chegar ao conhecimento <ie S. Ex. o proce
tlilnento irregular, sinão criminoso, de om-

ciaes do exercito, certo de que o honrado Mi 
nistro não precisa de estímulos para. castigar 
quem o merecet•. 

Contando apresentar o meu requerimento 
no sabbar:lo, o que não i'oi pos~ivel, pretendia 
me referir ta.mbem i damnifica~.ão causada. 
na linha telegt•apllic:t; mas corno desse f:tcto 
rleu conta fiel ao Governo o gcnero.l Camara., e 
as:S!Ul j;"L o Sr. :..1ioi5tro ua. Vi<\çãO se n.chu. 
escla.recir1o para ma.nda.r prccer!et' et'irrii
naimente contr:l. o :mto1' rlo attentn.do, que 
tão tristes effeitos produziu, além do crime 
commettido contro. a propriedade nac\ona.l, 
nada. direi,certo de que S. Ex. não o deixara 
impune. 

O Sr~. Lurz Auou•Ho--P:J.rte do commau· 
dante (\o di~tricto, que responde cabalmente, 
nesse ponto, a') di~cul·so do Sr. Pires Fer
reira. 

O SR. MEt.LO REco-Nii.o poaso pôr em du· 
vid<1. que o go\'ertto do meu paiz deixe de 
providenci:J.l' pa.ra que seja punido quem 
comm~:tteu tão :;ra.ve a.tteuta.do. 

O meu requer!mento, pois, em ultima. ana
ly:Sc, tem p01' fim pre~tar infm•maçOes ao Go
v~orno sobru acontecimentos de summa gra
vi<lat!e de que, porventura, elle não t enha 
C\mhecimento. 

Si, porém, elle jiL os conhec"O, tanto melhor 
a.o meu proposito, e eu, com prazer, retirarei, 
como já disse, o !llesmo req uerimemo, certo de 
que o homado · Sr. Ministro da Guerr:~. já 
terá tomado sobro o caso as providencias que 
a. gr;~.vidade dell~s recla.ma, e a que S. ~x. 
nà.o se manterá ind iíferente . E aqui dou por 
t~rminado o que tinh;~ a ui~er, envhntlo ã. 
me.'Ja. o meu requerimento. 

SESS,\0 DE 6 DE JUNHO DE 1899 

O Sr-. :1\iello Rego - As razões 
;tpresentadas pelo nobre Deputado pelo Rio 
Gmnde do Sul, para negar s : u voto ao meu 
requel'irnentu. me conveucem de que S. Ex. 
não mtl fez a. honra de ouvi:· o di scurso que 
hontcm nronunciei. 
Devt~m· e;>tar presentes alguns collegas que 

me cuviram d.ec\nrá.r qHe eu o a.pre,;enta-va 
<'om o !lm, lH'incipalrnonte, de da.r aviso ao 
Governo, si e qno elle o 1gnot·aV;l , dos factos 
que :;c estavam passando em Ma.tto Grosso. 

Ac<:re~c<: utd que si na Casa bouvesse al
gum Deput;ulo que atrirmnsse que o Governo 
ddlm; ja tinha eonbe~írn~nto. eu l'l;tira.J;ia. o 
requerimento, J>Ot' esror certo íle que o mesmo 
Governo providenciuria como o e<lSO reclamo.. 
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O Jom·ll do Comme1·cio publicou um ex-· O SR.. CAS~IAl'iO no NASCI:IlENTO E OuTROS 
tracto fiel do meu discurso. dão apartes. 

0 SR. CASSIAN'O DO NASCJME:'\TO-Gtliei-me 0 SR. MELLO REGO-Por esta fórma. não 
pelo Dia.rio do CoHg,·Mso. continuarei e deixarei de dar a explicação a 

o SR. MELT~O REGO- Disse mais que, fa- que me proponho: estou incommodado e fa
zendo jllstiça aos sentimentos do honrado zendo grande sacrifi.cio. 
soldailo que dirige a pasta da. Guerra, en não O SR. CASSIANO no NASCIMENTo-São notag 
indicava as providenci"s a tornRr. a margem. 

Confesso mesmo qne me demorai um pouco 0 SR. IIIELLO REGo-Que são desc~ biaas. o 
na Casa para pedir a retirada do re~ueri- Sr. Panca OJ·ganizou a resistencia, reuniu 
menta, pois o meu fim estava preenchido. o nobre Deputa.•lo, porém, aproveitnu a 00• gente. e, como lhe faltasse a1·mameato, ba-
ca.sião para fazer-me allusões e qu:~liticar de vewlo alias grande cópia delle no Arsenal de 

Guerra, telegrap11ou ao Governo . pedindo 
acto de penitencia. o meu procedimento. que lh' 0 prestasse. 

S. Ex. engana-se : ê um acto ne sinceri- Nã.o teve resposta prornpta. qual 0 caso 
dade, porque, tendo-me preoccupado com a é b 
:faLta. rl.e providencins do Governo em Matto exigin, porque, como sa ido, no proprio seio 

do Governo esta.vam os incitadores, sin.ão os 
Grosso, suppontlo até que elle tinha se con- autores daquelle acontecimento. Não ha 
servado inteiramente inerte, vc1·iíico n.gorrt, · · · t 
pela. parte o1Ucial uo com mandante de ,[ís- hoje quem Jgnor~ que os prmctpaes agen es 

· t d' 1\a politica do bota abaixo, qua entregou os 
trtc o, qu.~ o Governo expe 1 u tel~grammas E;tados ao militarismo suba.! terno, f,•ra.m os 
que!{; não cllegaram. em conse.quenl!ia d,, in- Minis ros José Simeão e almirante Custodio 
terrupif.í,o proposital Jo telegrapho, por parte de Mello·, e tanto isto é verdade que o então 
dos revoltosos. 

Foi um duplo crime a rlamnifkn.;~o ua coronel e hoje general Barbosa, que foi o 
linha telographic:t, porque uã.o ~··J lili n rn cilele rla revolução, e ordenou a expedição 
attentado comrnettido na propricil:ule nttcio- 11 capital que depoz o presidente, não chegou 

1 · d' t :\ re~ponder o conselho de guerra, e foi, com 
na , como 1mpe 1u a ransmi~~iio <l:1s ordens ponco, anmistiado, por que tinha na algibeira 
do Governo, que nii.o clleg;tram a t~lnpo. documento que o salvava e compromettia a. 

0 SR. CASSIAJ:\0 DO NASCD!ENTII - ctH•gou out1·os. 
a tempo, tanto que tudo se nccommodou. d' t 
. 0 SR. MELLO RllGO-Siche;.;assemn tcm[lo, 0 SR. PEDRO BORGES a ~m apare. 
ter-se-hia evitado o comi.Jatc ü con>cqu(•nte I O SR. MELLo REGo-Eu nao entendo o que 
derram;unento dcsann-ue e tn.mhem ;<ctu~ de V. Ex. d1~. (Aprwt6S-) 
desrespeito á ,,utorídad~ do Sr. Campos Como dizia, Sr. Pre~idente, o Sr. Ponce 
Salles, enxovalhan!lo-~e o seu nnmr., de que ped11!- po~ telegramma arn!al'?eJ?tO e. outras 
se serviram dan•'o·o a umiL lwríâ•• Lle revol- provirl~<nclas, pelas quaes m~I:stLU, so sendo 
t osas que a.r'rom bat•am um i m~110vel. (]Ue é a~t.endiuo depois que <1qlli chegou a D?· 
proprieda•le d:t União, e mqueo.ram munições tlcla, de que o general Ewbank, que segma 
que ahi existiam guar(ladas. para o Matto Grosso, como commandante 

do districto, mas levando no bolso, re
sGrvndamente G por prevenção, a no
meação de Governador e indo .:lcompanhado 
elos capitães que devin.m compor o novo go
verno,havia. voltado e ticado em Assumpção, 
em virtude de intimaçã.o feita ao comman
tlante tio paquete no forte do Coimbra, para. 
não pu.ssar adeante, a.peza.r d~t declaração de 
que se acuava a bordo o commanria.ute do dis-

O SR. CASSIANO no NA~CD!ENT<) - A prova 
desses íactos.Da outra vez n:lo foi o Sr. Ge
neroso Ponce quAm se serviu das Corn
b!ain do 'J:stado 1 Sou conbmporaneo desses 
factos. 

O SR. :1.11<LLO REGO -Taml.Jem sou contem
poraneo de lles . O Sr. Ponce em i 802 ~er
viu-se de armamento que ihe foi fornecido 
pelo Governo ela União. para combater· a revo
lução que havia deposto o presidente do Es
tado; não o tirou violentamente. 

Quando naquelle anno foi deposto o Sr. Mur
tinho, que logo se retirou para esta capital, 
como que apavora1lo e sem recorrer aos meios 
de defesa que pudesôc achar no Estado, Jol o 
Sr. Ponce quem lev.mtou os •.• spiritos aba
tidos, or~anizou 11. rcsistencia e dominou a. 
revolta. 

Os nobres Deputados sabem disso e nii.o po· 
derão contestar-me. 

tricto que ia. tomar conta do ea.rgo. ' 
Foi então que o marechal Floriano, vendo 

que os encart·egados da empreitad~ davam~ 
lhe caractet• difl'erente do que ella. devia. ter, 
e que urgilt não pactuar com aquelle acto de 
insubordinação, mandou não só p1•estar os 
recursos solicitados pelo Senador Ponce, 
como tambem ordem para que o 19° bata
lh;io, estaciooado em S. Luiz de Caceres, 
seguisse para Cuyabá, afim de reumr-se 
a brigada patriotica que marchava sobre a. 
capital. 
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Foi assim que do armamento Comblaio, de 
que havia gra.nde quantidade no Arsenal de 
Guerra. e cot•respondente munição, f~z-sc 
l:lrga distribuição á rorçll popular do Sr. 
Ponce. Aconteceu, porem, que não houve 
cuidado por parte 1lo Governo de fazer reco
lher esse armamento de qne agora cs dis>i· 
dentes, então amigos e auxiliares do a.ctual 
chefe U.o partido republicano, se estão· .ser
vindo, depois de terem delle se servido para 
restabelecer> a. ordem lega.!," sob o m<tndo 
daquelle ch~fe; e tauto que o Sr. )..íurtinbo, 
quando voltou, achou va~ia sua cadeira de 
presidente, que não defendeu, e assumiu as 
redeas ilo governo do E:;tado,que allministt·ou 
sem m~is P•)rtut·ba.~ões. 

UM SR. DEPUTADO- E dizem que rem. 
O Slt. MELLO REGo- Là. vem um a.parte 

desnecessario, porque eu aintla niio 11 is;:;e 
qne elle administrou mal. 

U:!>I SR. DEPUTADo-Consiglle-se isto. 
O Sa. MELLO REGo-Não e preciso consin-nnr 

nada. Eu disse aqui r1.té qucl elle r,·,ra "oorn 
jniz em S, Luiz de Caceres, uo tcmuo em que 
í'ui prcsiLlen te de :lhtto G 1'0SSO. l•tr7r.rrtes.) 

Fica, portanto, explic[l.do como e~tn.s armas 
Comblain pe1•tencentes ;·~ l'niii.o ror:~m en· 
tregues ao Sr. Generoso Ponce, e a.got·:t ap
parecem empregarias contra. elle. 

0 Sa. CASS!ANO DO NASCl~lEN1'o-EntuO nii.tJ 
fol'am sa.queadn.s. 

O SR. Mll:LID REGo-Eu fr.llo em muniçües 
saqueadas e V. Ex. vem fallar-mc elll ar
mas. E' possi vel u. confusão ? (Apcwtes.) 

Fique sauendo V. Ex. qne o roubo d<1S 
muniçõas deu-se; tenho i:lformações tiJedi
gnas de :pessoas que estavam em Matto 
Gro~so. 

O SR. CA.SSI.>.NO no NA.SCI~H:NTo - Neste 
caso o Governo deve ter providenciado. 

0 SR. MELLO REGO- Foi este sómcnte o 
meu fim. Ouvi dizer que se guarüou a CD.sa 
da polvora, mas havia o.in(la um deposito 
de munições do ar~en;ll; este é que !oi asõal
tado. 

Presumindo que o Govet·no ig-norava o 
fado, vim dar-lhe conllecimenr.o dcllc, como 
affirmei a.o cvncluír o meu cliscurso. 

Quanto ::to outro ria. 1lestruiçâo das linhas 
telegra~Jhicas, constando o caso do officio do 
general Camaro.,não er;t neccsstrio que delle 
me occuJ.la.s:se. 

Portanto, o nobre Deputado não tem razão 
em dizer que descobri as minhas b<l.lerias. 

UM SR.. DEPUTADo-Então retil'D.. O seu rc
q_ueümento? 

O SR. MELLO Rooo- Nvll; façam delle o 
q tle quizercm, deixem-no morrer para ah\. 

Ouvindo o nobre Deputado dizer quedes
cobl'i baterias, !lquei até admirado de S. Ex. 
ti:!~' descoberto tanta ctJusa. 

0 Sl~: CASSIANO DO KA.SCDIE~'"TO- SOU um 
descobnJor. · 

0 . SR. MET,LO REGo-Louvo-o por isEO. 
Ju. disse qual roi o meu fi.1n. 
isto, Sr. Presidente.não p 'S5a ue uma con. 

ver~.:t que aliás muito me fatigou e aqui 
p:~ro. 

SESSÃO DE 7 DE JUNHO DE 1899 

O Sa-. Tos1:a- Sr. Presidente, \'cnho 
tomar pa.rte nn. rUscussão 1!0 pro,jecto que 
fix:~. r..s forças de terra para 1900. a oeza.r de 
a.rreceiar-:me sempre desta tribuna,-onde h a. 
tantos espmhos. porque sobre mim cabe "ran· 
de re~ponsabilidade em votar silenciosamente 
o art. C:'. que transferi\ ll guarda n:Lcional do 
)Iinisterio da Justiça pa.t·a o da Guerra.. 
. Si eu nã.o fizesse pal'tEl da, Cammissão Espe

Cial encarre~ada de estlldar a relorma da 
gua.rd;L nacioual ; si, bonrado por meus il
Iustres collegos de commissfl:o com o difficil 
encargo de rela.tot·, eu não li v esse elaborado 
com a su;L cooperação um projecto de reforma, 
no qual se mantem a admiuistra.ção ria mi
lícia civica a cargo do Ministerio da Justiça; 
não me acharia agora. nesta tribuna, espe
ramlo que outros p:nlamentares mais com
petentes (não apaiadosj viessem esclarecer 
o debate. 

Era. praxe, Sr. Presidente, no regimen 
imperial, em (]Ue o parlamentarismo domi
nava, os oradores aproveitarem-se darliscussão 
do art. lo da lei de f0rças pnra,em d~bale largo. 
apreciar o analyzar a situação politica do 
paiz, approvancio ou censurando os actos do 
governo amigo ou adver~ario. Era justo, con
veniente e constitucional. 

Penso que no regi meu presidencial, em que 
03 Poderes Legislativo e Executivo estilo de 
tal sorte discriminados que um nii.o póde 
influir directamente $Obre a. vida do outro. 
não se deve acloptnr o prccc1ente imperial, 
n.l \ás iniciado já. na sessão actual por um dos 
houratlos representantes do Rio Grande do 
Sul ... 

O Sa. HE:LVECio ~lO"KTE- Apoiado, 6 uma 
inversão do regimen. 

O Srt. Tos'!' li. - ••. porque, sem exercer in
fluencia alguma. sobre a marcha politica do 
Governo, as apreciações platonicas dos orado· 
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r~s àesviam e retardam o debate do. lei de 
torças, prolongando as nossas deliberações. 

Si eu qui.zes~e adol}ta.r o. precedente, racil 
me tora, estufl:l.ndo os netos fÜ alta admi
nistração, clem0nstrar que J)erman·~<;-<> no 
mesmo posto em qu.e me achava q uan•lo, o 
anno passado, na discussão do orçamento da 
receita geral, expendi as minhas idéas em 
relação ao Governo do Sr. Dr. C•tmpos Salles, 
a quem o partido republicano, em cujas fi
leiras milito, investiu no alto c(l.rgo de Pre
sidente da Republica. 

Continuo a ser hoje, como entiio, um amigo 
sincero, leal,dedicado, prompto a dar o npoio 
de minba palavra e do meu voto ás medidas 
governameota.es. Mas, por outro lado, não 
me sinto obrigado a silenciar por mal en
tendidas coovcniencias partidarias, quando 
os actos do Governo forem de encontro ÍI.S 
minhas idéas, aos priocipios o ás convicções, 
pelas quaes me tenho sempre batido nesta. 
C..1.mara. 

Em tal emergcncia manterei com sinceri
dade e franqueza a coherencü das minhas 
opiniões. Nunca tive outra orientação no. 
minha obscura 'l'ida publica. Estou conven
cido de que o apoio que mais prestigía e for
tlfica o Governo é o que se i'unde ao calor
das convicções e se modela pelo cadinho das 
i <leas. 

O SR •. HELvEmo MoNTE-Estes é que são 
os verda1leíros amigos. Os mais são amigos
ursos. 

dista o Sr. conselheiro Saraiva, de saudosa. 
mcmol'ia, tem gmndes vant~gens, maxime 
na discus~ão das leis annua.s, que não· teem 
m·imei t':\, diseUs~ii.o. 
· A discussão englobada facilita ao orador a 
expo~ição de suas iàeias, põe ordem e me
tho~o no discurso e ev1to. a perd<~. de tempo. 

A ma teria, Sr. Presidente, que constitue o 
proj:~cto da. Comrnissão de Marinha e Guerra. 
é complexa e merece da Camara um exame 
serio e aturado. 

O SR. R'>.R.UOSA LnrA.- Folgo muito que 
Y. Ex. vâ. examinai-o. 

O Sa.. TosTA-Não a.nalp.a.rei o projecto no 
ponto que se refere ao numero de praças 
que devem compôr as fOrças de terra. no exer
cício de 1900. Louvo-me plenamente na. pro
posta do Governo e da Commissã.o de Ma.rinha 
e Guerra, que reputo competentes par-J. sabe
rem o que mais convem ao paiz- um pela 
:\ltJ. r~ponsa.bilidade da defesa nacional, e a 
outra pelos conhecimentos technícos, indis
cutíveis, que possue sobre o assumpto. 

O SR. BA RBOSA LIMA-Isso muito nos honra, 
mas é trabalho que deve caher a todos os re
presentantes da Nação. A Commissão póde 
falhar. 

O Sn. TosTA-E' louva.vel, Sr. Presidente, 
o empenho com que· a illustrada Commissão 
se propõe reformar o modo do alistamento 
militar ent1·e nós, porque, até agora, os ela· 
ros elo exercito não têm podido ser preenchi-

O SR. TosTA-Ditas estas palavras, como dos n:t fôrma das leis em vigor. 
el:ordio do diseurso que vou pronunciar, si Estamos em pleno regimen republicano, 
acaso merecem este qualificativo as cooside- foi abnlirlo o recr utamento forçado, e a Con
l'ações dcsalinha.daj! (w<o apoiados) que vou stituição, no art. 87, determina que o exer
tazer sobro a fixação das forc:as de terra, cito compor-se-bil. dos c~ntingentes que os 
entro na apreciação e ~nalyse do p!'oject<> da. Estados e o Districto Federal são obriga.~os a 
i !lustrada commissão de Marinlla e Gucrr.t , for·necor, de conformidade com a lei a.nnua de 
promettenJo. de:;ue j ~i., a. V. Ex., Sr. Presi- fixação de Corças. 
dente, nã~ n.rastar-me uma linha da di~cuss:ío Entretanto, até hoje o Congresso não -qootou 
da materia, dura.ute todo o tempo em que um•t lei sobre o modo de constituir-se o exer
occupa.t· a t ribuna. cito, de serem fornecidos os contingentes dos 

Começo.rei pelo art. 1 -•. q uc se acho. em Estados ! 
d iscussão, mas analyzarei todos cr.1 outros ar- Ainda vigoram sobre o alistamento militJ.r 
tigos a.té o 9.", que transfere a administração a lei •lc 26 de setembro de 1874 e os respe· 
dtt guarda nacional pat·a o :O.liniste~rio da cti~·os reg-ula mentos de 27 de fevereiro de 
Guerra. 1875 e 5 de abril de 1889, com as modí:ti~a.-

Si, como j ú. ponderei, e condeamavel e con- ções feitas pela lei de fixa~.ão de forças 
traria ao regirnen }lresif.lenC:ial e incouve- n. 39 A, de 30 rle janeiro de 1892 -por ini· 
niente :'L marcha dos t!·aba.lllos l~gislativ,Js, ciativa do hom·a<LO relator da Commissão-o 
aproveitar-se o orador da discussão do art. 1" Sr. Bo.rbosa Lima, que jã. se intere~sava pelo 
do projecto da lel õe forç118 p~.m apreciar;ões assumpto. 
pohticas; ao envcz, reputo corrccW., conve· Vl'jamos qual era. oregimen ela. lei de 1874, 
niente e muitas vezes nec~,ss::u•ia, nn. 2" dis· qu:t.es as modificações teil3.5 pela lei n. 39A. 
cussão ão art. 1" de um p1·.:·jecto, ra~:er o ora. que rosulLados produziram. c a pr eciemos a 
dor um exame circumstanciado l ll! toda a mD-- proposta c1a. illustrada Commissã.o. 
t~ria do projécto. O u.listamento militar, nos termos da. lei de 
Est.~ praxe, n.liã.s adoptatla nc> Cou:;L'es:>o ,. 1874, era !eito nas localidades por uma. junta. 

Consbtuinte, por iniciativa do eminenle esta.- composta. do l • juiz de :paz-como prooidente, 
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do subdelegado e do lo immediato em votos r o SR.. ToSTA-O honrado Presidente da 
ao 4a juiz ele paz. Republícn. Sr. Dr. Prudente de Moraes, na 

Ou porqu<'l os brazileiros ~ão avessos a.o mensagem de abertura do Congresso, em 3 de 
espírito militar, ou _pora..ue o Governo não maio de 1896, insistiu pela decretação de uma. 
toma$Ee ao serio a execuçf~o rigorosn, tia lei, lei que <m~gul.e o sorteio de modo a ser effi
ou :porf[ue o rect·utamento forçado, nas emer· caz para. satisfazer a. previsão do legislador 
genci~s dimcei~. proporcionava a.o Governo os constituinte, estabelecendo providencias que 
meios de preencher os claros do exercito, é ha bilitcm o Governo a elevar com a. neces
certo qne durante o imperio nunca foi uma saria rapidez o ctfectivo dos <Xlrpos do exer-
rea.lidace J. conscripção miiit:w. cito o.hLarmada nos casos extraol'dinarios.» 

Em algumas províncias não che~aram a O Congresso nú.o acudiu ao appello patrio-
reunit·-se as juntas, havendo até manifesta- tico do Chefe do Estado. 
ções POJ:)ulares c(lntra. a execuçã.o ela. lei. O SR. BARnOsA. LIMA- Não acudiu ne.m 

_Parecia natural que, proclamaua a Repu· acudil'á como devia fazel-o. Si não fizermos 
bhca, os competentes _cog1t~~;em d~ nm

1 
a _nov1_1~ alguma' causa. na. lei de fixação de forças, tão 

lm. c~nsentane~ com as exl,encla~ (as ms cedo nada. teremos. O mais é desconhecer os 
tmçoes republlcanas. . d nt 

Assim, porém, não succedeu ; o CougL·esso, prece e es. 
estabelecendo um precedente ioconstitucio- O SR. TosTA- A Commissã.o de ii-Ia.rinba. c 
na.l. limitou-se a modificar a lei de 1874, na Guerr:~.. com o intuito, sem duvida alguma. 
lei annua. de iixação de forças de 1892, isto é, patriotico, de remediar o mal, propõe no pro
modificou uma lei permanente,como a do alis- jecto que se discute as medidas constantes do 
tamento militar, em uma V~1 annua, de ca- art. 2• e seus paragraphos, que merecem ser 
racter transitorio. tomu.das em consideração pela Ca.mara.. 

o Sn.. RumJSA LIMA.-Estas disposições da ~onfere a. attribuiç~o de no~ea! as juntas 
lei de 1892 vem sempre na :proposta do Go- allstadoras em c~da clrcumscrlpçao a o com.
verno; foram sempre votadas e v. Ex. sabe mandant~ sup~r1or ou comman~aute do brl· 
que cu não era Deputado na le"islatura pus· ga.d_a ma~s ant1go da gu~r~a naciOnal, o q)lal 
~a.rJa " dcs1gna.ra pura coustltmrem a respect1va 
• ' • _ junt<~ tre~ cido.dii.os iLioneos, devendo prefe-

0 ~R. •• TosTA-Nao me par~ce regular e rir, sempre que für possível, officiaes refor· 
constltuClona.l es;;c morlo de le!!Jslür. mados ou honorarios do exercito, e, na falta. 

A Constituição confere ao Congress? ~e~a· destes, officiacs da mesma guarda nacional. 
rada.mente, nos §§ 17 e 18, as attribUlçoes E. co:uo sa.ncção :penal contra os refracta
de : lrics que se recusarem a. dar cumprimento á 

I•, fixar :~.nnualmente as forças de terra e lei,estabelecl3 a multa. de 50$ a 100$, c mais a. 
mar ; . . _ . perd;t das honras inherentes aos postos, no 

2", leg1sl'l.r sobre a or.;amzrt~:ao do cxerctto caso de reincic1encia. 
c do. arma~a. . . . . S•io estes cs pa.ragraphos a que me refiro: 

Ora, a lm do alls~all:lento mthtar_ ref~re·se § 1." As juntas de alistamento e as de re
ao ~odo de consbtmr-se. o e!r,r~to, e ~1a.- viióão, ;1 que se refcl'e o art. 3·• da lei n. 39 A, 
ter1a conne~n. com a .organ_Lzaçao do e~er~1~0. de 30 de j<lileil•o de 1892, serão em cada Es· 
Pm' consegumte, esta cont1da na attnbm~.ao ta.do c•)mpostas de tl'es cidadãos nomea.dos 
do f.: 18 c: não na do 17_. _ . . . pa.r<J. cJ.da cit·cumsct·ipçil.o municipal pelo re-
Ex~mmemos as.l~lOthfi.caçues feltas nu lCl spectivo comm;mdante suporior ou comman-

uo alls.ta.monto m.lllta.r. . . . d;Lnte 1l.e brigada mais antigo da gua.rd~\ na~ 
A le1 de 30 de JUUHro ([.e !8~2 autor1zou o cional, devcndn, semp1·e que fllr possivol, ser 

Gov~rno a entender-se com os gov~ena.dores e preferittos pa.ra membros dessas juntas oili
pres!dentes dos .Esta.dos ~o senl1do de no- ciae,; rel'orma.dos ou hona1'8.rios do exercito 
maat•em elles as Junta~ ah8tadoras; dov~ndo ou ua armaJa e, na falta destes, officiaes da. 

. preferir O!l offici~c.s refol'mn<.los do cxerctto e mesma guarda na.cional. 
os da gmu·du. llaCIOH1ll. . § 2.·· Os cidudii.os o.ssim designados para 

O Ministro .ua Guerrct o:xpedH~ aos ~over·- es~e serviço publico licat'ã.a sujeitos á, multa. 
nadares. ~\ circular de 28 de 1everen·o de de 508 a wu:;;, sempre que ~e recusarem a 
1896,~oltcrtando o conc~rso de se~s e~forços e funcci·mar nas juntas par<t que forem no
:wtondade para CUJ?prn·-so u. ler do al!~ta- mea.dos, incorrendo em igual penalidude os 
mento e sorteiO mtllta.l'. f\omma.ndo.ntes supe!'ior"s ou ile brigada que 

F01-am inf!'llctifero$ os esí0r~:os llO Gover·no em prazo nHtt·ca.tlo pelo Gover•no Feéleral dei· 
f~der·al; nad·~ se fez nos Estados. xarem de e.IIectu:.~.r aquellas nomeações. 

o Srt. RAlUlOSA. Lr:uA-E' que o .\Iinistario § 3.• Serão priva~os das l~o.ur!l.'l inheren!-es 
c.Ia Guerra lleixcu de expedir as imtrucç,õe,; aos seus postos, a.s~1m os ofiicmes .llonorarws 
neces~arias à. boa pratic<~ da lei. e os da. guarda nac10na.l, que depo1s de mul-
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tados duas vezes se eximirem de fazer part e 
das juntfls de alistamento ou de revisão, 
como os commandantes superiores ou de bri
gada. que nas mesmas condições persistam em 
n!Lo dar as providencias que nesta lei são de· 
feridas á sua competencia. . 

§ 4.• Das deliberaçõ~?s das juntas revisoras 
ca.berâ. recurso, por qualquer cidadão ou pelos 
interessados interpo!to, assim no Dístricto 
Feueral como nos Es tados , para uma junta. 
superior com séde na capital destes, com
J:>OSta ÃO juiz federal. do seu substituto e do 
procurador seccional . 

§ 5.• No regulamento que houver de expe· 
dir p~ra execução desta lei , o Governo fixa.râ. 
os prazos dentro dos quaes rleverão ter loga.t• 
assim as nomeações e excusn.s legitimas para 
com:posição das j untas como os recursos de 
que cogitam a presente lei e as anteriores 
por esta nã.o revoga das . 

Com as providencias propostas pela hon· 
rada Commissão, as juntas serão nomeadas e 
o sorteio militar far-se-ba., deS<1e que o Go· 
"\"nrno esteja r esolvido a fazer cumprir a lei. 

O Sn.. BARBOSA Llr.LA - Depende especial-
mente disto . · 

O SR. TOSTA- O projecto da reforma da 
guarda nacional , de que sou o rela tor, crê;~ 
um comma ndante superiOT' na. e1pital de ca•ia 
Estado, inclusive o Distl'icto Fede-ra.! , e com
ma nrlantes de brigada nas diversas circum
ser!pçõos territoriaes, e confere 30 Pr es idente 
da Republica a nomeação d<*ses offi.cia.es, que 
ficam sendo representantes do Governo nacio
nal. Conseguintemente, nã.o ba antagonismo 
a lgum entre o projecto àa. reforma e o que 
propõe a Commisii.o de Mar inba e Guerra. 

O Sn. BARBOSA LniA.-V. Ex. conserva a 
legislação actual. 

O Sa. TOSTA-Quanto à privação d<lS hon· 
ras inherentes aos postos, é uma. pena severa, 
que não está comprehendida. no artigo do pro
jecto da Commissão Especial relativo as perdas 
dos postos, mas a Cama.ra resolver-:1 como 
entender em sua sabedoria. 

Si a. Commissiio quizcr acceitat• umà obser
vação minha sobre a junta revisora, que é 
composta do j uiz federal, de seu sul•stituto c 
do :procl1rador seccional, substi tuir:i. o se
gun<lo pelo commaoda.nte superior da capital 
do Estado, que é o conunandante em chefl~ d:t 
guarda nacional terr itorial-quer segundo a. 
organização actua.l, quer nof; termos ela. 
reforma projectada. 

O SR. BArwosA LmA.- :\ssim, elle funccio· 
nará duas vezes . 

O Sa. TosTA- Nãrl se dar â este inconve
n iente, si a Commiss:to conferir a attribu iç."ío 
Lle nomea.r ns ,juntns alista.doras na C!!-pita.! ao 
commandantE~ de brigada mai~ antigo. 

O S.R. BARBOSA LI!ICA-Pareceu.me que com
pondo as juntas de funccionarios ,iudiciarios 
da"\·a-se mais gar antia. aos direitos do cidadão. 

U)r Sa. D EPUTADO-V. Ex:. v:J.e emendar'? 
O SR. ToSTA-l'v!andarei uma emenda, sup· 

primiodo o art . 9>, que tramf .. re a adminis
tração d!l. Guartla Nacional para o Mioisterio 
da Guerra. 

O SR . BARBOsA LIMA. - V. Ex. va.e mais 
longe do que os demais Srs. Deputados que 
querem que se discuta a materia em projecto 
separado, mata o project o no nascedouro. 

0 Sa. HEREDIA DE Si-Isso não impe'Íe que 
ma.is tarde seja discutido. 

O SR. BARBOSA. Lm A-Sim, ma i~ tarde . .. 
Eu conheço o systema . 

O Sa. TosT,I..-Eu proporia o seguinte al
vitl-e: a suppressão do art . 9• e que se desta.· 
cassem os artigos refe1·entes ao a listament o 
milit.ar para constituírem pt•ojecto especial. 

O Sn . BARBOsA Ll:<~L\.-Assim serú.·) dous 
projcc:tos especiaes: um sobre a Guarda Na· 
cional e outro sobre conscr ipção milHar . 

O SR. To&'TA- A suppresãodo art. v•, cuja 
ma.teria cabe mais pro!>r iamente na reforwa 
da. Guarda Nacional, t inha por fim facilitar a 
pa.ssagem do projecto sobre o alistamento 
milita r. 

0 Sa. BARB03A LIMA-EU prenuncio que. 
nenhum delles se converterá em lei desde 
que miam da lei de.forç.as. 

O Sa . TOSTA-Temos u m de rlous alvitres a 
adoptar: ou separar as materias contidas nos 
a.r ts. 2°, 3", 5• e a• para. constituírem pro· 
jecto separado .•. 

0 SR.. BARDOSA. Ln.u.-Quer dizer: o GO· 
v:-n·oo fiC<\,peior do qu e está.. porque por em
q uar.to elle tem ainda a. lei de !87 4 que foi 
mandada vigora.r. 

O Sn.. TosTA-.· .. ou supprimir-seoart. !J•, 
cuja. materin. serã. discu tida ma.is tarde com 
a 1·eforma ita Gnard:~ Nacionnl, e manter -si3 
no projecto. ora em díscussii.o, conforme os 
precedentes leg-islat ivos, as medi1 las sobre o 
alistamento c sorteio militar . 

'faml.Jem não lm prejuizo a lgum em ~~cr 
destacado o ar t . U·•, par:1 const.ituir p1·ojecto 
sepamdo c ser remcttido Li. Comrnissff.o Espe
cial da. reforma. dtl Guartla :Nacional. 

0 SR. BARBOSA L mA- Assi!II (\ OUÜ'<\ 
co usa. 

O S1: . Tosn.-Opportnn:u nellte fot·mnla.l'ci 
um r(•quari mento nesse $entido, si o.lguns dos 
meU$ i Ilustres co !legas não t.omar a iniciativ~ .. 

O art. ::;• dn projecto, Sr. Presidente. con· 
tem maturia. quo me parece proprh~ da ld 
orga.nica da Guarda Nacional. -
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Diz a5sim: ao art. 6• do prc,jecto. Eem porieria ser trans
Art. s.o To11os os citl.a.dão:; annua.lmente cripto ao lado do o.rt igo como exposição de 

alistados e não sorteiadQl> far-d.o parte da motivos: 
Guarda. ~acionai e serão incluídos nos corpos, « Antes de entrar para o serviço o recruta. 
cuja. sede estiver mais proxima de sua. resi- suisso já recebeu uma certa. educar;ão militar. 
dencia.. Não tem que passar a melhol' parte de seu 

o sa. BARBOSA LIMA- Esta disposição tempo a. ouvir um cabo de eõquadra. instru-
prende-~eá prec!dente. dor lhe repeti r durante hor:ts : esquerda. 

direii;\, esquerda. üireitu.. A ascola da. aldeia 
O SR.. ·rosTA.- As .i unias milital·es proce- foi sm. \H'irneira. escola militar, lá é que elle 

dem n.o lllh•tamento tios ci•l:tdãos apto:; para recebeu os primeiros elementos da gymoa.s
o serviço militar, faz-se o sorteio para o prc- tim 1:r.lilito.r, aprendeu o exercicio e a escoia. 
enchimento dos claros do exercito e conside- de pellotilo, assim, quando recebe sua. cader
ram·se guarda> naeiona.es,para todos os e.ffei· neta. de serviço, ·o soldado suis3o já ~stá. muito 
tos, os alistados que não forern sorteados. meiltor prepa.ra•lo m rliseiplin:.t militar do 

o SR. :.\IELLO REGo-Já não e Guada. Na· que em geral os recrutas dos outros pa.izcs. 
cioual. Os tiros feueraes - que teem lagar, r egra. 

, .. · :. . 8 ,. geral, rle 1lous em dous annos-~ que fot·am .. o SR. BAI,BOSA LmA f (l• 119"1d>·se ao"·· tão generos~ e intcUigentemente <mimados 
J~euo.Reg~)- A ~bservaçao d& S. Ex~-~em I pelo goYerno, os ti:'r'~ ca.ntona.es e as nume
ma.l tcm-e espeCIOSa. Apparenwmeut•~ pa· \rosa' soc•edades do tiro cantona.es e commu
rece _forter'.-ma~ no rundo :sca.pa. o ,9ue ~ · E>-;: naes que se enccntrttm na Suis..~. fazendo do 
deseJa .. ~'to sao so1Ua~1o~. que \ao ~~ra.la, ex:et'cicio do tii'O :10 alvo uma. e;;pecie de 
quem ío1 soldnuo, nao o senrl\, m:1.1s, v~c 'J):cssu.te·r po popular, potlero~a.mente cootri
:par:J. a r~servo.. buiro.m pat·a Lazer u113 soldados :ouissos atira-

O SR.. TosTA.- O art. 6·• do projecto me- dores rle primcir·:>. cr.lem. ~os doroin!!OS e 
rece lodo o apoio da camarn.. . . di<:s de resta pódc se ver militares rle t odos os 

o Sa. BARBOSA LIMA- v. Ex. me tlcsva- gráo~, dcs~e o r~cruta cntrad~ hontcm no 
nece serv1ço ate o mt~ .. Jor· commandante, remurem-

. se no Schlil;ertpl<<f;; (f,j_,·o) de sua communa e 
O Sa. TosTA.- .. p1rque o ex'!rcicio de tiro paõsarem volunt•u·iamentG a.;; ta.ruê-S se aper

ao alç-o e uma. necessirla•l!l entre nós par:~. feiçoa!ido no t iro. Hu. no soldn.tlo suisso al
desenvn!ver-s~ no aspirito ela mocida11t1 o guma. cow;a. do sold:vlo-sp~rtsma.n, si assim 
gosto pelas armas c babilit(),r c3 no~>os con· po1lemos nos "xprimir; 11~0 ê durant e seu 
cida.r1ãcs p:wa. a defesa. nu.ciona.l. E' graças its tempo rle serviço sórn~nte que el!e adq_uiriu a. 
socic,J;•rtss úe tiJ'O, tão populares e d isscmi- g-r·aurle ba bilida•l e q uc o disting-ue : t\ princi
na<las n9. Conf~deraç5.o Hetveticu. que o c ida· p<~.lmente nestes exerdcio:.; r!e tiro '\"Oluntario 
dil.o ~;lli.-~·o . se:n f::.:;:er do sel' vi.;o militar p t'O· que felizmenl~ se Sl)t• l.f~ desenvolver e utilizar 
fiss:lo, está llabilitauo para defender a po.tria. pn.ra melhorara inslrucçáo do soldado deb . .Lixo 
sempre que a sua. , independencia. correr pe- •lesta 1·elaçi1o. , 
rigo. . OS~. Henry Loumyor, :.nnotador d:\ obra 

A Suissa não ten1 exercito pcrm:tnenta, que ar:::1.bo do citar, dr·ndo a.s rn.zü~ por que o 
como os ~randes Esi!J.dos europeus. Todo ~old:ulo suisso é t.io '•Ill'eciado. salienta. o cui
eh1auii.r. c o Lri~3.do, porem, oo 5et•viço militar. dado cem que o po ·:o cultiva., ucsnnvolve e 
devendo ~-n,1.er exeTcicio rlul'ante c<n·to~ dias lransmiLt<) pela hcredital'iailadeo ll8flirito roi
dentr-o rlc 10 unno:;. E, :;ra.;o.s n,o exercíc'o lito.r ne:stes termos: 
que !a?.em os su issns 1lc~de a <~sco!a, na m•1is « o phe.nom~:lO :;e explica. por cl.uas razões: 
ob~cura. :t lrleia, o joven rccrut:L, r;uando eott·:L a. pri!n·~ir:L e.~til. em uma. a.p:i·là(, militar que 
nas fil.,il'<L'l d:. clic,.,, jli. leva muitos conbe~i- a i1e:•cditariedade de alguns S(lculo; cultivou 
m~'ntos elomenr.:.res da. ar· te militm·, sendo on tre os suisso:;; a. seguuda consiste na. L'egra. 
por essil moti\'O supel'ior aCJS demais l'ccrnt.as absolut<~ l'jue se impo~ este povo eminente
dos exerc1tos permanentes das grandes poteu- ruente.pratico de nunca so.cl'itica.r a qualidade 
cias da Enropa.. á quantidade, como fazem todos osexercito.s 

AIJ.UÍ tcnllo uma. obra. (mostratvlo w n Ut:,·o) que se cifram por milllõell.» 
de Adams tll'l Cnnningbn.1n A Confederaçiio o sa. BARBOS.'. LmA- O suisso já nasce de 
Jiel.,etica, cuja leitura a Co.mara ha. de per- algum modo sold<vlo. 
mittir-me. 

O Sn.. BA RDOS,\ Lnn-Ver-se·ha. que não é 
fantasia da. comtnissão. 

O Sn.. TosTA-O trecho que vou ler pa.:;.•ece 
ter sido escripto para servir de fundamento 

O Sn.. TosTA-Antcstle examinar o art. 9•, 
que tem por objectivo a administração da 
Guarde. Nacional, cumpre-me fa.zer o historico 
da. reforma desta milicia no. Camara. depois 
da proclamação da Republica e da -promul-

3 
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gnção da Constituiç:lo d& 2•1 de revereiro, que 
só contém sobre a ma t~ria. o § 20 do art. 34, 
isto é, dispõe com o maior laconismo que 
compete privativamente ao Congresso Na· 
ciona! mobilizar c utili~r a Guarda. Nacional 
ou milicia civica nos ca.sos previstos pela 
Constituição. 

Hn muito tempo que me dediquei com toda 
solicitude ao estudo de 1ã.o impol'tante as
sumpto, que entende com a defesa n;Lcional, 
encarando-o seri:J.mrmte sob o aspecto rla. olnn
lidade da interveoçã.o da. União e dos Est:.<lcs, 
no que se refere it sua. admioistl·o.ção ou di
recção. 

Reputando urgente a. decretaçã:o de uma 
lei m·ganica. para a e:x:ecu<;ã.o no § :20 do 
art. 34 rlu. Constituiçii.o, a present ei em ,iunho 
de 1892 um proj..,cto,fil'mnr.!o por26 SJ·s.D;'pu
tados, estab<!lecendo as bases de u ma. rell>rma 
da. Guarda Nacional e autorizando o Governo 
a reorganizar o serviço deSS2. milícia, de 
accordo c:>m ellas. sob a condi~ilo de snbmet
ter o seu trabalho á approvaçikl do Congresso 
na pt•ime1ra reuniã'l úestt!l. 

Precedi o projecto de longos considerandos 
em que expuz os motiYos justifica.ti vos da 
p1·oposta ; mas não me contentan<lo com 
isto, e qnerendo despertar a attençã.o da Ca 
mara. para o assumpto, .fundamentei o em 
discurso na tribuna. 

Remettido o projecto i Commissão de Con
stituição, Legislacio e Justiç•, e nomea<io re
lator o Sr. Gonçalves Chaves, hoje ::ienadat', 
S. Ex . nã.o se demorou em lavrar parecer 
favora vel- propondo algumas modilicações, 
:parecer que foi considerado voto em sep;uado, 
dando a Commissão o seguinte: 

« A Commissão rle Constituição, Legislação 
e Justiça, em sua maioria, e de parecer •JUC 
o pr~iecto do Sr. Tllsta. e out.ro,; ,.;obre ·~ 
Gun.rda. N8ciona.l entre em •liscu&;ão,consirte
rondo-se como em separado o voto •lo ::li'. 
Gonçalves Chaves. data.do ele 22 do p:J.Ssaflo. 

Sala das sessões, 12 de jullw cle ! 89~.
Glice1·io ( presidente) .-Ciatfftt.~ Lobato .-U<rs•;
m i?·o Junior,-Dulra ~'Vicacf·,.-F.·a~l.j"< Cur
valho.» 

Na.quelle pot·ioclo tormentoso de nossa vid;~ 
:poli tica,em que a,; paix0e; polit\cas fervill!~
vam, p:.Lrcceu-we ur-gente que o Congrê~so 
cuidasse da reol'ganu~açuo da Guitrd" Nacit>· 
na! dentro dos novos molt[(,S H3deruti VO$, e 
empenhei-me p:ua que o proje..:to entra~sP. 
na ordem du db do3 tr.,balhos ua Cama.ra, 
cons~guindo o meu intento. 

Abriu-se rle facto a. peimeLra discussão e 
encerl'ou·se sem que nenhum Deputado pe
disse a paiavra; e o que ma.is contristou-me 
-a. camara. r('jeitou-o na votação, por uma 
insignificante maioria de cinco votos, dei
xando de tomar em con~ideração a ma
_teria. 1 

O SR. BAn.nos.\. LnrA.-E; triste, mas é a 
verdade, 

O Stt. TosTa-Com a tenacidade que me im
pelle para o cumprimento do dever quando 
estou convencido de umü, idéa, de um princi· 
pio, da. verdade de uma reforma, reproduzi 
o projecto na sessii.o do :mno seguinte com 
peque11a alteração, no intuito de despertar a 
ar.tenç:to da Camara a dos competentes dentro 
e fúra do Congresso, pal"a a organizaçcio da 
milici<' civir-a. 

Aio<l<~. essa vez niio fll-o silenciosamente, 
j u stifiquei da tribuna o projecto com. t1-rgu
mentos novos. 

Limitei-me, Sr. Presi•leote, á apresentação 
do prujecto, para. quo a idéa. ficasse; não 
quiz envi(lal' esforços inuteis para o seu 
andamento, porque a iuclift't,r CúÇa da camal'a 
er·~ visivel em l'elaçfío ao assumpto. Re
colhi-me á minha tenda de Cútnbatente a 
espera. que se tornasse opponuna. para a Ca
mara. a organização da Guarda Nat:iona.l, ma
teria que sempre reputei urgeni:e e rele
vante por prender-se á questiio Lla defesa. da. 
Patria .. 

Em 1895, um dos illustres representantes 
do D;stricco Federa.!, o Sr. Americo ue Mattos, 
de saudosa. memoria, reqn!!r(,lu a: nomea.cüo 
de u ma comrnissã.o especial para estudar e 
apre.:;entar utna reforma •la Guarda Nacional. 

Coube-me a honra de fo,zer p:l.rte de~a com
missão cem os illu~tr·a.dos Drs. Junqueira 
!l.yres, Nilo Peçanha, Pe;lro :\-(oacyr e o autor 
do requerimento. 

Depois de algumas reuniões, a. commissão, 
seudo relator o Sr. Ame rico de .Mattos, apre
sentou em 15 de outubro uma 1·eforma. de 
caz·actcr militar e ceutralizat.!ur, a que dei a 
minha a::::si;.cnatu r·[~ com I'Cstricçvcs pa.ra não 
l'Clardar 11 UÍSCU!:;S:lO. 

Esse [)rojecto, app1•ovado em I" rliscussão 
:::em dellàte, nos ultimo:-: dias da. ses:fto ele 
I K!r5, entrou em 2" discussão em junho de 
1 ~91}. 

Cumpri:~. · me encetar o d•lb't te pal'a. explicar 
as min\ias rc~•.ric~,ôcs, o qut:: fiz ~ustentando 
ns ill eas desccntra.lizauuras sem prejnizo dos 
di reitos da U niilo. 

Tllmbem o illustra.do Deput11do por :--rinas, 
Sr. Vei:;a, COIJJu~teu encJ·gicllm•·nte o pro
j r.cto, e o,; golpes tor<~lll tiia prutundos que a. 
0J.mara, u.ccCitaudo um requcr1mento do 
~1·. Mt:U.eiros de Albuquerque. apprcvou o 
projecto e mandou que sobre elle fo~sem ou· 
v!tlas tres commissõe:; reunidas : ::. Espe
cial. a de M:1.rinb.a e Guerra e a. de Consti-
t.uição, Legislação e Justiça. . 

Um dos artigvs mais com batidos foi justa
mente o que s.ubordinava ao Minister io da 
<iuerra o serviço da -milicia. c i vica. AS Com
missões reunidas, em sua. primeira. sessão, 
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resolve.l'am nomear uma comnlissão de tres Si a Co.mmi~são E>pecia.l não se apre~u. 
membr os para aprésentar um substitutivo aó em d&r_ andamento á r~forma, que se acha 
projeeto tle. Commhsii.f'J Especial, ficando logo em 3" d1scu::são, é porque aguarda o párecer 
re~olvido, por quasi unanimidade, que a do instituto dos Advogados. , . 
Guarda Naci()nal continuasse sujeittl. <!O Mi· Entretanto, si a Cama.ra. entendei' convé: 
nisterio da Justica. nknte di scu ~ir a Jn:tterht desde ja, não serei 

A sess:'LO de 1896 enceTrau-se sem qu~ :1 eu quem se opponba. 
reforma t1vesse auúamento no seio das Com- o SR. B.umnA. LÚtA-O melhor é v·. Ex~ 
missões, que .nunca mais !'eun iram-se. Em ~ d · 
1897, animado com a nova orientação da en.en er :pela. Camaea, porque se c~perat• 

pei<L Ca111a r-a ella. nã.o se pronuncia.rã. Cama.ra, convicto de que a Cama.J•u. e.::; tn.va 
disposta a cogitar do assumpto, requeri ::. O Sr~. TosTA-Estou a.té mais esperançado 
nomeaçii.o da nova commissilo especial para. de ve~ t r iumplw.r o projecto da Commissão 
proseguiL· no e;;tudo d;J. reforma.. O m~u re F.spe-~Lc<l. porque a di-;cussã.o . l'Cveiou-me 
querimento ft•i a ttenõido, p<lrque, a.lém tlo flUe e.!'tfi.o ao meu htdo na. dcfe&'l das idóas 
est<~.rem dissiilvidas ;~s com;r; hsr1.:os esp, .. ci:.tcs <lo.,centruli z;.~.dort\5, da copa:t:ticip;td.í.o da. 
com a. renov;tç: li.o da legislatura. acwrHeci:t Uniiio o rlrJs E$tndos na formação e dir·ecção 
que da. antiga cornmi~sii.o só tinha asõ<:nw, d;t milich ci•·ica. dous valentes campeões os 
na Cilmara. de cntü.o, o Dr:vlor. Srs. Am!Jllilophio Botelho e E1'ico Coelho. 

A comrtlissào nomca·la, d;L quat fi!ço parto Pas.so ago'l'a. <1. combater o al't. go ào pro-
como re:ln.tor, r eun.iu-sc. va.1·ins ve1.es, e de j edo de lei ue Jixação de forças, que diz 
suas l ucubraçõ::s resultou o pro.!ecto substi· as.:;tm: 
tuti •:o que a.qui ten ho (moslra, ,do Wl> im- · 
p•·esso), que foi a t>resenta.do 0 a.nn() pa.ssa1l., c Art. 9.• Fica transferida paro o ?.Iinisterio 
se acli:L i ropr·esso sob o n. ü7, com voto em da Guerr•;t v. adrnin istl'ação da guarrla. na
separauo do Sr. Marcos de Araujo . clQnai, observa,\os as lei$ actualmente eni 

Eis. Sr. Pre;idente, r.:sum[d:tmente o his- vigor, acé gt'c o Eo·ttd•-llfai?r do.&e?·cito 
torico da. ref>ll'ma da. GuarJ.a Nacional em fo rmute o plu;lo rlc ,·eorg~?\i.;ação dessa -,M. 
nosso pniz depois da promulg-(l.~ão 1la Consti· liciu com' rescrw ter;·iturí<J.t áu {orç ~ pu
tuição. ól ica fedeí·al,· não po~endo a. mesma. guarda 

Como vê a Ca.mara.. não t enbo poupa.do es- ser .. ~obiliza~l~ c utili z~d!l. ~i~ão nos termos 
t:orços pm•a qne se dote o [J3.iz de nma. boa do ,,It .. 3'1! ~ - 0 da_ Con.~ tur<;.ao . . . . . 
lei organica da Gua1·da. nacional. ;-.I ui ta teua- Sr • !?1 esld•.n.te, Slllt~ nao .P<ld~r ~ar o meu 
citla.d.e me tem sido nece:s~iria para chegar . :o_:-sentJmento a hun.ra.-·a Comm•ssao de. Ma
t\ este resultado. . I rmha._ e Guerra, ne.>te ponto. r-orao ~ de1 em 

O .proj ecto de reforma organiza. do pela z·e •:r.ça~ a. ou~rcs artrgos! por uma. ~az;to de co: 
actualcommissão e;;pecial e um tra.ba!hoserio, hei ~nc•a. potque noproJec.to y_u ~ tive. a _!lonra. 
de con~ciench e de verdade. Póde n•lo ser tle ~l. tborar, ~omo relatul da. Com.mrssao Es· 
acceito pela Carnara, pode conter muitos pec!ll.~ de r~fvrma ~ ~·: g_uard<t naciOnal, SUS: 
:pootos vulnera.vei~, póde incorrer na crit ica t~nt~1 ,doutrzna. con.r.:ma. no art. 18, que 
severa dos competentes, mas a commis8ão dlspoe. 
inspirou-se no mais acrysolado patt•ioti~mo « A guarà•t nacional ou milícia cívica em 
e p.rocurou todos os '*'ç!areci mentos possi- toda a. Republic!l. ê subordinada ao Poder .Ex
v eis. ccnti vo Nucional, q nc exercar ü as attrjbuic;õó.s 

A ComJl1issi o obteve qui'! o grantlo orgão que lhe competem e :~ superintender<\ por 
da. impr·ensa. o lwMl do Oo .. tmm·cio o publ\- iutermedio do :>o1 inisl c1·io da. Ju,;tiç;~. 
casse em suas columnas, ha sds mezes, com Em tempo de l!ucrra ou quando mobi· 
o ftm de provoc: tr a. critica dos compct;!lltcs. liz:lú(l. pe lo P1·esldcntc ,Jn. RcpulJlicn par;t o 
F:_oz" mais: ofliciou, por intet·rne:li ' tlc seu serviço ela União, nos c:L~os t.lu ar~. ;:!·• ser:i. 
r·elator. ao p•·esicltmte do In~ tituto dos Advo· dirigit!a pelo ~liui stcri(l da Gncri'U., ficando 
gados desta. ca.pital pedin•lo-lhe, como um su.jei tll ci. Ji:;dpliua, mHitt~r do exercito de 
serviço puulico, o seu · pare~er sobre a con- !inll<L.» 
stitucionalit.larle 1ledivers os artigos, :wguidos o Sn.. BAn.D::JSA Lnu.-E 0 tempo de gue1·ra 
de incouscituciúnal id;t!l.e. p(;rmit tit•ú r.ssa passagem 1 Não havc3râ. per-

Si é verda•'e que nenhum:'l. aprcci:~ção ou turbat;õcs nos altos inter~sses commettidos 
exame se fez acci'C:l. do projecto. é certo, por concorrentemente . .. 
outro lado, Sr. Presirlente, que o lnsti tu to 
dos Advogados envh,u-o ;\ duas commi>sões e 
estas, com a maiot• solicitude pe-lo bem pu
blico., estuda.!'a.m a matc'l'Í<l. e já. la. vrara.01 
v.a.r~~<;r>, _ que. em brave sar a. discutido no seio 
dessa respeitavel corporação. 

(L'rocam·se ot~t;·os ap.trtcs que iaterrompem 
oo;·ador.) 

O Stt , TosT,\ - Ibverá incon'!'.enieute.S si 
dermos aos corpos da guarda. nacioua,l ... orga.· 
nização d11ferentc du, que têm os do exerctto. 
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Ora, no proj.ecto de refo·,·ma a. organização é 
ideotica. 

o SR.. 8AR:l30SA LU.!} - Si a. org·anização e 
identíca. para que fica no Ministorio da Jus
tiça? (Apartes. ) 

O SR. TosTA-Diz o honrado relator que 
não ha inconveniente em passar a adminis
tração da guarda nacional, mesmo em tempo 
de paz, -para o 1\Iiuisterio da Gaerra. destlt! 
que o projecto maoda. que sejam observadas 
as leis actualmente em vigor. ~Ias o perigo 
está em quo as leis actuaes serão observadas 
provisoriamente nos termo~ do art. 9' «até 
que o Estado-Maior do Exercito formule o 
-piano de reorganização da milici it ~orno re· 
serva. territoriul do exercito,)> Que pl;tno de 
reorganização PQdeJ•á formular o Estado
Maior do Exercito a não ser o da milit:l.riza<_;:1o 
da milicia civ-ica., segundo a doutrina cor
rente entre os militares, sujeitan<1<J a. guarda 
nacional a. rigoro$a disciplina~ 

0 SR. BARBOSA LIMA-Si nssim fõr nós nã.o 
a.cceita.mos. Então eu dou ao estado-maior 
autoridade para legislar? Nós nilo lhe damos 
ta.! competencia.. 

O SR. TOSTA-Desejava que o nobre Deputa.lo 
me respondesse si o exercito bra.zileiro tem o 
que se chama reserva., no sentido technico. 

Nós não a temos. Ma.s não se comprehende 
exercito 3ero activo e a sua. reserva. 

O SR. BARBOSA LmA - Nós não temos. Si 
todos teem, nós precisamos ter. 

O SR.. TOSTA - Si nôs nã.o temos reserva 
no sentido teclmieo, si ella e indíspenst\vel a 
todo o exercito permanente. e si a Com missão 
propõe que passe a guard<l nacion<.~.l para. 
o Ministerio da Guerra a.te qlle o estado· 
maior formule o plano de reorganização !lessa 
milicia como rescr1'a ter ri ~orial da força -pu
blica; o que se segue e que, -rotada a lei de 
.fixação de forç:ts com o art. ()•, o esta!lo 
maior, por força. da lei, a.presentarà o plano 
de reorganização, da.ndo á guarda no.clonal o 
caracter tle resot·vn. do exercito, desvirtuando 
;~natureza civil da. instituição. (Apa1·tes.) 

Ha. reserva e reserva. 
Nos momentos critícos, quantTo o b rritorio 

nacional é invadido pelo inimigo, todos os 
cidadiios vátirlos pegam em armo.s para (le-
1ender os seus direitos. a. ttmilia, os bens de 
fortuna, a patria em summa.. Até as mulheres 
e as crianças dfi.o o seu cont\ngente,conforme 
as aptidões e as circumstancias. 

Assim, a guarda. nacional é r eserva do 
exercito no sentido lato. Mus o que se pre
tende no p l'ojecto e, em ultima ana.Jy~e. 
tr:tnsformal-a em uma verdadeira reser'a do 
exercito, no sentido technico, o que não e 
permittido pela Constituição de 24 de feve
reiro, como vou demonstra.l-o. 

No Congr esso Constit:uinte não se cogitou 
sél'iamente da. guarrla. nacion<~l, como a rele
vancia do as..~mpto exigia. Apresentaram-se, 
ê c~rto. varias emendas, mas nenbum dis
cur~o foi proferido sobre a ma.teria.. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Perdôe-rne V. Ex., 
mas e que, sem quebra do que devo a mim 
mesmo, proferi um discurso sobre a. guarda 
nacional; qne Icv:mtou reclamações do mu.
re<!bal Almeirla Barreto .. 

O SR. TosTA - Acceita.ndo a re<!tilka.ção 
hi:>torica, p0$$0 a.tfirm;1l', como membro que 
fui do congresso Constituiot ~. que niio se 
pn•stott ao assumpto toda a attenção que elle 
merecia. 

Todas ns coostitUições :republicanas e fe
derativas, e com e~peciulidade a. a.mericaoa, 
que foi o nosso modelo, coasa.gram-ibe arti
gos especiaes firmando os prmcipios basicos 
da instituição . 

A nossa Constituição !'oi excessivamente la
conica.. 

M;;s o que parece fóra de duvida. é que o le
gislador constituinte manteve a guarda. nn.
cional com o ca.t-acter civil que ella tinha no 
imperio. 

O honrado relator da Commissã.o de Mari
nha e Guerra, qne representou papel saliente 
no Congresso Constituinte, apresentou uma 
emenda ás disposições geraes- propondo a 
abolição da guarda nacional nestes termos: 

« Art. A guarda nacional, verdadeir(l. 
reserva. em relação ao txercito, será consti
tuída. pelo conjunto das m ilicias dos Estados, 
mobilizados em tempo :!e gue1•ra, sob o com
mando do Presidente da Republica. ou do ge
neral por elle nomeado. 

Paragrapho unico. E' abolido. a actual 
guarda nacionat.-Ba1·bosa Lim,.t .» 

Tambem o Sr. Gabino Besou-ro na mesma. 
occa~ião o1fereceu esta. outra emench~: 

.:tAl't. Fica abolida a ~ru:trda nacional, de 
vendo em :;:uhstituição ser cretv~as as reser-
vas do exercito, de accordo com o sorteio por 
base para. o rccrut..,mento militar .-0. Et:
sottl·" . »-("1nnaes do Congresso Constituinte, 
t. 2".pa.g. 3G<J.) 

Vii-se claramente pela leitura destas em~n
das que o penst1.mento do ~e11s autores era. 
alJOlir a. guarua nacional existent~. c crear 
outra com o ca.rttcter de c;.:rtl tdcir, ~ resenJtL 
do exercito de linha. 

O SR. BARBOSA LmA-Qua.la.conclusão que 
V. Ex. tira~ E' que se quiz m:1nter a lei de 
1850 incompatível com o regimen presiden
cial~ 

O SR. TosTA-O Congr es:.o eon"Lituint~ re· 
jeitou amuas as emendas ; e a. cooclusio a 
tirar-se e que o legJslador constitulute man
teve a guarda. nncional como iostituição mais 
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civil <lo que militar, tal como era tida e ha- em decretar medidas violentas para se conser
vida no paiz por occasião da.. proclamaçií.o da varem no poder, destruindo os adversarios. 
Republica. Por conseguinte, si elles niio mi!ita,rizara.m a 

o Sn. BARBOS,\ Lm.A.- A actual guarda guarda nacional, e porquea natureza. da insti
nacíoual quer uizer aquell:J. que existe desde tuição não o permíttia. 
1850 como arma eleitoral. A lei de 14 de outubro de 1791, que organi-

0 SR. TosTA-Rebuscando a origem da in- zou de tini ti vamente a. guarda naciona.I du
stituição na época a mais remota d<~ llistoria rante a revolução fra.nceza, diz assim : 
a que alcançam os meus limitados conheci- . ((.A Asse~blé~ nacion<J.l declara como prin
mentos, estudanclo as leis francezas, onde os C! piOs constltumona.es : a for~.a. publica, con
estadistas do Imperio foram beber inspirações siderada de uma maneira geral, e a reunião 
:pa1'a creu.r a gun.rd.a nacional, e analysanrlo da força de todos os cidadãos; o exercito é 
toclas as nc~sa.s leis. eu espero demonstrar a uma força. lwbitua~. tira1la da força publica e 
ca.mara que a guarda nacional e uma. insti- destin:tda essencialmente a agir contra. 'os 
tuição essPnci;dmente civil, que só em tempo inimig~s clo_ extm_-io1· ;_os eol')?os armados para. 
de guerra r1erde ef'se caracter para sujeitar- o serv1ço mter1or sao uma. torça habitv.al, 
se il. discip!in:t militar cio exercito de linha- tiratla. da fbrç.'\ publica, e essencialmente des
quanclo em operações bell i c as. ti nada a agi~ contra. os perturbadores da. 

ordem e da. po.z:; t\ naçã.o não fórma um corpo 
O Sa. BAR"BOSA LmA-Ahi clla adquire militar, mas os cidadãos serão obrigados a. se 

por mila-gre as qualidades militares. armar logo que a ordem publica perturbada 
O SR. TosTA-Para os guarclas nacionaes ou n. pa.tria atacada peLlir o emprego da força 

adquirirem as qualidades militares fundem-se publi~a, ou a Hberda.de estiver ern perigo. 
asaociaçõe.; e escolas Je tiro, e torne-~e uma A organização da. guat·da nacional não é 
reulida.rle o exercício militar em êpocas de- sinão a determinação do modo corno os cida
terminadas. dãos devem se reunir, se formar e agir, 

O SR. BARBOSA LniA.-As esl:olas de tiro quando silo requisitados pa.t\~ este serviço. 
ticariio tamtJem sob a direcçii.o do :IIinisterio Os cidadaos 1·eqv.isitados F tra defende·r a 
da Justiça ~ c.wsa publica. e ar Dt-tdos em '"Oi;-tu.rie desta re-

(Troc,~m-se varios 11p:.trtes.) quisiçiio, terao o noms de guM·das m:cionaes.» 
O sa. TosTA-A guarda nacional, isto é, os A lei que acabo de citar diz bem claramente 

cida.rlãos armados para defenderem as liber- que os guardas n:tcionaes são cidadãos chama
dades JIOpulares ·e saJvaguardarem a inde- dos para defenderem a causa publica e que se 
p,mdenciu. loc::\1 contr8. os ataques dos ini- arma.m em virtude de requisição. 
mig' s; é uma instituição antiga. Partindo desta disposição •.• 

Póde-se f:tzer remontar a sua origem aos O SR. B,\R.nos.>, LIMA-Da qual nos desviá-
seculos XII e xm, em que diversas cidades mos muito de~de 1831. 
italianas levantaram nume1·osas levas de ci- o SR. Tosu - ... irei de lei em lei ate 
dadãos para de renderem as suas prerugativas chegar á ele Hl <le setembro de 1850, e então 
de independencia e liberdade o resistirem as vc1.,1 a. camara a harmonia que existe entre 
iovnsõe:; dos imperadores. ellas em relaç;io i natureza civil da insti-

Para chegar a demonsW.r o que de>ejo, não tuiçã.o. 
indaga.r•<i em que época. surgiu em França. :l. A lei t'ra.nce~a ue 22 de março de 1831, que 
milic.a civica; não examinarei o que era estn. serviu de modelo às nossas leis, uispõe clara
instituiç·.ão soh os reinados do Felippe IV, mente no at>t. 1. o «A gun.rda nacional e insti. 
Luiz XI e Carlos 'X ; nii.o estudarei n. milici<t . tu ida para defender a realeza constitucional. 
civic:1, quo tomou o nome de guarrla. nacio- ;L ca.1·ta e os direitos C)Ue alia consagrou para 
nal, po1' propo::>tó.\ do Lu F;Lyette, aJ;Ô$ a mante1• a. obodiencia ü.s Leis,conservar ou resta
toma.cla d:J. H:~.stillHl, tal como so aclw.,·a. or- belecer tL ordem e a ;;>az pub!icn., auxiliar 0 
~niz.ll.da. ~ob o cunun:•n11o em chefe desse ge- exercito de linha na delesa. das fronteiras e 
neral. que propoz lo; se feit~L a. nomendio 1bs costas. assegurar a. independencia ela. 
do comma.nd:1ntc geral c do esta.clo maior pola Fro.nça e~~ integ1·idade ue ~eu ter:dtorio.» 
communa. e a do~ outr·os olllciacs pelos !:ata- Deprehcn•1e-se deste artigo que o serviço 
lliut!s. de guo.rJa é de uuas cate~orias: um ordi-

Tom<J.rei corno ponto de pa.rtidn. a Lei de 14 uario, eommum-orestahelccimentodaordem 
do outubro de 1791 em França. e 11<} paz publica.: e outro extra.ordina.río, 

O SR. BAanr~sA LDIA.-Não sei si deva o serviço de gueml.. O primeiro e que cara.
acomp:tnl!n.r a. V. Ex. n~ste terreno, porque eter[z,~ o. lnstituiçi.io, e não o segundo que 
esta é i1 epoca do j<lCObinismo. e excepcional. 

O SR. Tosu-Os jacobinos erã.o politicos Mais adeil.nte, diz o art. 6.0
: <r os g-uardas 

exaltados, sanguinaríos, que não hesitavam nacionaes ficam sob a. a.utoriclade dos ma.ires, 
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sub-prefeitos, prMeitos e do Mínistm do In-
teri<~r. » · · 

Ainda é claro o art. 7 •0 ; <J.ÜS cirladií.os nã.o 
· IJOderã:o tonio:r armas nem reunil'·SEl como 
gu:.<rd:1s na.cionaes sem a, ordem dos chefes 
immediatos, nem estes o ordenar;to sem UTII8 
1·1iquisiç<ro da C'MIOl"ídade ci-.;it, cuja· commu-
nica.ção será feíta á frente da-tropa.» · 

O SR. BARJ30SA. LIMA -:- lsto é em Fr•ança, 
mns dep_ois emu, acu,botl com a guarda na,. 
cional. · · · · 

. o.·sa. 'l;'OSTA- Napoleão I!I. depois do 
golp,e de Est:1d0 de 3 de dezembro. empolgou 
o. :po'der. e centralizou a guat'<la nacioual. .• 
· O f.h{. BARBOSA. LrM,\ - Depois do desastre 
de Sedan, ellu. des~1 ppareceu. 

O SR. TosTA~ E' verüad_e que apõs o de
sastre da guerra franco-prussiana. a guarda. 
riacio·na.l imúrgiu-s:i contra a. a,utori•lade. foi 
do)n1liada" e mais· tarde a lei de 2-i de agosto 
d:ê' 1"871. "á'boli u-a:....reoi'gti.riizando-se o exerci to 
fr~ncei ~e conformiaane coin o typo hoje do· 
mmante na. Eurvpa. ·· · 
· As no>sas leis, desde a de 1831 até a de 

1851); ccipia.ô.as ~m·muítos artig-os da lei fran· 
ce'zr. de 22. de março de 1831, n5.o deixam du
vida alguma no espirito de quem as courulta 
sobre·o ponto que discuto; · ·· ·· · · · 

· O a;rt; ô• da lei de 1850. dispõe (lê) : 
«A guarda nacional será subo"rdin:tda· ao 
mi.nisterio 'da justiça e aos presidentes de pro
vincia. Quando se reunir qualquer força em 
loga.r onde não esteja o ministro ou presi
dente, íicarâ á llisposiç-ão da autol"idade poU· 
cia-l mais gt'n(lua•la. » 

Al.'~. 131: « Logo que os corpos destaca.·los 
da guarda nacional esti'l'er·em organizados. 
ficarão. sujeitos ao mesmo regulamento e dis
ci'pliria do exercito. ». 
· I!:' exa~tamente o que determina o a.r·t. 18 
d~ p:rojectó ·da. Coriunissão Especial. Em 
tempo O:e paz a fl"U<ll'lla nacional 1\ca tod;l SOU 
a. ci\recção d.o Ministro da Justiça ; em 
te~P,o, ~e g~erra, porém, ou qu,1ndo mobili
za4a-::-as tro_pas ou corpos rnooilizados ttca.m 
sqbo~(\í r1ados a.o Mi nisterio da Guerra. · 

·o Sa.B"\n.uo~A LIMA-Ent~o ahí não llnpe
rigp; póde-sa subot'!Llnn.r a gullrila cidadrL ao 
:rv,H~isteri~ <la Guerra. 

0 SR. BARBOSA LmA-Então o nctual Mi
nistro da ·Gu•'rra està em desa.ccordo com o 
antigo Ministro da Justiça neste ponto. 

O Sa. TosTA-Portanto, Sr. Presidente, sl a 
~uar•da. nacional preexistente á· Con'Stitti.içTI.o 
de 24 de Jevereiro era uma imtltuição civil", 
subordinada ao Mínisterio ·da. Justi~.&. E si a 
abolição da. guarda proposta pelo relator da 
Commis;;ii.o de Marinha da Guerra não foi 
ac~eita pelo Congresso Constituinte, o que se 
dev-e cone i ui r? (Pausa.) E' que em face da 
Comtituiçiio não se pó.le militarizara guarda 
nacioua.l. dnndo-lhe o caracter de verdadeira 
reserva elo extrrcito. 

0 SR. BARBOSA LI~A-Quem a militarizou 
não fui eu. 

O SR.. '!,'osTA- No p1re~er que precede o 
projecw substitutivo que aqui apresentei, 
·como relator da commissão especial da refor
ma da guarda nacional, é combatida a mni
t~1rização e centralização da milícia civica 
nestes termos (Lâ). 

O projecto n. 2'!5 não merece o assenti
mento lla commissão, por. doUs· motivos prin
cipaes: 

1." Centraliza complett~mente a guarda 
nacioMl. dando-lhe o car;\cter de instituição 
eXcl\lSÍvamentef<>dera.l, ern cu_ja formaçao, 
e~ercitação e direcção 03 Esta•los fe<iera.dos. 
nenhuma parcella de autorirlade possuem. 
Esbnllla, comeguinte'mente, os Estados auto
nomos e independentes-como collectiviqades 
pablicas, de -prerogativas q_ue possuia.m, 
quando meras preivincias imperiaes·. · · · .: 

o SR. BAimosA LmA .....:'Estados indepen-
dentes 1 · · · ··· · · · · · 

O S.R. TosrA- Independentes, sill!-; sobera
nos, não. 

O Sa. BAROOSA. LiliiA.-Tanto não são inde
pendentes que el!es nãó teen:i vida perante 
as potencias estra.ogeiras. ·· 

o Slt. TosTA.- São independentes na es
p1leJ'a. de suas il.ttribuições·. ·(Continuando a. 
lcl';) · 

«Ol·a.•enr1o o cara.cteristico dos Estarlos pn.l'
·ticul:u·es, no tPgimcn f~f1erutivo, partici:pa
re:n ua for1Mção da vontn<Je do Est:~.do 
Federal (Uniiio) e. pOJ'tanto. da. strbstancia 
m~~ma rl' soher:wia, cnmo rliz Louis Le fur 

O Sn.. TcsTA.-Póde-so, e é até necc~~o.río (E,t.ar!o Fcde-r~'l o Confederação de Estados)~ 
pa.ra ua.vcr unidade <lo~ acçii.o na. dil'elçiio das a•1 pn.s~o ~ue n.~ provincins pa.rticipr~.m apenas 
forças. rtrl "X ·rei cio delln ; lJ:Í.O vê a commissii.o l'<lzão 

O Governo Proyisorio nii:o S•' n.rustou da. jnstillcrttiv:~ pnrn. semelhante esbulho. 
doutrina quo aca!Jo tlc ~U~tenbr. Reconheceu 2." O projecto. r;lvidantlo manifestamente 
o caracter civil _ria instituiç:to porque o as tr:uliçõ··~~ historicas e os prec~dentes le· 
Ministro da. Justiça, que e1·a. 'o honra, lo gislt~ti vos da gnardn nacional, altera a insti
Sr. pr. Campos S~l!es, l"eorganizou a guarda tuiçii.o em sua. e~Een~ia. 
Da.c!onal dest:~. capital por d~creto n. 1.121, Tira-lhe o cal'acter de instituição civil roi
do o de dezembro de IS90, mantendo ale! llitar!za,ndo·a, sob pretexto de que é reserva 
de 1850. do exercito. ·. · 
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E' assim que : 
a) crê<t um commandante geral ,o fficial

geneJ•a.l elfectivo, immedia.tameute sui.lordi
nado ao PrPsidente d:t Repu blica, por· inter
medio do Ministerio da Guerra (a.l·t. 5•) ; 

u) crêa commaodantes de divisão no;; Es
i<tdos, subordina.d.os todos ao commandante 
geral n:1 Capih l da Republica (art. 5•, §§ 1• 
o 3•) ; . 

c) comprime a liberdade do cidadão, fot•
çando-o a V•~rific:tr praça no exercito perma
nen te ou na armada nacional. quamlo ,tres 
vezes consecutivas deixa.r de se apresentltr 
para o serviço, a não ser que plenamente 
ju:>tifique a mzão das faltas (art. 13, § 7") ;» 

O Sn. BAR.BOS.-\. LIMJ~-Actna.lmente é assim. 
O SR.. ToSTA-E' assim em relação ao ser· 

viço de guerra, quando o !<U<trda se r.::cusa a 
fazer o set·viço dos corpos destacados e obri 
gado a s3rvir no exercito o •lobro do tempo. 
conforme detat·mina o art. 133 da. lei de 1850. 
Mas o projecto combatido pela Commisoão 
Especi:ü no parecer que estou lendo refere· 
se a. todo e qualquer serviçO. ( ContinWtndo a 
le?·.) 

« d) sujeita a. guarda. nacional á s leis e re
gulamentos nlilitar·es, quando estiver em 
.serviço-Eeja qual fôr a natureza deste, ordi
nario ou extr<lordí nario, aquartelamento, 
r evista, manobra, dest acamento, etc. (<lrtigo 
14 § 2") . 

A guarda nacional ou milícia cívica, cuja 
origem bistol'ica é :revolucionada, pois sabiu 
da. revolução.fr·a.nceza de li89, é uma insti
tuição antes politica e civil d\J que militar. » 

O SR . BARBOSA. LIMA- Mas existe actual
mente um oWcial genertll na Capital. 

O SR. TosT.>..- O projecto da Commissão 
Especial crê,~ comma.ndantes gera.es com a. 
patente de general nas capitaes dos Esta· 
dos.. · 

0 SR . BARBOSA LmA- Logo esta miiita
rizan!lo. 

O SR. TosT.I..- ..• mas exclue des;es com· 
mandos os officiaes nctivos elo exerci to, ~ó 
pcrrnittc a nomeação de oiTI<!iaes reforma.rlos 
do exerci to ou da acti vu da Gu,~ I" da Na

·cíonaL 
O SR. CoELHo ClXTRA-Já faz cooceSEões. 
O SR.. T•.JSTA- 0 projecto militarizaria. si 

as n r)meações obedecessem todas á lei das pro· 
moções. Ora., o art. 11 nos §§ 1° e 2° permitte 
a nomeação de simples guardas pam os P•)stos 
de tenente-coronel comm::mda.nte do batalhão 
e coronel de brigada. 

O Sa. BA.RBns.-~.. LIYA- Vou ma.is longe que 
V. Ex : não quero que o commando.nte seja 

um militar; quero apenas um instr nctor mi
litar. 

O Sa . TOSTA-A OJ.mara. não levará. a. ma.I, 
Sr. Presidente, que, antes de concluir,eu faça 
em tracos rapidos um estudo dos prineípaes 
systemas de organização militar, acom:pa
nltando o honrado relator da Commissão e 
ontros illustres collegas, como o Sr. Amphi
lophio. que em a.pa.rtes manifestaram suas 
sympatlli"s pelo exercito da Su issa.. 

Conheço tr es syst.,mas principaes de orga
nização mili tar: o europeu, cujo typo é rc· 
presentado pelo exercito allemão; o suisso, 
que póde ser denominado cívico ; e o ameri
cano ou federat ivo, podendo ser considerado 
o argentino uma modalidade deste . 

O Sa. BAP.BOSA Lnu.- O inglez tem a su(\ 
especialidade. 

O SR. TosrA-De lla muito noto entre os 
militares do m eu paiz, que o teem t·epresen· 
ta•1o no Congresso, certa tendencia pa.ra t.!a
rem às nossas fo rças rnílita.res uma. organi
zação mais ou menos parecida. com o typo 
europeu ou nllemão, por considerart>m e.•se o 
meio de estabelecer-se o serviço obr igatorio 
úe que trata a. Constit uição uo art. 86. 

O SR. BARBOSA LIMA-Devo dizer a. V. Ex:. 
com toda. a franqueza. que Deus me livre de 
:vloptar para o meu pa.iz o systema:. prussiano, 
chumado allemão. · · ·· 

O Sa. TosTA.-Na Allemo.nha. todo cidadão 
dostie o. i Jadn de 17 annos até <L de 45 oom· 
pletos i! obrigado ao serviço militar, sem 
i ~enção t·e ordem alguma para. qualquer 
classe que seja, pela lei de 11 de feverei ro 
de 1888 . 

O exercito compõe- se assim: 1•, o exercito 
aclivo;2•, arl!serva; 3•, a kmdtoeh,.- da. pii.
mei:ra. ·banda. ; 4", a tandt~?ehr da. segunda. 
ba.n•la ; 5", a l<tnd3tttrm. · 

Em tempo de pa.z os jovens allemã.es no cor
rer do anuo, em que a.tting~m aos 20 annos 
compl etos, são chamados ao serviço_. Dentre 
estes deduzidos os inca.pazes pbys1camente; 
os q~e nã.o t eem aind:l. o desenvolvim~nto 
phy,.,ico n~essario e os que servem de arr1m0 
;\s suas famílias. são sorteados os que devem 
furmar o contingente ele exercito activo, até 
preenchet·-se o. numero marcad? pela_ lei. Os 
sort0a.rlo~ sã.o obrigados n.o serv1ço ncttvo du. 
runte tres annos si me não engano. Depois 
vão pnssa.ndo successivamente para a reserva, 
a la nd uxlt>· da 1 ~e 2• bandas, onde servem até 
os 39 annos, passando então para. a lands
ttmn, e a.hi fica.m Mé a idade de 45 a.nnos. 

Os re.;;ervi stas e os landtoehristas são c 1m
manos para o serviço duas vezes sómente 
durante 13 d\as; os landsturmistas não são 
obriga•Jo3 a serviço algum em tempo de 
paz. 
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--------~------- ------------------------------------~-
Estas informações foram colhidas em urna I O exercito e dividido em tres clasEes:- a 

importante obn. do coroi!el elo est;~do-maior elite, o l mdtc<ehr e o l.mdsturm. . 
francez s. Rau denomin<o.da.: O t:srada miUta,- A primeira. ~e compõe de todos o~ suissos 
i/."s p1·inciáacs potenci:!S e.~tr,t!lgeiras roa pri- 1 de 20 a 32 a.unos-é o exercito activo . A se
mat:~~-u de 1.891. guoda é constituída pelos maiores tle 3Za. 44 

A or.~auiza.cão do exercito em França, annos-é a primeira reserva,A' terceil'aclassJ 
Ita.lia e Russia. é, mutatis 1lnttandis, a mesma :pertencem os cidadãos de 17 a. 50 a.nnos nã.o 
cousa.. lncluidos nas outras ilua.s. 

Graças a esta. mUltarização dos cidadãos va.- Os da elite são ob-rigados a fazer' exercício 
lido;,, a Europa coo&.!guiu, despendendo som- durante 12.-'5 dias nos lO annos em que s~:rvem. 
ma.s fabulosas, que :u·ruinam suas finanças, Os da. 1andtoeh1· fazem exerc~cío apenas qua· 
a.rmar-se formidMelmente. Conforme li al- tro ou seis dias durante quatro a.nnos, con
gures, a Eurvpa. tem em armas 4. 250.000 forme !li.O de infa.ntat•ia., artilharia ou enge
homens em tempo de paz, e. rebentando uma nharia. 
guerra uni"versal, marchariam promptamente Os do landsl-urm nã.o fazem exercicio em 
para !J theaLro da. Puerra 16.410.000 homel?-s tempo de paz . 
e maiS tarde mobJI!zadas ;~s reservas,haverta O exercito não tem co~nmandante em 
em armas 34 milhões! . . chefe . A a.ssembléa federal é que m•lbiliza.ns 

Este armamento nssombroso e onsroztsstmo tropas quando é necessario, e uomeia o ge· 
começa o. encher de a.:pprehensoes os esta· neral em chefe, cujas funcrões t.;mporarias 
distas e os cuefes ele Estado. expiram com t\ guerra e o licen~ea.ntento das 

A Camara. conhece a g-enerc•sa. iniciativa. rlo rorça.s. 
imperador da Russia. Nicolá.o li, co!lvitl•;ndo As cou~as militar~s estão de tal modo ap
todos l?S g:overnos _rlo ffill:J.co par.t uma con- pn.rethadas que, em caso de guerra, o go
ferencta mternactonal, ,, fim de tr:~.tarem tlo vol·no ::misso póde, em menos de 15 di•.s, -pôr 
desa.t'r.aamanto _parClo.l. em pe de guerra 150 .ooo homens :_:~ara. de-

A Cama:ra sabe que os representant~s das fen:ler ns suas fronteiras, alfirma um es-
28 potenCta.~. que accet!P.ram ao convtte do criptor. 
tz<tr, se acham actut\lroente reunidos na. _ . ,.1 cidRde de I~aya. paro ro~ol verem o magno O SH.. BARBO"A. LtMA. - Mats que a._ I no :1.· 
pr~blema. · terra. P.:lle faz mesmo esta obser,·açao. 

Não sei qua.I será o resultado da coureren- o Sn.Tosu-0 que torna. oexet·ci to suis::o 
cia, porque algumas potencias na. mesma uma i~rça. de primeira. oJ-rlem é q1.1e elle 
occasião em que annuiam ao convite ma nda- cornpi:le-se de soldados, em cujo p~ito S3 
vam construir encouraçados, ordenavam 

1 

aquecem com as chamrnas do patrioti~>mo os 
novos armamentos. sentimentos da neutralidade ~ independencia 

o SR. BARBOSA LIMA-Quem h a de dar a do territorio nacional. .• 
verdadeira. resposta. é o so~ialismo. O Sn. BARROSA LurA-Là a. isto não se 

o SR.. TosTA-Este systema estã. julgado e chai_na milita.rtsmo, não se apavoNm, como 
condemnado. As nações não podem resistir aqUI, com esse pha.nta.sma.. 
a. esse c1·escrmdo temeroso de armamentos. O SR. TosT.-1.- •. • a.lém disto os 125 dias 

Si a conferencia de Haya. não rednzil-os, de exercício são feitos .com rigor e aprovei· 
a. solucão virá de outras ba.nda.c;. 'iirâ. talve~ ta.mcnto. 
do socialismo, como affil·ma o illustrado rela
tor da Corruuissão de Marinha e Guerra. 

o SR. BARllOSA LIMA- Já rcz e3:plo~o. 
O SR. Tosu.-Passo a examinar :t organi

zação militar da Suissa. 
Na. Suissa a organi7.ação militar constitue 

um ty:po original, il par'te. Não é o typo al
lemã.o com seu activo numeroso e permanente, 
nem o americano com as suas milícias civi~ 
mobilizavels em tempo de guerr:t para auxi
lia.r o exercito de linha.. 

E' um mixto do exe:rcito permanente e 
da milicia cidadã. 

Todo cidadão suisso é obrigado ao serviço 
militar desde 17 até os 50 annos completos 
:pelas leis de 19 de 1evereiro de 1875 e de 
1887, mas não S(>rve :permanentemente nas 
fileiras durn.Qte an:nos em tempo de paz. 

«Si o tempo que se consngrà na Suissa á. 
iostrucção militar, diz o Sr. Henry Loumyer, 
e ex~epcionalmente curto, compa.rado com os 
anr.os de exerci cio dos exercito~ ·pJrma.nentes, 
ellc é Ct•mpleta.mente preenchido , nenhuma 
hwa. perJ1da, ne-nhuma. rodig:l. poupada. nem 
bum ramo despresado ; os exercícios de tiros, 
as theorias, as mavobras alternam sem inter
rUI)ção e, termiuada a. e5cola. de recrutas, o 
joven soldado está habilitado p:.ll'a cumprir 
intelli~entemente sett dever. Os cursos de 
repetição, que se seguem á. escola de recrutas, 
refrescam a memoria., completam os conhe
mentos e entreteem no soldado suisso as 
aptidõe~ que seu set'viço reclama, e, em nosstt 
opinião, este ultimo vale largamente os do 
soldado do exercitoeuropeu, ape~..ardos anoos 
:passados no q,uartel.» ~ 
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O soldado suisso, fàra. dos 125 dia.s de ex
ercício, mantP.m-se em seu domicili·J e:x:ercen
do 8Ua profis~ã:J civil, conservando em seu 
poder a. espingarda. a farda, o equipamento 
e os demais petrechos be!lico;;. Ha. um fiscal 
que de vez em quando a.ppa.1·ece no Jogar de 
seu domicilio, afim de revis tn.r o armamento; 
e, si acontece encontr"r alguma arma suja ou 
quebrada, manda ltmpa.l-a (~ concertnl-a por 
conta do soldado negligente. 

O SR. CoELHo CrNTRA.-Entre nós os IJOliti" 
cos considerariam um grande crime armar o 
cidadão em sua. casa. 

O Sa. TosTA-Este systema é o que me pa· 
rece mais consentaneo com a indole do nosso 
povo, que t~m complettt aversão ao·serviço 
militar permanente. 

Podemos organizar a guarda n.acional assi
milando, no que lôr- possivel ás instituições 
militare;; da Suis>a. 

O sy~tema ameri~ano é bem conhecido. Nos 
Estados Unido;; existe um pequeno exercito 
:permanente de 25.000 homens. E' um exer
cito muito 1Je-queno pa.ra uma população de 
70 milhlies de habitantes. 

As milich1s civicas estacluaes ordinari\\
mente, em tempo de pa~. estão exclusiva
mente ;;ob a ::t.•jministrac;ão e direcção dos 
govat•nos loca!!s. 

Em tempo de guerra, quando ]la in v~são 
estrangeira, insurreição ou necessidade de 
manter as leis 1\!rl.eraes e fazer respeitar as 
sentenças tlo; tribunaes federaes, o Presi
dente da Republica. chama as milicias ao ser
-viço da Unii'ío, sem dependencia alguma dos 
governos ~sladuaes, que não podem obstar 
a reunião dos milici:.tnos, sob pretexlDalg-um. 

Uma vez chamadas ao serviço da. União 
ficam a.s milícias sob a direcção <lo Governo 
Federal. 

O SR. BARBosA Ll)!A-A pt'imeira. vez que 
e11M ficam sob a. acção dos poderes federa.es 
dependem do Ministerio da Guerra .. No mais 
narla tem o Ministro da Justiça. com as mi
licia.s, porque e~tJ.o sob a acçã.o dos poderes 
locaes. 

O SR. ToSTA-Ordinariamente não estão 
sob n. direcçiio do lllinistro da Justiça, é vor· 
d:í'(]c po1·que lU. ellas são estadUilOS,mas c~lão 
sol! à clirecção dCJs governa.tlores, que são au· 
toridadea civis. 

0 S!t. BARBOSA. LDIA-Como as forças de 
policia. 

O Sr .. ToSTA.-Na Republica Argentina. uma. 
lei especial organizou o ex:crcito de lin~a e~ a. 
guarda nacional, dando a esta a den•.mmaçao 
ele reserva territorial, e afim de in~truir os 
guardas e ter contiogentes 11ara, em um mo
mento dn.do, reforçar o exercito, determina 

ç~~n~rt\. 

que os guardas de 20 annos são obrigados a. 
Sel'Vir um anno no exercito de linha. 

A guarda. nacional está a.lli sujeita ao Mi
nisterio da Guerra._. 

O SR. BARBOSA Ln!A-Sim, senhor, desde 
a reforma do general Villa. Nueva em 1895. 

O SR. TosTA-Va.e (\ar a hora e tenho ne
ces.>idade de concluir. 

Quanto pormittiram as minhas debeis forças 
procurei discutir o projecto de fixação das 
fol'ça.s de terra ••• 

O SR. BAlUlOSA. LmA - Brilhantemente. 
(Apoi,~dos.) 

O SR.. TOf.TA- •.. sem me afastar do a.g. 
sumpto, confor•me promettera ao iniciar o 
meu discurso. 

Não sei si discuti bem ou mal, si consegui 
levar ao espírito dos collegas, que me holl
l':l.m com sua attençã.o bene"Vola, as convi
cções do meu espírito. O que assevero á Ca
ma.ra ê qiJe, como representante da Nação, 
en\·idei esforços patrioticos para. n"ste mo
mento servir bem a minl1a patria. Procurei 
egtudar o assumpto ... 

0 SR. BARBOSA LmA.-Estudou brilhante
mente o nssumpto. (Apoiados.) 

O SR. TosTA- _ •. para fundamentar con
sciencio~mente o mou voto. 

Dar-me· hei como recompensado dos meus 
labores, si a Camara., :tcudiodo ao appel!o do 
honrado rclntor da Commiss.'í.o do ·Marinha. o 
Guerra, aproveitar a opportunidade para. 
discuth· sériamento a rerorma (la guarua 
nacional e dota\· o pniz com uma loi digna. de 
seus altos dotes in~llectuaes e garantidora. 
ria dGresa naciong,J., (Muito vem, mui~o bem. 
O orador d cumprimentad? por todos o collegas 
presentes.) 

SESSÃO DE 8 DE JUNHO DE 1899 

(\"iue p:>.g. ~3 üo 2<> vol.) 

O §r. :i'lcredia de Sã-Sr. Presi
dr.nte, eu dispensar-me-hia. de vir á tribuna, 
desde que os illustr~s oradores, que me pre
cederam, discutirnm com grande proftciencia. 
e excepcional brilhantismo o assumpto que 
constitue o object.o principal do art. 9' do 
~rojecto de fix;Lção das forças àe terra, e q~e 
e o ponto principa.l da minha reclamaçaQ 
neste momento. 

E, si nüo fosse a responsabilidade que tenho 
sobre us homb1•os, jã. como Deputado, já como 
official da milicia civica-a Guard::t. Nacional
certamente não viria. agora occupar a a.tten
ção d:t Camara dos Deputados. 
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E~t;â;ei·-n~· debate, Sr. Presidente, pt~in
cipiando ·por pe:-gunta.r á illustre Commissão 
de ?via rio h a e Guerra o que ella visa 
com o disposto no art. 9' do prnjecto em 
discussão ? Pretende a mesma COrnmissão 
dar ó. Guarda Nac·ional a educação militar· 
precisa ~ Quer instrnil-a., afim de tornai-a 
apta a. prestar serviços quando nel!essarios? 
Quer preparai-a para secundar o exercito 
em tempo de guerr:t? Si estes são os fins 
quB visa a Commissiío, sahe <e Camara que, 
pelo menos em reh<ção á Guarda Nacional (h 
Capital Federal, ella estâ convenientemente 
exercitada, tem a disciplina e a instrucção 
necessarias ; conhece o manejo das armas, 
manobras, nomenclatm"a, etc. 

0 SR. BARBOSA LIMA-ManejO de que a.rma? 

com os soldados tirados das fileiras da Guarda 
N<l.cional. 

0 SR.. BARBOSA LIMA-Não apoia.do.o texto 
do prqjecto não conftrma. o que V. Ex. está 
dizendo. · 

O SR. HErn:DH DE SA.'-Nií.o se póde de· 
duzir outra causa dos termos em que o pro· 
jecto esLâ. redig-ido. E. sinão, veja-se o modo 
pelo qual, mandot-se fazer a q•1alificação da 
Guarda Kacional, que, pelo art. 9•, pass:~. a.. 
ser a reserva. do exei"cito. 

O SP •. B.'>.RBOSA Lna dá um aparte. 
O S:tt. HI!:RE~a DI<: SA.'-Perdão, V. Ex. 

não podera contestar que é esse o fim· priu
ci po.l do proj ecto. 

0 Sa.: AUGUSTO CLEMENTINO-NÕS quere• 
O SR. HEREDIA DE SA.'-Mauser. mos uma causa. séria. 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Então estâ. melhor 0 SR. HER.EDIA. DE SA'-Sêria é a actual 
preparada. do que muitos batalhões do exer- organiza~io da Guarda. Nacional que, com
cito. · quanto possa ser modificada em muitos pon-

0 SR. HEREDIA. DE SA.'-E' v. Ex:. quem 0 tos, não. ~eve •. entretanto, ser tr~nsferida 
diz. Mas, como dizia, Sr. Presidente, ao ser para ? I'Yhmsterw da. Gu~rra c'?mo reserva do 
interrompido pelo illustre rep1-esentante de 1 exerc1to, o que con~ra~I~ o d1spo~to no ~ 20 
Pernambuco, a Gua1•da. Nacional está conve- do art. 34 da Const1tmçao, que nao perm1tte 
níentemente preparada; e a prova temol-n. que ella seja mobilizad:t sem cousentimento 
nos relevantes serviços que ella prestou du- tJo Congresso. E' desde que a Commisoão quer 
rante a revolta., em que occupou sempre ~• tornai-a dependente do referido M~oisterio, 
primeir·a. linha, no meio (lo fon-o, e quando como reserva., pó>le ser por elle mobi!fzada, o 
muitas vezes outras forças acha~am-se reco- que é inconstitucional. 
lbidas em seus quarteis. E, quando uma co- Demais, Sr. Presidente, a proposta da 
lumna, commandnda. pelo general Pires Fer- Commissão muda completamente o crtractcr 
reira, teve de seguir para Itararé, .. .fez parte da instituição ; _des_virtúa_ o seu papel, que é 
della uma brigada. da Gua.rua Nacional, que, defewler o. tcrr_1tono nacwn~l ; col~oca-a em 
ao lado dos batalhões do exercito, prestou um plano mferwr ao exercito ; da-lhe um 
relevàntes serviços. Jogar subalterno, quando, pelas leis em vigor, 

O sil.. P.-~oULINO CARLos-De s. Paulo tam- elh tem até cer:tas _re~alias, como por exem- · 
bem partiram batalhões da. Guarda· Nacional plo. _ occupat• a d1relta em formaturas e 
e em um delles partiram filhos meus. segUJr na vanguarda qua.ndo em ordem de 

marcba. 
O Sa. HER.EDIA. DE SA'-Vê, pois, a Cama.ra. 

. que, em relação à Guarda Nacional desta 
Capital, não se torna necessario o art. 9• do 
projecto. 

Mas é á Guarda N:ccional dos Estados que 
a Commissão pl'etende dar a educaç;lo mi
lita1' indispensavel ? 

Si e este o seu tlm, o projecto ê inemcaz. 
E panl. que a Gua.rà;• Nacional dos Esta1lo~ 
seju. uma r ealitla•le, b<tstn, que o Governo 
tenha. o ma.ior (·SCL'Hpu lo, pr inci lf<tl tnen te 
quanto ás llümeaÇufs dos corumandantes su
periores, procurando de prol'er.~nch militares 
reformados ou ex-militares ; p~ssoas, que co
nheçam o regímen e '' disciplina militares; 
que tenham emfim o maior gosto pela car
reira e pl·ocut·em desenvolv~l-a conveniente
mente. 

Mas o fim dCL Commissão, estabelecendo o 
disposto no art. 9• do projecto, é tão sómeute 
preencher os claros existentes no exercito, 

A Guarda Nacional é o povo, é a Nação 
armada e, comquanto ella deva auxiliar o 
exercito, a sua missão não é propriamente a 
deste ultimo ; o exercito, tendo as me~mas 
honras, militarmente f:dlando, tem entre
tanto subre a ·Guarda Nacional as vantagens 
pecuniarias que ella não ;em. 

O Slt. Rooor.Pl!O PArxXo-A Commissilo de 
Marinha e GUI~I'I'a propõe que seja uerogada. 
a lei que rege rt. Guarda Nacional'! 

U SR. HEREDIA. DE SA'-Fica derogada. im
plicitamente ;:~.lei, com a:passagem da Guarda 
NaCLOI1;Ü para o Minbterio da Guern, po• 
dendo os seus soldados ser transferidos p1ra 
as fileiras deste. 

E. des<"ie que a Commissãõ auctoriza esta 
tran8Cerencia., s~ria preferível que a mesma 
Cornmis:;ão apresent;asse logo um projecto de 
lei, mudando claramente o caracter da insti
tuição, e dando-lha outra. organização ; até 
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reW:xando-a, si :l.SSim entendesse, o que era. 
preferível a. lauça.r mão tle subtilezas ... 
. (Muitos ·o.par tes e iaterriipçües.) 

O sn. HEREDIA DE S,\.-.•• e demais, Sr.P re
sidente, e. em uma lei a.nnua, de caract er 
tr?-risitorio. cuja duração é por tempo deter, 
mmado; que se · pretende alterar nquillo qu ·l 
está. estabelecido em lei especial e orclinaria ? 

O SR. RoDOLPHO P.ux.<to-Ho. um p!•Ojccto 
aprasentado ·pelo Sr. Tosta;, reol'ganizindo a. 
Guarda Nacional. · · ; 

O SR. HEREDI :\. DE S . .\.-Neste caso, concito 
o illustre Deputado :l. trazer a debate o pro~ 
jecto do nobre representante da Babia,pot·que, 
pelo que me cliz respeito, comprometto·me a 
envida.r torl.os os esforços para que elle tenha 
o andamento couveniente. 

O SR. ~UGUS'I'O Cr,EMENTIN0-0 projecto do 
Sr. Tosta ó importantíssimo . · 

O Sn.. Hc:aEolA. DE SA.' - Em relação ao 
p rojecto que se discute, . devo, · Sr. Prel<i
dente, dizer á Cn.mara,com to·la a franqueza, 
que elle vae, póde-se dizer, alarmar a Nação 
inteira; abalar profundamente a sociedade, 
porque de ora avante ningucm terá mais re· 
galias;,. · 

O Sa. :BARBOSA LIMA-Ahlrmar ~s urnas. 
o Si • . HEn.EDiA. DE SÁ-Si ba no apttrte 

alguma allusão, repi lo o que diz o nobre 
Deputado, porque aqui sempre fallo em nome 
dos int~r:e"sses publicos. · · 

O SR. BA.RBosA. Ln!A.-Vae aL'I.rmar as 
urnas; · porque a. Gna:rd:t. Na.ciooa.l da Nação 
inteira. não é a Guarda Nacional da. Capital 
Federal:' ·· · 

o Sa.. HEttEDIA DE SA.' - Então dê-se á 
Guarda N;wiooal dos Est:ldos a mesma orien
tação que aqui clamos á da Capital Fedez·al. 

Diria. eu:. . Sr . .Presidente, que o pro.iPcto 
vae a larmar a Na<;ão inteira, P, com E:íieito 
assim ·acontecel·â.; a Guarda Nacional , pelo 
menos aqu i, é composta, em qua:;i sua tota· 
lida.de, de em-pregados no commercio, opern.
rios e prol2tar.io.;. emfim de pessoas de tr a 
ba.lho , que não se · recusam a prnstar ·os 
serviçosne~esS:lrios , mas que não quererão 
:ficar sujeit:l!l a irem de um dia para outro 
para as fi leiras ào exercito, aba.ndona.n(1o 
fam~Ua., int.ere~ses, etc. 

A' \"ista do q_ue tenho exposto. Sl'. Prcsi· 
dente, P<lrece-:ne que a Cam·•ra póde recusnr, 
p restnndo com isto um grande -serviço, o 
art. 9 · do projN:to de fixação de fot•ç,'\:s 0 , 
desta. fórma. e::::tou certo, se recom.menda"!'á á 
gratidão m ciona t. 

Eu ·podia , Sr. · Presidente, desenvolver 
aiodo. mais o &ssumpto, mas não o f11.ço, por
que; não sõ elle já · foi brilhantemente deba· 
tido, como tambem porque desejo ouvir o 

··~ · .: 

illu$tre relator, digno representante do Es· 
tado de Pernambuco, que está ·ancioso oor 
tóma<· a pahvra.. : 

Concluirei, pois, não só negando o meu 
voto ao art. 9• do pro.iecto, como ta.mbem 
ma.ndondo á Mesa uma emenda supprlmin· 
do·o. E neste sentido· peço a Ca.mm•a que me 
acompnnhe. (Jluito oem; muito bem.)_ · . · · 

SESSÃO DE S DE JU.l.'\1IQ DE 1899 

(Vido p~~. &; do 2• vol.) 

O Sx-.IUello Rego- Sr. Pre~idente, 
o projecto que se discute, apr;~sentado pela 
Comm1ssão de Marioh~ e Guerra. me parece 
conter, em um dos seus pal'a.gra.phos. ma teria. 
quejulgo dr~ maior importa.ncia do que á 
primeira. vista parece. · 

Não fUra., porem, o receio de que se encer
rasse a di3cu~são do artigo sem que nenhuma. 
observação se Jlzesse sobre elle, e eu não to
maria a palavra nesta hora, em que todos 
estão cança•ios e desa.ttentos. · 

Chamo a. n.ttenQ<io 1los meus collegas da 
Commissão pMa os§§ 2" e 3". · · 

Com muita l'a:z.ão, at tendendo á natureza 
do serviço i!e que trata, o a.C't. 2•, propoz o 
nobre Deputado,relator da Commissã.o,no§ }G, 
que, sempre que fôr possivel sejam preferidos 
pn.ra. membrO$ das j untas de alistamento offi
ciaes reformados ou llonorarios do exercito; 
mas, no § 20, estabelece obt:' igatoriedade na 
acceit.'\ção rless(l. commissão. · impondo penn:s 
de multas pP-cuniarias no § 2•; e p ertia das 
honras no § S•, no ca.S() de se recusarem ·· cs 
nomeados a. exercerem taes commissões. · 

o SR. . BÃRBOS[I. LIMA dá um <ip<trte . 

O Sn. . };IELLO REGO-Aqui não é o caso do 
jmy, rtue e am encargo -creado pela. lei para. 
todos os chladãos. em dada.s condições. qual~ 
quer qne seja •~ classe n. que perteu~;a.m. 

. O nobre -Daputado commette aos reformados 
e llonora.rios esse· encargo, pelo Jhcto de se1·em 
elles reform:ldos ou honora.rios, i~ to é: cre·il
Jhes uma obrigação inhcrente a suas clo.sses, 
que nem ~t lei da r eforma. , nem n. que pel'
roit te conce.ssu~s ele hom•as militare5 auto· 
riza.m. 

O officio..l r eformado não está obrigado a ne· 
nhumserviço militar ,tt nenhum encargo espe
cial ,desde que a lei o co! loca nas condiçues da 
-vida civil, sem Lenhum outro onus que não 
a.quelh: àe contribuir para renda. do Esta.~to, 
nos casos em que a isso é obrigado ·qual
quer outro cidadão. 
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O SR. BARBOSA.. LIMA.-Não funcciona como em Alagôas, si bem me lemb1'0, qe um indivi
membro rte mes:ts eleitoraes, quer para quo.- duo, c'lva.lleiro da Ordem da Rosa, que, tendo 
Iitlca.ção de eleitores, quér para o processo commettido crime pel•J qual foi comlemna.do 
militar~ 11 dez a.nnos (le pris1t.o com ür. bttlho, an·ia v a 

O SR. MELLO REGO- Isso e outra. co usa. escoltado pelas ruas e recolhia-se á prisão, 
A lei que lhe dá o direit'l do voto estabelece levanr1o a venera. pendente do peito da blusa. 
as condições com que esse o irei to é exercido de ca!ceta. 
]?Or todos os cidadãos que sej:tm. qualificados, O presidente da provitlcia representou ao 
sem uistincção da classe a que el!es per- Governo, pedindo providencia sobre o caso, 
tençam. que lhe parecia um escanualo, c, tendo sido 

Aqui o caso é outro: impõe-se ao official ouvidos o procurador ila corõa e o conselho de 
reformado um onus a que neuhuma lei sub- Estado, foi resolvido, por consulta do mesmo, 
sequente o pó de obrigar, desde que nã.o foi que, na falta de expr;:8S::t e positiva disposição 
previsto pela. lei qu13 regula. a retol'm:.t. como de k:i, não podia. o rco, quer por llecreto do 
cond.ição desta. ' PodGl' Executi-vo, quer- por rlec!a.ração do Po-

Porta.nto, como obrigar o3 o!Iich.es refo1·- der Jutliciar-1o, ser• eX<tutorado do gr~1o que 
mados a. acceitarem semelhante encargo sem tinh&. na mencionada ordem e privado ela 
remuneração ? respectiva insígnia. 

o s B Pela mesma. razão, isto é, por falta de lei 
R, ARBO"A. LtuA -No fim preveem-se que o autorize, as honras milital'es, uma vez 

as escusas legitjmas. coRtet•idas, não porl~m ser cas,-n.da.s. (Apart6S.) 
O .:>n. M~;LLO REGO - E' mais grave ainda O; apal·tes desviaram-me o fio Ú<~S idéas, de 

a pena cln perda ele honra~. qu.a n Commissão sorte que não sei ~m qne ponto me a.cbava. 
com mim. r.os offici<tes llonorurios do exercitn _ Peço a 1, ttenção elos honrados co! legas para. 
Esta qne3tã.o 6 gra"e e já. tive occasião de essa que~ tão. 
aqui levantai-a. Vamos abrir um nt:i.o pre~r;dente ; vamos 

O SR. B.o~.I:n )'A LI:.I.!A - ~\. questão era autorizar, talvez, atlentaóos contra officiaes 
dift'er~nte ; tr.1 ta-se da cas~ação de honras llonorarios qne prestaram serviços relevan
pelo Po ler l!:xecmívo. tes, cu}1 unica remuneração foram essas 

O SR. MELLo REGO - As honras militat·cs i honras militares. ~ue e!les ticam expostos a 
significam o t·econhecimento de ~erviços mi- •

1 

per.~ei' por ~odo. vtolento. _ 
~ita;'e.s on de caracter militar, prestndos pelo Nao ml3_ ~c~ro a ne1·rama de coucess~es de 
md1v1duo a quem ellas :;ao conferidas: são honras m1llt,•res que se tem fetto, que e um 
o reconhecimento de um facto que não' póJe Jl escanr.lalv que nos envergonl:ia. Refiro-me 
ser annullado. aos honorarios tb JS:js e aos Ja guerra. do 

OS B . L r • • ~ 1 P.arnguay, aos honorarios por serviços de 
R. .-\.l?.BosA. m,\.-.!. Ex. conhece 2~ , campa.nhu. 

casos de offi~taes r!,t Le.'"m.o de Honr<~. que sao I Como autorizar a ca:;sação de t:1es honras, 
mandados rn;ca.r do qnad.ro. I aintla mais por vin. administrativa? 

O SR.MELLO REGO-_f5so dá·se co~aLegião o SR. HENRIQt:E VAC..LADAREs dá. um 
d~ Honra, porque a le1 Je sua creaçao o auto- aparte. 
r1za e est1tbelece os casos em que pod, .. m ou . . 
devem ser eliminados os ao-z·aci,tdos que 0 O SR. ~Is:LLO REGO-,\ ~el que autonzn. 
~erccerem, como, por exemplo 11 condemna- a c~n~es~ao de llom.ts nnhtn.res c3to.~elece 
ça.o a pena. infamante. ~s ~·~~os e mod~ por que ellas podem se1 con-

- . . . ter1das mas nao os em que portem ser annul-
0 SR: B.A.:RBJSA L!MA-Nao e md1spensavellla.das · e onde a lei não dístin·•ue nós não 

a. pena mfa~a.nte. O Sr .Zola. foi ha pouco ris- poden{os distingui!'. E ltCJUÍ vem a proposi to 
cau? _da L·~g:a.o 1le Honra por ter tomado o. recortlar um Jacto. que llproveit<~ à questão. 
def.:s,t de Dteyfus. I Temlo o marechal Deodoro, no pel'iodo do 

O Sa. MELLO REGO-Foi riscado por enten- GO\'<'l'llO Pro viso rio, conce lido hoora,s de ge
derem que. escre~-endo p:Jlo modo porque 0 neral de briga.da. aos seus mini~tl·os paizanos, 
fez,tlnha ata.~n.do a b.onra do exerci co. I e b;J.vendo o ma.rechal Floriano cassado as 

A lei dn. Leg-ião de Honra est:~belece os ca.· do Sr. l~uy Barboso, considerando-o traidor 
sos, e esse de Zola (; um delles, em que os á Pa.tria, o Sr. Prudente de Mora•'S annullou 
membros dessa. iustituiçlo honorific11 pos~am I esseacto do seu n.ntecessor, com o fundamento 
ser excluídos ; rnas nós não temos lei que a.u- ele qne taes ltonras, S9ndo conl!;)l'idas pelo Go
toriz_e <' peeda. de honr:1s militare~. i ":'n?Pr~.,,~sorio,~ue ~once~tra~a em si todos 

O :;a. BA.RBo,•.'l. Luu-Nem conJemnad , ?. , o~ po.Jores a.a Nnçao, 1 ~vcsttam-<c, como t?dos 
0~ ·1 os actos delle emanunos, ue caracter legJsla.

. O_ SR. ~IELLO REGo-"-N~m condem~ados. Já tiYO e não pocliam ser aunulla.clas pelo PodeD 
~1te1 aqUl o facto occorrJdo ba mmtos anuos Executiva. · · 

4 -. • • • -
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Ha. nisto confusão, que falseia um tal fun
damento. E' preciso distinguir os casos em 
qne o Governo Provisorio delib<!rava. ccmo 
Poder Legislativo, legislan•\o no que era. 
organico e fundamental, para sua propcia. 
conservação, daq uell~s em q 11e elle pl'O· 
cedia de accordo com as leis existentes, em 
materio. que se podia dizel' da admini~traçli.o. 
Ahi ello executava o que achava eslrnuido 
por lei. A concessão de honras milite.1·es não 
J'ôra erenção sua, foi lei que elle nchou e de 
que usou. applicando-a., no t)Xercicio de fun
cções executivas, nos minbtros e ao ch•!fe 
de policia., o Dr. Sampaio Ferraz, que teve 
honras de coronel. 

O motivo, pois, que preva.leceu para qne o 
mnrechal Flol"i:tno não pudesroe cassar honras 
militares conc·1dída.s pelo Go,·erno Provisorio, 
é sõ um e unico: a ausencia de disposkão e-x
pressa. de lei que autorize o Poder Executivo 
a lazel-o. 

Não estou neste ponto ad vo·~ando a causa 
dos reformados, como eu, aos quaes <t dis· 
posição que combato apen;;s commim~ multas. 
Advogo. sim, r. C'l.osa de vellws servidore~ 
da Patria, cansados e precisando ([e repouso, 
que, sendo nomeados para a commissão de 
alistamento, isto é, para um serviço a que 
não podem ser obrigados, si rccusar·em-se, 
serão privados ele suas honras mi!it<J.J·es, 
unica remuneraç;1o dos serviços prest:vlos na 
mocidade. (A pm·tes .) 

Podem até mesmo estar cavan<lo ou 
plant••ndo suas batatas ou estat• ociosos e nãCI 
quererem ir ; o que lhes succederó.? 

Perderão as honras, c. si por de~graça. in
correr'cm em algum •lelicto. pelo qual sej<1.m 
presos, terão d" ir para a enxovia, confun· 
di•los com os gatunos! !;to é inirJUo . 

Sei, Sr. Presirlont.e, que estou pel'dendo o 
meu tempo; ninguem rneouvenem seimpol'ta.. 
(Ntw rtpoiadm;.) 

Seja tomo fõ t·, a.hi fica. o meu prote3to, que 
me parece dever ser toma.•! o em conl;ideração. 
.Reconheço a.s di!Iiculun.des que tevo o meu 
illustr~~ collega pnra achar nm meio de compOl' 
as juntM de alisto.mento, de modo a contar 
com serviço Efficaz por parte dellas. 

Dahi n. nece~sidade ele t,.rnar esse serviço 
ol>rigatorio. :\cllo;poréw, que e~sa ob!'ignção, 
com a.s penas inspostas nos §§ 2' e ;\". não 
poderá ser applic:1da aos oílici:tes da gun.t'da 
nacional exist<?ntes. 

E' encHgo que se :põde ct·enr de futuro, 
como inherentes nos postoa dos que forem nc· 
meados <hqni por diante. E~ses ficarão F.r.bendo 
que não se poderão subt.rah!r a este d~ver ; e 
si se furtarem ao seu cumpr1mento,semo mtll· 
tados e perdcrcío as patentco:, mas os honora 
ri.:ts que arri:;caram a vida. que rcceb~rnm 
fel'iinentos em combates, que jã pagaram o 
seu tributo de servic;.o ti. Pa.tria, sujeitas a 

serem obrigados a um encargo que t'\h·ez 
excetla as sua.- lorçns, sob pena. de perderem 
as suas honras militares, por um simples 
rasgo de penna tlo Ministro,- é duro, muito 
duro! 

Assim, eu pediria ao meu illustre collega 
que v1sse se orga.nis:.w:1 as juntas de outro 
rnodo, ou a.o menos si podia deixar aos bono· 
ral'ios a liberdade de acceitar ou não. 
. O Sa. HF.::-<RIQUE VALLADAREs - Acho q.ue 
isto é um serviço como o do jur·y, a; que o ci
-da.dllo ~ó se pó•le excuSfl.l' por motivo just.i
ncado. 

0 SR. MELLO REGO-EU gosto muito destas 
tbeor ias, m:ts na pratica a cousa é outra. 
Nioguem gosta de set' jurado, alem de que os 
velhos estão isentos. 

O Sa. He:::s-RIQUE VALLADA.R&S-Sempre que 
sou sorteado compareço. (Ha outros apartes.) 

O Sa. ;\'IF:LLo REGo-Sr. Presidente, pare
ce-t1Je que a pena. impo:;ta aos honorarios t~ 
iníqua . Os nobres Deput.tdos, porém, façam o 
que entenderem. 

Era o Cltte tinh11. a dizer. 

SeSSÃO DE 30 DE MAIO DE 1899 

(Vide {"~~. 21:. do 1' voL) 

O Sr. Co1•nelio da Fonseca
Sr- Presidente, venho á tribuna apenas rara. 
(i\zer algumas observações sob1·e o projecto 
1>. 16:3 A, de tS9S, que prohibe a. emi~são por 
p;nticulares, omprez'l , blncos ou sociedade, 
de titules da credito. 

Tod.L cm1cçã.o que se puder fazer contra. 
abusos p;-aticados n<\ vida social é necessa.ria, 
cousifínnda em lei. afim de r,ue se obtenha a. 
não reproducção de actos múos . 

No pl'O,iecto n . 163 A são indicadas algumas 
providE'nci:•s boa~. que merecem appla.usns. 
O abusn dn credito por parte de associações 
ou p:•rticulares, fa.zenrlo emissões por conta. 
propria, prejudica o que Sll chama boa. fe dos 
cont1·actos e co11:>titue. algumas vezes, ..-io
lüção a. preceitos ie.~raes. 

No entretanto, Sr. Presidente, parece-me 
que o rwojecto n. 163 A ê um pouco forte na. 
penalidacle pedida, com relação aquelles que 
sã.o embsores de notas, ficha~, ,-ales e outros 
dncumeot,Js iguaes a. esses, não me parecendo 
qu~ se.ia. crime a trausacç:ão em recibos, lcttra.s 
e hvranças. 

A Commi,.,ão que tleu parecer sobre o pro
j <!cto a. penas considerou que devia. ser eU e 
emendado oa _parte relativa á. penalidade, e 
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rafcriu-se da seguinte fórma.:. « A Com
missão dl.l Cons;.ituiçã.o, -Legisla.(}ão e Justiça 
acha por isso e apezar disso preferi vel com· 
minat-se uma. -pena de -prisão cellular, cor
respondente âqnella de pri~ã.o simples, e nesse 
s.:lnt!do apresentarú. emenda a.o projecto em 
occasião opportuoa. » 

Sr. Presidente, eu penso de fórma diversa,; 
julgo, como.ha pouco disse, que a. peMlidu.de 
IJedid.a p11.ra a repressão deis actos é exces
siva. 

Como a Camara. sabe, segundo os princi
pios de direito penal, a penalidade deve ser 
igual, e nàs encontramos no Codigo Criminal, 
arts. 239, 240 e 241, ~s dispoBiçõc•s relativas á 
nioeda fu1S'1 e em[ssão de titulas r,ttsas, anue 
o legi.;lador applicou no maximo da primeira 
parte 4 annos e no da se:zunda. B. · 

. E como e que, referi[]do se o prC\fccto sim
plesmente a um abuso. de empr·ezM, vo:rti· 
cular"es ou àe bancos, se pôde impôr a pena 
no IDil.:ximo de 2 anaos ~ · 

A minha vinda. á tribuna, princi palment3, 
foi lembrn.r ó Commissão que a emendo. que 
prometteu o.ITerecer seja modillcada, visto 
que o nosso Codigo Penalad.mitte qae a -pri
são seja cellular e sóm'lnte em falta. da peni
tenciaria, segundo dispi:íe o art. 409, que 
permitte a conversiio de pena cellu lar em 
prisão simples; que:·o dizer, que a Commissã.o. 
nri.o deve procurar retocar o projecto sómen le 
na ].)arte em que se refere a pris5.o cellUlar 
ou simples, mas ta.mbcm attender a penali
dade. 

Sr. Presidente, acho-me autorizado a. 
mostrar que não estou em erro, pela propria 
Commissão, por is;;o qu~ no seu parecer diz 
ella afinal : 

«Não é uma falsiftco.ção, é uma. creação, com 
o signa.l C(\racteristico e algumas -qezes até 
com o nome do emisoOl'. que assim se accustt 
e lhes dá o valor unico e exclusivo de seu 
proprio crenito e qu3 no emtanto constituem 
uma violação do prl vUeg-io que a Constitui· 
cão dã ã União, de emittir moeda, etc.» 

A Commi~são reconheceu que a emissão 
neste caso e sem autol'imçü.o do Poder Leg[s. 
lativo, é apenas ... 

«Uma creação, não ê uma falsificação, qu~ 
dã o valor unico e exclusico elo propt•io cre
dito do emissor.~- não podia, desculpe a 
illustre Commissão, concluir approvan<io o 
projectq como está. 

Sí nãoha falsificação, si é um acto de tm.ico 
e exclusi1)o valor de credito, mm podia se1· 
:passível de peaa. 

O art. ·I• diz : 
Nenhum indivirluo, empreza, ba.oco ou socie

dade, de q11alquer natureza ou dcuorn.inação, 
podera, sGm autorização declarada em lei 
federal, emittir tituloa de credito ou obri
gação ao portador, ou com o nome deste, 

ein branco, tenham tàes títulos a denominação 
de lettJ.'.tS, notas, -vtl.les, fichas, .tlcas, re
cibos, livr;.~nças ou .outras di:tferentes; e, 
quar>do emittidos,. ninguem os p;.-deú. empr~ 
gar ou receber em trocu. de o bjectos, valores 
ou serviços de qualQuer. especie ou em geral, 
dat•.:.lhcs qualquer a.pplicaç~c de moeda legal. 
. Est;~ e lL disposição do a.rt. 1", em que. a. 

Commissüo consi•lerou que não ha falsificação 
nesta emissão. A Commis:;ão neste caso, não 
deviJ. conformar-se com a applicação. da p~i
são ceUullw, no grão maximo de dous a1mos. 

Temos a lei 1.083, de 22 de agosto de 1860, 
que pune com multa até o quadrupio U.o 
valor do titulo emittido, mas não determina 
penalidade alguma col'po~ea.. . . 

O § !O do art. 1 o da lú que acabo de citn.r 
e assim concebido: «Nenhum banco que não 
for dos actu;t!mente estabelecidos por decretos 
do Pod~r Ex:ecutivo, companlüa ou socieüllde 
de q ua.lquer natureza,commercia.nte ou in di vi
duo de qualquer condição, poderá emittir, sem 
autorização do Ppder LegislatiYo, notas, bi
Hletes, v~les, papel ou titulo a~gum ao por: 
tador, ou com. o nome de~te em branca, sob 
p:ma. uc multa. do qua.druplo do seu valor, 
etc.» . 

Vê a Cam'l.ra. que a b.ypothese tinha a ,-ú. 
dadeíra correcção. . . . . . 

Si a commissão considerou que não l!a fal.
siljcação, que e uma creação, que e apenas o 
desejo que tem um individuo ou empreza de 
roostrar o valor de seu credito quantlo emitte 
e,;te ou aquelle ,:papel ao portadur . ou deter
minadamente, não podia convir I}Ue fosse es~ 
tabeleddapeua de prisã.o, Stmples ou cellular. 

A lei que citei só se refere a notas e bilhe
t.es, ficas e vales. Mas, referindo,s,~ .o pi'Ojecto 
a.t:·~ aos recibos e lettras. não compreheodo 
como seja prejudicial e;;sa fót·ma de titulos de 
credito e coofissã.o de pagamento. .. _ 

Não estou bem ínforma.do dos negocias 
commerciues, mas pelo qua sei, vejo que essa 
emissão de bülletes, .-a.l~s. ticha.s. fica~, etc., 
nunca. se póde equiparar aos recibos e let~ras 
e mesmo às livra.nça.s. . 

O autor do projeeto teve em vista estabe
lecer uma correcção necessa.ria., e neste ponto 
estou ,Je accordo com S. E:x:; discordo, porélll, 
de s. Ex. quanto á penalidade impm;ta. e 
quanto a inclusão de certos papeis como. os 
recibos e 1-~ttras, q_ue não -podem ser equipi.t· 
r<do~ ~• t ítulos ou pa.peis prejudiciaes . . 

Admitto que os bancos, não ~endoa.utori 
zacão,não possam emittir títulos ao portador,; 
mas, creio q_u.e a parte relativa aos recibos 
e lettras e perturbadora. dos negocias com
mercie.es. 

Dou de barato que se considere l:J.aver 
me~mo ínteoçiio culposa para. alguns casos, e 
saliento bem o caso dos vales; mas, .uão me 
conformo que se possa :pedir a. pena. de dous 
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annos, no maxiroo, [)ara negocias que se. sabe 
serem feitos na melhor intençã.o. 

Não me conformo ta.mbem .que se uê a 
multa. aos denunciantes. fazendo-se assim 
rev1ver as determioacões dos tempos pas
sados. 

A Camara. deve saber que no systema mo
derno de. Legis1a.çií.o nua se IJÓde aclmittír que 
se faça. pagamento aos denunciantes. 

U)t Sn.Dr:PUTADo-E não temos isto mesmo 
quanto aos contrabandos? 

O Sn. CoaNELIO DA. Fol\·sEca-E' uma ex
cepção seguida) mas que não póde se!-o. co,m 
relaçfl.o ao ponto de que se t1·ata, porque, pa
rece-me, que no projecto se qniz equiparar 
este acto ao :pra.Ucado com l'elaç.ão á emissão 
de moedas, quiz se equipa.r:.tra emis~ão de 
dinll.eiro falso; e sendo assim,não acho pl'oce
dencia para. a argumentação de equiparar 
esta pa.rte ao contrabando. 

Neste, ha. uma nece~~idade, e pelo a.rt. 265 
do Cotli.:;o Penal, como penas fiscaes;. m\ls 
aqui não ha, porque si o legislador cr-imina! 
assim entendes;,e terill decretado da mesma. 
fórma os artigos referenteg a moedr. fal~a e 
contrabando. . . . . . 

Parece-m~ que o signatario deste proj~eto 
iJ:1.Spirou-se na necessidade de não se consen
tir que appnrecessem titulns n:1s concliçOes 
refet·idas, valendo como dinheiro; estou de 
accordo com o seu zelo, mas em divergencia, 
sob o ponto de vista de ser a multa dividida 
pelos que denunciarem, c da inclusão das 
lettras e recibos e mais quanto á. :penali· 
dade. 

Não estamos na época de precisar de denun
ciantes. 

A denuncia. cabe ao promotor publico e a 
parte; aquelle que, recebendo um titulo falso 
ou :prohibido ·pot• lGi, recorre á ju.,t1ça, quei
xa-se. Enten•lo que o resultado da multa im
l})sta deve ter outro de:;tino, o I]U'õ se lhe 
quer di!. r, mas n une~~ ser <li vidido pelos 
dcnuncia.nt~s . 

U~I Sa. DEPUTADo-Isto é um perigo. 
OS&. CoRNELIO DA FoNsECA.- Ainda. no 

art. 3• vejo o seguinte: 
·~ N<1s mesmas penas incorre!'iio aquelles 

que, em troca. de ohjectus. valores ou sen·iços 
de qualquer especie, empre§!arern ou recebe
rem :peças met~!Lico.s ou outr·aa r~)pr•·scnta.· 
ti vas de Vét~or, que nã:o forem .moetla. nacional 
ou estrangeira de cur~o Legal, etc., rever
tendo em fa.vor dos appt'ehensores. ainda 
neste caso, o proJucto r.Jas mult::~.s qne se 
verliica.rem •. » · 

Sr. Presidente, dizendo-se que na mesma 
pena., isto é, na pena rle prislio de um :1.. dous 
annos, incorrerão os que, em troca de 
qualquer valor ou tl'a.b<:lho~ empregarem ou 
receberem peça:> metallLcas ou outras repre-

sentantes d~ valor, que nito fór moetla, 
commette-se uma grande inconveniencía. 

Eu figuro uma hypotbese: alguem qug conte· 
re.~eber um certo .dinheiro para. sa.t1sfa.2:er o 
pagamento de certo tr'abalho~ encommelida-o 
ao ·obreiro, mas, chegada. a occa.siã.o do,pag;i,'
mento, não tem recebido o dinheit•o .com 'qu~ 
contava.. Tem, porém, um ~r de botões de 
punhos de valor, um correntão,_ etc.; quer 
na occasião desfa.r.er-se de taes objectos, não 
nclla quem lhes. dê o jnsto .preço sinã.o o 
mesmo credor a quem 'l.Uer sa.tisf~tzer. e 
crltrEga-o . :li est::J caso, se tornaria um crimf· 
noso, assim como a.quella que recebeu .o 
objecto, por isso que elle re:presenttt um valor, 
mas não ~ me e do.. . . 

.Julgo, portanto, que o projecto deve ser 
retocado nesta IJal'te. Com referencia á. dlstri
bui<;üo da multa pelo denunciante, já disse() 
que peuso :. devemos dar ao. resultado .das 
multas ontra a.pplicação, porque assim não 
te!'emos, como pode111os ter, adoptado ó pro
jecto como está, homens com o offic.io . de 
denunciantes. J;>~:~rece·mc que eí!ta parte ·deve 
t·~mbem ser retocada. 

lmpuz-me a obl'ig:tçã.o de vir , á . tribuna 
para chamar a attenção da CommisSão para 
certos pontos do prnjecto, por que trata-se de 
materin. penal; respeito muito a opinião do 
seu signottario, mas nem por- isso me julgàvil. 
privaria de dizer o .que penso sobi'ê . uma. Lei 
que tem perft:dta cor:relação com a lei penal, 
com o Codigo. 

Dilvemos pensar maduramente, qli:uido se 
trata tla appliCação de penas. Ainda. mais me 
autorizou a vir á tribuna, como disse, a de· 
claração da Commissão, feita nestes termos : 
-«aqui nilo }la fa.lsilicuçilo»! Si não h a falsi
ficação não ha cu!pabílidade, e si nã.o ha 
cul]l<Lbilidacle não pódc haver punição. 

Nestas condiçõ.:s, Sr. Presidente, não tenho 
necessiuade dn mu uemorar pot- mais tempo na. 
tribuna. Cumpri com o meu dever e appello 
para a Commiss5.o d~ Constituição, Legis
lação e Justiça par:t que, l;razenrlo a emenda 
qu_e prO:IJettsu, tome em consideração as 
obscrvaçlie,; que acabo de fazer e, supponho, 
a. C:lnHLt·:t ni:lo o,,; considot'IIJ'Ü. como inuteis, 
~orquc clla.s retcrc•m-se a pontos principae$ 
do ptojecto. 

Julgo que esse projecto, assim emendado 
como acabei de expÔ!' e me p:.trece acceitavel, 
dispondo, já sob o ponto de vl~ü1 <lo direito 
p~nal, já sob o ponto de vista das necessi· 
dadGs sociaes e das troc:as commer'ciaes, ficará. 
perfeito. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem). 
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SESSÃO DE 12 DE JUNHO 

(\'ide pag. $3 do ~· ~oi. l 

O Sr. Cornelio da Fonseen
Sr. Presidente, acha-se em 3• discussão o 
projecto que marca os casos e a fôrma ili< ra
visão das condemnações penaes. 

Venho apenas á. tribuna, antes pata justi
:ficar o meu voto contrario a mais de um 
artigo deste .prejecto do que para díscutil-o. 

Não vejo, a par dessa necessidade ri e revisão 
dos :processos fionos nos termos do art. 81 
§ 1• da Constituição, no proj ectQ em discussão 
o verdadeiro caracter da lei regulamentar, o 
que se acha. consignado n'elle na. mnioria dos 
artigos não pórle ser acceito. 

Trata-se, por exemplo, em primeiro lagar 
do modo por que se deve lazer a revisão e diz 
o projecto no :1rt. J• § 1•: 

«A revisão será admissivel em proce;;so por 
qualquer crime ou delicto,exceptuados,porém 
as contravenções e transgressões ci-vis e mi-
litares». · 

Neste artigo faz-se excepção d.e que a lei 
não falia (lê): 

«Exceptuadas, porem, as contravenções e 
kansgressões civis e militares». A Consti"t.ui
ç..'io se refere <t c1•imes somente e no art.81 § 3• 
diz: que as disposições relativas a revisã.o 
são extensivas aos processos militares ; 
dando-se somente att1•i bui~ões ao Congresso 
para fazer lei marcando os casos e a fõrma 
da t'evisâo. 

Incluiu-se ate a amnistia pan. os casos d!l 
revisão. 

Tenbo necessidade de dar o meu voto con
tl•ario a estas partes do pr0je0to que foram 
além do que e constitucional e estabelecido 
na lei. 

O Sa. AFFONso CosT,\.-0 melhor G fazel-o 
voltar á Commíssão. 

0 SR. CoR"'FLIO DA FONSECA-Desde que se 
trata. de ndmittir a revisão (los processos, 
aLnda. mesmo dos amnistia(los tem-se offen· 
dido a disposiçã-o legal. 

A questão de amni~tin, Sr. Presidente, foi 
nesta Camara tratada com ::L m:J.i~ alta. r<"h"'
vuncia e ficou resolvido que a amni:oj.i:t n.poga 
compl_etamcnte o crime e portanto não ha. 
necesstda.de de rever o processo amnistiado. 
Votando contra est;\ parte do :projeeto en
tendo q~e cumpr~ um~ lei, o cnso não póde 
ser cons1derado excepçao, -porque ficaria em 
C?!l~radição com os prinoipios que regem o 
drre1to na parte referente á amnistia. 

Ainda, Sr. Presidente, venho justificat~ o 
meu voto na seguinte parte do projecto : 

« As iaculdaues aqui estabelecidas, nos 
casos previstos, autorizam o Supremo Tri
bunal a altera.r a penalidade, conforme agra· 

duação estabelecida. na lei, admittindo at~ 
tenua.ntes e eliminando aggrava.ntes ou vice
verso.. » 

Pelo disposto no § ~o do art. 31 da Consti
tuiçã-o,. na revisão não se póde aggravar as 
penas da sentença revista.. Portanto não 
cabe o vice-versa. 

Este vice-versa do projecto póue fazer 
com que seia alterado o resto do despositivo 
que o legislador teve em vista.. 

Ainda, Sr. Presidente, tenho duvidas sobre 
o seguinte : 

« § 2" art. I. o A revisão <.le condemna.çã.o 
poderâ. set· requisitada, requerida ou pe
dida. 

A Cons~ituição ~ó f<tlla. da req_ucrida, uã.o 
tem requisições e nem pedidos. 

Nas leis pt·ocessuae~. as pa.la.vra.s devem 
ser muito bem empr ega.rlas e no sentido ver
d:td dro, afim de se ter uma legislação per
feita, como deve ser a nossa. Pergunto : de 
quem se póde requisitar processo pam fazer 
a revisão 'I Si :, ea;-officio, o proeurador da 
justiça, !leve requerer e não requisitar are
visão de um processo, julgando que deve re- · 
,:abilitar a memoria de alguem que tenha 
sido conrlemnado iujustamente. 

Ellc niio vae requisitar, v;te requerer, por 
isso que é uma parte em juizo. 

Esta palavra requisitar e inutil, por isso 
que não podemos admittir em legislação tão 
importante como é a. da revisão dos processos 
em ma teria crime. Voto, pois, contr·a esta 
parte do projecto. 

No § 3·' do al't. 1 o aio <la diz o autor do 
projecto : 
~ A revisão poderá ter lagar nos seguintes 

casos : 
a} em qualquer acto do juiz ou hibunal 

que constitua violação do dever do officio. 
Ora, si a Constituição manda marcar os 

casos 11arn revisão, não é a especie de crimi
nalidade que fórma o caso, sim o caracterís
tico geral. a injustiça. na condemnação. 

Enten(lo que se não póde di~tinguir as 
causas, a or1gem que determina em face da. 
prova a innocencia de um individuo. 

Si a. ccndemna.ção é filha do a.bu~o,do crime 
do m~gisLrado, Llos juiz>S que inflig-em essa 
comlemnação, a prova que traz, si é q~ a 
tr;~z aquelle que quer reha.bilitar sua memo
ria. ou a de um morto, deve ser de conformi
dade com os princípios que a lei determina. 

Quer dizer que não se pó de separar a in
just:.ça que é feita pelo magistrado no seu 
officio daquella que é feita por outros juizes 
que 'teem o dever de julgar seus pares. 

A responsabilidade do juiz nojury, quando 
julga injustamente algum crimmoso, corre 
pa.rallelamente com a respousabilidade indi· 
vidual de todos quantos concorrem para esse 
julgamento injusto. 
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Por conseguinte b~sta.ria. que se estabele· o Estado, etc. » E;ta questão é muito séria., 
cesse o seguinte : uão é com as duas excapcões da.das a este 

A revisão dos processos crime3 :podel'à tel' artigo que se salva um grande perigo nos 
lagar todos a."' vezes qu!} se n.lle,'"<l.r e provar i ul ~a.mentos dos recursos. 
injustiça. notori\l. e nuHidade mttnirestu. pro· Nada. mais perigoso do que levar-se a in
vada. com os autos ou documentos adqui· demni7,açii.o tão Içnge, quando o Codigo Penal 
ridos depois do julgamento, trazendo :i. evi- <!ontem a. disposit;ão·· 11a.l.'a índemn1za.ção pelo 
dencia a inoocencia. d:.~,quelle cuja memol'in. damno; determin:tndo que seja. regulada se
se quer rellabilitar, ou daquelle que para si guudo o direito civil. Isto quer dize-r :por 
r equereu rehabilitaçã.o. meio da acção civil e ahi apurado o valor do 

Ainda o projecto coutcm uma :parte á qual damno. . 
não dou meu voto por não me parecer b:J.S· Si os juizes nn rc1:visão criminal tem obri
trmte clar-.1. R efiro-me á parts em que o ga~"i.o de declàl'ar que o individuo de que se 
projecto trata. dn. roh3.bili~ção da memoria. tra.Ul- é innocente ou niLo,-ú justiça compete 
ao morto. fazer esta apuração, - não- podem fazer o 
S~ndo a. lei do p1·ocesso umn lei importante, mesmo·· quanto ao valor da i ndemnizaçM. 

que deve ser modelada de forma a. não dei· E onde chegari(l.mos si tivessemos de pro
xa.r duvidas, não deve cont~r em si confusão curar n indemnizacão sóment e ora. da União 
e defeitos. mesmo J.lOrque isto póde emb:1rt1-· e o!"a do; Estados? 
CM' os julgadores no Supremo Tributl.<tl, Si t ivessemos de executar sentenças sobr e 
quando teem de desmnpenha,r uma. missão rlamno causado com injusta condemnação, 
tão elevada, como a de rever o proce>so. sam ter-se a;pura.<lo o valo!.' em um process~ 

Si os parentes, os amigos do morto, si e rn· rle recurso, que devia s~ r par.:t o conheci~ 
flm qualquer pessoa d1) ;.H)VO :poue re~uct•er mcnto t~a.injustic;a ou nu!Jidade do fel to1 
}Jer~,ute a .Justiça a. t•eh::.hilitaçn() tl:1. memo· Convem confe.•s~1r a vel'dad.e: quando se 
ria no u m conrlemnado, :1.5 11lsposições refe· · trala rla. J•ehabilitação de um morto, os bo
rentes a es~ pootl' devem Ee t• terrnio:tn t.zs e meus, por mais j:.rsticeiros que sejam, teem 
aproveit...-...vcis de fórma a não cor1ter inutí!í · uma certa coorle~cet!dencia pa.ra. aquelles que 
da.r\es. jii. pertc~r.em a outras reg-iões. 

De que serve a nullidude de um -processo l\!uit as vezes umn falt3. commettida por um 
quando se quer rchabilit::!-t' a. memoria. de al· indi vinuo vivo serit, quando requerida are· 
guem que j i não exi~te 1 Na. formação da. habilitação de SU(I. memoria, dada. por não 
culpa. ha. peças que sã.o pessoaes, exemplo o justificada., resultando dahi um g-rande mal 
inter roga.torio, mas neste caso a. quem se pôde para o:; que por direito devem indemnizar, 
interrogo r? que segundo o projecto deve ser o. União ou 

Entendo que :l. excepção devia ser contida o:; Estados. 
n u- lei, ma.s que não devemos conceder a re- E " o perigo que noto na disposição do 
habilitaçã.o p . r um proces.~o. a•lmit tindo uma :trt. 2• 1lo projecto, e pot•tanto tondo de se 
bypjthese que clas;ilico de absurda . vo tar toda<" est&s contra.iíc~.ões, eu não podia 

E' neccss;lrio, portanto, que se faç:~, nesap· dei-xar de vir u, t riLuna la.v t•ar o meu pro~ 
parecer desta lei ,crmfusi3es inutilida1les e rn ·testo e dechr•H· que voto contra quasi todos 
ma teria que devemos cercar da maior clu.reza os artigos dosse projer.to que contém dJsposi
para que possa prod uzir os necessar ios çúes perigosas. 
e:ffeitos. Uma lei p;t l'a revisão dos processos crimes 

,\inda consiti.ero defeitno~a a pa1·te rel<üivn. ~eve ser perfeita., os casos a., revisão bem 
á indemnisacã.o . Sa.be 01 cama1•a, que o Co· pP-nsa,dns, o pt·ocesso ps.ra ser clla feita bem 
digo Penal no art. 70, man 's. qne ns indem- ~pur·:trlo. qu8r' rlizer um.'l lei" onde se ''ncoo
lliS&ções sejam ll:LgD.S 110r melo de a.eç:io civil; tr·e Jl'at'<'lntitls p;~>t•a O< rseorr•eote~ e drsposi
entret-3Jlto a.qni é o r~snltado rh >eotenr;a . .ta çõe.~ c laras,._ j ust•S p . r;_~ os .iu l:!.cs. · 
revisão. e por con5eguíute n. confusão dos Tenho fetto ;r s ob~erval,'ões quo j ulguei pre· 
pô1!eres. cizas justificando meu voto contra o projecto 
· Sabemos que :ts leis processuaes federaes como está. 

são feitas pelo Congt·esso Nacional e as esta- Sou 1.un daqueU~s qu~ gosta de ver 11ma. _le
duaes pelas r Pspectivas assembléas, quero gisla{'.ão complet~ e perfeit•l e por isso disse 
dizet• : qu.e ooi!em ter differaoças notaveis e o que penso a r espeito, embora sem compe· 
esse rual nos· vem ria constituiç3o. tencia . (Nrto apoiado.) 

O projecto dispõe .. entret~nt~. o scgninte Tenho c)nc:luido. (Muito úcm , mt1ito bem. ) 
no art. 2' : « A mrl.emnlzaçuo dos pro~ 
juizos causados pela condemnação p(}rleril. ser 
reconhecid<\ rle dirmto a fa vor do r eh:lbili-
ta\lo innocente, pela. senteuça de revisiio p1ta. 
ser Uqui.da.da. na. execuçilo contra a União ou 

Ca:u:uo. 
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SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 1899 

(Vide 1"15'• 07 do f!.O VDJ.) 

O Sr. Paula Ramos- Espel'a.va, 
Sr. Presidente, que algum membr_? des.ta 
Casa, ID<\ÍS competente do que eu (nuo ~P?_!a· 
dos) se levantasse a.fim de rcruta.r as op!lnoes 
que 'acabou de el:pcnder da tribuna o illus· 
tre Deputado por Minas Gsraes. 

Desde que seannunc:iou o debate, e depois 
de S. Ex. ter fa.llado, fez-se o silencio e a 
discussão ia ser encerrada.. 

Vejo-me, pois, forçado a tomar a 1Jalana 
pa-ra declarar que nego o meu yoto a. este 
projecto e ne~o pelas razões seg~1ntes : ·• 

Começo lastimando que rnaterm de tan,a, 
importa.ncia figurasse como uma emenda for· 
mando a cauda orçamentaria do pro,iecto de 
despeza do Ministerio do Interior ; estranho 
mesmo que a Mesa, de então, a tivesse ac
ceita.do porque el!a contem rn:1teria inteira
mente' estranha áquella.s de que se devem 
occuparos orçamentos e por ser nma emen~a. 
que infringe a disposlçi"io c;_lara e . termi
nante do Regimento, que nao permtt~e qu_e 
emendas que tenham o caractet• da dispo~t
çã.o perm:mente sej.~m acceitas no. discussao 
dos orçamentos. 

Ma.s o facto é que a Camara deu o seu as
sentimento a esta emenda em 3• discussii?, 
emenda que depois foi destaca;la pnro..con~\.1-
tuir projecto á parta,, o qual como ~eterrr:_ma 
o Re2'imento, soffre somente uma d1scussao e 
na q~a.l não se póde a.pres~nt:1r ~menda. 

Sr. Presidente, este proJccto e de tal .na
tureza que me a.uimei a vir sobre cllc du:er 
alguma co usa. · 

Parece-me que ou e r~Ue uma ·inutilidade 
ou é um perigo. 

O SR. BAn.BOSA J~IMA-E' o dilemma. 

O SR. PAULA RAl!.ros-0 u os a.ctos do Poder 
Executivo relativos ás aposenttvloría.s roram 
illegaes, e ao Potlcr Execuli v o é darht pela 
Constituição a compiltcncia tio. a.unq_Ual-os, ou 
os netos sobre as apo'lcntadori,ts sao _leg<tes, 
são constitucionaes, e o Congresso n:w tem 
absolutamente competencia par;t ~orçar. o 
Poder Executivo a uecla.rar como mw exts· 
tentes a.ctos praticados úe accordo com a 
lei. 

0 SR. PAUL.'.. RAMOS- Diz o nobre Depu
tado pClr "Mims que nós t·~mos intervindo 
nmitlls vezes em questões de aposentado
rias. 

E' facto. 
~ias, senhores, a nossa intervenção unica, 

lc"'itima e cor:sticucional sc1·ia aquulb CJ.UO já 
1\e"'u e:u resultldO a lei de 4 de novembro de 
1802- a lei que regula a concessão de 
apo~entadm•ü1s e deu a C'Jrnpetoncia. o.o Poder 
Executivo para concedcl-as ou decretai-as. 

0 SR. HERI>DIA. DE SA- 0 Congresso o que 
pó1le é difficultar d~ or<J. em deante os casos 
de aposentadoria. 

O S1~. PAL'J ..... RA:.ros- Sr. Pr-esidente, o 
que se quer com este proje~to, dizem. l~ cor
rlgit• os llbusos commettJdos pelo Poder 
Executivo; si e isto, si a intervenção legisl:z.
tiva na ma. teria., tem est~ fim e lle, não pro
du:drâ em~ito algum, p~rque a intervenção 
no cn,so já. se deu. O Congees>O Nacional reco
nheceu a leg<liitlade de~ses ar:tos, concedendo 
a verta pata paga.mento dos venci:nG!Itos d.e 
todos esse empregados aposentados. 

0 SR.. FRANCISCO Tor~Ei'\TINO -Não :podemos 
negar a verba. (.4-poiados.) 

o SR. PAuLA RA'-rDS-0 Tribunal de Con
tas o unico cump~etente para registrar os ti
t11ibs de aposentadoria, tem registrado qua:;í 
todos eLles, reconhoccnf1o d~ste modo.a leg-a.
lidao.le de taes actcs. (Ap?ilr.dos.) 

Vemos, pois, qu~ o Podet· Legislativo já 
reconheceu a legali1lade de todas c::sas a110-
sentadorias. 

Pergunto eu, depois desses factos, o que 
vale, hoje,~' delil!era(,'U.o rlo Legislativo, ma.n
dam1o rever esses :J.ctos c '1eclara.r a nulli
(lade de muitas des~as ::qiOsentadorias '~ Os 
pr·ejudicad,os I:mçariío _mão do. rec~n·so n.o 
Poder JudiCi~no, que nao potlera detxar <iC 
reconhi!Cel· os ~eus direi tos J'.Tidos pelo Porlar 
Legishtivú, ou pelo Executivo, do mo~~o 
m'-'do que acabou de rt·conhecet• aos mag-1~
trados o seu direito ú aposent;Hloria, ferido 
ou d~sre:;peitado_ pelo ~ccrcto. ~o guveruo 
que os manLiou pt.tL' em dispou\l.nlldaúe_ 

Dema.ís, porque revê~· toda.s as :<posen_ta
dorias concedidas d.epOlS da 2·1 de fevere_~ro 
de l8Ul, e nü.o rever as que fora.n< concedida~ 
antes pelo Governo Provisorio 1 

o SR • .ALFREDO PINTO -Porque 
(Apartes.) 

o SR. AU'í{EDO PINTo-Por causa do ]1re
não ~ ceito constitucional. 

0 SR. PAULA RA~IOS-0 que se pede, O quB 
.. ·se quer com este projecto é a, intervençã·o. do 
-~- Poder Legislativo em materia. de eAclu5tva 

competencia.. do Executivo. · 
O SR. ALFREDO PmTO-No entretanto, jü 

temos contado tempo para aposentadorias. 

O SR. p,\uL.\ RA1ros-De facto, a Consti
tuição do Im_perio n5.o estalJeJecia a in va!i
r1ez como conJi;;iio es~encia.l para a aposen
tador-ia, ma.s bu.via leis reguladoras dB_s 
apose,1tadorias e os a_ctos rlo Governo Pr·ovl
sorio conceclendo mmtas rlellas,foram atten
torio~ das disposições até então exjstentes. 
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Dir-me-l1ã.Õ os nobres Deputados que os acto.;l Cons.titui;:.ão, mas cujos actos são anteriores 
do Govl'rno Provisorio silu leis, tr:r·um :1.ppr c- á lei que e>t.'\be!ecea qnacs os cõ.lsos em que 
vari0~ :petu Cong!·esso e quando me;mo tives- o Pmpregndo pôde ~el' n;posentu.do? 
sem sido praticados, attent'lJHlo contra.~ leis 'i Cr·eio que ningaem porhrl1, sinc:lramente, 
então cxi!'tente!>, csb vam Iegali7.:H1os; ma:; affirma.r is;;o. 
eu responde1·ei que os actos praticado~ pelo Ain,la uma circumsta.ncia. : quem declar<~. 
governo, depois ua promulgaç'ão r::1 Consti- qu:<•\S o;; vencimento:; que competem aos em
tui'f;ão 1le 24 de fGYe1•eiro, rel:ttivos a a:pos·m- preg,1dos a:posentndos e o Tríhunul de Contns, 
taoloria~. teem siLlo todos aJJ.pr·ovados pelo que, :pi!.ra is:;o, tem de atteader â. contagem 
Poder Legislativo. elo tempo do ~crviço •lo empreg-ado; uma vez, 

Mas, eu pergunto: como é que o Poder Ex porem, declara.da nnlla. a. a.posentado1·ia., si 
ecutivo, em fuce de uma autor ização desta nullo é o acto, nullos são os se11:; elTe1tos 
natureza. poderi~ fazer um(l. I'evil>âo de :1po- de::dn o dia <?m que elle foi praticado, si este 
sentadoria.s e dcchtrar nullas aqucli<ls que empregado tem vencimento)S rle inactiviolnde 
foram concedidas depois da I>t'o!.!!ulga.r.'iio da infer·iorcs aos que tel' i::!. si estivesse em exer
Const\tuição, mn.s U.l}tes da promulgação (b, ci•~io olo seu cargo, pergunto .:u. ao Governo 
lei de 4 de novembro de 1802, si a Constitui- não corre o tl~vet· de restituir a. ditrerença. de 
c;ão fa lh apenas em iHYalitlez e não esta- \'encimentos que. e:;se funccionario deixou de 
b<llcce os meios de provar essa invalidez ? perceber por ter sido aposentado illeg-al-
(Apartcs). ment.~ ? 

Em r igor jurídico a lei de 1892 ;~ttenta con- Não ha duvida. nenhuma. (:1partes . ) 
tl'a o principio coustitucionnl, porque por e lia !lias, si elle foi contm sua vontade aposen-
o empregado publico que se torna invalido tarlo '? 
no serviço da Nnção, antr.s de ter 10 :J.Hn,Js A mn.ior p~rte das nposenta.dorias foram 
(le exercício. não tem direito á ap·sent:Hlorh. dadas forç;\damente, ccaro VV. EE:x:. sa.hem, 

Diz a lei rle 1892: « Al't. :3•. Kiio serà. con- c eu pergunto, nes:;:t hypothese, em que nio 
cerlid:~ npo;;entn.olo!'ia. ao; furwciona r·ios que ~:xi::.ta. te1·mo a lgum de insp~cr;.ão de s~ude, 
contarem menos de lO annos de effectivo ~er- o q :;e fari~ o Governo~ 
viço publico.» V. Ex. v c agor(l. mesmo em pregados de-

De maneirn. que aV• o empr~g:?;lo pul.Jiico mittitlos de ars;m:;,es ~en:Jo apos~ntatlos, o 
invalido em serviço da N:1ção pôde, em fac'~ que fnz nascer co meu espirito a duvida de 
c.Ia. lei de 1892, o.leiX<.>.I' de te1· aposentadoria. que, ou o empre~n.do tinha direit-o a aposen-

l-fas, p2r-gnnto eu, qual o critcrio do Go- tar-se e não podia ~er clemittido, porque 
vemo ao proceo.le1· a.manhã. :i. revisu0 !!as t ,\Clo o emprei;ado contn.ndo mais de 10 a.nnos 
~~ po~cntaolorlas? Si u:io encontrttr ~n!re os •lo- de scniço e1l"ect ivo não pôde ser demittido e 
cumcnt.1s com os quaes os empregatl•'~ hou -1 fi ra. a.drlloto, dada a. extincção do seu logar, 
verem instt·ui1lo seus rr::(!11C1'iuttmtos ~o!ici- ou na o tinha direito a aposentar-se, e o v.cto 
tt~.ndo cosas aposentadoria,:, o termo tb in- qlle o dcmitt.iu foi leg:~l. 
spec.;llo do saudc, o termo Jc inv:LlHll':r. u q_uc No primeiro caso,dad:t a. extincção do Jogar, 
fil.l~·~ ~ ;\ a.posentu.r;ão foi legal. Quanto a o segundo, o 

Diri1 o nol,rc !)r.putadq que um elll'j)l'l'gado :'.Iinbtl'O não -r;o:lia llnj·• apo.;enmr um em
nestas condiçtlcs !'oi a po~.mw.rlo i lleg;1lillente. !Jl'Cgado houtem legalmente demittido. 
1\I:ts o "'1i ni~l!·o uií.•.• pGdill pP.ln simplos inS i-'tl· P t>\' cs t~'s lig-eir;~s ob:;ervaçües (\IIC a.pre
cção do cmpre!.:":11lo qu. ~ >C l lte •~prc>euta.v;l, se:nto i~ coasidc;·a~ão d[l. Ca2<\ me pa.rece que 
uec:laral-o imal.do '~ t.cnlio •la:lo o eabed~l sn!Ticiente, para que 

O Mini~tl·D nii!J podla, no caso olo empre- ella nt•guc o sou apoio a ~ste projecto. 
gcHlo ap!'esental' req uel'im' nto pe:lindo uma Si o ilm flUCl se tem em vista. com este pro
licença, com nm u.t~ :stado medico que a.com- jecto é simplesmento aliiviar o Thesouro 
pa.oho.va. o l'.eu requerimento, da.odo·o corno Nacional do p~:z;do encarg-o •lo pagamento 
:it'I"ectu.do de uma mole:>tia. fJ Ue o tornasse iu- de vencimentos it classe inactiva, não pense 
va.lid,, para. o servi•;:o publico. nií.o l'Odia., o Conf!l'esso, não pense o :.utor do projecto 
digo, ú. vista. deste il.tt:;stadn, d~clnra.r que ~-que o conseguirá, porque os prejudicados 
o empregado estava invalido e , por coose- ls.nça.riio mão do recurso de propor a.cçã.o 
guiute, dar-lhe a.posenta..Jor ia, em vez da I p!wante o Judiciario para annnllar o acto tio 
licença. 1 Executivo que feriu seus tlireito:S adquiridos. 

O S E C S 1 h . 1 ("lpartes.) 
R- :=:-1co. OELHO-: np~on dam a, :ypc- Não :;ei si é a f,J!b de conhecimentos juri· 

tllcse de extravro de docutneuto_ · o !ices, si ê ::t l'<tlta ll.•l conheci mentes do nosso 
o SR . PA"I;I,.\ RA:U0S - Que:·endc mesmo rli reito constitucior,,tl ,que mtt levam n. pensar 

levür o nos:;o rigr·r ::r.té este r•onto, nós po- c.:<s im; m:<s, con~ultantJo o D i,u·io O(fir.ú•~, na. 
demos declarar n ullas as noo.>entudurias con- pal'te em qne veem publicados as actas das 
cedid~s contra. o dispositi'~-o rio art . 72 c.l.a sessões do Supremo Tribunal Federal, veri-
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fico que, em quasi todas as acções propostas projecto mais completo que ofi'ePecia margem 
peloo Drejudicados por actos do Governo, i um estudo sc>gnro e a SOll1ção firme 
demittindo-os ou aposentando-os, o Supremo da. que3tão, que, t<'l.l ve1., aos olhos de muitos 
Tribunal Federal tem dado sentença annut· fosse uma utopia cu uma dessas muitas theo-
1anno taes actos e condemn::mdo a Fazenda rias cr•heineras que nos ptLr1ameutos duram 
NacionaL apen~s emquanto o orador permanece na. tri· 

Este é o facto. buna. 
Acima de qualquet• argumento jul'idico que· VeJo,pot•ém, hoje a medida transformada em 

posia trazer contra o projecto, ha o:> factos, realid~rte e a.lJraçada, sem rodeizy.;:, pela Com· 
que são ainda um argumento contra a auto· missão de Orça.mento e pelo proprio Sr. Pre
rização que se quer dar ao Poder Executivo. sir.lente da Repnblica, corno se deprehende 
Este projecto e uma i:mtilidarle e e um pe- dos francos dizeres de :ma. mens~gem. 
rigo. Na se>sào passada esperei sempre que, 

Sinto que o Regimento não me permitia suggerindo o assurnpto, sohre elle se mani
a.presenta.r emendas ao projecto, obrigan- festa~se o esplrito illustrado desta Camaru; 
do-me a votar contra elle; mas, pa1•a que não illudi-me, infelizmBnte, e o Jll'Ojecto de en1ão 
se diga que quero a condemnaçiio summaria mereceu a sorte que lüe destinou a. inui:!Ie
do Jlrojecto, peço o. v. Ex., Sr. Presirlente. que reoça da Com missão: o esquecimento. 
consulte á Camara, em occasião opportuna, A Ca.mara relevará. que eu repita as dis-
si não ac11a. conveniente ou vit·-se ~respeito a posições naquelln. occasião propostas: (li! 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus· 0 Con:rrcsso Nacional resolve: 
tiça, visto tratar-se de ma teria. de alta. im- ~· 
portancia, que diz respeito â. intei·pretação de Art. I. o O Governo mandará proceder do 
texto constitucional e que pode I'! ar logar a modo que julgar cnnvcnieute e estabelecer 
graves injustiças e grandes recla!naçõe~. em instrucçõ?s regu1ament11res, a revüão 

Neste sentido apresento o seguinte reque- getal das aposBntadorias concerliüas de 24 de 
rimento : fevct•eiro de 1891 R 31 do dezembro de 1898. 

« Requeh·o que o projecto n. lS9 F, ele Art. 2.• A revis<<o con,istirú em nova 
1898, vá á Commissão de Constituição, Legis- inspecçüo de suude c exbibição de outros 
lação e Justiça para. dar o seu parecer.» tlocumcntos que [Qrem necessat·ios parn. ra-

Tenho concluído, (il.fuilo bem ; muito bem.) titica.ção da invalide= e tempo de set·v'iço em 
emprego federal: e tera por fim o r.econhe· 
cimento (1as aposentu.dorias legalmente con· 
ccdid;ts c das que o ti<e1•om sido com in
fracção do art. 75 da Constituição . 

SESSÃO DE 14 DI~ JUNHO DE 18&0 

o 8•·· .tun·edo Pinto- Sr. Pre
Sillentc, desempenho· me do um dever de con
sciencia, vindo U. tribuna declarar o meu voto 
favot•uvcl'ao projecto em ~li:;cussão, projecto 
resultante do 11n1a emenda destac:ul:~ rio or
çamento do. Receita do anno passado e da 
qual foram ~ignatarios os nossos illustrcs cal
legas Srs. llugusto Montenegro o Lauro 
Müller. 

Tra.t:J.-Sc, como vêd0s, Srs. Deputados, ele 
autori.::ar o Gc.verno a rcrcr as aposenta1lorias 
concedidas de 24 do fevereiro do 1891 at~ a. 
prescntP. data. 

Para discutir a. questão sob os seus dive1•sos 
aspect<;s, preciso ill.zer o seu bistorico e em 
um golpe de vista despretencioso, mas sin
cero, rea.lça.r a sna. incontestavel opportu
n\dade. 

Não desejando a gloria de haver tido, no 
recinto desta Ca.maril., n. prioridatle do. idéa, 
affirmurei, corntudo, que em sessão de 28 de 
setembro do anuo passado, fundamentei um 

. :\ rt. :~." Os funccionarios, em virtude dn. 
reL'isií'), C!:·nsiderado.~ i!legolmente aposenta
•!os e que a e~ta. condição foram impellidos 
independente de requerimeuto e sim por 
acto exclusivo do Pouer Executivo, conti
nuarão a percebor os Youcimentos actuaes 
correspondentes i aposentadoJ•üt até que o 
Governo os r~pl'oveitc em qualquer tlrnprego 
ou commissã.o, tendo igoal pt·eferencin. aos 
empregados em disponibilidade. 

Art. ·1.• Perderão o clirtJito :.i percepçíio dos 
vencirnentos, os funccionarios volttntll1-iet· 
ment~ :~poscntados c que, após a rcvi.w.l•, fo
rem julgados valiC.:os para o sct·viço dtt 
N;tçüo. 

Art. 5." Serão desde logo suspensos ··as 
vencimentos <lOS fnnccionaríos aposeota•Jos e 
I]Ue notoriamente e n. juizo do Governo: 

§ 1. o Exercerem emprego ou com missão 
estadoal ou municipal com vencimentos. 
(Lei n. 117, de 4 de novembro de I 892, 
art. 7. 0 ) 

§ 2. o Occuparem logare> de directores ou 
agentes de bancos ou companhias nacionaes e 
e~:trangeiros. 

Art. 6. o Kão se comprehende n'l 1'evtsao, 
ante a disposição excepcional que a Consti~ 
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tuição e.;tabeleceu, as apo~entadori:~s conce
didas nos termos do art. ·6" da.s «Disposições 
Tra.n,itorias» da mesma Constituição. 

Art. 7 .• Fica suspens:J, no exercício rle 
1899, a. concessão dB aposentadorias, !'JU~l· 
quer que seja o motivo nllegu.do pelo funccio
n<trio. 

Art. 8.' O faoccionario que não subm<:t· 
ter-se <i, 1"wis,7o ou deixar· de assumi~. no -prom 
leg>ll, o exercício do cargo p3.ra o qun.l for 
designado, incorrerá na disposição do art. 3. • 

Art. 9. 0 Revogam-se ns disuosiçues em coo-
rat'io. ~ 

Era esta a minha opinião, sobre a qual 
aguardei la1•go e proveitoso debate. 

O. Stt. PAUI • .'I. RA:IIOS-De maneira que 
V. Ex. creava para o fuacciona.Iismo civil, 
uma especie de r:~serva. _ 

O Sl::, . ALF.REno PINTO-Não era isto. Oqu('! 
eu pretendi;t e devemos todos p1•etender é a 
verdade constitucional ; não p01lem subsistir 
aposentadorias illegaes u contra ellas é q uc 
se destina o projecto. 

Peço licença. ao nobre Deputado por Santa 
catiHJ.rioa pa.ra continuar as minhas obser
so.ções, promette~Jdo-lhc justificar o proj-~cto 
em discm:são sobre os aspectcs constitucional 
e proprin.mentt'l jurídico. 

Encontro m. Mcns1~g~m 1\o Sr. Presidente 
d:t Republica ns seguintes e justllS c.bser
vaçües: 

« ... 1fas, sendo evi1lento quenft.o podemoc; 
contar com o alo.!·:;amemo rlos imp[)stos, ~ó 
nns rest.il. appellar p:\ra J'ellucções forte~ n:u:; 
despezas. urna. vez que não ba~tam as que 
estão feitas. Os montepio~. como devem ser 
constituidos, não preci$, .. m Sel' mantidos pelo 
Estado e não haveria Thcsouro capa1. de 
supportar os pesado.:; oncarg-os qne clles vã.o 
creando. Convém oncarat• este pNblllma. de 
ít•entg e r'osnlvel-o ..• 

O Sn.. PAULA. R: .. ~tos- Estú. res11lvido por 
um projecto. 

0 SR. Ar.l'I:EDO PJ:'ITO- Mas quo não roi 
con vcniantemente discutirlo ; o, tlcpoi~ nii.o ó 
lei. 

O Stt. PAuL,\ RA~ws- Est{o om 3" dis
cussão. 
_ . ..,O Stt. AU'LtEno PI:\TO - Cominlt;\ a. ~tl·n
sagem: «A~ apo~enta.~loriu.s indevidas con· 
stituem outl·os encargo~ de (] ue é preciso 
allíviar o Thesonro. Uma lei de ravisào 
impõe-se como necessirktde indeclina.vcl e 
como um dever dos poderes pub!icos.» 

Como esta evidenciado a me'iida é de tanta 
magnitude que o Chefe dn. Naç[o . a reclama 
com iustancia, e :t consirlera de ~<ecessidade 
inàeclinavel em benefido do .;rario publieo. 

O SR. MANOEL FuLGENCro- I-hmYe muito 
abuso nessas aposentadorias. 

O Sa. ALFREDO Pt:->To- [nnumeros abusos 
tornando um direito em favor p~s~o1l. 

Ma>, Sl'. ?.residente,~ preciso que eu res
pondu des:ic logo, :í. esta these: o pr11jecta da. 
hom~d" Comn.1issií.o é cunstituci0na.! "? A ani1:
mat.iva impõe-se. 

A Constituição no art. 35 § l • dá. compe· 
bncia a.o Congresso para volar na sua guarda 
e das leis. 

Ora, desU.e qtte um neto do Executiva ou 
mesmo do LegisladYo, po•.le, em virtude do 
art. 00 ]Qttra a, serannulado- en~ especie
lJe!o Poder jud:ciario federal, uma. ve:>: que 
eSsP. ·mesmo acto se a tas te ou transgridn a. 
lei fun•famentnl da HeJlublica ; é logico que 
o Congresso velando dest<J. lei e no uso de 
uma. de su<J.s prero~tivns-considere tambem 
nullrs os actos do Executivo quando não ins· 
pirarl.os nas regras constitucionaes. 

O art. 75 da constituição, que, de modo 
[rnperaéivo C).:igiu a invalidez no serviço da 
Nação como requisito essencial ás aposenta
dorias-é resultante de uma emend!L apresen· 
tada :~ Constituinte pelo Sr. L<ún·o Sodrú; 
tendo a. Comrnissã.o dos 21 apenas substituido 
o vocabuío Patria. ela. emenda, pelo de 1Yaç«o, 
como se vê do t()xto. 

Qual foi o pensamento do Congresso Con
stituinte ?-

Pôr um díquo aos abusos do regimen pas
sado, no qual as aposentadorias eram uma. 
;~.rma. de dous ""nmes: um ra. vor para os ami· 
go> c um o. v~vJ i c ta. para. os o.rlversal"io>, á. 
proporção q1lc os !J!l.l'tidos revez!l.va.m-se no 
puder. tlevtlstando, c:;mo um cycione, a. obra. 
do outr·o. 

Encontra.m-sc a.inu:t hoje funccionarios ro
bustos c aptos, com pouco mais ele 40 nnn~s 
ele cdtu1c, nposonla•los com todos os vencL
mentos e, no entanto, oxct•condo funcções 
que f:;(igem maior ndividarlo e esforço intel· 
lel'tua.l do qno ;1s l'cclamnda.s pelos seus (1.ll· 
teriorcs crnprc:;, ,s. . . 

Foi aqw~lle, pOl'L.'lrlto, o intmto tlo legrs· 
la<:or con~Liluinto, fJUO viu o v& a. sua. obra. 
da~ virlu:tda. 

Sr. Pro~ii!Pnto, niio !la. p:1.i~ algum em que 
o. ap!}~~ntnuo1·ia S<J.ia c011~tdid~ se~ a prov~ 
romp!ot:t 1la. iJ•wlidr.:: 1!0 !unccronElriO, adqm-
ddlt no ~cr•vi•:<> ela. 1\'uc;ã.o. . 

A !;onstil.lli!l~"io Llo JS·!·l niio cog1ta.va. do as
sum pto; a. Constituiçli.o <la Re_pul!Jica., porém, 
f•>i mn.b previdente, e ahi est!l o arr.. 75 f'!l.r& 
comp;•ovu.r to.l a:::serto. 

As Constitniçues de quasi toios os Ei!tados 
da. Uoiã.o inspir;~ram-~e no mesmo pensa· 
ment;J ; e i~to e racil de verificarmos. 

Recol'renclo á proveitosa. obra. do nosso il
lustrado coUega, o Sr. Felisbello Freire,
A CansrituivU:a das E~ta.dos, pódem os senhores 
Deputa.dos melhor comprehender o pensa
mento dessas Co~stitui~:ões, algumas das quaes 
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- como por exemplo a; do Estado qu.~ tenho a 
honr.:J. de representar-al;ol iram u.s apo~cn
t ações. 

Vejamos (lê) : 
I-«Somente no c:\SO de invalidez provada 

se!"lo concedidas aposentadoria;,, ret\ )rma.s r; 
jubilações aos funccionarios publico:; que ti
verem mais de 15 a.n nos de bons e 1'1!aes ser
viço~,com vencimentos pr vporcionaes . ,. (Ama
zonas.) 

II- «A Con~tituição não reconhecr~ dit•eito 
de aposentadoria. ; garante-o, em caw d.e in
v alidez no ser>iço do E~ t~.do ~os acluat>.s 
funccionar ius effectivo&, que por sw< anti
guidade e pelo tempo de set'VÍ(;O rcconlt2cido 
em virtude uc resoluções legaes, jil. tinham 
cllrcitos adquir;dos, na. forma da 1€-gi~ l açiio 
em vigor.>; (Pilrá.). 

lll-«A Constituição não reconhece o •li· 
reito c!e aposentadoria para os empregados 
pubiicos, respeitados, entretanto, os dil:eitos 
adquiritlos em virtmle de leis anteriores.» 
(l\Iaranh ão). 

IV-<<Sómente no ca::oo de inv<lli•!ez serão 
conce•litlas a.p~entadorias :J.OS fnn<;cionar io::; 
publicos, que tive;·em mais 1ie :20 anuos de 
boos set•viços, fa,z,~ndo·se preciso que tenham 
pelo menos !O <Lttnos de ell'ectivo exercício no 
emprego em que se quii:erem apo~cnt<U' .» 
(Piauhy). 

V-«0 Eshdo não concede aposentadoria.» 
(Rio Grande do Xorte). 

VI-«A apo~ntadoria. só potlcrã. sr.r d:1da 
nos fuuccion'•rios publicas em caso de invali
dez no serviço do Estado. » (Pernambuco e 
Santa. Catba.rina) . 

«V li. Nã.o ser·ilo concedidas aposentadorias 
,iubilações, r eformas e pensões llOS rlincciona
r !os do Estado e dos muuiclpios que forem no
meados depois de promulgada esta consti t ui
ção» (Ala.gôo.s). 

«VIl. A aposentao1oria, r eforma. ou juLi
lução só será concetliola por im·atiuoz no 
serviço do Estado» (Sc:rgipe). 

«IX. ,\ upo,;ent<tlloria ~ó l10'lerá ser conce
dida aos funccíon<ll'ios pul.il:cns depois de :lU 
o.nnos de serviço, 'JUaJ;do poz· invaUdllZ :lii.o 
puder em cou tinua.r no exercit:io do curgo. » 
(S. Paulo.) 

X. Sómente no c:1so de invalidez Scl'ão 
concedidas npost•ntadorias. refln·mas o! jn i.Ji . 
!ações aos !twccionarius pubUcc~ qu:~ t i Y<:l'Ctu 
mais de 15 annos de LOJJS e r·eues ~>ervi~:os . » 
(Pilranit) 

XC. Ficam abolidas as apos':lntaçõcs. quacs
quer que sejam os cargo~, cmprt.>g03 ou com
missões.» (~ílnas·Gero.es.) 

X[(. O estado não reconhece direito a apo
sentadoria..» (Ma.tto-GJ'Osso.) 

Creio, Sr . Presidente, ter justificado com 
a leitura. que fiz o seguinte: em quasi todos 
os Est;.tdos prettom.inou no animo do legisla-

dor, o preceito da Constitui~~o Fe•leral, e, em 
algnns a. vrc:ocup<).ç:\o <lc evi tar abnsos foi 
mais !onge: ]•t·ollibil'a.m termin<mtemente a 
aposentadoria.. 
~c~ Estados do Ce:uiL, Pam.llyba., Bahia, as 

l'espeetivas Constituiçues !1eix:nram ás l eg-is
latura:; o:·dinar·ia:; <t faculdade de estab~le· 
(·erem re;:-m~ a reí!peito; e. nos Es la.dos do 
Rio tlc J:mei t·•, e R:u Graotle do Sul, os seus 
estatu t<:s politicos lutam ornb;os. 

Ora, si iol e~te o pcn~tl.rnento da Constitu
inte, abraç:"alo c po; to em pratica. por <:IU:t.Si 
todos cs E>.ta.c!G~ da Vn:i'lo; i~ to é: q;-.c a apo
sentaoto,·;a s'~ j10·!ia ~er coacdicla ao {!IIICCÍO· 
1W1"ÍO ;·econheâda e p1·o-oadaiíte<~t.: in"alido no 
scrt:iço da "Yuçao, perg:uuto; o funccionario 
aposentado peloJ Poder Executivo, mas que aos 
olhos de tcdts e o. juizo de facultativos é per
feitamente calido, exe1•ce profissão que de
manda. muita activiuade intellectual. dispõe 
de robustez physica, }Jóde a.uferir os hene~
cio~ da n.po!:entadol'i.a. nos termos da Constr
tituiç:1o, merece a cathegoria de vetera.no 
no combnte pela. existeucia., de a lquebrado 
pela idMe e pelo trabalho'{ Nunca, Srs. De~ 
putados. 

O SP... Jo~E ~In~r::-;l!o-Qual é o criterio 
para julgar a invalidez? 

O Sr. . ALPR:mo PI...,To-0 criter io que t eve 
o parlamento fr·a.ncez, por di versas vezes, 
qu :LDdo man,~ou o governo r,:,ver a.pose~ta.
<lcrtas. A i:tYa.lidez não se constat:l. por Sim 
ples attes!adns merlicos, ~o:nCl tem a.coutecico 
entre nó~ ; é pre::.i:<:o que umo. ;w11a de pro~s· 
sio:~:;.es utli!·me o estado morbido do runcclo
no.rio. 

As>;im ~enuo. Sr. Pt'esidente, os o.ctos quo 
se l'llrerem a ap":entadorias d" funcc~,n~
rios. dt!S(l~ que nfto obdeccl'am ao crz tel'lO 
olo :u·t. 75 clu. Giln:itituir;âtJ, cu:ll P''.Le au p,,tl"r 
Lcgisl:\ti vo a ulot·i:r.ar o 1-(IIVCl'li'J :t t' t: \'Cl·o!! 
e :J. eliminar do quadroo de <Lpuscnl<ulo~ u~ 
l'unccionnrios !'CCilUlwcid:tmcmlc v:dulus. 
Po~so a 111 J'JU:J.r it Cu.nmr-;t que lllll t 11es c,•n · 

ti i~õcs uo iuval irlç~ pro wd.n , c~ xbLc!m C!ll· 
p;.'eg:tdo~ lli~!JOI!l••S ti. pe1·s i ~tit· 110 serviço da 
i'IU\'õtO. (i\jlfll"h'S ,) 

A p !·ovidPnl:ia c gent!rtca, permiit<tffi·IIIO 
os nobr~s Deput:~dOti . 

Niio ~o prHemle f.::ril• direi t os, mas g-n.rD.•l· 
li l-o~; interesses ou fa Yorú~ não constituam 
di rei tos . 

t :u S1t. D ~.Ptrl'ADo-lslo sim. 
0 Srt.. ALFREDO PI1\TO-E' deste modo que 

o Gove:·no procedera. 
O valor do um texk> con;;titucioual, reíle::cte· 

se nas ~egq.intes pht•a.ses (!e Story, commen
ta.uclo a Con~titui<;ão Americ.~na: 

« ... As palavras emprego.da,; na Const i· 
tuic;iio devem se1' explicadas em o seu seotido 
simpl~s, obvío e commum, a. menos que o 
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tflxto oifereç:t funriamPntO p:1ra restrin~il-o, As~im, por exemplo, a. lei civil exige, em 
mo.lifie;;l-o, ou ampll:<l-o. As Con stitt1ições cel'tos casos, que a escriptura publica seja 
não se destinam a snbtilezus de !ogic<l. oa me· <1:~ substtnci:1 do contmcto; celebrado este 
t:J.physica, á ueilezus de expPessã.o. á con·•e- por instrumento pfl.r·ticular, ha.Yerá juiz que 
niene!i:ts de m·itica, n, tt•aballm.:l·os matizes de o julgne valido~ A lei estabelece formulas 
signifio:ação ou ao exercicio C:.~L :trg11cia I•hilc- mocessuaes ohrigatorias, essenciaes -pn.ra q_ue 
sopllica 0 11, d~ invc,ligaçue$ jv,ridicas ; ~~o ins- sejam proferidas o.s decisões judiciaes; prete
t.rumcntos de naturtza pratieô., baseados nos l'iélas aqucllas ~Jl'mulus pódc o processo sub
negocias wmmum da Yith1 llumu.na, arlapta- sistir á nu!lidade ~ 
das âs nece:<bid.t~dcs commun;,;, destinadas ao u~r SR. DEPUTADO- Mas e preciso a de-
senso commum e accomodado; á commum in- clat'açiio judicial. 
telligencia. l~ 

O 0 SR. ALFREDO PINTO -Chegarei lá, estOU 
art. 75 da Constituição, não se presta. a discutindo em these. 

argucias nem a su\Jtileza;; ; ú claro, /, imp,;ra- . 
tivo: ,, ap:1senlado,-1:0, EÚ PODER,\ 8"'' dada, Pois bem; o judiciario nestes casos e com-
etc... :petcnte. 

ora, si cll'cctiv:1mentc as aposentadorias No caso das aposentadorias elle só agirá, 
concedidaR contra. 0 ,1rt. i5 cita· lo. ~ILo actos si o Gnvemo promover as respectivas ac
nullos, -perg:mto: tem 011 não competen~ia 0 ções: a Nação e a prejudicada. A autorização 
Congl'esso pari.! :• utoriz~r 0 Puder Executivo que damos ao Executivo evlta. litígios e 
a r.,;vêr as apo~entadorin s e a manter SÓ· torna genel'ica a meúida .O Poder Executivo 
mente aquella,; que e~tiverem ,1e ac~ordo acaba. de publicar um •lecJ•eto que não é se
com o texto cor.st:tucion:tl e leis em vii.!or .1 nii.•l um julga.no do tribunll.J, em especie; re-

Sem dn,•itl~• aigunw. Dit'·me-h;;o, p:m~ln, ,,~ ti1·o-me :~os magi>trados aposeutados. O Po
nolm:s Deputadns: t;.Ll pmce1l,meuw 1\~r" d~ t'er Lcgisla.r,ivo pódc, portanto, decretar uma 
r ciros ;, l1l!uirit!os, .; i> sol V() v:olel!lament·; um O!Ctlirla que tenlta o C;J.r:actet· do. !ei rectificltiva 

· [ · b l :1. nual, corno ,;e ~n.be, tem effeito retro;tctivo_ 
~O!iCl'<lCtO .t!ltO C ;~C:l :lr O; "t1·ans~r!dC <l iei •te ., Jo:' indiscutivela nossn. competeucia para veltU' 18\12. !:cspom!e:·e! fi<cilrn!-nte a ob.ft!cgib, 
l , . . 1. pel:t Constituicã·) ; o Congresso assim tem 1 ecmr•m•IO, ("~!tl') j<t o lt, que os 1.1du.~ ;;~- • 

Procc·Hdo, mo.n•l:mdo pagar vencimentos a 
co;~st iltlci'• '1"es H•Tu s'Tv actos v;i!idos, são d · 
como si n:io cxi,;ti~s~Jn, c p;wu. a.mpar~r a magist!·ados que foram julga os em dísponl-
min!J;1 opini:·10 cit~tl'~i a rlo illustro Dr. Ruy l.Jilh!ade cont.ra o :1rt. ô• fla Constituição; 
Barl•n.,a liO 8,, 11 tr;Lba.lho-A.r.m·ist ia I.n:;crsa- revet'tendo para a activa officiaes, que esta-

vam na !'eser1·a; mandando pagar vencimen-
110 qual S. l~X- dc~enYo!ve, cG!'P. a olrvação tos a lentes vítalicins e que incom;titnciona.l
dn ~l!n enltu e.~11i I'Í tn,a segou in te tllese: Incons- mente formn exonerados ; e todas C$ taS reso-
till!<"i''•1''/.id"r/c in1}J'O"la ;wttidwle. Diz o douto · 

!nçüe~. Jlergunt.o : :;ão ou nilo correct1vos a 
-publi~:i;.:t.o. : iHcguiid,,des? Portanto, o que faz o projecto~ 

« A lllllli•la·lc ú, J10is. nos netos da. léf;i5h- Autl)l'iZõJ. 0 Governo a. nilo coosidera.1• como 
~i~,r~~;/;~1'~;~1 ;.1/;~;IÍ':,:'Íi~;:;~;::'.' istmçrrn, 0 co•",.ccliro actos VJ11i<los tts aposentauorias i Ilegalmente 

O 
. . . . 

1 
. . 

1
.1 . c0ncedicbs. 

-'' ,l'l'l l!C iplll e q liP. ('I~ lncons :' IIC IOrme~ Pois (Jntiio nesta Cnma.ra não teremos 
""' '""'ler~ '·· ~ :.elo lP~J~htlvoe 0 I"JUel'~t· 1~nmpetcncie. para reparar ille"'o.lidades '? 
".""l"'"~~·".d:t lcgl~t.<lu:·a, :~u pa.s~tl '!lH: a I'DilS· nilo teremos cornpetcneia nós qUr)"cl'eamos e 
til ',':.•:_ao 0 

;'.
1 
.• 1' 11,' 1 '~::· .ex~~~·~~---~~ ,do 1';' 1

,:.·.-.· • A_ ':·'!C\ :;up.primimvs empregos, par~{ clizer ac P1nLer 
~~d 1 

.:.' .~.1.~1 1 L:~:L 1 ·~· . .. -~.1 _t~ •
1

, t.o .. lc~:~l.:t~no 0 E!-<~cutivo que verdl.q\le: (l11aes os fuac
nll~t. ;1 11. •, 1111 ~ 11 

·,11,'t. "''".,'·· ~"~ · ( ) 1 ·"~k.,) c1ona.rios <tposenta•los que est~o em condi-
" l .nJ "'··' 11 •t:nll .. t .tuclnn.J ·"· 0 ~· 1· t (t~ not .,;:;cs •ie continuat•em na activttltvlo dos seus 

I:tl',') , ,ro cotl/~(~ (Út~r!i,'d .... ; 1u1n estaflel•.~!.''.! de- ê:u~gos?. 
.,,,·~·,~s: wíiJ t't',: • í'l'ot.:q·,Tr: no<" in.-:tillt~ caryc.,·. Parece-me quo os meus illustres colle
)i' j1o·idimo.·•c1:lc consiffe,·•r/,, ro1J <O se ;. ,! ,;ca g'<lS não l)Odcrão contrll.l'iar 0 meu pensa.~ 
'til"l.''-''~ ··o.:is!i(lo (ih.))">. mento, sob pen'\ de alllrmarem que todos os 

E' justamente ist·• o que aflirmam os ju· netos do Podel' l~xecutivo, por mais illegaes 
riscCJU~ttllos em J'ebç:i.u a to:!o~ os neto~ c que cllcs se,io.m, devem ser :l.(lui ractificado:l 
cantJ•o.ct.os I'JUC JJito fazem prova, por lhes como factos consummu1Los. 
íll.lturem f7>'rnwlas ~nú,ta.>'cir-es. E' <1 lillgu:t-
g1!tll dos CÍ\ 'listas, enhe o~ qn:ws de>sblco u~r ... Voz-E os ilireitos a.•lquiridos ~ 
Huc, (Comrr..s. ao CorL C1vil. Ft•nnc.): O SR. ALntEDo Pli'\'l'O-Dil'eitos adquiridos 

« O t.rc!o, di~ o donto co:JHnBnla.dnr, ao qurd tinba.m alguns de;;ses funccionarios aos seus 
(allt~ ".m'~ rias c·m•liçCes }:two: C'JiiSiitnil-o, n~o llog••res~ ~los quaes não P.ouiam _ser pri
tem .wl<?o wnct e.x;~tenc•a appa,·ent~; em <h- vados sm:~o em V1rtudc da d1spoSlÇtJ.O clara e 
-J"CiiO cllc r.i ineo;i~le~lle c ;d"{O siml·lesm<:nte tel'minante d:~. c onstituição de 24 ue Fe-
nullo ~. . vereiro. 
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.UM Sa. DEPtiTADo-Mas que 
tendo esses tunccionario::>? 

])osiçib ficlllD' O SR. ALntEDO PrxTo- Perfeitamente. 
O pro;jecto que :tprescntei neste sentido esta
belecia regras, mas esse não foi. discutido. 0 SR. ALFREDO PINTO-Como addidos, até 

que se verifiquem vagas. Ficam n<t mesma 
}Josição dos empregactos vitalícios por lei e 
cujos logares foram extioctoB. 

O projecto, como vê o nobre Deputado, 
autor1z<~ o Poder Executivo a re"t:cr as npo· 
sentadorias illegaes. Eu n.pcuas me julgo 
satisfeito de vet> triumphante nesta Cawura 
a idea. qlle fundamentei o anno passado. 

O SR.. BA.RB')S.\ LI)It..- Mas o Poder Exe
cutivo precisa dess<~. autot·ização ? Sem ella 
não poderá. agir por intermedio do Prccura
dor da Republica, m~ ndanclo propor a.cção 
perante o poder c ·smpetenLe? 

0 SR. ALl·'REDO PINTO-O Poder Executivo 
:pua. agir neste caso précisa. desta autori
zação. 

Rever aposentadorias eqni\·s.le a suppr imir 
empregos. O Executivo so póde agir por de
legação ; &. competencia, para ta!, é pri ntti ~-a 
do CongressQ, como dispõe o art. 34 n. 25 d:1 
Constituição. 

Creio haver demonstrado, soccorrendo·me 
de abalizados mestres, que nã.o ha dtreitos 
adquiridos; não considero tues, favores adq ui· 
ridos illegalmente. 

O SR. GAI,EÃO CARVALIJAL - N1i.o apoiado . 
Esse é um direito m:1is que adquirid'J, porqu<! 
o foi concedido por um decreto ~ reconhecido 
:pelo Congresso. 

O Sxt. ALFREDO PINTO -E V. Ex. affirm!l. 
que de uma tr•m~gre~siio (·onsLiLucioua.l 1·e· 

·sultem direitos adquíriuos '? 

0 SR. GALEÃO CAIWAJ.IUL- Então e O C.'l.SO 
da responsabilidade do Governo, que ma.l em· 
pregou a. lei • 

O SR.. ALFREDO Pii'\TO-Ji\ é ta1·do. Ares
ponsabilidade tnmbem cabe ao Congresso, que 
tem contado tomyo po.rn. o.poscntadol'ia. de 
cmprcga.dos vá.lidos. 

O Sn.. Al'FONsoCosTA-:'I·las imn.gine V. Ex .• 
que rcvist<lS essas n.p\lscntltl.lOI'ius, al:;urnlls 
são declaradas nullas. Neste cat:s•, segundo 
se deprebende d::~s pa.lu vras dtl V. Ex. os runc· 
ciona.rios em q uesl fio voltam a exercer as 
suas l'uncções. :Não ó assim ? (Pausa.) 

Pois bem : e os que exercem esses Jogares 
actualmente, para onde viio '1 

0 SR. ALFREDO PL"<TO- Já (\1~clarei, respon
dendo ao illustrado Sr. Ba.eb:.sa Lima. O 
:proj~cto não estabelece regr~,s, deixa-as ao 
criterio do Governo. 

0 Sn.. BARBOSA. Lw:A. - V. Ex-. sustenta. 
apenas a. constitucionalidade do projecto, não 
é assim? 

0 ~R. BARDDSA LlMA.-E <I.S pensõeS? 
0 SR. ALFREDO PI:-\T0-0 projecto tambem 

não cogita das pen:;ões e, infelizmente, não 
poc.lemo;; emend<d·o. 

O Sr: . BARBOSA. Ll~A. - Entretun to parecia 
mais vasto . 

O Sn. • .ALFREDo P.tl'\To-Sl·. Pre!!idente, pre· 
lustl'ando as legislações dos paizes cultos, 
vemos que n. mesma disposição tlo art. 75, 
que tra.ta. de invalidez,e exigida. em toJ.os 03 
paizes. 

Assim: 
;<n. Iiiglaterm, ~alvo o co.so de en!ermidnde, 

o funcc1enario ~ó a!lquil'e o direito á aposen
tadoria. com 60 annos de ida<lt.l , !.ialvo o caso 
de enlermL;ade contrab.ida. no exercício de 
funcçOO.s. . 

N'1 Pru:;;sia-E' sempre a e.nfermidade do 
funccion:u•io CJ Ue lhe da o direito il aposenta· 
doria.. (Lei de ?:7 de março de 1872.) 

Na Allemanha-A mesma. exigeocia. (Lei 
de 31 de m::~.rço de 1873.) 

Na Belgica-A lei belga (21 de julho de 1844 
c li de fevereiro de 1840) não dit rlireito á 
aposentadoria sinão tendo o funccionario 
65 ::tnno~ 1le id~.rle e 30 de serviço. No caso de 
en!et•midade contrahhla no exel'cício de func
ções no prazo de cinco annos 1le serviço. 

Na. Italia-Lr.i de 1864-0s m~>.smos reqnisi· 
tvs - s::LYO o tempo !le serviço, que é de 
25 a:mos. 

Na Suissa- diz um escriptor, são cooce
<lido.s pancas pensõ lS. As comrounas é que 
mais concedem este favor, sendo aliás os 
funccioo :trios parcamente remunerados. 

Ora, como Yê a Garoara, todas as legis
lações dos p;'.il.es cultos repetem o texto do 
art. i5 da Constituição. 

Port;tnto, si em nenhum paiz do mundo se 
concede a.poscntauoria á. fonccionnrio s!não 
quando a sua invalidez é r igorm:a.meote at
testarla. em jun t(t ~~~crlica, como ba.vemos de 
consnntir que o contrario se dê no Bt•azil, 
quanrlo actua.lmente luctamos com as maiores 
diJnculdactes de ordem financeira, quando cor: 
tamos fundo nas d0.spezas orçamentn.rias, o • 
Congressn e Governo dominam os impulsos 
alTectivos e só te em a preoccu pação nobilis· 
sim a rle sal va.r o credito nacional ~ 

Os imposros pe~arn sobre o povo; é natural 
-portanto. qu& decretemos medidas de eco
nomia admiubtrativa, que façamos voltar ao 
serviço acti vo funccionarios que podem ainda 
pr~>stal-o : os in11alití·Js em pleno goso de 
saúde e de intelligencia, com hubilitaçÕ{>s 
adquiridas em longo tempo de funcções pu
blicas, 
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Porque, então, não havemos de dar ao Ex-j E demais, o proprio Poder Ex<!!cutivo tem 
ecutivo l\, autorização de rever• as aposenta- r~consitkr;;do os :;eus M:tos. Ainda hoje vi
dol'ias con~.:edidas, nilo de uccor•lo com o al'tigo mol-a, em virtutle de julgados do Supremo 
i5 rla Constltui~ão, nm.s :!.tê, por meios Yio- Tribuna.\ Federal, consir.let•ar em disptmibili
l~ntos , _ sGm autUI!rlCi<t do proprio ruucciona- d:1de os magistr~,·.:os illegalmentc aposen
rJO, pt'lVado do seu lagar p:tra que outro t,uios, no' termcs •\o art. 6" cla.s disposições 
mais protegido o occupas~o? transitadas da Conslituiçfio. Ül'<\, si o Ex-

Depois, meus senhores, para su~tentar o eeut.ivo póde e .teve assim pror.c1kr, póde 
proj.,cLo, é preciso que se saiba, venhn ba.- sanar cr1·os ante!'iormente praticados e que 
seado em exemplos de outras naçõe:; C! ern rcriram de frent·~ o nosso estatuto polit1cO, 
pa.t'eceres de jurisconsultos que sustentam cu mo p1·íval-o rht a.ttribuiç~o de intlngar qua.Es 
se~ a :~pr.sentadm·ia nii.o um contrado de di- os empregados feJ~;·aes quo foram a.posenta
reJto civil, mas nn1 acto tle dirci~o polilict).l dos com. t'.:m~gi'csoão de normas le·..::aes, que 

Solicitarei do. Cnmara a necessn.ria vonia nenhtlrm~ duvida tla interpretação otrerecem ~ 
J>ara l'epetil' alguns trechos do discurso qtle E depois, Sr. Presidente, a medida, como de
proferi na sessão de 28 de outubro do anuo ctaeei onnnc pa.ssn.üo. tem um lado financciro 
passado. que não devemos desprezar. Disse cu, (te?): 
-~. _Jonet su.stentou que « quan•lo t1l~D. ~<-COIJ?PUls::tndo cs orç;.~.mentos desde ~BS<J, 

pensrto e conce(!al11. ou qnnndo urna. fuuc~'ao 1 ate 0 vJgenre, perceberemos as segtumes 
pnblic:l. é assala:·iada., o ct\reito qu<: teem os j verbas relativas <i.s a.posentadorla.s: 
pensionistas ou funcciona.rios de se fü.zerem 1889..................... 1.0~0:292:675 
pagar do que lhes deve é urn direito civil tB92 ....... , ........ ,.... 2.484:254:-'fi98 
pNpria.m~nte dito, e que em. f~cedc um<L 1893..................... 2.712:!18$000 
contesta('a.o entre os t<·JbutarJOs e o Estado lS!J4..................... 3.12-~:fJ'Jtl$078 
sobre a. importancia desta. sorte do díre;tos e !895 ..... ,............... :~.298:695$:388 
aos tribuuaes que comp~te dccidie, nos ter- 1896..................... :3.398:695$388 
mos do ar~- ~2 fla. constitu~ção Belga._ 1897.... •. . • . . • • .• . . .•. . . 3.500:000$000 

Contru.no a ser,nelllante l~Jt~rpr~taçao, col- _ 0 Sn. RonoL?no PAIXÃo-Sobre reformas~ 
locon-s~ DumortJer : «O threJto a aposetlt,t-
doria. não é ci'Vil, é polilico», a.ffirmou 0 douto . -9 SR.. ALFREDO Pri\'ro-Sobre aposontado-
parl:oLmentar. nu. somente \ . 

Giron (ob. cit., pag. 144)_ rc.:t.lça e corr- -01:a. s~n!tore~;n_e:otcmscc~:lo. per~m~to, ~ 
firma. tal pensamento nos scgmntc~ p~riodos: h a o!\amcoco P?"',l' el, h a er.tltO que r es1sta. 

« Quand il s'agit. Ll'apprt)cier des ra.ppmt Poderemos equllt?rJ.l" _os orçameDtos, em
contractuels. on doit recbercher si li.L convem- qu:tnto as c!as~es mactiYóiS conso~~:wm r.~~u
tion rentre d11.ns 1es termes de contracls de- lo~:;. sommil. th re~e1ta ~~hl,~u., deficJente altas 
finis par Je code civiL [llll'a oa encar·g-o~ da Unta.o ! . . . . 

«Lorsqu'elle sort des prévi~ions de ce corle, -E a prOJJO.>tto, Sr·. ~restdencc, ctbrer o 
lorsqu'elle est rég-Iée par !e droiL public qt{aw·l.mt a~sombr·os~ref~r·rdo pel? meu ;trustre 
et ac1ministratif, nlle encrendre des obli,.,.a- collegn. a campanhcmo t;e repre.oent~ç.to, quo 
tions politiq_ueo. Prenons~ par ex.omple."'le me houra. cnm os seus a.parte~ e cuJOS taleu
contract ;ui g1meris, quo ,;e íbrmc eritt·e tos estou _ac_sJ~tuma.do a .adm1rar, o Sr. R?.
l'Etat et ses acmstables • ce contract ne donne uolpho P;uX<W~ uo lummo:;o ll'l~ecm' em1t· 
pas naissance ~" des o'blígations éiviles: les tid~ sobJ•eo proJ.ecto •. que reo,.v,~n,~a o mon
tribummx n'ont rien it voir dans !e recrie- tepzo d~S _fUilCCIOn:t.L"lC•S ~ubhcos .. 
ment des diiiie;ultes au:xquelles il donne lfeu. -RelGrmdo-s! as P.e~socs P,l·~tc:fo!·mes d? 
On doit même admettre, d'une maniGrll "C- Estado, p<1ra o cxerctcLo de 11;9~, d1z; S. Ex .. 
nérale, que les conventions qui iutet•vien- <(\1ínistcrio da .J•;stiça. e Negocias lnteriorc:.s: 
nent enir€:1 l\lUtoriU pul.ll:quc et le,; fonctio- Magistra.üos em (líspuniui-
nai_res ou employés dont eHG reqnisitione ou lidatle ............... . 
doft't elle acccpte les cervice~. diJl"ercnts par i\llnis te:rio do Extel'iol': 
leurs ~-frels, d? c~ntract de lou:~:ge rle service Empr•·:;ados em tllsponilii-
tel qu 1! est detl:m par !c code ClVJl.l> lirl11de ................ , 

Por conseguír1te, depcchende-se que a ques- .Micisterio tla Marinlla : 
tão n;IO é liquida. Reii)rmados ...•......... 

Jur·iscocsultos eminentes não consideram :\!inisterio d:t Guerra : 
que a apnsentadoria entre no. espbera do di- Clas<es inaetivas .•.••...• 
reito civil, mas ~im do direito político. Do Ministerio da F"az.enda ! 

mesmo modo que o Poder l~xecuti'II'O é o com- Pensioni.::tas ••......•.•. , 
petente para. conceder aposentadoriaf:., de~rle Aposent..'l.dos, •••• , • , . , ... 
que tenha. autorização do Legislativo, tem 
elle competencia tambel)l pura, revel-as. Somma ••.• 

3:38:000$000 

50:000$000 

2. 069:134$972 

4. '295: 903$663 
3.500:000$000 

10,930:855$804 
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Ab:mrlon:1lltlo os alg~risrnQS corresponden-~ Pcçc lkença pt'l.ra Jê1' o que disse nqui o 
tes no é xercici, ) de l;)SCl, :w qual vigcr_ou :,. ann~ .r•~>~aõ0, scccol'rendo-!Ile da legislação 
ultima lc~1 or•;<>ment<~.r'Hl. d~' monarctnv,, e, subs:úl!~.t'Ia : 
compn.!'anclo a verba. consig .. ad_a e:a 1892-, I «-I-i~ o p01lemos ter o Livro Verm::Iho dos 
rorn ~ ~o~,;J?r::J.da _e_~ l.S:J,S, ':~r,"ti~;-~;r~os umu. reis de, p,:,~o.~:·l; preci3:nnos da nw.xim~ ÍI!C[U~
d!üereL ça P"-1 n. ma1~ de l.lJ 15 · .-1 .. ;:-_,.J_- lJrantn.:Hiwauc de carac! e1• para res1::t1r as 

ÜL', :1 nesta propor.;iío, J;(wg-unto : h:t. ::;olicit:t<:lies do;. que, "u,eíos HO p:1rtamcnto, 
orçamento da :-::.epnb;ic<t qnc 1'<!Sista u vm•b:l "P•'!l:';lm que dle e um: L l"<Lbi'íe:.t de concessues; 
úe.stinudct i funcciono.!·ios civi,; em in~cE- <i im,·n~~cendivel mo.ntermc,s, cnstc o ane 
vída;.ie 1 custar, cs credito<; de noss<t pntria. · 

Ad<~icinne-,:<l aos apos-3ntlHlos, os pensinni:i- E!les ~~o a honr'~ das pr•oprias institui-
tas, os ref'vrmados e veritique-~e o compmo ções, a d~gniduded.o , Governo actual e do que 
de~sas quantius. Teremos a. Lbulosa ~omm:~ va-1 iniciar-se a 15 de novembro. 
de lO. 030: 855880-L E,;m·i utor il!ustre, estudanrlo a ,-cdstCa das 

Quan lo decret•tffiOS economias, tributamos, apo~euÚt,lul'i"-' em Franç.<, demonstrou, ó. sa
a contr;1gosto, as c!asses Ird)or'osas, fechamos cie,hul-~, qu<o!lto c;·:1 nec~ssal·ia essa mediJa 
olficinns, a.ugmcntamos ta ri t:.s do estradcs par« n uxil:(l.r o equilíbrio orçamentario, ma· 
ele 1'er1·o; qua1!do <~- YIU<t é, P'-·I' tocl.r.. ' ' l'ar-te, ximó no~ pai~e8 liomlna.~os p~bs ::.g-utlas cri· 
de sacr-ifícios. ju.,tifica,los; p;;Ses homens vali- ,es et·ouomi~,1~ e finauceira.s. 
dos nJo paJem 1uzer· iJ•;nttdJS sGcrilicios e Peço lice11ça ;\. Camarn. pnra citar alguns 
vil•em prestar os oen-; st:l'l'i<'o~ n:tt·<:. o r(!,; ta- l ·~:clJoS J;; Eugime Picl'r(:, no seu tratado üe 
bel~c'mcnto do cr;;Jito cl<t l{epul)lica? D,·oit F'J/itiryHe, a pag. 51S (li<): 

O S1~. AD.\.u;r-:I~To C~umm?.t·;;;- Pm· c•si:l «i.:J. lim'l;J •l':i!;c 1ixéo pom· h1 mi,;c á l:.~. 
razão deve-se faz;:r ;1 rcvis:in .ta coi,ilJUl· ,-,,L-,•i 'e •l!'s t'oncWJIII!a.ire,: c1víts et 111iiitaires 
so:·ü1 que ;;.tt.ill!!'t! a oilkh\8S v~.li, lo;;, nc pentetrealutis,,·,' que parune lui. lll'•:~ulte, 

o s1~. AJ.F .• ~~-: 1 ,0 PI:"T' _Estou àh1~o;;t:o :1.. :·n dt'ut. dn l'aüabse:n:;~ Jt \lcs limites cl' ;ige 
isto e a ltt<lt! J:':l.Í~. E dl":~dís. !JU;:r..:o·o anuo "l!l~ dw:·gC' pour L~ Tre>Ol'. 
pas~a~o O.Jl:·:::;<;1;t(;i o meu J'l"-'.l ~· ~!.rJ ' o!!''" «Les pe:n,ion~ en ~;; g-ctlt l~s financcs de l'Eta.t· 
~·erisi<o de apo.,e·nl·l!lo.-ius, tl'O:iXC ü5 ~:X3Wplvs Elle,; ne ' !(':U\'Cnt etr0 :;ccOI'<iéc~ quo d'apx·es 
de outro.:; mu:ões. les l'c;;le~ étab!ies (l<tns La loi genern.le ... L!: 

O Sn.. BA,:'B)S,\. Lnn.- Y. Ex:. me por· 
mi.tt<l: antes de mand:•r }>rn~r.J.·~r· a. estare· 
-visU.o~ nü.o p/dc p.·;,. u1n ci·.:.vo na. :·úi~a. : h:· 
gislilr 1\ • mo,io ;~ t•;:·n ·,J' nut\:> riiHicil :lS ttpll
sen t;túorias ? 

O SR. Ar.Fr:Eoo Pr:-.-To - Pel'feít,;'.:nente; 
estou de accm•,lo C•HU Y. Ex. P->·1emos mo
c\ificar o uecr<Oto de 2-l tlc novombe;J de I 8'.-12, 
que ::diits est;'' moid:"lo no-; pr:ncipio.; d:t C'>n
stituiçito, a. n~o ser rtuanto ~~ co;Jta.g~m do 
tempo ,Jc serviço. Po:iemo:', Et1trcta,nto, tor
nar ma.is rigo~o~ns n.s ~n:'~ ultilJia5 tli,;p,;si,;ües. 

O SR. A:cm:.bTo CLE:11Ili:XTIXO - :\I::.s apezw 
r1isto, u;io r ec;.wmus r<:v:s,wão ,l<es :l.JlO~~nt::.
dOl·w.~ já. COJ1CC(lil::!.s. 

O Sn.. ALL·'L~Jwo Pr:-:To - A Fr·anç:;, em 
i 87\) _i'ez il rc;Y i.s.ii.o ll:L~ "f'O>~mr..cl\-ri.•s. 
por e~IgllTICl:t.S úC ! u:·.-~,.)1:, ;il;\'<d') lV'S <1-Ull505 
que a r eYot uçii.o (J·o.ncet.(t cn,;. >U~t·ou ;!e !'ois 
11<1 Luiz XVL :\'eL-!\e:· ~1 ;s':·u to11 :1 mesm:~ 
opiniiio. \la~ diver~;t:; lei~ JÜ:'.:m rl,is~uti•l.ts 
e àecr·-=tc.1l:J.S pch Cunsti:uí::te c rev,~lic.
foram feit:ls nCto ~6 !l:Ls :~pu~1' · :: G ,dori"s QU•.
os francez~s l!lt,Hll<Hll ·o~rtsio;t •le ,-~!;·ailé, IDU.~ 
em outra~ me,Udas r~>nge•:ere:;;, ~~s qu;;c~ s .: 
l':.>f.:.rr,m os n,Jbl·es Dqmt:~: i - s . 

Como d :claJ•ei, uilo destjo.v:t a"solutumente 
fazer ul1l di~curw, kat;tn'lo de materi:. 
im:port;Lute que depende do completo estudo. 

,r ,~a it,le~~cJr.(.:ú~b~·esc' .. -st il<t.8,Jte Jtc;~d~-'- quelquefois 
-;p ~-rr ,:ú. l(t 1·Jvistn1 (les pe;tSÍ'l;tS corlccclJas eH, 
~leh a:·s t{es rcr,J{es !l'';l(},·a[e.,. /);<a i oi rlu 20 jau
YÍCi' JS:3l a JJ:·~:;el·i~ la r·i:vision de jleMions 
<1C':on1•)e:> sous ht R':st:~ur;üíou a titre g1·a· 
ciea:-:: ct rour dcs se~'Yic~s extrn.o:rdinaíres. 
Une li lt·~:;Liun <le mêm-3 n;J.ture s'e~ protedui 
:t;n·e-: 1<1 re "oluGton de 18-lS. Dan~ aeance 
,Ju ~ ~tvril 18{9, i l'oc;:csion •lu cl pítre lii 
dn blld;{dó úiJ l'inte;·ieut• pcmr --4D, M. 
Bntrd a cxpo-;e fJ.Lle di:x-1:uit pl'tfds u.v;tient 
et,e :~.'imis :\ In. Nt:·:tit,•, en deho:·s c\e~ 
couditionti rl c scr·Yice re~·un.;rem~nt exíg<ies, 
tJOU1· iafàn!itc;; Co<~tl'ac,e'es ~:w se,-,;ice ; \L ;~ 
úc~na.n,lé •tU•} le Gouvern,;rnont fú.t cont raint 
de J'dü1·mer l'atJu~ qu~ :tY<ti l~ et~ commis ; 
:·t la tittilc d'un long rlúl.i<!t, !c r l! n voi r' u chapi
r.t·e U. !:1 cornmis~:on u. cl é Ol'donné. 

Lc :~o anil, ivl. :VIt!.reel B<tr~lle :1 .Jepos6, au 
no ,, tle. la Cll llmissiüll rlu bw1gJt 11n l':tpport 
suivi d'u1: vr0}: t d;.~ lui oru,.>nn:wt l:t rü\·i~ion 
dcs J lCJ1S J:o us co ~~c· ·rfé!Js, .~!n- Í;J~ 1 rfs ,pft!éntu.r , ú 
d''' HI!':.;;·;.-; {•'tu.:lion~vli,·('.':>, 1l::1,ui.; lc ])n;~ni~:l· 
f~rnc:· :r 18/S ':'il rl~l:v.r·:;: dt.: r.'Ot~ .. diU~~l ..... 'f'(i.'lc: ct.da 
,fv..J·;;{J ~k ·''Ci"D1ce f,.r:.;e.,· _,.a,· l-,! '''! ; te pr ... )J~t 
t ra<;;ti : h p:·oc:l: iure p8u:· !:L r0vi,;ion. Jl J't~l 
ado ,.Lê üaus lu. se~tuc ~ ó.u 5 ma.l l1H\). 

«De mGmo,rlaus 1:1 séa.nce •lu 12 scptcmbt•o 
!8il, i~ l'occ:-tsion üu chapitt•e X d~ in. dette 
publique rel<üiC a.ux pensions àes grands fvn-
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clio;1ai;·e;; de l"Empire E. GuiclHu•d a rn·o-~ Concorram0s com o nosso esforço paraM 
po~e et de 1•eloppé u:1 ameudement a.insi economias que se· a.prc~oam e que devem ser 
conçnl : ü-an~C·Jrm:vl~.s eru rca líüatle , quando mesmo 

« Les pemio;•s "Ccorrit:Jes en. e:r.1:cBlioa dõ l·•. a O:•;Ctem illt•!l'CSses inli1vidua.es. 
hi du 17 juillel de 18!56 se,·aHt n!ci<di!s rla·rt.> E' o que ten ho <J dizer. (Jl!ú ito uem; mttito 
le dd<li de si •Y >il ris-~eron~ rev'•f[Hées ~t . <,;'.m- bem. O otiiÚDi" d t·licit.râo.) 
me m'lle~. "'-':'d~s d~< g;·awl lic;·e de lr;. rletle 
~~!~liqH·: ce.lles dr: res pei!sions 'l'~i n 'aw·rmt l'as 
etc; cccnrdr:cs ci: l·'· düt.inction d·:s senúl'e~ ut d 
l'ir~suffi~o.~•c~ rle la fo;·w>ll!, oi11si IJ"e le r:eut 
cett~ ·;,,Jme /oi, des liLtdai;-es d,·.~ T>~n·:io;!. s rm
nulces >:<.? scnl pa;; sownís ú la n:,;ti:ut io a d -:> 
an·ic'1·ages . 

L'a!nC!Jdcment a C-te ~<r1opte ; H est •le
venul 'article 25 tlc lu.loi lG set,temore 1891.» 

Tenho ainda a. O[Jinião do mc.;;mo n.utor. 
r[U(.) cita o uotavcl di;,;cu1·;:o de Goblet em 
1878, q uo.ndo se uateu pela revisão Jas apo
senladc'·;a.s, discut·so que deu ('m rc~uttado 
a segui nte uecla.radi.o de Gnmbetta, então 
prcsirlente da Counuissão uo O!·çamento. m. 
Camnra dos Deputad."~ : · 

« V ouwemos o çrcdi.Jo ;w s «a to!{{lúlnd.•:, 
J)O~·I)ua t~ r7o queí4 ernus prt:.fudic,.r r os lj;;n$iO;~i$ · 
trt . ., .. ; concidaruio. C01i 2!ndo, o Got~e1·nv ,:, c~:a· 
mina;·, C·>1no a l;!i e~;i, c, o..1 insc1·i11çii;s rio j!en
~ionl~:;tas, rj a fr.~: .-~· f)i.l.oJ, s i tHlt~G c.~ta . .,· in.scri· 
pçlJe.s e:~;istiJ'eli~ (dguJ;fat: Qt~c- í"dio est;.j ui~ ce·,·
ca.da,s das pre,·criJi('ões letf((es, ;i<'l'v se despMdt•. 
ú totatidt!de du r;1·cditu d.:sri;wdo d lí'jtllflaçt70 
das p1msij.:s sin.O:o depois d~: serem satis(eita.s 
taes p1·escrit!Çêids.» 

Eis, portanto, mm <:.!:tori nção n.o Gov-erno 
para reYCl' as P"nsões o :J.posentado~ias I'JUC 
tinham sido coocedi•lss co:rt.1·a as rn•c>cri 
p.;t"i:ls ll~ ;!."I:.C~; e o resul ta..to dessa appi·o·_-a,;lo 
pelo Par l.n.mento foi;~ efTi!ctividade da. meúi rla 
c a realidade Jl;t õl.pplicação do CJ'edi to YOtaüc 
ccmíormc a:>pirava o gm.ndo t r ilJuno. 

Assim sendo, St· . Presidente, porq ue não 
votu.rmos o pnüectu, si, 11 ão nos ra.\ ta. a mais 
completa.,. cOJ)(i;tnça. no Porlot· Execut ivo, s i 
e!Ie póde' architetar um plano scgtli'O, ju· 
t11lico e pratlcJ S:Jl.orc v.. matl't' ia c orga.uiz;;r 
um regu la.mcnto que tmtluza il verd;~tle coa· 
stitucional ? 

Porque nii:o ap}Jrovar o pensc~ me:1to 110. 
Cvrtl mis~rio do Orçamento do anno p.t >saolo, 1; 
il<J3 no~~"s illn"tl'es colleg-a::, que, acccit.nndo 
os ft!nd<uneatüs d0 meu primitivo pt·ojecw, 
subscl"evcram o actual? 
Por~uc n:io tra11sform~d·o em lei, desde que 

é moralir.:t.dOl' e lHio contrn.ríu principio.:; fuo
damenr.aes de direito ci\•ll e u.dministl'é:,
tivo ?, 

Kão, aCamMo.saberá dec\dir com sabeuori&. 
c fir•meza. . 

Nada de de:;fallecimeotos. 

SESSÃO DE 16 DE JUXHO DE 1899 

(~ Sr. -.r_>auka R~uno:iõ-SI:'. Pre
sidente, a retorma. ra.dical qu3 se pretende 
íazer no nossJ Rt·gimento wterno parece 
que tem um fim : aunu\ln.r completamente o 
Poder LegisJ a. ti •·o. 

O Srt. Auür.:s-ro MoKTENF:GR.o-Não a:poia.do. 
O St~. P.u;LA. RA~ros- Pi.lrecc que tem um 

on tro fim, Sr. Presidente. o de convert er o 
p,~ler Lcgí~ln.tivo ~m 111w\ repartif;;:i,o depen
t.kute do P0tle1' Executivo . 

O SK. Ave usTo iVlo"'ITEXEC.Ro-:\üo ;l-poiat1o. 
O Slt. PAt:T.r\. RAMos - A reforma que 

se pt·ett'llile fa r.cr rw Regill\euto ó mul to 
peior do qur: :~quelL l qne se fe~ crn estado c10 
silio, em 1ler.cmlno de JS\J7, e ·~on tra. a qual 
pr·ote-stei energi~1 mcn to nesb Casa, r_eibrma. 
que t em tirlo :r s con~equcnc ias que IWS todos 
os Jia~ prc;;eucio.mo~ .•. 

O SI~. Fl~AXl::l>Co rrt~ S.'.- l.hlburdia que 
ninguém entende. 

O SR. P,\UL\. R.; Mos- .•• c me,ll:la f')Ue 
t l) m k r~;.n t.;ul<J de todos o» l;ulos <lest;l C•l· 
m;1.ra. o~ mais cner;,:icos prot~stos, colloca.ndo 
a ~h:;:;L rre[[til:ntellteutc em situo.çU.o muito 
oJ iflid l. 

A re i'<>rmn. regimental . porém, que se tem 
em vista, Se·. Pre~io1e nte , as morliflcações tlo 
aos~o Regimento com a. n,nnullaç:io dos 
:u·ts. i IX, 1~7. 1:!8 c 13 l. conforme qucro.in
•l icaçii.o do nr,bre Deputado pelo Par~t , litz com 
que as quest()es mais :<éri:tS, os projectos de 
orr;amento, depois de tl iscutidos e emenda
uos pe lo Sena!lo, nii.o ooll'1-am ol iscu,:siio nqui 
c ~ ubt~m J•upidamentc ú sancção tlo Pl·csi
dent(~ <l:l ltepablica. 

,\f as, Sl'. Presid~ nt.e. is lo !J[O se consvguc 
com ~:~ta l'~i'or:na, e é pr(•ciso r! eix:J.r de uma 
vet vor todas essa hyoo~r is ia politica. 
(A.]I!Ji;r.r/as.) -

A cu:pa. da. rlemN·a. n<l. po..-sagem dos 01.'C:l.
rnentos não 6 exclusiva ,;o Poder Lt>glsla
t ivo, pol~ esw.mos com quareut:t e tr.ntos 
dio.:> r1c s. ~.•são e pergunto a qualquer dos 
membro~ da Commissiio (1e Orc;:mento si já 
foi aprel1ent:.tdo, alguma tabella '? 
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O SR. S!LVERIO NERY-~em o da DiNcto
r:a. de ltetld:ts. 

O Srt. PAUL,\. RAMo3-A preoccupaçã.o con
shnte ela Repuolica. e dos seus legishHlores 
tem sido esta-reform;:s, reforrn~s e mais 
reformr~.s, leis e mais leis. como si se I'efor
ma»semcostumes ))Gr m •:io <le leis. (.1poiarlos.) 

Repito a leitura 
«~os ultimos oito dia.s dP. sessão os proje

cto3 do ot·çameuto ou de creilitos, vindos com 
emendas rio Senad0., poderão deixar de ir (\ 
Comrniss~.o d~ Ül'ça:ncntl), a. Juizo d•1 Pre;;i
ueme tla Carna1 a, ficando i mesm:~ Commis
siio o •lireito,.dur<'nto a discussão, de interpor 
verbo.lmente o seu parecer.» Sr. PrcsHente, o que tem em vis~a ,, ind<\ a 

indicação do illu~tre Deputado pelo P~.t·:~ é Ainrla neste ponto n[o vejo em i)_Ue se 
fazer com que projectos orhmdos de qualquer adhmtará a Lliscusslo e f<).cilitará o tra-
das commissües da cama.ra nfto soD:ram. a 

1 

btlho. · 
1'' di.,cuss[o... A Commisg:i.o (tO Orç.1mento e composta de 

· _ . noTe membras, e, para que se conheça. a sua 
O SR._ Am:n;s~o '11IO:'\TEl'>E(mo-N<tO ú 1sto I opinião, 6 neces:;ario que s~ manifestem pelo 

que cstu. no proJecto. menos cinco tlo5 seus membros, ou que eU::~. 
o Srt. Pxcu .. Rx:IIOS-!1Iostr;1.rei que e 1i'-to se reuna prévi<:~.m,~nte e incumba. u.m.~ie seus 

ú aintla mais: qu;~ qualquer pr~.t·eccr formu- m~mb!·os de m~mfest:Lr a su(l. Ol.Jllll<J:O. ~o 
l:vlo pela. Comrníssã.o rle Orçomenlo sobre pt·l•uen·o caso, e .P~teu~~ a mcm_1vemencra; 
emendiiS apresentadas })elos Deputados aos n• Se).iundo ca~o, c_muttl a medtda., porcjne 
respectivos projectos de ot\;amonto não sof- em Yt·~ ·~a. de!egaç;ao a um dos membros c!a. 
frn. discussão e, de:< de que sejam rejei la.<1as 1 Commt~s:1.o. pm·~ d.a~ pare·~e~ verbal, da. tn
ess~ls em~ndas, n:L 2• di~cussão, os Depntados buna, e mats fuct~ :.L Commtssao dar logo o seu 
não pDderuo renoval-as em 3' dis~usslo. parecet' por escr1pto. 
(Ap!ll'tes.) 0 SR. AUGUSl'O Mo:>TEl'ili:GRO i.lá Ulll O.po.rte. 

E' fazer com que o;; prcdectos de orç(\- O SP.. PAUL.'.. RA~ros-Mas 11a emendn.s que 
mentos ou de creditos, vinrlos do Senado. sem consignam refol'ma.s administrati•as impor· 
emendas... ta.ntes, e que não podem ser apreCJiadas e vc. 

O SR .. AuousTo J\lO:-;TEXEono-Então não blda~ sem exame c sem estudo. 
viriam do Senado. O SR. ,\ üGUsro Mmí!E~EGRo-hto é o I)Ue 

I 
se dá no Sen<l<lo. p ,,is cmlíi.o o projecto só é 

O SR. PAuL.\ RAMos-Está aqui. Diz a in- coni\e(:ido Llep •is que e lido na. Casa'? 
dica~~~o: O Sn. PAt::LA. R,-..~IOS- São e:::tes os fios que 

«Nos ultimes oito dhs de sessão os ]Jro- tem em vista a indic:tçii.o. Vou estullal·a 
jectos c1e o1'Ç;lroento ou de credft(iS, vindo~ :\gorn detalhat1aroentc em lhce do Regimento. 
c m1. emendas do Scn:~do, po(let'ào tleix"r de Todas as t•eformas quo se teem feito ulti
ir it. Cornmiss:io de Or<;iHlH~ntn, a juizo tio mamenle no Regimento tcem dudo muito 
Pr.,si•lentc «::r. C<l !ll<H'!l., ftc,~nclo :i. mesma com- mitos resultadas. 
mi~:;iio o rlireit:l durante ü- dlscus~ão rle in
tCl·por vel'bnlmentc sen parecer. 

Diz a Mesa em seu parcce1•; 
«3", dispensar, a jui~o tio Pre~idcntc ib 

Ca.m<na, que os prtJ_i.::.ctos d!:l orçamento 
ou ele credites vindos y,:;,l C•Henda do Seuarlo. 
nos ultimas oito di:1s de sr;s~.o, v:io il Com
missão de Orçnmellt;o, tlc«nJo a t'S1.a. on trc-
1anto, o Llil'ei to llc .•. >) 

O Stt. Nt>lVA-E.,lá. tlc molo J'ttcioual. 

O S1:. PAUL,\ llA~ros-.'li!Hl.v. mais, Sr. Prc· 
sidente .•. 

O Sr:.. S!LVA. :MARIZ - No origiml · csttt 
com ... 

O SR. PAUL.\ R.-nros ... n:\o prec\:;axa e~. 
ta r com r,g sem emendas, porct ue o S•m:J.do não 
t·~m a iniciativa na. discussão dos pr(ljectos 
de orçamentos ou de creditas e elles só podem 
;·oltar ú, Cama.ra emendados pelo Seuado. 

O R~gimento primitivo t'r<\ muito oom, 
sen•ía pcrfditumente paro. n. dirccç-ão doS 
nossos t.ral>alho~; entretanto, todas as a.ltera· 
çüa,; que ncllc teeJU sitio feitas lccm sitlo para 
peior. 

E~tou em completo 11esaccordo com o pa.
l'rcer d:L CoruiYJissii.o do Policia. salvo em um 
ponto, n:lQUC!Je C'Ill IJ.UC elle S~ refere a diS· 
po;,i~·ão do U.l't. 13 i: 

«A Commissiio nU.o Yê molivn IJ<H'a qu') ~e 
faculto ao GOVt!rno aquit!o que St} ne;.:a tt 
1 ':1.mara, a um •los !'amos <lo Pú•lcr Logi:>la· 
tivo (~ cuja comp<A.encía coustitucionr:J p;~ru. 
Ie;:islar o. respctto CD!ll u. liHl.i~ ampl:~. liber
u:vlc e inrlependencia n:'in sorrrc contC'Stru;.ão. 

As razlíus que milltam em favor do dis
positivo <lo Jlar;lgr·o.pho uuico do a.rt. 131 do 
Regimento subsistfm sempre c clln.s sfl:o de 
t:tl ordem e de tanto peso, que o. q uorer-se 
to.zer qualquer alteração QU mocliticação a 
respeito, pen~a a. Commissão que devia sel-o 
niio no sentido da indicação, mas sim no de 
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revogar o additivo approvado J:ela Camara 
em jlmbo elo ISY4, rcstabelecenrlo·sc assim 
em su;t p1·imitiva integridade o texto do 
referido paragl'ôpbo unico do ttrt. 131 do Re· 
gimento.» 

0 SR. AUGl.'STO 1\fOXTEXEGRO-lsto é a mo· 
tlificat;ão da. emenda Glicerio. 

0 SR. PAUI.A RAMos-A Camara não tem O 
direito Ll0 apres~iltllr emo:nrlas, augmentanrJo 
ou diminuindo vencimentos, creanrlo ou ex· 
tinguindo repartições, otl emend<l.s que cm:~i· 
gnem medidas de car~ct·Jr p~rml>neute, um 
j?rojcctos de orçamento, 

Em 1894. o Sr. genernl G!ic.erío apresentou 
uma emenda a.brim!o 11ma excepçün em fo.vor 
da Commisoüo de OrçamGnto, emeuda. que 1oi 
concedida. nos seguintes te1•mos: « Exceptu 
quando forem apresentadas peta maioria. dn. 
Cammíssão de Orçamento:~. 

Portanto, <!(JUlHO qne Cl'i1 vrohibido á 
Cama.ra, jit uão :era. it Comtnis:;üo de Orç~l
m8n1.o. 

/1. Camarn. t0m a.r:omp~:nh;«~o o. discns~i\o 
,](:s crçamcntos c õabc o. te que ponto a Com
mi~~ã.o de Orçamento tem Je;·,~t!o e~ta ~mL 
a.ttdbuição. 

Todos os diaS,llÓS vemos aqui, e-m co.u•las 
orçrunentarias, ,menda:; consi~·nnUt1o refor
m,.s administrati.\'(ls, refor·m<•ndo o cothgo 
penal, codigo commercbl, cotligo do ensino, 
dand(J dirtíto de vitnlicredade a uns e tir·ando 
identicos direitos a outros runc.ciouarios. a11· 
gmentando e suppriminU.o empregos, ·etc., 
~te. 

Ainda o anno :pas::~do notúmos no m·çn.
meuto da. receita urna em(!nda dando ao Gu· 
verno a nutb ampla Jiben.iad~ de exti;;g-uir 
repartiçõr·s, r!e tlbpenso.r cmp!'egdos, extin· 
guir os s: :1•viços f)Uejulga>se çon1·cuiente, ttc. 

Pois bem; hoje. pela d ispo>ição l'rgiiiH,ntal 
em -qigor, a Camara nii.o tem cumpe.tcrrcia. de 
apresentar c sus emendo.s; ma~. peln. inrli
co.ç.ão do nobre Dqmt<>-Ll.o, "Commissill de Ot·
ça.mcnto póde fazcl·o quando estas meditlas 
!'orem prop'J~tus pelo Poder Ex~cuti v o. D8 
maoeirn. q ne o Podur Exccnti YO licaril. com 
umn attri1Juiç5.o que n:'ro tem o Poder· Lr.gis
l:i.tivo, qual a 1le pr'rrpor lll•·clid;ts dcsi.a ll:r
tu~eza e r~zel·as tig-ur:n· em leis orço. •m<·n
ür.t·i\IS. O Deput~11lO n;\o tem o t1irr:ilo de pl'o
pol-us, mas n Illinistrv tem. 

O Su.. ArGusto Mo:"'TENl~ rmo-lslo não esi.i1 
na. indícaçfro. A Commi~~iio 1\e Orr;rmcnto 
po·let·â., si entender, incluir em leis or~amen· 
tn rias. ( ,iprlrt1s.) 

0 SR. l' A l:LA RA)íOS- 0 (jUe Nl rlt:<'fO C 
que nfm o Poller Legislath·o nem o Poder 
Ex.ceutioço tenha. esse direito; ba.to-mo p?-Jo 
art. 131 rio Regimento na su~ integra, pois 
encerra a verdacleira doutrina. 

O SR. AuGUSTO Mo:s-TRNEGRO - Mas essa 
nttt·ibuiçiio do Pillier Executivo 0 constitu
cional. 

O Su.. PAULA H.A~ros-A de enviar mensa.
~·em, s1m; não cvntesto. Ser-ia uesconheceJ• a. 
Conswu:çã.o n~gal' isb. O que nlio quero 
absolutamente e abril' esta porh il. Commis·· 
~ão do Orçamento, p~u·a r,,z'"r reformas admí
ni~trativ<~.~ em lei~ orr;:.~.mcnto.rias, somente 
porque as p:ropt;stas veem cio Governo. 

Cumpreh,;!Jda V. E.:::. a questão. os Depu· 
tados nâ•J teem o direito d<~ propor á Com
m:s:oão de Orçantento, por meio de emendas, 
reformas des~"' na~11reza; entretanto o Poder 
Executivo tem o direito de, por mensngem, 
pedir i CommissEo do Orç:J.mento quC> sejam. 
Introduzidas no c.rç<ucento es~ns reformas, 
como quer a inuicaç~"io. 

Nlio, Sr. Pre;;idente, bl attribuição con
feridtt ao Poder Executivo fere~ Constituição, 
o.tbntn contra a auknomi:t e indopendench1. 
uo Poder Le2islo.tivo. 

Niio terá o··meu voto c niío vingará. sem o 
rr.en prote~to. Não cr)ncordo '::nm a. excepi;ii.o 
[l.i";rla e:rn lavor ela Cr)romisõão de Orç.smento, 
excepc,::1o que tanto.; males tem tz·azido e a 
tJ.utus ilu::un>enientcs tem dado lirgar. qu::nto 
m~\:s tii';)ht <1<1 Comuib~rto .rw.l'<L dal·a no 
Por!el' ExEcutivo ! 

Ba:;tam :J.S sut'[H'CZliS que t~mos tido com as 
re(ot rcas pl'Opostn~ pela Commissào de Orça
mento sob a. !órmll. de emendus apresentadas, 
;i. nltirca hor~\, nas caudas orçamentarias, 
qunndo nem é datlo <.i. Call1J.l':t díscutíl-as, pois 
;;. emend:1 Yeig11 prol:ilJiu a discussão dos p:t
rccer"s da. Commbsão de Orçamento. 

St·. Pre~iclente, o que é qr.e e:>tahelece a. in
t!icaçã(J, em mn.terh d~ vot;1çii:o (le. orça
mentos'? t~ue o~ pro,;e~tos U.e on;arncntos sejam 
apre,s;,nt:rdçs pela Cl!IDffii:'sii.o, pttblicudos, 
dislrll,uido~ pelo;; S1·s. D('illltu.dos e que fiquem 
na mcs:1 àul'à!l~él tre~ ses~ií~s tliur;,m~, afim 
de (tlle sejam apt·c~entada:; todns as emen,las; 
o, t<::rmim,do e~sc t"mpo, as cmcn,las e o pro
jecto sej,,m r e11:etti"os á Commbsão de Ch'
çameuto pal'l\ dar seu parcc~t· o ;;r)bre e~to 
parecer aiJrir-se-ila ;;roplo dobate. 

O S1~. Avcu~TO l\JoN'l'JCN'Etolto - Sobre o 
prC1j~c· o e o p;u·•·cer. 

O Sr~. PAULA R.\)[0S- E,tou d:; perfeito 
:·.c:or.!o com •:!;tu Inedida., apeuus pretemlont.lo 
qn • ~e de\·e alar~·ar o pl•,,zo, em log:rr de 
tres ~·~ssiies d!Ul'llO.~, conceder-se cinco. V~cmcs 
i ~cgunda pnb. 

-r. Vot:1do o IJroj,·.cto ~om rr.s emendas em '2' 
discussão, c red igi<!o pns~'l.l'~t á. :J'' discussã.o. 
respeitando-se o prazo Tegirncntal. » 

Em 3' discu~são não tlil a indic;lção ao 
Depula<lo o rlil·eito dr{ upre~entar ememlas, 
desde r1ue ellas augmeutem us verbas appro· 
vadas em 2• discuseão. 
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SI". p,•csirlentc, ainda hoje o Din1-io Of- C:amal'a, na discussão dos Ol'çmnentos, niT.<l a 
ficial publicou um pedi!<'! r],~ c;·c lilo rcl • ti\· o r,e·,n ti lo sc::npre, porque nós o armo ra.:-sado 
a ncgocio3 do Ministerio da Guerr:t., mo~- vimos aqui a celeum:~ enorme que levantC>u 
tl'ando que o orçamento não U•)tou c•3rta r·n-- nm:1 •les~as cmen,Jas enca-ixadas 1·clo Se!.!ado 
brica. com a verb:l, nece~sar;~• p:J.r~ o ~~,rvico :i, ultima llol'n, IlO on;a.mento Lia viação, 

. indispensavel. Pergunto Cll : s; em um pro- '"me!l•'::t qn ~ 1'cfcria~se ~\O :1 b;1;;tecim~nto 
jecto de orçrtrncnto approvado em 2·' dis- •i ':q:;na •l,.,sta Capit::ü; vendo-se e;;b, CamaT·a 
cussão, c submetbhl aqui novamente n. 1lc- n.t contin:;"ncia de dar Ull1 exemplo origiu•l· 
bate, nes;;e deb:tte se ver i fi ar que ha nmu ru- li~simo em ma lerht de votaçiio de leis, , iecla.· 
brica insufficientem•:n~e tlotatla, porque se l.!a ra.ndu " maioria qut: a medida et·a. má. e a 
de tirar á Camara. o direi to rle wrrigir esta •;lla niio Pl\din d<•r o seu r.ssentirnt;nto, mas, 
f:1lta de orçamento, apresentando emenda qlle forçad<t por circnm~tanci:\S e~pllciaes, n.ppro-
au~mcnt1 e:;;;:1 verba~ vava ;t ernenr.h do Sen:ulo • 

.li:in(l:t outl'a. llypcthc~e. Appt(•Yvu e protestotl em seguida. 
Supponnamos quo uma ~mend,t aprcsen- :.VIa,;, St', P1·esitle11te, quel'O ti !Ostra r á Ca-

tada em 2' discuss5:o não mereceu o a,;senti- ill:l.ta que não e~·& no 13razil que a discussfio 
rnento da Can.Jara, pot·qu~ tolheL' :.~.o DC;JU· •los orçamentos e demorada., d<1ndo sempre 
ta do a li herdade de reproduzir essa omc:J.tla !og-• ,1' a q U(:\Xtt> r.!:J. ou lra. Camu.ea. O mesmn 
em 3" iliscussão ? ~c dá nos paizes em que o ramo legislativo 

O que a pratica tem uemonst:rarlo aqui quo- está (livltl ir1o em tluas Camara.s. 
tidia.namente e quo eme:tdas rejeiludas em Vejamos rap1damente qual o systema ado
urna. discnssli:o são ::J,cceibs em ontra, cotl- ptado nesses rliveroos ['aiZéS para a confecção 
forme os eschrecimentDs Pl''!~llldos ú Com-I do~ o!'t;:\mentos. 
missão e\~ camara pelos seus autores. Na Bclgiea o nnno financeiro coincide com 

V. Ex. vê que tão 1lirTicH e a conrGcçüo de o anno civil e o Governo e obr1gado a apre
um or<;ament'> qne bem poucos :<ão os Depu- ~entn1· it Camam dos Deputltrlos o proje~to do 
tauos ou Senadores que na sua di~cu:;~ã.o OI'I,~a.mento dez mczcs :.lutes uo começar o anuo 
tomam parte. , ür.an;;;:iro, ist•) ê. a 1 lle março de cada armo. 

Tenho uqni unn obra. escripb por D!'eyCas, 1

1 

l-Iit tantos o:•r;amentos quatJtos silo os mi-
ir~titul;:t.la Lcs BuJ,r;cts, ~ue úiz que em to·1as nj~t<!rios. e c~d~ ~Iinistro opganisa seu_ orç~<: 
dJs~us~oes d.e orçamentos ll')S parlamentos ;lo mr.nto; o lvlmJstr<J da F:tzenda, porem, e 
mundo bem poucos são o,; quequare•n nc·cupar- quem <l.p!'Csenta a proposta geral dos Ol'Ç"· 
se deste estu<lo de cm•as: c !H~5h meS"t:n. obra mentos. 
eu poderia encontrar al'gutr:e!Jtos fortes p~l'a As clespezns do pessoal são scpara,las das 
demonstrar ao nobre iJeputado que esta ce- elo matertal. 
leurna. continua qu~ ~c tev:1nta contra o Con- O lH'ocesso na Camara. e no Senado é o 
gresso Bra7.ileiro é a mesma que existe em mesmo segui, lo entre nt.IS, ma~ o Sen:ido m'io 
todos o;; p:tiz:~s do mundo, nomer:.c1a.meotc n(L pódc ct'e:ll' novos impostos e nem rlespez:ts 
Fra.ncrt, onde rlifficilm•mte os orçamento~ são nov:~s. H:l, como entre nos, a «Corte di"!s 
vobdos no p't'<J.ZO corJstitucic·nal; queix:on·lo-I Cont.1s ». · 
se o Sono.do todos os annos ole quB os m•ça- ''As discu;sües do orçamento, diz Augusto 
mento~ Ih~ sã,J l'emcttidos tu.rdianwnte. , CouvNm', ,;ecretario r1a Soci.,dado d(~ Econo-

Nesta mesmn livt·o que tenho em m:í.os on- mh Pulitica •le B:'uxr;llns, cl01·am mnit(;s me
contra.m->etr;Lba!bos co!npleto~ so\Jrc o~ or.;q. zes, souretudo na C:unnr:1 b:lix:L. O di1·eitn du 
mentos cln. Inglnterr;~ e d:L Belgíca. Nc:;tc :ttn·csent:tr emendas c ilHmit;tdo, mct<mo no.> 
paiz o t•igor tem ~ido lew .. clo ao extremo de casos reg-ulados 1JOr uma l~i or-ganh~a. corno 
o Execut-ivo ser o\.rigado a remettur :LO Con- nD Ct\"0 em qae ~e tt·~tta do estudo do cxer
g-rc~so, até .1" de m:u·ço d:~ cada nnno, to· la~ eito. »E' muito raro o Sen:do emendar os 
as t;luellas de orçamentos e (l0Ci;.tn21Ü05 ex- m•c;:tlll<"ntos lia Camn.1·a.. 
:plicativos. Na ,~ usr.riu., o ~finistro uas Finanç:~.:'> avr;]· 

~-:en t·L :1,; du:1:3 Camn.rtts o or-~am.ento do nnno 
U:-r SP... DEPUTAPO- O Sanado sempre se ~e;;uintt! no;; prilneiros dias llíl se:;;srio. A Ct\· 

queixa lia C<"tmara. mara nomeia. uma eommissiio rle 3ii membros 
O Sr.. PAULA R.·~Mos-A mesma queixn. se c n. ella. confia. o cstu.lo e a confccçã/> do or

formula. em to1los O$ pair.(!S onde e>Xistem os 1

1 

•.•a.mento, cahcnolo :lquell:t o direito Je o.e~ei
dous ramos d1J Legislativo, os r1uaes pela tu r. emendar ou rejeitar o tral.oallw da Com· 
Constituição são obrigatlos a intct•vir em ma- mh,sii.'J . 
teria. or;;~mcntaria. A queix;\ e sempre o. ff<t uma commiss:lo perm:.me11te, eleita pe
m~5ma, (la demo~o. n.a Cnmat'•tiniciauora des~ ' I ks ~!W!!i hro~ d:t~ 0 uas C:J.m~w:•s, cne:·•l'l'.~ga.ola 
debate, em rela~<~.o a Camara alta. de tiseal!z:u os pl'•>.Jcdos \~ L•S ado:; do Go1ernu 

Entre nós, eu acl'edito, que, si o Sen;tdo r·elerentes :·~s dcspez:t,; publicas dura.nte a .~ 
tem tido algumas Ye7.:;s razão de qucix.a du , ferias pnrhuncntc,res. 
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N:1 França o Gov,;rno apre~enta, logo r.o \ A Commi5>ão tem e. Jiberdo.!ic amnla cJe 
:prindpir1 r1a se;;sãcJ, o pro,;.~·;k do r;rç:"mbnto fazer <ts mo di ~():t·:õ·•s f11.1C .i·..: lg:rr cnnvor)íente, 
pam o Dnno seg:uinte, o qnal é impre~su e pouen·~o supprimir, aug:nr.nt:w ou ui minuir 
Õ.18h'lbUlt!o por todos o~ memt:rm tia C:tm:-t!':t. ;~s ""rlms p<;dicLs pelo Gover:;o, libet•darle 
A Cornmissi:io tle Orr;~mento ê compost~1 ,],) 33 quo apruveit:J. igua.!mento a todos os Depu-
mem1:lros c se rHvide e'n sub-c·:::nmb·siJe,;. tn.d.•s. 

·A (;ommbsã.o prep<l.··a, os seu~ IJ:•()j~ctos, A pprov:ldo peh Ca.n:ara. segue o orça-
que são ínlr>res;;os e <.li~tdbuidus pE:bCamQ.t'«, menro pnra. o Senado c e~te tem as mesmas 
começando cnt:l.o a. discus;:!o, (]_ue é iuteirrt- pJ'erog:ttiva~> d:t Cn.m:;.ra. 
mente livt·e. )7os E,;ta•lcs Unido;; o sccnt:nio uo The-

Cada ueputado tl!m o dlrcito rle nr•resentar :>OUl'O e obrigado a Dllresent:u· ().1) Cougt·esso, 
emendas :J.ugmentanr1o on supprimin:!o. dr·s- logo no C0!!1CÇO da ~eo:'ão, o nt·oje~to de or<;.a· 
pezn.s :pt•urn>ta.s pela Commissão e e muito mrmlO para o armo segnint·.J·. -O Congresso 
commum ver t.~es emend;cs <J.PPI'OY;l(J~.::;. ;.p~- ,,brc-sc •:!11 dez,~m1Jt'o e o an~o financeiro é de 
zar de terem p:trece:r conLmriorh Co:nmis;iio. ,jnli!O a. junho. 

A propo~itc, Franquevilleassim se exprime: A Co.m<tra tem a sua commi~são r1e appro-
p;·iac:on,, que é cnc<\l'l'egaoh c1e estudar ca.tla 
artign d~ per si e depois :wresenta o seu 
z·eiaiorio ~eb n, !'ól'lll<L •te um prc,jecto de !oi. 

'E,-: te -pr~jccto e impl'CSSO e distribnir1o por 
to•~os os membro~ do Congros~o, qua tce;l'
piena. libcnbdo •le c!i~cutil-o e ele emendal-o. 

Appmvndo pela. c,,_m:tl'<~, 0 remettido ao 
SoTmolo, q1w prccerle ·io me~rrw mo lo. 

~i o Se:t:tdo n;õo el:honda, o prn,iecto ê en
~.r(l, J~llem::..nho. o governo fl]'resent3. o.nV,s lvia·io im:ncui:tl.:):ne!Itc it s~.nc.;:::o prc~\dcn· 

elo coal(;ço de cada anuo l)Ol\tico o prcjecto :~o t:~i:,i. 
or<::tmcuto. O Pre~\d.~rot:~ tem lO ôl~s ron.1·a sanccionar 

-"a In;.:·!n.tcrra, as receita~ e as tle~t·ezas \ou ...-da.• · o orçn.!:·,~nto. 

«Fa7.C.!ffiOS ob~ervar que JlOoS'IS kis nJ.o au
mitteru o p;_oíncipio ge1·ai utJ. constituição in
g-leza, segundo a qual nenhum credito, ne
nhum au.::mcnto de impos to podo S3l' vot:'.do 
sem o parecer f:woran:l UI) guve;·üo. D:l.!Ji 
resulta que c:td:t. rccmbro tem o •lin·ito de 
pl'OlJOl:' rJ n. Ca.max-2. o •le '7t:f.n.r qualquer cre
dito que lhe parecer o:pporLuno.» 

são cla~siíi::·.U.~~ em 1luas cathegori;;.s: :,~ Si o Scnn.l11.l up"·;_-,;rmtn. c,men<h;:, ellas ve2m 
despr:<a~ de caracter· perr:1<tneme, cum e:s im- ':i. C>< !wn·a, que a,; accr~it.a. ou n:to. 
p)Sto!> p~ra. lhes ra.zer !'ace, e a ;; U0~pE;Z;).$ V:l.~ Nél p:·im:,iro C;[l:iO, St•gurl o 1'''ojectc })<1.ra ~"[. 
riaveis com um certo nurn~ro •!e impostos ~rmcção; no SC!-(U: J:1o cr.>o, a,; du,:s Camaras 
ca.pil.zcs úe e;;t.abelecer o cquiiLbt·io ot·çamlm- non;ehm «commJSOi<)~,; •lc ccHí0l·encia», que 
t!lrio. quafi sempre e!JÜ':lm em um ~•ccoruo, que ê 

A parte fixa. on }}t•rmm:elll<\ obr.dece ::\s lei~ a pprov~vlo pelo; Cong!·cs,o. 
espe~i::w.s e durQ. ~.té que essas ieis srjmn re- Eis, t'c3urnidn.menre, a hi3orirt da. votação 
'"i;ogadas. 1\os orça:~·,cnto:; etn d.1vc;rsos p;'h~cs. 

O p;nlan:cntc ~ú toma coni1er.!rn-·nt.o do O que se quer Üi7.er c:1tro nós'1 . 
parte vari:we! da.~ do~pez·, 1s, appticam!u ll~l.ra A iwlic:1l:lo do l1obre llcpul:klo p3lO Par~ 
e~~as os saJdos v<,l'i(k:~dos r:a:; pl'i!I:f:il'n;;. trar. Clil s~u bojo umo. rcJbrma origB!al, quCl 
Taes despez:1s ligLU;un em qu~tt:.·o orç:~m c ní.oS nii.o ·r,\i~%ce u. sy:--t•~ii\a :~lgum e qtw nenhu
SI'J·J'l'I.\'>J,•cice.;. :na ju~tittc:;"ii.o :;ériu <1-prcsentu. para m:>rocer 

A inidativ;~ do pul'!a.met~to 6 nmiLo 1imi- o:cpuio ola, C:1.rnara. 
L:1u~t :·m m:.~.wrio. orçament:u·ia, n:"io :J<;ti,:t<!O r\[,, vejo, .:nmo já disse, nem :1.0 m<:nos um 
e\t1~ ~re~w um:\ ,lt'spcza. nov:t <Jll nm :tugmen- ,;ysbhla. a. q ne o0."e.:eç<"L. ~stct reiurm:1 do l~c~i
to de imposto, ~em que t•t·('ce la. pt··.1[1ü~õ:J 1lo mentn. P.li'CC()l'C~ fot·mu!:~ttos pela Commzssao 
g-:\1:linP-t~. Devo satknt:J.l' fJUe o ~O\'~:·no i! 1le Or~·um ·11to :::n\n·c erncn<bs n.pres mttd:lS 
elt•it.o pcl:~C::Jt n:n:t llaix:~: ::a:!· disca-"~:'io •lo or'')a-mento. :;om·ettl debalo, 
•tJ o:çamcntn;\a l'Ccdla G üisctil.i•1,) íog" no :\o ll~\S-'o •tnc j 'O.\'CCl't'C• tl:\ m1~sm:~ commiss~o, 

principioJ d11 c•xcrcicio. Niío :lr.ct·ldilu qu~ o mas 2'obt·e_e:nend:l~ :tp'l'<},enütdas c1p. 3" lliS
syslema. :tdopti.i.<lo n~ Ingl~•ten<t pu~sa t·.:r cussac. l!<>O solfr~m d•:lmte. Pr.rqne! 
applicn.çii_o prnti~::t. em n'~nhum outro p:nz. 0 s1~. AUGGO:l'o '.[oo:\TENI':l1T:.O- Pela natu-

N<t ItalHt, o mm·.~tro. da. f;~zen,[3. ::l.j)l'l'senta. l'E'Zll. dive;·su. das <liscu:;sucs. 
ao péwlument::t uns prlllCtpws >1c março, o 
l\1'0.i-1dO <lo or,:~.mcnto llil.l'~. o ll.nno finan
ceir') wguintc. rpH\ c.owo entre no,;, eotu~:,Je 
com o ;mno civil. 11. Camura ete~c un•:~ 
commi>sãu de orçamento colilposta de 30 
membros c inc•,:m be·a de estu, al' e on:aniz;n• 
o orçamento que tem de ser votado pela 
Camara. 

o SP.. PAt;L,\. R.~~ro:>-Qnal e 1l r.aturez~t 
~H vers:i_ r1 
~\) et~.contt·(~ u!na ~-,~iiTerença. 
Em 2" d i•cu.s· fio c>S projc~tc.; orr;ament:L

r·ios s:\[) discmiLl.os por paragt•a.pllos e na 3• 
di~cus;ii.o suo dbcutido;; ~:m glolJo; mas a. 
libcrdmle de aprc~enta.r emeudt\s é a. mesma.. 
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0 SR.. AUGUSTO ~IO:'>;TENECHto-lSSO niío está 
no nosso Regimento. 

O Stt. P '' ULA. RA~ros-Só não se pó de a. pre
sentar emenda. errando tiespeza on diminu
indo a receita publica. E' a noica re~tricção. 

Mas V. Ex. me diga si. mesmo deutro 
de;;te limite traça.,lo pelo RegimP.nt<J, não 
podem ser apresentadas emendas impol'tan
tissimas ~ 
Dem~is, o que quer fazer o nobre Deput>1do 

ê aquillo que já fez em parte o Sr. Veig:~., 
declarando que os pareceres sobre as emen
da.:; apresentarlas aos projectos seTão imme
diatamente submettidas á -votação e não sof
fl•erão !!aba te. 

Felizmente :parece que esta reforma. estú. 
co;tdemna.da ; ainda. não ouvi nP.sta. Ca.mara. 
um(\. só voz que se levantasse para. defenrlel-a. 
depois que foi posta em exe·~U<;.iio. E si é ex
acto que só uma voz, que foi a. minha, -pro
testou r.ontra clla , quando a fizel'am, hmbcm 
é exact.o que depois nenhQma voz fez-se ou
vir pnra cle(~n2.el-a. 

O SR. HEr.vllcro l\Io:"iTE - 1\Ie;;mo porque 
elln t em lb.<1o lugnr :~. Ktuito; abugos . 

O Sn.. At:GUSTO Mo:\TE:\tiGRO- Ho. nelh\. 
muitns cousas ai•rC>veituveis. 

O Sn.. P.'WLA RA::-Ios-Ainrl:L mais, existe 
nesta Ca.marn. crcnüu. pelo Regimeuto, uma 
Commissão de Redacçiio oe L~is ; a. ello. com· 
pete a rcitacção de todos os projectos <lpprova
dos em ultima discussão. 

·porque restringir a,; nttribuições nesta 
Commis~ão e dar ;i. dP. Orçe.mento a missão de 
rcclifíir definitiva.menb os pr<'jectos de orça-
l'nl'nto. · 

Pois, a Commissão de Rerlacção não tem 
compet~ncia par;.\ redigir um pt·ojecto de lei 
quat<] uer, de confo~mi<la•lc com o v enci:!o 
pela Cam·•ra 1 Não ~ esta a sua. missão ex-
clu~iva '? · 
Pns~ando deste terreno pnl'a o da prati:·a, 

nos :;a:!Jemos como se fazem a.s redacções ele 
leis; é sempre um empTeg~o d '.'· Secr·etaria 
quem as ütz, Q!ler nos ca.;;Ós de orçamento, 
quor nos clem:m. 

O St~. AUGU . .;To Mo~TE:\EGRo-Não n.poílldo. 
tenho collaboraJo com coHcg-t1S <In Gommi~sã.o 
de Redn.cção na rcdaê~·llo do or~amentos. 

o sa.. PAULA. RA.~IOS- Não digo !rUe póde 
accumular ; póde ser eocolhiull, tem compc
ten.,i<t lJtt1'a sel-o. 

Demais, a inrlica(,E\o do nobre Dcput<l•lo 
contém a seguinte me1lida qw; nilo v~jo em 
que :.l.ptOYoite: 

<< Dentro do3 ultimas cito rUas do sessão os 
pre>jei:to.s de orçamento ou decrodilos, -vindns 
com cmen,las do Senado, podorii.n tlcixnt• <lo 
ir ó. Commi>são de Orçalllento, ~~ jai,.;o r!ll 
Presidente da Camara, fic"ndo :i. tncsnm C11lll· 
missful o direito (hlrante a discussi'~o uc i n
terpor verbalmente seu parecer_ » 

Sabemos que qna.ndo 11(1. ho;~ vo11lado 1la 
Commi~são de Orçamento, os projcctos quo 
veem do Senado, estudatlos e bem c!Otlho· 
cidos em todos os delalhes. podem ~rn monos 
de utna, ho1·a ter p:lrecer úa Comtu'· s.~:io. 
P:~.ra. que sermos colhidos d<! surp:·cr.:t com 
um:~ discussão de um pl'<'jecto que vctn tio 
Senado~ 

0 SR . AUGFSTO :\IO:"i1'E:"i€GRIJ-NO~ ult.irno.; 
1lias rle ses~ão, ninguem é co!Jii,.!o de ~ur-
r-re~u- · 

O SH. P ,\ULA RA)ro;,;-0 a.nno pil.smdv ai11<h 
fomo~ co!hi<to:; de sul"pr.:za com a Clll<)!ldll tio 
ak,stecimento de t•gua. 

0 .Sn.. A UGUSl'V .\[O:"iTE::"iEGRO- A ~Ul')Jl'<l7.:1 
foi em outro sentido. 

o Sn.. PA t:LA RAr.Ios - v. Ex. lu i lllll 
rlos que se declararam surprehonclill· •B ; pnra, 
mirn é que não foi surprcza. Protcstoi <~nnl t'l\ 
a. medida, porque son e sempre fui eonlr·a n 
'POlítica de arr~nda.mento dos ~ervh;o~ r•n· 
b!icos ; declarei que vota;·n, contm. lliUI! 
não porque neg-asse ao ~c nado o 11l r<•llo 1lo 
apres.mtar emend:ls. 

Qual o resultatlo e V<~DL:l!.!'em; rl .. ~ln "'''" 
oli<h ? Os proj~ctos 'P!lSSat•f{<> af']tt i /(c •lll t! X• 
ame, pnrqne muitos Depuh~do~ ,.,,t·-sP- hií.oo 1111 
contiO;,$f• llciu. rle não ,liscus.il·u<, p11i• lu·m 
poucos s i o os pl·epararlos pil.l';L oli,<,\Hl l' llll 
momento qualquer qucstiio lll''·'·• IIH'IILrll'ill. <1 
ele .-otal-os com pleno conhecirrmnlo •lo q;w 
-vot;tm. 

Pl'eci;:amos nos conve11ccr de CJil~ o rllfllrln~ 
leis sa.hidas tlo Cougt•es~o prov(· m. l!ii.D <1 :1 
discus,ão, mas ela. falta de e;l.udo ll 1lt' ('ltll1llo. 

Tarnbem não concm·do com a ultima p:t1·tt• 
da iudicação, que as;im r1!r.:t : 

O SR. PAVJ.A RA-:-rv~ - Collabwar é umn «Fica snpprimiUa a 1• cliscussii'o dos pt'll-
cousa. e !~2 e1· a rec1acç,ão :final do orçamento jecto3 origmarios dns Commis.-0cs ; cun~i.Jc~ 
é cou ~a cldferente. rar-se-ha I'' discussão a rea.lizatl<t no> soio !las 

Nã.o vejo motivo pm·a r~~ tringir-se a attri· mesmas Commissú~s. Por occasiào d:t rli~
bui9ão da Commissão <l~ Redacçfi.o, tanto I cussão e votação do art. l" dess~s vr ojo,ll<ls, 11 
m~1s_qua~1~0 qu;1.lquer membro dc_sta Com- Camara pronuncia:r-se-ha sobt·c •~ cGnstii.uciu· 
m1ssao poue tam bem pert~ncer a de Ot·- nalidade e ut ilid3.1e dos mesmos". 
çamento. Porq,ue não ha. d.e a Cam:.ra ter o rlil'<!ita 

O Sa. C.\SSIANO DI) ~ASCDU::"\TJ- Não póde de occupar-se em estud;:tr a utitid<\de uos 
accnmular. projectos ~ 
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0 SR.·AUGUSTO MONTENEGRO-Eu não tiJ"O 
este direito; V. Ex. leia o resto do artigo. 

O SR. PAULA. RA)los-Com a reforma., v. 
Ex~ chegará á seguinte conclusão: a 2" dis
Cllssão serã. a. 1'.: porque a l" desa.pparecet·á.. 

.0 Sa. AUGUSTO MONTENEGRo-E' O que se 
da a.ctua.lment~ com os projectos oriund0s 
das Commissõ•,s, por propostas tlo Governo. 

0 SR. PA\JLA RAMOS-E~tà aqui: 
« Por occasião lia discussão c vota.ç[o do 

a;rt. 1" desses projectos. a Ca.mara. pronnn· 
c~ar·se-ha sobre a. constitucionalidade e utili· 
dade dos mesmos.,. 

UM SR. DEPUTADO-Em regra, quando re· 
jeif.:l.·se o art. 1•, dá-se o projecto como rejei
tado. 

O Src PAULA RA:-.ros-Mas os precedentes 
são contrarias a. isto. (Apartes.) De maneira 
quo, longe de melhorar com estas reformas 
o Regimento, vamos dia a di;t peiora.ndo·o. 

Mas, Sr. Pre8ideote, voltando a.inda à 
qu~stão ui\. reforma do art. 131, acho de todo 
incon venicute isso <le querer dar-se â. Com-. 
misão de Orçamento a. attdbtüção de encher 
uma. le i Ol'çamental'ia de medidas de en.racter 
administrativo, de re formas co01pletas, de 
autorizações as mais amplas, viohtnda os 

Mas, digo eu, trata se de 2 ' dücussií.o• princípios dos codígos penal, commercial e do 
a dis~ussão é feito. por at·tii!OS, e da me5ma ensino, dando direito de vitaliciedade a func· 
fórm a. é fdta a votação, segundo diz o Re- cionarios, autorizamlo o Go verno a suppt'imir 
gimem-o. Diz o nobre Deputado que poz· os serviços que euteoder. a supprimir repar
occasião da discussão do urt. 1 o a Camara se tições, a crear empregos e a a.ug-mentat• o 
pronuncial'á >obre a utilidade e c:ou~titucio· diminuir venci mentes. 
nalidude tlos m~smos projectos. O que que1· Sd qne lm paizt>s que adoptam este sys
dizer isto ? E' que na. 2a discussão de mn temu, mas ~ei tambem que to•los ellea tra
projecto o Deputado póde discutir todo ell~ . balham pat'tl. aboli! o. Ainrta hoje, coosultando 
pot·que a inconstitncion<•Lidade póde não ex1s· um dos me:us livrinhos sot,re finanças, en
tir no art. 1", mas no tet·ceiro ou no quarto. cúntrei este periodo relativo ao assum:pto, na 

Portanto, o Regimento, que ri~te~mirw. que obra 1lt! Lcon Say, As fi"mzça.;, ret'erinrlo-se 
na discnssão de c~1d;1 ar·tígo o Deputado ctn just.amcnt,J il teudcncia que tinha o parlo.
ja-se a ma teria que ellc contiver, por est:t m~~nlo l't'illlccz do f:zcr ruforrn:J.s a<lminislt·a
reforma ficará da1!a. a liberdade de tliscut:r õivas em cu.1ulas orçarncn tarías. 
todo o projecto. Por conseguiote, já é uma Diz cl11~ : « E" uma I]Ucst:ío muito deli
rdorma no Regimento ; mas o nobl'e Depu- catla est;t 1lc fnzct• ou n:"io Jilzel' reformas 
ta(LO vae ver os inconvenientes na occasião nas leis <UlllUUf'S tle tinonças. Não ha causa 
da votação. alguma, absolutamente nada, em uma lei que 

Vota-se o art. 1\ ello não comem incon- uiio so t'·atluza em :wgmento ou em díminui
stitucionalidade, a Camara. pl'onunci~L·se. so· çfio de rcceitlÃS, como em ::mgmento ou dimi
bre el!e dizendo que o approva por set• util e nuiçUo \1e d('speZ<IS, e poderia, si se quizesse, 
constitue lona.!, ma.s vem o art. 3". onde está a. ~·ednzir qunsí todas as leis, tal vez; mesmo 
inconstitucionalidade. . • todas as leis, a. ~imples artigos de lei de 

O Sa. A~GrUSTO MoNTENEGRo-E a Camara tin:~.nçLLS. E' cluto, pois, que é um máo me-
não a:p:prova. tllodo, um excesso, um pel'igo, intl·oduzir um 

projecto de reforma administrativa ou fiscal 
O SR. PAULA. RAMOS-A Camara não ap- ern um~L lei de fioanr;a.s, e sou esse ponto de 

prova; porém não sel'ia mais conveniente, vista, o que se cllarn:1 ainda hoje os (~reigos 
logico e pt·oceJentc que elle fosse r(>jeitado tle~tacrulrJ.~, isto é, convertidos em uma lei 
em primeira díscu$são ~ especial, tem certamence vanwgens. ». 

O SR. AuousTo Mo~TE:\'EGRo-Toilo o pro· A rtalia trabn.lh~ pam expurgar de seus 
.iecto ~ . orçamentos essas emendas ou disposições rn· 

O Sn. PAtiLA RA)IOS-Naturalmente. ferentes n. questlles que absolutamente nada 
DJ.SR. CA.SSIANO no NAscnre:NTO dil um teem que ver, em rigor, coro as leis orça-

aparte. rnen t:1 I'ÜlS. 
Sendoas:;im,Sr. Presidente, o illustre Depu

O sa.. AUGUSTO 1\[0:STENE:GM-Então, por· tado pelo Paró., dcante das considerações que 
que no projecto ha uma dtsposiçiio iuconsti- acabo de fazer, tcrâ "Verificado : ]6, que eu 
tucional, devemos r~jeítal-o todo'? acceito da sua. indicação :l Jll'Ímeira parte, 

O Sa. PAULA. RA~os - N:~. primci1•a •lis- a.quella quc:~lt,•J.-ao Regimento na parte t'eln
cussãe>. quanúo elle e discutido em glouo, ti vai\ discn~sãn e vota.<;üo dos or~a.mentos, com 
rejeita-se, st contém materia. inconstitucional, algumas restrícçõ~s~ 2'', que nii.o a.cceito abso
para. não 5ucceder- o quo tem s11ccedido de lut«m.-ntc a manutenção da prerogativa qtie 
rejeitar-se o art. 1° e approvar-se os demais, tem a Commiss.'.o de Oz·çamento de fuze~ 
ficando· o projecto todo truncado, como já. se l1 aquillo que a Camara dos Deput<<dos não póde 
deu aqui com a reforma. de ensino. fazer,da. apresentJ.çáo1le emendas des...":l na tu-

c~mnr:r. 7 
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rezfl em leia orçarnentarins; 3', que condemno seu parecer, que ~era submei:tido ã. uíscussã.o 
em ab,oluto ns I'ego.lias que se quer dar ao e a vota.ção, não pOlleutlo m<li6 soffrer emen
])o:ler Exe,outi \'O ti e COJbCgU i I', no r meio ti e das. 
mensagens, refm·mas ímpo1·tantes e sêrias, Nenhuma crea~IT.o ou suppressão de em
medid<l$ que narhL tecrn rigorosamente de or· p1·ego, nenhum augmento ou r1iminuiç5.o tla 
çnmentarias, em caudas üe ol'çnmcntos. ordenatlo pt~de:·i>. ter logat· nas leis annuas, 

u~r SR. D:::r-r;T.\DO-Yiuito bem. 1 assim cotHO nenli um:1. disposição tle caracter 
o SR. PAuLA IL\:~ros-Dcpo:s, St·. PJ'CSi· i :PH'illfllJcnte ~: : r~ ncllns_in~luidas. 

dente, comlemno em nb:ioluto as restricçõ~s ~o :u·t. 1;._8+ t.o Rcgl~_ento co~s~t've-se a 
que se quer fazel' iL Camam, nas discus- pal,nTa-:de~l,\.e- q~e 1<\ SUJll)runu.la pela 
sücs dos o1·;;amento~, impodinclo que clht so em, nua nu ~r. _Francisco '\_o1ga. 
pronuncie sobre pat·ecct·es d:L Commi~s~'> de Sala dns ses;o~s, 15 ele .Junho de 1809.-
cll'çamcnlo, c1n r·da(;iiO ils emen•1as apresen- Pm!la R,o,!% » 
tada~ il C[)lbidcr·aç,lío da Casa. A disposiçiío relativa ao modo L~e discu-

t:ondcmno, Sr. Prl;!sid(mte, a snppressão tir-_:;c os m·ço.mcnto~ c a mesma. que a incli
•1a 1'' lliscu,;~ão dos llrojectos orinndos ,Ja caça~ es!ab"~cce, salvo ~ua.nto a~ P\'«ZO
Commis.<io, nos termos •la in•líc:u:ão; ma' '' Jnd1caçao altera a .)a Lhscu~suo e eu rest.a
dcpo:s tle conuemnar tudo isto C de pedir á bele~O O lll03IDO 3yste111:1 adoptadn na za ([]S· 

C:1m:u·a (]Uc nüo uc~eit" ~ t bso1um:1:enre estas 
1 
cuss<tO. . 

modllicac,'(:cs, eu que me tenllo em conta tle Mant!o manter mteg.J·~lmente o al't. 131 co 
espírito l'ral i co, de constr·uctm·, e n::to de Regtmcllto, t~l como !ot app~ov~do em 1893. 
~iruple~ demnlhlor, apres~nto á conSiilc::r:tção M~ni!u tnmoem,. Sr~ Pr~stdcn te, r•;stabe· 
dn. caso.:\ r eliwm;t o.uc nw p:n•ece urg8<~te no l~; c:er o art. 1~<:5, 1sto c, mando qu~ .se)a co~
l~egim e llto, e qu~; deve, nJ.o :<:ttislilzer 0 fim .s:e_n·ada a pahwr;t-d.ebate- que fo1 supprt· 
11Uc t.ú\'<~ em vi;;tu. o nob1·e D ·putado pelo tw~;l com a emel!dtL .do St·. Vet,;a. . . 
Pnra, liliiS attcnder a melhor coufecçã.o dos 1 E ~~te o stJl,stttutn•o (jiiC ufl:e.reço a cons1· 
oJ·ça.mcnto:> r' it sn:~. pas~ag:em, der.ois de um ,Jeraçu.o da Caul:l.ra,Julgal :do asst!h. t?r ?-ttcn· 
exame aeut·a,!o por pr"1te da Cama1·n.. u:.to as _::na~ prerog?tlvas c a su~ tntcJa.t1va na 

K , fd t b t' , t· dt~cussao dos proJ•;ctus. (Mmto ú.:m, mtnlo 
1 ,e,,o scn 1 o, a.pre~en o um s~t s teu IVO, _e bem.) 

-v-era o nobre Dcpntndo pelo P<tra que na Ja'l-
meira parte elle é quasi cópia fiel •la Slli\ in-
tlic:J.~,ão. 

o substitutivo e o seguinte: 
<• Substitua-se a. reform<\ :propo~ta pelD. se- SESSÃO DE li JU:\HO DE 18\J~ 

r~uinte: ,\. di.-cllssiio do orçamento se far,·~ 
l'Clo seguinte modo: (Yido p~g·. 1.jJ do ~o v ol.) 

Entrcg·uc peh Commiss:J.,,, o projecto de . 
Ol'•;amento s :rà impresso e distribuído pelos O Sr. Augn""to :\lontenc;;ro 
Depuwdo~.o Pre,;idente dn Camara rkc!"l'<IJ'a; -S;·. Presir!ent·,:, V. Ex. vü que o requeri
que, estan1lo o pl'l'}'cto rlistl'i!mi<lo, ficar:\. me~to do nolJr~ Depu:tudo por Pernambuco, 
sobre a Me;;a pelo pr~lZ, de cinco s•)ssões di- pcr!mdo f] ne a llldlcaçao que tive a. bonr·a do 
11rna5, atirn ~.lc receber as emen,las. apt•e,;enb.r vá a Com missão de Constitui(:li.o, 

Legisl:1ç-ão e Justiç:J. veiu chover no molhado. 
Fil:do este Jll'flZO, o projec.to coiu a.s cmen

d:ts Y<•llura a. Comru b,ão, que d:J.!'it se a pa
rec<•r, a.p,·escnb.J.utlo ont:'io a;; rnnclilicuções 
que entender pr,,por ao texto pr·imitivo. 
Liuo o po.!'ecer· e illl[i\'<esso, será. dado pu.t·a 
()fdcm üo r! ia e v.hrit·.,;r~-h;t discus,fi.o ~obre o 
pro,i :cio e r.rncndas. Ne~ta di:s,:u~s1o, niio ,.;e 
110derú mai~ t<pres~:nt:.r cmenJas. 

A vuta•)io tet·á lagar, consultanrlo o Pt·e~i· 
uente si <), Cam;).m appl'(JV<t o pro,iectu, salvo 
as emendas e, assim ,;r.nJQ deliberado, scr~io 
<_'Jll segu id<l. votadas e~ tn s. 

Redigido o projecto, co:tf•1rme o vencido,cn
trn.rit esto em 3" discussão, depois de decor· 
l'ido o intel'sticio !'egimental. 

Encerra.La, a discussli.o, o projecto e as 
~men(las irão á COmmls.são para. interpor o 

A Me~a. con,tituidn em Commi>sfto de Po
licia, Jcu pat·eccr f•noravel ú minha. iud[c;t
•)i.o. meno:; na parte rererente ao assum pto, 
de qlw S. Ex. se 'lccnpou ua ultima pal'Lc 
do seu •Lisc:ul'sO, acoimanJO-it de in<;on~(-tu-
cional. ._ 

Hontem tive occ~sião ue llizer a C:tm:J.t'a 
fJUe, não convencitlo, mas vencido, conror
lltava·me com o l)ar.:cer da Mesa e estava 
tlispo~to a acceital-o completame!lte, is"o é, 
I)Xd:dt• dr- indicaç~rr.o a d i~posi<;iio que S. Ex. 
con,idcrl1 inconstitucional. 

o SR. ENlhS ::'.IM,TlNS-0 verua.d!!Íl'O é 
mandar lo;;o emenrla. · 

0 SR. AUGUSTO 1\lO:'>:'l'J::lS'EGRO-A emenda 
jlt e:>iste, ella consta do parecer dil .Mem .• 
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Qmtndo o Sr. Presirlentc ti-.ret• de r Gr a. o SR. Er; ÓAS 1\fAR'I'lXS - E quem inicia. 
-vo1o.;! a indicação, naturalmente.f;~l·o·h'l pot· n~ Ca.m:tr"- e>~.es proje-~ to;;? 
p:n·tes e a. Camaro,, conrorru.>ludo -se com a. o Sa. ,\.UGIJ:>1'0 Mo:s't!l::SEGRO- As Com· 
opinião rln. Me,;u., r<:jeit:l.ri~ e,;ta p;'l.rte. )fas, tni~~i!es re.;;pecti-ras. 
Sr. Pt·e~id~nte, quo a r·cfm•ma do ncgf!!lento o qne J.igo é que 0 PoJ.•;t• Executivo tem 0 
<) necessa.r1a, tudo d emonstt•a (.lp·d (·:los·) li irei ~o de 1'8met t~r, JlOr 1 r~rn~ng.:ns, -projectos 

Afàra. o me u il!u :ttc rtmigo o Sr. Nch'a, os ,[c !et f!!iC veem a. ch:;cussao da CD.S<\ dispen· 
deroai;; m·adot·.~;; qu l ~e tc~rn levantado. par:l. sa,1os de prim~i1·o i_~H' !IO l'C~imen tal. . 
di~cut ir a imliczçà.o conie-s(\m que ex;stem Por cnn,;eg-n~ntr.,~r. ~ ~·~~t\ente, o que C5Ut 
noRegimeHto sérias htcuna.s,lncuna<. que pro- na p:tr·tc d;~_nl!nha 1nd:caçao rcfc t•ente a. ••ste 
vocaran1 o snbst\tur,i v o do illtt; trc Dellttt=tdo "-~SllHI\}to, nao e ~a t~odo <ti;:: um um:~ extens<~.o 
por Santa. Cath;trinn.. do po1ler cou~t~tucHm:ll do Prtstdeuce da. 

O annv})asS;to\o, )_)[)l' occa~iü:o rle discutir-se j Rui!tt?lica ; ú r\ regulamentar:lo dos .JJoss~s · 
uma. i nJicmçã.o de re!'orma em um p ont·J in- tt•a.,ntlt'J~ mternos.. o .mo< lO de dl~CU}tr 
significante do Regimento, innumet·as em.m· as mc.te_tl :~S sul>:!J&~tlrhs a. no~sa. ~p.r,•ct:t~tto; 
dus iora.m <tJH'esentadas, t·xtas e lias cem- c o itegHnento_na.o c_ rmns do q \!e isto. ~;,ta. 
stam da synopse, e em al~uma.; das qnaes rui regul:unentaçao &x rsl•J em todos os patzes 
beber ide~ para con:;ubstancía.r n:t m(nlta. que possu1.1m p~wla.mento. 
índicaçr~o. S:- . Pre,i • .lcntc, e ; te asstimpto ~ de g1•and•~ 

Eu não inoovo cousa. n.lgumo, não quero imp()rtanci<l.. 
ter aqui urn 1n·er;ct de invun,,ão; súo í<lé:~s O modo pot· qu<l S·3 díscule c ~e vota cs Ol'· 
mui_lo velhas, muito batida~ a. que dei form..- çnmentos, a extccsii.o ·d :~ s prerogativas par-
1!<1 minha. inclicaçfío. la mentarcs tem siJo objccto de profun,Jas 

Não fui procurar co usas clesccultociüas pat'.\ <:riticils, •le grande celeuma., em tii;;cu:;;;,ões 
trazel-as á a.pt•ceiaçíi.o da Casa, :<ão cousas que se ll!em tr<lY<\do em toLios os puizcs que 
P.:ttigas, soUiç •S, algumas das q u;LCS mu~ to pos.suem parlaruett!t; . 
coinbatidas. Sr . Prcsider,te, indubita.velrnede os par-

o SlL PAVLA R.Dws- Pcrdiio; V. Ex. 
tcrn ahi uma nov-in:tde f]Ue slio as tae3 mE:>Il· 
S<tgcns do Po:.ler Executiv;, pouet·cm ~er 
convertidas ·em emendas nas C:l.UUa 3 do,; o:·-
ç·amentos. · 

O Stt. ACDU~TO Mo:>,iTE:'\W.>Ru - C!'cio que 
V. Ex . llâD compreheudeu o pens<truento
dcsculpc-rne dize! o- que se encerra m~tn 
parte da minha. iuuicaç5.o. 

l:J.tnentos teem-sc a !';~st,Ldo da t•uz.ãn ltisto
ri co. da s u:t C()llstitu!çi"lo . 0/;i.o en.; ino nada. 
;\OS St'5. .n.-,put:vlcs, uizc:ndo-lhcs que a 
r.• ziir, h i~toric:t ,lo: P•l!'lilmr.n tos est ;1 .:xacta· 
menV:1 no C>tab~lc~imcnto úe um poder pat·J. 
coutrab:tlanp:· ::1. :tc·o,:.Io rlo exscuth·o exer
ciJa. desta 011 ,!aC)ueli:l. úil·m~. na decretação 
d"s rJ..:spczas publica.~ t' no cst:l.ilelecnneulo 
c.h; sul>siuio f<mJe~hlo pela JMç:'i.o para. occor
t·cr <I ~s::a..~ de~ve~a.:; . 

o SR. B.\ t:Ho.;.\ LDI.\. d:i. um :.\lJ'Wte . 
O SR. Jl c,;r;-sro MONT~<:.' E',; tto-Estou f.J.l· 

hl.n1lo :;oh ponto 1\c vista reswicio de minhu. 
ittrlicação, ~t)lJ O ponto rJc VÍ'ltn. Ot'<;a.:nenta~i() 
d<i. decretação da deSI)ezo. c ilxaçilo da. re
ceita. 

E' :;ol;rc este pioM que gyt'il toda :t minha 
:HgiJtUC!ltaçfí.u. 0 C~l'tr3 e, e pOl' isto diZÜ\, 
'1U ' f\S parlamentos teem se afust;;,do da. r~t
ziio h ist. .. l'ic;~ do sua constituição r1uo.~1to ii. 
tlcnr~tação do rlc;;pczo.s c do subsidio CJUe so 
pc,[a (~ Na.çii.o J:·:tra cobdl' C.>ktS despozas. 

. \ p:',i\'ll e qu ,; Clll todos OS p<tÍZCS UC rc3·i.-
0 Sn.. PAt.:L.\ RA>JOS- Como base tlc c~- men},nrla.ment:\1' (;, qu<~.r..do IhHo em reg-i -

itv.!cs ; co:r.o p :c•jccto, nã,•. mcn pal'!::.mctlt;l l', ::ão CHll~\'l'gO :t ?XPrll>Slio 

Eu não trato tle mensagens que o Presi
tientc lla. Republii:a pos~a ll it•i;;i r ao con
gJ·e~so no sentülo ue ra.zor incl.uir níJ. cau,\a. 
do orç,~meuto est:touaquelt:l. d\sposição. l'\ií.o 
trato dís.so; trato das mensagaas do Presi· 
<lente da Repnl;lica, porque cll<J p0ilo diri
gil- (tS qmliJClo e como qmzc,r ao Pode.:> Legts· 
!ativo, po1·que clle tem , por diruito const itu
cional, a faculdade de dirig irao Congr·c~so 
mensagens prop<H!LlO tmlo al.)u illo quejulg:w 
conveniente uo s<:r\"iço publico, podemlo 
até eu dar projectos de lei ja elaliur::tlos ~o iJ 
os~v. Cór•ma. 

~ . co1 n 0 :mr-lt!Je:;e Lia. t::Xprcss:.o-rc;,:u ue:-t p1'8· 
0 SR. :\ n:;t:i-1:0 ~lo~TI-::s~:cmo - \.0'110 pr~· ~ i ·i~ nci:cl ffil>' e,1u:o svnor.i lU:l. úe re~1men 

jec~o . Este~ j•I~ J ·ctos s~o •.•l~p~n sath:s ria, i•r t-1 tios p:<r'LtHWil t!'~i em tõ~k·s E·~·.,cs p:tizei , t~m 
mcm·a. dlscu,~a.o ; e~t~t tst.:niJto n0 h.,·g-l- l s~ L).>i to " t: <'i ~i::a soi•:·c o l tlo~l . J pelo qual s:\o 
mento . d~:-rc·1 ~ t·\a s :ts :l t!spr:1.e~s pnl!l iens . 

O sr". f>.-\ fiL\ R.-nros - S;i:r> ].'>l'.Jjec:o::> Etl'.:e r.tvr~ !l~Cnt·~ , o,; Ftrlawcnt~s t •em-~r. 
orinnch,.:; de mensage!ls <lo Gove_l'l!~, mas g~ta i. t•:wst't>!Tiludo. d ' It· dos que uovi~un ser p:l.l'a. 
~:w a.pr.~sentno.~cs Iléb~ Commt,,ucs Ja ,.a· conter o P~:d~l' Ex.,cut\vo ,:entro ,\e c :rtus 
mu.r:1, lilllitc~, em ·ver·uadciros fu.ctOt'\!$ <Jo au., 



C!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 25/0012015 11:18· Página 14 ae 29 

52 APPEND!CE 

gmento, d_o cz-.lScimel}to das. despC7..as publi- O Sa. AUGUSTO li!ONTE:o;t;;GRO- Sr . Presi· 
case dcs 1mposto CUJO voto t; neceõsario p~ra d_en t.e, d i.;;, e . q ue algumas colooii\s in~lcz.a:> 
cobrir es..-as <lespezas. t1_nham acompanhado a molropole neste n'lo·-

9 Sa. A.'<lSIO DE ABu.Eu- Meno5 llffi llosso v tmento de restricção á iniciativa paria· 
pa1z. mentn . 

O SR. AUGUSTO MoNTE;';'EGRO- Sr. Prc,;i- O SR. PAuLA RAMos- Estou comnr11hen .. 
dc,nte ,. na lngla.terra~ paiz pratico por e>.:· dendo agora o espirito d<t indictl~~io. · 
ce.Iencta., em quo a lthllrdade é por assim di-
z1~r um postulado, os pa.rlo.mentos b~m c·Jdo 9 StL AuGUSTO ~101\TE:.'\EGRO-Note-se, não 
S() aperceberam desse perigo e soub:lram in· e&tou tratando 1lo Br-a.zil. 
troduzir no seu mecu.nisrnu orçamenta.rio os St' · PJ•esiJcnt e, o resultado cht politica. 
p~eciso~ ~reios para. conte1• os ~eus propl'ios d<~. !nglaterra a x·espeito da discus!:'ão c -vo
clJ.sperdiclo~ e csbanJamt~ntos. Assim é que-. t~ç<tO do~ ~cus or,;umentos, tem sido 11al:tvel. 
desde mmto tempo, existe na ln••la.ten·n. . o~ seus on;;tJ?elltos sü.o os :11ais b~m orga
creio q ue desde 1705, votada na ca~1ara uo~ n1zados que hoJe existem. E' ext:rn.ortlj na r io 
Commuos, uma. disposiç:ão pela ()ua1 elh~ 5_1 o decrc~címen tn que tem h:wido 11as despez<IS 
r ecusou o direito de acceita.r. de qualqner publicas ua lnglater t•a e ~obretu•'o a <>r·ande 
membro do parlamento, p~tição rdativa. à a~nortiza.çt,o que ella. tem potliilo razer"'na sua 

· ·somma a lguma. C;)nc:~rnente a s ~rviços nu- di v1da. considera.vel; c5ta. tt•m so1fri1lo uma 
blicos, nem examinar moção a1n-umn. ten- diminui~o, g l'aças ao cuidado. grn~'-<'l.S ao 
dente ao voto _de um snbsidio l.lU ~"lca1·go pa· acerto. ~raça~ . a inex<?rabiltd~ tle com que 
gavel por melO dos fund 0s ccnsolido.llos ou tem sruo applicado o art1go reguneotll ~que 
outros. que Dão os que fos sem J"ecommen - o'..Jedece a C~mara dos Cowmuos. 
dados pela. cor ú..t . . A propo~1to dGSt"' inox(lr;tbil ià:Lde, basta. 

Esse ~ovimento a q~a o_bed·~ccu o parla- 1 c~tar _um facto quo ~e enco!l~ra. nes_te jornal 
mcnto 1nglez para fU;!'tr as t riste.> canse- (••wsu a-•do) dado com o e'pmlo ma1s hbe l'al 
quencias dos dispct•dicios pnrlamentat·::s... de ste ~eculo, Gladstone . Assim é qn., em ~i 
(peco Jic:cnca. aos St's . Deputados 1,ara díz1,., de março r1e ISQG, durante o ex:t.me do orç;\
que nao estou taUando a r .i:>pelto do l)razil , menta ~ llm. Deputado i<prc~entou um:L moção 
estou fal1>~ndo a resp~i to d a. Inp;latena. ) qrte _tta? ImpOi' t<t':a pr·ecis:J.mente em u m 
para_ evitar e:;ta. poli tica (Je disp:Jrdicios foi cr ed1to 11npntavel as t!espezas puhticas. mas 
insptra.do pela necessidade de pôr obi ce~ ao que affit·~a.v<~ a. neceõstdo.de e a. urg'"ncia de 
natural e fats.l abusG, do dit·eito de in iciativa u_m cr~dtto para. <t sustentação dos voltmta· 
parlamentar. em outros pa.izes considet-ado rtos •. anm de ob te r clcsr"' insLituiç-ão todo,; os 
c~mo inherente á propria funcr;ão constitu- ~et'\'Jços rp~e d ia. pudes~~ pre~t·1r e as:eg1uo.:. 
ClOnal do Poder Legislativo. lhe I) rweCJSO t1es~n vol vJment(l. 

Essa.s dis posições, Sr. Pr. ~sidenb. o.inda O Sr. Gl~~.dstoue decla.ron e~.;;.1. moçEJ irrc-
níio foram julgad:~.s snfficieut·1s . Em 1866 0 gttl<H' e f()l-a r cj :i t a.r irnmodiat'. 'mente, di
r:arlamento voltou ~:.o assnmpto e por uma. z.eado_ que o p:\pel constit ucional da Cnmar:~. 
outra. disposição ainda mais positiva a inda em na.o de aug.ucnt~tl' t!e;;p :!zas, 111M o.o con· 

· ~ais taxativa., revigor vu, rero1·çou '0 . que tr:~.~·to de retl uzil-~ts Este exempio quo qu ero 
t1nha votado em li06 . I :>tJ con ,ta do voto t~a1.er a Ca1~1ara, sen·e p;wa 1lem011Sl~ar qHe 
da. Camara. dos Communs de 20 de março na.o se pr·ec1~a s~rr comer-.::·n.üor·, a lllorital'io 
d o 1866; ?H reaccJOnill'IO, como appron v e cho.tnat•-me o 

Sr. Presidente, c~te exe mplo dado pc;lo 1llt!stre DciJtlt:"lo pela 1bhb , meu amigo St•. 
pa.t:lament~ ioglez, foi seguido pelas suas co- Ne1va, para ~u,~n.tar:~e ides;; de"taol'(l.em. 
lo01as quas1 independentes · c uma dclla.s a. Gladscone, esp1r rto lrheJ·at consagraria polo 
colonia Viotol'ia, chegou a~ ponto 1Jc in t~o- :nundo •. _~., ue te~·a por occasião de sua. morte 
d uzir· no seu texto constitucional a ,lisposi.;<í.o :ts ltmnl i.:s tuçõt:s ma.i5 be!las que um homem 
referente a. este assumpto . Assim diz u. Con- pode receber no t\m de :ma carreit':1; Gla· 
s tituiçuo ela Victol'ia. em um do~ seus arts .. d~tnne, o chefe do p•wtido liberal inglez, 'o 

«Art. 57 , A as3~m bl0J, te••i:>lati ,.a não ter~ l ho~tcm que COilSUb~tnnciou t o, los OS r•rincipios 
o direito de _propor ou de r;rmular um Yoto, ~~~~:mt~d.?<' e_qn e .sou'be f~l_zel-o> vencer na .sua 
u mo. resoluçao ou um viU ten rlo por object.J a !.a.r1?· !-•l(IA.bton_e que fot ~emprc na Eu1 ttpa 
a ppropriaçã.o de u ma par te do fundo co;tsoli-1 iJ, V~7. _oos oppt' J tnt c~os C{•ntra ts oppress~t'ê~:<; 
dado ou ele tolos os outros cl ir•eito:; contribui- n _GI·ltb tone, pe lo ex~mplú q ue <Lcal ;o de cttv.r , 
r:ões, rendas, lucros e i 111posto~. !il ella n~o na.o rerm~nayam lllea ~ dest" urde~. achava , 
1'or antes -recommendnda por uma rnensa"em ) pelo . con~~·at·t~, I)Ue _nella~ :;c '' pow.va <L ver· 

0 
SR . "' · ~ dadetra nd;L tln<\nceu·e. 1ht Ingl<lt<H'J':J. . 

.. · ~AnnoSA ~liiA-Thcol'w. d tl ~m ex- Sr . !' r esidente, em Franç-.a Jllio .:stamos n<l 
ecut1~o s_.~1pre VIrtuoso e um legtslativo me$ma situação da ln,.laterm · alli a inici;~
sempie VlCtoso. (Ela Olltr iJs. apa;·t.:s.) ti v a parlamentar tem 

0
attingido a. proporçõe:; 
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collossaes e com o exercício desta iniciativa Isto significa, Sr. Presidente, que lã., so· 
teem ct•escido extraorrlina.riamente os otça.- bretuilo, porque o orçamento já chegou a. um 
mentos, não tanto devido ás despezas exces. -ponto da exagero q_ue começa. a ferir a.s fon
sivas pam manter a SU>\ força milltar, mas tes da produccão nacional e atlingir aquillo.· 
sobreturlo pela. insaciabilidade do pat-lamento por assim dizer, que é o necessario para. 
no sentido de augrnentar as tlespezas com a vida. do homem, o perigo tem tomado pro
fins que nito visam muitn.s ver.es o bem pu- porções de t{ll ordem que a opiníilo pu
blico. blica se move no sentido de obter que se sup· 

Não s~ria. fóra. ele propo5itO comparar os prima por inteiro e;;ta arma perigosa. que foi 
tlous systemo.s postos em Pl';~tica em França entregue a.o parlamento a respeito da. despeza. 
e na Inglaterra. ;cubHca. 

Assim é qne a Ingla.brra, rlepois das guer- Sr. Presidente, um dos meus mais dístioctos 
rn.s UUJ!Oleonicas, de.via 22 milhare:; de mi- amigos, que segue com amor tLS discussões 
lhões de fr:tneos; hoje a. tl ivirla ingleza alcanr:a dest!l. Ca.su, e que soube tambem que me 
sómente 16 miltlares de milhi'ies. interessava por nssumptos desta ordem, lendo 
. Por seu la.rlo n Françn, que rlepois daquellll. a indíc:1.ção que tive.occa.sião de apresental' ã. 
gn!lrra em qne multo gastou, tinha uma divida consilleracã.o desta Carnara, offereceu-me esta. 
de 6 milhares de mill1ões de l'rancos, hoje pequena brochura, em que se lê um discurso 
deve nada menos de 33 milhares de mi- proferido pelo presidente desta liga, o Sr. Ju
lhões. les Roche, cujo nome basta declinar para ver 

Qnanto ao orçamento francez, o exame tle que se trtJ.ta de uma (las mais bellas espe
suas cifras b~m patente torm os desvarios [ranças daquelle paiz, republicano que não 
da. inici<~.tiva p:l.rla.mflntar. pede licença a ninguem para sel-o, mas repu-

Emquanto r.m 1874 oorçn.mento ft·ance:-: ele· blicano quo pr~za o seu p(l.iz acima de tudo e 
vav·s.-se 2.6Z3 milhões. no orçamento p:tra que procura S{llvnl·o do perigo que a elle se 
189~ vemos r, cifra collossal de 3.4i4 mi- aatolha. ser o priMipal, no momento actual 
Lhões. das fin::l.uça.s ft-ancezas. 

Sr. Presidentr;. ultimttmente fundou-se Nesta conferencia, o Sr. Jules Rache põe a 
em França uma a.ssociaçào muito ~uriosa, nu os perigos da. situação l'ranceza. deante do 
denominr-cln «Liga dos contribuinteg contN o augmento constante dos orçamentos daquelle 
augtn(!nt<J das despezas». paiz. orçamentos que j;í. attingem quasi a. 

Nesta liga acham-se in;:criptos como mern· quatro mill!aresdemilltuesdefra.ncos,!luantia. 
bras '.t.ctiYrJs e proeminentes vultos distioctos esra que, distribuída. pelos habitantes daque!Ie 
da pl'lítica rranceza, figurando nella, como paiz, dá uma. cotiza.<,ão tão Rlta que e a maior 
propagandistas, Deput.dos, Sena.dores, ex· na. esc(l.!a das quotas com que cada pessoa. 
membros do gove1•no, em fim todos aqueUes concorre para. os orçamento~ uos seus respe
que entendem qU•3 c chegado em França o ctivos pn.izes. 
mom~:nto de ])ôr cobro ao r1esrcgra.mento Elle , patriota. como e, descreve, deante da, 
parlam(!ntar qua.nto a. despeza:>. pressão que o fisco hoje exerce em Franca 

Contint'lo a insistir com a Camara. em que sobre as for·tunas dos cidadãos, o que seria 
estou fallanrlo sõ sob o ponto de vista. restri· uma declaração de guerra naquelle paiz, em 
cto em que colloquei a. questã.o ao inicw.r o vista. da~ necessidades inadiavei:; de dinheiro 
meu diseurso. para. JlOilcr manter, não só o exercito a. 

o Srt. PAUL.\ RA:-ros-No Brazil, si se crc- atirar contr:1 o. i_nva.sor. como tambem para 
:1sse uma ligô1 dessas, acredite v. Ex. quo os manter a ram!l!a rmnceza _que ficasoe no3 
membros llu. Com missão de Or·çarnen to p~r- s~us .laresidesptda da protecçao dos paes, ma· 
tenceri:•m a e!Ja como socios honot·arios. r1rlo" e fiLlOs: 

' Elle exa.mtna d•;talha<lamente o svstema. 
O S1L ,\t;C.U~'rO MoeiT~~EGRO - Dizem o~ in;;Jez adaptado, pela Cam~ra dos Communs, 

est.ttutos rlest:L ltga, que Ja go~a. e:n França. tn•opugna no sentido de ser adopta.d.o pelo 
11.: uma. certa. populartdarle, o segUinte: parlamento francez emenda equivalente. 

<~ Al'i;. l. • Fica formada, fóra tle tod<\ Além disso, mostra. tla. maneira a mais po
quesLii'o politic:l e religiosa e rle toda questão sitivn., :1 mais ímpressionadom., a mais con
de protecl);~o ou r1e Uvre cambio, uma liga dur\i>nte, qual a funcção dos parlamentos a 
dos contribuintes. respeito da despeza. Leio para a Cama.ra. 

Ella tem pnr objrcto: 1", ol!t.er que a c~- ouvir : 
mara dos Deputado.~. cu.i:t mi~srw é rtefenrler <<Todas :1s vezes qu<', sob o :mtig-o rcgimen, 
os dinheiros (1os contribuinte~. supprima a os Esbdos G:~raes reuuiram-se. nii.o era para 
inici:~ tiva parl:unentar em UlateJ'ia de au- dizer <.tO rd : «Pedis·me !O milhües, oôs vos 
gmento \le ct·editos ou rlc crco.ção dil•ectn ou d11mos 15 », mas, ao contrario, para lhe o:t
indirect.a de de5peza.s novo.s, assim como fa:~: plic~w : « 10 milnões. é muito, não quere
a Camara. dos Communs da Inglatet'I'a.>> mos votar sini'io 7 ou S». Os deputadas da 
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· antig~ F:rança defendiam;pol~, o rl.inheiro dos 1 petuosa que va:e ~.volumanuo os orçamentos 
contr1bumtes contra as cxJgenCJa~ do Go- e calla vez mn1~ sugando os recur.ws d.a. na.-
verno. 1 ~cão pot• meio dos impo~tos. 

Em Fl'.\11\f:J., estamos h~. alguns :tn liOS c•:11 Vejamos nos dou;; paizes que ;;cabo de 
Rcpublica. Como em :1os:::t quali<.la•le (!e cibl' qual o r;cgimen n'um altoptadoc no 
Deputados nós temos muit.1 nrnl·i~ão, quere· outro, j)l'Opugnado por ftistiut:tos homens de 
mos ser o Govel'no. Temos rerido todas as E>t3.do. Em um conEeg-u iu-sc supprimir prn
nttribuiç.ões do Poder Executivo_ Somos nós ticamcnte a iniciativa uarlumentar e em 
que governamos c nú5 uo mcm1o 1.empo an· outro s:> quer tambem applicar o mesmo sys
torizamos as desnez~s. Como n<•s f,zemos tem·1 atlopr.ado na Iuglatcrra. 
questão de ser eieit1.H, ]lt'ocm·amos l'awr :L Ch~g:J.nrlo a nós, peço licença n, Y. Ex., 
corte ao~ nossos eleiior·c.o;, g-asL1mo;; o mais S:· . .Presidente, par:t referir-me ú minha in
larg-amente JlOSs!vel para >al !~fazer-lhes us dica,ãq que foi acoimacla de inconstitucional, 
dese.ros. por um lado, Yexatoria por outJ•o, de medida 

Quando digo nossos eteiton:::, ü t'll'ecis'; di;:,- que 1:cm lollicr a. liberdade dt'S S1·s. Depuh
ting-uir. Temol-cs rle d:tus especies : o~ que !los, coarctar seus direitos, sup;1rimir, pOi' 
não dtzem na .. !a., ~iio os que pa::aro; os que a:;sím dizer. o p!!.rlamcnto. 
gritam muito. :>iios os que recel:<Jm. » O q:Je existe na indica<;:•o que se assemel11e 

. . a. i~to qnll venb;, de cxp<~•r n.os Ses. Depu-
Outro trecho que dC'~PJ;tYn. P"\ 1lca.n te •l~s t:J.c.los '1 

o111.os <los Sr s _ 1 ~~pu!a,~o~ .e o ~c~UHl·lo~. 1 ~eJ.'o:s I C\ ão tnq m i no. i nici:1 ti Y3. :pn.r ]:1 mentM ~ob n. 
do tlll~stre pu.Jl,1d't"' r~el~~~ pn.ta. 0 ;:·1 p.u,:r. 11 / fi)rma tl•J l>~'~iectos ele lei; sómcnte estabeleci, 
adopç.to dn. !De.!Hln. cuJtHLL no R<:>"lmentc do d.tu·u:Jt.e a. dí;:cus,ão do;; orçamentos. al()'umas 
]la.rhmento mgl?r., ac:rc~~ent~ : . . 1·egra> teH<lente::: a entra var um· p :'uco o 

«Desta mane:ro., TWO c m" IS pcs>n·el nna- pru1·ido de emfndar as propostas a.presnn· 
ginar 11m subterfugio, u:n mo,·im~nto con- 1;:1<1~1~ i consiue:·a~ão da. CasR. ]',·Ias na. 2" 
tornante qu::t[([U' \1'. pei'~littin<lo :1.0:> d!C>pn- clisru:;sãc, ueixei cumpleto, perfeito o direito 
tados arro~a1·-se ns funcç<>es .g.~vyrt.l:~mPntnc~ Je q m; act~talmente g.os:1m os Srs. Deputados, 
em m:\le1'Hl de l]rcspcz·•, a lll1C1:dt \':1. p:n·l~.-~nem s1qucr c0lloque1 um entrn.vc ·para o 
rne!ltu- está rig,?n•s :ment•·.hloqnc-,u.la. <<Não ox~rcido dt:"stc direito. O entrave que existe 
ma!s IJouquots u. Mo.!·gnr:d:t. ! » C$l:~ no Regimento actnal. 

Tra•luz ú mar~em o uislincta nmig-o f]llC ~úmcnte na 3 ' .cliscus8riO qua.ndo O orça· 
me o1rercce11 a brodtut'<\.: «.\co.ba•lo> O!; r·a.t·- menta cltega ao utt1mo turno ... 
tiies aos c lei torcs! )• 

A rc;;pcito tleslc llHlsmn :\::;su:npt,, ,,,~
crc~cent:t" illu>tnl !JoHwln du est.a.•lo>: 

«:\ssi lt:. Jmi~. JJeiJltl.Una ~Ul'Jil'•.'%1l po~;,iyel 
(rorerindo·>e ú lngla.tc,rra).Em Fl'aH•;n, a c:t<b 
insl :Lnte, de ímvrol'i >o , YOtum-~c mcdiJ:Ls 
tr;H.ln:dn•li)·.So poP .Jc.spez:LS e•JIJSÍdl't'a n•i s. 
lU(·~ mo ~ob ;1 :pro;•o'>i<;'io de um si rnples 
ucpuludu. )> 

Accrc,f·t·nl:\. u :tnnoi:~<lor cle~tn. broc!wra: 
<tE' a con!i!ll"l'l\•;:io da~ r,HkllLlas.>> 

O Sll- Ne.1 \'.\-Suf>;Lituiu·~c ~ r·on te !ern~·:",o 
u:tS t•OlOIIlia~ pcl :t~ listao liiÍllbtf•l'itLCS, 0 flUC 
c mrtis :tvi!t~tllrc. 

O Slt. An:t·,;·;·o \lr::o;n::-:1\Gl:O- O I']Ue qui~ 
tlc,moustl':tl' :':. Cum:1ra. fi)i qu(: umo. rampanha. 
no ~'Jntido de püt· Iir•:iles ú inici;Lti\';]. t •arl~
mcntar a respeilo de tlespr•ns, encont·•·:~. :q·oio 
em ,1.utor:JadP.:> rcCOlllH:citias pot· tor],, o 
munrl•). 

O qnc quiz demo: ,;ll':l.l' ú. Cumar::t (:)i que 
uma. co.mpéi.lllm ncst•• seniid1.1 niio :; .. •ri:t um 
despro]'o.,;ito, urna o!l'~n~it a rliroit% con•Li· 
tncio:wts : Jl(•]o contr:nio, "iH'J·cspondet·:'t '' 
uma. •:o1·rentc que la.vr<t <lm tauos l'~ paizês 
que possuem p::tl')<l.meuto c que se vPem do
:miuados, ;::,terrados por e~sa tor1·ente im-

O SR. PAULA RA~Ios-V_ I~x:. supprímiu a 
2" tlis<:us~ii:o; nilo permitio que se fandamen
tt•m emendas. 

O Sit. Au·~r:sTo 1\IoxxE,'>EGRo-.•• o que fiz 
nnicamente foi mud<:r a discussão (]Ue ~e 
fu.?.i:t antes par:t depois , qna.ndo a. C:l.muro.. 
•Jstá mais habilitada pn.m n di~cussfío. 

O que se dá actualnwnte ~ AprPseníarlo o 
pt·ro.ieciC>, abre-se <1. rli~cussão, os Deputados 
pron•.mciam tliscurslls apre~entando r~mendns; 
volta rmtüo o projccto á commiss5.o que dá 
p:: rr:ci?J', sobl'e o qttnl não h a discussão, dan· 
r!o-oe <t cíi'curnsta~wia de tel' a Commissão de 
Or.;arnc·nto n dilt~ito dt> •tvrcsentat' e:nenrJas 
e mo•!i:ic:u' emenrlas uo3 ll•·pubucs. ll!CSmo 
.:r,poi~ :lo l'ncerrnmr.nlo. Em l'eg-ro. tudo ist:0 
•t•.:1·e ~er Yot:1do sem mu.h; discns~ão. 

O ~no <lU faço? Que o projecto permaneça 
~~~brc" \le~a. tlm·ance um certo numero de 
sc.'<sC·r!3 diurnas para que receba ;tS emendas 
dos ~r:,;_ DPputados c dl·pois que :t com
mi~oil·J der p:tl'ecer sobre ella.<;, depois que a 
Cn.lll:ll'a. c~ ~.i vm· insteuida ~obre wd;1 uma 
1l:l.~ emendas e o texto do p<·o;cct·.J, abre-se 
d i.-;cu:::-;iio ampl:i, niio só sobre n~ cmo!\uas, 
como ~obre o po.recer e o projecto. 

Po1·tanto, não tolhl n. iniciativa dos llOht•es 
Deput3dos; tram:portei a.s discussões que me 
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pa.recbm inconv011ientes em um rnotmmto! Venho propúr;). Cam:1ra. uma pequena re 
parn. outro, em que u. Gama,·a. pee~ume >c stricçfí.o á sua iniciativ:c pal'la.mentur em um 
estar ma1s elur•' 'ada. , da(1o e dete1·miuado momento, por occasiã.o 

Su na 3" dis~usão, Sl'. Presidente, foi que r •ll:. o1iscussU.O tla!- leis annul\s. 
qui:r. co !tocar um P' tJ.U6no o!Jst"l'nlo no j Repito o que tlis~.e. St•. Pr'"sídente, ao co
direito dos Deputados apresentarem emen•bs meçt,r o meu discur~o. ao t-ererir-tM :·~.s pa.la-
:to orçmneu to. vras do meu illustre collcga o Sr. C'..oelllo 

O Sa. Josr:: AvEtri'<o- A' torrente. Ci~tra.. , 
S. Ex., com o seu roquerJmcnto, que pa1•a. 

O SR. AUGTJSTO MüXl'l>;-o:EGn.o- Só nclla, 
SL Presirlente,flli quejÜigueidevertolherum 
pollco e~se d irei1;o ll : :1pr,;~r.ntar cmenr!as, 
crcando d~stlezas ou :'ug-mentando llS .iâ. con
signa(las no orç>lm•·nt•>, só lhes penuittinrlo 

- apresentar "s que dii~Jinubsem de;;pezas. 
O SR.. PAtiLA. RAM<"•:>- ~am mesmo conser

vando as indic:tdas na proposta do Go\·emo. 
O Srt, Avf.üS'l'O MoNTE:\"EGP.o - ~1ns por· 

qu<'? Porrpte acho que é na ;?. • tbcussão que 
se deve cui<.lnr rias emend•\s mai3 import:\n
tes. daqnclla.s que cream e au~mcntam llcs
pez:J.~; ó nesta. di~cus>ff.o que:". c,mi!.t'a pDdera 
astwlal-as e a.prccial-as devidam··nte ; de
vendo, portanto, reskingir-se na 3"dis.:us~i\o 
o Llil·eito de augrnentar a.s consignações j:\ 
n.pre.;;ent:J.d:,s. estud~,das <l votad~ts. 

Qaanto eott'~ longe a indicação que propo
nlLO, elo que BC fc:z no pn.ri:1mento inglez c· tlo 
que se pret,~ndc fazer no fr;·ncez: 

No parlitmento inglc;r. to!be->:e completa
mente a i niciativ;t do lJeputatlo, nTio só em 
orçatncntos, como em pl'ojectos or<litwrios : 
aqui •leixa-se sua ac~""io co;uptdamcmte li v t'c, 
creanlio, angmentando impostos e uespezas, c 
votando le1s crcad.oras de novas despP~as, 
dando-lhe assim a plenitude da sutt inicia ti v a 
pathmentctr. 

.Somente na 3" discnssão do orç1mento, foi 
que propu% ttma pequena rQst.dc~ã.o r~gimcn· 
tal il com petcncia da Co.mtlr:1. 

Rem vê V. Ex., Sr. Pr:•sidcnto, qne estou 
bem n.oa•lrinhado; não venho sustentar aaui 
do;Jt!'inas nascid<~s do meu cerelJro, nfí.o vcn-l1o 
pl'OCU1':tl' incut it· 110 an1 mo tios 1:;!'~. D<J pu t.a<lor,; 
doutrinas qt1c so cl!contram é~o na llli11lr' 
fraca c humillc illto· lligo•ncia (''''' riJloirulos) 
nenhuma a.nlOI'ida•le tendo pn•:t litzcl as we
valecor no espil'lto •los illustre~ Dc;puL:ulvs. 

mim tem ~implesmentc, tleswlpe-me a ex
pr~:ss;í.tJ. um caJ·act<,r prutelatorio, mesmo por
tl ue jú. cedi ~ccr.ita.udo a opinião da :"-lesa, 
pOl' isso 'lu e, se rn q ur, c:v1"' um de nris cecla 
um pouco de suas cpini•ies, nií.o podemos che
g,~r a um resultn.deo pmtico. 

Acuo, Sr. Pre;;idente, que este e o mo
mento proprio par-1 esta. rel'orma, r1ue e 
quando nus vemos ensarillla.dns t\S a.rmus do:. 
dous grupos que se deglo.•1 iamm neste Con
g-resso, que devemos ÍaZC1' alguma COUSa Ue 
util e pruvc;itoso; não é qu(l.ndo se t'<'accen
dercm a;; lutas. mas sim qua1~do nos acha
mos nisto a que o nobre Deput:,tlo pela 
Bahia chamou paz de Abrallão, que devemos 
:lprovei tn.r il occasião para mo1li lic<ll' de modo 
util o Uús,o Regtmento intel'no. 

E' ne~ta cccasiiiu tJ.Ue devemos approvar 
qualq11er refor·m:t; du<lo o e"pn•ito que pre
siue os tra.b:üho3 da Cam::tra, d.-~.do este ac
cordo, CJ.Ue pórie-so dizer tacito, estabelecido 
entre um lud.o c outro do. C::.m;n·a, a refvrmu. 
vem no momento psycltologico, vem no mo
mento mais propicio ... 

0 Sn.. C,\S~IA"O DO NASCD>EI>TO - Esta ao 
menos não tem a pt·es~t"to do e~b.do de 
sítio. 

0 SR. AT"•~U5TO MOXTE:o\Eun.o-... C por 
i~SO é qu", Cild:t 11111 •k llu~. St:IU desaire, tle\·C 
cr·U<)l' tHLquiJlo que !or nccc>surio vara. che
g-s.rmos il média da op!niiio que existe no 
cspit'Jto 1la Camur<1. ;:;obre o n.ssumpt.o, 

:\lo,;, Sr. Pr•\-idl~ntc. o •11l·~ quero rlit.Ol' no 
discur~o com o qual t·~nllo t•oul.:vlo t:tnto 
tempo ú 0:t!ir&, ,·. qu.~ a minhr~, Íll<1icaç:Í.<.I. p:tl·to 
J;o nm pt·incipiu mil. Q!tú doYc ~cr int r·•clll-
7.i<\., no !li•S~o l~e.~i ment.o :tli m dtl tj 110 r~ar.t o 
!'uturu H<io t~tlhanto:> qne u .. s :l.l'!'ependl:P de 
lllt\"<'I'JJl,.,; t~ci~<lUO tle 1:\ZiT hojl' Obl';' Ütl boa . 

.[) SR . .T'·~Ii A nu.r"o-\··. Ex. c Ulll t.ro.b;l- vontade, 
Ihador. (i!poiados.) \'vltn, Sr. Pr·csi,letüc," totaai' <'m consiuc-

0 Sa. PAULA. R.,~!OS-Da. minh:t J)il.rtc sabe rilçi'io os uou~ pcm:o.; de minha. imtic:l.çii.o, 
0 3.cat.unento que me merece. (A)l:liarlo$.) r~;fel'entcs aos projcctos de or•;nmento ou cre

:lii.os vindos do Senatlo com emend<tS, que J?OL' 
O SR. Auc;usro :•.1o:'>l'TE;>o;Er::rw-Venho mos· ell::l. 1•otlt>rJ.o tl(~ixar de ir ás Commissões, a 

trar um dos l"'l'i:,ros que r.ntcvejo, em occa· juiz;) do Presidente da Co.nw.r:L. 
siíio 1le pl'l,fuw'a ct·1sc fm:tnceh·a pa.l':c c;.tr Sr. Prcsidl'nt.e. nii.o preciw r.•petír o que 
pniz, em Qll~ urge encci'l'a:· os :ll'ç~mcntns. •lb~e ho~tcm. Esb disposir;üo existe no Ro
em um vcn'd::\deiJ'o ciren!o t)e f··l'N>, alim i: c gimel,to fl, , S&n:J.:lo o rui t~<J modesb na re· 
Itoderm•'s l!a'.ür com hom·a e d1::;·nhiade rla p:r- ror ma que pretendi !itzm· no R"gimento àa 
sição em tJ. ue nos collocou o accordo fiuar:c~iro Cannw:~.,q ue nà() Lh!i [~ medida a ex tens:\ o que 
de junho. dla. tem naqut:ll<J, Caso. do Congrasso. 
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Naquel!a Cas:J. elo Parlamento todos os pro
jectos vindos da Camara dos Deputados com 
emenclas, nos ultimo:; oi to dia, de sessão, 
podem ser dados par:~. or,lem do dia com dis
pensa. de parecer das r ~specti v as Commissõe5. 

O Sa. CuPERTINo DE SIQUEIRA- Os oito 
ultimos dias da. nltímo.. prorogação. (Apa1·tes.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Isto é 
questão de redacção-o R!!gimrmto diz-ulti. 
mos rhas de Si):>São ; qur:r dizer - ao aplgar 
das lU7.es. . 

O Sn . A wG vsro ~r ONTE:'<I::G-Ro - Mas, como 
dizia, no Regimento do Senado e:~:iste a. dis
posição referente a todo,: os projectos vindos 
da Camal~J. com emenda.~. Eu, modesto como 
fui, limitei a esphera em que ~e applica.m ;1,;; 
di::;posições do Reg-imento do Senado, que, 
como se sabe, t~~m produzido ~!li excellentes 
result:dos. 

o SR. JosE" A VELIXv-E e fielmente obser
vado. 

0 SR. AUGUSTO l\IOWTEi\EGRO-NO~ ultimos 
oito dias poderão os pro,i~ctos a que rne refir•o 
ser dados para a ordem do dia., a juizo (lo 
Presidonte, quando elle assim julgar neces· 
sario. 

Hontem o illustre Deputado por> Santa Ca.
tbarina impugnou esta disposição porque, 
dizia S. Ex., a Commis::ão niio estava no 
caso de dar parecer verbal sobre estas emen
das. 

O Sr~. PAULA RA~ros -Não disse tal. Isto 
era. uma in,juria. a Commissão e eu não faria. 
Di,:se.que torna.va.se diffiell. 

0 SR. AUGUSTO MOX'l'E:-iEGf\0- Disse que 
tornava·se di filei! á Commissão do Orçamento 
externar-se sobr,~ essas emenda~. 

Cito ao nobre Deputado o caso do Senado. 
Alli' as emendas n.ure.,entadas aos 11ro,iecto~ 

não voltam a Commissão P<H<L soffrer pare· 
ccr, e esta da seus pareceres nos discurso:; de 
s:;us relatores. 

Oru, pergunto ao nobre Deputaclo, não se 
poderia fazer a mesma cousa aqui?-

0 SR. BARBOSA LI :.iA - E como saber si 
estes pareceres verbaes s;'Lo a op:niiio da Com
mis~ã.o, ou de quem os produz? 

0 SR. AUGUSTO MONTJ·:NEORO - Basta uma 
simples declaração do (leyutado. (Trocam-se 
diversos apal·t,~s .) 

A questão reduz-se a pouco e não traz di'fi
culda.dCl na pratica.. (A.partes.) 

Refiro·me aos oito ultimas dias, ao fechar 
da C:~mara, quando é urgente ·,tar as leis 
de meios. 

Digo o seguinte: 
. « Nos ultimos oito dias de sessão os pro
J Jcto~ de orçamento ou de creditos vindos 

com emendas do Senado poderão deixar de ir 
á C•1mmissão ile Orçamento, a juizo do Presi
dente da Camara, 1ieando ã. mesma. Commis
sU.o o direito, durant·.~ a discussão, de interpôr 
verba.lmente seu parecer.» 

Isto é no primeiro ca.so ; mas no caso ainda. 
de maior urgencia, fie<\ disposto d" seguinte 
fórma: 

« Dentro destes oito dias, em caso de ur
gencia, poderá o Presidente da C:• mar<~ con· 
sulta.l' esta. no sentido de determinar a dis
cussão immediata dos m:JSmos projectos ; si 
assim resolver a Cama.ra, abrir-.se-ba. logo 
a discnssão, ficando vreterida a ordem do .. 
dia. » 

Aqui, já. não é com a sua autoridade que o 
Pre.;idente colloca na. ordem do dia. os pro
j~ctos vindos do Senado, rna.s a Ca.rnara. quE'>, 
coasultada a respeito, determina. a discussão 
immediata dos mesmos prqjectos. Por con
seguinte não dou dire.ito ao Presidente de 
preterir a ordem do dia, e comecar a. dis
·cussão pelo projecto de lei emendado ; dou o 
dit·eito de dispensar, de 'dar paro. a ordem do 
(liil os projectos vindos do Senado, mas, 
quan•lo a urgencia to1· ainda maíor,a Cam;tra. 
terá de ser consultada para que tenha. Jogar 
a. discu;são immeuiatamente. (Apartes.) 

Passarei agora, Sr. Presidente, á ultima 
p:1rte, á suppressão da. l" diEcttssão dos pro
jectos originat·ios das commissües da Ca~ 
mara. 

Penso que esta medida. obedece ã necessi
dade de celeridade, seiD pJ•ajuizo do se1•viço 
parlamentar; equipar·o esta P discussão tl.os 
projel}tos rlas com missões aos pr ojectos vin
dos <lo Governo e do Senado. Verdade é 
que a 1" ~liscussão versa. sobre a. consti
tucionalidade e utilid(l.(].c dos projectos, ma.s 
ninguem nega que :tquelles quo veem do 
senado e do Pre~idente daRepublica., e entram 
Jogo em 2~ discus~ão, podem conte1• inconsti
tucional 1dades. 

Ora, si 1:stes projectos não sorrrem a. 1" dis
cu~.,ão,si a re~peitu dcst~s project.os lla a. 
pr•esumpção, que póJeceder ã. ver\ln.<lo,lle que 
são const1tncionaes e utcis, porque pat·tem do 
~lous importantes orgiios, nrn do B:xouutrvo o 
outrl) do Lo~islMh·o, porque não na. do n. 
Cam:rm suppr·imir csl.o. I" ui~CUS$:10 dos pt"'o
jectos oriul'ldosda~ Commi:osõcsqu•J ell<1. ele~e., 
escolheu• lo pu.r·a compol·as os Deputados mtüs 
aptos em certos assnmptos? 

Por conseguinte, a. disposição que tive a 
hon ra de inclurr n<t reforma obedece ao pensa
mento de celeridade, sem preterição do ser
viço ou do direito que cada Deputado possa 
ter de discutir, porque, accrescento, que por 
occasião da discussão do art. 1• poderão dis
cutir a constitucionalidade ou utilidade dos 
projectos ••. 
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SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 1899 o Sa. PAULA. RAl!OS __,.Isto é que e o j 
maL · 

0 SR. AUGUSTO M ON'I'ENEGRO ••• -e isto está (Vide P"-~· 18G <lo Z" vcl. ) 

n? Re~imento, rel:~.tivarnt:nte aos pr<~jectos! • =-
vmdos do Seno.do e do Executivo. Eu a.molio O. St · ~aleao Ca:.-:valhal- Sr. 
o art. 118, uccr·escento mais um item. - Pres1dente, J~lgo. qua e.da. mwha parte uma 

Pois nós não temosatéasuppresoilodeduas grando.ou~~di~1. mte:v1r no presente debate 
tliscussões em cer tos projectos, como succede para chscut1r ~ proJec~o n. lO A, que crêa. · 
com aquelles que versam sobre interesse pri· um fundo espec1al a.ppl!cavel ao resgate e 
vado 1 outro paru. tunda de garantia do papel-moeda. 

. em circulação e dá. out ras pro-v idencias, á. 
. 9 Sa. P ACLA RAMos-Ate sobre o estado de vistt\do parecer da. Commissão de Ol'oamento, 

Sttlo. que recommend01 a. sua a.pprovação integral-
O SR. AUGUSTo Mo~TE::-.EoRo-Isto é lll<ti!! mente, t\ffil'ma.ndo mesmo que o projPcto 

antig o. Não temos materias sérias e qu~< formúla com verdade as merlídas financeiras 
pol' sua. natureza. soffrem uma. ~ó discussão~ indica.da.s pelo Po1ter Executivo na meosa-

Chamo a attençii.o do. Ca.mara par<.~. o que gf?m deste nnno ao Congresso Nacional, e â. 
foi lido hoje aqui, a :r<:speito de votos do vista rias tluas votações signífica.tivo.s da Ca.· 
Sen!ldo, contraria nua muitas decisões da Ca.- maPa tlos Deputa., lo~. 
mara.. O Sr. Dr . Augusto Montenegro, qua.ndo 

Parece.me a té que estas medidas, q.ue fundament ou o p~·ojeeto, pediu que fo~se elle 
versa.m sobre interesses privados, deveriàm a.pprovado sem altel'acues, e quo a. sua. a.p· 
merecer muito maior estudo por pu.rte da provação era uma. obra pa.triotica.. T rn.ta.·se 
Gamara.. de um projeeto governamental, de cuja. im-
Nad~ mais t enho a dizer, Sr. Presidente, e media.ta. acceitaç'i.o por p;1rte da C~~omara o 

termino pedindo dcsculp;~ á Canmra por ter Sr. President e da. Republica faz questão da 
abusado tanto da sua complacencia (nV:o apfJ ia- cnnfi<~.nça. política ; trata-se mesmo <le um 
dos) e ao mesmo tempo agt·a.decendo a atüm- projecto q tte, segnndo e voz corrente, foi re· 
ção com que vnviu optniões q\\o sem duvíd>l flígirto em uma dai> mesí:I.S do palacio do 
contraria1·ã.o a de muitos da.quelles que me C:ttt.ete. 
hom·am com sua a.ltcnçiio. Na realidade é umn. ousadia. minha vir fa-

E:>lou convencido, porém, de uma. cousa.: a zer n. crit ica. d ;ts m edidas govet•narnentaes 
>'eform~~ do R t>gímento, no sentiolo de regular compendi!l.llns no projecto em discussão. a.pre· 
melhol' a votação dos 0I'çamento::; e <ie reg u - ciando-as em blóco, em ~U!l delineamentos · 
lamentar , por assim dizer, a 1niciativa. dos geraes c em ~U<lS particular idades. 
Deputados em augrnentar• despezus ... Tomei o. palavra n este debate, porque te-

O sn. BA.ltBOSA LI~IA-De reduzir 0 Depu- uho p!'incipios asoontu.dos sobre t1. nossa cr ise 
t•do ;:~. lawr 0 meuor m"l possJvel. !inanceir•~. e tenlto a responsab!lldade de 

0 SR. ,\ t.RHJ:-:1'0 MONTEN81a'l.O-••• e Uma 
reforma neces~arin . Si a C~tmara não :t fizer, 
estou convenci,!o que o paiz ha do 1\J.zel-a ... 
G~t. S!t. Dt·:ruT.\ tJro-E' :L re volu.,,i1o. 
O Sn.. Aua tism Mo:-:TENEcatG- •. . pel:' pr1.lS· 

~ft.O 1l:t opiniiio pnhliea. pela prc>SÜ:•> ô.os con
t ribuin tes. IJUO não podem ,·er o.ugntr!ntlld· s 
as.~im os ~cus onc:n•gos ol'iun•los do h aposto. 

Peço quo a Cam:mt rl!Cl ic:l.a. bem ~obre 
o voto que va.e 1l111' . :-liio tenho, St•. Presi· 
<.l~ntc. a.ut.ot-idcvle, ni\o teuho ~s ;:ct'<~ll<,:o.s rlc 
que csto. r o(ormtl. vin;.cne, lll:J.S i~to é uma 
p colra lfUe levo ptu•:t e~ te e<lilieio quo, estou 
certo, s~ril construido, porquanto estou con
victo quo mais cedo ou ma.i~ ta rJe es t<t re
forma. :::e !.';Lt·a . 

idéas enuncill,las na. tribuna rln. C(tmara elos 
Deputado:; de s. Paulo e em artigos publica
dos Jleh imp1·ensa. 

A mi11ha atti tude neste debate é perfeita
mente explíc:wel e lf•gica, mas ante> de en
tra r nn. ap•·ech1ção do projecto, tenho ne· 
res.sida.cle de diZ~:r algu n1nS palavras sobre a. 
mi.nh:t p<>siçao politic: ~ em f1·ente ao Sr . Pra· 
sidenlc d:t lt Eipttblica.. 

Declaro que nii.o presto n poio politícn a. 
S. Ex ., c o:-te meu proceJiment•J decorr e 
muitn n:\tura.lrncnte da attit utl e qu e assumi, 
quando combnti nas urn:1s a sua cnndid1ttUra 
p:tr·a. o olcwado Ct\rg-o, que hoje JegalmCilte 
o~cu pa. , a não sP.L' que S. Ex . mude a. situa· 
çii.o politicu. . 

Antes de cont inuar, apro-veito o ensejo, 
tambem, para. rleclarar que não votei no no· 

Tenho conclui·lo. (Muito bem; muito 1-·; m.) bre Deputado por Minas Geraes para o ea.rgo 
de Presidente desta. Camara; foi meu um dos 
votos em branco que apparecer a.m na. votação, 
c;.uasi unanime, que s. Ex. recebeu . 

Proseguindo na ordem de considerações, 
que havia. encetado, cumpre-me diz.er, que 

s 
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jã. no anno passado nos u1timos !\ias de ~es- a.t titude da parte da opposição? Onde estão 
são, nodiscutiN ;e o pr0j~cto Alft•edo Pinto, os act<·~ do Sr. Camp:'s Salles, que provem a 
m:;~.ndei uma. necla.rnção de voto, qu~ foi pu.- sua niio sol idat•ierla•lc com os chefes goYer~ 
blica;Ja. no Joraa~ do ('r;m;;lo<cio. e na qual narnentaes Ar thur Rios, R~lisado de Souza, 
ailirmava., que üa.tantlo-:'e de uma lei, qne Seabra, Rosa. c Silva, Roclriges Alves, Pau
pda sua natureza, pelo. IJrecipitaçilo com que lino de Sour.a, Lui-z Vianna., Benellícto Leite, 
foi votada, era consilim·aua como uma. Jli'll- Coell.Jo e Campos e outros mui to,< que são os 
'Viden<:ia di} CIJI't{iaa~:a pçlilica 1w qaalidarle d,; defenwres da sua ca.:~lidatura ~ Para que 
a.rl-.:cna,· io cl•) GollCn'<·, e na impossibi!\clade ele S . Ex. possa govcrn::tr com 03 elementos re
ser conseguida a sua completa r ejeiçiio, li- publicanos, que r,1rmr..m a opposiçiio P•Wla
mitava.-me á apoiar as emend:t~, qne j ulgllva. menta.r, serJa mister que l'õmpe~sc com o 
mais a.pproximadas aos príncipios lil>etaes, :grosso tio pa.r-ti•lo, que recrJmmenda. a sua. 
que pro1'es~o. I c;mlidatura. e que ate o motnento presente 

Esta minha attitude sô -oot!ia. modificar-se' tem aS'-umiclo '' ma. i~ tremenr1~~ re='poa;;:.bili
dcnn te de uma mur!anca. • p<>litica opet•:ula darlc por todos os actJs praticados pelo Go-
pelo Sr. Pres!clent~ da Republicn. Yerll•l rlo Dr. Prudente tlc .Moro.es. 

O SR. SEA-DRA-Em que sr:ntidü essa mu- Repito o queja tlí::::e em uma ca1•ta ante~ 
dança'! rior :-a situação politicD. não mur1ou-se, c 

o SR. Go\LEkO CAP.'Ç'AUlAL-Antes tla c1ci- ! r·m·tant') 3. minha attitude tambero l)ãO pódc 
çiT.o presiden cial, a p!'oposito ue bon.1.os e rnuila.r-se })C!!O.> mot ivos _que licarn l'esum i_
me~mo de iosi nu:~ções feitas na. imprensa, damente exposto:; ; trac-~t o meu r umo, e so 
de que eu :1.poia:ria. o Gn,·er·no do Sr. Dr. o_ rnocl tíicarct quu.udo os acon tecimentos po
Camp'~ Salles, t i•e necessidade tio accen- l!t~eo:;; me ;.rconsclharem outra norm•~ decon
tuar mui to clal';I!IlCnte a. minha. po . .:içiio. e em ducta. » 
miuha. rlefe?.a. escr•evi _no D1: · ~·io d•: Sanco __ , s r. Pr.:sirlen te, aquillo, que pr:nsnva em 
um[\ car·ta !JlUito termtnante, ccn l" p:t:so a. dezembro 110 l8lYi, data em que r1z n. publi
lcr os ~ . ·.gu1n tes trechos: ] cM;5.o da. minha c:Ll't:J .. resultado da aprecia-

« Não ~ei qunes os motivos occuHos que ção que fo.:d11 do momento político, p.: nso 
pl'O\'Oc:lm diar:o.mentc l:o:tt0s extrtwagan t ~s • a int1:J. li<•.ie ; m:rntenho a. mi nha conduct u. , 
sobr::: ~ ~ attitnrle dos Dêputado; opposicionis- j pot·~iue a indo. não ha um:t mur1anç:J. de situa
t :.ls, mas o que p o"SO :tss,3verar <: que no mo- çã•J p0lit icn . 
mento político actua l é mui ln cl;tru P. ck fi
n itl.a. a miuh:1. po.;:iç1o, tle m'meira a. n:!o t!ci- o Sr>. . SEAl~RA-E' mui to coherente. 
xar pairar a menor r1 n vid:l. . O Sr: . (hLF.Ão CARV A u ur.-Além dis~o,nas 

Deli:t. nff.o ~c clC]Jrehen!le, :le foí••mn. al;rn- vesp()r:,:; d" clei~~io de l d1) março,ern a1' tigos 
ma, qut! cu es tcj•t rewl vid•) a pT·o;;tor r1poio 1lc <>omb;~. te elei toral, e;;crr.d o ScJg·u in te, que 
,.0 Go\'crno futnro d,1 Sr·. llt· . Canrpos Sal!c:;, t;·a:;o ao conhecimen to da Carnar~. p<1.rn me· 
"· •v!i1\;.to go..-cr uamcnt.cl, cu,j: ~ el~ i r;no c.·t:i l!tO!' e:q~lic:tl' 3. min!Ja attitude ::~,ctual : 
seurlo p•·ep~.r:tda pela~ JMdidas de viol ~uci; , << Gnvern<~r jiL não é prover o be m p:,blico, 
empreg::tda~ cont1·a cllcl'e:; r- ~pub! iua nos pre);· c-xtcrminat· as rivalida•lEs inuteis, concor!·er 
ti):do~o:<. pcl;t capriciH>l'il. n~;Ji•" •ntrnm or.le- p:u·:t que <::v1a um saiba cumprir o SC!U ele
nau:~ eonlm o !Jr. L:iu ro Sntlr\·, c.tn•lidato v•·-r ; o ~ystema a.ctua! é unico ~ origin::.l 
compr:ti~lot•, c r•elo <'S i.•ulo ele ~itio o 1m\b a.b- nos armaes da historia rlos go\·ernos. 
suril ••, que ~c encomru no:; n lluaes lltl um Governar é transforma•· o pa.il. em um vas
po-.-o civiliz:tc],), lli\' CI'IlCn te fjUC lra n5f4 ll 'll1liU to C3.tnjl0 de l'Cpresa\ia.s i ni•]U<lS, e 111;\tar a 
o texto .:ons tlt uci•mal prttr·•o ' '' " um:~ at·ma l :i !'llll<la mcnt:tl, r ouil<tn•lo aos rcpr.-~:;ent::m
tor•r•iv.ll ele• d· ·~por. i :<rno e ele t:ppr·. ·s~;L.. . t ~ c:la N:tc;1i.o :1s s•tas immuni•larles const itu-

O li\' . Ual\\l)t<,; ~ ..r l b> , (~!Ubt)l' < l em ~cu mtl- cionat:'<, (, ,(er:retal' o c;;tado llc:-,it to p:rra uis· 
nil;:.~to l<~llb:t pr·c:;a.do as rut•.~rn<:s doutrinas solvct• vergonhosamente o:> partitlos e piei· 
e •J:; mc~lllos pl'incipil)~ r1 ue l'urHmm o :pro- l:!ar com 1l••sassombro os postos oflicía~s pa.ra. 
g·rn.r!lm:r. llo mr. n p:u·tiüo, <! , ' c:~nd i· l:t l:u otn- amiQ'!.S do P'~ito ; governa L' na RepuiJlica Fe
cial de uma. r::)lligaç:ão p:u·ii la:·iu, que! H lS- c'i.erativa. Brazilei r(l. ó preparat• n succes~ão 
tenta hoje u <Jo\'et·:w, u.mvar·an•lo com su•1. ao rn·csiúente, \mpediwlo que o eleit .. l'atlu le · 
re$llJn~at.ilido.de :~. sitna<;ii.o que se formou. e g ir.imamento i ntPr venh<l com su;t vontade 
qna, un.tla um:t c:·i3e iu~pcr:.ulu. e violentfl1, :;obc.ra.na n~. e:;colha. do Chefe da Nnçiio. 
bem ]JÚtlc cl1r-g ar atá o ponto extremo da U ::.r. ca.m !•OS ~:llles t1nsta forma. assume 
restaur~tçii."l monarchica., ta l é o c:J.!·acte t' re- , grave rospon~abllidade p~rr.nte seus compa.
tro~rarlo dos pduciJ,g.es netos co govoa mo tr iotits . 
actual. Coocorrlou com ns rlccrebções vergonbostl.S' 

E demais, onde estiio os motivos imperiosos do estado de sitio c com as prisões de Sena
e politicos flUC possam explicar semelhante dores e . Deputados innocentes de qu~tlquer 
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crime; auxiliou o Sr. Prudente de Mora~:s no Dit(CJ estas palawas, que julgo necessarias 
trabalho da :;cisão do pnrtido republicano. paro, o meu governo nestn. Casa, c mesmo 
que constituía. urna força. e uma garantia para ju,;tificar de um mo•lo cab~tl o apart.e 
para a vida dn. R·.,publica : consentin no ann!- rpte <lei ao nobre o ,put:tdo peln. Bahia, 
quila.mento do <~::&ercito, destruindo os ::CUil qutHH1o orava e apreciav:t a situa~oão poli· 
elem13ntos mais artlentes na deresa (lo iolcal tica. Lia cama1·a, :passo a entrar no exame c1u 
republicano ; tw1o SclC!'ificou - tradições, projecto em discussão, quo rapnto da rna.· 
cl'enças e dedicações cimentadr.s poe muitos :xima imporbnci;r; ellc patenteh o pensa· 
anu<Js de propaganda. mento r1o Governo e nos mostru. qua.l o ~eu 

(([>oder'â S. E.<:, coroscr·v·r·se fiel aos com· programma em a.ssumptOS financeiros. Nr.s
p1·omi.~sos moi' •as q~<c as.,·wniu l;a;·a com o pu r· tas questões, o meu pr•Jcsr1imento nesh Ca· 
tid·J, ~~~C 0 1) IÍ clC(!Cr'f Jnara S 'l'á. pant::tdO fdaS ID\llh\IS i<leM, pelaS 

«Ceriar>le:>'k ,.,;0 , c' si 0 co;~t;·.~;·io ,(cor.tecer, miuhus ·~onvicções; <.-orno le;üslador cumpro 
.terá enltío r ;-.1 h i·{ o 0, J?epu~lica. » um deYel· dünilo ao governo ti<\ minba })a· 

tri:\ t otlas u~ medidüs que eu julgar que são 
O S1;.. SEABR.\-V. Es:. estava cohernnte. uteis e que ~li.o necessal·ias para promu-

mas não est·~va exa.cto; amrmo que a situa- v1• 1·em 0 :;eu progresso e a sua gro.ndeza. 
ção não mudou. Trata-se (Je um lerreno ncutr·o e assim con· 

O SR. GAr.EÃO CAlWAT.li.\L-Rcpito, po•1cra ft:sso que exercerei as minhas altas attri· 
o Sr. Prestdcnte da. R<~publica conservar-se buiçlica de• Deputado, discutindo os orçarnen
fiel á colligação panilhrta C)Ue o deg<•u sem tos 1: ;Ls qucstDes de estado, uespreoccnpado 
traltir a cn.usa Tcpul'licana, cujos destines 1le quaesqnet• sentimento~ p:..rtidn.rios, e 
estilo cntl't>:;ues em suas mãos? B~sto. olhar nesta. conformidade me alegrarei bastante 
pa.l'l.l. o sct·narlo politieo da. no>sa p11t:-ia; semp1·e que as idéas do S1·. Presidente d(t 
basta uma. v1sta retrospectiva nos ultimas I Rqml!Hcn e::tiverem 1le accordo com os mi
succr>sos para se ilivisar o rumo qw: os nha,.;; não presto um favor r;essoal a S. Ex:., 
acontecimentos vuo tomando em qun~i todos tr" ballw pGlo engraut!ecimcnto d~t miuh;J. 
os grandes Estados d;t, União c em muitcs dos 

1 

p:.tlrin., cumpro o rncu de,·er de legi~l:\.clor. 
peq~onos Estados: (':t!;:wt,·s.) :- . . L:1mento que o lifo.jecto não possa ser emen· 

O;- eleme~tos rdro,. ados es~.LO dorn1.nemlo, rlado, de sele que as emendas e;;tü.o de ante
e naO ~OSSUilldO elJes O verd<ldetro senttmnlttO Jll:i.O cundemn:tdas. 
repuLltcano. ( • pt~rl,:s) o luturo se nos ~11re- ~ , __ .. V E. 
senht duvidoso e a propritl e~tabilií1a•lu C\a .~ .. rt. ATJG_L'ST? ?lf~·~rE:->•:·;·no :- ·~ ".~ 
Re'[)ublica. ~tá. :~.mcaç«dn.. (i\p,o·les.) Jl()(.e usar do dtretto de emonl,\r o 1ll'OJ.Cto ~ 

Diante desta. perspectiva, cumprindo um ::itta. vontade· 
dever rn.pital de republic::~.no, conservo-me O Sr.. GALEÃO CA RVAIJIAT.- Bem sei que 
ncs mcm;; antigos at•raiaes; ahi esta.rei con· posso usar de~se direito, mas a gT;tntlo maío
victo, defendeotlo em priT.n~;>iro loga-ros idéaes ria d:1. Camn.r:t, ::tcomp••nh:1nrlo o parecer u;l. 
que guitJ.ram os chefes r<!publicanos d urantc I Commissã.o, l'E',ioJi !ará cet·tamente quaesqucr 
rt propn@.Jliln.; procu:r~.roi na. medida uos /e meadas qui\ llH'em apres~ntau<lS. 
meus r<!cutsos susteutar a bandeira que se l Sr. Pre,i•lontc, seria mo ti v o para grande 
desfraldou n<t patriotica reacçiio contJ'a, o l exult.amcnto da nossa parte, ver as ioleas dlt 
golpB rk esbdo, c mais corajosamente am.:i· boa Joutri11:~ linnnceira t!xpenditlas no men
liarei a sustentação tio prograrnma que ser-\ ~or·~m lll'C3ideucia I, si por•rcnturo. d las em:l· 
viu llal'O. co_nsu1J~tanc~ar a heroica r.~~istencia 11Ls~em do ~'il'' convic~;:Io pt·•lfunu:~ o l.lcyrl'i
republicamt. encamm!tada. pelo l\larech'll t.amentc ortema.l~\. lntd11.monte, mto é o..wdn. 
Floriano Peixoto. o cas<J, pois a f'ltlln. llo logic~t. n a.ntinol•ll<t de 

:.:estes n.rrain.••s espero inevitavelmente uI algnns cGnceitos e propo~içiie~. que alli so 
SJ•. Dr. [':J.ffijiOS Saltes, que tem não peqncno~r··~harn, tr<nl~l'l'\l.IU-llie a. duvillu." deSCt)U
compromissr.s como propa.!.(andist:t Ll:t J.:.epu- tla.n<;l\ de que o S1·. PJ•r.,:iJcntl; d:.\ Republicn. 
blic~' . pas~on ao hd.o •.la vct·•la•ln sem querer vel-a, 

invo~aniln os sentimento~ Jla.tri .. t\co~ <lo ou ,:elll querer ll]lUl'al-a. eotrto c~>nvinho.. 
che!8 rh Kn.~ão e !cml.Jr:1nrto-llH! a glorio,a Não é poio um l'esoluto progrnwmu finan· 
deresa tb. o1•olem c d:~sno\':ls i:tstitui<;ües ~1Te- cr-iro aquelle que S. Ex. traçou na sua men· 
t u;ttla pelo ma1·ech:1l Floriano l'ei~oto, apouto .> .. 1.g-em. mas sim o enunciatlo de theorias e 
a. S. Ex. a~ (•norm<~s re,;pons~üúJi,(,ldes que, IJI'inciJJios, :dg·nns realmente bons e ~ãos, 
carro"n :;obre S<JUS hombros. porém mescl:'' 'os. ou mesmo ap:~iados sobre 

A Í~erJublica, .n"o: erba.lla p.;Jas malores outr·o''•. quo• pé·Z~·me diz+a, !he são inteira
difficulrlar1c;o possJve;s, c;1rr ae da connrgeu· mente lllC•Jmp,•.tn•e!s. 
cia •los elementos sincer·os e desinteressados. Comqu>Jnto S. Ex. p.reço.. pendet• mais co
Só assim ell~• c:tminharâ. paro. os seus altos rajosc>mente :pilra. o lo.ilo da boa doutrina, 
destinos. para aquella, pela qual de IQnga data. me 
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tenho batido, são lamentaveis as concessõ3s 
que faz aos preconceitns que. tão fundameute 
arraigados no espírito de urna certa· pal'tc do 
no~so publico pensante, tec:m sido at.é hoje o 
maior estorvo .pa.ra areconstituiçã.o das nossas 
fi~anças. _ 

Parece que S.Ex. queren,1o enver~:dar velo 
caminho, que se lhe afigura ser roelbor, he· 
sita. no entretanto, e ainda não l)[ens.mente 
convencido, accem1e uma vela a óeu~ e outra 
ao diabo. 

O projecto n. 10 A, apresentado pelo 
Sr. Augusto :-.-rontenegro. procurando cnnsubs· 
tauciar as idétls da. mf}nsa.gem, para. conver
tel-as em lei, ros :nte-:;e dos mesmos defeiros, 
e está. pois a meu ver, muito longe de pod&r 
produzir quaesquer result:~,dos praticas. 

lnspira-se, é vei"flaàe, na necessidade rle 
J'emovcr o principat mot i 110 caus;vJor da. crise 
financeira que jà ha. tanto tempo nos n.!l'Jige, 
e que li>i o abnso da omissão fiduciaria incon
vertivel. Neste ponto, estou com elle de 
plen?_ accordo, despr"za.ndo po1' oompleto a 
opinmo rle tanta gente, a quem se afir;ura 
qne exis~em outros factores tla nos;;a <lept·es
são economíca, pois CJstou certo e ou~o aifir· 
ffilll' ~ue estes ontt·o~ rtctor-es, npezar ae 
quae.>qucr a!}pll.rencias em contro.rio, proce
dem em Hnha. recta daquelle, )sto ~. que 
todos se (iüam ao (aclo originaria do obuso do 
papl!l-moda, sem o qtlal nao tc,·iam -vislo a ir!~ 
do tlia , · . 

:Não e, porém, bastante, nem c tudo. reco
nhecer o facto e condernna.l-o. Legislando 
sobre elle, precisamos em primeiro logt1.r es· 
colher os meios ·c bern menir o seu n.lcran ·~e. 
afim rle que nã:.> se tnrnem. ou em impro!i
cuos p;:,.liativos, ou nos al'ra.stem a exa.ggeros 
que nos aca.rretariPm maioras males, do que 
aquelles que p1•eteodemo.s remedia r. 

Um::~. vaz acceito e bem a.."Sentado que todos 
os nossos males fia a;uxiros p?"llcedc,,~ rla cl~s
mtlol·i:;açilo do meio cirettlante e que (1, rlP.svalll· 
risaçã.o 8e or•iginou r!o p t'Op!·i n excesso, a 
sua 1·eç rlori=oç,7o, desde que eila pó !e ser 
realizad<>. pela l!!iminação <lo denunchdo 
excesso. é a med ida pl'irnoeJial que Jogo se 
impõe. Mas até que pcnto nos ~erti. licito 
leva:· um:\ tal ,-e~al&ri:: 'Çi'ío, no actnsl es:.a.rlo 
de consas, dentro rliJ justo, do equitativo, 
sem ferir ne:;astl'adamente o trabalho e n 
economia nacional, sem provocar uma cl'iso 
maior que nquclla que queremos cstancad 

Xcste p:~rticula.r o pr<>jectn e completa
manto mudo, pelo CJ.IHl, d~~vo suppot· qn.a o S<\U 
au tor r.traga a espr::I'll.nç•t de que poss•tmo:;. 
em tempc-s mais ou menQs b1·eve:;, volt«r i:~ 
taxa da. p:trida:lc de 27 dinheilos por J.') 
adot:>tada pela. lei de 1845, uinch llCl.ie em 
vigor. 

Assim sendo, dous grandes perigos se nos 
:~.o tolham; porque, ou a revatori::açao por 

cir cumstancias impossíveis de prever e de 
refl·ear se fará rnn.is r<J.pi,l:~mente do que 
convem, e ne~te caso os iut~<resses da pro
ducção iuterna do paiz t8rào iorçç~amente de 
periclitltr sob n. violencia do golpe, ou el!a., a 
?"e~alo?"i::aça?, se H\rà por demais vagtu•osa
mente e atra.Yez d·~ ~altos e recúos mais ou 
menos pronunc!aúos e, neste caso, não sahi
remos da situaçito falsa em que nos aclw.mos, 
sem c:tpi t!les re:1es p:na fomentar o nosso 
:lesenvol~·imento, ,;e111 meios efficazes de ga.· 
rantir n. estabilidade ao capital estrangeiro, 
qne pretendemos attrahir, e que por esta 
razão mesma continuara a desviar-se do 
nós. 

Parecera á primeira vista que, existindo 
urna gl'ande margem entre a nctual ta.xa 
cambial de oito dinllf::iros c a taxa lP.gal 
de 2.í, que o nroj.~cto em discussão implicita
mente mantém, e:;ta rua1'g,.m rleve crm~ti
tuir um lHaior ínceotivo pa.r:J. que o capila.l 
e;;trangciro se disponh:l a vü·, a seus riscos, 
interess;1.1·-;;e no nosso desenvol v hnento, dupla
mente ~ednzido, por nm lado, pela perspe
c~\va do e$pemdo bcro na alta progressiva. 
do c.tll tbio; e pelo outro, com o lucro com 
qu<l deve cont,lr. como resultante dos pro
pt•ios negoci~1s em q_uc venha empenhar-se. 

Puro enga.11n! O capital não é aventu
reiro. A e:xpel'iencia, a grande mestra., en
siuou-lhe que a per.~pecti"'!t de gr.r.nde.~ lucros 
ti con·elntr< da de [J'r(ittdes prejui~os. 

JI't duas especics de prestamist·ts ou de ma
nipul ulm·cs de capitaes ; a dos capitaes pos
···uidos e <~ dos capiw,,s 1uZo p1sstúdos. E' esta 
ultima que é su:::ceptlvel de deixar- se in
flu:mcbr pela lJCrspectiv<ula. alta do cambio, 
porque ,j.Jt,':J.ndo com dinheiro obtitlo por em
prestimo, ~ô pó•le, pol' iEso mesmo. interes
sar-se em operaçõ~s õe curto prazo e de 
prompia. liquiclac~o. Não póde ella a.nxi
har- nos sicã.o epbemera, e quiçil, damnosa
mente. 

A outra clns>e de pl·esta.mistas, e.t que c 1lM· 
SHiMn• dos .~e~ts Ct'JJilae•. es~a é a uuica. que 
póc1e ioteres.sar-su em·opera<;ões ou etn"Prczas 
de longo toleg•,, comto.nt,o q ne se veja cer
cada rla. gnr:wtia CJUC th~ di a estn.bili~tade; 
não quet• COI'l'el' avrnturas . 

E' desta. pro~edencia. o cn.pit:tl que precisa
me~ attra.hir, pois r·~ o u.nico q ue para ·nt'•s 
p6ile fructific:tr. 

,\ tal propos:to, não posso resistir ao desejo 
de pur em relevo um trecho da Mensagem rio 
Sr. C!lmpos Sa.lle~. que diz uma verclade 
incontostave!. Escreveu eHe : 

« Valorizando o ncsso meio circulante e 
damlo um regirnen de estabilidade á nossa. 
moe lu., reJ~emos aberto nma franca. entr-ada. 
aos capitacs estrangeiros, que aqui virão 
solicitar a C) lloca.ção v:~nta.josa. que lhes pro
porcion:un as nossas riq ueza.s incompa.ra. v eis. " 
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Neste curto trecho lla su<~ Men5n.gem, primeiro súrio recuo qun o cambio ev-entual 
S. Ex. ·nos aponta o caminho seguro a <e- mente ílzer. 
guir· e mostra a inlui~·ão d~ts noss~s neces- Não e com este c;lpital que nôs devemos 
sidanes. cont;Jr pe.ra desenvolver e ampara1· <~nossa 

E1rectivamente nenhum paiz novo pôde pro(lucção, mas sim com aquelle outro, 
economka.rnente c1esenvoiver-se sem o au- que, como jã. disse, queira e pos:;:a. vir 
:x.iHo do capital que não possue ; e este ntio se empregnr·Stl a titulo definitivo, r:rn busca, nfio 
impro·vísa, nem se decreta; é mistel' procurar de imaginosos lucros, ffiil.S sim de renda. E' 
attrahii-o dos Jogares om!e elle ja existtl este ultimo que devemos cnrcar de ga.ran· 
accumuludo. .tins por roeio da c~tabiHdade qur não :pMe 

Si foi o cu.pita.l europeu qne paz em -valor existi!' fóra da fixidez no vdor do meio eir
as g-randes riquezas que a Repuhlica Norte- culante. 
Americana hoje ostenta, é ainda lwje a cnw.í:d Quero e devo insistil' sobr .. \ a distincção 
tlomesmo capital eu:ropeu que irnpulsicm\ e que est<~beleço, porque a julgo um ponto 
alírneuta a.s innume1·a~ emprezns QUP. carl.a e . .;sencial !)ttro. a apt•eciacão do pro.iecto em 
dia alli surgem e para as quae3 o c:tpiLal di~cussã.o, si é que Quer ·mos attrabir o capt
·indi~ena. contiDúa a. se(' in>utfici~nte, aper.ar tal que nos auxilie, em vez daquelle que 
do seu já tão respeitavel volL1me. . ~ó venha explorar-nos e mesmo an•uin:u·.nos 

Entre uós, desgraç::l.d<lmente, WffiJH'e e:ü,tiu mais do qne jã est,anlos. 
a illusão de que o capital ·que nos faltava, E', por exemplo, intu'iti'v•J qmd.OOO libras 
podia :;er supprído por d~cretos, e em fiirm·\ estt"rlinas, importadas hoje para fins espe· 
de tims de Jlapel, órwl·•Jirlo como dinheiro sob cu lati vos, ao cambio tle 8 rlinheiros, proU.u· 
o regimen uo curso forçado. zmdo 30 couto.;: em papel, e aqui r!cawlo 

Foi o funesto uso deste falso capitn.l e melo inert!•S, à c~pera do bom momento para sc 
circu~ante que f'=Z corn que o no~so progresso t'econvert~rem e repassarum para. o I· gar de 
economico rô~se tão lento e l)recs.l'io, quanto on<le vi.~ram, S<\ torna!'ãc> em 2.500 l1 Lras pelo 
o foi durante os pl·imei!'Os liD annos da nos,;a. litcto da. sul.•itla f..o cambio a 20 dír•h~i;-os. 
independencia. s:w, pai::!, 1.000 libta.> que o Brazil recebe 

Foi o seu abuso, po;:;to em pratica pelas 1 e dn..' quae:; n[o se utiliza. para. fim n.lgnm 
ft1.nt~1siosas crea.ções no Governo Pro'lisorio, I'(·producLi vo. mas que pa;n d·,pois co1n 2.500 
depois do advento da. Rcpublica, que JWS ar- libras. isto ê, com ;t perda seccu. de 1.500 li· 
rastuu agor'" ti concor-c!ttta e ás po,-rcrs dq. bi':Js par;t nós e c0m granib ga.uclio pal'a. o 
bancarrot'. ~eu feliz: possuidor. 

O Sr. Pr~siJente tem a sua parte .teres- E' este o primeiro escolho i1 que ptile le· 
ponsabiliclade nos actos elo Govm·üo Provi- v;\ r-no~ o 1n·ojecto do motio em que se acha 
sol'io. concebirio. 

Precisamos, C8t.amos presentemente deci-1 Vel'ifiqnemos agora, :pnr outro lado, 11 im· 
rlidos a mudar üe rumo; queremos que o ca-i possibilidade pratica dn serem import!l.das as 
pitaL real venha aqui collabora.r comnosco, mesmas mil libras para applicações defini
mas, para. <htr-lhe franca entrarla, torna-se tivas no paiz. impossibilidad~ a qu~ nos leva 
índis!Jensavel a. preliminar r.o valoríznmento o mesmo projecto. 
da circu1nr,;ão e do ~rm apoio sobre base~ e~ ta· lma.g!nemos que aquella so1nma em vez de 
veis, c'mlormc o recumrnenrlou n. men~agem. vir p;1.ra especul:n· ~obre a alta do cambio, 

Parece-me. por·em, que ·calor i;; 'ç<io e c.>lu/Ji. q uizesse vir para emprt"gar-se na. h~ voura, 
lidadc são du:Jslcleas que nflo se COIJClliam. •iigamos, nn.:lcquisi.;:ãodeumalazendadecafé. 
repellem-se anlc~. A estabilidade 11~10 pude O preço venal deste artigo, que hoje, a.o 
existir sem o 8eu ponto de crzuilibJ·io. cambio de S d., ê de 7$ por kilo, ca.uiria, 

E assim rnP. exprimo pot•que nilo creio que todGs as mais circumst:mcias íic:mdo inalte
no pensamento do Governo o ponto de equili· rar!as, a ~!7,800, ~ó pelo fa.cto d(l. :>ubiúa do 
bl'io paro. 't a.Jmejado. estabilidade e..•toja na cambio a. ~O u. 
ta:x'!l.!egal de 27 dinbc-it•os, cujn volta. vio· t\iin quero eom isto dizer qno i$ dopa.Jlel a 
lenta ou vaga.ro~a, ltav<·ria de ret·ir t.amo.nlllt S ~nres. srjam nm valor maior que 2$800 a. 
rn::~ssa. de intere~sts, quo.uto feriu a. quét.la, 20. Niio, mas é claro qne a LatX[I. nominal rlo 
desde aquellc ponto até :1.S taxas lwje em pt·eço do pr()ducto, caminhBn•lo sempre, ·corno 
vigor-. é infl\scutivel, mnito nde:;nte ,]~qualquer· re-

A valorização indefinida. ou visando maü: rh1cção possivel nos ga.st:)S de producção, o 
ou menos rernot.J.mem.e a voltu :~ t:~.x<õ de 27. (·apita! em_progado n:t !'azen(ln não so!Ireria 
tal qual se ac:ha. no projecto ~1.o Sr. AU<rU:>tO igual, porem, muit" maiOI' rcducçúo, sinão o 
Montenegro, só pMe tra~er algum incnutivo ~eu anniquilamento completo, dc~vido 11 im· 
U. vmtla de capitaes pMa fins cspec._,za.:iws ; possibillcladll m~nifest.t de se poder harmo
capitae::; que aqui ficarão inertes e lluctuan- uizar simultaneamente o v ... lor da producção 
tes, e nCJs deixarão, tomados de panico, ao I com os ga~tos da mesma producção. 
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O mesmo r<:tciocinio e applicavel á quaes- i e:Jgoda.r o paiz com promessas f<ltlu.zes, ou 
qu,)r outms em prezas em q uaesquer dos I fazer obr~t de reconstr,tcção, apenas com boas 
rumos da producção nacional, quer com ca-! intenções. 
pitaes estmngetros, quer aind<t com capitaes 
inoligenas, si o~ honvesse. 

O projecto, pois, nos termos em que foi ela
borado, pGcco. pela ba~é. E;;tit muito longe de 
poder attender aos .fins a que ~o déstina, q ne 
é o de promover a. vinda do ca.pital de que 
preci~amos para o no::;so desenvolvimeoto; 
:pelo contrario, promovo a. Yinda su daquel!e 
que não vil'á dt ~iniio para nos explor:J.l'. 

Este pO<lerà vir engodado pela. proba.bili
dade 1\o lucro enue a act\lal taxa do cambio 
e a de 27, q11e terá sempre em perspectiva; 
aquelle não querer~i. vir i'unclir~se na nossa 
economia, cmqunnto tiver dea.nte de si e,:sa. 
mesmn perspectiva. O qne para um e uma 
csperançn., para. o antro C()nstitne UllUl ameaça 
1brmitla.v<:l. ·,~ Commis:;;"lo fc,i lncorrica n" seu 
parecer, acboa que o projecto era uma. crea
tura sagrad:t c mviolu.vel. (Apm·t.:s.} 

0 Sn. LUIZ ADOLPHO-Nãl) disse nada. 
0 Sa. AUGUSTO MONTEN~GRo-Dlsse O 

llensavu.. 
que 

O SR. G.\LEÃO CARv.\LHAL-Entro agora 
no exn.m() das r"utir.uhl'iJaf!es do projccto e 
si me fosse litito desvendar o intimo ole rnuiLos 
do~ mmnbt'os d<\ commiasii:o, certamente lies
co\Jriria que condemnam o pro.ieclo. (Ap wte;>.) 

Pelo flrt. I" é creado um fundo especial 
}'lrtra o resgate <lo pupel-moet.la, ma~ este 
rrcoler.:::o run•lo e todo llypo1hetico, pois que~ 
alimentado puramente com rendas cventuaes 
e prohlematieas, que t;mto podem avolu· 
mur-se de chl!l're, precipitando o resg-ate:: 
muito alêrn do que conYém, como poilem em 
caso contrario tornal·o inteiraruante nullo, 
on r\e um fnnccion:.Jmento in termittente, 
irregularmente espaça•lo, cansando a::sin1 
rnaiorlls :perturbações que beneficios, 

1J)! Sn. DEPUT.\00-Apoia.dc. 
O f:;n. fiA mÃo C.u~"-' LHAL-Appe1lar p:1ra 

sem<.· J h 'n tese til o proLlemo.1icos recursos pa.ra 
o tim (\c resgat:•r o vorific:ulo excesso do pa
p~:l-mnrtla, equivale '" qael'··r m:•nta o slalo 
qtro p:n• tempus in,[clinidos. fleixar.do us 
no.-~a,; linanças ::cmprc t[,,ntrc) do mesmo cir· 
culu vícios" .. 

Cottlleciola, cc:mo [•, :t somrna do papel em 
circulaçào, e podcr.do se, portanto, inl'eJ•iJ•, 
pe!<1s acnwes ca:{as do cambio, 1ln import<~.n
cia \lo <'X~es;o que exist<.::, ~cl'i:1 m:ti~ racic•nnl 
e r•ro.tico dotar o . .: orçn.weutos de rlesreza C!Jlll 
uma quantia certa a p!'eleva;· 11' ncei la ge
r-al. para o Iim de 'cr I'es~:,ratada e incint:ruda 
memalmEnte, uwa dcterminad:J. ~omm:t de 
papel, ~egundo o wethcdo já 1}o~to em pra
tica llelo Sr. Murtinho; isto, si quen:mos 
realmente eJfectuar o proposto resg<tte, nlío 

0 SR. AüGUSTO MONTE1\EGRO dá um n.p;Lrte. 

O SP... GALEÃO CARVALn.u,-0 art. 2'' csta
tue sobre a creaç:~o de um fun,lo de garantia. 
pora o IJa:pel em circulação. 

Ator:\ os 5 '/o em ouro a. perceber nos di· 
rei tos de importação (medida que t'eputo fu
nr>stt, :~ cnj::. inconveniencia ja neste momento 
s~ acha pat·~nt.en.da p.;Lt. grande tlimin111ção 
nas raceita~ adu,,neir:iS q1te se operou pe!(l. 
<tppltcação cln, taxn dos lO"/ .. oul'o, hoje em 
vig·ur}, não são menos problema.ticn.s as ou
tras ,-erbas dê receitu qu:< lhe são all'ectadas; 
m:ts isto, i meu ver, po11eo importa neste c;tso 
particul:;.r, porque, de tod:1. :~ qun.lquer fórma 
julgo que o ftu1,lo •Ir~ gamntia., em illLitet'io.. 
Lle circnla~~ão de curso forçado, L- um puro 
contraseoso. 

Consid:~remos: On opa pel-moeda que existe 
na cireulaç:âo ,·, excessivo em rehwão ú.s 
n<!cessicl;tdes ,[a mesma circulação ou não 
o e. 

Se é exces;i v o e tem forçadamente de exer
ce!' as suas funccões de mo~da, nl\o pó;lc 
exercei-as sem soirrer a depreciação corres
ponolente ao mesmo excesso, seja qual for o 
fundo de garanti:~. em quo se a.poie; pela sim· 
p!es razão de que n1o se po'1endo de outro 
mDdoapplica;· oi:o contos de pa1,el em UílH opc· 
,·o.ç<To Q'W ap'n rs necessite de t;·es ço;~ros, não 
podemos tambem de 01~ tm mo,lo ap;rlica.r os 800 
mil contos de papel que existem na circulação, 
no jogo gem.l das operações internas do paíz, 
si e que ellas neces:sitam ap1mas de trezentos 
mil. 

tmminado o excesso, o funrlo ue garantb e 
iuutil e SUIJer!luo, por.que 1\ um principio in
admissivel Q.Ui) po~sa sotrr·er depreciação, 
qualqu~r c:;pccic de valores ou de causas, 
Llesde que estas não se achem em ile;nnsia. para 
os usos n. que se destinam. 

Kiío eliminado o excesso, o fnudo de ga
rautia além de inntil e superfluo, consti
tu~ um despr..rdicio dos valores immobiliza
dos no mesmo runtlo, que pudera ter todas zs 
virtudes que quizerem, menos a de 1azer dcs
apparecer o excesso do papel moeda e os SE)US 
~1ItHos naturaes e inevitu.veis, que ~fio a sua. 
proporciot:al ctesvalor•ização. 

P;tra melhor me cxpt:c«r, sú posso com
parar o pro.;ect<\ilo flmdo de garantia. a um 
penhor o1Ier€cido pelo devedor ao seu credor, 
ma~ wb co:Hliç·;:to de ftcar o penhor immobili
zado in(lefioidamcnte em poder do proprio dc
v<>dO!', ~em q_ue o cred"r em tempo ;1lgum 
tl:.'nlta. o direito 11e reclamal-o pa.ra se pagat· 
dl! ~~~u cr~dito. Burla para e~te' po,·qur., 
mula ar1iani.o. com a. existencia de um 
penllor ,(o qualnüo róder ap1·opriar·sc. 
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Pre,jni~o J)ara. aquel\c, pelo dispendio que, E s~1 niio vejo o criterio pelo qual possa ser 
1•elo seu Jado tem à Jazer, com a c~nditul!;ão amn•ido o bem ou mão cambio, não o vejo 
de um -penhor, de~tin:t•lo a desem0:e;ümr fun- tllmbem para a.fferír o bom ou o mitn estado 
cçües de um car·;tcter todo plll.tonico. d~t circulação, v1sto a estreita. e quasi alJso-

0 sa. Lt:IZ Anor.PHo-AIJOia,1o. luta relação que existe entre· ambos, sob o 
regirnP.n <lo cu:·so forçado. 

O SR. GALI>.lo CAR.VA.LHAL-0 aT't. :1" ::tu- Sendo vcrd.acleira~. como as consiclel'o, as 
toriz:~. o Go•:erno a empreg::t.r o fundo de re~- premissas estabelecidas na. mensn.gem presi
gate no augmento do I'unrlo de gara.nti:\. e dcnci:tl, o car11bio calüu de 27 até as actuaes 
vice--ver.~a., sempre que a. situa.çEi.o cambial e ta:xns, simpl(Jsmente por que [!. circulaç:ão' 
o estado ela ciJ'culaçiio o acons-;lh.•l'em. avolumou-se c tlesvalorizou-se na me~ma 

Nada póde haver mais v;tgo do que isto. pro [lo reão. · 
Qtwl e o cri ter i o por oad] os nossos Go- Logo, sómente pel(l. amputo.ç:ío da excras-

:vorllos hão de aferir a boa on ma situução cencía circulatoria, po1l~rit. o cambio graC:ati
carol.Jia.l, o bom ou o mau estado da cír· va.mente reto•nar o seu verda<leiro nivel. 
culac.-ão ~ PreteD.óm·mos ter um cambio rlrme e em 

E' clrtro que uma vez deslocn.doo cambio alt;1, conjuntamente com nmo. farta circula~ 
<lo ~eu ponto nc equi!ibt·\o, isto e, uma VPZ ção 1\e curso i'ot·çaclo, a. tanto equivale p!'O
l<tnç<Ldo fúra do ponto lega.l que a lei de 18-16. cura.r a quadratura. do circulo, ou querermos 
lhe co nf(~riu, (:llc tnrnou-se em uma e~pn.do. ter a.o mesmo tempo, ~ol no terreiro c clmva 
de dous gumes; fére de um tu.do qu:1ndo no nito. 
baixa, mre do outro qurtndo volta á subir. E n que é a.fin:ü uma circulação !'ar ta. Otl 
B;üxanr1o, rére os int.eresses <ln consumo; su- esc;;Ssrt'! 
bindo rére os int.eres>es da produc(_,ão, inter- c\tteudei ao r:rne so pas~tt neste mesmo mo
esses tão brazileiro~. uns como o:; outros, e menta Emquanio o Gc>Ycrno Ccntral,julga.nào 
qull teem iguaes direitos á solicitude e am· como f.;U, qne a circulaç~.o e excesslva, esti~ 
:paro do GoYeruo. procedendo i;s qu8imas de papel, l';LCultadas 

Como é que este pócle, pois, humanamente pelo ananjo tlo Fwding, em S. Paulo, na 
attenrJer a um do~ dous ramo;; do interesse Camara !.los Deputa1los le,'anta.-se enorme 
naci!)ua.l sem s:.wrificar necessariamente 0 celeuma contra a esca.:;sez do numerario. 
outro~ circumstancia á que attribue em gr(lnde 

DetJtro das leis que nos regem, e at~ ~,~fJ~' a crise que afllige a lavoura de 
mesmo denlro da letra e do espírito do pro- Verd:,de seja que, est:t celeuma é instigado. 
J:rrio pJ•ojecto em discussao, n5.o ser;i. nunca por aL,•,.uns ílaiotas, <]lle achando-se ab<~l'b~tdos 
licito ao Governo considerar boa a. siltm•;ii.o -- ~ 
caml)ial em quanto n~lO a repu~er no. taxa com gro~sas sommad crn papeis av-ar;a.dos 
legal rle 27 dinheir.:>s . .\Ias si lica 10 seu ar· <lenü·o clesuus carteiras, aproveitam-se do 
bitrio consl.Jemr, ora que e boa uma tuxrt de ensE-jo da criso (la l:lvonr~. e sob o pretexto 
s., orn. ue 15, ora de lD, como é qu" podemo~ (lc <mxilio para esta, vbnm JlUL'<tmeot\3 a urna 

lln'm <lorrama ue meio {:it·culante ou de bomu;, esperar que o capital· estt·an!!:Cil'O, dear.te de 1 ~ para a.-;>im po1 erem g;üvanizar e pass.1r 
tantas alternativ-as e perigus se resc•l va a Vi I' aúeante ;~ papeln:la 11o.tre {'\ue possuem. 
auxiliar·nos'!! Ontle fica a estabíliJa..íc'! ., E nf't•) >ào só estes us que gt•ita.m cont.ra a 

Si é no altl'<lll •mcnto do capital real, que o f!llta Jo nume!'al·io. ).!uita gente o thz ta.m
P1'ojecto vtsa. em primeiro logl1.r, w'io ~eró. bem na tnllllur boa. l'u ·leste muudo, pela uni
um~ tnfa.ntilldade_ eoperar qUI) este capit~l ca 1'<\Zão, que o numeral'io da rjuu.li<lade que 
q~etra v1r, uma ~ ~· que ao ((Ovorno bn1_;~1· o temGs, quanto mais abun(la., mais :tpp<t~ 
~etro, tir[lle o arbttt'!o de UI'rumal-o 011 nao. rentcmnnte p;1reco c>scas,eaJ·, \'i~to quo dr.pt·C· 
a se~ t<LianLe •. conJorme as be~ .nu ma.l en- da.ullo·H~ suo~essivamentc sob o pe;:u üo seu 
ten~IJdasnc::es5tLi<~· Je::; da nos;a vtcwda ctrcu.- volnme, cada vez precisamo~ ele maioros 
Ja';'ao fiducHll'I;t,c~m as guaes. aquoll9 r.apt- ~ommas 1\\'!lc, paro. a s:.tísfo.çào das mesmas 
tal narlo. tem a ver, e ~UJOS l'JSCO~ nao qucl' I necessidades. 
Lle modo algum correr! Si formos aind:t pedil' a r•·speito do assurn-
. Reputo, P'Jis, altamente inccnveniente sob pto a opinião dos b<u::cos e~tl'~ngeü·os, qtw 
todos os pwnt~s 1le "ista, o ~•rt. 3·•, porqne aQui e~istem, este<, ap:;:~ar ele recuss.rem lJO.
alem das r .. z,;(·~ ndduzidns, ello dc~tinu-~e a. grtr qualquer jrwo pe-Jo dinheiro qne lhes é 
manter rb m·;ne .ra mais de:>.astratl<1, capri- ~ITerecido em dopo~'to, nflo he~it;; rão em 
cbosa. e ind~:lit.itla, o uctual L·egimcm do cUl'SO certificar qu~ nãn e:xbt:.! excesso ti c nu me-. 
fol·çado, sem ;t prêvia eliminação do qn;~J. rario na circu!açii.o, e que n. ba.ixa Llo c:ambio 
se1·á urna ut•)pia. esperarmos a virtéla do C:l.- deve set· tão ~ómeute attribuida. i famo~a 
pita! real, de quetanLO precis;:~mos. Balança.lnterni.\cional, que nos é desfavora· 

Um exclue e repelle o outt·o. vel. 
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comprehende-se este m(;do de 'Vêr. Si é 
uma. verdade, que não nego, que elles nã.o 
teem maior lucro na baixa que na. alta ·do 
cambio, não é menos verdade que elles teem 
todo o interesse em vel-o oscillar constan
temente, e portanto em que não desalJP:\
reça. o nosso papel de cul'SO forçado, sempre 
largamente cotado, pelas taxas cambiaes, 
abaixo do seu valor nominal. 

Desta. sorte,elles tiram grande 'Vaut.'lgem do 
jogo ~a. enorme massa de milhões esterlinos 
que aespecuh1ção faz em ca.mbiaes;jogo fomen
taria pelas violeot;~s oscillaçoes das taxas, jogo 
em que elles não se intereEsam nem podem 
de modo algum governar. mas do qual, em 
forma deba1·ato, a.uferem sempre um regulo.r 
lucro pela certa, tanto mais · que, este ge
nero de o:peracões para o qual elles teem o 
monopolio de facto, lhes pas;a todo pelas 
mãos. 

Ora, acabado que seja o curso forçado. e 
desde que desll.ppareçA- consequentcrocnte 
qualquer margem para fortes oscillacões cam 
biae::., acaba· se ipso (flctrJ a especulação, e com 
ella essa carniça. que damos em alimento aos 
bancos estrangeiros e que elles tanto apre
ciam, ao 1JOnto à e se rlesinieressarem de q uaes
quer outras operaçõc:; bancarias no nosso 
paiz. · 

Si houvessem de ser ouvidos os bancos es
trangeiros, a respeito deste art. 3•, elles lbc 
dariam por certo o ~eu pleno apoio. 

Si temos, como temos hoje, na. pasta da Fa
zenda. um ministro como o Sr. Murtinho, 
que entende que a circulaçü.o, :Lpezar da. gt•ita 
que se· levanta, é excessiva, e corajosamente 
procede á competente queima, l:Lnto quanto 
o perroittom os meios de que dispõe, quem 
nos assegura que amanhã o seu successor, 
levado por suggestõeR proprias ou alheias, 
nU.o entenderá, em situ .. ção igual, exacta
meote o contrario, e reduza portanto todo o 
projecto a letra morta 1 ! · 

· Além disso, é uma nrdadeira utopia suppor 
que o projectado cambiamento do fundo de 
resgate em fundo àe garantio. e vice-verso., 
possa de qualquer modo graduar a ascencão
do cambio, e prover no mesmo tempo as ne· 
cessidacles da circulação, dentro ao curso 
forçado. 

A experiencia está largamente feita. 
Ha. um unico meio de harmonizar os dous 

interesses : ó fazer a nota pagu.vel em ouro 
a vista e à vontade do portador. Fóra disto, 
torno a dizer. tanto vale procurar a quadra· 
tura do circulo. 

O SR. PAULA. RAMOS- Sempre sustentei 
nqui que não ha. excesso de papel-moeda. 

O Sn.. GALEÃo C.A.R.VAUI.AL-Não compre
llendo ainda, como é que praticamente se 
e!Iectuaria o projectado augmeoto do fundo 

•lo resgate pelo de garantia e vice versa, 
p\lrque vejamos : O fundo i!e resgate é 
con:;tituido exclusivamente em papel, na· 
tumlmente para ser incinerado á. medida · 
da sua entrada pelas verbas que ll:!_e são 
a1Iectadas, pois que o art. 1• não oppõe li· 
mite de especie alguma ao mesmo resgate, 
nem a:in1la se póde conceber resgate de papel 
sam a immediata destruição do mesmo papel. 

Dahi a jmpossibilidade maoife~ta. de exis
tir no fundo de resgate um stoch de papel 
qualquer, de qne o Governo possa la.uça.r 
mão, em caso de urgencia., para troca l-o por 
ouro ou camhiacs sot.re Londres, atim dé 
neu tra.lízar qualquer alta excessiva e vio
lenta no.s taxas do cambio. ou mesmo pa.rfl 
a.cudir a. a.tguma deficiencia. c>entual na cir-
culaÇão. . 

Por outro lado, o fundo de garantia, de 
accordo com o art. 2" é constituí do exc-lusi
vamente em ouro o q ner sej<~ remettido par a. 
Londre~. ::omo parece :preceituar o art. 4", 
quer fique em deposito nas arcas do Thesouro, 
o Governo, podera, conforme o stoch de que 
dispuzer na especle, obstar mais ou menos 
:i. queda. do cambio. 

)'Ins agindo assim, o que fará elle do pa
pel, que receber em troca uo ouro ou das 
camb1aes sobre Londres que vender ? 

Não· o porá, por certo, uo compartimento 
do fundo de resgate, onde necessariamente 
teria logo de qneimal·o. 

Não poderá razoavelmente pol o no com
po.nimento do fundo de garantia, porque cn· 
tão teria.mos o ca.so bizarro de ver alli papel 
servindo de garanti<\ a papel, em substi tuiçã.o 
do ouro emigrado, o que seria ridículo. 

Agora, si o papel recolhido ao fundo de res
gate não é para ser promptamente e na sua. 
totalirlade queimado; si o ouro recott1ido ao 
fundo de ga1·antia póde ser desviado e substi
tuidoporpapel ou por cou~a. nenhuma, então, 
ta.uto um funúo como o outro poderão ter 
todas as virtudes,que se lhes quizer attribuir, 
menos, porém, aquella~ que os seus uomes 
Jesignam: de resgatar e garantir, seja o que 
fúr. 

0 SR. AuGUSTO MONTENEGRO dil um aparte. 
O SR. GALEÃO CARVALII.\I,-0 art. 3• fecha 

com esta disposição: ·· 
<<O fundo de garantia nunca poderá ser re

duzido a menos da metade do seu valor. 
Volo1· de q1{e? Qual é a metade do vnlor 

de um valor desconhecido e indt:termioado 1 
Si refere-:>e como ~e deve Inferir daleLt ra, 

ao valor oo proprio fundo existente em ouro 
em um momento dado, é claro, por exemplo, 
que de um stoch de 100.000 libras, tirando-se 
metade, o depois diariamente metade do que 
fica. oito dias ou oito retiraclas bastam , para 
reduzil-o, apeons a 390 libras. 
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Nem siquer se nos venha argumentar com 
a. alimentação do s:ock :pelas· receitas cor
rentes. porque o stock deve começar !JOr to· 
ma.r prop()rções pondera.veis para. não se tor
nar o fundo de garantia em uma consa ir
risol'ia. ; nelle não se porlera pois tocar sem 
que primeiro a.ttinja ou exceda pelo menos :i. 
um milhão de libras sterlina.s. 
Um:~. vez collooado o fundo ueste s(m prl· 

metro ponto de partida, não h a. receitas dia· 
rL"ls que Sll possam comparar ás S(Lngria.s 
tambem dia. rias que lhe potlem ser feitas, de 
metade em cad'lo dia, do saldo que tiver ficado 
da vespera. 
• Ou temos de correr este ri:;co, on o fundo 
nunca, se constituira, além de uma ridicula 
ninharia. 

Não quero suppor que as expressões «me· 
tade do seu valor>) se refiram ao valor do pa
pel em circulação,porque isso seria soberana
mente a.bsurdo. 

Em resumo, de qualquer manêim que cu 
encare os e!feitos da crcação do fundo de ga
rantia, e abstra.biudo da fórma. obscura em 
que o projecto o apresenta.. eu devo ronclnir 
que elle tem por fim priocipal di!Terir a. 
queim~ do P'-P ) l, procurando antes valori· 
zal·o. 

Gravissimo erro l! 
Toda a, queima que podendo hoje ser feita, 

fôr rli{ferida para mais tarde, importa em 
um prejuízo real para o Tltesouro, prejuízo 
tanto maior quanto maior fôr a valori~ação, 
porque, um conto de reis queimado ·~a cam· 
bio de 8, custa-lhe 33 líbrc1s; queimado 
quando o cambio estí7er a 12, custa-lhe já. 
50 libras e ao cambio de 20, digamos, lhe 
custará 83 libras ! 

E as libras com ou :>eu equivalente em ouro, 
é o que repre~entn. dinheiro; o papel da qua
lidade do nosso ~ó represeuta atgn;rísmo~. 

com effeito! Que nome merece um indivi
duo que recebendo umalettra de seu proprio 
a.cceite do valor nominal de 1:000$, em paga
mento por2005, e podeodolegitimamente can· 
cells.l-a ou destruu.a, não o faz, mns torna a 
poi-s. sem precisão pr()pria em circulação 
pelos mesmos 200$, para mais tarde não poder 
r~',sgatal-a senão com 400$ ou 800$000 ? 

E o que dir.er- ain<la, si é o proprio indivi· 
d1.00,acceimntc rla.lettra reposta em circulação, 
que procura valorizal·a para ter de resgatal·a 
mais caro? 

E' o caso do nos:;o Governo com o fundo de 
ga.ra.nt ia. do projecto. 

E não colhe na bypotbese o argumento da 
probidade, tonto da p.1rte do Governo, como 
do individuo, porque o Governo recebendo a 
8 o seu papel emittido a 27, o individuo re· 
cebeodo por ~00$ a lettro, que emittiu por 
1:000$, não impuzeram tal depreciação ás 
auas responsabilida.des. 

Ct\I Itl\f~\, 

Foram as circumstancias que a operar~~' ( .. .. : 
e nem elles foram arran~ar dás mãos dos seus 
possuidores esses titulos de divida, ma.s slm 
tor<~m estes que os quizBram entreg,1r pelos 
seus valores corront~s. o sem sombra de 
constrangimento. 

Ül'a, não queimar, acto continuo, papais 
assim resgabdos; Jauç,al-os l!e novo à circu
lação, quando não haja proprü~ e urgente 
necessidade, e se disponha dos m:~iosaté para. 
evitai-o, e o qne se chama em bom portuguez, 
um:~ redonda. tolice. 

Si quízermos argam~ntar com a 1Jrobidade 
devemos em primeira logar reconhecef que 
o Governo não receb~u 90 milhões sterlinos 
pelos 80:) mil contos de JXJ.pel que tem em 
círculacão, que ú em quauto importam estes · 
ao cambio par de 27. 

Grande parte <lelle foi eroittido a. 20, a 15, 
a 12, a 9, sinão ainda a menos. 

O· Thesouro não pólle hoje di.>tiuguir, na 
massa, das fortllnas privadas da nação, qnaru; 
tlS que na.scera.m e fructific<loramaom o nume
r<iorio, ao cambio,digamos de 27, 20, 15. 12 ou 
de 9_ 

Niio deve, por• outro lado, procurar valo
rizar todo o numernl'io ao cambio de 27, 
porque aEm d:~s diJnculdades invencíveis 
que !Iara si assim crearia, não seria ile 
modo algum justo que os possuidores de 
capital t:ircula.nte accumula(to de rres~ data., 
vissem a sua fol·tuna triplica-da do pé para a 
mão. - · 

Não pó1e t(\mbem convcrtcl-o ás actuo.es 
baixas taxas. :Primeiro. por falta de meios 
para isso, segumlo, pol'que seria a m11-iS 
grave das injustiças, uma -verdadeit·a espo· 
1iação, um roubo tis economias antigas. 

A equidaLie .manda.-!be, pois, procur:~,r um 
termo mêdio, que sem impor pesados sacri
ficios i uma pn.rte da economia na.cional, não 
avantagc dcmnsittdamente a outra. 

E no mesmo ponto em que se acha esta 
cquidade,encontra.-se a probidade do Governo, 
J>Drque, assim procedendo, elle resgatará todo 
o papel-moeda existente pelo valor global e 
real cum que o ernittiu, que considero foi 
CHHe 15 c 16 lleace par mil n!is 1\CI màlía. 

Quer adaptemos desde já um novo padrão 
monet!l.rio em harmonia com a.s circumstan
clas que acabo de relatar, quer sej11, mantido 
o padrão legal tie 27 em vigor, o resgate, 
desde que funccíone seguida.ment'l e de um 
modo regular, desde que não seja perturbado, 
quer por novas emissões quer pela. giga·joga 
do :projcctado fundo de garantia, ha. de 
infal!ive!mente chega-r ao mesmo resultado 
pa.ra o Tllesonro, pois é cjaro, que o que elle 
ganhar no resgate de uma metade do papel, 
desde a. toxa ~ctual de 8 ate a de 15, terá 
necessariamente de perdel·o no re~ga.te da 
metade restante, desrle 15 até 27. 
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O verdadeiro termo medi~arithmetico seria Sei que seria. tempo perdido procurar aqui 
de cerca. de 12-1 / 2 pence, mas eu qLtero levar lutar contra a poderosa corrente do systemn .. 
em conta as influencias moraes, que até de auxilios, tão profundamente arraigada. nos 
certo ponto actua.m tanto parn a cleprcciação nossos co.stnmes e, que tilo larga e abusiva
do papel, sob a ame:\CU. de no•::t~ cmisõõcs, mente posta Pm pratica, só tem servido ps.ra 
como P<tra a ,~ua Yalorizaçio, sob a esperança depauperar o Tllesouro e desmoralizar as for· 
do setl re~:gate, e :por i5so, nesta ultimtt hY}JO~ ç~s nro:iuctoras do pail~. Os factos ahi estão 
thcse o elo>o :1 15 ou 16. bcn-1 pn.tentes e f<~.llam muito alto. 

St o> resulta· los são, como digo, mathema· Tanto o Tnesouro como a economia. nacio· 
ticamentc os me;;mos p!!.ra a economh do The- nal priv;tda aclw.m-se, não obstn.nte, hoje em 
souro. outro tanto não ac.Jnt ece, 110ré:n, para petição de miseria.. 
a economia nacional priv<1da. .Ao passo que vemos em outros :paizes civi· 

A in~\ abilhhde in~anavcl "Jo meio circu· lizados, os governos recor~erem e acharem 
!ante, "u ainda :t sua ,-aiorização lenta, iwe· auxilias pecuniarios nos seus grandes bancos, 
gnlar e iHdcfinida, t•1l qual a quer o _projecto mesmo em caso de ~ruerra, como l'ecenterncntfl 
do Sr. 11-íonte.nogr•o, oppõe um iusupemvel vimos na propria Hespanha, aqui o nosso 
emlJar·aço a. tnda e qualquer exmmsiio, á não Governo tem de sangrar-~e em dinheiro, 
ser aquell>~ fict,kia a que jil. me "referi, contr<1 -para acudir aos :trequ,mtes del1quios dos seus 
os verdadeiro;: inter•:sses do po.iz c do proprio bancos ..• mestnt\ em tempos de paz. 
The.>ouro. E é justamente esta cega prot ecção, com a 

Nad:t tenho a dizer sabre o nrt. 4", por qual os bancos nacionaes contam de antemão, 
juigal~o Jll'e.iudic:J.do com :1s considGl·a<;,ics que o que faz 11. sua fraqueza, o que os desmora-
acabo tle fazer. lisa e (1.Vilta.. 

Me1'ece o mais fr•anco npoio o a1·t. 5". Um banco pr·otegíJo é um banco sem mere· 
Sempre me bati por e:;ta cnusa. Emquanto 1 Gimcnto pruprio, sem imputa.bilidad~, e sem 
1louv~1· <1. ]:US~Lbilidade de uovas end~sõcs, 1 poder Íll3pirar confiança.. 
ua1la. s,, coll:,eg- t th·~t. •le real p<lt'a. ;, l'econ~U- Reparemos no contraste: Emquauto as l;au-
tui~,:tv lias no,;;.a.-; finança~. cos estr<tngeiros li.qui estabelecidos, não pro-

ltejcito, i>~ lim.iae, o art. ()" p0rque cou- teg-itks, ante~ mal visto::; pelos nossos gover
siuero ~ pr<J.ti.:a do; nu:xilios au~ bun:os uma nos, rrg-orgitam de depositas sem juros, re~ 
da!:> mars damno~as progas qae ~e temn im· cu~an11o-os mesmo nestas condições, o que'' 
pla.nta:io no nooso org-,.ni~mu iinaHceil'O. publico c notorio, os bancos nacionaes, (com 

Ell_11>ri<nei1··J Jogar, a. autoriz>~ç:ão que eile pouc:1s excep•:iies). paganuo a.ltos juros, só 
Mnte1n de em;)]'(lslO.J' o3 15. 0~:0:000$. prc~ta- conseguem atkahir os depositas que aquelles 
~c ;;.os m~smos ;li,usos quo teern sido 1úitos rejeitam. 
com as leis de c:nissilo abr,ogauas pelo art. ::J·•; 1 E os bancos mwionaes são em geral consti· 
;\busos que bn. muito tempo cst:tvam ua con~! tuidos com capltaes exaggerados, quando os 
scicnc!". puhlicrt c que o Sr. Campo.:; S:1l!es e8tmngeirososiío com ,~a.pitaes modestisimos, 
·~nt~;Hdcu rc·:clv.t· u~ora al,ercamt~ntc na. sua cn.pita.es que, divididos pelo grande numero 
rn~us 1 gcn1. de fil[a(:s que possuem, tl>l'U<\m-se vordadei-

Sj nã.o ti vcrn;us a preci.-;:a coragem para ramente in•isorios. 
exti1•par de vez cs5c outro cancro rocdOl' da O que e que faz a sua força e a confiança 
no~sa economia, qUI) se ch~~ma o wuxilio aos que iuspira.m? 
bcmcos, emlJ,n·a disf11r~:ndo s.)lJ o nome de an· E' a tradição da seguran~a com que lll.zem 
xilio ao commercio em caso rle crise, limite· os seus negocias. Não -vivendo de favm·~s, não 
mos ao men'Js os o"cus funest(ls elfcito~. precisam tambem to.ze!-os a. ninguem, fazem 
imponuo a t01J1liçii.o tlc nenhum noYo em- o negocio l)clo valor do proprio negocio; não 
-prcsti mo ser cnncc-ol iun. < lc~dl~ CJUO niio ~e l-cem a cerler Jean te de emp~nhos políticos; 
aclw p~rfcimmcn t~~ lfirnHulo n n;t me::;ma são bil.ncos, nã.o si1.0 c:~.sa.s de caridade. 
e~pecie em que lF·U '.'C1' sido f('ito o empre~-~ Não podendo conta1· com a. caridade para 
tunv CJntl:li'ior c com um iuterYn ln,pelo Jl1e11os, ~i, tambem não a praticu.m para com tercai-
de qua.tr-J nt('zes. Sem e~tu. limit<\Çiio, c da I ros. . 
m~meira fJ.Ue estó. redigitio o _projecto, uma I O que vemos nó:; por outro lado na. quasi 
s~ngria <1e Eí. UOO :GOO.) poderá ser feita no geueralidade 1los nossos bancos nacionaes? 
Theso nro, tctlo~ o:< meze~. to,las as semanas, Imperam nelles o empenho, a politicagem 
todos osdias mesmo. Ainda mais: comquanto e o compadresco. 
al.li se detl'rmina a wüurezs. dos titulas que Os pequenos, contando com a protecção e 
o oanco tem n. •tar em pBnhor, que são os da auxilio dcs bancos maiores, cedem mais aos 
di vida puuliea 1edePal fundada, esta condição pe(li•tos ele amigos que á garantia do negocio 
•1cYcl'ia ;;er impetn.tiva, e sempt>•~ •:om uma llt'opusto. Os múores. contando com o au
Ul~r:.t_cm. pelv meuo~ du 15 "/v ~ubt•o o valo1' xiliu do Banco tla H.epublica., . cedem d<l. 
Llu"' t1tulo,, nu lU<Jl'catlu. me~ma m:tneil'a e pelos m~mvsmotivos. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:21 +Página 20 de 20 

APPENDICÉ 67 

O J?a.nco da Republica.; coutl!ondo sempre 
com :).l1Xilio do Governo, que até agora não 
lh~ tem falhado e rna.is directa.mente sob a. 
pres>ão de influencias politicas, em cuja es
phera se move, em cuja. dependencia. vive, 
torna.-se um receptaculo de tudo quanto ha. 
de papeis avariados de emprezas írnpossiveis 
e de agiotas arruinados. 

Prímeil'O resultado: O capital empregatlo 
nos b~ncos nacionaes, o seu proprio e o dos 
deposttantes, em IogaY de auxiliar .a ver· 
dadeira producção nacional, como deveria 
jlJ.zel-o. é da(to em pasto aos corrilhos dos 

• uventureiros das finanças, amparados pelos 
empenhos políticos. 

Segundo resulla~lo: Achando~se os pe
quenos bancos á mercê da. boa vontade ou do 
capricho dos bancos maiores, estes á mercê 
do Banco da Republica, e este ultimo ã. mercê 
tlo Ministro da Fazend<~ e düs azares da poli· 
tica, nenuum póde por si mesmo fazer jus á 
conft;mçt publica. 

Vlllendo-se de _favores, tem necessaria
mente de fazel-os a seu turno, e da,hi procede 
o ch•culo viciow em que se movem e ve
gek•m, quasi sem utili<lade pa.ra ~t economia 
naci01ml, e provoca.ndo pelo contrarlo :repe
tidos embaraços para o Thesouro, sempre 
abarbado, como se ~;em -visto d~sde 1881. 
com a tarefil. de emendar c concertar bancos 
avariados. 
. Outms seriam as funcções dos bancos nn.· 
cionaes,\li o Governo tivesse so compenotrar.!o 
cü. necessidade de co !tocar- o Banco da Rcpu
blica sob o regimen commnm, não lhe pre
slantlo nenhum auxilio pecuoiarío sob qual
quer pretexto que lôsse, m:~s tambc;m nlli
via.urlo·o da :;Uét lutella poiilica; uã.o intel'~ 
vindo no~ seus negocios, não o coagindo a 
engajar os seus rGCursos nos emprehcudi
mentos aventurosos que, em I'egra. ge1•al, se 
apt·esentam com o rotulo de cmpreza.s patrio
ticas. E esta foi a pr;t tica seguida a te h a. 
bem ponco tem110. 

Attendamas mais: O primeiro o!f.!it,o \la 
interveu~.ão pccunia.ria 1lo Governo, n:ts reles 
ou suppostas ct·ises do commercio, é o <le 
lançar :t suspeita ou o descreàíto sobre a 
classo inteira dos commel'ciantes, a reciproca 
desconfiança em todos os espíritos; caUS<ll", 
emíim, um:1. geral perturbaçíi.o em todos os 
:negocias, sem atá mesmo lhe esca.Da.r.~m 
aquellas em bom o rcgul:u:· ~ml.amento. 

Uma c:•ise commercial :t1.liarla ou abafada 
por meios írregulat·es ou por fürços 1'stranh~s 
caus:1 sempre maior.:s males do r1ue aqucUes 
que resultariam da soluçtio nll.tural tla. c:rise, 
entregue a si mesma eús suas proprias forças 
reagent~s. 

DeHa. salliri;un 1\)go vencido~, é >cr•l:.tde, u~ 
irnpru~entc~ e os hlt:a.pazes, JUI.IS iato, longll 
ue ser um m(IJ, constiLuirh\ um gtande. bene-

...... +-••+··- .":: :- ~ : ·, ... 

ücio :para a. parte sã da classe, que, ~sim ---. ., 
depurada., I'econstttuiria. promptamente o cre
dito e o prestígio, em logar de continuar a 
jazer acabrunhada sob o ].leso da. suspeit a. de 
i nso l vencia gerai. 

Proceder de outra forma (; deixar que a. 
par-te sã. seja lentamente contaminada pela 
p::u·te podre; peior ainda-é umá especie de 
ncoroçoamcnto ou premio ao espírito de dcs~ 
1'egra.mento e de aventuras. 

Bem presente devemos t~r U;L memoria, 
por experiencia recente, os effeitos da tão 
desastrada politica de auxilias • 

Consideremos nas enormes sangrias qun o 
nos.:;o Thesouro solfreu desde 1891, sob o pre
texto sempre de salvar os ha.ncos e n, praça do 
Rio de Janeiro. 

Dizei-me si, ap;zar de soccorrida.s e ampa.
ra.da.s, puderam desetlvolver·sa as amprezas 
que não tinlwm . em si elementos reaes de 
ex istencia. ~ 

Dízei-me m;tis, si o ou não verdade que 
~quellas mesmt~s que antes er<tm prosperas, 
foram, umas, afogadas, outras, attingiclas pela 
mnsma onda do d(}scredíto, que arJ•a.stou :1 to
das, ücaodo assim g1·a.vernente prl'judica.das 
t)Dl seu desenvolvimento? 

E úeJ.nte dt~ ta:ls resultados, devemos nós 
proseguü· em semelhante politica.? ! ! 

Nada. tenho a oppor ao art. 7• sinüo a du
vida t'nl poder concilial·o com os arts. I• e2•, 
porque em nenhum delles se acha determi
no.da a, quanti:t nem fi. proporvãCI uo pt1.pel 
resg:tt ado á queimar. 

N<J.da tenho tambem a oppor ar:> art. 8' _ 
Sr. Presidente, m•am estas as considerações 

<J.n3 tinha. a f;L~cr sohr<l o projecto em dis· 
.::ussão. 

o pt•ojecto par;t mim cont•-':m os •leieitos 
que deixei :LS~Lgnalatlos de um modo muito 
claro. 

O Sr. Presidente da Republica precisa. aban· 
domr os preconceitos, que estão ainda. arrai
g-ados no espit•ito de muitc.~ homens nossos t1e 
influencia, fi1do qu<~ tem concor1•itlo em pri
meiro pl;mo p:tr:J. impedir a reconstituição 
.-l:\~ no~sa,." tinanç11s. 

!\!eus s~.•nlwrcs, .:1.0 dcíX:o.t' estt\ tribuna, 
quez·o dirigir ao S1·. Presidente da F:.epublica 
algumas pal:wras de appello. S. Ex., que . 
em sno. mensagem (lelíncolt um programma. 
fil\[\nceiro,que c:c•ntem a ])oa. doutrina. em seus 
tmços ~ez·acs, preôs<t realiz:tl-o com tod::~. 
convic-;ào e com toda ener gia.. E' preciso en
carar a sitUil.çfto com corn.gem e rlcsassombro; 
só assim a nos~a crise será resolvida defini· 
th·arnente. S. Ex. vem da pro:pagaud:l repu
blicana, carrega sob1·e ssus hombros muitas 
rc~pons~bilida•lcs, c desta fúrma não lbo será. 
po~sivel exe1·cet· o se11 elevado mll.udato com 
proveito pal'a. a. nossa patria sem uma po
litica fh·me, la1·ga. e gen.eroaa., esforçando-
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se principalmente pela )ngente obra da re
generação nacional. Repito o que ja tenho 
dito por varias nzes: sem a formação de 
uma elite, de um nucleo, que se haja compe
netrado das condicões da. regeneração soci<tl e 
arraste as mas..."M populares, as crises não 
podem ser debella.àas. 

Entre nós tambem accentaa-se uma. verda,. 
deira. crís~ de caracter; não existem sómente 
causas ma.teriaes, mas distingue-se evidente
mente o symptoma material das desordens 
moraes, que nos acabrunham. 

Como pensam muitos espiritos superiores, 
o problema. economico não comporta soluçao 
effle9-Z diVerSa da que e exigida !ljJlO prO• 
blema mora.l e social. 

Inspire-se S. Ex. no seu progl:'amma, 
cumpra o seu dever, :para que possa res!!ll.tar 
os seus Grros. Levao te o espirito pu'&lico, 
que está indiíferente e sem.contianca no go~ 
verno da Nacão. Governe em summa. de 
modo a que qualquer cidadão possa repetir as 
palavras de Alcibíades, o grande patriota da 
Grecia antiga: eu amo a minha :patria, não 
para. soffrer in.justiça.s, mas para encontrar 
protecção e segurança. (Muito bem; mt~ito 
h,~m. O oJ·ador 6 muitu cHmprimenta:do pelos 
Deputados preecntes.) 

~ESSÃO DE 9 DE JUNHO DE .1899 

(\'ido p~g. '7:J dv 20 vo!.) 

o Sr. Oornelio da Fonseea
Sr. Presidente: Em outra sessão occupei-me 
do projecto em UÍSCUSSii.O principalmente !IOr
QUe ainda. não me esqueci daquella obrigação 
que se impõe a todo o cidadão, t.le ser zeloso 
no cumprimento no seu dever. Eu, como RG~ 
])t•esentunte da Nação, nesta Camo.ra, não 
I'.lço o pa.pel de mestre; vindo õ. tribuna 
apresentar considerações ~obro uma lei que 
attinge parte muito importante do direito
o direito pena.l -, cumpro antes de tudo, o 
uever de Representante da Nação. E, meus 
senhores, quando não pudesse discutir ma teria 
de direito, com a boa razão, eu poderia. a;pon
tar as faltas que se notam nesse projecto nos 
:pontos em que elle contém ma.teria penal. 
Foi o que fiz. Procedendo assim, venho á. 
tribuna com coragem combater, não só o 
:projecto nas partes que julgo que devem ser 
t!espresadas, como repellir as o1fensas na 
ironia. que me foi atirada por seu signatario, 
que me :precedeu na.tribuna. 

O SR • .AMPBlLOPKIO-Não apoiado; não ati· 
rei nenhuma ironia. . 

0 SR •. CORNXLIO DA FOl'fSECA-Não sou pro
fessor de direito, mas sou bacharel formado 
em sciencias jurídicas e socia.es. e nem por ter 
abandonado .os misteres da minha carta ha 
muitos annos, occupando~me da vida a.gri
cola, deixo de conhecer as imperfeições de 
uma lei como esta. 

Considero o illustre representante do Es
tado da Bahia e julgo ate difticil a minha 
presença na. tribuna para bater-me com 
S. Ex.; mas, si sou um audaz, peço a S. Ex. 
que me :perdõe a a.udacia. e dê~me licença. 
para. offerecer algumas emendas ao seu pro
jacto; porque entendo que algumas partes 
dessa peça jnridica não podem ser acceitas 
pela Camara .•• 

O SR. JoÃo DE SrQUEIRA.-Emenda.s mais 
praticas. 

0 SR. CoRNELlO DA. FONSECA-••• emendas 
praticas, como diz o nobre Deputado, a.s 
quaes vêm evitar grande perturbação ao 
commercio, a vida. social, em materia. de 
transa.ccão. 

O projecto que a.liàs tem partes uteis e ne· 
cessal'ia.s contém entretanto nos a.rts. lo e 3• 
disposições que perturbam a vida commer· 
cial, não sómente a esta, ma.s a vida com
mum, actos praticados nas tra.nsacções civis. 
que :ficarão comp~etamente alteradas. 

A Commissão de Constituição, LegisL'\çãO 
e Justiça diz que o projecto e constitucional; 
sobre isto nada tenho a oppôr, mas é preciso 
convir que elle contêm faltas que pre
cisam ser remediadas e por isso o:ffereço 
emendas. 

A primeira falta que noto e a de não ter o 
autor do projecto pedido a punição dos crimes 
do art. l" com a pena. de prisão cellular; pe
diu a pena. de prisão simples. 

ACommissão de Legislação e Justiça pro
metteu tazee uma emenda sobre este ponto; 
assim procedendo, tomou a norma que devia 
tomar, consi•'erando que o codigo criminal 
br<t:úleiro foi feito debaixo de uma modali
dade de princípios jurldicos da sciencia c 
que se ma.ntem em todos os seus artigos; obe
decendo a esta reg\'a, n[O podia acceitar a 
punição com prisão simples que o co!Ugo não 
estabelece. 

Apenas no art. 409 do codigo se diz que,' na 
falta das penitenciarias, converter-se-ha a 'Pri
são cellular em simples. 

O legislador foi previdente, porque sabia 
que não é fa.cil no Brazil, quando lutamos 
com grandes ditficuldades, a organização de 
'Penitenciarias para o cumprimento da prisão 
cellular. 

E1.1, que não sou mestre, ma.s discípulo de 
direito, talvez por isso não possa ser parti
daria da prisão cellula.r e o meu iliustre 
collega. diapensa~me de fazer obser-va!:{ies SO· 
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bre este ponto, porque S. Ex. te-ve a felicl
da.de de viajar na Europa e verificar que a 
prisão ceUular não dil. bom resultado. 

s. E_x. tem dito que lá. viu como se póde 
cumprtr uma. sentença e eu louvo-me nas 

·!Ja.la.Vl'as do meu illustre collega. 
Mas, nem por isso posso convir em que se 

peça a pena de prisão simple~ em uma lei 
que tem de set' appensa ao C.xl.igo Penal. 

Seria uma. imperfeição e, portanto, eu não 
podia deixar de apresentar uma emenda. 
desde que a Commissão nMI a apresentou 
para. corrigir essa. imperfeição. 
·• Estou justificado; as minhas ultimas obs;~r
vações sobre o projecto jã determinaram a 
apresentação de emendas 'Pelo seu proprio 
autor; isso importa no reconhecimento pot 
parte de S. Ex:. do que em outra occasião 
disse a respeito do projecto e do direito que 
me cabe de externar minha. opinião sobre 
seu trabalho. 

Mas, não podendo me conformar com as 
emendas do nobre Deputado, por me parece
rem ine:te:tniveis, apresento agor'1. as emen· 
das que julgo serem convenientes. 

A Commissão, em seu pa.recer, reconheceu 
que nos títulos mencionados uo ptojecto não 
havia. ralsificações e sim uma simples ereação, 
que manifestava. mais o desejo de alguem 
mostrar o valor exclusivo do seu ct·ed.ito do 
que de commetter um crime. 

Mas eu faço abstrn.cçã.o do lon12:o p11recer e 
entro, r.pena.s, na parte que jnlgo poder 
atacar. 

Fallarei em primeiro Iogar da severiua.de 
da pena. Pede-se a punição de um ou dons 
a.nnos de prisão paN a1uelles que emittl
rcm vales, 1icbas, lettras, recibos, etc. 

Nós encontramos na legislação penal brazi
leira muitas modificações em relação a outras 
legislsções e a disposições anteriores a nosso 
codigo penal antigo. 

Si recorrermos á. historia rlo direito -penal, 
encontrar·emos que o crime de moeda falso. 
era punido em tempos l'emotos com a morte 
natural de fogo, desde o tempo das romanos 
até a triste Ordenação, livro V. titulo XII. E 
chamo triste ordenação a citada, que está 
revogada, como chamaria tristes os outros 
ti,tulos ainda em vigor e sempre que occupa.r 
esta tribuna. lastimarei que nós, brazileiros, 
ainda tenhamos necessidade de citar uma. 
lel feita por D. Felí11pe, rei da. He~panha. 

E:' lastima.vel que o Brazil ainda não tenha 
seu Codigo Ci-vil quando a Republica do 
Uruguay, nação moderna, já. possue seu Codigo 
Penal e o Civil e nós ainda não os possuímos. 

Deixo de parte esta digressão, porque a mi
nha. presença na tribuna não é de.terminada 
por vaidade, e sim pela conveniencia publica; 
não sou orador (não apoiados), posso apenas 
argumentar e, argumentando, tenho o direito 

69 
-., .... ; ·, .·~ .. 

de dizer que o projeeto não é bom no sêu ·-·'· 
todo, ba.medidas que nao devem ser a.cceitas. 

Entendo que à penalida<le pedida pelo cal
lega para emissão de fichas,. vales, ete., de 
úous annos de prisã.o, é extremamente se· 
vera. 

Assim entendendo, obedeço ás normas mo
dernos do Direito Penal. Nos pa.izes civili
zados, aetua1mente, a pena para o crime de 
moeda falsa não é mais a de outr'ora, não é a 
dos tempos em que. se considerava o crime 
de moeda falsa crimen lwsa: magestatis. 

No projee:to quer·se supprimir abu~os, é. 
verdade, mas não é com severas penas que 
se pód.eobter esse resultado. ·-

De conformidade com a seiencia moderna, 
com o desenvolvimento que a .sociedade, tem 
tido, no grão de perfeição em que se acha, 
vemos que, si nos tempos idos o crime de 
moeda ra.Isa era punido com a morte natural·· 
de fogo, hoje -pelo aontra.rio, a. punição é. 
muito diffel'ente em todos os paizes. O Co- .,, 
digo Penal braz!leiro manda punir com. a 
pena. de um a dons annos, e no maxi!llo oito 
annos. 

O legislador considerou, viu que tinha 
necessidade de obedecer ás normas, ás regras 
da. sciencia. moderna, e por is>o, na colloca.· 
ção systematica dos crimes contl-a a moeda, 
inclusive o papel-moeda, determinou que a 
punição fosse a. dos arts. 231} a 242 do codigo 
moderno. 

Si falsifica.r moeda e um crime punivel com 
a pena de dous annos no grio m.aximo, aomo 
determina o codigo, a emissão de uma ficha 
não póde ser punida. com os mesmos dous 
annos. Até hoje a. pena para. o auu~ detitulos 
de credito, notas, vales etc., tem sido a de 
multa.. 

0 S:a. HEREDIA DE SA'-Apoiado. 
0 SR. CORNELIO DA FON"SE;CA-A Commis

são diz que o autor do projecto inspirou-se 
!la~ disposições do decreto de 22 de agosto de 
1860. 

O Sa. PUNIO CASADO-A inten~.ão crimi
nosa. não é a mesma; a. ioteoção moral do 
delicto uão é a. mesma, por ís.~o que quem 
fabrica maecla falsl não póde •ter a mesma 
intenção que aquella que apenas emitte 
um. vale. 

O SR. CoR.."'ELlo DA. FoNSECA-Diz~a. ~u que 
a. Commissão declarou em seu parecer que o 
a.utor do proj ecto foi buscar essa indicaçã.(J 
no decreto de 22 de agosto de 1860, que se 
refere a emissão bancaria; dh·ei t<~ombem que 
foi buscru' no decreto de 17 de novembro de 
!SôO, que estabeleceu o modo de organiza.t· 
essas emissões; lá se diz: que os bancos 
podem emittir até um tanto e para. essa 
emissão ê preciso que tenha.m ta.nto de lastro. 
que :possam remir essa emissãQ, e quando sQ 
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refere á emissã.o de vales, notas etc., (não 1 referi prohibe a emissão das notas, vales, 
falia de lettras nem de reeibos) manda que fichas e bJllletes emittidos pelos ba.nccs e par
oS emissores st>jarn punidos com as penas de t:culares sem autoriza~ão legal ;· a. pala vi•a 
multa no quad.ruplo do valor dos titnlos emit- -lettr.: - nilo póle estar incluída na dispo~i-
tidos. ção. ne:n os reei! os e livranças. 

Esta lei, portanto, não tem rela~•i'io alguma Ü['a, assim sendo, era muito natural que 
com o direito-criminal ntt parte l'eferente a se determinasse em lei especial, como· é o 
moeda falsa, e o projecto n. 163 t·;m reltçã.o proj~cto que se dis(!ute, que a Lettra ao por
immediata com aquella lei. tador, ou com o nome des~e em branco, não 

Na organização de bancos, na.quelh\ occa.- fos~e consider,lda um titulo criminoso. 
sião, como bem disse o meu collega, era em- Mas, St•. Presidentl, ha bttras de ter1•a 
veniente autorizar a puniçli.o daquelles que que conteem o endosso em branco, o portador 
abusassem do direito que o Governo lhes delJas. pela theoria do projecto, com o >a·, 
havia dado para a emissão, dando-se outras ca<for serão criminosQs; no projecto nã.o se fez 
providencias necessarias. distincçãci. O mesmo se d:r.l"ia com ~iS lettt·as 

Nestas condições, Sr. Prcsirlenle, vej l que de cambio e tudo quanto tivesse a denomi-
o legislador de então fez uma detel'mitlu~;ã.:. nação de lettr<'· 
justa; não fez disposições de direito penal; E co!locando, como no art. 1° do prQjeeto, 
e~tubeleceu a multa. e não a pena corporea. que é lei p!!nal, essa palavra não dara bto 

Foi benevolo porque, como aco.l.Ja. de dizer o lagar a uma perturbação extraordinaria. no 
distincto e illnstre represen ta.n te do Rio commercio ~ 
Grande do Sul, viu que niio llaviJ; alli a certa A palavra ,·ecibo que define n,penas a 
intenção criminosa e que E>ra. preciso levar confissão de quitação, de pagamento, incluída. 
em lin1Ja de conta o movel rla infracção á de- no projecto trará a. mesma. perturbação, pc
terminação legal. derá. dar lrg;tr a uma explicllçõ:o ou •letel'mi· 

Ora, Sr. Presidente, si o actual projecto nação da fórma (le recibos, mesmo porqne 
vem fazer parte da legislação -penal, devemos não se prohibem recibo5. 
ser muito escrupulosos nas disposições nelle E' possivel que não tenha comprch!lndido 
contidas, por isso que é muito tr·iste VCl'·se bem a. a or"ganizacã.o gram:matical do art. 1" 
punido um neto quo é meramente uma cre- do projecto, parece que as palavr:<s «obrl
açã.o, que assignala. o valor e:xclusi\·o do ct·e- gação ao por•t!!.dor, ou com o nome de>te em 
ditado emissor com a mesma pen:t de um crime t.raoco» contidas no :1.rt. !" nã'l se reftlrern a 
e que não é motivad:J., como aquelle, s:niio Iettrn.s e recibos. 
pelll f1.ltado cumprimento lle um r,~gu!amento Não cttcon trei ~t razão para incluir-se no 
dado pwa as emissões b.,ncarias. art. !• a,s palavras-Iettras e recibos. 

Quanto é triste, Sr. Presidente, ver-se a Ainda Jà se encontra, Sr. Preoitlente, Srs. 
orientação desorgaoizada. quando fie trata ele Deputado~. a palavra liVl'<mca. 
punir, pen:1.s desiguat:s, fóra dos moldes <1e Isto é muito a.utigo, é dos wmp~s das nos-
direito! so~ avós lá em Porlur;al o apenas em For-

Nestas pallLvras não vne oifem::J. c nem reim Borges, Diccio».ari' Jw·idico, vi a pa.· 
desvio das rcgrus t1.1 diro,üto; não podemos lavra livratlçn. Ainda neste diccionrtrio vi 
llem 1lcvemos 110s nftlstar d:t ohrig:Jçilo, na que ella. é definida: 
occnsião em que se quet· est.üelecer um prin· 
pio que não pôde ser accuito. de contos tal-o. 

E. Sr. Presidente, nii.o posso deixar d<!, 
acompanhando ns necessirlades pn blica.;, ti e
fender o direito qu() a socicthv.le bt·nzilcir•a 
mais tarde rer.Ja.maria, quando tives5e ne~es
sidade de corrigir. 

Nestas condições, concordo com o autor do 
projecto no que tem el!e cl~ u til, apresentando 
emendas aos arts. I" e 2 ', pedindo a su p
pressão de outros artigos. No art. 1" retlro· 
me ãs Iettra!>, recibüs e livranças, qur. não 
podem ser incluídos. 

Dovo dizer ú Camara que o que <e con1rece 
po<- lettras na. nossa legi~iação, aquillo que é 
definido 110 Codigo do Ce>mruercio, aquillo de 
que fdlnm os e~ct•iptores llc direito, eu n5o 
encontl-•J em legisla~·ào alguma como titulo 
criminoso; não direi o mesmo com us V<iles e 
fiehas, porque a legislação a que ha pouco me 

«L"tn e~CJ'i])to pat•ticular pelo qual a]gu"m 
se obrigo. .POr sua assign"tura a. p~g-ar uma 
somma. que recebeu a pes~oa determinada ou 
:í. sua ordem . » 

Ot•a, clefi.ttida como ella. se acha, set•á sim
plesmente dolorosa viulencia. incluirmos 
neste pl\Jj ecto. 

Louvo o nobre Deputado pela Bahia. por 
penir il. repressão da emisstio dos vales, fi
chas, bithetes e outros papeis olfensivos do 
que se chum;t direito de emissão, ma~ nã.o me 
posso conform:tr com a inclusão das p:ilaYras 
lettras. reciiJos e livranças, que são titulús 
p~rmi ttir.los por lei, qU·3 não trazem mal algum, 
não podem ser eqniparado5 a moeda falsa, e 
seria. s~nhores, o.trensivo completamente 
dos dirêitos que teem os negociantes de darem 
quitação, fazerem suas transacções, por meio· 
de lettras; o credito fica.ri11. abalado, as ne-
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gociações só podiam faze-r-se a dinheitos. ga.l ·ou convencional dentro U.o paiz. Penas 
Admittidos os denunciantes, como se pede no de prisão cellular por um a. quatro annos, ete. 
projeato, dariamos campo vasto á. ma.levolen- Pa.ra.grapho unic().. Si a moeda. flir fabri
cia, a. processos crimes contra os que nã':l ca~a com di~e.,.sa rnateri11 ou sem o peso legal: 
conhecessem a norma das tettros e recibos não Pen"s de pr1sã.o ce!lul3.r por 2 a. l-l annos,etc.» 
crim~nosos, dos nii.o contemplados no art. 1• p 01• conseguiJJte vemos que 0 le.:<islador 
do projecto. 1 1 - ~ 

Senhores, não me demorarei mais tempo pena c eu condemnaç:~o para aquelle co.so. 
t "b Aquellas moerl!'l5 que o nll.tordo projectomos· 

na rt una; não sou mestre. d,\ sciencia mas tra, são a man;festaçi"io da fr•au<.lo e com toda 
sou um daquelles que gosta de trabalhar em l · d d d 
Prol do que e vantaJ·oso e util a Nação Bra- a. r,u( acia. que· eve ser puni a com gran e 

pena, porque o in:lividuo autor do crime ê 
zlleira. tão audacioso que quer apruvcitar-~se 11a 
• Nestas condicões tenho cumprido o meu ígnmancia e boa fé dos infxperientes; alli _ 

. dever contest9.nrlo o que julgo perigo~o. este ninda mos~ra mnis arrojo na. crimina.lt"" 
Com exclusão destas tres p:llavras-Iettras, dntle e deve ~el· punic1o com a maxiJna sove

recibos e livranças-a. parte nece3saría póde l'idMe. Mas s \ tem~~ a disposição do Codigo 
ficar. Peual :para que, tratando se de titulo::, de :Pe- . 

Tratando de materia penal nós temos o ça>; metaltica.s, ~razer moerla~ Í(I.]S,1s. fa."Qri
dever de ià.zer o serviço com o maior cnidado. cadas de diversa mataria? Que relação te em 
Nesta mataria. nada se póde fi1zer ·sem demo- essas moedas caro peças metallicas? ·. 
rada paciencia e estudo apurado. · 

A minha outra emenda, Sr.-Presidente pede Peçil. metallica que tenba valor, disse eu:. 
a suppressão do art. 3a do pl•ojecto. quando ta.llei a. primeira vez sobre o assum· 

pto, podem Stlr Joias. Ficando subsistente o 
Diz o a-rt. Sa: dispo~to no art. 3°, em caso de necessidade, 
« Nas mesmas penas incorrerão aquelles não poderiarnos dispôr v-endendo ou dar em 

que, em troca de oljectos, valores ou ser~·í· pagamento essas peças, ainda mesmo si o 
ços de qun.lquer especíe, empregarem ou re- cre•1or accei~as~e como libcrtaçiio da di·..-ida.. 
ceberem peças metallicns ou outros repre- !'ígurei ate :~. hypothesc de alguem que. tendo 
senta.tivos de valor, que não forem moeda contri.lctbdo um trabalho com a condição de 
nacional ou estrangeira de curso legal no p~ga.l-o em oia determin;Jdo, caso lhe faltasse 
paíz ou não puderem ser qua.li"fica.das como o dinheiro e lançasse mão de sun. c~ulei:J. de 
moeq:t falsa. ou falsificada, etc.» relogio para. satisfazer o seu compromisso, 

seria um criminoso, porque dava, em vez de 
Sr. Presidente, o meu nob1·e coll~ga, que- dinheiro , uma :peça metallica. de valor•. N•.~s

rendo justificar esta. disposição do art. 3", tas condições pedi a. suppressão do artigo 
apresentou á Camara duas moedinha.s uma, porqu r- o que h a de nece>sario p:~.ra a. punição 
de metal branco e outrn de met<1l :~roareHo, do crime de moeda. falsa· estú no Coliigo 
dizendo « eis ilqui a bypothese; .eis umn. peç~t Penal. 
metallica, vej<\m a. ínscripção- 100 réis,· );os tempos Primi~ívos a~ lrllcas se fazi:1m 
café-~. de (ll•.iectos, qunndo não h:tvln a inda moerlll:;, 

A peça. tinha. 0 formato dos nikeis brazi- 110 i.ntcio da Vi<1a. commerciul; e como é que 
leiros, uma, e n outra parceia-~o mai::; ou boje. que ell;~. esút or·g~.n iz:tda de fór-ma. mais 
menos com uma libra. esteJ•lina.. ou menos corn]Jletn. em nos~o paiz, havemos 

Disse s. Ex.:« é isto que quero punir, uc desot·ganiz:ü-a por umr~ !lL;posic.,io 1le lel 
peças metallicas »-. Eu, porém, St•. Presí· criminal, sem nosolutamente l1aver rnz:i.,) para 
dente,não comprehendi assíme o artigo devia assim I>rocedcr? 
então ser organizado por outra fórma. o art. 4" tern, segundo penso, algurníls 

Por peca met.allica, deve-se entennClr metal faltas. Nã.o fal•ei qucsti"io, sobre o rlispnsto 
eth barra, ou de outra qu(llquer fórma qtle neste artigo, rorem farei (l.lgumas pc,ndera.
se possa. chamar g~nericamente peça;· mas ções sobre o nrt. 5", que con~idera nullos os 
não o que tem a fórma de moeda- p<1ra illu- coutrnctos que se fizerem dando por vag~- · 
dir. menta vales. ficha~. l!!lltetes, etc. 

O nobre representante da. Bahia esq ue- Como j;:"c tli~se, sr. Pf·e~idente. em ffi<ltcr-i:L 
ceu-se que o Codigo Penrtl pune os que fazem pentd dew1-so fazer trat-allw rigoro.>v.mente 
emissão daquelle metal que S. Ex. apre- polido. 
sentou. );ão posso à(l.l• o poliment o ne.r.es~a.rio, mn.s 

Art. 239 elo Codigo Penal: «Fabricar, sem indico aos que o po<l;>m fazer, que aquell(l. 
autoridade legitima, moeda falsa. cle identic:~. parte do lll"(>jccto precisa de outra llire~çilo. 
ma.teria, com a rnesrna fõrma, peso e valor Por Jei os contractos sã.o nu !los quando 
intrínseco de verdadeira. ; fabricar do mesmo lhes faltam estas ou equellas formalidades . 
modo moeda estrangeira que tiver curso le- exigidas como SU.bstancias, ou nas hypotheses · 
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. · '· ~fii:"Qúé' ~ p-riJ~ria lél"'~t~;'vd;te;minai.lo essa 
.·. medida.. . . 

Na bypotbese não se trata de formalid~de> 
substanciaes e não se deve úecretar nulli· 
dade, quando já se est.abalece a pena para os 
que emittirem ou receberem tich:l.s, vales, 
etc. 

Si com vales ou fichas for pago um objecto, 
o acto já. é crimino:o e puni.J.o; para que dizer 
que este acto é nul!o? 

Quem deu e quem recebeu o papel prohi
bido já. sabe ou deve salle1· que commet· 
teu um crime, e paro que a nulli<lade 
.neste cago, si são concordes t>lli praticar o 
crime? A ignornncia da lei não pôde a-pro
veitar. 

Desculpe-me o illustre representante da 
Bn.hia; eu não apresentaria e;;se artigo á lei, 
porque achava de mais, tratando-se de uma 
lei penal. 
. Agora, Sr.Presidente,I)Ue tenho incommoda· 
do tanto meus illustrescolt~ga.s comas longas 
observaçõ~s !eita.s,tendo tlelles a maior benevo
lencia, ouvindo-me, o que agradeço bastante, 
vou occupn-me da ultima parte, a que se 
refere aos denunciantes, e, não sei si poderei 
dizer assim, óu a.ntes, occupar-me da turma 
nova. dos familia.re~ do Santo Officio, dos ap· 
prehendedores dos papeis probibidos. 

0 SR. MALAQUlAS GONÇALVE.,;-E' Um<l. cir
cumstnncia. humilhante esta . 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA.-·Sr. Presi
llente, os brazileiros devem or·gulbar-se de 
t er esta. terra pot· Patria, e devem banir do 
sua. leg-islo.çã.o :r.quillo que amesquinhou ou· 
tr<lS ter ra9, outr·cs paizes, no tempo da. In
quisição, que levava um homem no fogo por 
detorminaçiio tlo Santo Officio. 

Este tempo já. vae muito longe. 
Nã.o conheço lJem a historiu, mas parece

me que a. ultimt~. par-te onde a Inquis:ção teve 
os seus dias, fvi nu Hespanha., e não nttingiu 
ao anno de 1822, épcca da. independencia. 
brazileira. 

Não será Sr. Presidente, no secnlo XlX., 
no anno ele 1899 que se unirá ú uma lei 
panal uma disposição que autoriza a. fazer o 
que f.tz.iam os denunciantes no tempo do 
Santo Officio . 

Repillo essa disposição simplesmente c<lrno 
brazileiro. 

S1'. Presidente, não ê ao :parlamento que 
cabe amesquinhar completamente a. legisla
ção que temos que, si nã'> é perfeita. póde-se 
dizer que e uma. elas boas l~gislações. 

Nãn devo alL>ngat·-me mais, a minha pre
tençã.o_não toi, como jil. di~se. mostrar conhe
cimentos j uridicos, mas produzir a. defesa de 
minba. pa1ria, repellir essa ignomínia. que o 
nobre Deputado quer enxertar na sua le· 
gislação. Sento-me, ~r. PreSidente, massen· 

to-me . convicto de que cumpri um dever 
sngradO;J.d:PIJffidos.) · 
0ro~i mostrar que esta lei não póde sa

t •• fazet• as necessidades socices. 
Sr. Presid"nte, vou ler as emendas que 

são as seguintes: 
Emendas ao projecto n. 163 A, de 1898. 
Ao art. 1•- Supprimam-Ee as palavras

Iettras, rcdbos e licenças-. O mais como 
está. · 

Ao art . 2"- Sub;tituam-se as palavras-de· 
um a. dous annos-por dea.nte até o fim do · 
artigo, pelo seguinte: - de doi.! a seis mezei 
de prisão cellular e mais a de multa no 
duplo do ,·ator do titulo app1•ebendidv. 
Supprimam-~e os arts. 3' e sa. · 
Esta pena de dous a seis mezes, por ·mim 

peõ.ida. na emenda, é regular. 
Convenho com o meu ho nrado collega 

que é preciso punir essa.s ernissões de vales 
e fichas ; mas a pena de·u m a dous annos é 
mui to severa não está em relaç.1o com .a. per-:
tltrbaçlío que soft't•e a sociedade com essa 
emisssão. 

0 SR. PLINto CASADO....:...Assim, a pena ma· 
xima ficaria sendo a pena min.íma. app!icada. 
aos moedeiros falsos, o que seria um absurdo. 

0 Sn.. CORNELIO DA. [?oN~ECA - Peço mais, 
Sr. Presidente, a suppressão dos art~. 3 e 5. 

Concluo, Sr. Pres:dente, confiando que, a 
Camitrn. dos Srs. Deputados que tantas vezes 
e sempre manifesta-se CJ m r igoroso escrupulo 
no cumprimento dos seus deveres .. a.ttenderã. 
ao que aca bo de dizer soure o projecto .. 

O qU(l considero não acceitavel no · proJecto 
o faria não sendo mesmo representante d(l. 
Na;.-ã.o, simplesmente com() braz~leiro. 

(~1luitt1 benl, muito bem. O ' rador c cvmpri
m emwl:J.) 

Sli:SSÃO DE 17 Dl5 JUNHO DE 1899 (1) 

(Vidu p:~.g. 1r.2 do 2• vul.) 

O ~!h·. Paula Ran1os-Eu não me 
proponho a. responder ao illu:stre Deputado, 
autor da. indicação ora submettida. a debate ; 
apenas adduzirei algumns considerações ás 
que bontem externei, para combater diver
sas reformas propost..1.ll por S. Ex. a.o noEso 
Regimento. 

Sr. Presidente, para que os meus a.rgu- . 
mentos possam cu.la.r mais uma vez no espi· 

{I ) EsLe ~iscurso não foi revistopelo or:~odor, · 
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rito da. ca~ara., devo dizer qne () nobre 
D~putado nao conseguira o fim que tem em 

· V1sta com a. sua indicação, pol'q ue eu tomo 
c~mo ponto de partida o Regimento primi· 
trvo, e S. Ex-. a.cceita as disposições do Regi· 
mento umoditl ca.do. 

A mod~ficação cons~ uen te da emenda. Veiga 
tem t;:a:r.1dogra.ndes 1nconveníentes. A emen· 
da Veiga,esta.belecendo que as emendas apre
~entadas na 2a e 3• discussão de qualquer pro· 
Jecto, desde que consignem augmento de des
pe:t:(L ou diminuição de receita, vão á Com
!llissâo de Orçamento e que esse parecer dado 
llOI' ella não so:trra absolutamente debate, 
tem dado logal' a gra.ndes inconvenientes e 
o primeiro dei!es é o de protelar a. discussão 
de todos os projectos. 

Basta. para isso que a elles se apresentem 
emendas consignandoa.ugmEmto de despeza. ou 
diminuindo a receita. 

Ainda. hoje, a proposito do creltito de 
21:000$, o nobre Depu.ta.do por Pernambuco 
apresentou uma emenda. consignando verba. 
pa.r11 a conservação do La.zareto de Taman
d~re.! pelo que o projecto tem <1e ir â com
rnzssao de Orçamento, a.fim desta intex·por o 
seu parecer. · . 

De maneira que a emenda Veiga., alem de 
tolher a liberdade dos Deputados, de discuti· 
rem os pa.receres da CQmmissão de Orça. 
mt:n~o so~re e~endas apl'esentadas em 2" e 
3• dtscussao, nao esquecendo-se a. C:1mara. de 
que ~ C~mmissão _do Orçamento <l.rroga a si 
um dmJto que nao está absolut3JI!eot'3 no 
Regimento, qoa.l o de apresentar sub-emeu..: 
das e sub~titutivos ãs emendas apresentada5 
em 3" discussão, quando esta jll estã. encer
!ada. lllúm de tolher este direito, digo, tem o 
mconveniente de protelar a.s discussões dos 
príljal'tos. 

O nobr~ Deputado assenta. a. sua nrgumen
t~ção na. raformn feita no Regimento em 
Vlrtude rla. omendn. Veigu. apresentadtl. em 10 
de novembro u~ !897, om pleno estaJo rle 
sitio, emenda ou reforma. que c:stà coude· 
mnadapetu. C11ma.ra., visto que até hoje o.in~!a. 
não vi nenhum Deputado def .. mdel-a,npez:l.r de 
a t.'J..cada. neste re~:in to_ Essa. reforma. tem col
loca.d.o a. mesa dn. Ca.mara em sérias ditHcul
da9es e tem nugmenta.do extraordinaria
mente os trabalhos da. Cornmi~ de o~ 
mento. Si attendermos que as díscussões de 
que trata. o Regimento, no caso de orça
mentos, er:.l.m quatro, e que pela. emenr!a. Vei
ga.ficaram reduzidas a dua~;verã. o nobre Depu. 
ta.do, verá 11 Cama.ra. que eu desejo que o Re
gimento fique como :realmente deve aer, e 
9ue com o meu substitutivo tr1tto, quanto 
e possivel, pratica.ments, de accel~ra.r as 
diScussões dos orçamentos, nesta. Ca.mara. 

O que, 11orém,o nobre Deputado quer é re
duzh· essas discussões a duas: uma discussão 

c~m:tr4 
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depois do proj~i:to ser retfrà(Jo>dá~mesa.'cóiii"as·<. 
emendas e remettido á Commissão; uma 
depois, que será. a. ga discussão~ · . 

Reduz, port.a.oto, as l\iscussões a duas, com 
esta. circumstancia, Sr. Presidente, de que 
tolhe iJ. Camara o direito de discutir o pare
car que a Commissã.o do Orça.ment.G a.pteseu• 
ta.r sobre as emendas formuladas, em ·s- dis
cussão. · 

Pergunto á Camara : quando a Commissão 
de Orçamento u.rt•o;ar · a.· si o dinito de, 
depois de encerrada a 3• discussão, a.presen
tnr emendas ou sub-emendas no seio da. · 
com missão, a Camara poderá diseud.r essa:v 
novas emendas g (Pausa.) 

Parece-me que não, muitas dessas emendas 
novas apresentadas em 3• discussão, eneer.
ram ma.terias que reclamam séri(l estudo. A 
indica<;ão vem novamente abrir á Commissã~i 
a. -porta larga para introduzir no Orçamento' .. 
essas disposiçi:!es de cara.cte:r permanente, ·: 
como sejam, suppressã.o de repartições, an- ·:; 
gmento ou diminuição da 'Vencimentos con- -
stantes de mensagens do Governo, mensagens 
que podem aqui chegar na occasião em que 
estiver terminada. s. 3" discussão ; podendo 
taes medidas ser enxertadas na. cauda orça
mentaria. 

o SR.. A. MoNTBNEGM dá. um aparte. 
o Sa. PAULA RAMOS- Mas é o que est<i. 

na in.dicação de V. Ex. 
O SR. A. MoNTBNEGR.O- Perdão; en

cerrada a. discussão, o projecto e emendas 
irão á Commissão para. interpor parecer. 

O Ss. PAULA. RAMos- V. Ex. ha. de per
mil ti r que eu leia, neste momento, a his
torin. parlamentar do nosso Paiz; que vã. 
procurar os exemplos ; que eu queira., já.. 
que sa trato. de uma reforma, corrigir os 
abusos e os inconvenientes· que existem nas 
<liepoBi«oos do nos~o Regimento, e que . 
trate de aproveit~r uma grande pa.l'te 
da int.licnçü.o do nobre Deputado, a.quillo 
que ella tem de mais pratico , pando 
de lado tudo o.quil!o quo Yem ceroea.r as 
nossas a.ttribuiçues e diminuir a orbita da. 
nossa s.ecã.o parlam~ntar. 

Como vê v. Camara, a minha obser~ação a. 
l'espeito dessa suppressão é prf)cedeuta. · 

O nobre Deputado pelo Pará, Sr. Presi
dente, quer ta.zer uma reforma partindo das 
disposições do Regimento reformado ultima
mente, eu quero nma. ret'orma. que tenh&. por 
ilm. abolir o que se introdnziu ultimamente 
de ruim no Regimento. (.Apartes.) 

O nobre Deputado conserva na sua indi
cação a. snppressão de uma discusaão, visto 
que mantem o que actualmente. determina. o 
Regimento, o que quer dizer, que s. Ex.· 
tomou par base uma. retorm3. que está. cón-

11> • 
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· d';;mne.d'a, J;a;;~-.:~sci~·-;;(;~~~~~ntar a 
sna. indicação. · 

Desde que se trata. de reforma., tratemos do 
faz el-a boa. e :pratica. 

Esta é a primeira. parte. 
Ha. ainda esta questão de .imcumbir á Com

missão de Orçamento da reda.ccão definitiva 
do proje~to de orçamento. Os argumentos do 
nobre Deputado não procedem.· · 

0 SR. A •. MONTENEGRO da Um a parte. 
O SR. PAULA RAMos - Desde que o nobre 

Deputado não faz questão disto, eu passo 
-adea.nte. 

··Cbegamos emfim, Sr. ~residente. aquestão 
de não dar-se ao Deputado a iniciativa ele 
apresentar emendas, na 3• discussão dos 
P.rojectos do orçamento, desde que essas 
·emendas não consignem uma medida ten
dente a din:inuir a verba consignada. no pro
jecto orçamentario. 

0 SR.. CASSIANO DO NASCL"!El\'TO - 0 Regi
mento não faz esta restricÇ':!o ? 

O SR. PAULA. RAMos- O Regimento actual 
permitte emendas augmentando despeza ; 
desde que a despeza. esteja. crea.da. póde·se 
augmentar ou diminuir. 

Mas, pergunto. Sr. Presidente. porque, -vo· 
tado o projecto do orç:1mento em 2" discussão, 
não tem o Deputad.o o direito de, vet•ificando• 
por exemplo, que uma rubrica c1•ea.da para 
a manutenção de um serviço publico indis
pensavel, que não pMe ser supprimído, nü.o 
foi consignada no projeeto a.pprovado em 
2• discussão, apresent<Lr uma emenda em 3• 
discussão, maotenclo a verba pedida na. pl'O· 
posta do Governo ? . . 

A inuicação tolhe este direito. 
Ainda mais: Si a Commissiio, em 2~ dls· 

cussão entender que nilo rlove n.cceito.J• umo. 
emenda que augmonte UffilL rubl'icn. f[lJa.lquer· 
do ol'Qamento, porrtue tolher ao Deputo.do o 
direito de reproduzir essa emenda om 3• dis· 
cussão ~ 

Não se verincu nqui tod11s ns vezos f!U6 
se votam projectos, o quo, ornondo.s rejeitada.s 
em 2• discussü.o com parccor contrario da 
Commissão, muitas vezes reproduoido.s em 
3• discussii.o,obtecm da. mesma Commissão pa.· 
recer fa.voravel e são approvudo.s pela ca.
mara~ 

Póde~se ou deve-se tolher esse direito ao 
Deputado~ 

Não vejo em que esse direito vá pertur·bar 
a marcha accolera.da dos orçamentos. (Apar
tes.) Neste caso não ha motivo de ordem 
alguma que jnstifil!Ue· essa restricção que 
se quer fazer .á imciativa. ·pa.rla.menta.r. 

OS:&. CoEuo Crw.raA-A:poia.do. 

0 SR. PAULA. RAMOS-Sr. Presidente, di· 
virjo ainda do nobre Deputado, como .divirj1 
do nobre Deputado pela Bu.hia, na. considera
ção fcitt~ ncerca. da opportunida.de da refo1•ma 
regimental.· 

Admitto que haja, hoje, na Camara, no Se
nado, no Congresso emfim, esse de;ejo sin
cero e uno.nirne de apoiar o Sr. Presidente 
da Republica., .que todos entendam que é 
acto de patriotismo dar a S. Ex. todas as 
medidas que vem pedir à camara.. Mas per
gunto: esta será a situação permanente do 
Poder Legislativo em face elo Poder Ex-. 
ecutivo 1 

E' de suppor que não ; porque então tudo 
aquillo que se conhece sobre organização po
lítica seria uma mentira., seria uma falsi· 
darl.e. 

Nós ter i amos o Brasil, ~ue já pa.~sa por 
ser um pa.iz original em muita~ causas, apre· 
senta.nr!o mais esta. originalidade em orga
nização politica, a lle ter um parlarneoto 
vivendo etet•namente de accordo e na. mais 
completa intimidade com o chefe do Poder 
Executivo. 

Para que aproveitarmos esta situação ex
cepcional pa1·a fazer umn. reforma que tem de 
regular IJOr muito tempo, p·~rmanantemente, 
a direcção interna dos nossos trabalhos ~ 

Nã.o, Sr. Presidente, eu ncceitaria antes 
ess'l. reforma regimental em uma época. em 
que o p!.rlarnonto estivesse dividido em duns 
correntes opposta.s. urna apoian.io franca
mente o Go••erno e tratando ele cercar o 
Executi1·o de todas as regalias e a outra cot'· 
rente trattlnrlo de zelar as prerogati vas e as 
e.ttt•ibuir:ões do Legislativo, a.quellas que a 
Constituição diz que são privativas do Con
gresao. 

Nesto ponto o.ioda r1ivirjo do nobre Depu
tado pelo Pará., cmboro. os meus argumentos 
pnnc•) valúL' tenlium para S. Ex. A dispo
sição nov;L q11e prcton•le o nobre Deputado 
int~odu7.ir no regimento e inconstitucional. 

O :wt. :14, n. 25, da nossa Constituição diz 
que ó ~tttribuicão privativa. do CongL'esso 
1'\o.cioml croar e supprimir empregos pu
blicos re loracs, fixar-lhes as a.ttribuições c 
marc<ir-lhes o~ vencimentos. 

·ve o nobre Deputado que o Congresso n1to 
preci~a absolutamente de intervenção de 
nenhum outro poder para exercer esta sua 
attribuiçã.o. 

O que se dá, Sr. Presidente, é o seguinte: 
ha um ramo do Poiler Legislativo, a Camara 
dos Deputados, que fica. pdvado da. iniciativ(l. 
de,ero.leis ol·çamentat~(lil,propor a. suppressão 
de empregos e de repartições, augmento e : 
diminuição de vencimentos. Pela emenda do' 
nobre Deputado, a Ca.mara e privada desta· 
iniciativa, que. 110 emranto, é dada. ao Poder 
Executivo. · · · ·. -. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11: 18+ Pág ina 22 de 29 

~ .... ; 

O SR. A. MON'l'ENEGR<i-Não apoiado. 
O $r .• PAULA. R.A....'Ilos - (Lii): «E' expressa

mente vedado crear nas leis orr<amenta.rias 
repal:'tíções ou empregos, ou uellas 'incluir 
dispostções permanentes,sa~vo quando tiveren1 
siri o PRO?O.OTAS PELO GOVERNO em suas me~· 
~agem; e acceitas pel1c Commissc1o do Orçamenw, 

0 SR. A. MONTENII:GRO- Dei ao Puder 
Executivo o direito de pr'opor nos· ot'çikmeutos. 
Neste caso elle não tem o direito de, em men
sagem, propol-as. . 
o 0 SR. PA.lJLA. RAMOS-NO orçamento, não. 

0 SR. A. MONTEN.KGRO- Elie não pro
põe no orçame!lto, mas em mensagem. 

O Sa. PA'ULA RA~ros-Perdão; V .Ex. ouça. 
Aquillo que nenhum Dl:putado tem o direíto 
de fazer, isto é, de apresentar. uma emenda 
que incorra nas disposições do art. l3l do 
nosso Regimento, o Governo tem; a.quillo que 
a indicaçã.ó do nobre Deputado tira da Com
missão de Orçamento, visto como pela indi
cação ella. não tem mais a inicín.tiva de apre· 
sentar uma emenda dessa natureza, em lei 
orça.mentaria, dá ao Poder Executivo. 

O SR. A. MoNTENEGRo -Não apoiado. 
Mas não é só nos orc11mentos que usa. do di
reito da proposta a. commfssão, co.mo tem a 
iniciativa de3ta. medida. 

O SR. PA.uLA RAlios-Não tem, sô em vir-
tude de mensagem do Executivo. · 

O SR. A. :MoNTENEGRo-Elle pôde deixar 
de propor. 

O SR.. PA.ULA RA:-.ws-0 facto é que, desde 
qtie o Executivo entender que d~ve se fa~er, 
poderâ. ~ma midida desta naturer.a ~er pedida 
em mensagem. · 

Portanto. h<l,oão resta duYida, a iniciativa 
do Executivo em mo. teria. que e pri vati V<l· 

mente dn. a.ttribuiçi\o do Congresso. 

75 
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etlas.~~:~~se+etiá'o~riti~~ 
Deputado pelo Pará. Entre as ·attribuí<;i.ies 
privativas do Congresso, sim, encontro-a cí~ · 
t;vltl. exprll~samente. · · · 

Chego a umá da.s ultimas roellJdas con
stantes <la. indie;,1ção do nobre Deputado, 
nquella. pela. qual o presidente da Cli.mara., 
nos ultimos dias de sessão, tem o direito de 
julgar da conveniencia de fazer discutir im
medíatamente um projecto de orçttroento ou 
da credito que venha do Senatlo, podando a 
Commissão de Orçamento dar nessa OClC!tSião 
o seu parecer da tribuna.. ; 

Ora, Sr. Presidente, parecer de commissã.o," · 
é a opmião da maioria da Com missão, opinião 
que póde ser manifesta.da da tribuna ou peia 
maioria da Commi~são, isto· é, por cincô· 
msmbro;; della. ou por qualquer meml>ro dá.:· . 
Commissão, devid[l.mente autorizado por 
todos os outros. 

Parece-me que não ha. duvida a respeito ; 
dessas proposições. Mas, si o projecto vem do ". 
Seomlo e a Mesa tem o direito de pôl·o em :. 
discussão irnmediatamente, porque não c1iz ü 
indicacão que será no dia. seguinte? 

OS&. A- Mo~TENEGRO- Abi não manda 
põl-o immedialameoto em discussão. 

O SR. P.\ULA. RArrros- Aqui diz-se o ~e· 
guio te: 

«:Nos nltimos oito dias •le ~essão os proje
ctos de :orçamento ou de credítos vindos com 
emend::ts do Sena.<:lo podcrrio deil;ar de ir ú. 
Cornmiss<io de Orçamento, a juizo do Presi
dente da Camara, ficando â mesma Commis
siio o di1•eito dumnto a discus~ão de interpor 
verbalmente seu parecer. 

Dentro destes oit"o dias, em ca~o de urgon· 
cia, poderà o PJ•esidente da. Camara. consnltar 
esta. no senLido de determinar a l\iscuss:io im· 
rnedia.ta dos mesmos projectos; si assitn re
solver a. Camar:1, ahrir-se-ha: log<) (1. disoussü:o, 
fi~ando peeterhta. a. ordem do di·,• .)). 0 SR • ./Ir.. MONTEI\'!i:GRO - Elle tem O di• 

reito de propor ·ao- Congressí) a. creação de 
em prezas :por meio de meuaagens. O Srt. A. MvNTENEC:Hw-Portanto, no ou

tro ca.so, não ; não ficn. :preterida. a ordem tlo 
o que r1ht. o SR. PAULA. n.,\.MOs-Vamos a. vêr 

a tal respeito diz a Constituição (Lil): 

CAPITÚLO Ill 

!>as attriliuiçiies do Poder Executi-vo 

Art. 48. Compete privativamente ao Prll· 
sideote da Republica: · 

1.• Sa.nccionar, promulgar e fazer publicar 
as leis e resolnçõe,; do congresso i expedir 
decretos, instrucções e regulamentos 'J)a.ra a 
sue. fiel execução.-» 

Seguem-se mais 15 numeras enceiTando as 
attribnições do Poder Executivo e, entre 

O Sn.. PAULA. P..A.~ICs- E' o que não diz a 
indicação. Parece que fica dependendo do pa
recer da commi~siLo a manifestação da Ca.
mam. 

O Sn.A.MoNTENErmo-Não é isso o que 
está ahL 

o S&.PAULA Ramos-São dous artigos des· 
ta.cados do Regimento. 

O SR. A. Mom:E~EGRO- Pal'a preter•ir a 
ordem do dia, é preC:so consentimento da 
Ca.mara.. 

O SR. PAtir.A RA111os-Isso é o que se dá. 
hoje; mas nã.o é o que'e!.tá. aqui. Para. pre
terir !lo ordem do dia basta a urgencia • 
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;;:::.:Mas, ia.· eu:~di~ndo, no Jlrimeíro caso é pre. 
· ci~o que a Commissão dê o seu parecer, a este 
· pode ser dctdo l?Ol' intermedio de um de seus 

membros, pa.ra o que é neeessa.rio uma 
reunião previa. afim de que os membros da 
Commissão se combinem, ou a opinião e dada 
pela. maioria da Commissão. 

A Ca.ma;ra. vera neste caso o inconveniente 
de tal medida, que, em vez de abreviar 
augmenta. o trabalho e toma ·mais tempo' 
porque, e preciso que cinco oradores fa.llem 
manifestando-se. 
, A No primeir~ caso, pa.:a que o parecer se 
de, é ne~e!!Bar10 que haJa. uma reunião prévia 
d~ Commissão de orcamerito. 

· Supponhamos que se trate de uma sessão 
~m que se discutam projectos de orçamento 

-,_ou de .fixaçã;o de forças em que a. hora. do 
,•l;l:xpE!d!eOte e DO fim da sessão do dia, isto é, 
·as quatro horas. O projecto v.indo do Senado 
só póde ser lido no expediente e o Presidente 
coUoca.-o na ordem do dia seguinte· mas 

. p~rgunto.: antes de abrir-se a sessão, no 
d1a ~gumte, a Commissão tem tempo de 
reunir os seus membros para deliberar~ 

E' diffi.Ci.I. Qual é o fim da. medida.1 sf é 
a.preSlla;r, não precisamosdella, porque, desde 
que haJa da parte da. Commissão de Orço. . 
manto o deseJo de a~eler:tr a pa~sagem dos 
orça.!Xlentos~ o projecto,lirlo aqui no expediente 
DO d1a segumte e distribuido á Commissã.o d~ 
Orçamento e, no mesmo dia., ella da o seu 
parecer, como tem feito muitas vezes. Depois 
lido o parecer, si é preciso accelerar a passa: 
g~m. do orçamento, qualquer deputado tem o 
~lrerto_d~ requerer dispensa de impressão e 
m~rsttclo afim de que o projecto seja dado 
paro ordem do dia seguinte. 

Está -vendo a Camara que no proprlo Regi
mento se encontra o meio de a.ccelera.r a pas
sagem dos orçamentas. 

Fica respondid:L a primeira. parte.Quanto â 
segunda,~ !la ~tá. do mesmo modo respondida.. 
Cbe~o .a Ultt';Da parta! aquelht que manda 

SUJll~rtm~r a. pt'lmelra. d1scussão dos projectos 
orJg!Oal'!os das Commis~ões. 

Quanto á. primeira. parte da indicação, o 
nobre Deputado wm razão. 

. · ... ·· 
. ... 

A disposição que S. Ex. consigna é · ape· 
nas uma ampliação da. disposição do art. 118 
do Regimento, mas quaiJdo S. E:x;. trata de 
e:x:.ecuta.r a medida. é que o .faz de um modo in· 
conveniente. 

Dir. o art. l18: 
« Os projectos de lei ou resolução que vi

erem do Senado, o projecto da-s leis annua,s e 
todas as propostas do Poder Ex:eeutivo, con
vertidos em llr,jeeto de lei, temo sómente 
d.uas discussões, que corresponderão as 211 

e 3•. 
t. 

Qt>anclo se discutir o primeiro artigo p>tler
se-lw. fallar em gero.l sobre a t.cWidaàe o~e ín
con"lleiliencia do projec:o. » 

Diz a ementla. do nobre Deputado, não só 
qua.ndo se discutir, com.o quando se votar 
o art. 1°. 

0 SR. A. MONTENEGRO- Na.tm'aJmente. 
ó SR. PAULA. RA.MOs-Mas, na. 2• discussão 

dos pro.ieetos, a. vota~ se faz por artigos. e 
corno sõmcnte sobre o a.rt. l" póde a Cama.
ra pronunciar-se sobre a constitucionalidade 
ou a. inconstitucionalidade, segoe-se que nã.o 
poderá rejeit.n.r-se por inconstitucional uma 
medida. contida. 110 art. 2• de ·um projecto, 
uma. vez acceita. como constitucionlll a medida 
contida. no a.rt.. I•. 

Os projectos oriundos de.s Commissões da. 
Camara terão regalias que não teem os pro
jectos de trata o art. 118. 

Vê v. Ex.,Sr. Presidente, que não é abso
lutamente pratica. em sua. applicação. a. re
forma. que o nobre Deputado, autor da. iodi· 
cação, pretende introduzir no Regimento. 

Nii.o me demorarei mais na. tribuna.;tinba. em 
vi:;ta sustentar os argumentos quB hont~m 
produzi e mostrar que o meu substitutivo 
aproveita. dn. indicação do nobre Deputado 
aquillo que eUa. tem de "Pratico e rejeita tudo 
aquiUo que attenta o.u contra a iniciativa dos 
Srs. Deputados ou contra a attJ:;buit;ão pri
v-ativa. do Congresso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem.) · 

FIM DO SEGUNDO VOLUllfE 
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