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(Pela ordem.) Pag. 393, 

. r(Pela ordem.) Pag. 398. 
(Pela ordem.) Pag. --,125. 
(Requerimentos de informações do Sr. Depu-
. · tado Fausto Cardoso.) Pags. . 566, 567, 568, . · 

569, 570, 57!, 572-e 573. 
(Explicação pessoal· a proposito dos :r~queri:.. 

mentos de informações do Sr. Dt.Putado 
Fausto Cardoso.) Pags. 6!9, 620 e 62'1,.1 .· _· 

Soares dol!l Santos: 
- -----

(04~~;43~o/:3fuerra.) Pags. · 429, 430, 431,:·- i;:~ 

Teixeira de Sá : 

(Representa.çãó de operários do extincto Ar-: ;;f-~ 
senal de Marinlla. de Pern~mbuco, pedindo. 
pagame11to de pensões.) Pag. 27. 

Vletorino Monteiro: 

(Sobre a acta.) Pag. 108. 
(Explicação pessoal.) Pag. HO. 
(Explicação pessoal,.) Pags. 148, 149 e 150. 
{Pela ordem.) Pag.' 556. -

(Orçamento da Receita Geral t:l. Republica.) VIria to Haacarenba•: 
Pags. 188, i89 e i9i. 

(Pela ordem.) Pag, 204. 





MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

Abolição:· 

Das transferenciaa pára o estado~maior do exer· 
cito, dos tenentes e i os tenentes das tres ar .. 
mas combatentes .. (Projecto n. 77 A, de 1900.) 
Paga. 545, 556, 557 e 575. 

Das dietincções, nas .repartições federaes, entre 
empregados do quadro e jornaleiros. (Proje

. cto n. 28 A, de 1900.) Pags. 692 e 693. 

Alterações : 

Dà,ta1·ifa referente ao papel. (Projecto n. 142, 
de 1900.) Pag 8.7. 

Na tarift das Alfandegas, em vigor. (Projecío 
n. 131, de 1900.) Pag~. 102, 103, 104 e lÓ5. 

Approvações plenas aos al,umnos que. estu
daram na extincta Escola Milit.ar do Río 
Grande do Sul, pelo regulamento de 1881 e
obtiveram gráo 6·, nos respectivos exam~s. 
(Projecto n. 150, de l900.)Pag, 275. 

. Arrendameni;o ou venda, por concurrencia 
publica, dos .proprios · nacionáes que não e'sti

...:·;-:-verem applicados a serviçü!t publicas. (Pa
/ recer n. 117, de 1900.) Pags, 435, 436, 437 

438,_ 439; 440, 441 e 442. _ ' 

.,;utorisaçào ; • 

Ao Poder Executivo.; 

Para pa,gar os vencim<'ntos do professor do Col
legio Mjlitar, Dr. Luiz Carios Duque-Estra
da, 'de, 'o.l}tubro de 1897 a janeiro de 1899. 
(Projecto n. 128, de 1900.) Pag. 50. 

Para mandar-arbitrar ás viuvas dos officiaes 
do exercito, que fallecerem, um abono mensal 
provisorio equivalente ás tres quat•tas partes 
do soldo de seu mal'ido, logo que a Awiitoria 
de Guerra incllque a quem caibam o meio· 
soldo e o montepio. (Pt·ojrcto n. ·133 A, de 
1900,) Paga: 101 e 102. · · 

Para mandar pagar a Carlos Galdino Leal e 
outros, .auxiliares e serventes, nos trabalhos 

da exames preparatorios, a quantia a que ti-. 
verem direito pelos eerviços prestados. (Prç
jecto n. 146, de 1900.) Pag, 196. 

Auxilio: 

De um milhão esterlino ao tianco ua Rep.ublica· 
recolhido em .. conta corrente desse e~tabeleci
l'J1ªnto. (Projecto n. 147, de1900.)Page.210, 
232, 233, 234·, 235, 236, 237' 238, 2:39, . 240, 
241, 242, '243, 244, 245, 246, 2!7, 24~, 249, 
257. :258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266_, 267. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 392, 
393, 394,-3Qjí, 396, 397,398, 399, 400, 414,:415, 
416, 425,.426 e 427. 

Ao Insjili{lo de Protecção 'á Infancia, á Liga 
Cóntra a Tuberculo.se e á Maternidade do Rio 

· de Janeiro. (H:rrienda ao Orçamento da Re
ceita, para o exercício de 1901.) Pag8. 344, 
345, 346, 347; 348, 349 e 350. · 

Cotntnisl!lão da Camara nomeada p;tr.a·repre
sental-a nas exequiae do pranteado jornalista 
Dr. Ferreira de Araujo. Pag. 410 • 

Competencio. : 

Privativa,do Côngr.esso Nacional para orçar a 
t•eceita, fixar a despeza federal annnalmente 
e tomar as contas da receita e despeza de 
cada exercício, (Pt•oJecto n. 135, de 1900.) 
Pags. 84 e 85. 

U<J_s Estados para crear, manter e dirigir o 
serviço de Çorl'eios, necessario ao desenvolvi
mento de suas relações administrativas, in· 

· dustciaes, commerciaes, etc. (Projecto n. 155, 
de 1900.) Pags. 519, 520, 52i e 535. 

conces!!lã9 : 

Ao engenheiro civil Pedt'o Luiz Soares de Sou
za, para a construcção, uso e gozo de· uma 
estrada de fe.rro que vá do ponto em que aca
ba a navegação do Rio Branco á fron•eira do 
Brazil com a Gtiyana Ingleza. (Projecto 
n, 151, de 1900.) Pags, 275, 276e 277. 



XII INDIOE 

De uma subvenção de 40:000$ ao J?.r. Eduar-
do Chapot Prévost, para expôr na Europa os 
resultados da operação que praticou nas 
meninas xipbopagaa. (Projecto n. 21 C, de 
1900.) Pag. 692. 

Creação: 

De mais seis officios de justiça· no Diatricto Fe
deral e·preenchimento de vagas que se derem 
noaoffieiosdomesmo districto. (Projecto n. 9-t, 
dê 1900.) Pag. 49. 

De mais um batalhão de infantaria na Brigada 
Policial da Capital Federal. (Projecto n. 63 B, 
de 1900.) Paga. 560 e 667. · 

Credito&: 

De 1:400$, extraordinario, ao Miniaterio da 
Guerra, para occorrer ao pagamento do ]la
charel Maximino de Araujo Maciel, professor 
em disponibilidade do Collegio Militar. (Pro
jecto~n. 129, de 1900.) Pags. 54, 545 e 557. 

De 80:000$, ao Ministerio d~ Justiça, supple
mentar á verba - Diligencias po!icia,es; (Pro
jacto n. 106, de 1900.) Paga. ·3u, 427 e 472. 

De 80:000$, ao Ministerio das Relações Exte
~ rloras, supplementar ao art. 70, n. 7, .da 

lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. (Pr~Je
cto n. 115, de 1900.) Paga. 311; 427, 543, 555 
e 601. 

De 700f, ao Ministerio 'da J11stiça, supplemen
tar a verba -r Ajudas de custo. (Projecto 
n. t25, de 1900.) Pag. 311. • 

De 4:978$064, especial, ao Minlsterio da Fazen
da, para pagamento de gratificação a José 
Joaquim .Raymundo Sobrmbo, encarregado 
da guarda e conservação da fazenda dos Dous 
Rios. (Projecto n. 119, .de 1900.) Pags. 545, 
546 e 559. 

De 77:247$080, especial, ao Ministerio da Fa-
. zenda para pagamento de material fornecido 
á Casa da Moeda por The Brasilian Gontra
cts Gorp~rationi (Projecto n. 97, de 1900.) 
Page. 557 e 601. 

Extraordinario ao Minis.terio . da. Guerra, da 
quantia necessaria para ·pagàmento de. ven· 
cimentos que deixaram de receber o capitã·o 
de· fragata Alfredo Augus~ de Lima B!l-rros 
e· outros professores de estabelecimentos de 
ensino. (Projectos ns. H A, de 1900 e 130, de 
1899,)'-Pag. 559. 

--De 5:419$720, extraordinario, ao Miniqterio da 
Guerra, para pagamento de vencimentos do 

1 1° tenente Nelson de Vasconcellos e Almeida, 
professor do Collegio Militar. (Projecto 
n •. 104, de 1900.) Pag. 559. 

De 825$616; espec~al ao Ministerio da Justiça, 
para pagamento do escrevente do Juizo fede
ral Antonio Rodrigues Gonçalv·es de Macedo. 
(Projecto n. 105, de 1900.) Pag. 559. 

Designação da Commissão de Guarda da 
Constituição e das Leis a que é incumbida da€ 
funcções a que se refere o art. 5° da lei n. 27, 
de 7 de janeiro de 1892. (Projecto n. 140, de 
1900.) Pag. 86. 

Declaração de voto : 
. . 
Do Sr. Deputado Fausto Cardoso. Pag. 279. 

Distribuição da quantia de i:OOO$ a cada 
um dos delegados fiscaes do Th)souro,-a 1:tulo 
de gratificação, pelo trabalho -ex~raordinario 
de seus relatorios annuaes. (Projecto n, 138, 
de 1900.) Pag • ..86. · 

Dlscrlm'nação doa terrenos de marinhas 
situados nas margens dos rios navegaveis, 
(Projecto n. 132, de 1900.) Paga. 48 e 83. 

Elevação de vencimentos do pessoal da Secre
taria das Relações Exteriore~. (Projecto n. 134, 
de 1900.) Paga. 46, 47, 48, 83 e 84. 

Emendas: 

Ao orçamento do Ministerio das Relações Ex• 
teriores. Pag. 49 •. 

Ao orçamento do Ministerio da Gnerrá.. Pag~. 
50, 51, 52 e 53. 

Ao orçamento do Ministerio da Marinha. 
Pags. 332, 333, 367, 368, 369, 370 e 406. -

Ao orçamento do Ministerio da Fazenda. Paga 
547, 574, 575, 601, 628, 629, 663, 66!, 665, 
666 e 667. .._ · 

Equiparação._ : 

Dos frontões, boliches, etc. ás casas de tavola
gem. (Projecto n. 113 A, de 1900.) Paga. 
576, 577 e 578, 

Do soldo e da grat.ificação dos 2•• tenentes 
·medicas do Corpo de Sau ie da Armada, aos 
qúe competem .aos f os tene<Ites- do .Corpo da 

• Armada. (Projecto n. de. 1900.) Paga. 
659, 660 e 661. ·· p 

Fix~ção do dia i de julho de cada alino para 
a reunião do Congresso Nacional. (Projecto 
n. 137, de 1900.) Paf. 85. -

Incorporação, J!.O territorio da Republica, 
da.s terras não sub me ttidas á j nr isdicção nacio

nal. (Projecto n. t33, de 1900.) Pags. 48 e 
83. 

Indicação: 

Do Sr. Deputado Neiva, para que, de accordo 
com o Regimen\o, 011 Srs. Deputados subam á 
tribuna quando pronunciem discursos. Pags. 
434 e 435. 

De'2.9t2:675$525, supplemeotar, ao l\Hnisterio 
da Industria e Viação, para pagamento de 
taxas de eagoto da Capital Federal, no pre
sente exercício. (Projecto n, 54 B, de 1900.) 
f>ags. 559 e- 560, . 

---E;stabelecendo regras para o ex~me, discus
são e votação do projecto de Codigo Civil or
ganisado pelo Dr. Clovis Bevilaqua. tJndic;;tção 

. ' 
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n •. :io A, d<~ 1900.)-Pilgs. 560, 56:1., 562, 563, Or~am~n_to: -· 
~~.~.~ .•. ~.e.•.~. •. 
689, ' 690 e 69i. , _ · . · ;..--

J:nstallação permanente das duas Faculdades 
· ' Livres de Direito en;1 predios publicos de que 

o Governo possa dispor. (Emendas ao pro
. -jecto n , 91 B, de 1960.)-Pags. 621, 622, 693 

e 694. · .. 

Licença ~ _ , . 

-P_or um anno, com ordefUI:(il}; para. . tratamento 
de saude;ao Dr, Rodrigo Eretas de Andrade, 
prôcurador seccional da Republica no Estado 
de Minas Geraes, (Projecto n, 145, .de 1900.) 
P.ags. 195 e 196. 

· .Por ·um anno, com ordenado ; ao c_himico, de 
- 2a élasse do ·Laboratorió Nacional de Ana

. }yJ!eB ; Claudino Falcão. Dias. ·(Projecto n •. i26, 
de 1900.) Pags. 3U,, 312, 313, 427 e.472. 

Até. o ·fifi.l .d~ cw+ente s~s!ão _legislativa, e_:o 
pràrogação á em _cujo gozo sé acha o Sr. Joao 
Candido Ferreira, Depu~ado pelo Estado do 

-Paraná, (Parecer n. H6, deJ900.) Pag; _405. 
Ao · S1·. Deputado Lindolpho Caetano. de Souza 

e Silva, para não comparecer ás sessões ·em
quanto o seu estado de saude não-o. permit

, tir. (Parecer n. 113, de 1900.) Pag. 575. 

Menao5en_s do Poder_- Executivo : _ 

Da .Receita Geral d._ Republica. Pags. 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, iO, H, 12, :1.3, H; :1.5, ·16; 17, 18, 
19, ·34, 35_,_ 36, 37, as, 39, ·4o, 41, 42, 43, 44, 
4;., 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74! 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8:1./ 8~, 83, 
90) 91, 92, 93, 94, %, 96, 97, 98, 99, fUO, 
iH, H2, 1:1.3, -114, :l.i5, U6, U7, H8, H9, 
~;rn,w.~.w.rn,~~w,w, 

. ''129, 130, 131, :1.32, 133, :1.34, :1.35, 1_52, 153, 
:1.88, :1.89, 19:1., 202, 203, 217,, 218, 219, 220, 
231, 282, 283, 244, 285, _286-,~ 287, -288, 289, 
290, ~l, 292, 293,. 313, 3:1.4, 315, 316, 3:1.7 .. 
318, 319, 320, 321,:322, 323, 324, 3.25, 326, 327, 
328, 329, 330, 33:1., .-332, 344,345,346,347, 
348, 349, 350, 35:1., 352, 353, 354, 355, 356, 
357' 4i0, 411, 412, .413; .427, 4.28, 450, 451, 452; 
453, 507, 508, 509, 510_, 511, 51.2 , 513,. 5:1.4, 
515, 516, 51.7' 525, 526, 52'7' 528, 529-, 530, -
53:1.; 532, . 533, 534; 535, 536, 537 i 538, 539:. 
540, 541, 542, 550, 5~l; 557, 558, 1!!:!2, ~. 
584, 585, 586, 587, 588, -- 5B9,- 590; .591, 

. -·'604, 605, 606, 607, 608, . 609, 610, 6ft, 612> 
613, 6_1.4, 615, . 6:1.6, 6i7, :618, . 640, . 641, 

.~.~.~.~.~.w.~.6~~~ 
651, 670; 671, 672, 673, 674, 675, -67.6, .677, 

- 678, 679, , 680, 681; 682 e 683. · 
~ Da despeia do Minist!lrio-da -Marinha •.. (Pro

jecto -n. 96 A, de 1900.) . Pags. 19, -20, 21, 
·22, 23, 24, 25, 26,. 27, __ 33, 87, 88, 89,: 90, 
ru.~.m.~,rn.~~ ~.a.~. 
2071 208, 2.74, 275, 332, 333, 367, 368, 369, 
370, 406, 629, 630, 6~!. 632, 6-33; 634 -e. 635. 

·. Solicitando a con()essão do credito especi;~-1 de Da despeza do Ministerio - das Rela.çõe! Elte· 
- 2:4_00$ para pagamento do ordenado de Odo- · · rio~JlB, {Projecto n. i02, de !900.) Paga.' 49, 

rico Carneiro Ribeiro, secretario do extincto 138, 209, 210,_ 332, 35il, 359, ~0, 36i_, 362,_ 
A,reenal de Marinha da Bahia.. Pag. '46, 363, · 364r. 365, 366, 374, 375, S7&., · 377, 

Solicitando a conce.ssão de um credito _de 378; 379, 380, 38t, 382, .383, 384, 385, 386, 
3:1!7$194, ao Ministerio dos· Negocias Inte- 387, 388, 389, 390, 391, 416, 4i7, 418, 4!9, 
riOI:~s, . supplementar á verba Gymnasio Na- .._._4?0, 421, 122, 423 , 424, 425t 462, 463, 46., 

- 1 (E t t ) · d d 465, 466, 467-c., 468, ,469; 470. e 471. . 
d~0~~epar~t~~fo~ ~ p~a:~~ 10Ô~pezas e . exames . Da despeza do · Ministecip da Guerra. (Pro- · 

Solicitando um credito supplemimtar de jacto n. i07, de .i900.)Pags. 50, ~i,52,53i 
287:894$920, ao lVIinistez:io da Industria e. 429, 430, .431, .432, 433, 434, 45.4, 4Pl>; 456, 
Viação, para despezas do. exercício. de 1898, . 457, 458, 459,460, 517 , ~18, p19, 54~ _ 544,_-
pagas pela administração · da E. F. Central 551, 552, 553,_ 554, 555; 635, 639 e !)3_1.. · · 
do Brazil, sem registro do Tribunal de · Da deepeza do Mínisterio da J~tsUça .e Nego-
·contas .. Pags. 153 e 154. cios Interiores. ·(Projecto n • . 118 A, de ·i900.) 

Solicit_ando o credito de 559:13~$832, para o _ ~7!.s, 472, 473, 474, 475; 476, 477, 478 e 
·pagamento ·devido á Companhia de Sanea- · 
mento do Rio de Janeiro. Pag. 400 . . - · D~ despeza do . ·Ministerió · da ll'azenda.; (Pr~~ 

Solicitando o credito especial do 4:222$220, . Jecto n. :1:53, de 1900.) Pags. 479, 480i 48i, 
ao .Ministerio da F azenda, pa ra-pagamento' 482, 483, 484,. 485, 486, 487_, 488, 489, 490, 
da viuva. do Sr. Manoel Antonio Fernandes 491,. 492, ·493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 
Trigo de Loui·eiro, ex-inspector da Caixa da 500, 5ü1 ,- 502 e 503. 
Amortisação. Pags. 400. e 401. - - Orden~~-/e gratific~ções dos -lentes, .subsii• 

Solicitando um credito de 9: 138$, para . pa- roto! e pro.fessores vit;~>liciós doaestabel.ecimen• 
gamento de Severino 'l'ossas Nuii.ez, em rea- . to11 militares _de ensino, · dependentes do Mi· 
tituição de .pedagio- que nag_!:!U sobre •a ponte nis.terio da Guérra •. (P:rojecto n. 52, de 1900,) 
Vacc~-Cahy, da E . de J( cte :Porto Alegre a Pâg. ·49, · ··· · 
Uruguayana. Pag. 592. · . . . ' . 

:Pagamento a E8tevão Cunha. da irupol'tancla 
4b~Jgatorledoc;le5 para a invMtidura e f· ·das terra! de sua_ prop~ieda«le em que foram 

' feétiva de cargo_J.-ou funcçõee,de prévia decla· locali!ados diverso9 -immig,rantes na ex ... colo• 
ração de bens que possuam os -eleitos ou no- nia Brusque, por ordem .do Governo do Im• 
meados para elles. (Projecto n. 141 1 de 1900. perio. (Pr.ojecto n: 171 A, de 1896.) Pa~a, 
P·aS'"• 87... · · 54~ e 5~7, · _ 
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P~receres: \ 

·. N. 109, de 1900, da Com missão de Ma!'inha e 
Gúerra, indeferindo o requerimento em. que 
o alferes-alumno João Raphael de Azambuja, 
agente da Escola Preparatoria do Rio Pardo, 
pede para prestar exames ua mesma EsaJla, 
pelo reóulamento de 1898. Pags. 100 e 101. 

Sabino Pessóa de Mello ·pede ser ·considerado 
addido á Inspacção GeJ•al de ObraS' Publicas 
Pags. 691 e 692. 

P~nalicladelil. em q11e incorrerão, poy falta de
cumprimento dos deveres, os representantes 
eleitos. para a tomada de contas, dos !1-Iinis
tros de Estado, e o presidente do Tribunal 
de Contas, (Projecto n. 139, de 1900,) Pag. 
813 . 

N. 1!0, de 1900, . da Commissão. de Marinha 
. e Guerra, indefe~indo o requériaiênto em.que 
o alferes João Teixeira Mattos da Ços.ta .pede 

. para ser promovido por aaw·de bravura na 
campanha de Canudos. Pi<.g. 195. ' 

N. · 11 i, de 1900, . da Commissão de :Marinha 
e Guerra., indeferindo o r~querimento em que 
a viu"a do aapitão de engenheiros Salustiano 
Ferreira Souto Sobrinho pede melhoria do 
meio soldo que perceb~. Pag. 404. 

.i!. H2, de 1900, da Commissão de Fazenda 
e lnduslria, indeferindo o requerimento em 
~ue o alferes reformado ·ua Brigad~Policial 
Fer·nando Alves de Souza Alão pede reconsi
deração do acto do Poder Executivo que de
cretou a sua reforma. Pag. 404. . 

•"~. 113, de 1900, da Commissão de Fazenda 
e Industria, indeferindo o requerimento em 
que a viuva do major da Brigada Policial, 
l:lenedioto.Ribeiro Dutra pede relevação da 
divida aontrahida IJOr seu marido para com 
a. mesma Bdgada. Pags. 404 e 405. 

N. ·H4, de 1900, da Commissão de Fazenda 
e Industria, indeferindo o requerimento em 

· 'que o Sr. Domingos Bias Mesquita pede um 
auxilio para a construcção de um apparelho 
de navegação aenea, de. sua invenção. Pag. 
405. . 

N. 115·, de 1900, da 'Commissão de Fazenda 
e Industria, julgando da competencia doPo-. 

·der Executivo ou do Judiciario rel!QJ~ 
sobre a petição de Joaquim de Macedo Pi
mentel. Pag. 405. 

N. 116, de 1900, da Commissão de Petições e 
Poderes, prorogando até o fim da corrente 
sessão legislativa a licença em cujo gozo se 
acha o Sr. Deputado João Candido Ferreira. 
Pag. 405. 

N. 117, de 1900, da Commissão de ConsLi
tuição, Legisla.ção e Justiça, não conside
rando inconstitucional a autorisação ao Go
verno para vender ou arrendar, mediante 
concurrencia publica, os proprios nacionaes 
que não estiverem applicados a serviços '!'IU
blicos. Pags. 435, 436,:437, 438, 439, 440, 
441 e 442. 

N. 114, da Commiasão de Marinha e Guerra· 
julgando da competencia do Pode!.- Executiv~ 
resolver sóbre a petição do ex-official de fa
zenda da armada, Francisco Antonio Serpa. 
Pag. 629. 

N~ H5, da Commissão de Mari~ha e ·Guerra 
J~l~an_do que é da competência' do Poder Ju: 
d1ciar1o a.materia do requerimento do major 
reform.ado do exercito• José Sabino Maciel 
Monteiro. Pag. 667. 

;N •. ~~6, dv. ComJ?-issão d Oervamento, incle
tellndo o requel'lmento em que Presciliano 

Perinissão por 20 annos, ao cidadão Antémi<> 
Joaquim de Almeida, para retirar do fundo da 
bahia do Rio de Janeird. o carvão de· pedra 
alli existente. (Projecto n. 152, de 1900.) 
Pags. 405 e 406. 

Aos alumnos ·das Faculdades de Medicina que 
' iniciaram seus estudos pelos reg,nlamentos 

ant~riores aos ootuaes,r-ealizarem seus e.xames. 
de chimica segundo o regulamento de outubro 
de 1884. (ProJecto n. 156, de 1900.) Pag. 667, 

PPi.vação do direito ao subsidio ou á licença 
ao Deputado ou Senador que ainda não ba:ja 
prestado compromisso regimental. (Projeclo 

~ n. iH, de 1900.).Pags. 174, 175, 176 e 190, 

Prorogação da actu;l sessão legislativa até 
1 de novembro do corrente anno. (Projecto 
n. 154, de 1900.) Paga. 517 e 535, 

Reconhecimento official', da Academia 
Brazileil'a de Lettras. (Projecton. 91 A_, de 
1900 . .) Pags. 621 e 6.22. 

ReCor1na da lei das .fallencias. (Projecto n. 
143, dé 1900.) Pags. 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 1613, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174. 

Regulamentação : 

Da locação do serviço agrícola. (Projecto n. !-80, 
de 1900.) Pags. 54, 55, 56, 57, 58, 59· 
e 60. 

Das concessões de honras militares aos em
pregados civis. dos Ministerios da Güerra 
<>--da Marinha. (Projecto n. 152, de 1900.) 
Paga. 302, 303 e 442. 

·-RegulaiUento para a Direcção Geral 
Contabilidade da Guerra, com as modiftcat;í; 
feitas pelo Tbesouro Federal. (Projecto n. 1 
de 1900.) Pags. 545, 556 e 575. - . 

Reintegração do capitão de fraga\a Fra1 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

-------~ -----

Primoira sBssão ua uuarta lo~islatura no Gou~r~sso Nacional · 

95a SESSÃO EM 1 DE SE'l'EMBRO DE l \)00 

Presidcncia dos Srs. Vazde Mello (P.1·esidente), 
Angelo Neto (2° Secretario) e Utbctno Santos 
( 1° Vice-Presidente ) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, ·à qual 
respond?m os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Ne~o. Gastã.o da Cunha, Castro Rebello, Ser
zedello' ·Corrêa, Ur·bano Santos, José Euze
bio, João Gayoso,João Lopes, Frederico Borges, 
Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Augusto 
Severo, Ta vares de Lyra. Pereira Reis, 
Soares Neiva, Lima Filho, Ermirio Coutin_h?, 
Teixeira de Sá, Gomes de Ma~tos, Br1m.o 
Filho, Pereira de Lyra, Esmer~tldmo Bandei
ra, Cornelio da Fonseca, Juvencio de Aguiar, 
Elpidio Figueiredo, Araujo_ Góes, Arro_x~llas 
Galvão, Raymundo de Miranda, Jovmmno 
de Carvalho, Fausto Cardoso, Seabra, Milto:f:l, 
Felix Gaspar, Manoel Caetano. Eugemo 
Tourinho, Satyro Dias, Adalberto Guimarães, 
Augusto de Freitas, Paranhos Montenegro, 
Dionysio Cerqueira, Celso dos Reis, Augusto 
de Vasconcellos, Nilo Peçanhn,, Silva Castro, 
Pereira Lima, Julio Santos, Aul'eliallo 
dos Santos, M<trtins Texeira, Oliveim Fi
gueiredo, Joaqu~m Breves? Es_tevam_ Ln~o, 
Theophilo Ottom, José Bomf<~CIO!. Joao LUI_I:, 
Esperidião, Penido . Filho, Montm:o da Sll
veira Bueno de Parva, Alfr-edo Pmto, Fran
cisco 'sall(.'ls, Leonel Filho, Necesio Tavares, 
Landulp.ho de Magalhães, Sabino Barroso, 
Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel, Olega
rio Maciel, Rodolpho Paixão,Padua Rezende, 
Miranda Azevedo, Domingues de Castro, 

Diuo Bueno, Bueno de Andrada, Adolpbo · 
Gordo, Cnjado, Xavier de Almeida, Teixeira · 
Bra.ndã.o, Líndolpllo Serra •. Manoel Alves,. 
Xavier do ·va.lle, Lamenha Lin~, Carlos 
Cavalcanti, Paula H.amos, Francisco To
lentiuo, Marça.l Escobar, Soares dos Santos, 
Germano Hasslochor e Pinto da Hocha. 

Deixnm de compar•ecer• com causa partici-. 
paria, os Srs. Julio de Mello, Carlos de Novaes, 
José Boiteux, Aga.pito dos Santos, Carlos 
Marcollino, Albuquerque Ser0jo, Si Peix.Q,_to, 
Augusto Montenegro, Arthur L.emos, Pêti:o · 
Chet·mont, Antonio BtJ.stos, Ind10 do Brazi!, 
Ro:lrigues Fernandes, Christino C!'uz, Gue
delha Mó'urão, Cunha Martins, Thomaz Ac· . 
cioly, Eloy de Souza, Trindade, Carnillo _de . 
Hollancla, Silva Mariz, Celso de Souza, Mormra 
Alves Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
.José Duarte, Epaminondas Gracindo, Syl vi o 
Romero Tosta, Francisco Sodré, Ver·gne Qe 
Abreu, Àlves Barbosa, Tolentino do~ ~antos, 
José Monjardim, Irineu Machado, Pereml. dos.· 
Santos lldef'onso Alvim, Henrique Salles,-· 
Matta 'Machado, Silveim Drnmmond, Lin· · 
dolpllo Caetano, Alfredo Pujol, Gust:wo q-o-· 
doy, Firm1ano Pinto, Oliveira, B~aga, Elms. 
Fausto Paulino Carlos, Alfredo Elhs, Herme
neo-ild~ de Moraes, Ovidio Abrantes, .T oão 
Ga~dido, Guillon, Angelo Pinheiro e Cassiano · 
do Nascimento. 

E sem causa,os Srs. Rodrigues Lima, .Marco-· 
lino Moura, Heredia de Sá, Henri-que Lagl1en~ 
Nelson de Vasconcellos, Sá Freire, Raul Bar~ 
roso, Deocleciano de Souza, Martinho Campos, 
Alves de Br.ito, Rodolpho A breu, Adalberto 

i 
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Ferr:1.;.:, .A·tt1Ui1 1\n•J·eH, L~i'J'~ !' :Pl'J, L~·~l~~ ::l1<" l::' i'l'.! 1-p~Y 'I;ttL. -~ 1.00 W ·~wo fJ2~· t~ ~".ti o 
.1E.HHJt'" •• 1c:~qn~.t\. i'..l\";_ü'O~ ~:\r_,r :~i~) Ül~ !<~c: a~~-. I p lu E:'.l ! ~ ~ ~·i"t·) 8 ·: to q· .. 0 ui:... a-- enlh in j t ; s~ 
Edtnu!:do d.t li"'OUEiUl::t, ~trthu~· D~~d.ai'lCtlSGa, tí ::)t, t~H.tto ruai:-:. qu~ S. Ex:. r:·re; r• J. ~ - ~, 1 r·~ .. 
Vrctoe1110 ;~1outmeo e ./.~un---~ ~ ·u1o .!i,\r lF..~sa. recti1'11CJJt.~J . ~ nn m, que pl\3zc-:w' de e;u:: 1pr~r 

Ahr~)-~e a s~s~ão. 

1 

o m~..::u t1c ;·(::=,.~ ccmo (j~ que lrttli:J .o p r~.;r. .. m . 
(.'\.j)fJlndos rj"J'flt•) _ 

E' llcta c postit em mscussãc a r.cta. Yt.mos ileP1_:T,\Dos- v. Ex. hom'O. 10 Ca-
0 S~·. Serz~do!~<.~ Cor1.·ê,a ·- rnari' .. ~~ o p:_t~t,. E' mn t ~..·aJ H\lilildor mtei

Sr. Pres1üente, ped1 a pal<wra pol' oc(,~lstao Iigen:0. 
da acta p>n'a fuzor nom declnmçiío que se · 
torna tlecessa.rill., e~n Yil't!hle· de B.Jii!'Ulí.lÇÔCS o S;;:., SJ.;;H .. ZJI~DT~LX.O Col\. H.I~:A ·- A c~'~ln::t~·.a. 
feitas polo nob1·e DO!Jut<1do pelo J<:spit·ito bem sabe que não poupo o> IÍ.H'ÇOS a re,pei ro 
Santo~ cujo nome pec;o ~renia t)at:·.t üe~iin~,l\ do e:,<t.nJu do.s Vl'Ç;tHlelltO:~~ {opoü~dos !JCI'r~.fs} . 
0 sr. Galdino Luroto, a respeito do moJo nfio o0 do orç<wmn to qu·3 teulw rela. til.do, 
1J01' que o. commi~são de Orç:;rr.onto tom 08. como dos· estudos do;; t rabalhos de monB emH
i:.udado 05 orçamentos . panheiro::i, aJem tlt1 um Rem numnro de outt·a~ 

No Cl'Çmneoto do ~"línist.er·i ·) <l8. Marinha ··'''estôes que me são rcnwttí,hJ.s pam 0.'.1 !' p:.· 
tive a op,Jortunidadc de apx·2sentar uma. recer. 
e1nen.da,;:tutorizando ,1 Governü í~ 1nauda-r· HS~ E' ~ó o que tenho :.~ dlzeL~. ( lllüif.; !,t;;n ; 
tnbelccer·, depois do estudos ieitus, um pha- rA.uito Uem . O m·<ulm~ d cumpr im-,mhulo pelo:; 
rol entre; os plwróe5 lle Gurupy e li~ Stt· Deputados presentes.) 
!in as. 

Apresentei a cmenrb, St•. Presidente, n i\ 
rubrica lil d o Orçamnnto d'l. Marinha, onde 
se trata ''o balizamento ela costa e de pc•rtos, 
e o fiz Jl"!'npositalmonte neo;;a rul:>ric~ .. por·· 
rJ.ue. tt·atando-se do estabelecimento da um 
novo pha.ról em local quo não e~tú uincht 
convenientemente exuloradc e balizado, me 
lla.t·eceu mais acert~\dÔ que por essr1 rubnca 
corresse o ~erviço. 

Entendeu, po1·em, o relator do Or·ça.mento 
da Mar'inlla que melhor cabimonto tinha a. 
emenda narubri~a- Carta Marítima- pO l' · 
que por ahi corr·em as de3pe~as que se fc•.r.em 

•om os pharóes existentes. 
Note V. Ex.: com os pilaróes oxis lente~; 

quct' diz~r - o.hi ha. a. verbc\ para custear 
phal'Óe3 que existem, ao pnsso que eu rna.n. 
da-:a crer. r um novo plul'ól C[ Ue devm SOl' 
0o!locado em l ocal que depen<lia de estudo. 

Eu tinha, por conseguinte , 1ninhas l'azõPs 
par;~ estabBlecer :!. ememl(> do modo ])arque o 
Jiz ; o r elator d<l Commissiio. por·óm, en · 
tentleu collocal·a na - Cart<e 1\Is.ritim~ , mas 
eu não fiz questãorlo deslocamento rh em,;nrla. 

Com s w·preza para mim l 1 hoje o discur~o 
do not.re De putado pelo Espírito Santo ondo 
está exarado o seguinte: 

.: A propria Comrnisaii.o uáo estml~ com· 

O ~it·a ...L~-u.~.:;·-u .. srt.o ~level"0-..:-\1': 
Pr esidente, airHl<l soln·e " acta e sobro o tlis
ClH'SO pronul.lciaoo pelo nobr~ Dopu ta.Jo pelo 
Espil'ito Santo, o. Sr. Galô.ino Lol'eto. 

S. Ex., uo rHscut·~o lwntem pubLeado, d iz 
o seguinte: «Respondendo v, um a ptt rte •.to 
Sr. Nilo Peç:mlla , diz qno ontrél. pro:";·-':·· 
mente no assumpto que o tr ouxe il tl'ilJ""q e 
que do cstodo que fez do orça.tnento d) ,, a\'i· 
ttha, do qual o uoiJre Depuü<.lo,o Sr. ~ú1gus to 
Sever o, ja disse que não esttw a 1m a.ltur<~ dos 
talentos do seu relator, etc.» 

E-u t\ffirmei , Sr . Prositlentc, quando m e 
occupe.i <lo orçamento ,i;), M.a:zinha , ú iseut.intlo 
as emeiHlaa apresenlctdas, paRitivrc.m enti3 o 
contrario, a.dmir:tndo quo S. Ex .. qae rela
ttwa es-;e orçam!\nto pel:c p r imei!'O. v€z , o li· 
zr:ssc com ttü pl'oiic\<)ncio. a ponto t\c mcl~'ccr 
o' a pplansos dos cotieg ,ts q ne diswtia.IIJ a 
qne>tào, ú vista do pal'ecer pJr• S . Ex. ohbo
r~\JO e rp1e de ce1·to teri t\ a approvac;ào dr, Ck,,· 
mara. 

Est;t t•eotific8çJo et·a nccessnria , porque o 
que cu <.I1Sse íoi lll:tl in terpreta do por q uem 
certamente não disse u verdade do quo fJ<l 
j!<ir:;SOU. 
P<~çn, pois, que sej::tl.e;t a, a llCCe;';ttrü\ r c· 

ctilicaçiío . 
pletamente os .orçamentos, como pt'OV•t o E , l · ad t 1 -
Sr. Serzede!lo, enviando á i\lesa uma emenda · m -;eguH a, 0 r<pprov "a ac o.< <L scssao 
ao Orçamento do Mar inha designando-lhe CQl, 'mtocodente. 
locação errada. 

ORDEM DO DIA 
<Esta pcova de que todos os membros tl ~l 

Comrn:issão não ostudam todos os orçamento~ ó 
realmente do notar, etc . ~ 

Ora, Sr. Presiáente, quando mesmo hou
"Vesse eq1üvoco na c-:;1locnç5.o de minha emeu· 
da , t irar dahi a illação de que os membros 
d!l Commi~são nilo eótudam os orçamentos, 

-l?RUIEIRA f'AR'l'F. lJA. OnDiil\I lJO DIA 

O S l·. Pre sii.de n ie--Não havendo 
numero legal para se prO<:!erler it votação th.; 
nmtorias indictl{lu. ~ na ordem do di a, p~.~Sa·;.;e 
ã materio. em díscussi1o. 
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SESSÃO EM 1· DE SETEMBRO DE 1900 3 

E' annunciada a continuação da ga discussão 
do projecto n. 70 B, de 1900, com parecer 
sopre ~mendas apresentadas para ga discussão 
do pro.Jecto n. 7Q; deste armo, que orça are
ceita geral da Republica para o exercício de 
1901. 

teíramente, como si elles fossem diversos na. 
origem e distinctos em seus resultados. E 
a~sim compoz as suas duas grandes obras, 
a Tlteory o f Mo1·c1l Sentiments, onde fez derivar 
exclusivamente da sympathia todos os actos 
humanos, e Wealth of Nation, onrte os fez 
dirivar rlo egoísmo, como si, á imagem da 

o §r. Presid~nte-Tem a palavra rios que nascessem de fontes distinctas e cor-
o sr. Fausto Cardoso'. ressem parallelamente, nossos actos 'tivessem 

- origens diversas na alma e a.ctuassem seíJara
damente na historia. Mas o 1hcto ê que a 
sciencia retirou dessas duas obras immor
taes, e, na apparencía, contradictorias, van
tagens enol'missimas. Porque? Porque as 
duaa metades da alma humana e dos factos 
sociaes, em que, por espírito de methodo, ellé 
dividiu a verdade, se juntaram de novo no 
espirito scientifico, fazendo nascer, ahi, in
teira e brilhante, a verdade completa. . 

o· Sr. l:i'austo Cat•doso.:...sr. Pre
~iderito, venho continuai' ás minhas consi 
derações hontem, apenas começadas, inter 
rompidas. 

Dissera que não vinha fazer um discurso, 
mas, á imagem de quem pinta, a crítica dos 
principios,dos processos e dos actos do Sr.Mi· 

. uistro da Fazenda na alta administração 
economicn. e financeira do paiz. Para avaliar, 
com justiç<L c exactidão, esses actos, esses pro· 
cessos e esses princípios, iniciei o quadro que 
me propuz t1;açar dessa administração, dese
nhando a figura mental do seu autor, t.lo 
espírito donde se derivam actualmente a. 
the.oria e as praticas administrativas. 

Uma. vez conl)eéida, moral e intellectual
mente, essa personalidade, já não admira 
que o Ministro àn. Fazenda pense, sinta e 
proceda, em relação aos negocias publicas, 
pelo modo pelo qual diz pensar, sentir e pro
ceder em seu Relatorio; .it'L não admira que, 
diante da crise que assoberba a Republica., 
confunda os effeitos com as causas, o facto 
com as circurnstancias que o produziram; 
que, diante de um supposto exres3o de pro· 
ducção do café, reduza. esta, deixando os 
productor.es mais fortes eliminarem os mais 
fracos, e rnandando um argentario, seu favo
rito, .despojai-os de suas propriedades, pelo 
·sequestro; que, diante do depreciamento da 
nossa moeda, a. queíra valorizar pela queima 
do papel; que, para equilibrar os orçamentos, 
lance impostos crueis e faça córtes absurdos. 

Mas, não precipitemos a discussão. Disse 
que pretendia. fazer uma critica methodica; 
e o methodo tem exigencias que se im11õem. 
E uma das mais sa.lutares, consiste na divisão 
do assumpto que se expõe, ainda mesmo 
que, em essencia, rião seja este di vis i vel. 
E' uma violencia que a logica. se permitte, 
no interesse da verdade que procura des
cobrir ou transmittir· a outrem, e essa vio
lencia é perfeitameote compensada pela nn
:agell1 · de se definir melhor no espirito 
alheio, o conceito que se transmitte. 

E' o caso de Adam Smith. Adam Smith 
deduziu, corno se sabe, a ordem economica de 
dous sentimentos identificados na alma hu
mana-o egoísmo e a sympathia. Mas, para 
i.sso, que fez elle ~ Separou-os completa é in-

Pois bem. E' o quo vou fazer em relação 
aos p1·incipios, aos processos e aos actos con
tidos neste l'ela.torio. A doutrina e a conducta 
ministeriaes, ahi expostas, nascem da uni
dade e da harmonia do seu caracter iutel
lectual e moral, da unidade do seu .. Espirito 
como entidaàe defiuida e distincta. Eu, 
porém, -por amor ao methodo e á clareza, 
f<trei a divisão dos assumptos, . ligando, uns, 
á sua vontade, e os explicando por sua natu
reza moral, e, outros, á sua intelligencia, · 
e os explicando 11or suas inclinações intel~ 
lectuaes. E não haverá, ve1•ão, prejuízo nisso; 
ao contrario, vantagens advirão para o juizo 
exacto que esta as'sembléa, a Nação e a pos- . 
teridade, deverão fazer do Ministro da Fa· 
zeuda, c da situação actual. 

Assim, permittir-me-hão que, em obe
diencia a esse methódo, eu, antes de exami
nar em sua a.pplicação aos factos, a doutrina. 
que S. Ex. hauriu em intuições diversas e 
contrarias, e das quaes se saturou, e de dar 
a prova de que o erro dahi resultante, se 
;reflecte, photographicamente ~m seu rela
torio,-faça a. analyse de um acto do ministro, 
que, ao mesmo tempo reproduz a sua phy
sionomia moral e a inconveniencia de suas 
ri:H3didtts. 

Refiro-me ao seu accordo com o Banco da · 
Republica. . 

Maravilhou-me, confesso, ver S. Ex. em 
a sua introducção, gastar paginas e paginas, 
com palavras sem apoio nos factos e nos nu
meros, com uma logica que se não classifica, 
para: mostrar a vantagem desta operaçiio, e, 
no relatol'io, não dizer sobre ·ella uma só 
palavra ! . 

Porque tentar defender-se alli tão larga e 
prolixamente das accusações que, por causa. 
desse accordo, com tanta justiça, lhe foram 
feitas, e nenhuma referencia fazer ao facto . 
aqui, onde, pela·· prestigio das cifras, pela 
logica irrecusavel '''dos_ n~meros, podia de-:' · 
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~------·--- -------_:~·~i.i~~·~··~~~~~------\-----· 
monstrt\1' n:_l't~•guhtri~h'Lde (~ a cr•n\·en~t\!l·.~I n. til; 1 ~:tm.L(H~l ~!o i~n~.n . , })<l.~filt•_:_o •. ~-.::: ií Hl _ :.;q_ 1911n~ 
su~ opera<,.~nrJ , IJ. ;j S!!- lllf, ca lat tOf~a:~ ~~ ~ üu<::':(·t'J.s? teei('u. « t,ont IJl:.\~~ ~·o, a. i\d rm tl: ~: l;·a.-c.·~- ~~ n lH(tll · 

Porquo nt"t'J o i':-~7. !i i <:SSe prc:.:criimen.to w·a , }a,:;f~o Ot· ::-sa c~~- r t.,.;.-..h·:~. pôde H~i' l'~'O:·.iiz: : .:la uutJ~ . 
. ign~'.l ruente-1wc :s::-ar-io á s~'a t! ~~ie~n., á vcJY.bil·' f;_tcil e va.ut:tj.-~~anHmta púl' t:rrc lJ.''!l H"O tto cc..-;--:-

e ao int.!n•sse uaclonal1 dito J'.•a l. que tenh:l. por mi;.-;;.ío tl'<\ta.J', e;):e: 
Ah ! qu~nr1o tdgnc::m c10ver~rlü prr'\':.:t!·, por ( ~~al:ncn tu . cl,;;s~~s 1.rü !J.S~J.C{iir~::oi . dv Qtl'J pdo 

:melo d(.1 facto!-i '~ t~u~neros, ::\ l:~~tritimi,l:tde drJ ln:-:t:tutu •ir. t1ü}Y1Sit<.n c dc~scotlt\1 S , a qu c~m 
um ne;:c~)cio accu ::J<t.do clt~ innnot~~~ t ~ troca. a fo i cntrt~gt~e ~1 mi:s~·ii.o (1::; auxiti ~ll ' ~~ ·~ whl~
logiCl.l. das r.ifras p~l,, rht·toJ:-ica, css:3 a.l~u P.rn Irias por me io <14-l bcnus, rooebid\,):=; nas rr.
não faz lDtÍ~ do \]110 $e s·<:Jgl'<\l' na v cii l\ do. p>ll' CÍ<;:úi\S iJSCMS C\\\110 dinheiro, O (jU'l f~\iz
saude . E' o, conrissíLo in•lirect~. de que o :;eu rTo ftnte .f;i, Coi sHH>.d0 pela lei n. -127, dtl !i de 
Ollto e inrlefensavd, de q ue elh ]JrOprio é um d ezerr.\Jl'O de 18U5. » 
criminow . « Com cs~tl3 e oot ro.s proviclencia~ <tc:'n~c-

E' o e;'so do Sr. l\Hnist!'O da. Fazemla , u;~ lhadas ptohc •··:peri~llci" . contioúa o Rt>la ttlt'io, 
liquithtçii.o dos debitos olos b;mcos para com o tmti~ se soli•hlic:.<rá ,, :3?-ne<Hla th:~mbii<;~, com 
Thesouro: Y<\nl.agens pn~iti v;t:; pu.ra o pai r. e p;u·a os seus 

) Mas. va-mos dev~ga.r. E' miRt.er analyso.r "l'ei<•ni"la~ . 
cuidlJ.dosnmen t~ us"a trn.nsr~t.;;ilo. q r1e, 'llll g3tou l1•ltorizvio a tleda.,· ~.r· vos IJlle o 
outro pn.iz, ncnbumm iuistro cmsnria r ea!íz;<l'. acknl ~!inisil'<1 da Fazen·.la., o ilbst~>ltlo Sr. 
e, si o lil.es~c\, geria nrrido do governo pe1<1 Dr. J;, ,qu:m MU!' tini:o, est.i. JlOi'suido das 
i ndignaçã,o put1licn . 1ne~mas id é~\:; dt> setl f~if!no a.ntec<!ssor. . » 

Do11s ba ncos so aclmvnm ohrir~adoô p:trn. com Deaute (lesse p•3ns:urJ<>nto,ounncindo G man· 
o Thesoui'O JlO!' tr., _, cloi•ilo-; dis~íncto~ : o :.ido pdo B:ntco dn. l~opnldicn., c ::":co'il;o Pf'l" 
Banco da. ltepulllica pm· dou;,: dc:lles, e o Hy- GoverHo ue então o pei.o actual, n Ban~o Hy
pothec:trio do BJ'azíl, pot• u:n. poti.ttlcar io rlo Ht•;.v.iJ, mais apto pr;in. n .• tur·~Z;t 

O prim(li\'o,tLnco,pot· 1110 <l f· ·.litenLa mil con- de suns runcçõe;; .~onnn<;J•cil!.e;;. para. Sfl Eoutr·e
tos de bunHs n:1o resgi~hldoa, p1·ovenio2tltcs de g:tr a t<leS t.t•;.ln~.ncçüos , e jú. irwuml}ido, me
etnprestitnO> r·e·tlizarlos de a.ct:oo do com o de- rliantc ><~corlio caJU o noverno c svb a flsca.
c reto n, L308,tla8 dcl rn llr'\'O d,_, l t!IX!,eoutro tio l i 7"'l.çíin deste, ,-J;. liquidaçJo~a c:wtr.ira. hypo· 
sessenta e seis mil con~ J>rovenientes do um thecal'ir• e ou:ra~ dt\ m".sr:m nttlureza., tentou 
uebito, <lenomina.r:\o «~. i <' id:t g('n tl:o e gu~ a org:wizu<,,:lo tht Chrtcir·a. de I""' v-' . e , neste 
consta dv aceordo ro<ilizado •·- l8 tle maio d« :;enti•!O, Sttbmelterr _.o Ilan<'O tl~ J0::;>ublica ;J, 
1897 eotrc o Banco e o ThesnuJ•o. se;<ni tHC pro~o-~ta:- «O !3anco .-!:;. H.epublica-

Osegundo, b:-.nco. pelo. qnaatia ile qu:m')nta. do Braz i! t rnnsrorir-é, u<J. melhor fór!IH\ de 
mil couto~, "Pl'Ovnn inntl's de su pprhnen tos qu" direi to, ao l:hm:o Hyyothe<!ario do Hra.zil 
o Oovoruo fer. por intermediolio vurioo ln~ncos, todo o acli vo 1h sua ca.rteit•a t:le !w n u.~ (i~to 
l)i\l'a a.uxiHí~l' i ]f\.VOUt'a, CG!l~ ~rnpre-stimos a é , a.S tiív:das prOVl: tliCII!l?S dOti Pillpt\~S
lOU~O:l prazos e j uJ•os r~cluzido2 , compr'o· timos reali:-tul<~:> de con;ormi.lads com o •k 
mis~os,que, ~-!mal ,- foram re:uid<:~s por t•ss~ ereto n. J.:l{)C:, de 8 de 111ai'Ç"' de 180:>) 
banco. :São, como s" vê, c~_iv idas diversas pelo seu valor actoa l, assumin•lo o Hauco 
pela origem e pelos respons:wei:;. Jiypotllecurio do. nr&zil, pt·ranto o 'file-

E' p!'eciso notar que o. administrac;ü.o souro ~·eder·u. l , a J'esponsab i!idacle <.1<' r~s
•\o Banco da Republica do Brazil resolvei':\ gate do:o lia"''' 1\mitr.idos .!CJ a.,cr:·;·do com 
trt~-nsf~rit• t1 eart()ÍI'a de honn.' a outro esta,· o referiilo de<:reto n. 1.:308, amdu. não 
hclPcimento melhor t\ppar-elllado para. a ad- resg-atados, nos t<;rrllO$ -preci~os do ac~ordo 
miui~tmr, vi:. to que esse onc;~rgo não ~e celel,ra,lo ['elo Banco da. J'epublica com o Til e· 
CO<tdunav(\ c<•m o seu negocio do d!'lposito;; o SC<nrn llerlel'al em 18 de rn~i•J do anno fin<lo , 
tlescontos, e que, C:!llrl os~:.~. idea , cst<.wam de nr. pa.r tc l'lllcr•onte '' ~sse ::ssumpto, (clau· 
accurdo o cx-Mini~ir·o tlJ. F<1zendo., ~r. sula~ lCJ, 17, JS c 19 .) Si a i mpJr! anci~ dos 
.Bet·twrdino de Campo.;. e n ru:tual , seu 5tH\- útmus :~ l'csga tu t~ f,"n· supel'iot• ao act.ivo da 
1e:;sor. Sr. Joaquim .Mut·tinho. carteira, o H:mco ela Repu b.l!Ca completarit 

Eis o que ;t este respeito di r. um rlos ~'"' es'c a c ti v o, até a .;Joncur rcoci:l do pussivo 
latorios do BallcO da Rep ublica:- «Coo- em bont<s, com vu.loro:-: Co.coll.litíos. med ian f.e 
formo-ma inteiramo11to com o ~uo expoz o • ~ccordo com o Bane,, Ily pothcco.rio, q nc 
mou honrndu autece~'SC'Il' em liOJJ reta torin cnlli'Mll pcl'féí l.amcuü> essa uitl'arcnc:a.» 
do anno vassa<lo, SOI:l'Q (\ incou lestavel \'(til · Esl.a.,aru '"~ t:OU~II.~ ucstc pc. 'JHando o COn
tageln (}l:), tran:-;fcren(~io. d.a. carte\ra. ~~e lw1u~ .... {n·c~r-;o \'ob.Ju a k i. qLH! fiX.(Hl :\, dcsrJt.~zn. gcr~tl 
:para. algum dUtrn instituto de Cl'·:>~iito, quo da l{epn!:tlici'. p~~~·a. o ~xercici~ ,]. , 1900, e, 
se poosa. apparelhar pttra bem ::l!lmínistra l·a. ahi, no a.rt. >14, n. ~!. ;tuto['izoo ao Go-

E;t<> idéa. foi fhrnc:.t.men•e s~cun!l utla. . 1J~!o ver no, a hq uiuar oo llebitos de t.•Jd:t n es
illustre Sr , DI', Ber oanlino de Ca.•upog, ex- p~~ie ~. que est:wa.m ob1·igm!os os ba:Jcos 
Ministr'> da Fazenda, quo em fiel! relatorio, p1<r,,, _c.::m o Thesonro, 
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Darb f>.s~~ antorü:açiio, o Ba.nco Hypothe-j Des:;n harmonia de vistas resultou a pro
c·,t~:io, q~e .)6. _lln.via propo:s!'.o r~o dn. Republíca postct o1,n·escntarla pelo Banc•J da Repttblica, 
<t ti·ans1Br~~:ew. dn todo o :\CtiV·o de sua ear- Jlara ZLqv.irlaçi'io de todos o.~ seus dcbitos con
teíl'a. de b:mus,-pl'oposta, como vimos,a.~caita stantcs do contmcto ele 18 de maio ele 1897 e do. · 
por este estn.belecimonto e submottirla. ao Go- do Banco Ifypothecm·io con,ta.nt(; do contracto · 
ver-no, qrw ::1 n:cccitira tamllcm: - dit'igiu de 11 de }wteíí"O de 1898, pela somma ele 
a_ nsr.e, em ad(irt-amento, v, segumto peo- 50.000:000$ ficando subrvgrtdo no.-; di1·ei/;os 
posta: credito rios do I'hesouro sobre o Banco Hypo

<-<Caso o Governo preflnt fazer nor [tnteci
pa(;ã.o, a iiq;.Jit_laçü.o, nii.o só do-· debito Jos 
bonus, como do que já pesa, ent virtude do 
termo de ll 1le j:.m>:.iw de l8~l8.sobre o Banco 
Hypotllect.1l'io <lo Bl':tzil, obriga-se este a 
pagar a somma. de 37.000:000$, correspon:
'tenté <i ir~portancia. acttu1l de ~tmbos os de
bítos ( 120 uOO: 000$, sendo : Banco Hypo
tllecario do J-lrazH 40.000:000$ ; Bonus 
80.000:000~). feito o de:-;conto a juros de 
6 °/(), capitalizados , ~ua.lmente, pelos 
pra~os n. Üé:;corr~r parn. vS rc•specüvos venci
mento:;, entrando nesse pngamento a. divida 
do Banco Hypotlleca.rio do Brazíl pela sornma 
de 8. oon: 000$ f) ;l da carteÍl';). de UGnHS pela 
de 29.000:000$000. 

O pa \: n.mento da. ~omm.n. o!l'erecida. de irínta 
o sete r1Ji I eontos dL\ r<\iS (37. 000: 000$) será 
feita dentr<.l de ~eis mezc<,;, a. contu.J· du. 
d.ita. 1lrt ttCi~eit<: t,;U.o do presente a.dditamento 
e no acto d!!, t!'an:sferencin. da. carteir;J. ele 
ubnus, nos termos e COI)!'orme a allndida. pro
posta. 

Decidindo-se, porém., o Governo a conceder 
prazo p:ll'a Jicruida,~?í.o dos tlebitos de que se 
occup:1. eRtn. prnpost.n., o BflliCO Hypothecario 
do Bra:ól j•rüjlõ()·tlC a paga.i: 4:5.000:000$, em 
quatro pt·esütc;õcs; sendo, n. JWimoit•a de 
8.0il0:0Uil:?, no acto du tr!wsti:wencta. da. ca!'
toii':1. t!t' litJJIMg; asc.Q't.111d:t dc1 lO.OOO:OOOtOOO, 
Ulll :UH'<l d·· P .> i~; ;o tt•J'ei)Í ~ 'il. tarnb•.1 tn dr. 
10.0!)1t;()ll!i), J:') !ím do S"gnr.do a.uno, c a 
ulLinM do l~l.O.IO:UOO\~. no filll do tee.:eir·u 
:um o. » 

tlwcario.» 
Veern ~ Houve uma. comhinaçU.o ent re os 

bancos devedores. 
0 8It. CINOIXATO Br:.AGA- Nem podia. Sei' 

de outt·o modo : todo o ac:col'do é combinado 
entrn as partes interessn.dns. 

0 Sn. FAUSTO CARDOSO-AS partes interes
sadas eram o Thesouro o os bancos,e as que se 
combinaram, :nâ.o foram estas; foram o~ 
barJCos entres~. Si estes se entendessem com 
o M.iuistro, sim, a cousa seria. natural, por
que não podia ser de outro modo, mas, en~ 
tenderem-se entre si, ninguem dirá que isso 
era necessurio, t}Ssencial, á liquidação dos 
debitos respectivos para com o Thesouro. Tal 
combinação implica.va,'.e niio pvdia deixar de 
impllcar, um conluio dos bancos contra o 
erario publieo ; conluio, que, como llSpero, 
hei ue dernonstt';\1' no decurso tle minha ana
lyso. V. Ex., portanto, me ouçn. ; deixe os 
apartes. 

0 Stt. CINCINA.TO BRAG1\-Si dou apartes, 
é em consideração 1~ V. Ex.; é urna prova de 
~.ttençã.o. Si não os consil\ern. como tal, deixo 
dedal-os. 

O SR. l<'Al1iiTO CARDoso-Em ta.l assumpto 
os apartes m1.\ perturbam . E' umn. quc~stão do 
\; iC1·as, c as cifras ~ão cousas sérias. E' que 
V. r~x. não esta.va aqni, e, portanto, não se 
pód•J reco r·d<'.l' do que d[s~:e o Sr. Serzl3deHo 
Conê\.1. no caso C!wpd. Doi-lhe nm aparte, e 
S. Ex. me pond.1:rou: -«A questTi.o ú de 
sciomia, muito seria, não arl1rlitte ap:utes.» 

Puh bem, reper.it·l'i :1gorn.: estou discutindo 
finanças, e ao: rina.n<.:<1S sií.o cousa muito sé
l'ia, tecm mulh scir;ncia, muito calculo, mui
tas cit't-:1!:;, n~r. ;· •. dmittom apartes, salvo si as 
r•stives~P. discutindo o meu nviJre amigo Sr. 
:-:'erzedello C '.ii'l'êd, que é o financeiro magno 
Ji:J, Casa. 

Aconteee, ptwém ... 'Eseutcmos a. h i~t.oria. tnl 
cowo a cont~L a dit·H't·wi:t do Ba.neo Hypo! he · 
c a rio em ~-.~u r e latorio de J '1 dt> n h ri l rlo cor
rente u.nn<.::-«P<,uco depois de apeesentn.<ii1 
esta pl'opostn, o Ban(~o da li.Elpublicl'l., pondo 
em cont1·i\.nlçü.o ti, prefereucin n. que ,iusta
rnente tin!HJ. d.ieeito desde que não se tra- O SR. BuENo DE ANDRADA.- A Casa. tem 
tn.va. ~!mple .. mente de tt·n.nsf,3rir· ~t carteira, dous rinallccír-os: os ~c:;. Serze.JeUo Corrêa. e 
1.nas de solvet· o respectivo d.ebito corn. Te- Augns to Montenogro. 
dc;3cont.o, propôz-so btnk~m lL liquidn.r nã.o só O S1~. FAU;,TO CARnoso-Porque me fallam 
n. reün·ida. divi<h·L d~~ bo·.w.':, mu.c-.- :1. srn. divirl:1, no~~e hornem'~ V. Ex . nílo imag·ina. a. saur\ade 
g-crn.! p<~l' :l_ com o Tlwsouro. que se me desperta, :w ouvir pronunciar 

Es 1:~L1Jeleeid:t assim 1HU:t ~it.w:.çg.n om qn<> o nome des::;o jovem esta:list<t, que, aqui, 
intnJ·o~f:e<: :·elevante;; se nodeJ·íMn encotnr:l:' ,.,aLvou ;~. L~ermblic:~. no reconllec1meuto de 
~~rn desa:!eonlo, 1i;·ocu1·rn; c :tt( ,fi,·!.'cl!win c11- podc,rr's. E' Úrr:fl. preciosidn.dG P.~~e- jurenil 
te;;rl~n··st.l C!J1J). ,, tio JJ~.~nco dn. _RepnMiw, no I f.1olitíeo,qn.t~ Ct:;1ill desta n.ssemblúa, üeixa.nd?·a 
;:entulo 1Ü alDan~~~w ~tma soluçuo, rJ?u: hormo- no f'S'2uro. Ucms o g-un.rdC:l sempre com mmta 
nizas .. w o inlcr·e.--st do Th e3oara ]'à(!erC<l com. ~H11ldr~ pCtl'<l. f[i.H.' volte ma.is gor<lo, mn,is bello 
os dos clous r:sta/Jelccimentos. 1 e mo.ir> lepirl l ainda, pn.m gloria, da. Patría, 
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prat.~~r m~n e \H) H l~~, '~o se11 nu1w•? cornp:~:J.hz~j ~'~) ~ O Sn. FJ\ .. c ;.;-ro C .. \ n.nvgo-0 (jUO c1Huno p1n .. 
t.le bancada~ Sr. Sc.rzedello C?rrôa. ("i· ·i..~~~tfa s) , ,·~c l tfl~l\. é (lir.cr ~ts cou::::1s c:.m trr~·mtH e! aro~, 
quern e1le c , .no dtze r ~Uo nourc Deun~:..do pm~ rw~eir;os, ,J., fi m,lr;:S~ provt .. •;os; e ~~est'lc~!l ~:!r~, 
S. P>nt!o, o t'l val om ; m:;.nç:L> . I dcs(•l!h:tiHIO-;,S com cor(!S vw~s e 11:-mcs . 

1A:tB qúal fo i n. :~rr .. bit\:\ç~.o tle qUi;": fu..·lh1 o Ouçarr!-!U0, p::ti ~~ ni-!.o tn~:~ i~rterr:O!i1}HIH c.~ont 
Banco H:r[-otbecarHJ mn Sütt .: .. eltt tol'1C. ~ell · apa l~ tc~s. Otl~U.1n-1w~ ú VOl 'â;J . 

t re :• s u;, dir:1~ tor\a e ll. 110 tb lte·pubEen., I o ~;R . S !iHZ !'"~LI.o Co::a};A-B~t•>n ouvin•!O 
no sent ido (le s~ hartuonizurem «;:; lntet:!..~e;~ t\ v . Es . t::VJll a.tt~n(~U.o, se-m o i;1tt:CJon-q,~w . 
communs ~ A JU!gar }>elo r~.~ulta•lo , 101 a ! ,· Sr: F•u·-ro C\ll Dl"O- r- " ;'-1,-.1 n ·1- v ,,. u·t o n · ':t. R t, .. r · ritt\1' ·"'· " · ·'-.:.- ~ l!li .·:i. <-~ ••. l • . , ... e. - . ~ .... . 
s eg tn e: ar; i.: o· ~ (l.l ~ c~.:;L:. .l~;.::. \!1 ' ., ~ l/ ma hJ terl'OJ~J pesse, llH.o nH~ i:.·l ~rnJtmod_: ~r~a , t~\l 
com os seus, o dnlHcO r.o •. D H1!l co_t. ;os .' -' '- ,!. l•"Jl' qlt'-' 111~ ''''C"O ' ltlo. ~ .,"1'' ·' ltcl -'•l-11<'" n tl · · · 11 100 o··o" l· , .. -'- ~ "· · ,_ " ' · ··-- '' ~'l"'' ' " -·· " ~ ypo l eca.l'lO,_ P.0 l. . • . ~ •• ~~ ~-' ·-,.; .• t; ( ~;1 l,. C~LO j jn:~ tr: ::; n~ rr~~ r.~.-d. d~~ thru;of. (r:':.t·t ~ü..ts); bri~ 
qultaçii.O da rl!Vlda i•Ol' ; • . o()():O.,kp000. gilr,;-')S, e c~rto . JihS Ísto Úlc (.:z ~1·cscer a. 

0 S R . ClNCll\ATO ]3r:.AC';,\.-São in leres,~s ~;ymp;o.thia pol' V. llx . (P•t~-<'G .) 
dos bancos . A lulqa-t· pnln ::;..e;.:01~do oue ~c f, ~z, r:. r.mt1bin n .. 

o S.tt. FAUSTO CARnoso - L1tcb:::~scs rio~ çã.o 'cnh·o os dou:s bancôs, e por eHe:-i coa· 
bancos ? Comprai.' um c1 ell<~3 uma dl d da jJC:W fess;:f!a, foi, cO!lltl dl ~;.:;e l cst.a.: t\ du. Repu· 
11.400~000$ e vondel- 3. cJn s~g nitl-t ~J outro b;lc='· liqul.la!' o de1l~to do HyurJtl~cc::. río j)Ot' 
pol' 3.5GO:OOO.~ ~ f':ó >cjo :thi in ter,:s_<e pa rn. 1 J .400:000,) o ve:Hicl o, em oi-;~'1);!\a. a est(), 
u m. E não o posw eo:n p•'i!lltellihr p:Lra outt'o pM 3.500:000$flOG . 
a 11ão ser cotn o prcjui zo do Thc;,:.;t.llll'O. Peis :.10I11. J~(~ C~4 it~x:c ! o r:!, p:·:·1 pos1n. 11-~ :-: ~ir! :l 

o SH.. PiRlliS FE1~RRIRA-0 h1.ncn ti11ha nu e dcssn, eomlül'l~"~~?ÜO dos l •i!n8:ls üovedores, U" 
p:.\.f;:\ i~ uo pra;~.o l :e ~O j~ ftnf~~h •~ n1uidaçf-.o ê!:- prctt";;.:enclo. ús primt-it'.~:; qri·~ c.:.s~~ ~t.:;helf! ... 
tava. inicüu!:-.. e lit::tüào:..'t i\ v i8 tt\ lli.i ?.Ttnri.o cfmen.to:5 rlt..eram. ra·l'i.l- liquid•.!.r bo!adautonte, 
3.500:000:)0f}CL · · - · como 6 roguh1.r c ,iur idlco, os ~<~~~~ ,~·)mpl'O .. 

mis:-;os, e fil.;amdo l.l.:.úxur o <:cer·eto n. :·}. bOil, 
O SR. . J?l~u ::no CARoo~o-E por:qnn o. ~~anct) de 2G do f;.:ve!'eit·o que autor 1í~OU a o~cr;~(:.r;.) 

11:1 Repuhl\ca •leu a -v1 ~to. ; l .'IUO:OOtl~ pcn• renliz:l.(h ::a. u:rcctOJ-ic. d o Contcuei<:.;o a l i) 
uma. divrda, que tm~<'- ;lc se1: pnga . uo JlJ·,:zo de rnarç.o cl•> r:mTt:nte an~;o, ü cvj: ! entr~ : •) 
de 20 >tnnos, e a 11~\udou lmrHe(.hMamonte, Sr. Mi ,Jish 'O tl,~ l•"t•.r.únd't most 1~at eo::heccl' :\ 
tnmbl~nl it vi .s:t.t ~ p:JI· ;;~ 50V:OUO.-~;o00 7 conltjínc.ção, porqae , do <:ouh:trü,, nüo ü~ria 

O Sn ~ CJN" ClNA 'l'ü Bn .. o\G t . - 0 intet·es~o é tlo :~ l 'lesp:~ez~ llu a!13. l11 ' 0post~~ :\i":~~:·i o~·es pnt'?- ~'.CC:.' Í· 
bancos, e nU.o potlemos emBid~n;ar a qnestüo • lnr· nm.J.. nascida Ja ~'úH1bmn,,.u~l tli ~ Jnfr·t·es~ 
s0b er;;~e poato de ,-;~ to.. . :-:ado=i. e Jaze~· U!:J ac:~o1·clo Hh .. :,·aJ. ir~.:nHn·o.l o 

O Sl> J?AUST-~ C: I'nnso-; ·~• s,t ; b'lt~. I ,, "l· lesivo :· •:~ intor~"''~' de 'l'it<VOUl'<l . . 
.... · · · -~ ~ ··· · .... . - e · · ~ · ·-'011 N';\o..: t~ · tr '\-.t ti~""JY eto '- L (l tr ' lú' llC' ll'" " "l' ' lJIIe 

pro nrn relotdo ·pot' 1208, paKo~n. o o ~·en ::lo .: ~:· , .:i f\,;.:· ! .. ·j~ ·- l' ·~ .. ; ,, ~- ' .. , ··
1
· ·,'.:-•. · . ~ 

illl!lled iata.m~>)l te par 10:'1)lR ' . 0't ' ' •'Jtú ''é•'S< O; .CCC ... O Cll ll!Cn,\ ' · .olLLcll,t l C _,,,,, IJ ,,L , 
l•·t.uisso~ o/ ·, ~· .. ~~.;: L · -~ 3 Tn<'~-Oi.ll'll, toJ !!>). ~ , .. -{f,/ttt'l1J. d -".'11!011Sti.·:;•h) q n<o, 
· •· -· · 

1
oa·.!o oeunluiv tlc q11r, fa.lh i ,, r.,j. ,, ,~ lii>Ui· 

O Sn. . C~~ct~r\TO i.;lt A~-:.-t-fl~ nut!'ns na.dil. tl.ttiio fút·:L da.:-i IIOl'!:ue.: ,la, .ru~·. ! i c:~:•. <:i t ·,qor:,., Ji. 
teüm CO!ll r~~(). dade ·~ u ~ .~ iu~e t·,~·-8(!S <lo T,K:·:ou : u, u ·· '~ini~ t.ro 

O S'Ft. F A OS'l'u CAn.n0 _:.;.·, - Tr.\nho~o 0 11 _p.UI\1, conh~ ~~-~l i l l ll !t ;i,i:·. o~ ii l ·:· n t·· o t "O II \ u ;~, ~ ~ dü~to p ;l J'·~ 
concl u ir ~~ 'cgitírniU~!.tl.r·! •\n u~~~LieJ u. i: j:· o q u e t.ieipou • 

. estou Ht ZelhlQ J>3.f';t . f]:thi, CII! U'}ll il' :t CJUU'ot ti - Foi l"'01'\'C,tll!l!":l , fi'.S!1 ;\('I~Új1 1! •J i l iL·J.:-:ll ~ 
da.de Ll.o :~ccü1"tlo tkl ~r. Lí ta·;i 11 ho r.:.O!t! u irr,.t·. o: ·;-~ ! c l~.~:t·.:o no ~:s ~.H ~o ~ l n(p.: :~~t'. 011 a-. 

~ Bn.nco Un, Hn!l'lii'Ji e. t.. vt~ !l::r !: l~.e. Fo! ifl,~:.tn l. !il i '(jH.I a propn~: 1' a, 
r11w lhe d~ i.t c)t 'i1; .Jtn o t·;J. <:oxtr;u·i: : ::. h_ i quq 

O SR.. CINC'IXAT•J i a ~.\t-A-t'o1'•!i·1 ; V· Ex . an tr..1·izou o (ioVtH'lL· :t l\i1 u i! ':l.l' {H ,lot.Hes det-; 
PÓ11C fh7.eJ' ~::::.e HPgocio . ))(l.nws e r.s fl n=·~ d c,ari·· i;J J·e,q;:;!:rr c•s.~.!3. Jiq ni ... 

O SR.. F.w,To C!-ROOSt)- S i o fiwl'. ou sou I tl ··~:to ; im ulural,po1XJU<l n,,aceu <lG •na coutui•'; 
um louco ou un) tl•a.!.an to. ,r~ f!LW o Raneo fez l~ lB~[;.·o, l):Jf'il i!O prcj:.J<"!i?:JY o l~~tado. om 

. tal tr·ans:~ce;ã.o, p.rnv·;: m~n o os docnm•'lltQs um c-. t ~ o. r::m 7.(J:!7 :2~m.:.;;~w~, 110 ntltJ:o , um 
que aqui ton l10 c jú .. li. Diss•~ qtte IJ:·etenfi() l ~;. r, t7:2 89!i.-.l;>:~, <~ 1 e:n outra aincla-; Cf!l ifl 
1'azet' a ;WalysB das questões i:lhero:1tes ~ m il comn·;. -
este deLate, llii.O Ot-al!tlo, m"a piut.nn·'o ... Vou ~nalyr.:\l-o, scb e~,s :tsp~c;·cs, pm• 

O Sr!. . St~H ~Er>EUJo Coaaf<;;A - J\(;1to que p::t!·t~.~'. P!·Lmc i t·o, ~~ fl le~~··did o:de d1~ p:·(!Jw:~v .. . 
V . Ex . nfi.o de ve J';1y,er a. Cl)uS;t nit~l :-tncl..l , m:u-.: Diz o n. :~ dn __ ~J~ t.i ~~o •11. cL~. h~\ r~~~' ~.lt~ ~~t th.' 
J?1'P.ci!o;:tn.do- i). em k-1'1n~:~ Yi~oro~r.'l~, nxp! ir.!tn-3 novl•:·;, IJPI.I (in H·.iY,.;: 
e cl:tr·o~. A l •onor;l.h! Ji·hde: (lo Go,·c1·u n (!X igA «l~' n novr}rno ;!!lf:cdí'.Jo'lo. a. liqu ida!' o~ <lc
ls.'<O: si met CCL! :t!Xu~:,.;r .. -,, c~<;;\ (IOV<l ~c t• em l>it"~ <li\ '~'J't :1 o.~jl(loio t\ q-uo o~ IJ<\llC~s ,,;t:\o 
termt1s c!nros c Pl')Ci f;()~ , ol!l·i ;-::vJ•)'; l•<fl'l\ eom o T hesnu1'0, pela n·,nn;l 
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qne ,julg~.r mais conveniente aos jnteresses l.e 1)0sitivos, üivídas eivadas de d.uvida:,/il e de 
du.•ite, submettendo a divida ele úonus (lO I uil1leuicl:tdes. 
] lü.:tc0 1b Republic;~ do Bf'a.zil ao regimou <1a !C certo que c ui vi< la Llo B:mco dn. Republic!I. 
uivi1la. geru.l do mesmo banco, dever:tio, neste para com o Tllesouro se r..chava nessas con
cas~ , fi.xnr prazo para, a respectiva. amorti-1 uiçõcs, isto é, eivada, do duvidas e difnculda
~nçao ou iiqnida.l·n. em dinboiro m1.s cou- 1les. Mas o accordo ele 18 demu.io de 1897, feito 
di·:~Ges a,cima. iHclieachs.» pelo Ministro dn. F•tzenda, Sr. Bernardino dó 

\';~sLu-se pe:'o'uJJto 0 accôrd,J nos r.:Jol- Campos, reduzindo_<;· divida. e o seu p:Lg3:-
des tlesta :t~toriz~1 ç·ão i ' mento a termos posü1vos, a clausulas prec1-

_ . , . . ,· . ;-- , _.. ~ ' sas, eliminou cssa.s duvida.s e dHficuldades do 
\ C,Jamc.s. A <lUtollzaçu.o .. <~nter~- q~.~~ro deb\to. bto <fuer (Hzer <fUe. este Ministro \i

·pensamentos d~st1nctos, qu ... Lo dbpos1çoes quLtou 0 debito conformo a segunda bypo~ 
di'\iers<<.s: theso. 

I · liquidar os debitos <ie toda especie a Nadn. mais havia., :portanto, a. fazer 
que os bn.ncos estão obrigados para com o nesse sentido. E ontm liquidl:l.ção que, em re-· 
Tl1esouro; · hwio ao mesmo debito, so fizesse, só devitt ser 

So liquidai-os peht ft~1rma nw,i.'3 COJ.l\'Cniente feit<t do accoJ'do com n, primeira llypothese: 
n.o interesse do Õmrio publieo; apurar em dinlleil'oos pagame:ntosque flca_rn.m 

2" submettor a tlivida de bonug do Bn.nr.o dep<mdendo de tempo, isto é, recebee a v1sta, 
d3. RepuiJlica ao regimen d:1 divida. gorn.I do com desconto, o que devia. ser pago quin-
mesmo lxlnco; q_uennalmente, em dezoito annos. 

4" fixar, no caso úo snbnwtteP a dividn ue Mn.s o Sr. Murtinho não te i.sso. Liqui-
IJonus ao regiruen <1n. dividi1 gern.l, o }}razo d.ou o debito, l'Gd.uzin•lo os l8ti.OOO:OOO$ a 
po.ra a respectiva amortízn.çito on líquirln.!.-~ a. 50.000~000$, e transiormamlo·lhe opaga
urn dinheiro nas C!)ndições acima. inciíca.das,» monto qnin(iuennal, que se llevia etl'ectuar 
i.s t:l l\, nas cond1:~,:ü0s da ]Jl·imeáa (li.>posiçcTo . dentr-o de 18 aonos, om pn.gamentos semef:-

I ~.to fJltel' 1!izer qm,, em relação ú di- tr~:ws, renliz:weis em clous annos. 
'~:itla. rlo lmnus, o Gover-no ficava com a raeul- Vej:unos, ngora, si se cumpi'ÍU o segundo 
IJH<le de amortiza l-a ou liquidai-a, mas, em dispositivo da autorização, que. mandou tiqui
Ielaçilo :ws out:·os debitos, a sua obrigação 1 dar o rlebito pela (o1·ma rrutis cowvuniente ao 
ltnica. ora liquidl'.l.l-os. l~ isto en1. logico, ! Thesmwo. 
;insto. pnrque os fJo1ws rendiam 4 % e Otl ou- Liquid1>.rnm-no pela fórma mais conve-
tros 1lnbi tos corriam sem juros. uiente ? 

'l'al é, pois, o l)ensu.memo da lei ; e leo: Não. Porque, sem necêssidade e sem con-
csl qt!orl luJ; voluit. venieneia, foi o Estado prejudicado em 

Ji\·z·se, repito, o aecordo consoantG tae::; 1:36.000:000:?, reeehendo-l.íe ao prazo de dous 
tli~:l'osiçõr.s d<1 lei'? Cnmpl'iu-as o Sr. Mi.nistro annos 50.000:000$, em vez de 186.000:000$, 
dv. Fazend n '? que s~1ccessivamente, Gin pra:t.os certos e pre-

Nilo. Liquúlar é ::qnmtr em dinheiro ne- vistos, tel'ia.m de entrar, rlentro do perlodo 
;2·oc: 'o8 t.lep<~nr1onles do tP.1npo. O Sr. Minis- de 18 :umns, pFl,J·a o Tlte:>onro. E na vídtl. de 
tro, Jlort:wto, n:i.o liqui1len os negocias do um pa.iz, esse tempo é nada. 
'!'lW~iJlll'O enrn o Hanro dit Hopnb!icn .. depen- Para. t1emonstr·ar a convm~ienci:1 dessa 
d· ·nt ,•s c1., p1ww prcseri ptn, porLJue dos trn.nsacção, o Sr. Ministro, na expGsi~ã.o 
iin.ouo:uous, qun devia ree0be 1·, sô recebeu :'1. opresentada. ao Sr. PrGsidente 1la RepniJhca, 
··:\"-\•\. :!f).0\11):00\l~. o a. outn\ met.ado flcon su· para lhe a.nanca,r o decreto que :t nutm•ir.ou, 
}'il::. a prazos novamonto combinados. Nií.o disse:- .:Si tomarmos a q11o.ntia propo~t·,. , 
llüuve, pois, liqui<h(;.ü.o. 50.000:000$, e a pm:ermos ans juros de 

1·:, ~i n.s"im t\ fhriu-so o primt:iro dispo~í- 7 l /2 "/o capítallzarlos semestmlmente~ clu-
1ivo <h a11tm•iza(;ão; o ::wüordo, cons~:quente- rante 18 annos. teremos fl, importanctn. de 
1nonto é, ;.;oh estn I\Onto de vista, illegal. l88.157:2ôl$155;1sto é, m~Lis ;~.000:000$ que 

0 ~R. CINCINATO HR.\GA-Si ~SÓ por isto, a, som.ma. do~ tres debit0S a li'}ttii\.<1.1'.» 
V. r~x. v·ne mal. Liquidaçiio commnrcitllnão g• curiosissímo esse calculo. 
,j isto, tenha. v. Ex. p:Lciencia. Onde achari;.l, S. Ex.· quem lhe tomasse :por 

taes .iu•.ros a quantia. recebida, sujeitando-se a. 
O Su.. FALSTü CAn.noso -Liquidação com- ca.pitn.hza.l~os de seis em soi\; mezes ~ e po

mcl'•~in.l n~o é isto'11~nt.ào, pu.r~~ s<; conh~ce:r a ctentlo :pagar, capital c jueos, sem rllt1'tcul
significaç;io des~!ilS p:::l:wras. precisa mos do dade, mathem:ttic;::mentc, nv, é f ,oca, ou épocas 
no·Jos diecimmrio:;. Até ngora. suppunlla-~o certas'? 
qnc liquiclar neg,}cio:~ i:Omnwrcias, ot·a. apm•at' Como so oprl'ill'Í<1 cs.~o mil:::.; ~rc, pri:~c~pal
ern tlinlloit'O, COP1 tlcseo!lto~ . dJvid<?.s cujos mento nos ll!onH~ntos críticos, Ji m· que,~L una
}J<tg;(.mollti)S düpcn1!esscm de t.1~111 po, <Hl rodu- gcm da pnlJlicn., passa. a {()rtur:ia particuh1~~ ~ 
i'; ir a (~iausuhs ,pt•eeiR<Ls, :1. do~:umentos cl(l.ros Maf:l fi. Ex. n0,o acha quo jss;,\ :;leja L1ifficll! 
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R' assim que, dopoi~ da.hypothese que for
mulou, tran~forma.ndo o Estado em agiota, 
aenre~~entnu:- « Não sendo difficil, so
broturlo na epoo,\ nctual, reD-liz~r ess:t opP.ra
ção, devemos COUC[Utl' que O desconto e Y!lll• 
tajos(), que a operação con~titne nma verda
de\l'a antecipação <h pagamento, sem pre
juizo ::..tgum par:\ o Themll\'0.» 

No entretanto, é elle mesmo, quem, depois 
de achar a situa('ã~ prorticia para otnpr·estat' 
5D . 000: ooos, ca pita li >.ar semestl•almen te os 
juros, c, no fim do IS ann.os, liquid••r com 
facilirJrule extrema 188 mil e tantos contos, 
diz, na mesma. oxposiç[o ao Sr. Prcsid~nt~ da 
Republic~. · p:ua mostrar a n~cessida.de de 
se líquid"~ qu:mto antes, com o Banco da 
Repuhlíca. a(JUBlle> debitas, o seguinte:
., Si reflectirmos, porem, que a epaca do 
pag~.n10nto do tlcbito 1le bm"''' só tGm o limite 
extremo õe 18 annos, c isto sujeito t\ liquí
daçõe3 ditlleais, dcmomda~ e in~~rtas, cnmo 
todas rlS l~'qa.fr/a~:c'i~S ~dO /tl.G-lJ'l .. eHlO actl.!al. tere
m!)~ que, eomi<leJ:ando esse pagamento em 
duas pl'eotações ]guaes de 40.000:000$, a ]rri
meira ao prazo de nove e a segumlil. <le 18 
anno~, póde-~e aiJirmar que ainda figur~cmos 
uma. llypothese l'avot·u.vel ao Governo.» 

0 ~R. SERZEDRLT.e l'OR.RÜA.-A GpOCJI. é boa. 
'\)nra ss empregar cniüt>tes a es~a taxa, note 
hem o nobre Deputa.ilo; e, realmente, flS ta
xes do descontos ~ão elevadas. 

Como contar mathem:cticamante com o re
sultado de uma opet•ução de 50 mil contos, a 
j uro8 de 7 I {2 o/, p:ua, no tim de 18 annos, se 
rccobor a quantia de 18\1 . 000:000$, e, ao 
mesmo tempo, aconselhar-se qne se liqu idem, 
por 50 m\l ~ontos, 186.0)0:000$, que se de
vi:un recebiir, depois do mesmo prazo, 18 
annos, porque bl liqn\dacão seria difficil ? 

Demos, porém, do ba1•ato , que a lipoc8. seja. 
boa para so emprestar dinheiro em taes con
dições e opt ima parct se apurarem, sem con
tra. tempo, os n~goeios feitos ; demos de l)a
rato que o Ministro devia fazer o accordo 
para, emp~eg:mdo os c<tpitaes recebidos na 
líquidaçõ.o, nurcmeutar o lucro do Thesouro 
c.om 2.000:000.$ mais. A OpBraç:io não seria 
mi ; serü\ realmente lucrativa. 

Mas, si era o intet·e.~se do Thesouro que o 
Ministro visciVa, a sua operüçáo não devia 
ser esta, mas outra, que vi l'i<t t r,.zer aos 
corres publkos, nãu lltnlucro de 2.000:000.~, 
mas um de l0~.447:ô61$283, E parilo isso, 
b>lstn.v:L QU6 elle empre~:csso o capital a re
ceber, niio ao juro M 7 l/2"/,., tnu.sa.o de 
6 "/ o, conforma o demoostr ou =~ Citl•ule do 
Rio, de 23 de agosto lle 1900, nos seguintes 
termos e com as seguintes p:·oYas : 

« Subrnettidas as uiYidns de banm e dn car
teira hypothecaria ao regi meu da. di vida ge
ral do banco, o que ji• ímportM·a um Javor 
extraordimrrio, ficav:l o ban co ainda oner atlo 

No meu Estado, dilncilruente se encontra oorn :t olJrigaçiio (\e empregar 25.000 :000$ 
quom J.csconte " 15 "f,, em letras hypothecal'ia.~ <~e auxilio á lavoura, 

0 SR:. FA tJ~TO CARnoso - A tteno:la a Ca
mnra, O Sr. Mmistro do. Fazeml:t diz, e nisto 
está de :1ccordo o Sr. Serzetlello,que a <i i)Oca 
é magnífica pau se emprest:tr dinlwiro a. 
gl:'o.n:lm; jltT'o~. Mas o Minis.ro tambem tliz 
que a época. '" meL ]lilr:t se liquidarem os ne
gocias dc>SO. n&.tr.:rezn., e, ta.nt(l <l-S~im ,·,, qne 
aconsAlhou o Pt·usidente da !«.>publica a. li
q u idaçff.o •k>s debitos dos ·11nucos p c.m com 
o Thesouro, com redesconto, por e~se mo
tivo. 

rl@tro tlo prazo de lO annos, e a pagar o to
tal ue suas uividil.il na importancia de réis 
l8(L000:000$. rlentro rlo prazo de 20 annos, 
dos quaes dous já rlecJrridos , pela forma se
guinte: 2 '/• :LO :umo no l" quinquennio,3 •;. 
a.o anno no 2 ', G "/., uo anno no 3•, e 8 ~.ao 
a.nuo no ultimo qu\nquennio, porque erames
ms as conrliçõcs ~~stipola,~a~ pelo a.ccordo de 
18 de maio de 189i, para amortização da di
vida geral de mesmo bnnco. 

O Sr. Murtinho couverteua divida do Banco 
em letras rle quantias correspondentes ás 

Ora, o fJne não posso comprehctH1et• ~isso pr esta.çõcR que este devia fazer; tez o desconto 
mesmo: ,·, que o momento actual seja bom desgas letras para chegar á conclusão de 
pa.r<l ~e reoJ.liz.ar, sem obstu.culos, a operação que os !Hli.OOO:OOO$ lle qu e o Thesour o er a 
sonhada ~elo Sr. M\r1istro da Fazenda,~ mú. cre\Íol' só va.lessem os 50.000;000$ oJfereci dos 
para se rea1i7&~r o !1cgocio absolutamente pelo banco. 
identico qu<l jil €Xis te entt'e os b1tncos ~ o The- E 0 onus, dfl que 0 banco foi dispen sado 
souro. de empregar 25.000:000$ em lettras hypo~ 

Si a epoc:~ ú propicia para s~ da!'eru themt·ias de auxilio á la voura, no prazo d& 
50.000:000~ H jm·os capi b liza,los se. n-te~Lral- dez annos, nilo-representa valor algum. 
mente, e recr•ber cm-se, !8 _auncs ~)epo:s, se~ E as prc•staçõçs por conta do ca pital, que 0 d:ft\culd~des e som pre]nt~os, 189.000:000$, banco estav;1 obrigado a fazer annualmente, 
po~que oe r;,cober a~ ora ~0.000· 01!.0$, <1•18 estando jâ vencidos dous ou taes aunos, não 
qumq_u,;nnal rn~nt;, _rle~tro de 18 _ ~.nn~s, se doYiam produzir alguma renda para o The- · 
uever1arn t l'a.n,fotm,tr ~rn l86.00Q. ,)OD.,OOO 1lsouro, á proporção que fo~sem r ealiza-

Como se ·vMe comr•rchenrlor isso 1 Lias ~ 
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A operação a fazer-se, em taes condições, 
seria calcular juros recipr·ocos sobet:: os 
50.000:000$ offerecidos pelo banco, e sobre a 
irnport:tncia das prestações que este estava. 
obrigado a realizar, dentro do pra.zo de 20 
annos, a contar de 18 ele maio de 1897, para 
extinguir sua divida de 186.000:000$000. 

Tomemos para exemplo a taxa de 6 o;,, ao 
anno, capitalizn.r:los semestralmente; feita a 
operação, a. differença entre os resultarlos 
dos calculas rcpresenta.Tá o prejuízo do The
souro, no fim elo prazo. 

Os quadros que seguem clemonstram esso 
resultado. » 

QUADRO DEMONS'rRATI.VO DO VALOR h. QUE A'f'fiNGlltA.M AS PRESTAÇÕE.':i DEVIDAS PI~LO BANCO, DE 
ACCORDO COM O CONTRACTO, CON'fADOS OS JUIWS DE ("i 'Yo AO ANNO, A.CCUMULADOS SEMESTRAL~ 
MENTE, DO YI~NCIMENTO AO Fll\f DO' PRAZO 

Annos 

i") . 
20) venc1üos 
3o 
40 
50 
60 
7'' 
R·• 
H" 

}O o 

li o 

12" 
IH0 

)4u 

15'1 

wo 
17·· 
18" 
Hl" 
~O·• 

2 

4 

6 

8 

O I 
l u 

>> 
>> 
» 
» 

u; o 
~ 

)) 

» 
~ 

"I o 
» 
» 
» 
» 

n/'' 
» 

~· 
»' 

» 

P1·cstações 

ou 3. 720:000$000 
3. 720: 000$000 

"":"" 3. 720: 000$000 
3.720:000$000 
:3.720: 000$000 
7 . 440:000$000 
7. 1140 : 000~~000 
7 .'140: 000$000 
7. 440: 000$000 
7- 440: 000$000 

ll-160:000$000 
11.160:000$000 
11. \G0:000$000 
Il.IG0:000$000 
I I • 160: 000$000 
14.880:000$000 
) 4. 8~0: 000$000 
14. 880:000$000 
14. 8HO : 000$000 
14. ~80: 000$000 

--------
1H6. 000: 000~000 

Valor attingirlo no (hn do p1·a~o 

l0.78!:5Ç)5$380 
10.781:595$380 
!) • 662: 687$.697 
9.579:306$848 
g O')IJ · 410SnY) 

11 :o2~?.; 1s1$ao2 
l G. 045: 03!)~0ZG 
15.12:3: 98.8$14:) 
14.255: 809$355 
13.4:31: 407$580 
18.9~)9: 152~9()0 
17. 908:52:3$859 
1fi.880:50l$3H' 
15.010:491$487 
14. 098: 106$789 
18.~49:538$805 
17.767: 498$16-! 
lG. 747:571$092 
15. 78(): 192$000 
14.880:000$000 

2!14.447:6!34$283 

__________________________ :..__ _______ _ 
Si tal podia e devia sei' o lucro do The

I!Ouro o tal Ot'tL realmente elle. porque us 
cil'ra.:-; não mentem, porque o Sr. Ministr-o 
da Fazenda, em vez ele fazer essa operaçã.o, 
a unica que se potlin. d.eri va!' das condições 
reaes e:ltabelecidas para o pagamento dos 
debit.os dos bancos para com o Thesouro, se 
atirou a conjecturar uma. outra, fóra lias 
bases do accordo de l 8 de ma i o de 1897, vi
sando o lucro abstrato de 2.000:000$00v 1 

Como se explica isto 1 Eis ahi um enigma. 
que só o Sr. Minb;tro da Fazenda nos póde 
uicifi·ar. 

A cousa é realmente espleodida, divina, 
mas eu não a eomprehendo. ! 

O SR. SER.ZEDELLo CORRt~A-E' perfeita
mente comprehensivel. 

Camara v. V 

0 SR.. FAUSTO CARDOSO-P<~ra V. Ex. que 
já foi Ministro, e ha muito tempo liua com 
a administração e com as cifras, sim ; mas, 
po.ra. milll, tão pouco entendido em taes 
co usas, não. · 

Não comp1•ehemlo, não posso comprehender 
que a épcca seja lJoa pam St.'l emprestarem 
50-000:000$, a jUI'os de 7 1/~ 0

/., capitali
zados semestralmente, e, no nrn de 18 annos. 
o pagamento de:;sc emprestimo se efl'ectuar 
certo e mathema.t.ico, de fórma. a se liqnidn.r. 
sem obstaculo, a transac(lão ü~ita., c má para 
o mesmo negocio que já existe entrG o The· 
souro e os bu.ncos, e que vem a ser este: não 
I iquid<n' o debito dos ba.ncos por 50.000:000$.e 
espera1• para receber quinquenna.lme.nte, em 
18 a.nnos, 186.000: OOO$,em vez dos 50.000:000$, 

~ 
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que se recebel'am jlOl' um::~ Hquir!n\·ão IJlll' se 1 apenas. qno ningnom p(dc t l':ltn.t• tle iJ.Itet' 
!lconaolilou ü ~O 1Cz pura Sü r:vitr:r maiore:s i.'~Srtl de t:.cl'C-Oil'o Wlll ]WOCtrrlt-<;3.\1~ nrlo €-~-
,Prf'jnizos febuo:~:~~ ! }:J.!~cifie(iu tll-}'11 algmll ~ 

: fi. n. -~ "H' 1 r ~C~ · I ;:; !;! ~. - "' • r, P, ll . ~l 1 .,... ·• • N.OC-1<>1 cu»Hlo,n,.opu,so •. om, .. tdLn. . OSn F\ t ·<-oC\i-'~""''- C<F '" ""l"l ' ' '"'C 'I-
Parrt mün, o ati~u drssB, de1lWn~b·;tç :io COil- _1-1r-:r ... ~ :. : ~ . -....: ·0

1 , t 1."1 t~·:,·(i'_); üo ( ... :·~0° ~~~'~H~~··(:t.:-: J .. ~l-.-· -~ ''l.'li(• l-t 1'-', .. d ~~i .... ~ "' ~~· -~-~I'•' .:.1(' )\' p I ... {.n...-!, ~~- __ _ ._. 1- . '· •·I;, ' _,~., •. I <.- .· \. - ·' 
IJ [ ... \.-.-J la. o ~'ILill~.t.lO 9·'·' ~.··.·~l~·- ·1 · •·· ''"' ·"t ll')- , ~ ·-l''Jlllilt"-..n t'"' '"·" t' cor"'! O 'l" 'J~S'l ):l! , R l I.. . . t ' •, I - r- l . ' . ~.L .... u L:. t l '>..l. _) C~. ~ U.iJ.o l . I . : r; . u . } 

t·~ ... lj.!11;1 J~lc~ .. ',110 g; .. ~;~o ... c~e l'G_Ç~1 ;e ~~-1 ~-\~:~~ nesooioc tln Hypoth ·ca-l'io~ sem p!··l0Ul':I Ç~-c~ 
~-6 11~·)1 u c.c~.. . .l \:·.t? n •. :~ • :O L""~,. rl.o, .. J) (,<: .'_vv_e:. ~ ::c llleste ? E com o disp .n:s:H' pl'OClH'a r"·3.ü ne~so 
üP. 1.}(.0, provH~2!Wl:<'..!l :A.[l S(Jt}re ~ ~ Lp;.!La:,t.i.U C"'"' J ··; ta,l e .. r-r·""'(l Jo T 'l '-·S•""' I l'O;> '' i o ~~ ~~ 
dos d~.;b~to.s e enern'~o~ 1lo F;;~l~C<)_f;ll. n.;;,r~~l .:lj_(~l), r~i-~~ ~ ~xt~!e~ ~ t~t~;~ ~h::s p~1 ~ ... t~su~~r · a~G~vm:n~~, 
do Brazll p::t:ri1 con1 fbe~.om·o Fec.t~"I'~lt mu.-:-d·tJ,, c (' ---eep•~o ; 0 ,.,1.,,-:'\ 0 "JPt'n ;-':1 u' J 1· • ~ · ,·-- ~ - . · t . . ·. · , . ·a~ o ~u. _ .J. u _ ..... ~ "'" ~---U i I ,HCI.t}~c . 
nao o 1n -e~m~s~~ e a. couveu~~}~~~~-,.~..1a upt~· Ç<~~, como ~'l-l~n rro podi3.' nen1 devia 1.1':\.tar , ícl'ilhlo 
:mas a anclll, r, gana do ,ut.:,,.ro en. r~~- ,,o,o ('Oill "l'C I~ qllet' qu > l"o"Sll 11 ,,.,~c'o · 'e 1' :1l __ . ._,_~~--~ · . . t "J 1 . u __ t.::_ , _ 1 u~~ .. , , ~ u , 
__ lzin·~~~Ycnknt~ :Jlnda. PTü,a. 0 Tht~onro, f~: i, I i.C.fcr lr;2·S sem p:rocu1·a~.â.o 1Hlra esse filn ? 
coma h :},vemos d.e ücjY!.C~nsh·ar. qn~11 do tlis- D\1'-EJc_:h:l. ·v. Ex~ quo n :::c: ora pre,::!ü:·.o tat 
cutil'n10S o- Ju.ílo Ie~fvo dfS:S(' a:~C.Ot'l~O~ tl1uidi.!.r- r,rocli? ':\çao ,, porqn~ o !:-r ·-Sl!.lentc do nn.i"H':O 
sn c.om u1n l:Ítnco o deL+ito do ou:~l·o." Co.m. que ~-i"YllO th~['ftT,:o ~c a.presenwu 11a Dit•t-:.ct.{n•j:t ti_ o 
•1j1•eito· O fh:Pl':li"n, ~i :!. hi que ~ .. utc~~izou UOnf:Cma0~0, ~~~6\~ htt'OH rn'cst.3.t1 8rl.;!, nnnnenc1a. 
a Jiqnid.aç:ão Dl:llH~on fa~el-a corl1 ü:'. ba ne~~~ ao acc~)~~l.o e ta n1bmn a~·.:: í :~nou o k l'mo d(l 
obrig<ltlos p;"l-l'it co~Ti o The~cú,::·o\ ('; peln l'ótn1n. contractu. 
m.lÚ3 conve~Jie_nte aos in~~:~l"~SSt~S (h=~ te '? ,. . J !\fn~· is·~~ vú-rn apen~1.: ; prov::.r qnc 211io _ho u~~~ 

Que c r·a ra?~u-: convt~!uHnt.e : -~~~u.T ... n.l, o. J\l:~ 

1 
procu!'n ~~~1o; - que o . B~n1en ll )' i"Jthecarw nn.o 

nbtro di!'Cct-::..u.:.enre con1 o i.leYc:d·:J!' do Tllü·· a!ltoL"ii:ou ao ela [tcpub!lcit. ~ tiqw.d~ tr seu de
sou~·t.) 1 qno jtlJ li1e lJ:tvl t\ .lCit'1 1~1~:1 ptr,J)Ost.::t f bit o~ porqut.~, si ~-s:)_itn ·Jh~'- ~C , n:Tn era n~ç;es· 
~~e pag-m~.snto, 01.~ 0r!m nm t-::-l~c-en·o qne uadu I S•trü1 ~ pr<::sencn, _:l ::tllnuen:.~i ~l. 0. c ~ rt~~:igna· 
t!nlJa corno nc.g>Jclú ? tu:·tl do E8!1 p .:·csltlcnt8, p n-ra f.O va Julnr· n 

N.ITo ha <hl~).~~ opiniUes. 1~: que haj;l. mni~ I :l('.r:Ol 1ilo. r~so ~n:'i3. h1U~i1, si, hoU\'(~S'ií''. iH' 0-
1!1•.; ! E ~ue t.odoo assiln opiu<'t;l I Qu~ im- cnraçi"\o do Banco Hypo: lleetir:o :Lo d>\ Repu
poJ'ta, :si í~so (~ coulra n, le1 e o direito? Co~1- b1ie-: ~ para t r·ata.r, resolver e r·e.:~lizar a t t· :üJ ~> 
tru. a. lei, porque est ;; antutizon::.;. liquiJ.aç::lv acç~ão. E si n;J.o houve p!~ocuração~ C(ilHHC~-~o 
dos debitos dos banco:_~ t;Om os pro1Jrics Larwo.si uccc~s:u·i a, exigida ~oi o dh·<·ito pai.' .'L t n.cs 
e o Ministro liquidou c. de um com outro, tl•am~cçõe.o:. [1, op~raçiio foi, >.oi.> es>G pon to 
co11Ü'O. o dil~r..ito, por que ~lingr:~~ul Jntcrvc1n de vi-~tv .• iHc~·tti , cotuo i J Le~>:.tl é, porqur~ a. 
p~u~a resolvtl~ i.Jegor."tcs all 1 eio~ ~r.ln })l'()(~U !"a - Li exig·r: que, }XHa ~_i G e:!J:i2ctll: tl'em t;w~ L t• a.u~~ 
çfil.J, o o ~1in )ytro ter;.t:Ju n r e.solve<_, co1n o cH~çãe::: qua jr;g·n!::l corn a fol't tmu pu bli ca , ao 
:Br~nco da H.<~publica btr:rf'.:-!;;ses ~_·;,o llyj)O- on·.~a o Trtbuna i tb Co:J tas:. e o :illn"i::;tra l1. 

thec:ario ser:~ <Hti:o1': :r,aç:a.o t}e~t-:; . 0rH1 e e~tà n. r·ea.lizou SP~I: oou'"·l t·~ t~O i\lO Hic:g-~1 1 é ~'v ~ n di.\ pr,r· 
pl~ocuL'ação do::' te h?~nco , :~.ut(• 1.'iz:l.ndn rv1ucHc qu:). n Ir. i. oxig-c CJU~-~ tr~_i::s cor: ~rn-··i.o:, s~j it!ll x·o
a li rjUilli\l' ('fJ!H o Th1 

.. =ouro n ~--~u ~lP~ .. ito r~ ' g :.strat}Cri pt~lo rnc :-mo 1 tibumdl l) fl:~;t~ n:i.u 
E quüm h:m o ~111'(loi.T.ot ~-~~~q.(u.nto :~osjn1' \St/~S o ;·oi. 

(1osla ns~Ami:-k·, ,lu h·:r.t:-: e ü 1'f>'idvr·r n,.go. E vm·q11~ n~.o ('liYin o ::\fíni~ t,J~o o ' l' l'i1 Hi l11t l 

c io~ alhei11~-<- erl!l f'(~~~ nt~ nt(~.'i ~·l p ~- oprJr..b ·le 1 rlu Contas ~oUPt:: L) :-'i. r.C-i.Wdn ; pq?()l.!o n ;i _,) n 
nwv··t ou immO"V<.·i. s·~Hl i 11'0C:~ ~~'3.ç·; i.o , qn().tltlo mr. ~• 'lOII l't·· ;~i$.t!' i:l.!.' ~~ Pnr·quo .t rqHral;ilo r-:r'n. 
o tlil't~ ito .. l):n·;t ~. , :rn:n· c !i'z:ct-LYo8 os aeto.~ tlC tf~ o índl\ü:'ill j~ t 'tn 1r~:-;i\'c\ ~~.o r·: ~~ ta•.io qn: : t!ll0. 
alg uem em · r ~J;:: yi:i.·:~ : :o~..; i1ncre~~t-~~ d {~ V·r- l1t c.cinu n~.o lhe o;:tor n.~_:nLHmd a., 11":111 , lUWt 

ceü·o.~:, a exigo ·:: ve?:~ rl'i t :1, o l'i!~ísLH). 
n s~ . rrNcJ.'-.:A'l'ü Hl ~AnA - NU.o ú t .. P.'ll.o l~is ahi por·tJu.( ~ , cr~c nt() o :nn..:;:ntn ;,'\ Na.Qfi.o. 

as~im . ~\'luir.:"!S ye;:. ;~~ ~ -~~~n·~. a-tk:fi'· .. ~;_,,dt·~di:teitv3 C:S??. a.cr.O!\IO fe:tu o.. l O de : n!U'c;o, :-l.indt, n:t.n 
de tm:eclro~ ! n1o lia JJceüs:; id :l.d€ :J~ u~·o,-::11 ru.•·.;>., (-,. (Cl a,t ó hr,j e r~~g i 5t ra.r .io pelo T!'il:tHH l df". Con 4 

Hi.\ nruit~-Jf'! c~:~(:s {~ tn q1~3 n i.P]~c;!iJ· o "~)ó: l c 

1
in.s1 ~;o :no det~,' il.íin:t a lei; &. Ex . temr;u q ue 

t rata.r flo i ntoresses do outroJ1n 1 
.-;em .1. u m :.t. d!gni!1a de rh:.:J.:~a trii:n1n~ l .h_o rc:pU ii;-;~B o 

jnstnunentt• ,lo. rn:n;üu.to& I mow~tJ'o, 8 espc~rn. que n.s cq.n:-:.cu~ncn~~::; revol-
, R. -rç .q· . , <~ .. , -. ~ ___ ,..:.:-· 1:- • ., . __ t<~ d.as sa habit.ue~n ~~o se_u . ~l~ij ilo , o, ~tintd , 

O .s ·,,.·. k ;·_, J:-;1? ' I."I_)A~ L:0~.~ .·· :-~ ·~!!!. ·;,0 ' 11 ~"" 1 a_l, l'eF,gn:uJas, ·_) regT-Jtrern, 1s~u e! ll!c conh~·1netn 
ne m J!lr_l! .. td.Uu.t1l{,~l~ .. , _c ~~x.t;,. C!.O .s ~~1_. !f.. o TlL .. r o hapü~mo~ 
:>ouro, Hque 5a-mnda .v · l\X, ~ rrn<li]<lo !!(' tt-at.a I O urOJil'lO r,-,.~ to (10 se lmv••r L·•ito o accnr d.o 
de ~~~l!OGlO!) d.C_ ~~ ~ ~~~l}1 ~' ~~l !~~ · ~:•:> l:l )H'~ ! ':i'04

• SAJfi
1

TTI_.•Úrrrac..:fi_:) d~ ~}ancrJ !_Iypotl~- E'-CV~ io_ a o tia, 
cur,:5''~· e pr •.. c c t. .ç.oo c."l'llCI '"" ' r,l ,•J '~ o ! RepniJJ;e:;, o d<i Mlll!ot·l '(l ! 'U.O ouv1r o f r 1h!m:>.l 
IJOS ililV. ... l (lu Cnutn.ii nnt('s tJc .!~:~i~l-e, e o do nfi.o m:tndnr 

O SR. CJNCi7'\ .. \'l'n FI ~A('; A - N:J.o contP.:-:. t ni rJ Un J''\~ i Htrrll-n ~te:}) o Ü.:. ~~o fo ii;o, no~ J lÕf-'. na. 
v. K:t ~ Jl[.''::t:_L ll~\.l'Le . v. J>: ·c l.lcv~hti ' '" l ~ r [11 ~;1.0 .. d:~ i lnTfhY- ~l Hll:1.il t~ (i,l!i4Ü~ :v:~Jtd_.o . 
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Realmente, si a, transacção se fez sem pro- jeitos á depreciação e aos precalços de .liqui· 
curação e o representante do Banco Hypo- dações, pois são dividas garantidas de hypo
thecario annuiu e firmou o contracto, é thecas ruraes, hqje desvalorizadas, como ·é 
indubitavel : esse representante tratou e conhecido. 
resolveu o negocio com o St'. Ministro, em Está entendido que o Banco Hypothecario 
p:wticular, atrâs das cortinas, nas trevas. faz a presente proposta contando com a si· 

. b. negocio, portanto, · nã9 foi limpo, nobre, tuação provavelmeJi.te mais auspiciosa do 
.digno; foi um arranjo de bancos éonluiados activo da carteira de bonus, ou, pelo menos, 

· contra o Thesouro com a sancção do Sr. com o concurso desse activo para reforçar o 
Mi;listro da Fa~enda. . . . trabalho . de reconstituição do capital que 

F · N- · d "' · .terá de despender. · · . 
O SR. PIRES ERREIRA.-:- ao apma 0 ; 101 Por esse motivo, claro fica que os paga-

licito· . , . mentos antecipados, que se propõem neste 
O SR.. FAUSTO CARDOSO -V. Ex. virá adiamento, devem ser entendidos na hypo- . 

demonstrai-o. these unica da transferencia da carteira de 
: 0 SR.-PIRES FERR!llij:tA-Perfeita!11ellte. b.onus. . ·· · . 

· · Isoladamente, isto é, em relação ao seu 
O SR. FAusTo CARDoso -Um exame mais debito, 0 Banco Hypothecario não manterá a 

minucioso do accordo nos vfrá fortalecer o es- proposta de 8. 000:000$000. · 
plrito nessa convicção · ' · Si, portanto, não fôr . acceita a proposta 
· O Banco Hypothecario propo.z ao Governo para os dous debitas englobadamente, ficará. 

liquidar o seu debito particular, no va,lor de de pé,. em todas as suas clausulas, o termo 
· 40.000:000$, por 8.000:000$, e o de bonus, de 11 de janeiro de 1898.» 

do Banco da Republica, d,e 80.000:000$, por . E' claro. () banco só se propoz a liquidar 
29.000:000$; .· isto e, 120.00Q:OOO$ por 0 seu debito por essa quantia, porque 'tinha 
37 · 000:000$000. · · certeza de que o seu prej uizo seria compensado 
· Para explicar .a enorme reducção de seu-de- pela liquidação da divida de bonus do Banco 
bito"de 40 mil a oito mil contos, diz o banco: Lia Republica, no valor de 80 mil contos, por 

«Nestes calculas· leva-se · em conta a de- 29 mil. · · 
preciação·dos valores das carteiras a cargo do Por outro lado, o Banco da Republica 
Banco Hypothecario do Bràzíl. Ha uma se propoz liquidar não só esse debito, mas a 
parte da sua divida que nunca teve verba sua divida especial, no valor de 66.000:000$ 
correspondente . ao acti v-o, como cónsta dos por 50.000:000$000. 
documentos existentes no Thesouro. Decompondo esses . 50 mil contos, oft'e..:. 

Assim e· que as· carteiras, no valor dó recidos pelo Banco da República para liqui-
2l.l57:8ll$089, transferidas pelo Banco da dação de debitos, .que, sommados, impor
Republica, represent,avam apenas em valores tavam "em· 186- mil, assim destrinçou .o 
nominaes a quantia de 18 .625:751$192, h a- Sr. Ministro em sua exposição ao Sr. Presi · 
vendõ, partanto, a descobQrtó inteirament~ dente da Reptiblica, o J;l.egocio:- «A proposta 
a ·soinma de 2.532:059$897, que representa do Banco da Rep'ublica, realizando a liqut
a oommissão recebida por aquelle banco. · dação de dividas desse banco, nas mesmas 

A transferencia da carteira. de auxilias á la- condiÇões em que operações desse\ ordem 
voura,do Banco de Credito Real do Bt>azil,repre- teem sido realizadas pelo Thesouro, liquida 
sentando um activo nominal de 5.216:186$802; à ·divida dó Hypoth!Jcario, em condições qmtsi 

. foi realizÇJ,da por 10.500:000$000, de onde re- duas vezes superior, como podeis ver pelo · 
sulta uma responsabilidade · inteiramente a quadro seguinte, que synthetiza essa ope~ . 
descoberto"de 5.283:813$198. raç-ão: . 

. Além dessas sommas ha ainda, agg·ravando · 
· a situação do passivo pela exiguidade dos 66.000:000$(10 lettras 6%). 11.047:289$452 -
activos que representam, os · seguintes · 80.000:000$(20 lettras 6•;.). 27.104:000$000 . 
valores: 6.510:019$132, provenie:ates da di: 40.000:000$ (3,1/4 •/o) •••.• ll.400:000$000» 
vida do extincto Banco de Credito Popular,da Como se vê, o Banco da Re'publiea se 
liquídaÇão da emissão e de 1.518:843$299, de propoz a liquidar e liquidou por 11.400 
uma transacção de cambiaes, que, tendo abor- contos o debito do Hypothecario, debito 
tado, foi, por isso, incluída no debito do que este, sem o direito de liquidar pol' 
banco. · · 29.000 contos o de bonus daquelle, não liqui-

Tudo isto consta dos contractos e do- da~ia nem mesmo por 8.000 contos! 
cumentos existentes no Tbesouro. E' extraordinario, não é~ Pois foi o que 

Temos, portanto, uma sommà de fez o B<tnco da Republica. E, depois de o 
15.844:835$526, que póde ser considerada fazer, vendeu em seguida es~e debito do 
inteiramente a descoberto, sem equivalente 40.000 contos, pelo qual dera 11.400 . con
nas cart~ira:>, cujos yalores tllinda es.tão su- tos, por tres mil e quinhentos con,to~, con-
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forme se verifica da escriptura lavrada pelo vida, retira os titulas, e fica, assim, senhor 
tabellião Cruz, e consta do rela.torio do banco, delles Jlela escriptur<t acima fallada.Não deu, 
que assim diz:-« Constituído por esse in- pois, 3.500:000$ pelo seu debito para. com o 
stt"umento (termo do accorclo lavrado na Governo ; pagou um debito seu, particular, 
Virectoria do Contencioso em lO de março d<lSSa quantia, e recebeu de presente o seu 
do armo corrente), o Banco da Reoublicado .debito para com o Thesouro. 
Brazil, credor deste banco pelv. s·omma de Mas vá que assim não fosse ; admitta-se 
39.853:248$182, deu desta divida quitaçi'io que seja vt•l"Jade o que diz o relatorio do 
medi'!nte o pagamento de 3 .500:000.~, con- Banco Hypothecario, isto é, que o bauco com
forme a escriptura de 17 de mat·ço corrente, prou o debito por 3. 500: 00$000·. Isso altl.lfit 
lavrada em notas do tabellião Gabriel C1·u;:;.» o facto? Diminue a. imrnoralidade de secam-

E' singular ! Comprar um debito de prar uma divid<t por 11.400 contos, . e, acto 
40.000:000$ por 11.400:000$, e dar imme- continuo, vendel-a por 3.500 contos, isto é, 
díatameute quitação delle lJOl' 3.500:000$000! por menos da terça parte~ · 

O SR PIRES FERREIRA _ De liquidação dif- Não. Pois, foi o que fez o Banco da Repu-
ficillima. blica. g dessa conducta, só ha duas conclusões 

a tirar: ou a directoria deste J:>anco se compõe 
O Sa. FAUSTO 0ARDoso- Por mais difficil de perdularios que dissipam arbitrariamente 

que tosse a liquidação dess~ · debito, elle a fortuna e os interesses que· estão sob sua. 
valia muito mais de 3.500:000$000. ·guarda, f>iDão de loucos que precisam ser 

O SR. PIRES FERREIRA dá um aparte. despojados de suas funcções e ter curadores, 
. o SR. FAUSTO CARDoso- Fossem quaes ou eose prejuízo foi apparente, e a operação 
fossem as circumstancias que desvalorizavam occnlta um lucro real, enorme, que, para ser 
esse debito, elle valia mais de 3.5oo:OOO$OOO. obtido, exigiu u.quelle sacrificio. 
E tanto assim é, que 0 Banco da Repnblica E, quer em um, quer ern outro caso, o Go-
o liquidou com o Thesonro :por 11.400:000$000. verno não a devia tel' feito. 

No primeiro caso, porque um governo se-
O SR. PIRES FERR.l!:IRA di um aparte: rio não. transi.ge com loucos ; no segundo; 
O S:r;.. FAUSTO CARDoso-Ou nos limitamos porque não deve favorecer intores~es alheios · 

a julgar o accordo, á luz do direito, das leís com prejuízo do .Thesouro. · · 
e das provas positiv!'ls, reaes, constantes dos Mas a primeira conclusão n[o póde ser cc
documentos, e VV. liil~x. não me podem con- culta; é absurda. Tre.ta-se de homens crite-

. testar, ou, então, si querem phantasiar, crear riosos, pratieos, affeitos aos negocias, perfei
castellos aéreos para dourar o escandalo, eu tn.mente conhecedores de~sa arte de enganar 
tenho e reivindico o direito de l'ompor 0 cir· alguem que precisa de alguma cousa, a qual, 
culo logico em que me préndo, e tiirei em no· dizer dos Goucourts, é o commercio . 
duas p:llavras o que realmente houve de es- Assim, só a segunda conclusão póde ser 
caq(laloso em tal negocio. acceita corno verdadeir:1: a operação nasceu 

de um conluio dos bancos contra o Thesouro, · 
O SR . PIRE~ FERREIRA-A teansac<;1ão não e deu-lhes grandes lucros. E si 0 Ministro a 

foi escandalosa, como V. Ex. diz. sanccionou, fazendo 0 accordo contra as dis· 
O SR . FAUSTO CARDoso-E V. Ex. que posições da lei que autorizou taes liquidações 

nunca discute nem ~tparteia aos que discutem, e das que regem taes contl'actos, contra o 
porque está tão aparteauor agora, que se dit·eito e as normas administratiV<lS elemeu
tr;;.ta dos nego.~ i os do Banco Hypothecario ? • .. tares e cornmuns, é certo, é concludente, é 
Ah! é capitalista; já sei (riso). logico, ó indiscuth'el, elle conhecia o conluio 

E' melhor que limitemos a. discussão ao e o approvou, prejudíca.ndo as3ím o Thesouro, 
terreno da lei, dos factos, dos documentos. cujos interesses era e é do seu dever zelar. · 

E' ma.is digno. Accresce ainda que essa divida de 40.000· 
O relatorio do Banco Hypothecario, diz, contos compradn. por l i.400, e, em segui

como se v<.wiftcou pela leiturrt que clelle acabei da, vendida por 3 .500, era garantida _por· hy" 
de fazer, que «recebeu desta d.ivirla. quiül.cão, pothecas rueaes. E assim sendo, só vistwdo um 
mediante opa!.<amento de 3.500 :000$» .. Não é g·rande lucro, poderia o han.-;o que· obteve 
exacto. A verdade é esta: a diviü<e de 40.000 por 11.400 contos uma divida de tal natureza 

·contos do Banco Hypotbecario que o Banco no valor ele '10.000, Yendel-a pela baga
da Republica liquidou com o Governo :por tola de 3.400 contos ! 
11.400 contos, e que, em seguida, se diz E o Ministro que dospeezou as dua.s pro· 
Let' sido vendida áquelle, não o foi. O postas anteriores para acceitar esta, podia 
~~anco Hypotheca.rio devia ao da Republica. desconhecer o conluio? 
3.500:000$, sob caução dos tiLulos de sua Não. 
divida p<tra com o Governo. Feito o ac- 1°, porque fez o :.<ccordo fóca da lei e do di· 
cardo, o Banco Hypotbecario paga essa. di- rei to; 
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~'\porque desprezou .~ audir·ncia. oillcinl, rios como o podem n,t.testa.t• osSrs. Deputados 
neces:-n.ria, elo banco iutere8s;Hlo em llma de S. P~tulo c Minas. 
opci·açãG quo só ft. elle e ao Tllescuro r1izia o SR. CINClNATO BRAGA_ Aqui é que vim 
reBpeito ; saber disso. 

3°, porque ni1.o ouviu, ::mtes do ~.1ccor•cl.o 
e sclwe elle, o Tribunal de Contas; O SN. FAUS1'0 CA.RDo~o - Só aqui é que 

4'\ po~·que ,já se pass.-:.r::J.m seis mezoS' dcnoís V. Bx. veíu saber disso? Admiro-me muito, 
do nccordo, e o Ministro a,iucla não o numdou porque pen;,;uva que um Deputado não podia 
regisi1·ar. I nem devia ignorat· as desgraças dos seus :pa-

Mas, não é tudo. o larlo mais negro desse trtc1os, max1me no caso ver·tente, quando 
a.ccor-do é'· e::;te : di.z a segund<l. clammla. d. 0 estes gemem sob as patas d? AttUa do s~
accordo, ~«o Govetno cede ao Banco tla q"?-estro que, contrn. elles, at1rou o Sr. Ml
Republica. do Brazil o direito credítori.o do mstro da Fazenda. 
Thes?ur-o sobre o Banco I-Iypothecario do O Sa. RoDOLPHO PAixÃo-E' exacto. Tem 
Br~zil. » havido muitos sequestras. Não posso negar. 

De posse desse direito, o Banco c1a Republica. O Sn.. CrNCINATO BRAGA - Não contesto o 
o tran?lf:n:iu, ~orno vimos, ttO Hypothecal•io. facto, acho que não ha crime nisso, porque 
E.ss~ direito, v:tmor-o t<tmbem, I'esolve-se em o direito do credor e gar:.mtido pol' lei. 
c~1~1das gaea~1t1das por hypothGC;lS de uma in- 0 . . _ - · , 1 ümdatle de fazendas de s. PalllO e Minas. _Sa. FAUSTO CARDoso Nao ?a crn~e ~. 

Pois bem. Urnn. vez de -posse dos direitos do ~ntao, o Gov:~rno e.mpres~a ,a faz0~de1r?~· 
Tbesouro sollre essas·fa.zendas, 0 Banco Hv- sob hypoth~~a de suas. fazendas, d~nheuo 
pothecft.rio, de que é ho_je proprietario uníco p~ra o~ ~rnllar &, àepv1s, ~ontra"' a l~l, co.n
e exclusivo 0 Sr. Modesto Leal, começou a tia o dU'3.to~ con~ra a m?r~,~· cvn~N os m
seque~tr;1r todas as fazendas hypothecadas, teresse_s do 1h~souro,., o.Mm1stro ~a de pre
despo.Jando os rr)S[lectivos proprietarios para sente essas lrypo~hec<;s <"_um p_a.rtti,ul~r que 
entr<u• na posse das mesmas. as exect~:ta, e netO hlt crtme msto: E dolo• 

roso ouv1l-o de um representante de um dos 
.., .o SR._ Prm~s FERI~EIRA- Ni'io n.poiado. Estados victirnados. 
5o tem stdo executados os ü.tzendeiros a.tra- · . . .. 
zadus orn mais de quatro annos O SR. PrR1~s FmRREIRA- V. Ex. o lllJUsto 

· para com o 8r. Modesto Leal. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO- Não é exacto. 

Ainda ha poucos clins, dizia-me um deputado 
mineil·o, conlwcedor do que se passa em seu 
Estado, que innumeras fazendas teem sido 
::eq uestradus. 

0 Sn. NECESIO TAVARES- Apoitttlo. E' 
exacto. 

0 Sn .. PIRE:S FERREIRA _.:. Sórnente n.quel
les que teem mai::> de quatro a.nnos uc 
atl'u7.n. 

O SR. FAUS'l'O CAlwoso- Corno o nobre 
r~opulado pelo Piauhy estit a par dos nego
elos do Bunco Hypothecario ~! 

0 Sr-t. PIRES FERREIRA- Si SOU o advo
gtuio do Banco ! (Apm·tcs.) 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Por Deus, Sr. 
Deputado, não vonhn. defender contm o 
Thesouro, no 1:3eio do Parlamento, um banco 
de que V. Ex. se confessa advog-ado. (rlpM
tes; soarn os tympanos. O Sr. P.residcnle ?'e
dnnw. attcnçfío.) ~~· iucl'ivel ! ( Panset; conti
iiHM~tlo.) Estas Dtzondas fi.>J:<wi hypnthecadas 
_peto Governo pa.ra. se ~tUXIliar n, lavoura, se 
!':worfleerem os propriotat•io:~. ~c desenvolve
rem as industriru:;, por meio de emprestimos 
a prazos longos e juro,-, ba.ratos. Pois bem, 
com esse n.ccordo, a divida passou ás mãos 
de um capitalista, que está sequestranrlo as 
f[lzendas de Cil.f'é, despojr.ndo os :proprieta-

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Era curioso quo 
V. Ex., seu advogi:ld.o, achnsso justas as 
minhas pala.vr&s. 

Senhores, ó aterr·adoi' o CRpcctaculo que se 
começa n. desdobrar nosdons gt•andes Estados 
ele S. Paulo e Minas. Moveis e ímmoveis são 
apprehendh~vs e passam com os fructos pen
dentes e colhidos ás mâ.os de depositarios, 
que, não tendo interesse em zelal-os, o:> ceixam 
estragar ; assim, tudo cahe e se despedaça 
pela acção devasrarlora do Attila do sequestro 
do Sr. Ministro da Fazenda, que, depois de 
conceber e preparar es:;a execução, que o Sr.•. 
Modesto Leal realiza, a está assistindo sem se 
surprehender, sem se emocionar, sem se com
mover, frio, incli1ferente, horrivelmente in
differente e frio, como um granito em meio 
de uma extensa pra.ia assiste ao gemer 
plangente das vngas, que se lhe vem quebrar 
aos pós e voltn.m desfeitas em alvíssimas 
toalhas de. espuma .. 

Mas, que quet·cm 1 Em seu relato·rio, refe· 
rindo-se ús med idt\S quo tomou para l'ecluzir 
a producçfio do cu.!'ó e lhe augmentar o con
sumo, a ma.ssa do papel-mood:.t e augmentar 
o valol' da exportação. a despeza publica e 
augmentar a. l'eccita,diz o Ministro que todas 
essas operações foram du1·as, a~peras, iJ·ri
tantes, antz'patkicas e ds vezes mesmo cam 
c~ppar-encias ele crueldade ; que o Governo, 
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con.,vic .. to de quo n inter·.v_·.-e.nçã.o of11.c·bl.· .só r.cn ~~ B.rtüco Hypothec:.win, .e.rn .v .. irtnde d~s~as .l.lY"' 
poael'l:t nugmentar cz males, as exeeutou potlJec~s, nacla valem ; Sl o Sr. J'vlnm;tro da 
com J1rmezu,, calma o Fercmida:lo, cleix:t::.l'lo Fnzenda entende que o cc.J'~ tem tauta i.m.por~ 
que se fizes~e ;), liquidacão o :~ eliminaç:Io d:•s tuncia p:lra nossa riqueza--110r qne,cm vez de 
que nrto tinlwm condiçilo d:l vida e r:cas~crD. dm· ou mandar vender por baixo preço ao 
de pe os í'õrtes e os mais bem organizados B:meu Hypothecario essa divida, não a, dell 
para a luch ; que este processo provocou ou não a, vendeu aos proprios fazendoiT•;J::j, 
geande <thrma entre os agricultotes, os quaes para que libertassem suas fazendas de.s bypo
o aggreil.iram com violencin, m~.s essas ag'- thecas, que lhes: fez o Estado no intuito de 
gressõe::; n5.o lhe c;1,usaram nem surpreza, a,uxiliar a produeção,e ás quaes elles accedo
nem ma.gua, ao eonü·nrio, cam:a,enn:t-Hte ram n:t convicção (1e que os empeestimos 
grande prazer, IJorquo viu CJUe <t lavoura co- pelos quncs ns fizeram, eratn para os anxi~ 
meçava. a. mover-se e a ngiiaN:e, ete. líar e nã.o pan1 os depred~r ~ Porque, em 
Oaviram ~ As medidas f<wam duras,nspr:r·as, vez do assim pi'Oceüer, fm: donção desses (l.i~ 

iuitantes, antlpathicas, crueis, mns o Mi- reitos a quem os está despojando? 
nistro da Faz~ndn. as executou com ürme~n, 0 c::F~ 0 1 TCINA'I'O BPAG\. _ r,, 11t:-io \T Ei x 
Cal ,.n" e scremd·•dn 1 )('"'" e t'·'m como d1z '-' •• '-' N " ' '" '" · • • . ·~ '", ., ··a~«~:-': ,!- 1 ~·1.:" 1\ ~~1~' .: ,, -. ~,, ucha que, niio tendo sido bom o nego;;io feito 
c1 CO!l~C~~il~l l~e ~l5t~~,·J~m ·;CI ~1~J_dO ''~/~,1,z. pelo Governo, este devia pl'esentear de mão 

O Btn.z,l_ilro,,lh c.tte tru <d:lmcl,:;,J:J,. E ]nO- b ··. ,.., '" ~ ·d ·, , ~. i' ·1 'i. 
ciso cortar os excei'SOS de sua !)XUberanci:_:,. 01J''ll"" u~ 1aze:: eu os COin ~~ c lVll a: 
E como 11i1o !Jastou a, não intervençuo do O S:a. FAUSTO CARDoso-V. Ex. tem uma 
Est:.uio, para os que nã.o tin l1a.m condições de logica de ferro. Com ella e capaz de de
viela serem eliminados pelos mais bem orgD.· monstr::>.r que o accordo do Banco da Repu~ 
nizados para a lucla,, clle veiu atnrmar :1 sua blica já resolveu a crise finnuceirn. do paiz. 
ac1;~ó ~1estruidort1,, ~ll'm:~l~do o brr.ço d~ um o quo digo, attenda, é que, si a, diviuu cor:1 
ca_Jn~allstn p:t~·a o aunll.ar na !<'-I'e~:J, de de tilo pequeno vnlor que della SJ abriu 1ni'i:o, 
ell~~una.1' os feaco<S, recluz1r a Pl'.OCtu?çno do de gmça ou por insignificante preço, e.u út~ 
cafe, e_m. uma palavra, í'c;n<bf.wam.~ar a vor de um }Xtrtiouhtr, mais justo era t_ransi.'<:~
Repv.lJlzca. . ril-" Dúl' um ou outro modo aos pronrios 
N~o é a mesma i_m~~m'ilJilidnde a.ffectiva, do de~u'ores, os fazendeiros. t! 

mc:chco que p<;.ssa muiJ'fcrente o fl'iO <tO belo 
dos seus doentes, r0voltu:::(1o-so no politico, O SR. PIRE:S FERREIRA-V. Ex. nii0 pó<Je 
que üca a ollw.r fr·io, indifTerento, sinão com dizer que o Banco recebeu de graça, pol'que 
})l'a,zer, o so1T!'imento rnblico -~ isto tudo consta, de uma escriptura ..• 

Mas esse desprezo deanlo dos resultados o Sn.. FAUSTO CARnoso-Fui o pl'imcil'o a 
de :ma a~çilo negativo,.!.. t:1rna-so revoltante dizel-o: uma escriptura 3.500:000$ por um: 
nqUJ, porque elh ;l. ~durma pa.t'n. crima~ar, l1ebito de 40.0UO:OOO;:;, c r1ue se liqnidou por I 

pt·eparando col!\O l'l'CJiD.rou,a.execuçií.o rle um 11.,100:000$000! .. ! 

grunde numero de f;;zcl!!LCUo;;, e a entre- . ,·~., . . , , ; 'I 
gando para a rca.li:-ml' n so iocllpld:w c'.llll os ~~ul:;, ,1er!\ o l~an9o com]'I~V ,o deb,to JJO_l 
d"spojo::;, tt um argent:wlo, seu J'<l.vcl'ilo. c~~u. .qu:l_:Jom. N,c"u e 0 que (~Jz, ~ar quo o :\~l-

E t'oi esse lwmem, qu.r, (, 111 i>Gil relatorio ~~1stlo __ n~u :~~.LIOUr c.n~ t~a:l..,~eç<_tü co_m os In.~ 
pu.ssad veiudizc_r·o<_,_)ll"r~·· "' .,.l,,ondouo.spa,Jalhsllc.tul!.l,u.o:;,debJt.u,g p'n 
maisd~~ia influtr e 1:~ 8;;~ ~~n·i~~~ r~;;.:~ ~~.l~~,~~ les.sa importnncia1 ... V. Ex., poróm, ni),·.~j 
ccssidado i mperios~t de cerc:H 1[:: g-:\i·untias 0 110 ;~~ el:ll:pt:ch~ndui'~· essa;. 1:o1us;t::>, P.u:·q U•) o1 
nosso prindpal genero do pt'<H.lucr;<io, aquelle p.t,.,oy_E.I.~ baitcc~ p.na 0 dc~~::' e;: :1\1,1:" ~ bom: 
que sempre 1iguwu <mtre nós como o mais q~e s,uba. que so_ u tlcv~ di-le,Hlcr lalforc., nos, 
seO'uro elemento-o ente. trtbunaos, e nao aqm, onc~e se (;_eve o:rn~e-

E foi 0 homem, que tal aconselhou, oucm senta1· cou~~ representê1nte cta ~~çao, e _
1
l:_v,o 

mandou 0 _Banco da Pepublica dar~ por como advooiJ,do de um banco eor.tra os u~,e 
3.500:000$ um debito de 40.0ÔO:OOO$, sob 1resses na.cwnaes. 
hypothecas ruraes, a um amigo part~ despoj:tr O SR. PIRES FERREmA-Tenho tanta hom 
de suas propriedades os procJuctol·es de cr•fé! bridade como V. Ex. para dizer a verdade. 

0 SR. CINCINATO BH.AGA-Não se uóde dar 0 SR. FAUSTO CARDOSO-Engana·se. V .Ex 
um vaJor a 8sses dividas ; é preeh;Ô quo se ó advogado r1o bn,nco, e o está, clefendend( 
attenda á desvalorização dos nossos estabe· aqui; v. Ex. e suspeito, não pôde nem deve dEu 
lecimentos agrícolas, e á difficuldade de hes sua, opinião a esse respeito, porque é 1·c 
liquidações em corna.rcas distante:;. I~:so rerlnz munerado para defender osso estabeleci 
muito o va.lor <"t0 (~ebito. monto. En nfí.o sou nado, dis;::o. 

O SR. FA.USTü CARDoso- E' e:xa.cto. Mas, I O Sn.. P.tRI~S F.FRREIRA-0 cargo de a,dvo 
si os direitos creditorios do Thesouro sobre o gado não <.wilta. 
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v .
0 ~1~: F/~~~~~~0e C-~~~1~~~--;ig. o ~1i~i~b ;l~Ii~~~.;~~ i d e:~~~ 6~ ~ 65-~n~;;n[~~, ~~~f;:~g~$ dd;·ij~r~;<\\~ 

1;10 r;.~nto 'ü P«~·lamento de. que .i'<J.z pn.r~e, qne li, 3 8.rmo:3, j:'1 recebidos na. ~'a.zão de 4 °/o uo 
o a.o.vog(td0 C'e nm b:1nco, <>o rp,;~l esta '~de- armo, que os bomts venmv.m, coufon:ne o 
r~ . .:lnde1·, como Deputatlo, contrí1 os inter:.;~,se::J I urt. 10 d<t lei n. 83 O, de 23 de setembr.o, 
Llo Tbcsouro publico. que os creou e assim diz:- «E' à.:utorizado o 

( 'l'rocam-sc velwmentes l.tparies . .%a1;1 os I ~anco da n.epublica a, emittir ~té à quv.ntia de 
tympanos; clsswne a lll"es i r{en cia 0 s1·. A.ny1:lo 100. 000:000;) de bonus ao portador, no valor 
ivcto.) (1e 100$ ~~ l :000$, ~ o/o de ouro, vagos trirnen

salmerite e amortizados no ])rnzo do 20 annos, 
O SR. l•'Aus·ro G.An.noso (di riointlo-sa ( f.O 81·: começmnuo ~~ amortização no primeh!o anno 

l)rr;;;id ,;;1te)--Viu do V. Ex. [Jl'O~idil.· a, sessão, do segundo quinquennio por quotas pr6Yia
:;into-me b(l.nhrrl' de luz. E~sn. ·e ~~dGira oc- monte deterrolnadas pelo Governo.» Essesju
CL1p<Kh por V. Ex. quer tliz(~ r· que o sorrisc ros, pela clausula 17" do accortlo de 19 do 
n1e -vae voltu.1· oos lahios e a. alegria ao mnio de 1897, o baneo àevia pagar ttO T!le
cot•at)~o. Joven, el('gantc; diguo, distincto e som·o, emquv.nto não fosst'lffi resgatados os 
sympatbico como sois, assem(~lha-se-rne que bonus. 
::;ois uma. anrorP.. que l'ai,t para acalmar n A clausuht. é esta.:-«0 banco pugat•à ao 
tempestade que se ia desenct.:.dear. Thesouro os .iuros da importancin. dos bom's 

Quem, venfio-vos presiàir a essa assembléa não resgt1Jaclos e as respectivas amortizações 
com esse sorriso benevolo, se deixará desviar á proporç~.o que fôr recebendo dos mutu~.
por ::tpartcs ~Eu, prometto-o, não me deixarei l'los, nos pr·"zos jit consignados no regimcn 
llllJ.ÍS leva.r poe e!Les, a.inda mesmo qne rue def;te emprostímo.» 
Sf>jam dados :pelo <.ld vogad.o do Banco Hypo- E:stes ,juros não entraram, nem podiam en~ 
tllec<u·io. trar D<1 liquidação feita pelo Sr. :Ministro da, 

OSR. Pm.I~S FERREIR.A.- E:;s~t. quvJicliJ,tle l~J .zeuda : 11t'imeiro,porqueaellesnãoso rete-
não rne itnpede de dizer a verdL\Üc. rmun as pt'opostas 1_1em o ter·n~o ~<? ac~?r~o ; 

. . . seguncto,pe:rque a lm mandou hqnwa.r mv1Llas 
O f: R. FAusTo CARDoso-DI~I~. que, n. nalln. 1 der>cnc.le.ntes de tempo, e essaer3, independente 

Ya~er ou . a vn.le. r pouco n. dt vl,.ta dos fa,ii.el~- -~de prazo, vt;ncída, liquida ; tcrce.\ro, porque, 
cle1ros pa.ra com o The~ouro , e a ter tln ~üwtr · pot· lei, esse~> juros tinham destino cm·to: o 
mão ~lella, OU vor•. ce~s.ao OU por·, Uill:1 somn~a resgate do pa[.Jel-moei.la. 
relatlvo,mer~te msJgmflcantc,.o (,overno dc-vta Pois bem, a. importancia desses juros monta. 
fazel-o Pm úwot· dos fazcnden·o::;. n 9.()00:000$. Si a ajuntarrnosá (ltla.ntía a.ute4 

_Mas, es~e tlíreito o1:a dP. n~çfto, o o Gover_no rior, teremos 48.047:289$452+9.600:000$000= 
Dao o por1w. t!'ansfcrn· a mngumn, e muno 57.6<!7:28\:J$452. 
menos a um pal'ticul<tr para. trausforr:mr em J?<~. zendo· pois o Govc1•no a liquidação por 
guil!lotinn. contra o productor· de · caré, o 50.000:00&.; te~e o Thesou:ro o :prejuizo elo 
beneficio que o Estado lhG fet para f[J,vorecor 7 .(),L7:2:39$452. 
<t ri~ueza. do paiz. . . . Mas, si o Goyerno, em ve~ U.esta. hypo-

Pode, po1·ventur:.~. haver mruor crime, ma1s tllese n.cceitasse a de -13.000:000:~, te~ 
~lureza,n:ai;.; injustiça, mah; crueldade, maior !'ÍO.!IJ~S OS 4:).000:000$ da proposta mais OS 
unmorallchuln do que essa? ll.0-1.7:289$452 ela divida geral do Banco d<L 

P;tss;woí :.tgora. a examinn• o halo lesivo do Republica, maí~ os U.600:000~: de juros, ou 
ae<mdo. ' 

1 
um totnl de 63.047:289$452, isto é, um prejujzo 

, Dbs0 que o acl!ordo, tomando-se por me-,llc 13 .f-17 ~289$452. 
di<.la. as duas ptopostns do Banco HypotllQcario Passemos á terceira hypotheso, a em que o 
e a do Banco da Re.pnlJlica, prejntlicára. o Thosouro foi prejutlica4o em 15.000:0,00$. 
Thosouro em um cn.so, em 7.647:289$452, uo O Banco HypothecariO propoz ao lioverno 
outro em 13.647:289$452, e om outro ainda liquidar a divida de bonus por 29.000:000$, 
em 15 mil contos. o a snu. propl'ia pol' 8.000~000$000. 

Vou demonstrai-o. As propostas do Banco O Banco da H.epublica, f!orém, liquidou :1 
Hypotllecario foram estas: 37.000 contos, divida, do fJoJws, isto é a que o Hypotheca.rio se 
dentro ele seis mezes, a contar rla dat;;1. da propoz liquidn.t.' por 29.000:000$, por 
accei tação da proposta, ou 43 .000, sendo, oito 27.000:000$, e a que o ,Ba.nco Hypothecario 
mil á vist<),, e 35.000 em tres pagamentos pl'opoz por S.UOO:UOOS, por 11.400:000$; 
annuaes. isto é, a primeira, por 2.000:000$ menos do 

Si o Gover·no acceitasse n. primeirr. Jly- que peopunha o Ban_co Hypothecario, e a se· 
))otheso, e líquirlasse, como liquidou por guncla.,por3.400:000)mais. 
11.047 contos,a.divida. geral de 66.000 contos, Ora, si o Banco Hypothecario podia ·e que· 
te!'iamos 37.000:000$ + 11.0•!7:289$452 = ria liquidar adividados úont~spor29.000:000$\ 
48.047:289$452. o da Ltepublica. tambem o podia e o clevi(l, f':~~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 11:16- Página 29 de 43 

16 ANNAES I1A CA"MA RA. 

zer; e si este podia liquidar, como liquidou, o 
_Q_ebito do Banco Hypothecario por 11.400:000$, 
este tambem o podia e o devia fazer. E, nGsse 
caso, si o Ministro da Fazenda zelasse os .in
teresses do Thesouro, e liquidasse, como era a 
sua. obrigação, os debitas para com este, de 
âccordo com à autorizaçã.o dada pelo Poder 
Legislativo, isto e, directa e isoladamente 
com os bancos compromettidos, que deveria 
fazer~ Chamar os representantes dos dous 
bancos e dizer-lhes: ao do Hypothecario-que 
só liquidaria o seu debito por II-.400:000$, 
porque a tal se propunha o Banco da Repu
blica; e ao deste-que só liquidaria a divida 
de bonus pOl' 29. 000:000$, porque esBa pro
posta lhe h a via sid·o feita pelo Banco Hy po
thecario. 

Era muito mais conveniente que tiral-a da 
que devia receber á vista. 

O SR. RoDoLPHo PAIXÃO- Isso não quer . 
dizer nada. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Sempre quer 
dizer alguma causa. · 

Porque o banco a-exigiu immediatamente! 
Admitta-se que assim fosse. Deveria o Go

verno cedel' ~ Não. E, para fazer face a· 
es~a. exigencia, tinhâ elle o direito da re
clamar ·do banco os · capitaes correspon· 
dentes á divida. de bonus, restituídos pelos 
respectivos mutuarios, e que não _ haviam. 
sido entregues ao Thesouro, conforme a clau
sula e:s:pressa do accôrdo; capitaes que iam 
muito além de 17.000:000$. 

E, assim teria mos: differença de 27.000:000$ 
para 29.000:000$=2.000:000$; di:fferença de 
8.000:000$ para li .400:000$=3.400:000$; 
quantias, que sommadas r.os 9.600:000$ de 
juros, dariam: 2.000:000$ + 3.400:000$ + 
9.600:000$ = ll'>.OOO:OOO$, que o Thesouro 
deixou de receber. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO- E V. Ex. não 
leva em conta os juros accumulados '? 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Deixo isso para, 
V. Ex. 

Depois disto, o que se pensãr 1 
Que não ha no mundo financeiro mais habil 

que o Sr. Murtinho. 
Taes são, pelos dados positivos contidos nas 

propostas feitas ao Governo para. a liquida
ção das dividas dos banco5J, em diversas hy
potheses, os prejuízos do Thesouro. 

Mas, bem ponderadas ns cousas, esse pre
,iuizo foi muito maior, porque o Sr. Ministro 
da Fazenda não deu, como disse e se suppõe, 
os 186.000:000$ da divida <l. líquidur,-se 
em 18 annos, por 50.000:000$, 25.000:000~ 
á. vista. e o outro tanto em quutrb 
pagamentos semestraes. Deu-a sim, por 
8.000:000$ à vista e 25.000:000$ em quatro 
pagamentos, pois dos 25.000:000$ que se 
deviam dar á vista, o Banco da R.epu
blica, de accôrdo com o Governo, ficou com 
17.000:000$, para se pagar de um debito es· 
pecial desse valor, que o Governo alli ·tinha, e 
assim, apenas entraram para o Thesouro 
8.000:000$000, si é que entraram. 

E' difficil comprehender-se que o Governo, 
depois de liquidar todos os debitas de um 
banco, e dar-lhe de presente 9. 600:000$ de 
juros ji~ arrecadados e destinados ao Ies
gate do papel m.oeda, distraia da quantia 
que recebeu á vista. por essa liquidação, 
17.000:000$ para pagar ao mesmo banco, 
quando em suas mãos deixava 25.000:000$. 
Porque não deduziu esse debito da quantia, 
cujo paga.mento ficou dependente de :prazo~ 

Mas, o Sr. Ministro da Fazenda não fez 
isto; não exigiu do banco ns dividas venci
das que este não havia pago em tempo, 
dividas que tinham applicação determinada 
po:c lei, e que o Governo não podia. dispen
sal'; pagou ao banco os 17.000:000$ exiM 
gi<los. 

lJ:, dest'arte o accôrdo, se reduzitl a 
isto: dar os 186.000:000$ Iiquiclaveis em 18 
a.noos e 9.600:000$ de ,juros já recebidos 
e pertencentes ao Thesouro, -por 8.000:000$ 
à vista e 25.000:000$ em pagamentos. 

Mas, si se considerar esses 8.000:000$ 
cofuo pagamento dos 9.600:000$ dos jueos ven· 
eidos, e reunirmos os 1.600:000!; restantes 
aos 186.000:000$ da divida a liquidar, teremos 
187.600:000$, liquidados por 25.000:000$ 
em pagamentos semestraes de 6. 250:000$000 ! 

Tn.l foi nesta hypothcse o accôrdo do Banco 
da. Republica com o Thesouro:-187.600:000$ 
pagcweis a p~·azos longos, t1·ans(ormados em 
25. OVO: 000$ pagaveis a p1·azos ctwlos. 

Ha, porém, uma outra hypothese, é esta: 
diz a Ct'darl c do Rio • 

1\lns, como diz a Cidade do Rt:o, no accordo 
de 18 de maio de 1897 estipulou-se: 

«que a carteira de bonus cntrari(t im,mediala
mente em liquidaçao ; 

fUe o Banco pagaria ao Thesouro os juros rltt 
importancia dos bonus não resgatados e as ?'é
spectivrlS amortizações, á p1•oporçüo qtte fosse 
recebendo dos mutuaríos, nos pra:ws jd consi
gn.aclos no regimen desse emp1·estimo ; 

que a am01·tizaçcío elos bonus começm·ia em 
1898; 

que, si no fim, de 15 annos, a pa,.tir de ja
neiro de 1898, não houvesse o Banco concluido 
o ?'csgate dos bonus, sc1·-lhe-hia concedido o 
prazo addicion.al de cinco ann.os, p1t,·a a liqui· 
daçr.1o final dessa ca,·tcira, observando-se o 
disposto no a1"t. 1.0 da lei n. 1.83 O, de 1.893, 
e na lei n. 427, de 1896. 

Do exposto, vê-se que a divida '()roveniente 
da emissão de bonus não só vencia juros de 
<;i Ofo, como devia ser paga, á proporção -que 
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o Banco fosse recebendo dos mutuarios, 
dentro de 15 annos, a corneça.r de janeiro de 
1898. 

E .o Banco ja havia recebido pelos jUl'os 
venCidos 9.600:000$, e por conta co capital 
42.000:000$, conforme seu balanço.» · 

Si assim é, temos: 42.000:000$ (capitaes 
recebidos dos mutuarios) x 9.600:000$ (j1iros 
dos capitaes em:rrestados) = 51.600:000$000. 

Si desses 51.6@0:000$000 deduzirmós os 
17.000:000$ que o Thesouro devia ap Banco 
e lhe pagou com parte dos 25.000:000.~ que 
devia receber á vista em virtude do accordo, 
temos que o Thesouro tinha n. receber do 
Bao.co, liquida, e independente d:.t. que lhe 
de\7m ser paga quinquennalrnente, no prazo 
d~ 18 annos, a q uautia de 34. 600:000$; quan· 
tw. que o Banco, já ha muito ieii1po, devia 
ter feito entrar pt1.ra o Tl1esouro. 

mesma lei exige que taes contractos sejam 
registrados, e este não o foi ; a lei diz que 
não se pórle dispor dos direitos de terceiros 
sem procuração, e o Banco da Republica dis
poz, sem esta, de di1·eitos do Hypothecario, e 
o Ministro sanccionou o negocio, e fez a 
transacção sem a procuração respectiva~ 

0f'a, qua.ndo a lei estabelece moldes '{lara 
se vasal' um acto, que deviJ produztr e:ffeitos 
jurídicos e o acto se effectua fóra desses 
moldes, esse acto é, em direito, nullo. O ac
côrdo do Banco da Rep'ilblica com o Governo, 
portanto, não satisfazendo uma só das exigeri
cias da lei e do direito, é nullo; é como si não 
se fizesse. 

E diante disso, aconselho aos fazendeiros 
de Minas e S. Paulo que repillam o se
questro de suas propriedades pelo bull-dog do 
Sr. Ministro da Fazenda. 

Si se subtrahir da importancia de 
1~6.q?O:OOO$. a de 42.000:000$ de amortiza- 0 SR.. PIRES FERREIRA:_ V. Ex:. é injusto. 
çoes Ja recebrdas pelo Banco da Republica, o SR.. FAUSTO CARDOso-E v. Ex. é advo-
temos 144.000:000$000. gado do Banco; já o confessou. Não póde 
. Agora,. si considerarmos que o Thesouro fallar. 

tmha de receber do :ganco da. Republica · 
34.600:000$ já líquidos e independentes de O SR.. Pm.Es FERREIRA-Mas tenho inda-
prazo e mais 144.000:000$ das dividas reuni- penclenci~ para dizer a verdade. Acredito · 
das p:tg<weis,aprazo quinquennaes,durante 18 que V. Ex. e advogado de partes e sabe .. ~ 
anuas; si considerarmos que o Sr. Ministro da O SR.. FAUSTO CARDoso-Si eu fosse advo
Fazenda liquidou ess~Js debitas por 8. 000:000$ gado de partes, cujos interesses estivessem 
á vista e 25.000:000$a prazos semestraes, du- sendo aqui discutidos, como· nconteCE~ com 
rante dous annos, isto é, por 33 000:000$, te- V. Ex. em relação ao Banco Hypothecario, 
remos q.ue o Governo liquidou os 34.600:000$, não daria um só aparte, retirar-me-hia ou 
que o Thesouro tinha \iquidos no Banco ticaria, t..n silencio; não defenderia interes
por 33.000:000$000, sendo 8.000:000$ o ses do quem qunr que fosse, em detrimento 
25.000:000$ a prazos de dous annos, E neste rlos de minha patria. (Muito bem, muito bem 
caso, pergunto, que fim levaram os muito bem.) ' 
144.000:000$ que deviam ser pagos em pra- o SR. PIRES FERREIRA.. dá. um aparte, 
zos quinquennaes,. no período da 18 annos ~ 
Deu-os, naturalmente, de festas o Ministro O SR. FAUSTO CARDoso- Como viram os 
da Fazenda ao Banco da Republica e ao Hy- meu3 illustres collegas, limitei a minha cl'i-
pcthecario. ·· tica ao exame do accor,Jo tal como foi feito 

A este, 40.000:000$ em byp()thecas ruraes pondo em evidencia, docnmentadamente, ~ 
e âquetle, o resto: 104.000:000$. illegalitlade que o presidiu, a immoralidade 

Tal toi em realidade o celebre accordo d~ que o caracteriza, e, em varias hypotheses, a · 
10 de março de 1900. lesão enorme qne elle causou a.o era1•io pu-

De tudo o que temos dito a conclusão é blico. A minha convicção, porém, é que tal 
esta.: esse accôrdo illega.l, immor:1I, lesivo; accordo se não devia fazer; é que o Poder 
que feriu a lei e o direito, prejudicou 0 Es- Legislativo não devia ter autorizado o Go
tado, e sacrificou traiçoeiramente os fazen- verno a liquidar esses debitas ; é, que, 
deiros, é nullo, porque vasou-se fóra dos uma vez autori~ado, este, attendendo ás · . 
moldes legaes e jurídicos de todas as pre- convf\niencias e aos interesses nacionaes, não 
scripções a que devia obeàecer.Sinão vejamos: devin. la.uçar mão dessa autorização para li-

A autorização do Congresso mandou que o quidal-os · 
Governo liquidasse os debitos dos bancos para Não analysn.rei a questão sob este aspecto, 
com 0 Thesouro, e 0 Governo apenas modi- porque, bl'ilhantemente, já o tizerarn outros, 
fica. 0 tempo e 0 modo do pagamento; u lei entre os quaes, o Sr. Alv;:tro <LG Olivcir"'• que 
mandou quo esta liquidação se fizesse pelo as;:,)m se expr\mio '~ respeito : 
modo mais conveniente, e o Governo a fez «A proposta do banco seria, pois, para 
-pela. fórma mais prejudicial; a lei exige que, gerar desconfianças; e o Governo devia re
para taes operações, se ouça o Tl'ibunal de l.cusal-a in limine. E nem haveria Iog-ar parn, 
Contas, e o Ministro não o ouviu ;· a e.:Jr:la proposta, si o Sr. Mortinho, logo que 

C:un:l.rQ. V. V 
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----- --- -·- --·--·- - ------ ---- ----
a:;sumiu (!,. d irecç~::; 1! ~,g ünnl~t;'~li , : 'iv ~··;:: :c ~:'..1 - ] lH~c~Gnttl ; qn:_rwlo o vB·;n, T.J O:~o tne~Jl1 ~) ~".?:..}
g ido do l: tanco tl j•a:(tti!l<l ':t o. ~'''t (~o;; ta. rk 

1

. tivo. Pn·•ten,i.•·r J·ed uzi:' o o~;et..-lto t"·~.~ll"m) 
d~blto rlos bon1{.s, o qu:), z~~u;; ~ic> o ~~~ ·.t<o: do (18 a ~ 0. 000 hu1w~~~s ; C!U:J.nr1o o vejo (I.! ,~Hu.t.' ar
ma,io de 1897 , j ú fh!l dGvb t.or sL!u f ,·ito , se.~n!'~, nrra.!•c'l•,do sn t•itaroflntn a o tl"n.balho 
desde j::meil'O .le ! Sil&. 'I ~ ·MP.nr. r. ele }":IQS do fami!ia.com 20 e 30 ~nnos 

Diga o Sr . l>hll' ~inho ~i t3. (:l;;:ui,::r. jmr.ifi - o Tm is·de seJ" .' ii)O> .1.o pa.iz , e r.tirathlo-os i1 
cação pco.ra e;;;;e proccd<)l', deix:•.~Ido dE\ axigir míserin; qua!>dn ve,j<J t1:<dll apodrecer, despe
um _pa.gamentu que lltltla í;'m <Fc ve~· c;:·, ~:.J I ch:ç;:·r-se a ca h..ir por ec?nom.ia , e wjo .c~rJ•er 
llqmda~õcs no,·.:s, -porque tr:a a"a.-so :•e. ·'J· a~,~un pa.rs o hol~o o!os ff•.vnr ctos do Mnu~tro 
nheiro j a arJ•e,,:,da.do 110k h n.: co, ce>m de,.·,i: .. v : <ia Fo>zenda a. fortun::>: do Estad0, r,roa.ldiçóo 

.ao Thosourti. '(esse .homem que esma?,·,>, t:n~ Pelo córte , pelo 
Cumprisse o Ministro o set1 tl:":ver c fizt:sse imposto. e, ultiu:;a innova>;ão ! }'Blo se· 

o ba!lco cumprir o seu, e o The;;ou;:o lel'itL 1 ouestrc•, pura enriqu.eo"~ ou tro.'! ! E o nma l
re!J<>bido ,i>\ uma somma maic.t• :!o que a õos ! cÍi ~.ôo , porque t~ indo. m:~is llle conveuco 
25 .000: 000$ dtl m;;,i fada<la liq• tidaçb )Jor 1•1e qUi.: nii.•.1 h:t n~st~ a!ma , fé, pieuo.•le 
descontos comm<lrciaes :-< k.ngos prazo~, e nem amQl' ; di3 •. ,ue e ':-"e accorrlo é a obra. d~ 
d.entro de tlousa.nnos, cr.u1o rec,·.b•mantG<lr, l •· I uma vontv.d,; insem;i.-el i;, influencia s da. lei, 
pre, tação quincp,om11t l d~ ô.50•) :000$ do debito) do direito, da mor:d, das conveniencias ~do:; 
dos 66.000:000$, "COI'l o ~ue o banco hou - I intere;;ses ~ocüws ; do uma. ~ lm11. q ue niio se 
v esse apUl'l\!Ío oté eutiio dos b<inns, & s•'m;o:~ I vaSi: n3 el a s;,cie.lat.le nem r eceb<l r.cst.1. em 

· entra.•l~ pa.rr. o Thesou1·o at.•'. 1902 set'i<l. ;n:f:! · l s~; q?c o:lo tr~nsmltte ns peopria.s impres
-vavelmentc de ma.1s dt• l0.000:00{1$, em •h · ~oe> a. su:> "P<1tn~ nem recebe as c\est'.l.. E' " 
n lleiru, il<'~•-nd,) a credito ck Governo a <lift'e - obr:t de um gr.•nito que falla, pensa. mova· 
rança pnm. os i86.000:0:10$ ou cerca de se, r i, qua.a<lo r i , mas não sente . E' a. obra. 
I !6.000:000$0il0 .» da sphinge d~o •lest ruição e do 110rror , n. pul-

O accordo, -pois, r:o ~r . ;11inistro da Fa.· v,:rizar ('Om o m;;rt.ello de aç.o de u nHl vón· 
zenda foi um :.iu1:·lv est,andnlo ; escands.Jo. tnde i nr~n·na.l " ·.• iqu11z:·t, o tt·ab::llho e:\ honm 
porquo s~ Cez, e e~c:tnLlnlo polo mo·~o pür onclons.es. em ía vm• dos !'icvs, q" e eile er g-ne 
que se faz . e colloca no alta!' (t!i cu~• religião sceplica, 

As vautl!gens e .:.s ccn>enicncias do Tb~- fria , inditl'erente, contra o pohre quo re
souro, estr.v:u.-,, nã.o em f<• zel·o, maa em se ba.ixa e !I cnjos pés prende a g t· illlet<t de seu 
receber, quiuquenndme ntd, no decuroo da ml.io e do seu de8pre5o. (ht'IIM ptotongada.) 
-vinte annos, os 2!-Ul70: 194$783. cnnsi><ntes B<lm l '&Zão t ive e 11 rle csf.n rlar a indivi· 
dos term!.s Javr:tdos Ti!l Directorir. do Conten· clualida..le mor·al dt:sse llomer:J deshum.,oo, 
o!oso, en tre o <lOI'<>l'no e" B 'nco na R~pu- pe.r 11. mosirul-o nu ~<o publico; desse homem 
blica, em 18 de mr<io de 18'Ji, e uquelle o o rerr~o e esquina.clo, que, como minis tl'o, ~e 
Banco Hypothecario, em 11 do j aneiro de transl\wmou em um carnicão que C'OJ't'oe :1 
IBQB. epiderme nucion:.l , el a ond•• o ~recíso :lt'ra.n-

Isto ó ~uo ero li~ito . MCJs '' Sr . Mini~tro car ua :pont" rlo mna pinça, mo~tral-o ao 
do. Fazeodn, n ão o entendeu assim e p tdiu Brazil e •lizer : ds &<JUi o que t <1 <ll>l'l'ompia 
aos seus an11gos do C<•ugresso, autorização o sangue, v. vid<L, a. propria a lma! (Pa u:" ; 
para ta~er o acC>.J!'do ,Ir, I O do ma.rQU do cor - s .. su•·•·o ,) · 
rente tlnno, por meio do qnal, v~. o<Ju nas bur- Estou cil.nç.tdo, Sr. Pt·e~;id,•nte . Tenha pie-
l'llS de banqueiros os dinheiros, que, em !la<le de mioll::. glll'fmnta . 
nome do hem publico, se arr<J.ncaH; ao povo A OJ•dem rio dia esta orga.ni t ada de m<lnoha 
que trab:.lba. e economiza . quo1 :-, pr imeira. nartJJ ila ort1Au1 do di'lo, póde 

E , dr,nnte rlisro, quando vejo rGjuitarla tern<Ítl;Lr entro t\'1\S e quatro horas, e 1:1 W.llll 
uma em enda, quo apresente i au g:uentall (( tJ apsa~s r::iucn m inutos par, , a •' qnatro . Peço· 
1$ á. di:tria. de 2$500, que pel'oobem os ser- voe, pois, v isto que teul.io a inda muitas con
ven.tes do Arsenal de t !arinha ; diat·ia in~ur- s ider~ ções a faze!'. que adieis a discussão. 
1lciente para · que se possam mnnter e á ta· V. Ex . sabe que me não pude oc:cupar 
milia. ; diat•ia. qt<e l hes nãoret ribne o t rabdho • le~te l >r (\ja cto na. 2" ài,;cussli.o, por qu e m e 
incessante do todo o dia., de toda noul e, tle fdtavn. o l'elatOl'ÍO do Sr. Miu istro, e eu, 
toda hOt'<\ ; emenda, inspirada sólnante etn como .:mtão dl~se, não discuto nem voto or
meus sentimentos do pierl::de c justiç-a.; q uau- çu.meotos sem os re tator ios dos ministros 
do voj o r <·,iei tu l-. essa emend:;., e vasa.r -se n os rcspo.~tivos . Por esse motivo, fui forçado 
cdres dos bancc·s quebrados e de j):\rl icular~:s a g-uz.rtla.1• para uma só discussão allSUmptos 
~em o~cru pulos tamo o.inhei:·o ; quando vejo qu e nii,o Gsgotad o. t a11·ez nas du as. 
&!fitar -~e etocnar cot·:~o tJit êS[Jir it.o do l\Iinis~ t·o Peço, lJr•i:;, a V. Ex. cujil. gentiloza rl trr.o 
t~u Fazenda u m p~ns:ll ttuu l.o, fJ !IC elle. para lil· c<t j•Ü I'i.t •lle , cnjiJ. presenç<l. nessa cadeir a tanto 
zer econon:. i :. ~ , V: to l';ol·r t\td ,·an leute e x.L-cu t-iul· ,, ,e a legra , cuja. hanevolencia p·1ra. co:;nm.ígo 
do; - ode se (tcaba r como montepio dv. mariLO!Ja tamo me tem ccuqu istad(.>il g nltidão, a graç.a 
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de adi~J~ :1 discussã.o, reservando-me a pa-r 0 nobt•e Deputado pelo Rio G:rande do 
la.vra. · Nort? reclu~nc~ contra uma asseveração que 

O Su.. PRESIDENTE-A Mesv. vae attender me e attrtbu1da pelo resumo do Diario do 
ao pedido de. V. Ex., visto e~tar dada, a Congresso, e, segundo a qua l, eu ter·ia dito 
hora. que o nobre Deputado pelo Rio Grande do 

Declaro adiada a discussão, f•cservando n. Norte. refe~in~o-se ao tl•abalho apresenta.do 
pala·'?-ra ao ;tobre Deputado -para íh.llnr 11~ pela Corrnmssao de Orç:arnento em relação á 
proxuna. sessao . exposição de motivos e a.o parecer sobre as 

O Sn.. FAusTo CAn.ooso _ Agradeço extre- emendfl.s ofl'erecidns ao projedo de orçamento 
mamente penhorado mais essa gentileza de do Mintste~io f1a Iv1arinlH<, disset·a que esse 
V. Ex. (Muito bem; muito bem. o nradot· e trabalho nao honrava ao uobre Deputado 
vivamente cumprirnentado. Palmas íWS gé~le· pelo Rio de Janeiro, relator deste orçamento. 
ria~.) · // Reclamou S. Ex. com muita razão e com 

FI_·ca a discussão adiada pela hora. / ig-ua.l razão poderia eu reclamar contra ore· 
sumo do Diario do Cong1·esso, porque a ver-

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

E' anuunciad1fa continuação tL 2" di ;;cus.são 
do projecto n. 96 A, de 1900, corn p:;recer 
sobre emendas offereciclas para a 2.a di:;cussã.o 
do projecto n. 96, deste anno, aue lixa rt 
despeza do Ministerio da Marinha ·para, 1901. 

ComparecGm mais os Srs. Gabriel Salg~ t do, 
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Joaquim 
Pires, Virgílio Brigido, Jo~é Avelino, i.<'l•an
cisco Sá, Joã.o Vieirn., Mala.quias Gonçn.lvr.s, 
Hercnlano Bandeira, R.odJ'igues Dof'i(t, Neívu .. , 
Paula Guimarães, EduRrdo H,arnus, Galdino 
Loreto, Pinheiro Junioi', Sarnpaio F(H'l'az, 
O::;ear Oodoy, Barros F1•anco Junio1•, :\ntoninc• 
Fialho, Lourenço Baptista, Cn:;todio Coelho, 
Ran:'~el Pe::;tana, Monteiro de B;JITns, Carneiro 
de Rezende, Lamouuier Gor1ofri:!do, ~la.yt'ink, 
Antonio Zacarias, Malta Junior, Valoís de 
Castro, Cíucinnto Braga, flzevedo Marques, 
Benedicto do Souza, Alencnr Guimarães, Bat·
bosa Lima, Riva.davia Corrê:t, Vesuasiano 
de Albuquerque, AHrodo Varella c b\mpo::; 
Cartier. 

O St•. Pt•esídenle-Te:n a palavra 
o St'. Galdtno Lo reto. 

O §r. GaidEn~ Lore'to-Sr. Pre
sidente, antes de p1·oseguir no meu tli::;cm•so 
de analyse do parecer sobre a~ emendas 
apresentadas ao projecto de oJ'ça.mento do 
Ministerio da Marinha, me permittirá V. Ex. 
que dê uma explicação em resposta a dous 
illustres collegas que, a proposito da acta~ 
:fizeram reparos ao meu discurso publicado 
em resumo no lJiLwio do Congresso de hoje. 

Nã') dei as explicações a que SS. EEx. 
tinham direito, em seguida aos seus dis
cursos, pela razão muito simples de que che
guei á Garoara quando já estavo, na tribwut 
o nobre Deputado por Sergipe, o S1'. Fausto 
Cardoso, discutindo o projecto de orçtuucnto 
da receita. 

d~de é que nem o honrado Deputado pelo 
Rw Graad,:J do Norte fez tal asseveração, 
nem eu no meu discurso attribui a S. Ex. 
semelhant(~phrase; o que eu dis:;e, e é o que 
consta tlas notas tachygTaphicas, foi que o 
nobre Deputado peio Rio Graude do Norte, o 
~r . Augusto Severo, hn:1ia dito que muito 
uepressa o nobre Deputado pelo Rio de .To,
neir•o se tinl:a feito rnarinheit·o e se tinha 
enfronhado n us r:egocios do Ministe.rio d<~ 
·i\-rarinha.. Foi isto o que o Sr. Augusto Se
vero a.1firmou, e foi isto o que eu disse que 
S. Ex. tíJ.!hc~ nífirm<tdo. 

Vê V. Ex. que tem razão o nubj:e D~pu
taiJO pelo ltio Grande do ::iorte na sua recla
<liil Çi'í..o e que ignaJment(~ r azão tenho eu por 
ver attribu;da a mim uma, as!'!e.ver·a.ção a 
r:~.:- ;.!oito tle S. Ex. qne não foi verdadeil'<.t. 

Quem asse \'•.>-! ·ou que o trabalho da Com
mis~:lo de Orçamento em rela,ção ao projecto 
rio orçM:aento d?. marinh:t não Jwnrava, ao 
nobt ·,~ Doput:ulo pelo Rio de Janeiro, relator 
rloste projecto, fui eu, uão foi o nobre Depu
tado pnlo Rio GrJ.nd.e do Norte. 
. Creio ~3r. assim da.1lo as explicações a que 

tmha 'hreito o noiJro i.Jeputal1o pelo H.io 
Gnmde do Norte. 

Não esta.vn. pl'esente, como disse, quando 
(aliou o nol.we Deputado pelo Pará, o Sr. 
Serzedello Corrêa, que reclamou contra a 
parte do meu discurso em que eu asseverava. 
qne as diver~as partes üe quo se compõe a 
l6i de orçamento das despeza:;, nã.o e:;tuvam 
f;endo devidamente estudadas pelos diversos 
membros da Co~missâo de Orçamento, que 
esse trabalho corrm por cont~~ exclusiva do 
relutor, isto é, de um só membro da Com
missão. 

Como prova da minha asseveração eu allu
di a uma emenda de S. Ex., offerecida. a este 
pr?je<;to.-a uma rubr~c::_ que,_segundo o pro
pno JUIZO da comrn1ssao, nao era a mais 
apropriada e disse que, se o estudo do orça.
mer~to tivesse sido l'eito préviamente, como 
<.levw. ser, por cada um dos mmnbros <.h\ ct m· 
mü:sã:o, o equivoco não se ter·ia dado. 
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-------------·------------~----
0 SI<.. SEUZEDELLO CORRÊA-· V. Ex. penSa 0 Sa. GALDJNO LoRETO- Affit•ma.nuo q u e O 

que en estou convencido do equivoco? A mi· nob1·e Doputado p~lo Rio de Janeiro teve 
nha eme11da está perfeitamente correcta. m•da. p!'essa, fiz a a.ssevern.ção de que a sin

O SR. BUENO DE ANDRADA- Então a com- c<~ridade colll que S. Ex. apoia O Go verno 
missão esta errada, e.·a dn tal ordem que 8. Ex. nã.o t inha du-

. · vit.ta, 1nestno sBrn o estudo demorado, que 
O SR.. GAI.DlKO LoREro-0 nobro Dcpuhd•J estava obrigado a fa.zer, de apr esentar o seu 

pelo Pará affirma em ap~rt<l ~·w a sua. em.,n- trabalho no mo.ís brev~ prazo possivel , con
_da foi ciffereci~a a uma r:ub!'ica em q~e ca..o:; fiandointeil'ameotcna proposta do Gaverno. 
perf~namen~e. mas a n11m, .coma v. ma lO I u Que~S. Ex. podc1•ia , r,1• Jclto alguma cousa 

~ da. Commrssao Lle Orç<unenLo, prrr:em'-t. mar~ difihreute da pt·opo,t:J., sem. o!ltretanto. ficar 
. razol!'vel que a ell!-e.ndr, fo~so oltereerda a~ om desa~cordo com 0 Govemo. eu o demons-

. rubrJCa-Cnrta ma.r1tlma. trei qua.uào me referi a E.~cola. de Machiais-
0 Sa. SERZEDELLO Coan.i~A-D·m de hamto ta~ do Pa.n\.. Li hoderu ~. parto do l'elatol'io 

que eu tenha cammcttillo o equivoco; nw.s 1!0 do Sr• . Ministro li'' Marinha, em qne S . Ex. 
que eu me queixei foi do V. Ex. t:iro,r da h i a afftrma que es>a es.~oJa não te m dndo o r esul
Hlaçii.o de que eu não tinha e~t\rdado o orçtt· tauo que dell:\ se devb e:>perar e que , por 
~ento. consequenci", éra porli:ito,ment e dispensavel , 

O Si{. GALDU\O LoRETO-Desde aue o nobre não de\·ia Bel' manlide,. Si S. E x . tiveSJSe 
Deputado afflrma que .~studou o or~trnento , eu d<Hnorado a :tm·esentu~'ão do seu projecto e 

·não tenho nenhuma du''ida 2111 acreditai-o ... estudado melhÔr o l'olatorio uo SI'. !llinistro 
o SR. SERZED>~LLO COJtRi: A. __ E ll appello Marinha. quem sabe Ri uão nos aprese utaria 

·para o illustre reli:ltor dacommissão, que pôde entre as modillcaçõe8 da proiJosta. do Governo, 
attestar que discuti o ~smmpto. o Sr. Mi. esta a que me refiro 1 
nistro velu áCOlllmiss~o por , ulicl-;nçKo minbo.. Isto se podia pe1•feita me nte faze!' sem 

ír de encon.ti·o ao pen>amento do Gover no, 
O Sa. GALnr:;o LoRETO - E•1 não tiuhfl i n- manifes tado no rela.torio do Ministro da 

tenção de fazer a S. ltx. "· ,,ccnsa.Qii.O de Mn.rinha. 
menos cuidadoso no estudo <!os oiljectos que 
estão commett1dos á Commbsi'ío de Or·,:·amen· O SR · N'Ir.o PEÇANnA-V · Ex. aclla que n. 
tos ; mas a vet'dach~ é que 0 t.rr.t,alho de COmmi:;siio do OrçametJto é obl'i;;uda o. accoi· 

.S. Ex. já 01·a grande 00m n Reoeita Geral. lar tndo o qne o Governo pede? 
tendo de du.r pareceres, a pnrecol'es qnQ hon· O SR . GAI.Dl:-111 LoRET0-r\ii.o digo isso; 
ra.m muito um t <tlento ~nperi<n', tc\1110 ó co de es!rttnl!o, po1·ém, que a Commissão de Or ça
S. Er.. Este ,juizo quo f~ço u"ste momento menta se 1.enlm lilnitado a apre~entar uma 
é o juizo que r,,1, toda a Camara («poiadvs) rm•posta que não ~e afn.6ta um:.~o liuhfl, do que 
e o pa.iz inteiro (Ppoiados). Eujnlgariu.S. Ex. o Governo pede, pois uão ha differençi.\ entre 
perfeita mente justiticudo de confiar- e nunca o projecto do m•çam1mlo du Mar i nha , apre
saria uema.is confiar uo nobre Deputado pelo sentado pehc Com missão, e a proposta. do Go· 
Rio de Janeiro, varuo. 

o SR. NlLO PEÇANH~ - Toua. a Commisã.o o SR.. NrLo'PEÇANHA dit um aparte . 
discutiu o projecto. o SR. GumNo LORE'l'o-Mas nas tabellas 

O SR. GALDINO J.on.ETO -O Orçamento cta explicativas v~jo QUe Loclas a.s alter~tçõe~. 
Marinha foi apresentado a consideração da todas a~ tlimin uiçõos feitas pelo Governo em 
Ca.mara, justamente quando se rl iscutü a relação á l ei de orçamento vigen te , todas 
l'eceita, quando emenda~ impúrtantíssimas ellas teem um motivo, uma e:xplioação. A 
eram offerecidas cro 2" discussão e quando se Cornmissão do Or·çamento não adeantDu, 
a presentava o orçamento do Ministerio <lo porem, causa al guma. 
Exterior e se estudava o do Int.erlor, 1bs , Sr. p,·esident~. , creio que já tonho 

Vê, V. Ex., que não era nll11ha inknç~o sa1.ísfeito. quer ao nobre Deputado pelo Rio 
aggravar, nem o uob1•e Deputado pelo Patà, Gmuue do Nor te, quer a o nobre Deputado 
nem o nobre Deputado pelo Rio tle Jaueir.). pelo P al'à, e por 1sso passo à ana.lyse que 

·O que disse é que houve muita pressa, e que estava fazendo do parecer sobr'e as emendas 
esso. pressa justificava. o nobre Deputado pelo offerecid:> ~ ,10 projecto de orçamento da Ma· 
Rio de Janeiro de não ter a,pr~sentado um r inba . Tll1hi1 eu ficado na. emenda do Sr. 

· trabalho mais completo o ma is p<>.rfeHo, a.ssim :f c i v a, á ru ~dm~ 12, a qu a l J.iz : 
como just 1fica.va. GS outro~ membl'o~ dtt Com- . , b · 9 d 
missã,;, que n~.o r:stteYam CSJKlCio ),y1ent~ in- « A ru l'lC(l. l :..,:-Accrescente-se: sen o as 
CU!Dhidos rteclt !l. pa1·te. . . pntl:0211 01'01~S pr;ovldU~ llOS tel'illOS da ] C) 

O Slt . NILo PEÇAt'\H,\ - Devo ropcoÜ' n.lll. ltS, <.c ISOU .» 
V. Ex. que e~te pn•;eelo liJi di~cutido em A1mlys:.vaeu o p~t!'ec:er sobr e essa e Jneuua , 
q\lat ro seoeões. 'luaudo iu.i ad Yel'tHlo IJlllo Ms~o íHustJ:e co!-
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lega que pt•esidia nessa occasião os tra.balhos 
da Ca.mara de que esta.v<t. dadu. ü. hora. 

Continuarei hoje a ana.lyse desse parecer, 
assim concebido : 

« Qner nos parecer que o honrado Sr. Neiva. 
refere-se á lei n. 478, de 9 de fevereiro de 
1897 e não 1899. 

« Mas ahi mesmo não tem razão de ser a 
emenda. A reorF\a.nização que tez o Governo 
do corpo de ofllciaes mariub.eiros , pQr força. 
de autorização legisla. tiva,não foi approva.da, 
porque o Governo excedeu a autorização 
concedida. 

« O parlamento mandou vigot•nr a antiga 
organização da brigada de artífices. 

~ Não se nos afigura,porém,tot<:~.lmente des
e.r razoadn. a pretenção dos p•1t rões móres. 
Uma. lei especial poderá. dar-lhes as vanta
gens das grnduo.ções militares e só então 
depois disto o orçamento daria recursos ao 
Governo para a. execução da. lei. Presente
mente, não.:. 

Eu affirmei quea Commissão de Orçamento 
não perdoou o equivoco do Sr. Neiva , tanto 
que o parecer diz : 

« Quer nos parecer que o honrado Sr. Neiva 
refere-se á lei n . 478, de 9 rle fevereiro de 
1897, e não 1899. Mas ahi mesmo não tem 
razão de ser a emenda .>.> 

Mas ahl, aonde, Sr. Presidente~ Na lei 
n. 478, de 1897 1 Mas o Sr. Neiva não apre 
sentou emenda a e~ta lei ; elle ap1·esentou 
emenda ao projecto que está em tliscussào. 

Nã o hu duvida q uc seria. deSal'razoado C'J.Uf} 
o Sr . Neivn, n proposi to do Orçamento da 
Mar iuha, qu izef-.~e :1 p1·e~o1ltar emenda a um:t 
lei qne jâ exist.ia. 

A lei não está em di;;cu ssii.o ; como podal'ia 
o Sr. Neivo. npT'cseuta.r-lhe Alllelldas 1 ,\ 
emenda é oft'erecidtt em muito boa hom uo 
Orçamento do Ministerio ch\ Ma.,..inha. 

Portanto, o parecer nnda o.dennta qurtndo 
diz que na lei de 181J7 não ter ia r~1~.ão de ser 
o. emenda. 

O parecer é conhadictorío porque a nriu
cipio diz que nií.o te m razão d·~ ser a emérlCia, 
e tlepois affirma qne não e totalmente d!:!sar· 
razoada a pretellção dos patrões-móres. De 
sorte que ha uma contradicção: ou a emenda 
tem razão de ser , ou não t em. · 

Si n. emenda não tea1 r Hziio de ser, é por · 
que naturalmente tra.to. de objecto desarra
zoado ; nws, si o parecer a ttl rma que não é 
t otalmente desnr rn zoada a pretenção dos pa
trões-móres, r econhece, portanto, que a emen· 
da é razoavel, que a emenda tem razão de 
ser. 

Diz o mesmo parecer: 
- « Uma lei especia.l poderá dar-lhes as van
tagens das graduações militares e só entcío 

depois disto o Orcamcnto daria recursos ao 
Governo parn. a execução da lei. Presen
temente não.» 

Temos aqui uma. outra condioion&l. 
Si o nobi•e Deputado no parece~ bouvesse . 

dito : - uma lei e~pecia.l pode'i\í. · dar as .. 
g1•aduações militares e só ent ão se deverá. dar. · 
r ecursos ao Governo pa.ra a execução da lei-, 
eu perceberia ; mas S. Ex. emprega a condi· 
cionn.l, diz:-« e só entao depois disto o Orça- , . 
mento daria, etc.» 

O que é isto ~ E' a 'falta de competenc'ia. do 
relator~ Não, Sr. Presidente, devemos dizel-o 
sem hesitação: foi simplesmente a. pressa. 

A emenda seguinte é a do Sr. Serzedello 
que diz: 

< N. 13-Ba.lisamento de portos-50:000$000. 
« Substitu a-se pelo seguinte: _ . 

1 
. : 1 

« N. 13-Balisllmcnto de por tos-ah1 mo Ul· · , 
dos 50:000$, par:t colloca.çíi.o do pharol entre 
GUl'upy e Sa.linas-100:000$000. 

« Accrescente-se, onde convier : 
«O Governo mandará collocar um dos ph~

róes existentes em. deposito entre o rio Gu
rupy e Salinas, na.s proximidades das praias 
Boiussucauga, Japerica e Agirutena, conforme 
julgar mais acertado. » 

Diz o parecer da Commissíí.o: . 
« Em outra. rubrica do orçamento cabia. 

melhor a presente omench\. E dada delibera- ,.i 
ção favora.vel du. Ctunara, terí~ olla a devida ; . 
co li o cu çii.o no proj e c to.» 

Estou do nccor·do com o parecer nesta ~·. 
pM~. ) 

0 SR. NILO PEÇANTJA- Ora, gl'<\ças a. :.-_~ 
lleus. ~ 

O Stt . GAr.omo LoRETO- A rubrica a que Jii; 
cata. rmenda davio. ~e1· o.prason truln é a ru- ' 
l11·íc'L da. -Curtn. Mai•itlrmt- onde ha. uma · 
ver• bn. pura coustrucção de i.J harôes. ·{<.• ~ 

O nobre Deputad\J pocter á. informar a ·· 
qna.nto montar<\ a. verba de,;t inada. á con- V. 
:strucçrlo de :pha.róes si fli r approvada a f~ 
emenda ? · - (11'~ Creio que se elevará a 200:000$, pois que ·· ~~ 
na tabella explicativa se consigna a. verbi!> j''1 
de 150:000$000 . . .. , ,:; 

Creio, porém, de accor do com o relatorio .::" 
do Ministro da Mar inha que essa. verba e in- · · -~-

s ufficienie p~ra a. montagem .dos nove pha- :.·-,_·.·.' .. ~.·,\. :. 
r óes que existem em doposito. ., 

O SR. NILo PEÇAN HA-V. Ex:, quer a mon- · :!iJr 

t agem de todos 1 : .. ·;··-·.·.:.;,1_.-.J _·_ 

O Sa. GALDINO LoR.:!i:To- E' o Sr. Ministro , 
du. Mar inha que diz no seu relatorio que ba. j ... ·-i" 
necessidade de montar quanto antes os nove ':, 
pharóes. 

. ... ·: ·'1;'::.~ ... ·~·-.:o ... ~:i't!' . 
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------·- --· -·----·-------~-----------

Vou ler a out1~a p:1rte do p r1recer soln·e a Ta! e o numeYo lle emúrt.;·c.a('ões gtte vt.TI) .~os-
:' .. ementla elo :;:r . S~rz~·lello: soliramlo ••. 
·:~ .· << A emenda ó justa. E era preciso quo as- . Si ü ne~e.ssid<1de de mn :Pllrwol a.lli ~e . tem 
, .. . · sim fosse para que :.1. Commissã.o abl"iss<J uma. ltnposto e pot• cau~ das emb:1t·caço~u q~e 
:•;: erx:cetJçfto à:regra. que p1'eoccup[l. 0 Parlamento i eem sos;·obrado e nao por caUS<1 das que vao 
r e o Governo - a da mais rigorosa discreção sossobrnndo. 
;;· · na applicc\ção dos dinheiros do E:;tado.» O SR. NILO PEÇANiiA·--Isso é claro. 

O parçeer a!'firma que a emenda é just!l. e o SR . Gt..LDrNo LoRETO- Consultando o 
; affirma em. se·~ut:Iu. q11e, pa .. rn a~cejtnr ~ssa l'elntm·io do SP. 1'\Iinistro da Ma:r.inha, vejo que 
:~: emenda, fot_pr:CJso que a Com1mssi1o a.brpLSSC h a no>'e pharóes em deposito : dous destin.tHlos 
"' urna excepçao a regra qne praoc!lupc~. o ar- no Estado Je Santa Cath;trina· flous ao Estaqo 
~· lamento e o Govel'llo; a da. ! :l~:lis r igor osa d i;;- do lt io tle Janf:iro · um ao Estado do Esnirito 
i;: · ereção na n.pplícaÇ<'io ·dos dini:teiros do Es- S'lnto; u m ao Estado da I3ahia ; um ao E"stndo 
[ t ado. . de Pernambuco e dom! ao Estado do Pará. 
(?• Si a emenda. é _jn_:ta, póde ser accaitP.. sem A Comrnis&l.o de Or·çamento, accettando :\ 
C que nem Comtmss<tO, nem C_?ngrasso, nem emen(Lll. que manda collocn:r um :los pharóes 
t··. · Go~er.r;to abram . uma_ cxcepçao. a !:egr •\ da. existentes om deposito a que já tem destino 
[.'_·.:~ ma.t~ r1gorosa d1screç!Lo na apph~tç!Lo dos Ul· por lei, revoga esta. 
w nbe1ros do . Estado . St a. e~nentht e JU_sta.,. me Poderei dizer ao nobre Deputado que já 
~~· J?Rrece ser tl tscreta. a. apphcação dos dtllhetro~ aqui uma vez o deputado José Carlos aconse
~;·· pub_li(los que en:c pe~e_. . _ _ lhou a um illustte r epresentante d o Para, o 
~} . SI, <~O cont_rariO, émJnsta, a. Comnussaonao sr.C~rlos àe Novacs que, apresentas$} uma 
r~ .. · dev_er1a ac~ettal·a:· _ . emenda ao Ol'çamento do. Marinha contP.ndo 'f · S1 é prectso abrir uma. excepçi~.O a regra quo uma medida semelhante a esta dlt emeudn. do 

i,:,.t·,,··.·.·.: .. _ .. ' preoccu_pa o Gcwerno e~ Parlama_n ~o entl1o, Sr. Stlrzedc llo Corrêa e e11 pt'!di a palavra e 
por. mawr que fosse e seJa o prestJi{lO de que combati a ideia . Tra,t;lVa-~e de assentar um 

,. dispõe ,o autor d: l_ en:enc\e, o nobre Deputac~o pllarol, que ja tinha por lei destino diffet•ent~, 
do .~ara, a Comm1ssno c. e Orç<~mento de v H\ em um ponto llO E:sta•\o do Pará, -em Maca.pa, 
reJeital-a. Esse era o seu dever. si me uão engano. 

O SR. Nrr .. o PEÇANHA.- Quant~s necessi- E' preciso qno S. Ex. sailJa que esses plla-
dades ha. que não podem ser attendidns ~ é r óea são sempr e oncommendadoiJ e compl':lflos 
preciso que a necessidade seh r ealmeute ur- eom autor·izH.~~o prévia 1lo Poder Legisl•ttivo; 
gente. o 1h f'onta da Rapos:1., P·ll' exemplo, no Es-

0 SR.. GALDINO LoRETJ- O que então vem ta•lo uo E,;pir ito Sa.nto, municipio 1le Guara
a ser a discrcção ~ A disc1·eçiio c uma paty, foi eucoinmenlla do em v il·tudo uo 
pa.1•te da prnda'ncia, ~ o discernimento do que ama. lei. 
é exucto, verdadeiro o bom. o Slt. NILO l 'EÇANIIA-Loi de orç:Lmonto ; 

Portanto, si a c onnnis.<;í\o l'Acrmhere que a ,!Ul'l1l>Ó um acno. 
emencla e hoa c jn::.ta não t em comli\<Htí,1n 0 Stt, GALDINo LoltETn _ A omenda foi 
n enhuma incli scw.-çiio em a.cc(Õí!:tl ·o. . n.prcscnt.Hla. pot· fllirn, loi ;tpp1·ovtvln.1 fez-so 11. 

Contiuú n. o parecer : «Ou o Congt•esso 
I-:,.;-· manda instaHar nm dos vharóc;; em ctcnosito comr1rtl. do pharol, que csti\ em tlop1.·sito, e:\ 

!;r;_~. entre 0 rio Gurnpy e Salinas, 01! t ol·em-os re- utli•·•t cansa fJlle fn.ltn. P. a verh;\ pt~ra. a. collo· 
· duzido n.o absúlutr~ 0 movimento de ua vi os de c~.::ão) ol ello no ponto detet•millado. . 

velas velo extt•emo norte rio paiz. » Ag-ut•a, SÍ o nobl·e Deputado entende que 11ft 
Não comp1·eh•)ndo , porqne n 5.o sei 0 q1.la ó vot,uçilo tlos orçameutos podemos estl\r aqui 

r edu;;:;ir ao absoluto 0 movimento de navios todos os anuos a mo.ndal' comprar pharoe~. 
de vela; não sei si é rel!uzjt' :lo n<J da. Con- t~om destino certo, pa.ra, no anno seguinte 
., · · r · · - 1 · m11ndar coHocal-cs em outros pontos, cnt.-'io 
~esso que consnltet ' Jcctonarws e nno a.c 1e1 terá accoitado uma doutrina. inteiramente 
que a.bsoluto significasse mula , não achei, nova, q. ue destôa das <~ffirmaçõ, es constan tes 
emtl.m, significaçào para esta palavra que me 
d ésse a enten<let• o pensamento da Com- do parecer. 
missão. SI o nobre Deputado tivesse examinado me-

Continúo a ler 0 par ecer:< Tal é 0 numero lhor o relatorio ver ia o seguinte, com tela
de ernbarc:1ç1les quo 'Uti"o sossobrando nas ção ao pharol de Salinas, uo Estado do Pal'à : 

~' '· pr11.ias de .Boiussuca.uga, Jap!,>r ica e ~girntena, « O pba.rol de Salinas, no Estado do Pará., 
··· ; .. · que a necessidêde de um phM·ol ali i se tem é um dos qnc foram adquiridos e ;Jrecisam ser 

i 'mposto.» monl:\tlos ; ;ocha-se deposit ado no Ars~nu.l uo 
~ Creio ha.ver dism ro! a.nci(l. . Em urn caso Par á ; tow·e de forro sob1·e esteios de rocoa ; 
J • fv.lln- se uo presonto; em ont.l'O fnlln-se no dcspeza prova val para montagem, 85:000$; 

·! ~; ~. 'Passado. com a scgnint~ observação ; Podido para ~miJ-
'l ::1 " 
.. ( ·;~~ ·. 

. :· ~. •. ·'• •,~ ' ,• • '!'• .,. ' I • • • • • 
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st ituir o actaal, ma.~ que convém ser utili· 
sado em outra .])arte.,. 

A Commissão deY!'rn, pois, no seu parecet• 
inrlica.r o pharol de Sa!inBs em v ez de deixa.r 
a. latitude l1a emenda que ameaça t\O m esmo 
tempo todos os pharóes existentes em depo
sito, motivo porque me levanto em defaBa üo 
pha.rol destin,do ao Eshdo do E~pirito SantQ.. 

Assim, S. Ex. darb p:=n·ecor favoravel, 
8.p1'oveitando um pharol que foi c0mpra.<lo 
para s u bstituir um outro e que pórle Pl~rfei· 
to.mente sor collocado ontt·e Gm·upy e Sa
l in•ls. 

O Sn. , NILO PEQANHA. dá. utn aparte. 
O SR.. GALDINO Lo RETo - O elo Espil•ito 

Santo está. nesta. r e laç.:'í.o sob o n:. 4 -; é de 
rerro e pa.r:1. a stm mont<,gom -ha necessidade 
d t'l. verba de 40:000$000. 

Ningu em pense que venha cstenta.r co
nhecimentos sobre cousas da. m~trinhn.; não 
os tenho, te.nto que peço explicações á Cem
m issão. 

O nobre Deputado pala P?.rà all f!gou, em 
fn.vor da Sl.la. emendll, que divol'sas emhar
cações teem sossobrado nas ;?roximidade:il du.s 
PI'aias de Boiussucan8·a, Ja.perica tl Agirn· 
t.ena.. . 

Igu:1l argumento tenho para salieutnr :. 
necessid:vle de se mr.ntar um pharol no E:;
}'lirito Sctn to, na. Ponta r1v. Rl'.posu, munici !'ÍO 
de Gnarapary. 

Quu.ndo npt'esentei umv. omenàa, que man
dav:t colloca!· um pharol nn, r>ontn. •la. Ra· 
posa., foi pOPquo j n. alli se tinb uu d<' .. do nau· 
fragios o entre outeos posso c.it;:w o do vap(>r 
Fa,·iet L emtJs . 

Do l'elatol'io rlo Se. }~ani~.t;:o da Marinha 
consta o seguinte : 

« No seu:undo sem(,stre do &.nno findo de
rnm-se doÜ;, naufragiot;: o do v ;1p0L' I,·cne, 
na bnrr:L do Rio Dnce, e1a 1 rle povembro, 
sa.Ivancto:!::e a tripul:Jçâ<, e p:ls.~ag:oiros, e o 
do P iwna, na ba.ix•t gra.lille (le Beuevent'\ em 
17 t.ambem daquelle rne:t., tarH10·Sl~ conseguido 
salvar al~uus t.ripulantes, passageiros e car
gas, ticaní:lo este navio completamente per· 
dido »-. 

Estas e ontras linhas eEtão subordinarlas ao 
titulo-O ipit tnic~ de Sancc; Catharina ; wa.s e 
evidente r]ue se referem ao Espirit;> Santo. 
Tra.ta.-se ele um erro de pagínação. 

A baixa. grande de Benevente é um ponto 
proximo a.o em que so pretende asseuttl.r o 
pharol dl\ Ponta. d.a. R.n posa . 

Longe de mim oppor-mo á plls . .;agem da 
~roend~t do Sr. Stll'Ze•1el!ü Con&a : não ],a 
duvirla. uenbum:1 que o Estado do Pn.t·a. tem 
direito iL· collocaç;'i.o dcS:lo plmt·ol c p::.t':\ L;t. ; 
bastn. ltJN:!e o que d iz o Sr. Ministro 1111. 
Mal'inha. : 

« De accordo corn este Ministerio e ouvida 
a Directoria. Geral cJa Cat'ta Maritimn., en
commendou o gpvnrn:trlor do Pará quatro 
pho.rúes para serem collooados nas pontas 
Carrajo e Simão Grande e nas ilhas dO Ma
cbadinho e das Fleclms. 

« Tão extt•o.ordioa.eios serviços prestados ã. 
União pelo patriot.ico g·overno do Estado do 
Pará sii.o discriminadamente aprecütdos em 
artigo especial. » 
· Bnsta. consider.tr qua o serviço de pharóes 
no E:>tado do Par·t!. tem sido grandemente 
custearto pelHS receihs esta•luaes para se 
achar razo,·<vel que a respeito rle m ais um 
pbarol necessario Mqu,ülas :paragens não se 
wmha rcgntoo.e a insignificante quanti a de 
50:000'fj)OO. Mns entendo que se deverle
!ll{;nar o pha.rol de Salinatl para. ser col1oe2.do 
no ponto indicado na. emeo;\a,, ou então que 
se compre um novo plmrol a tim de que não 
venham n. Eer· pt·ejudiw.dos log~~res em que a 
l~i já roconhtJceu :\ n&:!ei>~idarle de pharóes .. 

A emenda segninte, do SI'. Neiva : 
« A rubl.·ica 14-Deduzaru-se da t{l.be1Ia. 

mn.is 100:000$, red•nida a. verbo, total o. 
3.072:001$796. » 

No. parecer r1a Commissão lê·Se entre outras 
cou:sas o seguinte: 

« A clotaç~.To desta verba não póde sotrrer 
nenhum córte, sob pena de craar enormes 
emil!ll'Oços ac Pcder Executivo. » 

·~ 

E' uma, phrn.se de difficil compl'ehensão, 
pol'qne a dotar;ão já é uma verba, verba des
tio~u1a. no orç:tmento rl o Estado p:tra mo.nu
teu ~~ão de iolg-umn. pes.~oa, f:-tmilia ou cl:tsse . 
Dízltt·se antigamente, por exemplo, a dotação 
do rei, :1 dotação dn. tunilia rea.l , a. dotação 
do clero; mas agora vejo que jâ. se póde 
diz;;r : a dotação desta. ve!'ha, Mas não é só 
is~o, níi.o é só :t t.tl àotacão desta ver ba que 
me provoca reparos, a phrase conclue: «sob 
rena ele crenr enormes emb-araços ao Poder 
E::s:ecntivo. l» . • 

Quem é que CJ'ea esses embaraços 1 P1orece .. 
que é ro. verh1. O que é verba, q1.1ando se 
trata ele orçamento~ E' a conflignac;ão desti-
nada a qualquer sN·víço. Assim, diz.se: as 
verba:.; do orçamento, a obrn. uão cootiuúa 
por fa.lta de verba, etc. Si se dissesse : 
a v e r bu. não pó de so:ffrer córtes, etc., com~ 
preheoder-se-hia; mas dizer-se: a. dotação 
desta verba, etc., é o que eu não compre· 
!lendo. 

A emenda do Sr. Rangel Pest:tna ao o,rt. 1 o, 
n . 25, diz: Comhustivel-em vez d e) 641:000$, . , 
dig:t·Sil: 800:0(10;!;. A l'!mend\L parece ser ·i 
11 111i to acclli ta.vul. EntL·eta.nt.{), o paeecer da 
Commiss<Io diz o seguiute: 

« A ra.1 .. iio que levou o nohl'o Deputado 
S1·. R<mgel Postam\. o. apresenb.l.t' esta em.ontlu""'"'.J 
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se prende á neces>i.tbde de fazer mover >t I De>te parecer o qu e se conclue é i~to: é 
nossa esquadra . . que a. verba P':"dida· n<t eultm~a dos;:. Rangel 

«Pareceu a S. Ex. que e. verha-Com\n.Js· Pestana l'<Jln.tl':a. ~. eomhust.1ve! nao chega 
tiv<'l- oão._b;l~ta.va. e que et·a de sabedoria. para o serviço cuja despeza corre por es~a. 
elementa.r nas cousas de marinha mover os rubrlc<t. · 
n ossos o avio:; de guerra com pequena. despez:~ o Sn. A~IZio Dii; A BREU- Mas ter&mos de· 
a ms.is, de pret'ereuclu. ao sacl'i{icio de swiS pois e.s verll:.:s colnp!emantares. 
machinas e de su-a conse}·voç,~o 1 coalhttdot, 1 0 como se acha»t,no port<:l do Rio tle .Janeiro. .o SR. ftANen:.r. PEST~NA-. ara o serviço a 

<~.A Commissã.o anteude, eotretauto, q1te mmb" verba era resktct.'\. 
a ..,e,.ba pedida na j)'t'OJ.osta <lo Eucul.i'l)o rulo O SI\.. GALlliNO L<lRRTo-Contími.a o pa-
ri Ulo stricta qu e ·po>" si sd resptm<la yelos males rccer . (Lê.) 
que« emot~da suppl!e alte,ua•··-Um nl<!virnento- o SR. EsMEa!.Ll)INO BANDllllli..A-S1Jppondo 
amplo d1\ nossa, .esq_uadra na.o s~ la.r,Iil. no que· n~m todos os navios andem a u m tempo 
cor.rer do exer.mero~ neru com o do oro ~o que só; snpponha.lilos que yá. a metade da esqua.
peae S. ~x. So? R>4clluel.o g~.sta :PG'' d•': com· dra agora a Buenos Airos-a. verba. vae-ae 
plet& m au ~e. se1-s c:.o,.to• de. ··e•s 1le """~"" . em uro mez! ( R iso.) 
. -«A aclmtmstracao, pors, es tá certa de que , . . 
sem a paralyzação ou estaciona.nJento da O Sa .. G.u.DIN_? LOEETO ) Conhm~e• a ler)-

·n ossa marinha. e, ao contl'ar io, enfl'entando • A admmrs~raça.o, pcns, ~sta certa de que sem 
ail suas nece:!Sidades. sinão om globo, neste a pa_ralysuçao ou estaCionamento da. nosga 
serviço, o que '.t<fc> er a rigo,·osamente p>·e~i$o a marmha, e, ao contJ·a.no, enf!'entando as suas 
.Nação nem a 11 ,-01wia esquadl'a , ponerâ e.<>ir necess.dades. sl_oão em globo, n~ste servrço, 
com a. Terba · .da. proposta, tendo, como te 'In, o gue nao cr~ ngora,amente p1·ectsa à naçao, 
rec.ursos na lei para estender a presente' nem a p rop>·•a esqwt<t,·a .. . :o 
rubrica, ca50 circumstanoias anormaes assim O p;~.recer diz que nãn 61' 8. r igol'OSa.mente 
o ·indicassem . preciso. Mas, senbore~~ , nós não estumos le· 

«E' esta uma das bypotlleses em qua os gislando para o passado, legi~ll\mos para. o 
incidentes da vida de Governo devem pSSll.r futuro. . 
mais que as previsões da Ci~mara. A Com· Votando um orcamento niio podemos deix(lr 
mlssã.o rejoUa a emenda. » de at~ender as neccssirlad~s do exercício fu. 

Eis aqui tambem uma -parte do p<n·~car tl:lro; ora, o pa.reoor nlll.rma que nao era pre· 
que eu nllo pude comp;·ehender . Que ma- ~:so enrr<lntar ns necessidades em ~lobo neste 
chinas siio esstts? Devo suppor 1ue SBj•tiD n.s serviço, . _ . . _ 
machinas d\)$ navios. Mas veJo ogo Lldeani;1 Nito. al'll. PI'CCISO i suas na.o Se7a' mas nao 
no mesmo périodo-eoathad«s, como se aciJa.m porlera ser? . 

. no porto do Rio de Janeiro. Sã.o E-ntão taa· O quo n~ IID]IOI't<l que o :l.DDO passad~, por 
~hinas coa.llw.das? (0 Sr. Tei:nQi•·a de Sú psrlc exem?lo, nao. tosse l'l!l~l'0:;8.11lente prects;~.--
1} a"ulso pa~a "erificat· o o •·estiwe depoi~ ao a ve1b1t J!edirla Jlelu ~r. Rangel Pestann; ~ 
orador). O quo nos u nPQrt:> sabor é sí ella á necessa.rlll 

A emencfa do Sr. Rangel Pestana. p;t~•ece· · 
. me acceitavel, desde que ~ó o RiMhuel·1 em 

um dia completo coosome rn11.is rte 6:000'!0011 
de carvão. Or~L. ~ i só o Uiachuelo e 10 um tlia. 
consome essa quantia, como e que se quat· 
da.r apenas u. vo•·bo. de 64 1 :000$ 1•a.ra. a.lll\3· 

. · tecer de c3rvão toda a esquadra, tlurant,l u m 
·. a.nno? 
·.: . Só o Riachvelo, em mo.t•cha., gasta r ill. nmis 
: ·ds 1.800:000$ duro.utc 300 dia~. 

Como é que o nobre Oepnt&.do, rela.tordeste 
orç-amento, diz que Utn movimento amplo dn 
esquadr:. u:l.o se faria no correr do exerc1·~1 o, 
nem com o dobr o do que pede o S1', Rangel 

· Pes~na? 
· _ · Não se poderia pensn.r em movimento amplo 
' da esquadra si Vl•tassemos o dobro do que 

·quer o Sr. R.o.ogot Pestana, porque es;e 
dobro nã.o chegaria para pôr o lliMhuc!o, só, 
em marcha continua durante 300 dias, quanto 
ml.\ia uma~~qua.dra. 

no oxeeml'lO rutut'O. 
Pa.rece·miJ que o qvo é predso é mostrnr 

que a v~vba propostll. IWio St•, HanA"el Pestans. 
não 6 necessaria; ll é o qu~ o pn.recer Mo fer.. 

Mlls, ~~UI•nres , O\> mein de tudo isto, qual ;, 
u. vm'da.dn orça mcntM1a. ~ 

A Commi~são diz que o Governo : «:poderá 
agir com a vet' il(l. da proposta., tentlo, como 
·..em. r~cursos na. lei p.tm estencler a jlresente 
J'Uhrioo..» 

Como QOd-;rã. lla.ver a vcrilado orçamenta~ 
ria si a verba. p •ra co!ilbustivel é insuffici~ 
ente, e nós a vot.o.rnos contando que o Govemo 
laJ'il, de pertir creditas especlaes 1 

Mas, ~enhores, no meio de tudo isto, onde 
est4i. a. verda1e orça.mentnria. titJ apra&'oada 
pelo nobre Deputado pelo R.io Graoue do 
:-lorte, q ue em seu discu rso fez consistir prln· 
cipalmente nella o elogio do acH1al Sl'.· Mi· 
nistro da Marinbll1 

Longe de mim contesta.1' ao S!'. Ministro 
da. Marinha essa capacidade qne o Sr. Augusto 
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Severo, mais entendido nas causas da mar í 
nlla.,veiu a.cc<mtuar-nestll Cas:t e tes temunhar 
com toda a SU(l. boa vonl'tde . 

Longe de mim a ídé<• de destoar riesses. 
conceitos sobre as qual\darles do actua.l Sr . 
Ministro da. Marinha; mas o que nil.o poderei 
a.pplt~udir é Que a Commi~são rle Orça rncnto 
apresente trnbalhos desta ordem, em que ba 
varba8 insutficíentes no proprio juizo da 
Coinmis.~íi.o. 

Vamos.agora fl. em~nda do Sr •. Seahra. : 
~onde coovier.-l•'i.ca o Governo a utorizado 

a despender a.M a quantia de 50:000$, pa ra 
pagamento das pensões a qua t i verem dlr~ito 
os operarios dos extinctos Arsenaes de Ma
rinha.» 

O parec&t' começa. dizendo : « A Commis3lí.O 
não póde acceita.r a. emenda do nobre Depu
t >ldo o Sr. Seabra.~ 

Depois do alg umas considera.Ções o parecer 
conclue : « A commissão não pódo ncceitnr a 
emenda .» 

0 Stt . TEIXEIRA Dll SÁ d:i. um apa,rte. 
0 SR. GALDlNO LORETO- E' O m esmo 

parecei· sobre a mesma. emen da. 
O nobre llepnt!ldo fni cruel com esta emcD· 

da; não se contentou em aftlt•mar no principio 
quo a Commíssão não acceitava a emeoda, e 
de novo ~J,tllrmou,no tim,que a Commissão não 
] IOLht~ n.cceitnl-a . P".receu-lhe que '' pl' imeiro. 
altlrmaç,ão niio stltisf>Lria á Camara e Insis tiu . 

Entretanto, a emend<o me parece accei
t.wel. 

A Commi&são não acceitou tamlJem a 
ernend!l. do Sr. Paula Ramos: 

c~'i ca. r evogndo o ar·t . 16 d>> lei o. 652, de 
23 de novembro de 1899 •. » 

O parece1· <liZ : 
« A Commissiio mant,;m a. aut.ori~a.çã.o que 

o nobro Deputado manda >'evogttr. 
«~o iuteressa !la propri;1 marinh a: é. pref~

rivel a htxo. de 18. Co!11 esta t axa do co.rnh!O 
rJ que não Stl distanc i;~ tan to d ;t tnxa que j;l. 
tomo.~, é mois f<tcil ao Governo concedor tts 
via.:;eus <lo i nstr·ucção á Europa.. A' t r."'a d~ 
27 Si:'l'ia impo,livet . . 

"'E' cor to (jUe não te·mos a. preten çlí:o do 
prepnrar urna marinhil que st~ p~s8a bawr ~om 
4 mar i11ho da .'\ nrand.es 1mtencw.-. etn·opeas. 
Metllm· seri't instruil-a. MS coscas do propr !o 
B r ;<Zil. S ERIA uhi o theat·ro da, nos•a p ol1tica 
de defesa . . . 

« Mas não negamos tle torlo a1ltll1dade das 
viagens dos nosoos mal'in !lei ros pehl Europa ; 
á cu/lv.,ra do seu espírito, Á U!PRE;·czNDZV!<:L 
REPRESEN'J:AÇÁO PO PAIZ, pód.-sa jt~fltar Dlil 
Pl\OMPTO a. necessidade de uma VISita de 
cortezia iutornaciooal.» 
Porqu~ á taxa de 27 seria. irnpossi vel ~ 

Co.mt~.u. v. V 

O S:a. N I LO. PEQANDA rl.á um aparto. 
O S:a . G,..r,mNo Lon.Ero- S. Ex. emprega 

sempre a condicional. Parece que está im
p l'easíona.tlo com o qae se diz a respeito do 
a-poio incocdiciorml. Não ba (\uvida. que o 
apolo de S. Ex. é coui)icional- até, quando 
eõcre ve, S . Ex. emprega a condicional-sem 
proposito . , 

0 Sa. Nrr..o PF.ÇANifA - E' que V. Ex. 
est.'L vendo o elepbante branco. 

O Sa. GALlliNo Lo:aETO- « Jl:felhor seria. 
instruiL -<~ roa$ costa.• do proprio Brazi!. Seria. 
ah i o theatro da nossa · politíca ,de defesa 1>, •• 

O SR. Nn.o P llçANIIA - Seria. nas suas 
costc.s . 

o Sa.. OA.LnL."o La'RID'O- s. E:~:. esté. 
e.>pi!'ituoso. Seria muito mel hor que S. Ex. 
\ i •esse avitado isto, fazendo o seu trabalho 
com muito cuidado, porque e stou , prestando 
a. s. Ex. um serviço. , 

A respeito dos resumoo dns seus discursos 
publicadn:s nesdc _a Constituinte, S~ Ex . po· 
t!eré. di?.er qu~ na o tem respousabJhdade por 
elles ; mas nàO poderá dizer o mesmo de um 
tra:balho escr iplo por S . Ex . Mas affirmo eu 
que S. Ex. e~creven sobre a perna; at!!rmo 
que uii:o escreveu com a _devida attenção e 
que n!lo te-v~ o devtt!o currlado; affirmo q_ue 
as couso.s do orçamento da marinha não estã o 
sendo e~tud;tdas convenientemente pelo re· 
!ator . E' isto ~ne estou affirmando e que 
coocluo do pouco ca.~o com que S. Ex:. es-
creveu o seu po.recer. . . 

Não q ueir o. S. Ex. fazer espmto, porque 
não pórle fa.?.el-o. quando S. Ex. e_ a panhado 
desú• fót-ni!l , etn 11,lgrante tlescu1do de um 
trabalho ~eu . . 

E ~<1be S. F.x. qua não estou aqut fa
zenda uror1 nggressfw. Comecei, r econ!Je. 
cendo a grande <:a pacidado _do s. Ex ._. c~ 
m€.CGi tazeudo e.•sa. affirrnaçao, comecf_n_ dl
zendo que S .!!::c não so podia respons..1-b11!za~ 
por isto. O meu intuito nestr. tnbuna e 
pedir a S . E~ . que nã o deixe ir par:t os 
Annaes e ste parecer n os t er mos em que clle 
está.. Corrija-o de I)lo1o que fique noa A mtctes 
u m tralmiho que pelo menos esteja ao niv_el 
dos talentos e <la:> apt i•lêes . d_!! S: E~- Nao 
tenho fe ito outr '.l couS<J, Biuao JOSt tficar o 
nobre Depu tado, . slnií.q aftlr ma.r qu~ os . ta
lentos e ;, cu.p~mdurlo de S. E_x _ est~,o acun& 
de~te parace1' ; porqtte é prec1so que S. Ex . 
SiJ conve11ça de que não vim fazer a S . Ex. 
uma. ug!.(res>ão. ~ 

Nii.o ! Eu ti ro deste ]Jarecer as concl uso!ls 
qua me sii.o uecessaria• para. a. demonstraçao 
aa rnin h'' &.lllrm::tçào de que se quer votar os 
orçamentos do ll!esmo mo1lo por que e!les ~o
ram votados nos ultimas dias de prorog{l,çaa 
em annos anter iores . 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 20105/2015 11: 16+ Página 39 de 43 

Tenho dito; é a boa .. lonbt_fte co1n que S. B~x.. O n1en di:-:carsn não t; utn;l. agg-ressão no 
a.poin. o Gov(:lr~no; é a boa vo;:Ltill1ê corn q:w nolH'ú Deput:u{o cio Rio de .Taneüo. Nã.o cr·eht 
a Cornmis:.;õo qnee npre.senta.r quant0 a.nte~ S. Ex. que o s~:..crifkio fei t o por S. Ex. , a o 
Os OI'çamer!tos n~• int.erGS:fiS de l'en;. srr·vh' <"!O a~sl,~· :1ar e~~ H ~J.:tJ'et~er, '"~ej.l tnalOJ' do que o 
GoYm·no do paiz, acred\t"ndo l•cm se1·v\t' " meu nosm tnt uus .. IIIi>h d1• qu1, 1JÓfl•> TJa t•ecer 
nnçi1o1 qne tl;l. logr..r a qne SUT'.ir ... u~u tl'ilbali!o-~aa; nobre Dô\iutado, eu, <1Iltes de subir a esta. 
como es te de que me tccupo. t!"thun" p:l.l':l lavrar esto pr;,testo , fiz um:-• 

Ainda llontem eu disse: qus.nclo os meJko9 violeJJCla aos -meu> p!'O['l'ios sentimentos, 
vão fazer op,~raç5es <J!lB ihe' jl'il',;com ooio- reve~ti-me ,:a. maior cor .-gcm para fltr.er a.s 
:rosas, emprEigam t~.ne~thesicos. · cen~ur;1.s qu;-~ ao pa.I'(!tC~~r do te!ator do OrçP~~ 

Ignorando o grâo d,, >onsiui lida, lo de S. Ex., 

1 

:nBllto ria Marinha liz hoiG. 
antes t1e entrar n:t_ ;:i.!Jalv-so r\.&:)te p~ree;;l'. o Ton1e S. E~:., de Ol"t.\ e1n de·\.nte, 1nal~ cul~ 
que fiz foi justifiear S . .Ex.; proceJi lle m.odo fl,trl·.> no; 8en' tr:cJx,_Jllos. Lembro-me rle qllO 
que as minha~ censuulS do8ssoui ll. S. l~x. o I !!ontem, qua.iHlC eu u-Uurlia. ~·o caso (10 OlJ(1·· 
me11os poôsivel. Fui eõte o meu pro~oder, r;1olu;: quo oo1 1prcguva· ;tncst.il:;;;iws, S, Ex. 
e ni1o creia S. Ex.. que, escripto o pa.rcc<;l' ncs <1isso: «S< V. Ex. vae me Oflilr ;tl', estou 
terrnos em que;. esi,ã esCT~iptu, en vie·~se f;lzer rnorto.» 
esta censtu·a. do alto de:sLu. t r·i\,un:l., sinã.:1 Nã.~1 c1~eht o lltlb~·e D~1putadv qnn a. ntínlin, 
julga.sse nece~sario l'azel·a pan,, justlhG>~çflo int'nção fosse mr.tnr ~ eu qne.to" cur al-o. Si 
do prote:-ito qne ':u tenho feito (:ontnt :J e~t~_, .. des ta OF!-n';u;<lo f;, E~. ~~ahi.J. · n1or·Lo, tant o 
rilização di'- !'-iü.!sila pn.ri~m•.:mt.~n·; porqu~, pí-üor pataS~ Ex:.~ 111as nõ.o ct·i~i :~ qu!:-; fosse 
acredite S. E-:., nãf) estou. f.nentlo ou;ra "'""a minh>~ i"tencão. 
cousa. O meu <i.isr,;lrS) ni'iL• é nada rna;s do Cure-,;e o noJbre Deputar~odo mel q_uc estou 
que isto; é, deéi.o o p1\inci pio até o thn. mn apilntanrto, deste d~scuido com que S. Ex.. 
prote~to contr:·;:. ;;! c~t .. ~·rHir.i"'J}ito de nn~~L se.~~ã.o ;opresenta. á con~kleraç.~.o de umn. Catna.r ~r. , 
par-lamentar q ue ]l(i<ie ser tecnr:da. po-los t;-r;.b <J. Iho imp01'tante c:~mo;, u m parecer de 
muitos e muttlplos ns.-sUt\lptos ~obr{:; que o commlss~o, porccê.r pelo qual nã.o so pód.e 
Congresso é ch~nmdo >I dc!:b:•ro;r, e~:: uma 1'2Sponsahiiizat' o nr•bre De putad.o, poi~ q110 
s essií.o em q1le niío lm nenhum nssurupto \lO· não esta ao nivel ohs apt ir\õos rlo liU mi itlo 
litico irt'ita.ntt~ (]_iJ ··~ P<:Js::;l p~~rtn.rb~::.r o e-spir-ito o!'ador, q unnto rna.i':) da cap11cid~de ele u m 
dos Srs. Depukdos. Deputa•.!o que rept·esent{). o seu Estll..io desde 

Podemos. pnrhnto. delihern.r ea!mament~ · :J. constituink, 0 j.1 teve a. \ton1'a . pois que 6 
Alg·uns pet~ectos t!e lei sã.o j n::iistentcHln::nH~ honn.L r-:e.t~ len,r.e~· tb maiorJ n. da, Cu.roa.r:1, de 
reclamtl.dus n;.~s !Jlt!USi"J.g'(JllS rio Puàtl~ Ex- ~er leod!!r da Cow:;;Jnti'ação, o an no passa•lo, 
ecutivo, Gntre outt'oSJ o ~k~ 1·cfr.lrm·:. eleitora.!, Ui:!. íl.HSL~U(;.ia ~~ü~ s r :-:. c~) .. :;.si'J.u.o do Nu8.c lt113nt(.l 
redamatl11 em dnas cU\llS'ig''-<LtS d.ll SI'. Presi· c Lauro Müller, d,x 1s illu.~tres r epresentnn· 
dente dt~ Repnhll·:~.. tcs qu" fo,;;i;tm hu11r>• n est~ Camuú~.-

V. Ex. sé h~·~ do r ·~em·,l.a .. p (1 ~ flUi~ nn a1en- Nã.o t~rn J';lz~,o . nom direito J_e p r o ctli'B.}' 
sn.gem dh·l;.::i.-!a n.o Con.~n·· ::;so :;.a:.ú(•n:d por ' ti 
occasiii.o da. inst:lilar;ão d(l. ultima s ''"ão th f;,E~,~~i'~~~~;.~:~S.-, 0 ~~~~~:l:~~ ~~~P~~,10 0 -,·,~-
Icg lslaturc:. nnterior\ primch·P~ tncu s~lg"t~m, l • :vr~.nte SHl'Viço Ue fhztn- com que 0 seu t r·:\b:•.-
Jlorta.nto, quo o aetua.l SL', PJ'c l<ideni.•J da 11 , -, 1n ,.a eol'~~·~Jl•to 1'·~-l·a os : lt~?wrs. 1~ol"gne n,ao 
Republica d!r·rg ln 3.0 Con .~rcsso i.\t1 C!0r·:~-l. pu.!oiiJ{ ,:; }11_\.S{I(Hl .:e t· prJas lllc n t•J'el!Çues oog 
S. Ex. pediu un·a lei f1\ ~ l'f~ l'O lT!H\. " h.~\ ~ o,a.\. ~YI •O,i~n·n.plws . s. ~~x . ~ó tiuhn nnv. re~pn~ t. :\ 
P~ssado UI)J.a~~)n, s._E·~-_uJ.t} ; ·~"~.l~~ !. .:tl~~.1.a a diu·nV!, o ·~ r..:l (•st.a qt..:.{~ eu e:-: pero;~oVa.-ilUC 

m~ulado de opllllc.i} e (lEI! h 110 .a ... tlllle '-· .. a ll~-" podicc l'c'SJ?OIIdc:r· pur ostc trA.balho, q u~ 
l el ._ S 

1 
f . . . t l . . 11úo tinlw. ~id<J J', :YiHto por· ~ . ~. x . Estou, 

,la ~10 r.n ·v~o .. ~1 .... :.\ll: '::!l~~n fl~n ~n.l i,~~t),lfi·~:to 1)'- Jrto,nto ~ prP. :~tn.Jld ~ J 11 S. Ex. u :::erviço de 
do lei sobre e't" .. ••:lm1'.:-> pe.o s ..... Hkl _G"n-1 ptov~c:ll' de S, Ex. ~_ ,~sa clechrnção, 
çalvea _Chaves. S ) pro,Jecto rnecew &jl; <l'o- , . . 
va.~ão, ''Pllrove·o o ::ie.ilado, o rGm,,t.t,;-o p:l!'a 1cnho cG!lC]Il!dO. (Mtl•lo úcm . ) 
a OamarR; s L· não merecê, n-:joite·o, e d Gixc 
Jogar nara que outr·o se apresente. O §a• . NHo Pe~anha- Pe<;o n pa· 

Nesta Camara !llÇ81llO ha Ulil Pt' o)jccto oe lay!'a. 
reforma eleitoral. Porque não ~ cfdolo pat·a a 
ord.c-ln d o d J;t, ]"JO~'Qlle nã.v se o discute, uão 
~e o rejeita, si J eve S8l' t•ejr,:Jt:vio 1 

Podemos 'liscnti! ·(· e vDLê!·i'"u á vista do 
modo pür quo e~ tüo so-nrh..\ i'lilr~, l~Hiuh:-~dos oi; 
traho.Hws cta CO.!tJat• ' · I''Y'' q1l'·' está ~emlo 
organizada n ordP.m do rlia ? C<,l'tammlte qug 
não. 

o sr~. PRV:SJDEN'l'!!: - - B.;té\ finda a hora . 
O S . ?oi' 1T.O PllCANHA- Requei l'O a V. Ex . 

que consuHe a cu.mara se concedn pror·o~ 
g:~((~o \\o te:~i ~O \~cst in;\.~~o á 2:• parte da. 
or-c.\ 0m U~l •lia p11r urna, hora. O · debi~tG j :\. 
ViiB longo r. eu de o;fjo responder a os S rs. 
Deputados que se occuparam do Ol'ç:tmeut.o. 
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Consultado, u C:mJM:t ncg-n. a. prorogação r Reeorreriltll a S. Ex. o g, .• Minis f:t·o da. 
p~·liola, · Mat·inh;~ e r,ste julga-se inwmpetMte :rnra. 

O Sr. Nilo Pe~~ú~~ha-Sr. Prcsi· 
dente, convém aecentua~ bem que era meu 
11cvm•, depois dos discw•so; pr·onurJcbdos du· 
rnntc 1\l dias, vir ao encontro dos meus illus
tre.~ co!leg<lS e dar as explicações que SS. Exss 
desejam, -uão tanto pelo dbcurso !lo nobre 
D"putaào uo Espirito Se!.nlo, n quem elevo 
tod.:t a considamção, d~sde q_u0 S. ~ x. se 
,ooo11pou nl)cnas do rnct•iio Jitteral'io do pa. 
:recm· I~Jln ngg'l'essõr1~ que err não es11era v a, 
fmerecer, m<ts em attonçíio aos l111m11i3 om-
ltlo!'GS.,, • 

O Su. GALmNo LoR"B'l'O- Não apoh,do !. .. 
Fim t> ;\íseu~SéiO ;<;\il>1a vela hora. 

PaBs<-:.-se il hora l1~:stinaáa ao expediente. 

O §a•. ~'!'.• scc,.et~rio (scl'vimlo ele 1') 
1proced<~ a lcicura 'lu ,;eguinte 

EXPEDIENTE 
Oilicios: 

Do Sr. I" secrGtario do Senado, de tl<Jj:), 
r•crnettendo um Jos autogru.phus •1a tlesolu
·ção do Cungt'esso N~cion:<l, OAtorbl.rdo o 
,Pod<.•r Executivo :\ conceder um a.nno de li
'cença com o respectivo ordeuatlo :ta cidadão 
Ztlopllilo Br·a.nda.o, tbesom•eiro da adntiu htr·&,· 
ção dos cor-reios do E~tado tle :>1inas Ucraes. 
- Inteil'ado. 

remediar o r.aso, •)unlldo poJ.ia, creio eu,ahl'ir 
um peqtceno credito pm·a. :mpprimeuto da 
vel'ba. 

Pedem elles r. Cil.mara dos DeputadO$ um 
remedio para, :; sua situação, o qual e de 
justjc;a; são pobros opemrio3 que precisam 
dos':e~. recursos paro.. a. sn:1., subslstaucitt.. 

Re~ebi 1t repms~nt.t,çiio h<Jntem, ga:mclo j it 
\tão podia apresent:w ementl~s 1\0 Orçam.,nto 
do. ~1a. r·inlw. om 2 11 .. discas.ião; e-, nrt 3a dis
cussão, ct'eío e:~ que niíD oll pricle apresentar 
omemltcs augr::antando o despcza, porque o 
Re~imento niio o permitte. 

Rm todo caso, mando a rerresGntação á 
Mesa, afim rlc q116 el!tl s~ <lig-ne rcmettel-a á 
Commi:isão de Orçatneuto, que verá si é pos 
siveí, como me amrmou o Sr. relatm· do 
Orçamento, tl. apres";l±açiiv de umll. cmcnd11 
angn1entando a "'lerba. d;~sde quo essa. medida. 
parta úa mesr.ua commissiio. 

O SR.. KILO Pmo)ANHA.·-Enminat•eí o as
~nm o to. Si esti.ver nus tet•mos dil. emeu!la do 
nobt:e Oepuhtdo pela Ba'li~t .•• 

O sa. TllltXli:IRA Di<: SA-A cmen·i:t. do nobre 
O:,pul,atlo pelu, B1.Llti>t n!itura.lmeu i;e ser iÍ. re
jiJjtada., porqu8 tl Comrnissão clou p:rr.ecer 
contrr~rio . 

V. Ex. dir.se-me que uma em~nd:t, augmeu
tt\lldo despezv. , é ""l!ni;;si I'Ol mesmo em 3" rl is ·· 
cm;são, dr.s<lo q•w po,rt~ <la Cornmi~MO. 

O Sn.. NILO PEçANI-t.\- EXB.minarei o cnso, 
Do Minist~rio da Justiça c Negoc:ios lnte- nfim de ve.r "-'~ a Commlssií.o pódo mo.ndar 

rh>l'€8, •!e 31 do me~ lindo, ~atisfaz~ndo a um~. sub·e•r.enda .. 
rer}UÜ::t'.:.,·ão (lesta Commi~sã.o, no oifici.o n~ i67, 
ncJ ;!3 <lu mez pl'OXimo [ntS><irlo. A quem [(;z 
n.reqaí,;ição.-A' Commi~sãorlo Putiçiio c Po· 
deros. 

Llcqnori ment.o : 
D<J Flr·ígida Fhvia 1le Oliveira tion"nlvos. 

pAdindo uma pcn"ii:o. - /1.' Commiss1io de 
Pnnsões e cont~1s . 

•o !§r. 'iS.'eix.e; r·a de Sá- Sl'. Pre· 
si,l•mle, tre~ opm·nrios do cxt.incto ll.r~c!l<LI 
1le Murinh~ de Pern:.1mtmc'.> t'aclo.mam rlo. Ca ·· 
,maro. tios Dopn\fltlo>, por mGio tle petlc~o. 
lumo: proviàenci>> ~e _rermo.c;il.o a um~t gt't": 
,v:ssuna e cruel IDJUstrça, que estao sol-

l
frendo. 

Esses operarios for~rn !'eformados e r~ 
cebiarn as srHJ,s pen!'Õ2S pela vel'lliJ. peculio do 
!mo»tapio rlos opera rios de -m<wi~ha. 
1 Sn ecedeu, por0m, que os refor:~mrlos dBsde 
1D.ntr;s d>t . procltl.Inação da.. Republictt , ·,. iessem 
jl'~ceb ••t• as pensões JlOl' esta mesma vedJ~, 

1qne nii.o poude comporta.r a ttespeza, tle morto 
f que ~llos ficaram p1•iva.dos de receber as suas 
ipeusoes durante nove mezes. 

i 

Vem ó. Me~n.. é l id·\ o mwia.chl. ás Commis
silQs de Orç"''t!ncnto o tle Ponsõe.~ n Contas 
n:n :l. ~·epl··:~,t~nt. ~LCjào dos opera.rios pensionist.1.s 
do ''xtínuto a.t•senal de marinha de Pc•rmom· 
buco. veuindo o P<lg l1metlt<J dtiS r ospectl'l tl<l 
pt..in~Õ:J:J. 

0 @91•. ~.;s>HCI'":'Lld ioo fi:uu]~h·a 
- St' . Prc;ider,tc, vcni~<) ['azer um pe,li<io e 
rün lllll>J. u \cla ll taçiio ó. hom·;ldit Mo,a, I'Cla· 
üvamento á ul'g?.niza\•Ü.o rl~1 ordem d tl' <liü. de 
hoja ou da m.~dem do dia d ;1S ultimat~ sos.~ões., 
de,;t:J. Camara. 

A Caro.nr.t de v o co;ll'pt•ehcndcr· q ne, se fo
rern ac~u rnub.dos os orça~f>nt..os na. mesma 
or·dem do rHa, r:t. SESS.fto cxgota-sa intQ.ipa 
mente estcril, de fót•ma Qllfl nós t eremos 
a pena:; vntcdo os Ciii4itos qu) o Governo n os 
p~diu o os t~l·ça.mento~~. 

E' verd"-de que um;t dus fm.lcçõGs p ri oci
l)O.'~S dil C<;tmU-1'!~ é da~· :~.o Go--qerno as .Leis de 
in eiost m:.ts T1:io ~ esb~- a funcçã.o unicr1,. , Não 
sa çomprellcnJJe qu~ figul'em constantemente, 
n~1 urdelll 1lo diQ, dlseus;;ão d.<) proje~tos de 
~umm<> illlportt\llcía., como ;tq uell~s que tm-
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tam do. casamento civil, do estado do sitio e 
da reforma eleitoral (para, aquelles que en
tendem ser esta, medida necessar-ia) e que 
sejam sacrificados absoluta e inteir·amento 
pelêt discussão do:; orçamentos que, segundo 
me parece, não devem merecer esta absoluta 
preferencia, de fórma a absorver toda a 

,Bessão. 
/ ,, Fui testemunha, vi V. Ex. OJ'ganizarsabh•"

lilénte a ordem'do dia de hontem, divicliudo-a 
em duas partes e collocando, na primeir;t, a 
discussão do Orçamento da Marinha, que já 
vinha debatido, e em seguida outros projecto::,;, 
como o que diz respeito ao casamento civil; e 
na segunda parte, em primeiro lagar, o 
Orçamento da Receita e outros pr\1jectos. 

Não sei por que se inverteu a ordem do 
dia de hoje, dividindo-se- é verdade- em 
duas parte, mas, collocando-se, na primeira, 
o Orçamento da Receit<t, que não vinha lon
gamente debatido e, na segunds,, o da :rviari
nha, já debatido e que era. de presumir fosse 
encerrado. 

Vê V. Ex. que se trata de uma sessão es
teril. 

Acredito que não é funcção unica da Ca
-mara dar creditos ao Governo e votnr orça
mentos. 

0 SR. DINO BUENO-V. Ex. ha; de convir 
que a Camara. já trabalha hn, qnatro mGzes _e 
que sómente agora pócle tratar dos orça
mentos. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- V. Ex. 
ha de convir tambem que, nestes quatro me
zes passados, a Camnra npresentou nume
rosos e 1mportautissimos projectos, pal'tidos 
de todas a:; bancadas e que o andamento des· 
ses projectos se verificou, chega,ndo alguns 
até a 3" cliscussão. 

E' aumiravel, SI'. Presidente, que o nobre 
Deputado pelo PhLLlhy, o Sr. Dr. Anizio de 
Abt·eu esteja. até o presente com um dif;cnr,;:o, 
sobre o projecto relil.ti vo n.o t'st.ado de sitio, 
interrompido ha rna.is de uma SIJnl:llla ! 

A Camu.ra comprehonde que não podemos 
deixar de discutir alguns projectos impol·
tantes, que figuram ha muitos cilas nn. ordem 
dos. nossos tra ba1hos. 

Creio que não é attcnt:'..tm·io d<>.S bo::ts pm 
xes :parlamentares o pedido quo íhço -no ~eu
tido de se dividi!' a ordem <1u dia om duas 
partes, collocando-se, na primeira, os Ot'ça
mentos e, na segunda, aquelles projcctos, 
dentre os quaes alguns nté s-to reciamad.os 
pelo proprio Governo. (l'rittito bem.) 

O Slr. Pre§idente- A Mesa não 
pó!le attender, , n:.t organização da ordem do 
dia para a proxima sessã.o, ao pedido do no
bre Deputado por Pernambuco, visto que a 

Casa actualmente está occupada com a dis
cussão de dousorçamentos. 

Tem sirlo praxe invariavel dar preferencia 
á discussão dos orçamentos. 

o SR. E-sMERALDINO RIJ.NDEIRA- Sómente 
praxe~ 

·~ 0 SR.· PRESIDENTE-Nã.o existe disposição 
regimental, determinando a preferencia, mas, .. 
a praxe, neste S'.mtido, tem sido invariavel.! 

Acredito que, nas sessões subsequentes, a" 
Cc;.sa ficará mais alliviada de trabalhos orça
mentariÕs e então a Mesa attenderá ao justo 
pedido ao nobre Deputado por Pernambuco. 

O prazo marcado para a a.presentação de 
emendas ao orçamento do Ministerio do In· 
terior esgotou-se .hoje; p.or isto, vou enviar á 
Commissão competente o projecto e as emen
das. 

ForalJl. apresentadas na sessão de hoje, ~ ~e 
setembro, a.o Orçamento da despeza do Mmls
terio da Justiç:t e Negocios Interiores, as se· 
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 118, tle 1900 : 
Accrescente : (Rubrica n. 11)- Augmen

lado em 100$ men:-mes para aluguel da sala 
destinada ás audiencias do juizo seccional de1 Minas Gera.es. · 

Saht das sessões, 31 de agosto de 1900.
Alfredo Pinto.- Leonel Filho. 

A' rubrica n. 26:- Gymnasio Nacional, 
Internato, material :-Para acquisiçã.o de uma 
mobilia, tle accordo eom a hygiene escolar, 
25: OOO;f.OOO. 

Sala das sessõe8, l de Eetembro do 1900.
Celso dos Reis. 

Onde convier : I 

Fica. o Go·;er•ncJ autorizado a contratar o. 
estabelecimnnto de um rogi:5tl'O de untos, na 
C:tpi tal Fctle!'al, regulando o l'espectivo ser· 
viço. 

Sala das l-!essões, 1 de ~etembro de 1900.
FJ·edericu Bm·ges. 

Ao art. 2° ~ E' o Gov~:;rno autorizado a 
subvencionar memalmento, durante o actual 
exercício, o .Tnrciirn Zoologico, desta Capital, 
co!l< a. quu.ntia de e :uOO$. a titulo tle _auxilio 
pm·a. a. ma.nutE·nção daquelle estabeleCimento. 

Sala da.s sessões, 1 ele seternlJro de 1900.-
Joaqttint Pi1·es. - I 

Ao n. 8 : SAcretaria da damara elos Depu
tado~.-E~evadas no material as seguintes. 
cons1gmtçoes : 

A 10:000$ a destinada a papel, pennas, etc. 
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A 10:000$ a clestinad" a limpeza e asseio 
do e!lificio e salariDS dos ;oer-rentes. 

A l6:ü00$ a destinada [1 dcspe-.tc~ extraol'
dinarias e even tut•es. 

Sals. das sessões, l •le sotembro de 1900. 
Ya.= de ftieUo.-Angelo Netto,- hse Boitc:t:>;, 
- Castro Rebelto. 

O l!!h•. P residen1:c- Não havendo 
nad•• uut.is a t r atar, designo para seg-unda-' 
feira, 3 do corrente, n seguiu to ordem áo din : 

Votação do :projecto n. 99 A, de 190!•, pr.
recer sobrr. t~mAndas n''· 2• discussão do pro
jecto n. 99, deste anuo, que reo1•gaui za. <\ 
jn$l ioa do Di~tricto Federal (discn&>iio· unic~) ; 
' Votação do projeeto n. 73 A, de 1900. eom 
parecer sobre a emenda. olferecida em 3" dis
cu>são a.o projooto n. 73, · d~ste a.nno, que 
rna.;1tém o titu!o de eugeuhoiro geogra.pho 
ao!falumnos da Escola Polytechuica da Ca
pital Federal, que termlnllrem os m;tudos rio 
cut·so geral de accordo com o reguhlmento 
ue 1896 (3• discussão) ; 

C<mtinu.ação da. 2• rlisr.11ssão do projecto 
n. 96 A, de 1900, com pa.t•c•co.>r sobre ernen•IHs 
oJfel'ecidas para. a. ~· cliscnssiio do prCiject.o 
n. 9ô, deste anuo. que rt xa ~ d9Speza do Ml-
nlsterio da. Marinha. para. l90i: . 

Continuação d"' 3" discussão do projecto 
n . 70 R. de 1900. com pa.recer sobre emenliHs 
apresentadas para a. 3" discussão rlo projecto 
n. 70, d<lSte :m no, q ae OI'Çil tt Receita Geral 
rla Re:publica p a.ra o exercicio de 19Ul ; 

Continuação d<t 2" dis~u. ~sii.o do projeoto 
n. 87, de 1900, mandando obsePvnr varias 
disposições pa-r a fiel execução dt~. l6i do e<\sa
mento civil; 

COntinuat;d.o da 2• discussiío do p rojecto 
n. 85, <lo 1900, regulando o Mrteio milit.llr; 

COntinuação da 2" discn<são do projecto 
n. 178, de 1898, do Senado, com o !'arecer 
u. 204, de 1899, regulando o estatlo de sitio; 

3• discufsão do proJecto n. 46 B, de !899, 
~ue exige que as sentenças fina.tlll da compe
tencia do Snpl'emo Tribunal Federal, e quan· 
<lo este julgue collcctivamont.e, ua rórma <la 
r.onstitu iç i'io e dns leis em vigor, sejam pro· 
ferid:os com a. presença rle 10, pelo monos, dos 
juizes desimp3didos daquelle tribu <lal, e dá 
outras pt•ovidel!cia:;; 

Discussão u nica da indicação o. 30 A, de 
1900, estabelecendo a.s regra s a seguil'- se no 
exame, dlscussrio e vob\ção elo projecto de 
Codigo Cl vil, or:Ianizado p~lo Dr. Clovis Be
vilaqua , a convite do Governo, com os pare
ceres da Commissão d<.) Constituição, Legis' 
l açã.o e Justiça e emen<"•<~. da Co1muis~ã.o tle 
Polida; 

3" diecu:;sã o <lo proj•Jcto 11. G3 R, 110 1000, 
redl\cciio para- 3" cl<scussão do ~·rojecto n. 63, 
deste anno, que crea mais um ba talhão ele 

in!i1r.tnria com qur1tro comp•tnhia~ na Briga.
dil. Polich'l da Capital f'ederal; 

2• •líscuosito do pr oject.o n. il5, c1e I 900, 
autoriza.>:do o Poder Execntlvo a abrir ao 
Ministm•io rlns Hehlçãss i":xteriores o credito 
de 80:0 -o~;, ern moeJa. concnte, supple'nen
ta.!' a.o a1·t': 70, n. 7, da lei n: 652, de 23 da 
novem b'l'O ele 181l9i 

2' disoussão do projecto n. llll, da 1900, 
antorizando o Podel' executivo a. abrir ao 
Mini<>t<>"t'io rla Fazenda o crediio es~ocial 
de 4:1178$08•1, .P'' .rn. pagamautç, d·.~ gratifica 
cão ao t\nca.rregarlo d?. guür,Ja. e conserva<;<'io 
da. fazenda dos Dous Rios, José Joa.qc.im Ray. 
muntlo Sobr inho; 

S• tliscussão du pz·ojecto ··n. 97, de l fJOO, 
:;utot•izando o Poder Exacnti•: o a abril' ao 
Miei~ter·io da Faúuda o credito especial de 
77!2-17$0SO, para or:coner a.o pagamento das 
contas d() m,~terio.l forr1ccirlo a. C as,, da. Moeda 
em janoil•n tlc 1898, p ela Thc Bra~ilian C<Jn· 
t1·acts Co1'._ooratioo1 ; 

:3• disous:;ã? do projecto n . 104, de !900, 
autorizando o Pou.er Exe~utivo a abril• ao 
Miilist.~rio d<1 Gllerra o c redito extraordina
rio de 5:419.~720, para paga.r ao !• t~nentê 
da armada Nelson d~ Vasconcellos e Almeida 
os vencimentos qu:; lhe competem como pro· 
fes~o!' do Collegio Militar ; 

3' discussão do projecto n. 105, de 1900, 
autorizando o Po•ler Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justi~-·• e Negocios Intet·iores o 
credito especi ~tl de 825$576, pata pagamento 
dos vencimentos que competem ao escreYent.e 
,jur11 menta.do do Juízo Federnl Antonio Jtodri· 
ga~ Gonoulves <le Macedo ; 

3' discuss:i.o do ~rojecto n. 100, de 1900, 
autoriZ<\ndo· o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerlo da Justiçe. e Negocios Interior es o 
crellito de 80:000$. su pplomeutar á. verba. 
n. 14 elo art. 2" da loi n. t\52, de 23 de no
vembro de 1899-Di ligenci~ Políciaes; 

3' cliscUS$ão do projecto n. 54 B, de 1900, 
que nu torizll o Pod~r Executivo o. abrir no 
Miuister io tla. Iudustria., Viação e Obras Pu· 
blicas o credito snpplement:.lr de 2.912:615$.'>25 
~verba 17• elo o.tt . 21 _,,,_lei n. 6~2, de 2:3 _de 
novembro rle .1899, para occorrer ao paga
mento rtas t,1xo.s de esg-oto d~ Gapi tal Federal 
no corr ente exercício ; 

Disous.'lào unica do proj3cto n. 11 A, de 
1900, omemh~ do Senado ao projecto u . 11, 
deste anno ( 130, de 1899 }, que autoriza. o 
Poder Executivo a abrir ao Míaisterio da 
Guerra o credito extro.ordina.rio da somma 
!l e~essuria para pitg'!U' ao capitão <.le fragata. 
Al!i'etlo Augusto de Lima. Barros e oukos os 
vellclmentos ln1egrnes qne deixa1•am de re~ 
oober !lO pcriorto comprehcndido en tro<\ da.tu. 
de sua;· de:!l issil"s o a de suas r eintegraçõM, 
e dá outras providencias ; 

3• disc·.1~são do projccto n . 14, de !900, 
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ê11Jprovadoo regulamento p:un. a Direeção A;•tilheiros, uma vez que tenlw.m side trans
Ger<ll t~e Contabilirktle da Guena., corh as ferido~; da.quelle estabelecimento 1)a.ra. a Es
moditcações feitas pelo Tllesouro Fedl'ral, coi:1, Milita.r, como premio pelo aproYeita
coníeccionado pEdo 1\linisterio da Gu.oJ·ra, em montu obtido no respectivo curso ; 
virtwie do <<rt. 20, lr.ttr;t E, da lei 11. 5ô0, de ,J" discu::;são do projecto IL 58 A, de 1900, 
31 de dezembro de· 1898. e enví:v',o cu;n a de-t.ermiml..ndo que o cumprimento dos con
mensngem de 2 de dezembro de 1899 ; t1·uctm:; cl 1,-ís o cumm<:;i•ciaes :·erá exigivel no 

3" di.->cussi:'í.o do projecto n. :37 B, d: JDOO, 1 pl'iuwiro div. utH seguinte, si o em que se 
redncção do a,d,Jltivo d.·:,taca.·ln, em vi1·- veiJeer• o contracto for feriaclo; 
tude do <.t.;·t. 132 d.o Rc.gin-.ent,> b~t:l'i•n, n:1 2" di:~cu:;são do projeeto n. 15ô, de 18\'19, 
2" discu::;süo do pr,ljedo n. 18:1, de 1898, do concedendo a Lom·enço da, Silva e Oliveira, 
Senado, que reorg<lnizo, o quadro dos otncitw~ ou a empreza. que organizar, o direito de con
da armada ; · - struir, <:m uma das illl:J.S do littoral desta 

3a discussfio do projecto n. 49, do 1900 c:rlndc, um trapichi~ destinado a receber, 
(n. 183 A, de H\99), mandando conferir rtos tlurante trint,, anno~, inílarnmaveis, exp1o
ofilciaes alunmos dn. Escol'" Militar· do Br;lzil, ~,:i vos e corrosivos, nos termos da proposta 
que condnirem O CUl'W de ongenlttll'Í<L JW1o qne apresentoU ; 
actual regu1nmento, c;s me:·t~Jos titulm; sckn· 2:. discussã,o do projecto n. 77 A, de 1900, 
tHicos passnílos aos quo o flzer;lm pelo r·e;;U- dedarando abolidos ;ls transfercmcias para o 
mento de l 1174, eom p3-l'Ocor da.:,; ConHni-r.iíe·· Estado !víu.ior do Exercito c1os tenentes e 
ele Ma.rinlla. e Guen·a, de lt;~J9, o de lnstl'Uc- 1"' tenent,;s das tres armas combatentes, com 
çJ.o e Sauile Publica, deste anno ; substitutivo da Comr.nissão de Marinha e 

_23 discussão do projecto n. 109, de 1000, Guet'l'}t; 
dispondo que o c«r·go do direct~Jr do F~omlml Diseussão unica do projecto n. 129, de 1897, 
Militar seja provido por o1Jlci,:;J snlnlteeno :mturiz;mdo o Governo a aposental' o rnachi
ou ·capitão eff~ccivo de qua.lquer corpu uu nistn. de Pcla~se da Estrud:a. dc:l Ferro Central 
arma do exercito, ct:m pE~.tecer da Comn:.tiss~lO do 'Benzi!, Jose Rodi·iguGs de· O li veieu. Br·aga, 
de Marinha e G~;erra deste anno ; cnm voto om separado; 

2a discmslo do projectJ n. 49, de HlOO, Diseussão unica do projecto n. 8G, de 1900, 
estabelecendo r0gTa.:; p:na a inscripçi\o . de autoriza,ndo o Poder Executivo a conceder 
todos os braz.ileiro:; que exercercnn a prtdh;s:1o seis nM·'.CS dt3 liccmçn, com m·denado, ao ba
maritima e organiza o so1·kín do pr'l:"~;o:d 1h·;.;- chn.1·el J\1a.noel Eugenio Pereira l>laia, ama
tinado ao serviço da,arma.\n ((~v;.il o suh-;\i;u. IHFUS0d~\ BibHotheca N;\donai, J>aratr<\tar 
tivo da CommissEto de IihrLhu c G::e·:·rn. ::::•h de sua saul!e onde lhe convier; 
n. 8, de 1900. instituindo a in~cL'ipr;ão mari- Ut::;cussão unica elo projecto n. 162, dc:J 1899, 
tim~t olJrig<Lturi&. para todos os iJP<Lí·i1uit'tn:.i e\JIJCedr-~tldo á viuva do jur·iseonsulto e ex
natos o~ na.tur<1;izados); St~nadt.lr .Joaquim Felicío dos Santos a pensão 

Ia discus::;ão do pt·ojectn n. '70 A 1 do 1900, nwns:;l de 500$000; 
declo.rando que, uno liquirlílç~G do trmpo •le Di::;cussão uniea do projecto n. 68 A, de 
serviço para. a concessü.o do meio soldo. n:\o 1900, autorizando o Poder Executivo a pro
será descontatlo apuelle qu,, for p:t:'srulo no rogar por mais um anno, sem vencimento 
goso de licença pn.rv, tratamento dn ::-_;,_,udn; a.!gum, n.· licença concedida ao eugenheiro 

Ia discus~ão (1o :pto.hcto n. 42 A, drJ 1\JOO, civil AgiiL.;t·to Xavier, preparaçlorde chimica 
ma.ntemlo a instituição tlo jury com :; corn- ot·ganim~. Lla. Escola. Polytechnica desta Capital, 
petencia que ora lhe coJJe: vara o julg:1tllento parn. tratar de sua ::;aude onde lhe convier; 
dos crimes sujeitos á jurisdicção fr::dtwal e á Dbcnssão unica do proj.:cto n. 122, de 
justiça, local do Dürtricto Foderal e tnodi li- 1900, autorizando o Poder Executivo a con
canclo a· composiçiio e o funccionamento uo cedm· <1o ur. Agostinl10 .José de Souza Lima, 
me~mo tribun;:l; lento da Faculdade de Medicina do Rio de 

3" discussão do pro,jecto n. úl A, de 1000 Jntwiro, um anno do licença, com ordenado, 
(substitutivo ao projecte n. 1, de 1898), re- pam tl'atar de sua saucle :fóra do paiz. 
conh~ce_nóo _otricialment~ a, actwü Acn.demia. Lev<tntn.- se a sessão ás 4. hor<lS e 40 mi-
Bl'azlletra tte Lettra.~. funua(la na Cu.plLal da. nulos da. tarde. 
Republica, para a·cultm•a o desenvo!l·iment.o 
dn. lítter<l.tura naeionnl, e dando outras 11ro-
V1dencias, com substitutivos das Co:nmi>sões 
de Instl•ucção e de S<tude l-'ulJlico,, de 1898, e 
de Orçamento (tD~:to anno; 

2" discussão do pwjer:to rL 108, de 1000, 
ll1;\n(hlldú computnr, lX\.l'a <.\. refmT.ua. !lOS 
ofikiae.s do exe:·eito, o ternpo que houvm·mll 
passado no extlncto Deposito de Aprend.i~es 



Cànara dos Oepli:ados +Impresso em 20105/2015 11: 18 + Página 1 de 32 

<JG:I ;:;;~\:·;~.\.() ::.~[ ::; üll st~;,· :1~~-.nn:._o r.lJ h~oo 

.Pre;;ú.: •. ·n,·ia d,_,;:; Si··~ Vr;;~ ''~cJ Jfell;•JPr~csir.enti~ 
u /\.11gdu .1 • .Ve~tu (.2•) S.:.'t~:ret ~wio} 

Ao ln0io-dia Jll1 0C.8d~-se ;~. chfl.Ln:,da, á qnal 
l'·~~powl~n~ os ;:.)rs. V:.tz .. de ivle.Ho, Angeln 
Ne'tt.J, Gn~tão ~~.:t uonh:~, í.·::-.. ~r.rt) R.ebf .. Ho~ GH
J;~·l •J &'1.ig;ulo, Fr~3der"iC,1 BPt'Jte;!, Gonr~alo 
Souto, T~.\·ardi ~ tc Lyu.l.~ Ernürb \:.!outi :~hr,, 
Gorw:_.s do l\hHo.:.;, .1 nvt~.,-~ciu tio ,\gl.lÜI..l ', áJ'aQ.~:.r 
Góes, Al'ro:~etln.s G;dvüo, H.nymundo de l\11-
ran~la,S•:;;~bra, t"till.on, Fellx L--h~S~1t; J.\ 1\fa uod 
Cae.t~1.no , Eug·f~lliO Tottdnho, Adnll :~:L·to 0-;iiu:.:u
rãe~~ Pn·ca11}lo~ Mt"!nte.negro~ Gãldnw Lr=i·e.t·~\ 
Pính~iro .J nnicJ•, Cebo à--ii) Reb, Deo~h~~ aao 
f1;: Souz;·~, NHo Pnç~anha, Lourenço BoJHlst·::; 
Silv;\ Castro, Custo;!i<J Ccebo, Au:di;cHO (],;" 
So.otn.~~ )1!1rtins Teixeira~ Olivúir~• F'iguei
re-d.H,Jqqu im B1·~~·:p:; ? I.~·-~tc"á-tJ L•):,;O. Theophite 
oHonl, \"il'i::to ~íH··e:o.r""mh~.~::.;. J .. ,~e Bl.)!l i irt.'io, 
E~perí · 1 iiio, P~t":ld<) Fíll:.;J~ Bueno de Paiva, A1-
il'tdo r•intu~ Leont~t \~'i lho, l.\tCt7~}";,0 Ta.·.·are3~ 
LalHlliljJiiro ~J;~g·:d!ü~ r.·s, :~:tanoel .. i.1U!genei•_;, 
Jt<l 1 1~n·~~~~ P1n.eu 1 ~1, ü ll:\!!•'1'10 Nl ~i.<YHÚJ L..l.iúfll'· 

tiHt;. ;~iil' .n.:·a . . \zl~Vt.:\~a, [\üdt~. Junlm', Domiu
gn•:;_; de e;.,.;,, r·~.·, U~l11) Bu•_~no, 13\H~no de ~\n
d.ra Ja, i\.rínl pJw Gol do, Elta8 FHU;~!.~.·, Ca ja·_lo, 
Ccl1(;~uato Hr(fga, .r'\Ze-.·!.~d~~ J\lfa("ql.!~:s, Xtl -:·w:· 
u~ Abtlt:ddil, , T .jx(~·j :·~\ Hr;·I, :H.i;"io~ Linüolpho 
SOl' I':'~, !.'vlauoci Ai ~.:· e~, C; : r !o:-\ Gn ·.- tl.l-r-~\ u.ü, 
p,;uhL U.::~ mt~.,._;. Fr~:ncis ;::u T ... kHt•no> i.-...;e:J.!'ç;..i.l 
Es,.obtJ.t, ..:\. u,;,·•Jl i~.!l •J BadJU5t( e V: ;~l:'d,·:ia.!.!O d.~ 
l1..lbuque-:.·q,ut-• . · 

Deixa!n de c ;~mpnre.~:-er cnm c...'{U:--a }}artid 
l'"-<k üS Sr.•. Urbano Suntos, Julio de Me llo, 
Catj lns d:~ Novo.es, .;osc Boü.-nu~, Ag-:~.pi!o du:J 
Suntos, C~rlns M.areellino, :.-ll.JUC] uerqn!i'. 
Serejo~ Sã. PdX:üto, Au.gusto 1\"Iontenegr~, 
Arthur L~·1nos, Pçd1·o ChermonL, Anto.nt.) 
B"stos, Indio do BL''>Zil, H.mlri gues FernawlG>, 
Uu·istino Ct·uz, Gneuelh~ Hou1·iio , Cnnna 
:J1a.rtins, Thont~z .. ~ ccioly, Eloy i) ê"l Sou~ > L, 
Sonr<il> Neiv., , Trin·lade, c amillo rkHollan•Ja, 
Silv<; Mal'ÍZ Celw c.l<l ~ouza, Mo;•eir;> AlV··cs, 
Eslacio ;, oit;1bra, Pedru PB.l'llamLnco , Jose 
lJ<mtte Epumi::o :11ias Gt'•1ci:ú.io, J;:viniano rie 
Cat<v;dJ\o, l'ylvi<; !\Oltl~l'O, Toota, Finnc:bco 
Sodr(~, Ve rg·uo Je Ab1·eu, A ! vos Barbv.sa., _ To
lentino do8 Ea~'to~,, .!o5é M:oujttrdín1. il'Jnou 
M;.Lcbado, Hen!'ique L~t.~~d·>:n t Pel'f.ij'a dos 
Sautos. Julio Santos, João Luiz, llclafcnsu 
/d.virn · li':i..'anciscu Salles, Hen.riqne Sal!es 1 

:Mv.tta • Ma.cbttdo, Sil)"eÜ'a Druunnond , Lin-
tlolpho Caetano, Alfred0 Pujo l, Uustavo 
UGtioy, "Firmian u Pinto, Oltvmru. Ur~aga, 

·Vv. loís de Castl'n Paulino Cc1.rlos, .\Jfl•e·~o 
Eili~i , I-Iuru}.;,neg'hdo 1Je _ 1\_{or i.ke~~, Oviüi_o 
A. lJl"'ituteg, J uã.o Ca.ndir!o, Gtn_ll()n, .-\ngelo P1~ 
nhcü·o e Cassi:tuo Jo N:J.<oimento. 

E sem C!lU~a. os S1·s . Josó Avdino, F l 'l>H
cisco Sá, Augn~t~ do Freita5, Il.odr ig-nes Lima., 

31 

l\·fo.r·cclino 1't'Iou1~a., n~~redb 1.!r3 Sá, Sam]Jaio 
;'erra!.. N'· Json cie V:~:;c•alt::·d lü''• .1 ;.;gw>to de 
V;~:=:cor:.Celio::. t Sá Freire~ ít.anl Bi.1.rrcso, Mar
ti nho C·m• ; ;;s, Alves ,~,; Rt·i to, l:li.>,.lolpho 
Ahr':.H:, !'.lont(!ieo d\) Bn.rro~, Ca.rneito d e Re .. 
zen.de, A(ialbertc t··en'f\Z1 Arthur TorrAS, 
cu~t~1 Jur:iO!\ .louqu i!n 1\l·lar.··. f-t' lorianQ de 
Mo.t·.:~e~,- Ed.ruundo rl;1 l<'on"dt.~c~l--~ Al\thur Di~tle
r·\~~isen, B(•.ne.Hctv do Pm."lí'l~-. Al;~!h.:al' Guim:,_ .... 
:~:·~Tf·s, V~otor~no Ytont-'2\: i'o e Pinto d& Roohu. 
AbNH~~ a SG~:::ão . 

l~t lict-. e posta crn discu:;sã.o a. acta .. 

O l§r. -~~~;.'J lld~u:o ::I--':;~-reto - Sr .. 
Pl~,,i-oidente~ a le i tlll'O. 1 to~ <iÍ.9l:UI'~us pronun
c.i;üic s Ha Uttü.!.•.D. s~ .. =-~s5D pelos nubres Depu-
Lttrl.o~ p~io Rio G~·ancb do Nort~~ Parei. e ~io 
l;e Ja:Jmro, ffiiJ ,\ ;-_• lt~r:uiuoa. :.t vir á tribuna. 
Ht :',i. 1l' nlg•:nrws (.!.or~'l itlera~~óes a. p !'ll:poslio da. 
rwta e n, Litulo rle :.·x.piic:.o.çãt.> p ... -s!lo.ttL 

C:n r .. •t\Çrn•.e.i pekt uHilnn !.! ti t:l"Ci IJ!~l itO l.n•eve. 
lJi.ose o nOIJr~ D"put,;.clo pdu R lo de Janoiro 

o ~~~:_~·,_Jn ~·~: . 

« Sl' ~ Presiüe!ú3, conve:n s.ccentuu1' bmn 
qu:) orv. rneu tt. ever~ UeiJ?is dO ~.i discu rsos pi·o
tl u : Je~ ; i_ ; :os , +ur.~nte 12 d1as, vi.r ao encontr o 
do~~ meu:' i.Uu:-;tpes cüll;,;.g;.s e Uur ~'U) cx.plic.;·t
çô,o,s quo SS. EEx. dtsejam, ni'i.r) t a.nto '(leio 
~h;:eur~o ~ :o l1l1bt'IJ o~~ put;.."'lo do Es:pn~ito 
5~UitO , l~. (Lilf)r:l i}e "t·O tOf~;_t COU~ ldP f't"tÇã0 1 desrle 
qu" S. F.J<. S•' uc"upou al'en~o; do lllerlto lit· 
t ... ,r<l."t• ;,.;) (;_,J :pn.L"ec~r, ct)ln aggr·essG.es qu e eu 
net o e.~r~m·u Vi\ nu~recel', r.un.::.i e1n atteuçào aos 
dem~-..is or~ ::dOI'eS . » 

li.' ea.;e ti){! o o discurso do twbro Deput ado. 
JuntJ l> es:-;e dióDurso Ugur;< um apa rte 

nteul D.est<1-s poJavras: <<Não c.!_poiado». 
Si o meu upa t·te tivesse s\rlo publicado 

como o l•ronuuciei, eu ellltn-ia tHspcms<"lo do 
mo accupa:t', ues·c.e rnotneuto , '~o dii;cur~so do 
nol:re Deputado velo Rio tio Janeiro. 

A!'m•leço a S. i!:x., o nohre Deputado~ 
qnoi~ re;;.pondo, t odê. tN cuw:idcra.çãLJ quo tt 
suo.. bC~nr1ade lhe permittiu dí zn t~ que me de
via; mas n•.nn por ser' grat"" s, Ex. ]lar 
·~ .~sê!. finezú-~ on n:;e siuto uo dever fie sut ruet
ie:··me ao .Julg11;Eento lltle o ooiJw Deputado 
f e,;: •lo meu dis~t!l.';}O . 

E' cet·to oue S. Ex. a.cha-se acilna da ex
cepçrio l1_e êamr,etenchL ~ ma~ nã.? é menos 
e\Jl'to ' l\\9 S. l!:x. não se nch t< ~~mms. da ox
cençJ.-:.) rie suspüçff.o . Paret·l~·me que o cemm .. 
ratlo não rôue ser um juiz insuspeito da 
c€-nsnrz. . 

Eu d.i&~e imme.:liat;uneute "· S. Ex . QUO o 
nie u Liiseut·so não el1a simpiesJnente uma 
ap1·c cirlç-ilo do r~·!et·Jto li.tt:~r•Lrk. d o sou tx~~.tba. .. 
llto~ c qu0 havi.:t iwiícu.úrt e..:;onomi<.Lg que 
S . EL podúl'ict ·iar foito i•em rliscm•ii.&P do 
pensamonto do Go vemo, manífe~tado no re~ 
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latorio do Ministerio da Maeínha.Não é esta, a Orçamento ela IvLninha,eú acreditava só por
occasião de reproduzir trechos do meu (lls- que S. Ex. assim aílirmava, não sendo pre
curso, mas, pelo menos, posso lembracr a, éiso que me }l.presení.a::;se provas tl.isso, pois a 
economia relativa á Escola de :Macllinistas SU<L pal:wra eea sulficiente. 
do Pará qne foi, como lembrei em aparte, Acontece, porém, que hontem, ao ler o 
um dos pontos tratados no meu discurso. Diariq do Congresso, vi que o discurso de 

Todavia, Sr. Presidente, eu não viria a S. Ex. continha um equivoco_e, mais, que 
esta tribuna para occup:u-me simplesmente estava intermeiado de apoiados geraes e até 
do discurso do nobre -Depc.tado pelo Rio de terminado por cumprimentos dos Deputados 
Janeiro. presentes. 

Sabe V. Ex. que eu na ultima sessão che- Si os cumvrimentos e os apoiados geraes 
guei a estn. Casa quando já. estava na tribuna daclos a,o nobre Deputado do Pará que1•em 
o nobre Deputado por S:)rgipe, o Sr. Fausto dizer uma prova do apreço e prestigio d~ que 
Cardoso. Isso mesmo <~eclarei no começo do S. Ex. gosa nesta Casa, uma affirmaçao da 
meu discurso da sessão passada. Por esta ra· admiração que S. Ex. tem causado pelos seus 
zão não ouvi as reclamações fe.itas pelos no- serviços, trabalhos, estudo e talento, eu me 
bres Deputados pelo R.io Grand{~ do Norte c collocarei Bntre esses que o applaudiram, re
Pará, mas, em attenção,a SS. EEx:. dei as clamarei um logar dos mais salientes entre os 
explicações que julguei dever dar, conforme admiradores do nobt•e Deputado. Mas, si 
as informações que eu tinha recebido. esses apoiados geraes e cumprimentos signi-

Vejo, porém, no Diario do Congresso que o ficam uma condemnação ao procedimento do 
nobre Depucado pelo Rio Grande do Norte Deputado do Espírito Santo, venho declarar a 
terminou o seu discurso dizendo : «Esta J'e- V. Ex. e á Camara. que sobra-me energia 
ctHicação era necessaria porque o que eu para, por grandt9 que é o prestigio do nob:r:e 
disse foi mal interpretado por quem certa- Deputado elo Pa,rá,e por maior que fosse o peso 
mente não disse a verdade do que se passou.» de nmn. condemnaçào rla maiol'ia da Camara, 

Não, Sr. Presidente, o nübre Deputado não me sentir abatido e vir dizer que 
pelo Rio Grande do Norte, não foi mal ia ter· o Deputado do Espírito Santo não e Jevi:J,no, 
pretado pelo orador que, póde dizer bem não é um temerario para que pudesse me-
alto, não costuma faltur á verdade. recer essa conclemnação wor imprudencia. 

O Deputado pelo Espírito Santo disse a ver- Não; o Depub.do uo Espírito Santo tinha 
dade; quem intePpretou mal o discurso do razão. 
Deputado pelo Espírito Santo foi o redactor E, si porventura; se tratava de uma con
dos deba,tes. Ainda. não oll1ei pa.ra as notas demnação ao meu procedimento, no que não 
tachygraphicas; mas chegando a esta Casa, acredito, sobm~me energia para, oppôr em
o funccionario que havia feito o resumo. bargos á sentença condemnatoria. 
do meu.discurso, declarou-me haver vel'iti- Diz o nobre Deputado do Paeá: <<Apre
cado qne o resumo feito não estava ele ac- sentei a emenda, Sr. Presidente, na r11brica 
cordo com as notas tachygraphicas; que o 1:3:1 do Orçamento da Marinha, onde se trata 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Nort,, do balizamento dtt costa e de portos, c o fiz 
tinha razão, que eu tambem a tinha. Eu propositalmente nessa rubrica, porque, tra
havia reproduzido, si não textualmente, pelo tando-se do estabelecimento 4e um novo 
menos exactamente o pensamento do nobre pharol em local que não está ainda couve
Deputado pelo Rio Grande elo Norte. Dientemente nxplorado e bnlizado,me pareceu 

Creio ter dito bastante sobre o discur.3o do mais acet'taclo que por essa rubrica corl'esse 
nobre Deputado do Rio Grande do Norte. o se1>viço. 
S. Ex. deve estar satisfeito com a minha «Entendeu, porém, o relatoi' do Orçamento 
explicação, dada ante-hontem, a qual, entre- na Marinha, que melhor cabimento tinha a 
tanto, não me dispellSíWa de fazer este rep<Lro emenda na rubrica-Cartct Maritima-porque 
ao final do seu discurso. ~h i correm as despezas que se f<Lzem com os 

Passo a occupar-me rlo discurso do nobre pharóes existentes. 
D~pntado_do~ará, oSr:- ~_::ezedello. ~ão ve- «NoteV. Ex.: com ospharóes existentes, 
nho reta_li!"'r con:S.Ex., Iltlo costun~o f,tzel-o. quer dizer-ahi ha verba para custeiar pha· 

Eu. hana aJI:ilt~ado que ,s. Ex. t_mha. com- róes que existem, a,o passo que eu mandava 
mettido UJ!l e,q~rv:~_co qu,tndo_ ap! esento~ ,.a· crear um novo pbarol, que ele v h~ ser collo
sua _emenda IeL<tt,a. a u~ I1harol a C·).,- c·),d em local que denendin, de estudo». 
strmr-se no Estado do Para,. S. Ex. achou ' 0 

... 

que eu tinha sido injusto e aflirmou que O nobre Deputado elo Pará equivocou-se. 
havia esturlado os orçarnentos, e, até,que lliio Pelas tabellm; explicativas veritico que ha·~ 
tinha commettido nenllurn equivoco. na rubricra «Carta, Maritima» uma sub-ru-

Declarei na sessão passacla quo, desde que bric<t «Construcção e l'eparos ele pharóes 
s. Ex. me affirmnva que havia estudado o e desenvolvimento desse serviço.» 
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R t1JJ<T·r os rc t'tu •on\-s,:; aos pht\J'Óe.j cx~ :.itente~; 
C'lJ'lSt r u cç ito :lOS uovrH pha.nJ!:'s. O J;n twe 
Deput:1do •lo Pal'iL r1 nm·io. !L coa:;tn.J~<)<i.:J •li• 
um noYo pha.rol e, por•-cou~cqn•Jud:.~.,n ~.o ;10-.! ia. 
dei xa.r de manclo.r• a s•.m crncuda ó. ruhl'ie:t
«Carta. M.:witinln» qu" é o.q uo!l.'l. pol:~ r;:;,·oi 
corre, como se póde ver dgs t:tbolla:~ e:tplíea 
t ivas. a. despeza com 11. const i'Ucção de novo;; 
pllllróGS . 

Creio_ t er· <lemonst.ra,lo po;· est:~ forma, que 
nfw f•ti um le•·Jano. 
__ , _O SR . Ilu&:-.o m: A N DitAUA- Pelo conti·a.
r io; V. Ex . tey,, rurA'ill em I•Jllos os pon
to.> . Não cra_possivel que o Sr. deputado Ser
zeueHo o a Commíss1l0 ttvcssom ru.7.iio ao 

· m esmo :tom]lO, :qur.ndo ellc que!"ia um:l cou :sa 
e a Commissão outra.. 

0 SI\- P RESWEN1'E (ao arado'!')- Peço ~o 
uobl'e Deputado que t·n~t.riu:jo. as suas obset·

. ''ltções . 
\ O Sa. GA.Loi NO Lo.urro- E' unH\ explica
! ção pe~soa.l , que estou daudo a. proposito da 
: uck, . 
! 0 Sn . PRESI.OENTE- 0 que está em clis
CU~Slí.O é :\ :1C t<1. 

' O Sn. GALDINO LonETo - llma. vez que 
: V . E:l:. me ob;;ot•va que não devo c.:mtinn~Lr, 
: cu me submGt ter<li d.ooilmento à. observação 
'de V. Ex ., mesmo porque acrerli to ji• tel'
i m e explicado sufficieutem01~to . (Mt<i t.o bem). 

O Sr. Vh·into l!ifusearenb as 
·- Sr•. Presideut.e, pe.li ~~ pa laYJ.'a part~ Co.zer 
ligeira observação a raSíJ<~ito da act:t.. · 

Da a.cta. da. s3ssã.·3 passada não <:onst:l. nem 
que estive prosente nem ausente; fizeram 
como que umo. elimina..;ão da miuba passoa. 
Peco, ),>O r tanto a. V. Ex. o. geutilezo, de pr·o
vidcncu>r afim d~ que o meu nor:ae tl;rure t~a 
acta cnt t•e o dos pr·esentes á referida se~são. 

O St>. Gastão da. Cunb~ (2" Se
cretar io) - ltelativa.meute á. reclam~ção q ue 
acaba. de set· foi UI. pelo nobre representante 
de Minas, incumbe-me dechLrar que o nome 
de S. Ex. constlt ua. acta tlo di~, 1, lid;J. bojo. 

0 SR. VIRlATO MAsCARENl!AS -Mas não 
està no DiMio elo Cono•·esso; si estivesse, 
i toWtz•r qt~estio . 
I o Stt. PRTh'lDli:NTE - o equivoco e doDia1'ÍO 
1 do Congresso, e não da acta . -

Em seguidu, é a:pprovada a acta da sossão 
antecedente . 

Ol:tDHM DO DIA 

l~ ' a. llltllí.!;.;i:;.,J ; t :l eontiut.W.çfi.ü t1.t. 2' Uü:cu--::3\"i.o 
,)<> pro;~ .,t;') 11 . \i5 A. tlu l!ié~), com p;~recer 
sobre~ cnll::n ~ht.:5 o.IT<Jn~d·.h•.s pa.ra a. 2 "- dh;cussão 
d:J _prGj.;c\.fJ u . \JI.\ , th•ste anüo, !Jtto 11:\:a. 3, dos
yer.~ d•J Mi.nisto!'iO úa. ~I•will\1a. pu·a.· LIJO l. 

O :-~ ~·. :r-~ •·o~iden~ - Tem 1\ p<l.· 
illl' •·:~ o Sr. Nilo Pe;;a.nlln. 

ü Sr·. NH;,) Pe~;:.:utha ()lal« m·dom) 
- Si nfio h ;J. nentmm outro orat101' il!serlpto 
pa.ra. o~~Ullf\r-se do Or<»meuto <l:l' ~1ariaba, 
poL·que, aõ qu~ mo const.l)., 01rtro collego. 
,,rotílntl·~ (liscutil-o,V .Ex.nw üat·<l a D:J.l.:wra. 

0 SR . P RES!DI>.NTII:- Nií.o h :t neu l! u rn ou
tro oúdo~· insci'ipt·J . 

O t!iíi·. NHo l!."o çanha. examina, 
nm>L por uma todas o.s rubricas do Orçamento 
d<t Ma.riuha. 

Egtnda demoradaJUente a.s e mendas offe re
chlas ao seu t t•c, balho. 

F'az urn estudo compar;1tivo entfe a nossa 
mo.rioha. e as Ulttrinha.s estro.ngeirn.s: euro· 
pecls e arnerlcanas. . 

l~ in~liza. traç:mdD o roteiro da. actual admi
nistt•~ção dr. a.rmad1~ e Pl'ova que o governo 
do Sr . Campos Srcl !es realiza o idéa.l d [l VOl'· 
d~d.c orça rnentat'i": da proclamação diL Re
-pul)lica. atú ogor:l, entre a~ ~:lmintstmções de 
Oeotlor-o, F loria no e Pr uden te, a un!ca que 
oi1.0 exeedeu ás Ye!'bas vott~das p~lo Cougr C;;:lO, 
foi o. do ac~u/l.l Pre:lidetlte. (illuifo bem, mui to 
!Jom. O O>'<<elor d Cl<>nprimcntado o t<úntça:do 
por quasi toclos os Srs .lkpv.tado• 1?resentes.) 

Ninguem m:lis pedindo <1. pal a.vr .t ,São enoor
ra.dos em 2• discnssã.o os ar t ig-os do projecto 
n . 9i:i A, de 1900, fi:x;mdo a. desl?eza tio Mi
nisterio rlu Marinha. put•:t o ~xercicJo de I go 1, 
tl.:<lndo a•.\h1da a. vot:wã.o . 

O Sr. P~·esiden~e - Não havendo 
~ numero legnl pnra se proceder ás votações 
das ma.terias constantes da. or dem do cUa., 
pasBa.-se á ma teria. em discu.!são. 

Comparecem mais os Sra. Serzedcllo Cor
rê o., r.u iz Doming ues, José Eu~ebi,J, Jl.nizio 
<le Abr~u, João Ga.yoso, Joaquim Pi!'es, Vil"· 
gillo flr·ig-ülo, João Lopes, Sergio Sa.boya., Au
gusto Severo. Pereira. Reis, Lima F ilho, Tei
xetr:~. de Sit., Hercul;~no B>1ndeira, Br lcio Pilllo, 
João Vieira., Pereira ue Lyrv., l\falo.quias 
Gonoalvo~. ~rnerahlino Baodllira, Cornelio 
da Fonscr.r., Elpidio F igueiredo, Rodr1gues 
Doria, Fausto Cardoso, Neiva, Paula- Guima
rães , Satyl'o Dias , Edu ar do Ramos, Diooys io 
Corqueira., 03ca~ Godoy. Ba-rros FJ,-a.uCcQ 
Junior, Antonino Fialho, P<:reit'!l. Lim~. Raog <:ll 
Pestana, Monteiro da Silveira, Lu.mouniet• 
Godofredo, Antonio ZMaiias, Mayl'ink , Subino 
Be.rroso, Rodolplw P<üxti.o, Pa.dua. Re zende, 
Xa.-vier do Valle, Lameuha Lins , Bnrbosu. 
Llma. Soares dos Santo~. Oo!'mano Hasslocb!", 
Riva.davi::. Corrê<1, Jl.lft•edo .Varell~\ e Campos 
Car•tier, 

Onm~:rc. v. V 
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E' annunciallu a continuaçU.o da 3''· discus
são do projecto 11. 70 B, de 1900, com p<Lrener 
::;obre em:jncl.as n.presentndas :pü.l'a :i" discus
são do peojecto u. 70, deste a.nno, que orça .:~ 
Receita Gemi da, Republictt par:t o exercício 
de 1901. 

si. Lur.çã.o, so ~1clm ao scrvi1~0 de um ettra.cter, 
assim fo,·reo e inamoldavel, o espirito que os 
synthetiza tranca-se ao mundo real que o ::-i tia, 
e não póde comprehonder a linguagem dos fa
ctos, pa-ra os concentt·ar logicamente e extrahír 
a doutrina que elles enun_ciam.Tem de,á ima
gem dos que aconselham uma só receita ptü'a 

O Sr. Presidente-Tem a paJavra ·todos os doentes, sobrepôr, violenta. ou at·tí-
' o Sr. Fausto Cardoso. ficialmente, aos phenomenos, cuja signili~ 

-~~ caçito não comprellende, a tlleoria que lhes 
O Sr. Fausto Card.4\.iso- SI'. enche a cabeça. 

Presidente, iniciei as minhas considerações E' o que acontece ao Sr. Ministro da Fu.·· 
sobre o projecto em debate,alii.rmando a ine~- zenda_, que; intellectualmente,_ saturado do 
actidão.a. inconveniencia e n perigo dos :prinm- concGltos t"a.lsos, e, emocionalmente, petri
pws<dos processos e dos acto~. derendidos, em- 1ica.do por c~ssencia, pela idade, pela posiçãú 
pregados e praticados pelo _Sr.Ministr-_o da F~- i soc!al e _pela fortu~Ht, não ·pode comprellencler 
zenda, na alta. administraQao econom1ea c n- a süuaçao econonuca que lhe compete estudar 
nanceírado paiz. e resolver. E o não pódG, porque ellejá. tem, 

Pa,ra provat-o, firmei a medida da.s -verda- na intelligencia, uma doutriu~ feita e aca.
deiras e das falsas doutr·inas, no conceito á bada, o, na vont,tcle, uma cohducta peetra
luz do qua.t a 01•itica as t.liscrimina, dizendo çada. 
que «verdadeiras» eram as que subiam da Esta e, a priori, a prova de que é falsa a 
l'e<1lidade p~tra, a mente, do mundo objectivo doutrina do Sr. Ministro da Fazenda.; de quv 
para o subjecti vo,do concreto pal'a o a.bstra.cto, são inconvenientes os seus actos. 
da natureza ou da hístoria para o espirito; Em relação a estes e ás medidas que· 
e «falsas» as que, ao contra.rio, des01am da se derivam de seu caracter, já. mostrei mt 
mente para a l'í:l~didade, do subjectivo para analyse que fiz de seu accordo com o Banco 
o objectivo, do abstracto para o concr-eto, do da Republica, quanto íorar:n despoticas 
espírito para a natureza ou para a llistoría. e contrarias á lei, ao direito, á morat e aos 

Guiado petas circumstancias que se repetem interesses nacionaes. 
em todas as pt'od ucções intellectua.es do Sr. Agora, vou mostr~tr que os seus principios . 
Ministro da Fazenda, consegui remontar ás e os seus p1•ocessos d0 administração economi- ' 
doutrinas de que se lhe saturou o espi- ca o :financeira. resultam, corno alleguei, do 
rito, e, ahi, geraram esso pendor• irresis-~ erro que lhe produziram no espírito duas 
tivel pelo pr incipio da não intervenção do verdades diversas: a de Ha.hnem;wn e a, de 
Estado na, sociedade, essa visão clara dos Spencer; eno de onde se deriva a lamenta vcl 
symptomas das cousas e essa lamentabilissima confasã.o da idéa de causa e e:ffeito, que já no
Cünfusão da idéa de causa e ell'eito, que lhe támos em suas nroducções intollectunes, e 
caracter.izam o pensar, o sentir o o querer. vamos encontrar: da maneira mais ctara e 

Tambem, estribado em seus actos como evidente, estampada nas fo1•mulas em que 
profbsional, como cida.tlão e autoridade. puz elle diz te1~ condensado as causas das nossas 
em evidencia, a luz, a sua vonw.de ferrea e cr·ises economica e linanceira. 
insubmissa a solicittt.ções do meio, aos dieta- Abramos o seu Rélaturio: 
~nes ~a m?ral, ás. conveniencia~ da politica, Dizem as palavras que lhe abrem a Intro-
as ~xtgenCJas do ~1re!t? e aos mte1·es~es da ducção, dirigida ao Presidente da Republica. 
soctedude; mostrei, v1s1 vele palpavel, o seu Diz elle . 
caracter impedernido, aspero, anguloso, · . . . 1 

agudo, por essencia e condição soe ia.!, pois, «No Relatorw que tt v e a honra ~e a~resen~ 
assim nascido, elle <1Ssim se conservou e se tar-v?s o anno pnssa~o, ana.lysando as <-:n'cum
manteve, por não sentir jámai~ nem as in- stan~1as quo dete_rmmaram a. ~oss~L crise eco4 

:tluencias dn. sociedade, nem as da. fa.milía, norrnca e tinanceu·~, condens01 todas a!'l sua~ 
que, umas e outras, modelam e remodelam causas nestas tres 1ormulns: 
a alma humana. E, finalmente, pintei-o in- - Discordancia entro a producção do café 
tellectualmente, como um espírito saturado e seu consumo, determinando a, reducção do 
e, emocionalmente, como um granito de fórma preço daquelle genero, e, como conscquencia, 
humana. o empobrecimento da lavoura e do paiz; 

Uma intelligenCJa saturada quer dizer uma - D1scordancia entre a nossa riq_ueza an-
intelligencia profunda, completa, absoluta- uual em ouro, representada pelo valor d<t , 
mente infiltrada de certas e determinadas exportação e tt massa. de papel-moeda incon- · 
noções, ~ncapu.z de mo<liricar-se ao influxo de vertivel em circulação, produzindo reducr;ã.o 
outras 1déas, em equilibrio estavel, parada, do preço tlo papel, baixa do cambio, empobre:. 
immovel. E quando uma intelligencia,em tal cimento da circulação nacional; 
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- Discordancia en t m a t•eceita e a. de.speza I ra.do pela pratlca da sciencia de Ihhnemu.un 
fll!l.eral, vrodu:t:inclo d efici ls orçamenta.rios, no- e pela leitura da phílosophia de Spancer , não 
vas emissõe.~ . novos emprestimos, a, .. como o aeix;, deseortinal·as, elle contunde o pro
consequen cia, o descre,lito no exterior.» prio facto da cr ise com as suas causas, e, 

em sua cegueira, se atira a estabelecer a 
pulso, violentamente, a concorda.ncía perdida; 
dos phcnomenos economicos e fi.na.nceiros, 
comba.tendo-dest~.Stra.da.mente os symtomas de · · 
um mal, que, para ser conjurado, precisa ser 
atnca.do pela.s ra.izes, ern suas fontes de 

E' irrisorio. Quem :poderia acreditar , si tal 
aqui não estivesse escrip to e m let tras l!em im
prersas .e em máo portuguez,que u m ministro, 
acclamado ftna.ncei.ro e estadista, seria. capa:' 
de affinnii.L' que as causas da crise econornica. 
o financeira. do pniz sejam ns disoordaucias 
que se observam entre a pt•oducçiio e o coh· 
sumo do cu fé, entre a nossa rlquez;< annual 
em ouro o n ma.Bsa do papel-moeda mconver· 
tive!, entre a receita c a dospeza ~ Quem~ 

O SR. 13AR:aosA LrlllA-Tooavia , ó uma. syn
thesc inteUigentc. 

O SR. F A.t:S'l'O CARnoso- Em que ~ Não sei. 
.. Mas Y. Ex. me ha de permittir qu& lhe não 
attenda jti. aos apartes. Confesso que elles 
ma honram e podem esclarecer a ma teria que 
discuto,Tenho,porém,de atmve~sar gargantas 
estreita~. passagens di.fficcis, e me não quero 
desviar. 

Depois, entrarei ern alto mar; então, sim, 
tomar-lhe-hei em coosideraç.'io as ponde
rações, e responderei ao fogo dos coura.
rnçail.os que, contra mim, entenderem vo
mita,r. 

0 SR. B ARBOSA. LIMA !l.il Um apa.rte. 

origem. ~ · 
E' o que elle diZ: «Colloca.da. neste terreno, 

a. ftoluçao d<\ questão economico·Jlnauceil'a 
entre nós só se podia encontror n o restabe
Lecimento da conoordancia daque\les ele
mentos, r eduzindo a producção do café e 
augmentando o seu con~umo, r eduzindo a 
massa. do papel-moeda e augmenta.ndo o valor 
üa exportaçiio. reduúndo a despeza publict\ e 
augmentando a receita.~» · 

E' admíraYel. Ha mais cAfé que consumo~ 
Redu~a-se a producç1io. Ha mais papel que 
r iqueza ~ Queime- se o papel. A despe~ é 
maior que a. receita ~ Corte-se a despeza.. 
Pobre victima. das proprias illusões !. 

Tal medida. é , no fundo, a mesma. que a 
humanidade :prhniti-ç\1. empregou para ven· · 
ce1• a .:ríse produzida pelo crescer incess11-nte 
das boocas e o decrascer continuo dos pro
riuctos naturaes do solo. Incapa:z; de intervir 
intelllgentemente p11ra. lhe augmentar a pro· 

O s~. FAUSl 'O CARDO~o- .Disc<wdailcia dncçfi.o, eliminou o excesso de boccas, des
entre pbenomenos que r dizer dcsequili- truindo os velhos como elementos imprcst&
brio entre ~s forças que os determinam; veis para a lucta., e as cria.nca.s femininas, 
desequilibrio slgni!ica ·rompimento de um como instrumentos perigosos de reproduCQão . 
cquilibt•io ant.lrior , insta.vel ou estavel, pela tutura. Ha. mais boc:cas que alimento'! Eli
influencin. de c<msas proximas ou remotas ; minem-se l\S boccas . Ha. crea.tUL'll.S que so 
-e tLldo isso mostra que discordancia cl nutram e niio comb~~otam 1 Que morrltm. 
eil'eito e não causa., e , no caso vertente, quo As mulheres u,u grnentam pela reproducção o 
asdi5cordancia.s registradas nií.o são as causas numero dos consumidores 'I Que desapp<~· 
da crise,sii.o manite.stuções della,sãoseus syrn-,1'\lQil.m. 
ptoma.s, o. proprin. erise revelado.. Não á outt•,\ a política do Sr. Mut•tínho, 

Si o Ministro da Fa.zonda. fosse um. espírito • reduzindo o café, queimando o pa.pel-rnoeda, 
eüucado logicamente, e não u m espirito satu· nugmonta.ndo os impostos e cortando des
rado dos proce.s3<ls de duas sc!encias que se not·tead:unente as despezas para. re.~olver u. 
ropellem no. p!'atica, a bomeopath ia.e a so~ cri~e ecouomíc(!. e financeira. 
cinloglo., nntes do alfirmtn' tão monstruoso Ah ! si ello soubesse que a 11·~vorosa crist~ 
a bsurdo, perguntarü1, deante dessas d iscar· aconomica. dos começos humanos pt•oduzirla 
dancias : porque se !leu essa de~proporção en· polo augmento de bocc:IS e pela. diminuição 
t re a p•·oducção do café e o seu consumo; en; dos productos linturaes do solo, não foi, 
r•.· · vn.lor em ouro ue nessa exportação e o. nem podia ser reso!vidt~ pe:o p:wricidio, 

rr; sa do papel-moeda, eun•e a r eceita e a inruuticidio e outros processos de elimi
,· za publica; e, a.ssin), cheg-.\ria, por certo, n~.ç1i.o , mas pelo <>corescimo de producç!io 

o conhc;cimento da.s c."J.usas da crise e dos consequente da descobilrta. da a.gricultura., 
r erne dios pttra. a combater; remedio~ e causas elevar·se-hia naturalmente um pouco .mais 
que, si tlver tempo, t•evelal'ei >tdectnte, d~ sua aoncepção ruste1ra, c , em vez de 
para satisfazer ao n1eu honrado collega. por se preoccupar com os seus prooessos de 
S. Paulo. eliminação pela. reduccão do café, pela 

Mas não, S . Ex:: ê, ao mesmo tempo, !Jo- (lUeima. do papel e pelos córtes orçamen · 
mreopatha e sociologo; c\lmo homOiopa.t ha, tolrios, YOlverhH1.3 yJstns pam a orgauiul\.ii.O 
~lle divi&l os symptomas; como aociologo, bus- e a proveitamento do t rabalho,. qne é ~ 
· · -lhe.s as ca.usus. E, como o seu espirito, .-a.t ll· grande verL.eute de onde brote. a. l'lClU.e?:::t qu.e 
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valoriza a moeda dos povos, e lhes equilibra 
os orçamen tos . 

Eis ahi a obra da confu:i:ío , (]Ue, no es
pírito de S. Ex ., fizeram a intuição scien
tifica de Habnemann , que, para chegar á 
cura de um mal, dispensa a ipdagaçã.o de 
suas causas, e a philosophica de Spencer, que, 
para chegar á verdade social, a exige, corno 
necessar ia e indispensavel. 

Uma vez evidenciado que a\! discordancias 
assignaladas pelo Sr. Ministro não são · as 
causas da crise economica e fi nanceira, mas a 
propria crise revelada., os symptomas do 
phc:tiomeno que se manifesta ; um11. vez pro
vado que os seus princípios, os seus pro
cessos, a sua doutrina economica e tinanceir11, 
resultam do erro de onde se deriva a ; sua 
cont'usão da idé:t de causa e Hffeito, qutfaca
bámos de registrar, da maneira mais clara e 
evidente nas fórmulas do seu relatorio, pas>;o 
a mostrar, isol1tdamente, em cada uma dessas 
Iórmulas , como os princip ias e os pro
cessos do que se acha saturado o seu espí
rito são contrarias á realic\11.de economica. e 
financeira do · paiz, a crise que S. Ex. pre
tende resolver. 

A primeira formula é esta: 
« Discordancia entre a prodllcção do café e 

seu consumo, determinando a r~ducção elo 
preço daquelle genero, e, como consequencia, 
o empobrecimento da lavoura do paiz.» 

Eis aqui uma cousa que ninguem sabia: 
que a hyperproducção do café trouxera, 
como consequencia, o · empobrecimento da 
lavoura do paiz; isto é, da lavoura da canoa, 
do algodão, do cacào, do fumo, da borracha, 
do milho, ' de todas as modalidades da vida 
agrícola nacional. 

Ou pensa.i•á S. Ex. que no Brazil só se 
cultiva o café? · 

De um ou de outro modo, a sua affirmação 
é infantil. 

Deixemos, porém, de lado essa questão, e 
passemos .á que importa ao debate, e é a se
guinte : a disco1·dancia entre a producção do 
cafe e seu consumo dete1·minou ·a reducção do 
preço d!tquelle genero ? · 

E' falso, é falsissimo. 
Para que a discordancia entre a producção 

e o consumo do café :fizesse baixar o preço 
deste era mister que a sua producção fosse 
maior que o ~eu consumo; e isto não é exa
ato, porque, ao contrario do que · affirma o 
Sr. Ministro, a producção do café no mundo 
é inferior" ao seu consumo. 
. Prova-o urna estatística organizada pelos 

Srs . W. Schrepper & C .~ de Rotterdam, pu
blicada em 14 de janeiro do anno corrente, 
no Boletim da Correspondencia , do Hn.vre, 
e constan te de um precioso opusculo do meu 
honrado collega, Sr. Elias Fausto. 

Por essa est:1tisticn , v:el'ifica.-se um total de 
14.7!0. 000 saccas so licitadas pelo consumo, 
contra 14 . ~: 65 .000 for·necidas peli1 producção; 
o que da um defi.c it de 361.000 sa.ccas fle pro· 
ducção . · 

11', pois, evidente que, si a producção do 
ca.fé augmentou ext"raordinariamente de 1895 
a 1899, o seu consumo augmentou em escala 
maior . 

Em 1895, a producção foi de 696 toneiadas 
e 844 mil kilos; em 1896, de 641.895; em' 
1897; 802, 647; em 1898, de 968.670, e em 
1899, 14 .355 .000 saccas; mas o consuri:w 
augmentou .em proporção maior, pois, sendo, 
em 189t~, · ele 12.000.000 de sacer1s, passou a 
ser, em 1897, rl.Q l4.7!-6.0QO, augmentandp 
assim 2.176,000 so,cca,s ern tres annos; pro
por·ção que se não encontra na producção do 
café de 1896 a 1899 . · 

Portanto, é fo.lsa a proposição do Sr. Minis
tro da Fa.zenda, quando affit•rna. ser maior a 
producção que o consumo do co.fé , para attri
buir a reducção do preço deste a um exce~so de 
genero . E, si as<;;im é, a sua med.ida, r eduzin
do a producção do cafê para o valorizar, foi 
erradissima, prejudicial e contrarie:. a,os in· 
teresses ecouomicos d~ nação. 

0 SR. ELIAS FAUSTo-E' que, quanuo o 
Sr .. Ministm da Fazenda tomou essa ·resolu
çãC\. ainda .. não estava publicada e~sa esta-
tística.. . · 

O SR. FAUSTo CARDoso-Não . E' que o 
Sr. Ministro da Fazenda tem o vew de 
fazet' aereamente !tffii:·mações tues . 

V. Ex., para ,escrever o seü livro, deu,se 
ao trabalho de exáminar e colher os da- · 
dos precisos á documentação da verdade 
que se propunha demonstr::tr , que é, si
não erro, que o governo francez se sujeitaria, 
apezar de suas ameaças, a deixa!'. entrar o . 
nosso café eJ:l) seu paiz , sem lhe augrnentar 
os direitos aduaneiros; ainda mesmo que lhe 
op-puzessemos aos productos taÍ'ifas dupla,s; 

Mas, o Sr . Ministro, no intuito de elevar 
o preço do nosso café e r eduzir-lhe a produ
cção, não se preoccupou em saber si o con~ 
sumo era mnior ou menor que esta, não se 
deu ao trabalho de colher dados de especie 
alguma. 

Accresce mais : essa estatística, e, como 
ella, ·o opusculo de V . Ex., appareccu muito 
antes do relatorio do Ministro . Este, por
tanto. não a podia ignorar. E, si a ignorasse, 
não devia · tomar a gra,ve resolução de re
duzir a producção do nosso principal genero 
de expol' tação, sem o ,mais refiectido exame. 
No entretanto fe l~o , sem ao menos indagar 
elos que o cercam do que ia pelo mundo em 
relação á offer·ta e procura desse pt·oducto. 

Mas taes leviandades lhe são habituaes. 
Elle tambem fez a affirmaçã.o de que temos 
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di~'cit~:· ao e?-.robio de l l l /2, l' , como esta , 
outrAs i rh.!n~ .: ... ,~.s, fiux~ ·só ·ood(~m (j f1evorn ser 
f~üt~lS SOll ü b;J.SC. fio úS1Úti::.til~~I-S :lérht~ , a 

' uó:.; não i'·~~ tt:wos. Ot~ho·DH~, l~n í r; . po·r isso, a 
ceus;;ra do nobre D!~pntn.dc. Sr-. Sr~rzedf~llo 

i Co·rJ'ê~\., CfilB, desta triDun~:;. , t~.Uo::rou, n::í.o ha, 
; lllllÍÍOS LI ias, tu!o se p•Jder {a:<eP jui:;o sequt·o~ 
t em. asstt.~í;p tos tt!e.~, rleprJn..rlen:.ec de e.~t"Út!.~ti
~ c,;:s, qtu; thlr~ :.anMs ab.::otu.tuílwntrJ. 
; A conclusão, portnnto. n. tiriLr-se, nii.o ó a 
~ (le quo o:';;:. Ministro to!Dl'lt tRes medidàs 
~ porquH es.~t e~tn t i.;;;tif.'a nã.o esta.va .pulJiicacla; 
f é fi. de qU<} d le pe!!3<l· e f.riJC<ede l~viana· 
r n1ento; o. ue qne a sua. doutrina., os i:eus pro-

l c~~soJ e o~ r.eDa :\Ctod decorrem dB um espi
r i L:1 ei vario de erro, n vão~ ú Süli:H~J hn.nt:a. Uas 
aguas de u1na e~Ixm~r·arh\, :.~1::-,ga.r ~\. .. p!·o ... I úucçiio n achJa;tl, maW.ndo-a. 

! E .ih. Q!l(> o nobre Depnt;tdo pr•r S. Po.ulo, 
1! me M:sviou a. uttecç.ão p;u·::t esú1 lJ<lnto, dir
. l b.e-hei de pa~J~em CJU•1 o S:•. Ministro <la 
! l~~t\.z.etula ~~ :;tr;r! bue a ;;;loria ti e hi:LV<~r pre· 
; stL!do ao ua.iz o ~l"':l.nt~o s~rvi~·o t~e con:;;egu:r 
: <l:l. F'an<;:t e ll<t lta!i" :• Ll imi nuiçiio di:l tm
, r,o~t.~B so~~e o nosso e~.fé. guaudo. ~ i 1-11 gu tna 
: glo;·ia !J~. ndo, ella JlQt'tén.:o tÍ.o honr·al1<l 
j coHe~;;-a ~ qnc mu reür·o ~ 

: Onç:1. o ~·-t, llre Deputa.rlo ·_t:.or S. Pa.ntr) o que 
;' diz u 1\tLnh:tro: « DC:J f.~u larJo. o Gover-,;o, 
I agi!lÔO )):":, e;;·phera que Uie e Propria, Pl'O· 
1 Inovc;;u o ü .. • nscguitl~ com a Jiminniç.i.o d4.)~ 
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a si css,, gltH•in, dizGn'l o qu~ 9. gu esl.ão fo i 
resol vi,J~ p<'l fl sua S<lb~clorL • cliploma tictl, 
q•Hindo o iltustee Deputudo por S. Pt<ulo 
.alllt•mar<\ muito antes, na tr·ib una e nu. im
rrren8a, quo o fac to se daria necessa.d a.mente. 

0 SR. Er.I.\S FAUaTO -:- A Commissão do 
'l'!trifn.s a.ndou inteiramente de ·accnrdo com 
o Sr . Miillstr"O da Fazenda. 

O 8&. I•'AUSTO .CAaooso-Sempre o ouço 
a!Iirm,lr o H e e ac.~ordo com os Ministros. 
fla pouco~ d bs, tl'atando-se do Orçamento do 
Ex:teriol', do qual V. E:x. foi re!ittor, ouvi-o 
•laclat~•l' quo, incluindo neste .o consu.la.•1o de 
TriP.Sto, o havia f.~ito de harmon:a com o 
Ministro rospeeti vo, quaudo a. pl'oposta deste 
er a. ·c·m ~t·<~.ria á c!'ro.ção ou consel'Vação desse 
consulado. 

0 SR . E LUS F.\USTO-Mas O :\linistt'o ficou, 
llepois cte act>Ol'ílo. · 

O Sit. f.\U~"l'' CA&ooso- Natura.huente o 
du. ~'azeml;: , a quem V. Ex. transtcre agora 
~eueros:.•m~nte " glorh de diminniçiio dos 
i rnpustcs ad ua,>ei ros sobre o nosso M.fé, na 
[<',·an<.l!• ~ na. Ita.lia . fe~ o mcomo . Ficou d.e 
accordo cur.t v. Ex. !<:' curioso. O Dobre 
Ddp'!ltad·1 pDr S. F'rmlo estit. crea.ndo um novo 
rnet.hvtlo dr~ gove~ <lismo: (JUtl!har com o~ 
Minist•·os ns propl'ias glor'<as. Não serei 
Gil q llelJl, ne.~te caso, ~s venl1a det"Jndor é!l'\ 
geu fil.vor. 

0 8R . B~IClO FILHO- Nosso colleg.:t pot' 
S • .Paulo é exc•!SSi varnante moriesto e gene
roso . 

i rt1po·~tcs .~ohl'e a.q ueile gcner-o m.\ Feduço. e 
: na. lt:"l ia. . f::.cilitar & cireul:t.ção õ.o ca.fé 
· no.quslle~ _L;rd.ze8, coop~ran.do. assim~ com os ! la,,rrr:.dores r1a gx·~tnde obra ria vrdo~ lz~r;ão do 
nosso ]Wlncipu i prort ncto do exportaç;to . O O Sa. FAUSTO C.moosc~ - Dizia, antes da. 
rP.~Uitado d,~ t00.os e;:sus e>.~f\Jr\:t'•R ja se fM: :ilgres~ii.o •t.uo tino.li~ei, quf' o SI'. Ministro 
senti•.' : o p!.,~\.0 do café· elel'vu-sc lle mcdG •Jn Fazenda, j'ara aug:nenhr o preço do 
Moont u:ulr. l', a inda qno e~sa. c[ovação n~o I nosso co~.fé, 11:'' uiminuin a producç.'io ; e 
vi\ ;\lém, c ú?!lll tudo;;,?. suppor, o valo:• t!a ist<> som nooe,;sid~de. IlQrque, enC:\rada. a 
noss,, expori.:J~':i'J po?..0ril. at t!ngir este a.uno (\UGSlii.o nn v~Lo quadro rto commercio i nt er· 
a. 34.00U. OOO c·si;!Jrlinos.:> · · IHlCiuna.l, a. p: llflucçã.o MSSil genero e t-a o 

nind:\ o m enor quo o sem cuosurno, cou ti>r mo o 
,lemonstJ•ci utuue1·icamcnr.e . V. Ex:. ouviu 1 P ois hont. Em seu t l-:'tb:t

l ho. ;, qne, d i go com a. uw.ior jus tiça. prcsi•litt 
grtuiLte poulliora<;üo, di~~-o e o <ie!uonstrou o 
nlt}ll ~Hustl~o eoHngn., que c:,sa.s rrtmlit:a~ se~ 
l'iam tomadas pel<•, llmnç:; e peia lt•t lh> M · 
cc!l.'iariu. o t\tt;tl ment~. 

E' preciso dizm• ain,Ja qu", nor;t:l quest~o. 
o nobN DellUtiltlo. haja vict.oriosa, Joi com
hatiuo, aqui, pelo S1·. Ser-zedelto Oon'êll, c, 
lú. "fót•a, IN~las g t·nnder.; e pequena.!i Jlg·ul~as üo 
nOSl>o r.omm(,reio, que dizi:;m sm· isto im pos
sível. Po!s bem. n.gor·a. que os faot~,s v]ern.m 
collücar a r azlio o o triumplio do 80U liMto, 
o 8t'. Minhstro. qn(~ port~"mcia:l. ou:.tn. d(lS l-:OUS 
~td.vt~rstrrio~, Yl•i nt fl{~lmis da. vrntoria , chamnr 

E' vorcl:1de 'lU~'• ayezar de bn. ver o oonsumo 
au "'tncntado do Hi95 :~ !003, o :pre•:~ tio c::~re 
u;\o a.ugmantou proporci onaLilwüte, como e1•:\ 
nã.tt1r:1l; :1.0 contrario, h:rixou rto 9.~ francos 
ltOT 50 kilos, q:;e, ua média, tinbe. em 1895. 
?~rll i! tbo.cos, em l89G; para 47,25 fean
~oa , em 1897; :."'1 ,5 Francas em 1898, e 3·1,25 
~m 181:09 . 
QnM~ ílJro.m, pois. ag causas dess~ depre

cirnne!.:to, ~i nito houve excr.sso de pro<lucção, 
si o cow;umo so nmnr.cve abm desta'? 

V<•jamm. 11. rst,l.ti~ ~ic;; quo so v;>c ler ln
rlicm:4\ o caminho n. ~~;;nlr n tl. inda.gnr;ão 
desr::r1s oc\.Uti!IS . 
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Estatística da producç(7o do cafe 110 B1·a~iZ e em ov.tros pa1:zes 

Annos 

T t 1 I I Augmmlto ou dimi-o a. . De outros nuição em 
da proclucção Do Brazil .. ., paizes t 1 (I. 000 kilos) toneladas relação ao to a 

1893 - 1894 .... 586.897 43,7 °/o 56,3 13/o 

1894 - 1895 •••. 696.844 56,3 °/o 43,7 °/o + 18,7 °/o 

1895 - ,1896 •••. 041.895 51,8 °/o 48,2 °/o - 7,8 °/o 

1896 - 1891 •••• 802.047 52,4 °/o 37,6 °/o + ~5,0 -0 /o 

1897 - 1898 .... 968.600 63,9 °/o ()6,1 °/o + 20,6 °/o 

I 225,3! 2ft0,19 

Vê·se, :por alli, que n lJorcentagem com que 
o Brazil entrou na. producção geral do café, 
seguiu de 1893 a 1898 uma linha. crescente, 

· e a dos outros paizes em relação ª' este uma 
linha. decrescente. Assim,de 1893 para 1894, o 
Brazil concorreu com 43, 7 °/o d<t producção 
desse anno, e os outros paizes com 56, 3 o / 0 ; 

no anno de 1894 a 1895, entramos com 
56, 3 "/o contra 43, 7 °/o dos outros paizes e, 
utinal, de 1897 a 1898, quando a producção se 
elevou a quasi um milhão de toneladas, con
corremos com 63, 9 ° I o contra 36 l "/o na 
producção geral. 

Mas esse excesso da producção nacional 
nã.o inftuiu, nem podia influir, na baixa tlo 
preço, porque este excesso ficou, como se 
viu, aquem do consumo. 

No emtanto, ó incontestavel, o nosso cn.fé 
baixou, chegou ao mtl.Ximo do depreciamen
to, apezar da. superiorirl.ade do consumo ~o
·bre a :pt'odncção geral. 

0 SR. ESMERAIJDINO 13ANDEIUA-E' UT11 caso 
de excepção á lei da oH'erta e dn. procura. 
Mas essa excepção deve ser avparente. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Perfeíta.monto. 
· E o meu ill ustrado eollega vae ver a razão 
desse facto, que, como diz muito l)em, im

. . -porta em uma transgressão apparente de lei 
. da offerta e procura; vae ver a razão que o 
Ministro não descobriu, o, por a não descol)rir, 
atirou-se a reduzir arbitrariamente a nossa. 
producção. 

. . Em seu relatorio de l898,disse o nosso con
. ~ sul em Liver:pool, referinJo-se ao preço do 
;-. nosso café em Iuglaterra :-«O anno que aca
. · ba de findar (1898) foi notavel pela baratoza 

consequente da abundancja das qualidades 
inferiores dos ca.fés elo Brazil.» 

Deu-se, porém, o mesmo com o café <las 
outras proced(mcias 'f. 

Não. E a prova estú, nos preços offi.ciaos 
publicados pela Secretaria de Estatística dos 
Estados Unidos da America, dando o valor 
médio, por libra, do café, durante o mesmo 
anno. Ahi, vê-se: o café de Venezuela ao 
preço médio de 9. 80 centa. vos, e o nosso pol' 
6.22, isto é, 58 °/o menos que aque!le; o ~e 
Guatemala por 12 centavos, ou 93 °/o ma1s 
caro que o brazileiro; o de Haiti por f?9.5 o I o 
mais caro que o nosso; o do MeXlCO por 
10.37 centavos, contrr~. 6.22 centavos ou 
66 o 1 o mais que o nosso ; o de S. Sal.va~or 
por 56 °/o mais que o nosso; o ele Cost_a Rica, 
por 14.24 centavos ou 128,9 °/o m:us caro 
que o nosso; o da Columbia. por 11.'10 centa
vos ou fi8 3 °/0 mais caro que os 1le Porto 
H.ic~, S. Dor~ingos, Honduras Ing:Jezns, Cu!Ja 
e Hn.wai vn.lentlo o dobro, o tl:'1plo e rnn.1s, 
que() cnl0 brnzUeü·o. 

De tuclo isto se conclue quo a crise do 
cafe se limitou no Bra.zil. E porque ·~ Pot•quo 

desceu tanto o preço do nosso cafC, ~i, no 
mundo o consumo dessa. mercadorw. eru. 
maior que n, pt·oducção ? 

Natumlmente, causas especiaes devem tep 
concorrido para. esse resultu.do . 

E essas causas teem sido la1•gamente ex· 
aminacl::Ls e discutidas, e, )wje, estão plena
mente acceitas como as que produziram o 
depeeciamento do nosso café nos centros 
importadores. Sfi.o ella.s: r~. mistura: <.las va
rias qualidades exportadas; o pess1mo acon 4 

dicionamento do genero, transporte e bal
deações repetidn.s, e principalmente a. espe
culação sem limites, desenfreada, dos mtet'
medi.ttrios. 
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SF.SSÁO BM 3 DE SRTBMBRO DE 19()() 30 
i ~-------------------------------------------------------------------------
; Leia.mos sobre ·j,-go o_ fasciculo n. 1 da &cie-1 sas ~!irect.as e rc•lucção do numero de inter-
~ tl.t.:rfe .JYa.c-:.onat de 4-1g~4z.cutttn·a ; m cdH.Ll'ÍOS.» 

o~: Nos merc:11lcs estr::w geit•os, o ca fó do no mesmo mo•lo pensa o professor Laerne, 
nr•zil é jttlg!Ldo Gm qualidade pelo typo qife conlor me esse <locu mento, o qual dir. que o 
<hí. a mistura ou Jlg:1, c não pela qmtlidu•le uni co m.eio do <'a le brmileiro collocar-se, 

_real quo tem esse producto, q uandosalle da~ como é ele justi~a . no~ cent:·os consumhlol'eS, 
· f,tzendas . . pol:l excellencia de suas qualidades, 6 evitm.• 

«A misturD. do bom café com outros ue qua- as ligas ou misturar,. 
li.ln.<le infer·ior, r, com maior ou mAnor q :1:~.n- « (Lcrnlo) O cn!é no Brazil sorrreo pr'Ocesso da. 

; t icl:.de- <le esoolh~:.-é o proc~o seguido en~ mistura., pa.r-a a formnçã.o dos diiTerentes ty
; tro nós pnm o. forma~.'io dos diversos typos. pos, unicamente para ser. ex.po:tado, por
; R' um:.; exigencia do comprador, I q~:mt. o~ nos pai_v.es im~o!'t:<dor~s ,es.>es mesmos 
, «A- escolh!\-:1.1/,m de ser 0 ca("• de ,, pa- t~ pos s,\<? tlesfetlos por n ma cu.darlos& sepa~a.
!rencia.desag!'lld:w el, tra.~ 08 pr~uttos d;.Pim- ~ ~:ao.~asdtffet•eotes(liH\~tdades, pn.ra.~ue ~me~ 
: porfeic1\o uo preparo e os inconvenientes de • h~·~~ f!_UD.Ilrl~de~ poS&~m ser en~re~ues a es
' todas as quali<liJ.des mús que a<lquil•e, cles<b pe.;:.~l·"-<;.ao elo~ centros consumtd~_res, co.t.no 
; os torr·eh·os d:t l'azenda ntó .. 0 momento ú lll ct\ fe de outro!! ~IJ.tt.ea pt•oductores .li1 vanto.Jo
' que entr~ nos a rrnazcns (!o mma.c1.1.dor , pC~ra samente conl1ectdos. 
·as opet':tçoes ,]a lrg:t 011 m istt1rn . «D~sta arte, oprotlucto superior rlo Ri.o e de 
. «Esta mistura. <lo c:;.fó no Bra.?.i!. (!.fim de Santos ó venditlo f'requentGmente como oo.fé 
obter-se uma. especie múdin el e café, cunlbrme. ;java ou Ceylíio. 

· llxige o exportad.or, misturonrlo, por cxem- -<Niio é, porta nto, sem razão que at tribni
Jllo, u rna regult\r , um:\ segunda, l.Jon o uma mos. em gr ande parte, a desvMoriz;teiio do 
osr.olha.: pa.m ter o typo ordimwio, )•\ disse n~sso co.fó a CS!'e priJcesso c_ond;'mnavel de;:
~m Ul!lo o llln s t.rndo viajante hollandez Dr. c . m;stnra.r. - I(UG só a.pt'.l>E'nta a P.specul.a~u.o 
F. Van Delden I~~éme (1'•1l~ torío qu~ apra· cammercml ~te a.lgnus em \ roca. do pl'e_Ju~zo 
sonton ao governo rlo seu pa.iz sobr·o a. cul- ~ certo de mmtos, e t!o de.scrmltto de um ptltZ tn
turf.l. do cati> na Amel'ica, Asia e 'Atrica) : tciro, v ictima.do pel:l. falsif\caçilo elo Jlril;wípal 

«E' o. maior injnl'ia. contr•~ os ensacc.a.doreg producto - base das suas tro.nsacço~s mter
:ws olhos dos f, tzendeiros, que Mte~ !laví:l.!n nacioMeS.>> 
t ido, ttm~o cnidad_o em igtmlat• o seu pro- Em ar tigo pu blicudo em um tlo3 numeres 
duc-o. hlle acra(lJtn que os emll\Ccadorus es- uo Jornal <lo t'ommercio do anno pa.ssaclo, sob o 
tragam o seu cD.fé. t ttulo-Ensaccamant.o do café-o Dr. J . Carlos 

«Por sua vez, <Y.l cnsaccadores que ainda. Travasses, depois ele pedir que se estude 
l ·~e:u de ~U_Pportt•r os ga~los com o pr eparo a influencia do tecido e d•• m a teria tmctil em
da _hga, rmo JlQ<lem llll.':·a l' o v:o lnr real tlo pre"ada no;; onvolucros sobre a. e:JSeucia aro
cMe cpto vuiu <h f:J.:r.enda cui•laitommuntc ma til'.:> elo r.alú. <li~:- « A aniagem é uma 
ec;co1hrdo ._ E do,; te lliOtlo, ar,c r'eSI:~!Ita o íl- comp:mheit·.\ insep>tt>aval quQ segue o uo&<W 
lustre. v•a.rnn(;H, o f'n.z,mtloir<l Mfl'l ·c a.;: con.~~- caro como um:-~ a.lm:t chlwna.d~< que o obaecco., 
fJII~rH:ra~ do;;tn. npr>•·nçiío <'Ommel'r.iil-1. ,. dofll.lc 3 C>\:llt ch mnchinrt n LP. quo olle seja. 

«O profe~sor LuizCuu(.y , 1•\-~oain,:,\ no f:t~ci- tr:l.ga.üo, ~m f,tlt.'1. d tl rnni!!Ot' pelos seus npre
e.u lu. H•>,q inl'm•mn. qttc em !878-l87D, no cütlorl's. 
ll ttVI'C, lcw;uu no;.;oc i:.ulo~c.'\ré~ enviados rtio·c- «E' pt·ociso quP., quanto antes .. qf'jil expn l;;o 
~~ ·~m·mtc polo Clu b<h Lnvo n•·a. do Campina~ . por urna YP-Z e~~o inimi go•) Cl'uel, qn.~ ~orrll.· 
<'Jlrt<'11tlo a>. nltiJDt\S p:ntirl.,s 10 y, m:cis elo qU~ t.oimm,.nterúo ha muitos a.•mos :1.9 no~saH 
(l tH.!ioladas :lna logns •le S>tntoo, o bm;t>wil a. onlrnnbas financeh~t.S e que até :l~m·a, \lOr 
m:LrC:l do cluiJ ern run sacco p:n:~ quo fosse im- ignorancia., nós o aC.'\l'iciaramos. 
m- ~liM,,mentc co morado sem ser •tberto n ~ó «P..r>a substit ni l-a. não preci!lamos I'eCOrl'er 
P<•lo ~x».mc tia. amôstra . a.o estr'l!.ngoiro, tomos entre nós a fi:bra pol' 

«Os poucos typos ele café~ expedíllos JllH11 o excellencia., que nenh.umn. onüa ser-<~. capa~ 
I;L_wr e em l 87R for<•m julg<vJos muit<;J per- de substituir o (j ll•l prortur. remuneradorr~
:lmtOI;, o, ontre elles, tott.m d.epo.rudn::: lbl'IMS mente em to:los os Est~tfos da Uni\io, o al~ 
Gm tudo compartlV<l i.> com 1\S melhore~ ··le godii.o.» 
Rclllrbon, Ma1· t inica. , Ccyl:i.o <l ;ta.va .>> Ei~, St'il , Deput,11l.os, 0 que. :1. rosprl\t.o _clM 

(~o Br:17.1l, lô-sc n.inda n o mesmo ra scic ulo. c:wxas dA que f:t.lloi. enUilcia.m :ut :lutor!rh
Npr oduúndo o p r nfel:<$or Conty, ó u m granàé !les sobre a mu.teri :t. ; ;wt<lrítl:ules t'l'.umdas 
JH"f.)l lliClOL' do ex<:ellento café, ·in.i u~tnmente neste fa~icn lo tia Sociecla<lc Na,cion tl:l. de 
1111\l con4eoitlo, d i'- o i l l lL~t!'atlo p l'O{()SSOr, c ,\gricultut·a. _polo St•. Jo~ti •J:.•.•\•_,;; <le-C,.rv<L-
concluF\ .o seu 1'<•-htol'io :wousolhando t omes- lho . . 
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40 ANNAES DA CHiARA 

Um nmigo meu, p~.;ssoa de ·alto critel'io, e 1 cessiva e simultaneamente, para o nugmento 
de quem se I}ão póde duvidae, achando.se na da producção do nosso cafe. 
Suissa., viu em uma vitrina ·de amost!'as de . A elevação do preço e o lucro crescente 
cafê, caie evidentemente do Bl'azil, designado dos que o produ:dam, attrahiram de todos 
como procedente do Java e Cey!i.i.o, etc., e, os pontos indivíduos que se doda.ziam dos 
il'!dignút.o, .:lis~e: 1\'las esses cafés são do seus bens pelo quü podiam apurar, no pen
Brazil! Respondel'nm-lhe: sabemos; mns o sanwnto dt.i irem onttegar-s~~. nos lagares pi·o
que aqui chamamos do Bntzil é aquellc. prios, á cultura do ca.f'ú. Poe força dessa 
E <q1ontou-lhe. amostras do café, qne, em a.ttracçã.o, 0s terrenos já. aptos a essa cultura 
nossas fazendas, ~e chan1am-escotlza ! foram comprados por alto preço,e os adn.pta-

Tudo isso mostra. bem elar~;Jnente que as veis a ella. fOTam eultiv<1dos. O immigrante, 
causas da cleln'eC:Í<!Ção r!o nosw ca.re, Eiio, nã.o aos enxames, derramou· se por esses lagares. 
o excesso de producção sobre o consumo, Terras que se_ não çlesconfia,vam proprias 
sonhado e <lereamente propalado pelo Sr. para essa producção foram, ao snl e ao norte, 
Ministro, m':l.s t1S que enuuncid ü dns qnaes cobertas de cafesaes; lavouras diversas e 
resultoú· a. desmoralização e o depreeiamento prosper·ns toram em muit.a.s pal'tGS destl•uidas 
do genero peli:L. mistm'a., ruáo aeondiciona- e substitnidas por ella. Dm.·aru-se premias, e 
mento, transportes deseuida.dos, baldeações ainda hoje se cião nos Estados, a quem culti
ropetid•.\~, etc. vo.f'see colhesse uma certii. e determinada me:r 

Par<t o 81'. Ministro, porém, só uma causu difla. desse producto. O Bt•azil cobriu-se de 
existe: a llyper-proúuc(:ã.o. E disso, elle, que cafó. A RllJü<. exporta quasi um milhão 
não possue em dóse n.!gum[l., vi:;ã.o de causa· de Eaccas; a, Pürahyba. já. exportou 400 mit 

· !idade, mais :::e convenceu, quando viu que, snccas e hoje dtwe exporta1· muito mais. O 
reduzida a pl'0d.ucção do café, o f-iOU p1·eço se Ceará. tem 14let~·mlS cobertas de café, o Ma
elevou, e. como diz o autor des::n. rP.du- ranll<lo rliminuiu f.-Xces~ivamente a sua im~ 
c.ção, ~\ttríb :.1in o miraculoso resultado á ::;uu, po:tação, U(!tualrnente quasi nuna; no Pará · 
'l 'anJ.ntztla c1-1bensis economica. aca.ba. de set' pogo nm premio a. um lavrador 

Puro ungallo! A cau~a ela recnntc eleva- que pLwtou mai~ de 4.000 pés. 
ção do preço rlo cn.fé não foi a 8Un. decantada Em ~:~ergipe, que não é citado entre os 
reducç~i.o de pl'odueçã.o, foi, Hn conlrrLrio, um I cent.1'os que o prodnzem, a producção va.e 
alargamento iut>~pcrn.r1o do ~onsumo, tl'azido ••!em do C?ns.nmo; já o exporta par::~. os ser
pel:t guona (lO Tr·;tnsvnal, pni':t 01111~ o p;o- .·~ toes da Bahm o exporbl-o-ba., certa.mome, 
verno inglez, desde o comr.ço uclln , t~>.rn feito em breve, para poli.tos mais dista11tes. 
grandes remessas, o pela, do Cuba., que ·· 1 Neste Ji~starlo, assicsti ás primeiras rr:ani-
fez da Hespa.11hn. uru C:••nsunlif!or ct(~ calê. ;. i ft;~tnções da f'ebro prcunzidn. relos lucros do 
ter este paiz perdido essa ilhn. ve onde o rcce-~ plantio do café em S. Paulo; vi crescer nos 
bia. ' espíritos, dominando-os, a mania de se pos-

E esse Ministro, aprz;n• dA tudo isso. pemm suir na. entiio provinda de S. Paulo uma. fa
que andou aecrt:1Ja.nwnte ii:Lúrvinolo parn. í:~nrla; vi, uns :t11ós outros, homens enraign.
rednzir a pl'ndut:l/tü 1ln C"a!'ti, j-'1. po1' ~i. já. !lo::; ú terra p11la farniha, p ela, propric
pelo braço do 8!'. 1\!od,;:·,u, Loal. fllH•. s1: lo- dnrlr~. pelo hn.bíto, qunbrarem todos ess<~S 
cupl~tando, ::>HJnrstru as fnznudal:l dos Jl!'(l- laços () sa.!Jirem em llu·~ca do bezerro de 
prietal'ios p:iullstn.,; ll minei:•o::;! ouro, pam sm·~.:<m, diziam elles, fazendeiros 

Eu Vtm, porem. mo~:tt·:u' as eonFcquondus dn rnJé, pm•que, então. ii.:zendeiro de café, 
funestas qu..:. l1ào do l'e:mll:Lt' do hlla.~ 1rwdi- qu~ria. di.ze1• Cro8o. 
ua.s ne~so :-; ; :ntidn.-~~Jeuillus dCJ }.!ini:·.t.J·o. l•: I E essa iebro o Oi:Sil. mania lavraram como 
pn1·a is~o vou e:;tncl:tr os e:nt.;as d() i.'XI!t'f.:iSI) nma cpitlemia _por todo o pniz. A preoccup:t
dt~ produc·ção c do dept·eeiameuto do ntJs,.;o r;fio eonslant(.) do agricultor era libertar-se 
Ctl,fê. . rla lavoura da cunna, elo algodão, do cacáo, 

Si:io varias as can:':as rla Lyper-]n'odtH!i;ã.o dos cm·e<1es, em que mour-ejava.m, para se 
do café t'i1lre nüs. Dellas, a.ssig-nc\htroi as S'~- <·miqnecet• com a do cnic. E este EC phtntou, 
p;uintes: o grunde pf'eço qu'~ osso gencro, se colheu. :;c Yr.nde.u n se exportoll, mas. 
desde alguns <1.nnos, adquit·iu nos mert:ados plantou-se rotineü·tnnente, colheu-se gros
consumidores; n. dif:posiçüo do ~ólo e do clima seiramente, vendeu-se ~em criterio e, o que é 
na.ra a cultul'a. ele caíé, em divor:ms pay·tC"S peior. exportou-se a g-ranel, do cambulhadn, 
do terl'itol'io nRci.onal, a attracçlio 'lrresis- misturan•1o-so typos diversos, qualidades dif
tivel das activ id rtdes agricolas em virlude ferelltes, e n.('ondkionando~~c pela peior 
desses lucros exce:;sivos, 'L convei'gcncí .. l, da- fórma •:! pelo modo mais pre>judicial ao ge
quellas para cs pontos adaptados e ndapta- nero, já deteriorado pela. cultura., pola 
veis á. sua lavoura, e a ca.nalízaçã.o <.las col!1eita,, pelo preparo e })ela mistura. 
correntes immígratOJ.'ias para esses pontos. Nii.o havié.l. a menor preoecup;tç<lo de qua
Todas o:<:iias cir<'tlmsta.nci:\s :1ct,nar'um, sue- l.jdU,f.lo i ;.t questão om de qu~t.ntitlo.dc e ue 
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lucro ; produzir muito, embrulhar, remetter 
e. vender. Eis o que faziam os productores. 

E os compradores~ Estes misturavam os 
generos recebidos de pontos e proprir,tarios 
diversos~ embrulhavam-n'os de novo,,. expor-
tavam-nos e os revendiam. l · 

0 SR. CINCINATO BRAGA- 0 nosso café 
bom vae tambem para Europa, m'as é lá 
venditlo com outro nome. 

O SR. FAUSTO CARDOSo- Foi o que acabei 
.de dizer e demonstrar. Parece que v. Ex. 
não me tem ouvido. 

0 SR, CINCINATO BRAGA - Mas lamentar 
isto é simplesmente uma questã® de vai
dade ... 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Questão de vai· 
darle? · 

0 SR. CINCINATO BRAGA -V. Ex. cortou.:. 
!De a cons~deração que i<1: fazer. Eu dizia que 
Isso póde mteressar mUlto e muito a vai
dade commercial de cada productor. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Mas não e SÓ 
questão de vaidade; e tambem de grande in
teresse material para o productor. 

O SR. CrNciNATo BRAGA- Estou a· fazer a. 
minho. consideração, e V. Ex. não quer con
sentir que cu a acabe. 

0 _SR. FAUSTO CARDOSO- Acabe-a. Espe
rarei. 

0 SR. GINCINATO BRAGA_... Concordo com 
~· Ex. em_ que isso póde interessar á ques
tão, mas nao aproveita ao facto da demons· 
tração de V. Ex., porque as qualidades boas 
dos nossos productor.es de caía vão para a 
Europa ·e são pagas ·aqui para poderem ir 
par:t Já; portanto, o dinheiro ouro que valem 
es_sas qualidades é pago aqui conforme ellas· 
nao ha, pois, prejuizo. . ' 

.. 0 S~. FAUSTO CARDOSO -Entendo, e 
Ja bav1a entendido o aparte do nobre De
putado. Ouça-me e ver<í que o que alle
go acarreta, não só prejuízo,. e prejuízo 
en?rm~ ao. fazendeiro, como tambem apro
v~lta. a mmha demonstração, qiJe V. Ex. 
8.1nda não sabe qual e. E, para mostrar o 
grande prejuízo que dahi resulta para o pro
ductor, e .t~stiticar as ':fiáS consequencias do 
acto do Mtmstro reduzmdo a producção do 
café, vou descer ao exame dos factos que 
cobmprovam as idéas que venho de enu~ciar 
a stractamente. 

O Brazil, po1• _isso mesmo que· possue im:. 
mensas 1onas de solo e clima ditrerentes 
proprias :paya a cultura do café, produz todo~ 
d
os t_Ypos exxstentes e conhecidos dessa merca-
or~a. · 

0 SR. CINCINATO BRAGA dá um aparte, 
Camara. v. v 

. 41 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -Oh! senhor ! ... 
V. Ex. é fazendeiro de café ~ 

O SR. CrNciNATO BRAGA - Sou. 
O SR. FAUSTO .CARDOSO- Admiro-me. 

Escute-me, e verá que o que está a.tfirmanclo 
e pura illusão. Não quero dizer com isso que 
V. Ex. se,ia um mào agricultor, que não 
cuide do seu café, que não entenda do se'-1 
oillcio ; , quero dizer que não está a par da 
questão commercial dessa mercadoria, de que 
se diz productol'. 

O Bra.zil produz todos ou · quasi todos os. 
typos de café conhecidos. 

Esses typos distinctos, produzidos em 
lagares o por proprietarios diversos, vêm 
reunir-se ás mãos do intermediario,que, para. 
os exportar, os mistura formando poucos 
typos. 

A' imagem dos typos de café, variam infi
nitamente as qualidades do cafe, conforme os 
cuidauos do productor com a colheita e o pre· 
paro da sua prodúcção. 

Misturando os varios typos, o exportador 
confunde tambem as qualidades. Desta sorte, 
o café brazileiro, de typos e qualidades infi
nitas, toma uma só feição . ty:pica e qualita
tiva. Nos mercados estrangeiros, o inter·me
diario vende esse café,. assim uniformizado 
no typo e na qualidade, por um só preço; 

Mas, uma vez vendido, esse café, para ser 
revendido é separado em seus typos e qua
lidades diversas; typos e qualidades que 
teem preços di versos e muito differentes. 
O café de bom typo e de boa qualidade tem 
g-rande va!or, e o de máo typo e pessíma qua
sidade valor nullo. Mas, depois de vender 
pelo mesmo preço cafés de preços diversos, 
o intermediaria faz o rateio entre os seus 
committentes, conforme os typos e as quali
dades do genero que delles recebem. 

Qual o criterio, 'Porém, que ~reside á jus
tiça desse rateio1 Nenhum. N~ Europa, o 
comprador leva. as amostras das mercado
rias que pretende comprar ao exame do 
spectroscopio, ou ao exame cbimico, conforme 
a mercadoria de que se trata; exames que 
revelam completamente a :pureza. e a supe
rioridade deste, e consoante as qualidade_s 
reveladas, elle as paga. 

Lá, pois, a superiol'idade do preço acom
panha a ela que;lidade, e ha para determinar a 
superioridade e o preço um criterio se
guro. 

Mas essa sup9rioridade que .o polarizadot• 
revela em uns generos e o exame chimico 
distingue em outros e lá determina os pre
ços, não póde ser avaliada pelo in~ermedia-. 
rio, quando faz o rateio, que, assim, fica de
pendendo do seu capricho. 

O prejuízo, port11.nto, do productor cuida· 
doso, é certo, fatal, porque vem a receber 
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pelo café de boa qualidade que produziu o esse fim ; pondere-se que todo esse trabalho, 
preço das qu.alidades inferiores prod~zidas~ dispe:ndioso e demorado, não lhe aprov0itu 

Agora, pondere-se que, para produzir cate porque o intermediario, misturando os typos 
de melhor qualidade e separal-o, elle faz e qualidades diversas, o inutiliza, desfazendo 
mais despezas do que para produzir o ordi- o que foi feito com tanto custo, e prejudi
dinarío: emprega capitaes em machinas para. cando, a.ssim, o· tempo o o dinheiro consu. 
o despolpar, para separar as qualidades que mido pelo fazendeiro para esse íim; trabalho 
se confundem na colheita e no preparo, pois que seria de grande proveito si este vendesse 
o mesmo cafeeiro dá fructos de qualidades di- ou exportasse directamente seu genero. 
versas: dá o moka, o chato grosso e 0 miudo. . O Sn. CINCINATO BRAGA- Com o tl•igo o o 

O·Sn.. CINCINATO BRAGA-Não é exacto. arroz o mesmo se dá. 
O SR. FAUSTO CA'tnoso- E' exactissimo. o Sn. FA.usTo CAnnoso-Ntí.o se dá nada. 

V. Ex. é fazendeiro de café, e, pelo que lhe E mesmo, si se dá, as consequencias uão são 
estou ouvindo, parece-me que entendo mais as mesmas. · 
disto que V. Ex. Fique sabendo que 0 mesmo Tome-se ainda. em consideração o. commissão 
cafeeiro dá: nas ramas superiores 0 cafó quo !lo intermediario, as despezas de toda a sorte 
se denomina moka, no centro 0 chato 01'osso e, com o plantio, n. colheita, o preparo, o acon-
em ·baixo, o co.fé miudo e ordinario • dlcionamento, o transporte e os prejnizos 

VARIOS SRS. DEPUTADOS-E' exa.cto. innumeraveis que olle tem com a mistum 
o SR. FAUSTO CARnoso-Sei bem que 0 ex- dos typos o das qualidades, o mao acondicio· 

acto. E o sei, porque essa v&l'iedade de fructos · na.mento com os trn.nsportes, e veja.se, no 
resulta da impossibilidade da arvore nutril•- fim de contas, com que fica o productor. 
se igualmente, com a mesma intensidade, em Nada. · 
todos os pontos . o café mok1~ sahe do fructo, O ~et1 lucro é certamente menor que o que 
cujo caroço não se dividiu em duas metades, teria si só produzisse cafó de pessimu qnn.· 
porque se atrophiou, e se atrophiou justa- !idade, porque vende o de boa qualidacte 
mente por haver brotn.do na pnrte elevada. da 1Jelo preço da má, gastando, aliás, para pro· 
n.rvore, onde a nutrição chega em menor dóse, duzir aquella, o que não gastaria para produ
ou em um ponto em que houve defeito ele nu- zir estn.. Agora, pergunto ao nobre Deputado, 
trição; .ao passo que do fructo do centro, onde a questão envolve ou não um grande pre
anutriçãocbegaem maior dóse e a arvore tem juizo1 E', como V. Ex. disse, simples questão 
mais força e mais vida, snhe o chato grosso, de vaidade 1 
que é o fructo, cujo caroço se divide em duao Vou passa:<" ao outPo ponto: que a questão 
metades, cada uma das quaes é maior que o não aproveita á minha demonstração do des~ 
caroço atrophiado e unico do moita. Eis a.hi acerto do Ministro intervindo para reduzir a 
porque a mesma arvore dá café de varias producção do café. · · 
qualidades, qualidades que, na Europa, teem Desses factos que assignalei resultou umo.. 
preços differentes (apoiados): o moka, que consequencia funesta: provocar entre pro· 
ganha em aroma e em essencia o que perde ctuctore3 de café, a idéa de o produzit• 
em a_piposídade, tem por isso mais valor, e o muito, ainda que máo; a preoccupação. quo 
chato grosso, que perde em essencia e aroma se generalizou na cultura desse generh, do 
o que lucra em adíposidade, menor. quantidade e não de qualidade; facto 

O SR. BRICIO F .!LHO- V. Ex. está sendo este que veiu accentuar a d..:Jsvalorização de-
applaudido pelos entendidos. fioitiva do nosso cafe, iniciada, ma,1tida. o 

o SR. CINCINATO BRAGA_ Todas essas desenvolvida pelas causas já explanadas. 
qualidades dão no mesmo galho. O Sr. Ministro da Fazenda, porém, con· 

o SR. FAusTo CARDoso-E se dão no tllesmo vencido de que essn. desvalorização resul· 
tava de um excesso de producção sobre o 

galho, porque negou a minha affirmação ? consumo, q uanào a verdade é, como 0 de· 
E' exacto. Dão no mesmo galho, e é assim. monstrei, que ha no mundo um excesso de 

porque no mesmo galho um ft'ucto qualquer consumo sobre a producção, -intervem e re
se pôde desenvolver e outro atropbiar-se. duz esta. 
Mas o ruoka produz-se· em maior quantidade 
na :parte superior da planta, porque é a O SR. 9INCINATO BRAG-'~ - Mas é preciso 
mais ft•aca.E a prova está neste proverbio de nota.t• que, quando 0 café tinha. preço alto, 
sua terra-cafeeiro velho, muito moka. era acondicionado do mesmo morlo. 

Agora, pondere-se que o fazendeiro colhe O SR. FAUS?.'o CARDoso- Parece-me quo 
esses fructos de typos e qualidades diversas, V. Ex. só tem uma preoccupação: dar-me 
e depois de os colher reunidamente, os se- apartes, e os vae dando sem se preoccupar da.. 
:para por meio de macbinas apropt•iadas vara logica que os deve pr~sidi\r~ 
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O Sa. CrNCINATo BR~GA.-Estou acompa .. l para o intermediario, que o continúa a jun;; 
n.h~ndo V. Ex. ~om mu~to mteresse. Agora, tar e a lhe inutilizar o trabalho, trabalho que 
smao quer que de apartes... vae ser feito de novo nos mercados im· 

O SR. FAUSTO CARnoso-Pode dal·OS mas portadores, quando esse café tiver de ser 
veja como os dá. Srs. Deputados qua~do 0 revendido. Entre no amago da questão, veja 
café tinha grande preço, apezar d~ ser acon· quan~o isto lhe acarreta de prejuízo, e trate 
dicionado do mesmo modo que hoje a sua de ev1tal·OS. 
procura era tã.o extraordinaria que 'se não De tudo quanto, apezar de interrompido a 
toma-vam em conta esses defeitos mas cada instante, tenho dito, verifica-se: o lucro 
como disse, essa procura excessiva' deter: exce~sivo (leterminou o augmento da pro
minou, principalmente entre nós um excesso ducçao; o augmento da producção e o lucro 
de produ~ção, e de producção,' por várias crescente dete~~ina.ram a incuria. no pre
causas, tao má, que o resultado foi a des- paro, no acondtc10namento e na remessa do 
moralização e a ~esvalorização do genero, genero; ~ in~uria gerou a _des~oralização, a 
apeza.r de haver mnda excesso de consumo. desmorahzaçao a desvalorJzaçao, que se tor-o 

Attenda o nobre Deputado .: o que estou nou ~omP.leta, absoluta com o ~:x:cesso de pro
fazendo é jsto: estudar a acção das causas ducçaoma do genero que semamfestou de 1896 
de quefallei, e cujas influencias concorrerain a 1898, e, cujo res~ltado foi o BL'azil entrar com 
Icntamentepal'a desmoralizarem e desvalori- 63 °/o da producçao geral, e fazer descer o 
zarem o nosso café. nosso café a um prvço que reduziu o fazendeiro 

Que importa que ellas não tivessem produ· a não poder cobrir as despezas do plantio e 
zido desde logo os seus e:tl.'eitos ? Contemple tran~port~ do mesmo. . . . . 
V. Ex. a natureza e, por toda parte verá F01 entao que o Sr. mm1stro mtervew para 
grandes e1_!eítos produzidos lentamente pela reduzir a pr?ducção. E. S. Ex. é JP~ncerista.. 
nccumulaçao de causas imperceptíveis. A 1sto é, sectar10.da doutrma da nao mterven
superficie do globo, esse colosso enorme, .foi ção d_o Estudo, da politic~ do laissez fa.i?·e ! 
modelada pela acção de causas tão insignifi- VeJamos as.consequenCias. Essa cr1se do 
cantes que, cons·tleradas no espaço do an- ~o.sso cn;f~ tmha uma vantagem. Os pre
nos e annos, não deixavam mudanças vi- JUIZOS vmam fazer comprehender ao pro
siveis; no entretanto, a obra dessa acção d~ctor ~ v~rdade econom~ca de que o lucro 
constante e secularmente accumulada ahi n.ao esta soem se produz1r etn grande quan
está. visivel nas varias camadas geoidgicas t1dade, mas tambem de boa qualidade, e 
q_ue envolvem o planeta e lhe deram a phy- uma v:ez disso convencido pel~s. factos, elle 
sionomia actual. curaria do preparo, do acondtmonamento e 

A' imagem disso, e em ponto pequeno do transporte do seu café, evitando, assim, 
as varias causas de que tenho tratad~ as causas do seu depreciamento. 
produziram, pela sua acção constante e . Dest'a~te, a lu?ta.pela producçã? ql!-a.ntita· 
accumulada, essa depreciação do nosso café, ttva seria substtt.uxda _Pela q:uah~atxya. E 
apezar de, no commercio internacional a como esta lucta e mmto ma1s d1fficll que 
procura desse genero ser maior que a sua aquel~a, porque exige mais element~s e mais 
offerta. capactdade por parte dos que nellas se 
o s c B d' empenham, de que a. lucta pelo simples facto 

R. INCINATO RAGA. a um aparte. material da J'l'Oducção, desenganados doS 
O SR. FAUSTO CARDoso-V. Ex: não parece lucros que os attrahiram, para essa lucta, 

~ar ~azendeiro de café. Aconselho a que se os agricultores abandonariam a lavoura elo 
mte1re do assumpto com o seu companheiro café, levando a sua actividade a outros ramos 
de bancada, Sr. Elias Fausto, que, pelo da lavoura e da industria nacionaes. 
que lhe li, parece conhecer profundamente a Taes seriam os resultados naturaes do 
q.uestão pelo seu lado commercíal.E V. Ex., excesso de producção e da desvalorização do 
st entende, é de plantar e colher. nosso café, si o Sr. ministro, esqueceJ:!do a . 

O SR. CINCINATO BRAGA-V. Ex sa.be do d~ut~ina s~enceriana ~e.que s~ diz sectario, 
qu1 eú entendo ou não entendo'l • nao mterv1e~se para bm1tar vtolentamente a 

· sua producçao. 
d OSR..FAUsToCARnoso-Seique não entende Dea.nte de um facto de tal natureza, um 
o assumpto que discuto. E tanto assim é politico á feição de Spencer deixaria a crise 

que, depois de mandar separar o café em sua produzir seus resultados, consoante a lei de · 
tazenda,o manda em seguida ao intermediario, psychologia, segundo a qual as crises u.gudas 
que ? junta, annullando-lhe um trabalho dis- se resolvem por si mesmas. 
}lendwso: E V. Ex. não vê nada disto nem Mas, reduzindo, como fez, a · producção do 
sabe que na Europa isto tem dado ta.nt~ que cafe, o Ministro impediu os beneficios da. 
fallar. E, como não sabe, continua a separar crise sem a resolver. Impediu-lhe os bene- , 
o seu café, a ensaccal-o e a mandal-o tlcios, porqu(l a lucta pela qualidade não se 
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substituiu pela quantidade; e a não resolveu. café; que outra. consequencia era meJhorar o 
porque a diminuição cre::cente da producção acondicionamento do producto, devia facultar 
l~á. reergue:qdo de novo, na. mesma propor- os meios para que esse acondwionarneuto, 
çao, o preço do producto,até que voltGm lu- que hoje se faz em aningem. se fizesse em 
cros excessivos. Então, as actividades a.gri- tecidos de algodão, o favorecia a cultura. clesse 

. colas serão de novo attrahidas para essa producto que moureja entre nós, sendo, aliás, 
:, lo.voura, a producção crescerh do mesmo de grande alcance economico, para o paiz; que 

,. · modo, e a. crise que elle suppunha. ter re- outra consequencia. era eliminar o interme
solvido, voltar1\. nas mesm:ls ou em propo,r- dfario, devia iotervir nesse sentido, aind:t 

· ~es ma.iores. que, para tal , tivess~oEstadode monopolizar 
E, a.sstm, não o Ministro actual, que, para. o commercio do café e regular n sua sahido.. 

felicidade do paiz, não ficará eternamente E assim por deante, de modo que a sua. con· 
ei:n sua pasta. mas o Governo do Brazil e a in· dueta se fizesse sempre na. mesma. direcção c 

· dustria, do café terão de ficar gyrando em um no mesmfl sentiu o em que os factos SEl' fle3do
circulo vicioso: o Gov~rno a reduzil-u,quando brassem em sua marcha. céga., inconsciente, 

. elln. augr~entar, e ella a o.ugmentar, quando ftttal. POtQUO todo o_ poder do hom em sobr•A 
este a. julgar sufflcientomoute reduzidD .. Ou, a.s cousas se rednz a. 1sto: conhecer o seu mo· 
então, terá o Governo de intervir para. conter vimento e us suas leis, o manejal-as no in
a pt'oducçfi.o nos Hmite3 necesso.rios, o que será teres se proprio ou collectivo. 
a t:Lbsolutn. negr:~.ção, em es>:encia, do pl'in· Só assim a acção humana dá resultados 
cipio da não inte1•vençâo elo Estado na sacie- praticas e fecundos. 
dade, prégaclo desnorteadamente em tlleoria, A prova, Srs. Deputados, de que a crise 
e desastradamente esquecido na pl'atica, pelo do café viria. desviar para outros pontos as 
esra.rrapado finnncéiro da esfarrapnda pasta actividades ora. :voltadas para essl\ lavour-a, 
da Fazeniia do Brazil. està em um documento que vou ler à Ca-
. A sun.conducto., pois. foi contrária á ordem ma.ra, onde vamos ver· a lavoura do algodão 

normal do desenvolvimento economico. tornando surto em S. Pa.ulo, :,tpós a. desvuio· 
· Adiando a crise do café pela. reducção da. pro- riznção do cafó. _ · 

. ~ucção, elle impediu os beneficios economic9S E' um jornal. de Sn.nros , cidade deste ·Es-
que a mesma logicamente traria: a trans- tado, onde se lê um artigo d irigido ao men 

· formação da l ucta pela qualidade que o lucro honrado collega., Sr. Elias Fausto; diz o artigo: 
. exceesivo provocou na. lavoura. rJo café, « Ao nosso illustre co-estadua.no, Or. Elin.s 
: pela. qualidade que o excesso de producção e a Fausto, a cujo patriotismo e a cujos esforços e 

desmoralização do producto provocariam ne- alta com11etencia tanto devem a agricultura., 
· cessaria.mente, trazendo, como consequeneia, 0 comrnercio e 8 lavoura nacionaes; endere· 
a distribtiicão das actividndes, ora voltadas çamos especialmente estas linhas, certo de 
para essa. lavoura, para outt•as, o aperfeiçoa- que encontraremos em s. s. a. ca.valhetrosa 

· mento do producto' e u eliminação do inter- e fidalga o.ttençii.o I.J.Ue sempre nos tem dis
. mediario; que, nesse ramo da economia na- pensado. 
ciona.l, produz« o errei to de um touro bravo 
em um armazam do vidros» . « Semelh~.nta esperança ainda mais nos 

No eatretauto, a intervir, eomo era da suo. anima porque, no a~suropto, somos tambem o 
obrigação. qual deve·ria ser o procedimento éco directo do.s interesses maís legitimas tht 

-do ministro ~ heroica 1(\ v cura de nossa. terra." t ão carece· 
Não é preciso grande os forço de int.elli· dora da. solicitude dos oons patriotas e repu-

gencia. para se comprehender. A sua acção blicanos. · 
· deveria seguir a marcha natural dos factos, ~Queremos. nos referir ao gt•ande problem[t 

facilitando e auxiliando o Sj:lU desdobramento da producção em S. Paulo, no tocant.e á cu!; 
,·.)ogico, em vez de. Jhe oppor a. sua. vontade. turn do algodão, ha pouco iniciada em larga. 
· E' o que faz o estadista que tem a intuição escala e já. triumphante em muitos muni· 

·clara das cou.sas e sabe que a r a zão e a. von- cipios do Estado, provando assim o qu;\nto 
· tade;_querendo crear, em vez da se limitar sabem conseguir a opel'osidade, a ténadiade 
. a dirig1r e a encaminhar os factos-se redu- e a louvavel inicitJ.tiva dos nossos lavradores . 

.. ,·,.zem ~nada._. . Convencidos _dos perigos da monocultnra a 
~ · Assim, SL elle soubesse .e comprebendesse· que se haviam entregado, facto este (le 
"'que a. consequencia da crise do nosso café era que, infelizmente, a baixa do café deixou· 

desviar part(} da o.ctividn.de desse r.amo da. .nos· a ·mo.is complGta demonstração e asso· 
lavoura. para. outros, devia. a.ttrahil·a., desde bet'bados pela necessidade de tudo impor~ 

· · loo-o, por meio dl) premios e de outras me· tar., quer _do Jlaiz., quer do estrangeiro, 
. dtâa!!,pnraasvaria.scultura.s, decujodesenvol· á cu::>ta ex~lusivamente do seu unico pro· 

~ .. ·vi~ento dependem a riqueza. e n prosperidade dueto, profundamente desvalorizado, appell11· 
, d..o paiz, actql\lmente quasi circumseri-yt,\ no ram para o plantio do al~Jodão, que mutto SQ 

.. 
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tem estendido, especio.lmentc em Soroca?à, 
Tatuhy, ltapetinin~~~ e ·l!'ra!!ca, de manei:a 
CJ.Ue j t'~ p<lra a prox1rna colheita, a pro1ucça.o 
11a.u'nsta ir-á p~~ur .c9nsider~Lvelmente no 
merendO, como Ja notiCIOU em tclegra.mma. O 
Jonw~ do Commercio, do Rio de Janeiro. 

Mas o Sr. ~linístro é um spencerista que 
não conhece nada disto. 

« Tambem não devemos esquecer que o 
a.l(}'odiio é ainda a vida de muitos Estat(os do 
Ngrle, que a~ó pouco t.em'po tiveram nas 
fabricas paulistas uma un portante fonte de 
consumo e que vão oll'erecer temivel compc
tencia em todos os mercadqs a que tivermos 
de concorrer, tanto dentro como fóra do paiz. 
Accresce, além disto, que, .pela natureza. da 
propria cultura e dadas as condições de meio, 
al!iadas ·ás irregularidades de estações no 
Nol'te, a la voum de algodão tem progredido 
alli consideravelmente e tende evidentemente 
a avolumar-se, o que nos faz receiar para 
esse producto uma. crise proxima, igual, siniio 
peior, que a do café, em virtude da concur
rencia invencível que nesse ramo nos ofterece 
a America do Norte. 

As co usas se lhe afigm•am .através_de um 
erro, são como a sua vontade quer que 
::ejam,e devem marchar, nã.o como marcham, 
mas como o seu espirito falseado pensa que 
devem marchar. 

E foi por estar disso convencido, que alie, ·, 
depois de passar ''em revista o seu processo 
de resolver a crise que acabú.mos de ana
lyzar revelando-I he os erros e os horrores, 
atHrmou que «O 1·e~ultado de todos esses es
forços já se f'a;; sentir : o p1·eço do cafe ele
vou-se de mo,lo accentu.ad9, e, ainda que essa. 
elevação não vd alem, como tudo (as suppor, 

Effectivamente o algodão, sobre ser uma 
cultura facil e ·pouco dispendiosa, produz em 
menos de um anno, dá duas e tres colheitas, 
resiste melhor que todos os cereaes, que o 
café, o cacau e mesmo a ca.nna, ás seccas e ás 
más estações, de modo que em todo o Norte, 
isto e, do Maranhão até a Bahia, o algodão h a 
de ser sempre Uma' cultura de e.scolb~ e por 
isso mesmo um concurrenteobrtgatot'IOe per
manente ua nossa producção. Nestas con
dições é forçoso que o Congresso Federal, no 
patriotico intuito de proteger a nossa lavoura 
e as nossas industrias consumidoras dessa tão 
importante mataria prima nacional, procure 
desde jtl. nos amparar contra a crise que nos 
ameaça, por meio de modificações elo tarifas 
e outras medidas promptas e decisivas, que o 
patriotismo, a pratica dos negocios publicas e 
a illustração dos nossos representantes, sa
berão ségurarp.ente inspirat' neste momento 
de serias apprehensões, em relação ao futuro 
do nosso teabalho.» 

Veem 1 E' a obra do inconsciente 1 Per· 
turbada a cultura do café, par1.1. onde. se v oi

. taram naturalmente as actividades agrícolas 
do Estado 1 Para outra. lavoura, e esta foi a 
do algodão, que, entre outros beneficios, 
vinha melhorar o acondicionamento do café. 

E, deante disso, a que fica . reduzido este 
Ministro, que, tendo razão, ao contrario da 
natureza que é céga e inconsciente, vem per
turbar o que esta, entregue por si mesma, ia 
fazendo de. benefico, fecundo e bom 1 A que 
fica reduzido este desnorteado financeiro, que 
se oppõe á obra salutar da. evolução, quando, 
pela ~ua·doutrina, o seu papel político devia 
ser .esté: dirigir a. natureza. de modo ao 
auxiliar-lhe e a facilitar-lhe a marcha sal
vadora·~ 

o valor da nossa exportaçtío pode1·á attingü· 
este anno a 34.000.000 sterlinos. 

Na soluçlio, pois, rla questão economica, o 
programma do Govenw deL' os melhores resul• 
taclos, manifestados pela prosperidade da la
voura e pe~a prospe1·idade do pai;; ; e, si males 
foram suppol"tados por alguns lav,·adores, e que 
infelizmente a ningu!3m e dado supprimi?' todos 
os males.» 

'Deixae-o eml.Jalar·se nessa illusão,ou, o que 
é ina.is certo, proclamar aquillo em que não 

crê .Os loucos tumbem dão como realidatles as 
creações da imaginação allucina!la, e os tt•a
tantes dão a mentira como verdade no intuito 
de illaq uearem a bm~ fé de outrem; mas os 
primeiros não convencem, e estes, afinal, co
nhecidos, se desacreditam. 

o SR. PEREIRA LIMA-Mas o Sr. Ministro 
da Fazenda não se acha em nenhuma dessas 
condições. 

O SR. F A.USTO CARDoso- Não sei, nem 
disse que eUe se acha. nestas condições. Fiz 
uma compc:.ração; e V.E:x:. fique certo de que, 
si quizesse dizer que ell~ era uma ou outra 
co usa, teria coragem bastante para o fazer. 

Que me poderia acontecer~ Matarem-me ~ 
Ora! Considero a vida uma grilheta, da qual, 
a quem me libertar, agradeço. - · 

Pelo exame que acabei de fazer, vê-se que 
as affirmações contidas na. primeira das tor~ .' 
mulas ministeriaes não são verdadeiras: são 
fafsas ; que os processos, os princípios e.ós 
actos referentes á ma teria que ahi se contém 
não consultaram os interesses do grave pro
blema da desvalorização do café: são uns e 
outros, oppostos á realidade, desceram todos · · · 
do seu espit'ito para se sobreporem arbitraria 
e violentamente a c~sos que não os compor.;. 
tavam. 

E' urn facto perfeitamente verificava! e 
verificado na .esphera psychologica, que as 
impressões produzidas no espírito pelas cousas 
e pelos factos actuam no individuo, ge- ·. · 
rando-lhe sensações, de accordo com a sua 
feiÇão intima, o pendor e as tendencias de su~ ·· .· 
alma. . . · 
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ANNAES DA CAMARA-

MZ verceptivel nos espíritos medianos, 
onde esse phenomeno não é bam visível, essa 
verdade percebe-se claramente nos espíritos 
privilegiados. Ahi, ella transparece clara
mente ; ahi, vê a unidade do mundo exte
rior provocar, conforme a intuição genial de 
~cada espírito, emoções e idéas differentes. 

E' assim que a mesma impressão que dia
perta na alma de Tasso a~ poesia, e a faz 
jorrar em uma caudal de estrophes, excita na 
de Meyerbeer o sentimento musical que lhe 
transborda em ondas de harmonia, debuxa 
na de Vernet uma paizagem deliciosa e traça, 
na ele Pascal, uma theoria scientifica. 

o Sr.Ministro da Fazenda não tem, é certo, 
a elevação dessas grandes figuras,não é, como 
estes, genial, mas é um espírito saturado, e os 
factos só impressionam os espíritos taes con
forme o seu estado de saturação. A do Sr. Mur
tinho é ver doentes, divizar-lhes os sym
ptomas do mal, e, sem indagar as causas 
deste, cural-os pelos processos do similia si
milibus curantur. Mas os males sociaes não 
se curam como os individuaes. 

Assim, .os actos desse homem são e .não po· 
dem deixar de ser contrarias ao interesse na· 
cional, ao nosso momento historico, ao móvi
Jliento economico do paiz. Elle não tem a 
menor noção do que seja uma sociedade, um 
povo, .a. evolução de um organismo social. 
E não póde tel-a, porque é pela profissão, 
pelas leituras e pelo caracter um saturado ; 
e a. não póde ter, porque todas as suas ener
gias convergiram para a carreira que abra
çou e onde é grande, e as energias iudivi
duaes não se podem dividir igualmente em 
ramos diversos de actividade. Deem-lhe um 
homem moribundo, e elle é talvez capaz de, 
com a sua sciencia, injectar-lhe vida. Mas, 
deslocado da sua profissão, é nullo, e, satu
rado como está, só vê no paiz um doente que 
elle pretende curar com as dynami8ações 
homooopathicas. 
.. Um tal homem não póde comprehender ab
solutamente a nossa situação. O seu espirjto 

. não recebe as impressões do meio ou só as 

. re!'ebe de aceordo .,com a sua feição mental. 
~.J' o espírito feito, iÇ.efi.nido, fechado. . _ 

0 SR. GONÇALVES SOUTO- Conforme a edu
cação. 

0 SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre Depu. 
tado que a hora está terminada. 

O SR. FAUSTO CARnoso- :Neste caso, peço a 
V. Ex. que me reserve a palavra para ama
nhã, afim de concluir o meu discurso. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre Deputado 
continuará amanhã o .seu discurso. (Muito 
pem ; muito bem ; o orador e muito cumpri-
mentado. Pa~mas nas galerias.) · · 

·Fica a discussão adiada pela hora. 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. ~o §ecre~ario (servinclo 
de 1°) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Oflicios : 
Do Ministerio da Marinha, de 29 do mez 

findo, enviando o requerimento do secretario 
da capitania do porto do Estado do Paraná, 
Hemeterio de Miranda, solicitando augmento 
de vencimentos.- A' Commissão de Orçtt· 
mento. · 

Do mesmo ministerio, de 3 do corrente, 
enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional-Tendo· 
se verificado que ao baixar o de(:lreto n. 3.188, 
de 5 de janeiro de 1899, que extinguiu o 
Arsenal de Marinha da Bahia, havia feito 
jus á vitaliciedade o searetario do mesmo 
estabelecimento Odorico Carneiro Ribeiro, 
de accordo com disposto no art. 320 do Re· 
gulamento annexo ao decreto n. 745 de 13 
de setembro de 1890, e no art. 1° da lei 
n. 44 B de 2 de junho de 1892, Jlois contava 
mais de 33 annos de serviço publico, sem to
davia poder ser aposentado por não estar 
invalido; venho solicitar-vos a concessão do 
cred~to especial de 2:400$ paraattender-se ao 
pagamento do ordenado devido aquelle func
cionario, no corrente anuo, visto não terem 
sido comprebendidos no actual orçamento 
fundos destinados a sl\melhante fim. 

Capital Federal, 1 na setembro de 1900, 12° 
da Republica.-Mxnoel Ferraz de Campos 
Salles.-A' Commissão· da Orçamento. 

Do Ministerio da Guerra, de 31 do in.êz 
ndo, enviando o requerimento em que o 
2° sargento do 5° regimento . de artilha
ria Francisco de Sá Roriz, pede equipai•ação 
dos vencimentos dos inferiores do exercito 
aos dos inferiores da armada, cabendo dé· 
clarar que carece de fundamento esta pre
tenção e que a parte que tem justificativa ,iá 
está regulada pela lei de 15 de dezembro de 
1894.-A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Lamenha Lins lembra que 
tendo subscripto conjunctamente com os seus 
collegas da Commissão de Diplomacia e Tra
tados uma emenda ao projecto 102, elevando. 
embora em proporção muito modestas, os 
vencimentos do pessoal da Secretaria de Es
tado das Relações Exteriores, teve o despra
zer de vel~a repellida como infringente do 
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SESSÃO EM 3 DE SE'!'EI\1BRO DE 1900 

paragrapho unico do art. 132 do H.egi-
wento. . 

A Commíssão do Díplomaqia e Tratados, 
conservando as mellmas ideias exaradas na 

. emenda ~Iludida, resolveu consubstancial-as 
• em projecto especial, par;L cuja. justificação 

acha.-se o orador na tribuna; 
Nenhum dos ramos em qub se subdivide a 

publica administração foi mais sacrificado ao 
alevantado programma dCJ restabelecimento 
tio credito nacional de que o respeits.ute ao 
Ministerio das Relações Exteriores. 

Desde u. suppressão de legações c consula
dos ató a diminuição de ver-bas destinadas aos 
restantes tudo f'oi posto em· pratica em uma 
tal confusão c em tal atropello ·que, de en
volta com o superfluo, foi sacrificado o util e 
até mesmo o necessario. 

E' pois, tempo de fazer cessar o rcgimen 
de instabilidade em que diplomatas e consu
lcs se teem visto de 1895 a esta parte, 
instabilidaO.e que afinal t•edunua em pre
juízo do proprio decoro nacional, t;uJto mais 
quanto neste exercício o serviço do corpo 
consular e diplomatico será feito sem o me
nor ~acrificio para os cofres da União, o que 
aliás se infere do proprio relatorio do Sr. Mi
nistro do Exterior. 

Sendo assim, pensa o orador que igual
, mente se deve alliviar um pouco os sacrifi
j cios impostos a. uma numerosa classe de func-
ciomtrios publícos. · 

Cita a proprosito uma phrase de Portalis, 
tla qual se collige que a norma mais sabia 
não é a de procurar o bem absoluto, mas uma 
melhoria relativa · que quasi sempre está ao 
nosso alcance, e nella inspirando-se a. Com
missão, resolveu começar p0r pouco, apre
sentando um projecto, em · que eleva apenas 
á quantia de 26 contos, em papel-moeda, os 
vencimentos da. SecFetaria de Estado das Re
lações Exteriores, nucleo de onde irradiam 

I
; t~das as ~e ias para a boa direcção do serviço 
diplomatJeo e consular. 

Bas!&o le':llbrar que as muitas e importantes 
qu~stoes dtplomatiCas que se teem agitado no 
pa1z, desde a solução do ·secular confiicto da 
Missões até o ultimo tratado celebrado com 
a França para a solução arbitral da questão 
do Amapá, todos esses trabalhos recaíram de 
modo oneroso sobre o reduzido pessoal da 

! Secretaria das Relações Ex:.teriores. 
I E a estàs circumstancias políticas accres-

i
ceram o~tras .de.· ordem administrativa, como orador passa a demonstrar. -

C?nsidera, portanto, bem . amparado o seu 
r?J~~to e_ si . preciso fosse appeUa.ria para a 
Pin~ao_, nao de um ministro, porque poderia 
xprmur uma idéa individual, mas para. a 

de todos elles,desde 1895 até a presente data, 
que em seus relatorios salientaram o ac-

· ~ 

cumulo de serviços, a insufficiencia do pes· 
soai e a exiguidade de vencimentos. 

Submette, pois, ao alto e esclarecido cri
teria da Camara o seu projecto, confiante de 
que o verá approvado.(ll!uito bem; muito bem.) 

Fica sobre a Mesa. até ulterior deliberação, 
o seguinte: . '·~ 

PROJEC'l'O 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 A tabella do vencimentos do pes

soal da Secretaria das Relações Exteriores, 
será a seguinte : · 

Ministr'! .do Estado : 
Ordenado ... : ...•.•••.••••••• 
itepresen tação .•••.••••••••• , 

Director geral : 
Ordenado •.••.••.•••..•.••••• 
Gratificação ..•••.•••.••••• , • 

,1 directores de secção : 
Ordenado ..••••••.•••.•.••••• 
Gt•atiticação ••..•••••.. ,., ••• , 

•1 primeiros officiaes : 
Ordenado ••••..•••••.•..••••• 
Gratificação ••••••••••••.•••• : 

4 segundos o.fficiaes : 
Ordenado ................... . 
Gratificaçit:o . .•••••• ~ ••.•••••• 

· 7 amanuenses : 
Ordenado .•..••..•••.••• , ••• , 
Gratificação ••••••.••••••..••• 

1 archivista : 
Ordenado .••.•••••••••••• , ... 
Gratificação •••••••••••.•••••• 

I official de gabinete : 
Gratificação ................... . 

Um auxiliar da Directoria 
Geral: · 

Gratificação •. · ................ . 
1 porteiro: ,._. 

Ordenado .......... , •••••• , •• 
Gratificação ••••••••••••••••• 

l ajudante de porteiro: 
Ordenado .••••••••••.••••••• " 
Gratificação ..•• ~ ••••.•••••••• 

2 continuas: 

Ordenado •••••••••••.•••••••• 
Gratificação •..•••.••••••••••• 

2 correios: 
Or4enado . ..•.•.•...•••••.•• ~. 
Gratificação ••.•• , •. , ••• , , •• , •••. 

24:000$000 
12:000$000 

8:000$000 
4:000$~.QO 

24:000$000 
12:000$000 

16:000$000 
8:000$000 . 

12:800$000 
6:400$000 

16:800$000 
. 8:400$000 

4:000$000 
2:000$000 

4:800$000 

1:200$000 \,'"' 
J'kS 

·~ 

3:200$000 
I :60U$000 

2:000$000 
I :000$000 

2:666$666 . 
1:333$333 

2:666$666 
·_ l : 333$333 
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48 .A~l\AÉS DA CA.CilARA I ----·--···- -···---·-----------·--··------- ······----··------~--------. i 
Art. 2. 0 O G•.lVC!'llO poderá readmittir j qual, 1lonoi.;; do b.nclo n.rbiLral tlo Pt>e::::idottlo ~ 

como auxiliares no qun.tlt•o do l)essoal da. ClevelR.n2!, pu::;sou a p:)rl(Hle(:'l' delinitiva-~t 
1r:e:::ma, s~cret:lria de Estatlo os fu11cci~?arios rnen te ~,o nosso paiz, mas J o ~cm~•io deixou 
drplomatiCos ou consulrwes que a ella .JU. pel'- de acee1tnl-o, porquo esse t..:rPrtcmo era uma 
teuceram, som prejuízo. dRIJUCl~es que nilo con:arca, a _de, Pal~n,, do Est~d~ 1!0 Pttmná.

1
-. 

receberam comm1ssões tora, do p:~1z. Serra urna mti·•1cçao da ComstrtUIÇ<tO; no sou 
Art. 3. 0 Rovogam-so as dJspotiições em projecto o orador respeita, as eonvcniencia.::; i 

contrario. constitucionaes, e de sua, actopção só aclvirá J 
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1900.- bem ao paiz. 1 

Gasttfo d<t Gnnh.1~.-Pere·ira de Lyra.-Acla.l- Em rehwão ao segundo projecto, mostra f; 

berto Gttimanies.- .Tosd Avelino.- Lamenha que os terrenos de ma.rinhtt dividem-se em 1 
Lins. terrenos situados entre as costa:l do oceano I 

até onde chegam as ma>•es, o terrenos de l 
O !§r. Presid.en te - Termina. hoje marinhas nas ma,rgens dos rios na vegaveis, I 

0 prazo para a apresentaç.ão das emenda::; ao ontle nü.o chegam as rna.rés, notando-su que j' 

orçamento do Exteriol'. ost0s t=.:ií.o limitac!o~ por uma curva. traçac~a 
Si nã.o l10uve1' <llgum Deputado que queira de sete Lraças aa curva d:.t enchente medta. 

usa.r da palavra vou levantar a sessão. annual. i 
Ora, que:m, como o orador tem via.ju.do pelos i 

O SR. DYONrsro CER(WEIRA- Peço a pa- immensos rios do Amazonn.s, sabe que grande I 
la,vra. :parte cios seriugáes está si1iuada em terrenos 1 

O SR. PRESIDENTE - Tem a rmltWI'a o que ficam sulJmersos no tempo das cheias; : 
S1'. Dyonisio Cerq_ueira. portanto essos terrenos pertencem á União. 

O Sr. Dyon.hdo Ccr{_[ll.~eir;J:.
Apresenta dous projectos que se lhe afiguram 
importantes e prmt os quaes solicita. a. benevo· 
lencia, da. Camara.. As v~ntag3ns de c<~da. um 
delles tão reaes, tiio intuitivas são, que bas· 
ta.rá n, suu. lcitum para levtLr ao espírito 
esclarecido ue seus collega.s a mesma. convi
cçtío de que está; possuido, quanto á SUtl.. irn· 
portancia e oppurtunidade. 

O art. 34 § 29 estatuo que é attribuição 
-privativa do Congresso Nacional legislar so
bre terras de prop1·iedade <.la União. 

Estas t-erras serão somente ns devolutas, 
a que se refere a. 2a p;"lrte do art. 62 .. imlís
Jleusaveis para a defoza das ft'onteiras '? Certo 
que não, porque além dessns, ha a.s tGrras 
publicas, constituídas pelas i'azenrlas nacio
naes, ha, os tercenos de marinhas e outros. 

Demais a União, como reprCJsentant.e <la so
berania da, Nação tom o clieeito de adquirir 
propriedades e de dispor dellas como enten
der, direito que ninguem lhe contesta. 

Deve lembril.r que os nosms limites não 
estão definitivamente fixados, e podemos e 
de-vemos adquirir terras que se achem em 
litígio, e grande parte dellas n[lO está sub
mettida. á jurisprudencia. nacional. Não é 
justo, pois, que deixem de pertencer á Umão, 
reconhecidamente prejudicada. na divisã.o que 
fez a Constituinte. 

Está entenniclo que essas terras devem 
:pertencer á União, -porque não temos a enti
dade- tcn·itorio- dos Estados Unidos e da 
Republica Argentina. 

Em 1895, o Sr. Severíno Vieira apresentou 
no Senado um projecto, determinando que 
pertenceria á. Uniü.o o tm•ritorio em litígio 
entre o Brazil e a Republicl1. ~"lrgentina, o 

Constando porem que o Estado do Amazonas 
tem vew'l.ido esses terrenos que nãrJ lhe per
tencem, até a, syndica.tos estrangeiros, por 
altas quantias, e sendo isto um verdadeiro 
esbulho á Uniiio, apresenta ne::;te sentido um 
projecto, certo de quo a CarrHlra hJ. de appro-. 
val-o. (Muüo bem, ?ntlito bem.) 

Ficam soLre a Mt.:::;u, i.~te ulterlor delibernr:ão, 
os seguintes 

PRO.JECTOS 

O Congresso Nacional resol v c 

Art. 1." Fiea. o Govel'llo autorizado n. abrir 
os eeeditos que julgar necessa,rios, parn. man
dar proceder· á discriminaç:lo dos terrenos Je 
marinhas sHuados n<ts marg-ens dos rios na
veg<tveis até onde chegam" a::; marés e fóea 
dellas, conforme a legislação em vigor. 

Art. 2. o A discriminação começará. no Es· 
tado do Amazonas. 

Art. _3. 0 São revogadas as disposiç:ões em 
contrario. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1900.
Dionysio Oerquei1·a. 

O Congresso Nncional resolve: 

Art. l.o As terras não submettida.s á iu· 
risdicçã.o nacional, que forem incorporadas 
ao ter:!.·itorio da Republica, em consequencia 
de actos internacionaes, ficarão pertencendo 
á União, 

Art. ~.o São revogaclas as disposições em 
contrarw. 

Sala das sessões, 3 de setembl'o de 1900. _, 
Dionysio Cerqueira.-Nilo Peçanha. 
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sJ::szxo EM 3 DE SETElmRo DE 1900 49 

, F.)ram n'[ll'!lSontada.s n~ sess:to !lo hoje, 3 
; rle selemtro. ao orç,• mento tixando t\ d<speL;l. 
i do Ministerio dGs R~laç,,e~ Extmiores pa ra o l exe1 cicio de I >J() l, as seguintes 

l Eà:ISN"0.:\3 

t Ao projecto n . 102 B, de 1000: 

No.vo.l, pela doutrina t\o art. 128 da r esp3-
d.ivn regulamento . 

Art. 2 . o Ficn o GoYer oo autod1.arlo a a brir 
o uec~sado credito para a. e.-.::acu r;f~.-o desta. 
lei. 

Art. 3.• Revogam-se ns di;;posí~Jes em 
cont!'ar1o. 

Sala das CommisRões, 3 da $etGmbro de 
1900. - Esluuam Lo!;o,-At·aujo Gdcs. 

N. 94 D- 1000 

t Fira o G·1YI:rno ant.:.j~i:f.ndo a. grat.ifkar o.t; 
i funcck,nados dn ílecret;u·i9. do Ex t.&r·i"r , que 
; o. rn~r~cerem, si a ren,la. dos corumhulos exce-
1 d~r a Jlrel•:;;ãn orr;:uneut~rla . · 

l
;i Snlo. das se>.~o8s, 3 de setembro (lO JQOO.- Redacçiio fiaalllo rwojcceo » . 04, dcsle anno, 
Jl~reii 'a Lyi·c~ . a,· ... ando ao ])istrictu Fede1·ul HH~i s seis offi

cios de justiça e regv.lnndo o preenchtnum.to 

I 'Fica. o G3Yerno autorizado a oJ tera.r no das 1>agas lf<Ae se ck>·e•n >:o~ offiâos do 
Orço.me~1to do Extc·l"ior, o.s verho:~ qu,; não I mesmo d•str•cla 

w. cstiYerom c1e accord o com a l•li em ví!for, ( ' d j t • • •. § rest.dnlece.rulo a~,im a~ con~ign .. ~õ"s legaes Vt e pr o ec 08 ~"· J1 ~ ,7 A. B, e C J<l 1800, 
l:P3J.'a as reparti•;õei> desse !\tin isterío. 1 a ns. 94 e 94 A, de IUOO) 

i Sala ~as 26S~0e~. 3 de seteí:nhro <la 1900 . I O Con"r•.'Sõo N~ciona.J decret<\: 
'Brit'io Fi! f,,;, ,\ r t. I~' F'ica r,1 cron•tos no Distr'Í·Jto Fa,Jeral 

ffiiLÍS seis oll'icios de j ustiç:~ , sendo : 
a) quatr·o of!l.:i0<1 de t:tbnllili<'s doJ notas, com 

a des•guaçãu de 9', 10·•, l i" e 12'; RED!~CÇÕES 

Vão a imprimir u.s s~gulnt<ls 

~) "m oltl"io de e,cri vi'LO do protes tos do 
i N. 52 C - 1000 lcLtri1~"' t! c.ulo~. com a .tesig- rtação d~ 2", fi-
i can !u o ac1 uu.l c-~rn il rl e,..;ign .r;.-'to d·: }'J ; 
•R eiJ•lC;!ÍO [-;;~!(/O projec:o Y.. lU A, a~ 1800, r) U !IJ ollk o d•) registro gor3.1 t!a l:ypo· 

!ZUB decla>·a ljt<C o art. 7• IM !ri ·"· 5GU, ·~e thecas, com a. de:-if:n:.çü.o d" 3•. !h wdo o 
:;t rl• tte;e,;lúro de 1808, naq•<>tlo q•w 1lfW G•l''~rno aU\OI'IZ:tdo ü d :ID<II'<!;\1' <)S lllmtcs ue 
f ô·}· Cún!l(t'l i o (.t{)_:;: prlndpíos da rh.~d'j_!U .1J a C.:l.d?. Ulll . 
ra.;Ji! ~ r, c Ctúit])J'ChVH S.ir.:O :J..os h:ule.~. oH-FJSl~·\ ·' ~L. 2 (\ S0:[o_p_royir}os cH'uctiva:.tJente o 

. 'tttt,.s ,: Jrr·vf.;:;.<rJ ,·es 1Hlc.thctos d:,s P.Slllbdvcl· l cons1derarlos vtta.hcws. no ca~o de o1o1·te do 
1i1Cnto.; m1iiu.o·.:;$ de c-Hsi11.' depc:H lcn!t.:s do prupri.;ti\l'iO ou de va.:;a }Wnvc11iente de 
M iní .::ft::-::· io úa GtW1Ta, c;,oj:Js lc,yarc• f&rwn. ~ qualquer- 011tra causa, os t ·dX!lliãc:{ que es
ext inccos pd . n:yu!urne;Ho de 18 d~ a!~t·i! du 

1
· uv~.-n·mu actua .. !men tc 5et·vintlo ti.O:-t oHléios pOl' 

·;ne.:11Ho ( l lt iH> 01.~ 'jJO.~Uwio1·menft.: o·:~·tJ.tJulo . ..; ·por IU\\i s elo 10 U.lltl• •S . 

ot~t,·us !itn~vcut t! .!-J · ios; c cf,~ c;,rtras ;n·o-,;iden - Art. 3.0 Revoga.m-sa as disposições em 
civ.s contrariu. 

O Congt'c·sso :-\acion:ll d.;cretll.: 
Sa.la das Commis>ões.~ ;lo setembt'o do 1900. 

- E•te1lam Lobo . - "ira t•Jo Gocs , 
Art. 1.' Nnquilro que não Jól' cont,·uriv 

acs pl'incipio:; r.la discipli na 11Jililat' , o 1u·t. 7" . N. 127- 1900 
dt\ le i n_ MO, d~ 31 de dezembro de 1898, é I 
eocnprehuus1VO dos l~<nt~s. sul,..ti t utos, prv- RC'Iac;.<íO f~>:a.! do p;·~Je,clo » . 103, d'! 189{), 
!esswres 'ítalicio~ dos e>t;. beleciruentos mll i·' 9''" 'wtor•:a o Poder E:vecui«O ,, ru•r.te[rral· 
tare; de e nsino uependentes do Ml!ll; lel'Ío cl -. l'O ... J'uiço ":"tf"" da al'>n.od ' · tlO !'?SIO ! if6 -
'0uer~·~t, t:Uj 1Jt-J h.·gat't!S for u.m exLiuclvs pelo ctt vo rlt:. co.Jnt.ao de {rayata. e c~ t.~ st{lcaçao. ':o 
l'egu larne!l t u de 18 de abr1l tlo mesnou an uo qw•dro espoc1ai rlo co;·~ d .cent1, o c~patuo 
ou posteriormoute occupados por vutros ser- (lc il·aa•·ta graduado l•rM:.c•sco A ugHsto de 

; 'VCOtua.r;os , PaPJ.:. Bu~,...~ Bru.nrl<Tu 
Pa.ragrapho unico. A es;os lentes, s ubsti· 

t u tu~ e prof'essorcs devorão ser pagllS os re- O Congrtlsso Nacional ros J!va : 
spectivos o•'llenados e gratific•t~:õa~ mlegraes Art igo unico. E' o PoJer Executív{) auto-
desde a data em que Joram declat•;,dos em r 1za..Lo :l reintegrar no ~eniç., activo da ar~ 
uisponil.Jii idt~dc , com petindo áqm:;lleti I[Ue ~e m:Lf.1;r, no posto eJl'ectivo de capi~ào de [!'a· 

,.acharan, ou bll acham no desrllnpenho de curn~ g,tt<t., e classilbação no quadl'o c~pecial dos 
. Inl~Sõ;,s e;tranha~ ao ouo\UI.l , ns rneoroao vau· \ot'Tkme3, que servem no COI' [IO docen te d\lo 
· tagcns de que gus:1.m os úocentcs da il:>'Cola E>c(lla l'ü\val, o c.'lpt~lo de fra.ga.ta graduado 
~ , Ç.'lll>U~ V, V 7 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:18- Página 20 de 32 

50 ANNAES DA CA.MA.RA 

Francisco Augusto de Paiva Bueno ~randão; 
revogadas as dispo!:'ições em contrarw. 

SaLL !las C:oinmissões, 3 de setembro de 
1900.-Estevam, Lolio.-Al'rwjo Góes. 

N 128-1900 

Reclacção fi:Aa~ do ]J?'qjecto n, 224, de 189~, 
que autJ?'ÍZa o Goven-10 a poga1· a? Dr.Ltttz 
Carlos Duque Estmrla os vencww_ntos de 
pr-ofessor rlo l'oller;io 111ilitw-, qu.e detxoH de 
pe1·cebe1· desde outubro de 1897 a 6 de janei· 
rode 1899 

O Congresso Nacional resoi v e: 
Art. l." E'- o Governo autorizado a pagar 

ao Dr. Luiz Carlos Duque Estrada os '9"enci· 
mentos d6l professor do Collegio Militar, que 
deixou r\e perceber c\esrle outubro ~le lS<J7 a 
6 de janeiro de 1899, abrindo para 1~so o ne
cessario CJ•edi to. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commiss5es, 3 de setembro de 1900. 
-Estevam Lobo.-Aratcjo Góes. 

Vão a iU1primir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 107 A-1900 

Parecei' sobre cmcn'las apl'csentadas, faJ'a 
2·• discussí1o do projecto n. 107, deste armo, 
que fixa a rlcspeza dn M inisterio da Guel"ra 
pa1·a o'exe1·cicio de 1901 

A Commissão de Orçamento vem, perante a 
Camam dos Deputados, aprnsenta.r o pare
cer, que lhe incumbe dat', sobt·e ns emendas 
offerecidas ao projer.to de orçamento do 
Ministerio da. Guerra, cumprindo a:ssim o 
preceito regimental. 

A' rubrica 9 : 
Eleve-se a verba a 14.880:222$900 e accres

cente-se-serão abonadas commisslíes activas 
de engenheiros a todos os officiaE's que dirigi
rem ou desempenharem os serviços enume
rados pelo§ 1 ú do art.27 do decr·eto n. 946 A, 
de 1 de novembro de 1890. e especial aos que 
forem encat'regados de trabalhos penosos e de 
subida. importancia., debaixo do ponto de vh;ta 
militar. 

Sa:1a das ses~ões, 21 de agosto de 1900~
R. Paixão. 

A todos os trabalhos enumerados pelo § 1 o 
do art. 27 do decreto n. 946 A, de 1 de 

novemhro de 1890, se acllam conceditl<tS com. 
missões activas, <litadns, na l'ubriea citada, 
com a quantia de 443:520$000. 

Qnan to ás especia•:jS aos olJidaes q ne forem 
enc<trl'eo-ados de trclballlos penosos, etc., a 
Cllmttlis~ão, na. rubrica 1", cnn11e.deu diaria, 
em c_urnprimento ao que se acha deterrninado 
na. ta obsl~r·vação da t;l uella do d.•creto n.3.189, 
de 6 dd janeiro de 18\:J9,e acceitou a consigna
ção da ta.bella 14', om1e. aiém das chitrias, o 
Governo incluiu os transportes. _ , 

A Commi:ssão é c.mtrnria á emenda, que 
importa em augmento, na veriJa., de 220:000$. 

A' rubrica lO 

Etapas-Diga.-se 11 • 265. 360 rações de l $500 
(média u.nnual) 16.898:040$000. 

Sala das sessões, 21 ct~ agosto de 1900.
R. Paixtío. 

Esta emenda; CJUe augmenta. 1.126:536~ na 
verba- Etapas, não pode ser acceita pcln. 
Commis:::iio, que, conforme informou à Camara. 
em seu pnreeer·, pensa que, E'm vista do que 
occorren nest.a Capitnl, em qge o valor das 
et~tpas baixou a 1$314, nn2"seme.-tre,quando 
no pl'imeiro fõ•·a !le l$470, sendo provavel 
geral dinlinmçã.o dos preços, dando-se a ele
V•tção da taxa cambial, não se tornará neces
sario o c!'edito supplementar, sendo suffi~:~i
entc a verbn. or~·amentaria arbítr·arla. 

A' nllJric:t 1:3'': 
Colonias militares- Angmente-se no ma

terial a quantia. rle 40:00U$ para uma estmda 
qne vá de Gnampuava á colonia da Foz do 
Jguassú. 

Sala das SCf'JSÕe3, 21 Lle agosto de 1900.
Soarcs .Nciva. 

Nos relatorios do Ministerio da Guerra, 
doA ultimas dous annos, encontra-se desen· 
volvid;t explanação ácerca da. n•·cessidade da 
estrada de que trata a emenda supr·a. 

No deste anno lê~se o seguinte, tratándo da 
co1onia militar da Foz do Iguassu: 

«A falta de vias de eommunrcação com os 
centros populosos do territorio nacional torna 
esta colonia quasi segregaria de nossas rela· 
ç!'les, fazendo-se toda. correspondencia pelo 
rio Paraná, na Republica Argentina, ficando
lhe mais ~roxima a cidade de Posadas, onde 
ella se abastece de todos os recursos. 

Para evitar que sejam esbulhadas por 
aventureiros as r1quezas natumes da colonia, 
representadas por grande quantidade de va· 
liosas madeiras e herva-mate, que antes de 
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3wc ínst.nl!a.tã.o eram oxplornrhts por intrusos 
estr:tiJgeiros, <·onvem manteJ.a o dotM-a C·:>m 
uma estr3,la que a commml!C)Ue com'' c•tladrl 
de Guarapullva.» 

11. Comrtl is;;ão acolbentlo favo~nvelmente a. 
em~mla. d•J Sr Deputa(\o Soares Neiva., apro· 
senta. á considentção r!n. (',a tnam, fazendo 
suas, a s seguintes valiosas ponderações. 
,,x,n·ada~ no r elatar ia da. Guerra tle l8W 
(pag. 45) : . 

< Vem a p!·oposito record<H' as grandes 
va~tagens originadas do ompJ·Ggo rlo exercito 
na Cl1nst rucção de sstr'adas de rtdagem ou 
rerr08s, J.e cara.ct~r est r>tteg 1co ; a lem de 
prepal'ar-~e-lhe inP.sLima.vel l·ccui'EO para. su>t 
a.cção lJ L'O m pta e efficaz m~ •1oFesa do ter r i:orio 
nacionr..l, frl ci• i tcmdo-lhe r.~ co ,umunica~.õe~ 
com a l'routeiJ·a· por zonr.s qnc tor'Ha m-se-l he 
COUh 10i•f•r S, fiC:l.f'á. O jXJSWi>l >tdBStl'<lclO para 
Mte•u.:er ns ncces;;id<Hle,; quo •urgem em u m!\ 
~u e1·ra., s ejn. P"~' ' ' o rcst. r..b.~lec i JJlen tn do tra
fego rles,a.:; e.-t.•adas, interrowpido pf>lO~ ns· 
t !.'llgos pt'Opositues, mais 0 11 menos consi !e. 
r aveis, caustuJos oelo arl vel'l>U.r in, seja par& a. 
conYoU!I~II L~ o~-cupaçã.o da~ qu~ to:tm!·moõ •~u 
inimigo. 

De;sa. rnP.dirht resultaria a indll. o rles~nvol
vimento rias r eg:ões perccrririns pot· t~es es
tradas e g •·ande ecouomia nas despezas d·~ 
constrrtcção, a lió.s todas p l' lldoct l vas e arnor
tiza.vei~ dentro de [lOUCO -u,mpo, pelos benefi
cios ind irecto~ que tra;•iaw ao erario pu
blico .>' 

4" 

Accrcscente ·se na rubrica 13• - Colooías 
Militares : 41):000.~ p~r>t a oonstrucçfto ele 
urna li 11 h11 telegraphíc:•, que, partindo d ;~ 
Bvo. Vista., n<t coronrca de P<il :ua s, vil t ermi
nar na colonia milita r <lo l .<u<~ssú, à m&rgem 
do r io p., r•~ nó.. 

Sa!a. •las snssões, 23 tle a gosio d~ 1900.
Dior~ysio Cerquoira. 

Ponto •.le importo.ncio. militar, longe, como 
foi dito, <los loga1 es donde pó le haurir r ecu:·
sos f'aceís , a colon ia. d e lguassú, isolartn. em 
remota.~ pnrag<mS, precisa., alélll da est t·ad >L 
de que se t ratou en1 emend•l a utol'ior, se.r 
ligada aos nossos centros, por umn. linha. 
telilgraphica , que, quer sob o ponto de vista. 
nacional, que de perto nos inter,,s ;a, quer 
sob o internacional, é de mcontesta.vcl van
tagem . 

::lob este u l timo ponto . do 'vi; ta, basta. 
cons! deraL' que a linha ern queslil.o serv•rd. 
para llgat> as nossns com as po.r ag uayas, q 11e 
j á. se a.dtam :i. leste <la. cidade de Vil!a R.ira 
a se encamínha.m po.ra. o Po.1·araá, afim tltl se 
enc.ont1aremcom as lioh~•ll bra.T.ileira.s , fica.ndo 
assrm nossas corumunicações telcgr,\phicas 

com o Para.guay e ) (at to-Grosso imlependen
t\ls ri as linhas argentinas . 

Fei ta a obra sob e. direcção de officiaes do 
exercito e por cunta do Mioisterio da Gu erra, 
por s uas va n tngens est ro.togíCll.s, noor csco o. 
de ser co:lst?oida com muito mermr dC3peza., 
c é se r v 1ço de inque. t íonavHI utihdade . 

Opinando pe!11 approva.ção da emenda, 
entende a Commissão que deve ser ella. iu~ 
cluida ua t•ubrica. H•. 

5" 
A' rubrica 14•: 
Obras milítar es - Accr escente·S!l: 30: 000$ 

pa.ra. construcçã.o de linhas telegrnphicas. 
est rnte!rie>•S que, part indo da cidade •la. Cruz 
Alfa. a ligtie ás cic!ades de S. Lu i1., Santo 
An:.!elo, S. BoL•jll. a colonia Alto Uruguay, de 
;lCCOl'dO COlll O plano .de CDUCCI!!ração de 
forç~s . 

Sala tias ses.ções, 21 de agosto dt> 1900.
Victorirn~ Mot>lcú·o. -Germarn> Hr.uiocher . 

Em vista das inrorm~ções prestadas peJo 
Mlnisterio tla Guerra, encareoondo as van
tag@s e nece:;sídade das l i nha.s tetegra phicas 
es tr n.t.,gicas a qua se r efere esta emenda, a 
Commis;ão acceita-a. 

()• 

Aos officiaes q ue sePvirem nas gU>Irnições 
do Pará e Matto-Grosso será ;•booado, ne. 
vigCIJc ia. dash\ lei , m;lis um terço d<t etapa a 
que teem dit'e ito a.ctua. lmente . 

Sala das se~sõcs , 21 de agosto da 1900. 
R . P<tixfl·). 

E' j usta a disposiçilo oons igno.ola nesta 
emen•la, conhecid:\ como é a ca1·estia da. v ida. 
nos ~stado~ olo P&rlt. e Matto-Orosso, devendo
se ,, ccr oseent.<'\ r t.'\mbern o do 11maz•1nas, 
tendo s ubido alclm rio 2$ a media elas ela.pas 
das praças nos te-e~ Estados refe1•idos. 

O decreto n. 9-!6 A. de I d•J n oYembro ele 
1390, •; • t. balecendo et•tpas n )((l.S Plll'il os otH
claes do e:x.er·cito, determinotl qu e os •la. guar
nição tle Ma.t t-l Grosso ti\•essem mais a me
tade o 0 >1 de Am•ozonas e Pa•& muis o dobro 
das dos est.'lciouados em outra.s gu~rnições _ 
Ta l disposição toi der ogad>L pela lei u. 247, 
de 15 rle dezembro de 1894, como declarou o 
aviso de 28 do mesmo mez e anuo. Era. des
necessario o >tugrnento pa.r'll os referidos ~s
tados, por llcar esta bo tecida pela lei n. 247 a 
etapa move!, sendo esta !iurla de accor tlo com 
a que fosse sem~5tr·almente arbitrada para. 
as praças; pagas aos ot!lciae:- um ou mero ele 
etitpM diarías de praças de pret correspon
dentes a.o,; [lOs tos , desde 4 para os alferes até 
14 po.ra. os marechaes. 
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A lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895,! no provocal' o estimulo e int:wesse lloscr'iado· 
no r;rt. 5°, n. III, mandou que a media ro.:;, concerlendo-lhes o auxilio de_,elementos 
então :1clopta,la para etllp:1 dns prnç·as de capazes de propagar e ~-tperfeicoar as raças, 
pret (1~500) constituísse o maximo par;L lJa.se premiando os que apresentarem melhores 
do calculo dn. dos oltlciaes. Esse valor merlio typos e comprometteudo-sea adquiril',durante 
desceu a l$400 pela lei n. 490, de 16 de de- <dgum tempo, todos os productos em con
zembro de 1897 (art. 8°, n. 11) e é o qne :lições de set'em utilizados no ser·viQo especütl 
actualmente vi_Q"ora como maximo do cal- a que se destinam.» 
culo da eta-pa lÍo;.; ofllciaes. Logo que sejam ultimados os estu:los ne .. 

No Amaronas it ata.pa da.:~ praçl).S attinge cessados i1 realização deste projecto, o Go~ 
yresentemente a 2S;(:i58, Do Pal'á n, :?$678 e em Yeeno os a,prcsent~rá á consideração do Con
Matto-Gros;;o a 2$2F..5. Deprebende-s·~ dahi ns gresso, como prometteu. 
difficul:lr..clo::: com que lutam os officia~s que A Commissão não <1cceib a emenda. 
servem ne.sse:s Estados, qne, no tempo ua mo- · · 
narcllia, recehi<Hn addicion::~l dobrado. 

A Conunis::::ão acceita a emenda a:ssim rr>di-
gida: -Aos officiaes qu~ servir';jm nos E::;-· Accrescente-se onde convier: 
tados elo Am~-.zonns, Para c Matto-Grosso- o j , . 
mais como c:::tú. Art:~ . E o Governo_nntoriZ8,do a, concede~' 

I aos offiClae.s do e3:el'clto, que o requererem, 

I acl inst:tr do ou e é concedido aos ofliciaes 
da armada, licença pot• dous annos, pas-

. F_ica o Governo . antor!z_a.,lo a mandcJ,l' di -j S, ~-~~~-os para a reserva nas me;;mas con
Yldlr, }JOl' eng <~Dh i; lPOS 1111lJbres, em lotes de ulÇO.S deste. 
área va.riavel, conforme n natmeza do te1·-1 Sala das sessões, 23 de agosto de 1900.
reno, a tazcnd:1 do Clmm bo, srtuada na fre- Bc.wuosa Lima, 
guE·zi:.'t do Areado, mlinicipio de Santo Ao
tonio do::' PLüos, Esta rio ele Minas Geracs. 

Os lotes ferüo vendidos medianíe concur
rencia publica, cxce:pt') llquelles em que es
tiver instail<Hlo o ser·viçopublíco estadual ou 
municipal, ou em que re~idirem pessoas que 
nelles pos~:wnn betufeitor\as, os quaes sc:l'io 
vendidos <J,o E:otado, município ou posseiros, 
ind!•peudentementc dest:L chusul:t c pelo 
preço minl;JJO do. lêi. 

§ :2. 0 Ser·á rese1·va,Ja a área de 3ô kilo
lYJetros C[lliilh·ados p!1.ri1 TJatJ'Íl11CUÍO da Jl0-
'.'01\ÇiiO existente !la. alludlda fazenda Jo 
Chumbo. 

§ 3. 0 O producto <la venda de taes lotes 
SC!'i.l opplicado ú fundH•;-i'io de umn. couclelaria 
militar no tl'iangulo mineiro ou sul de Ivlinas. 

Sr. la. d n s sessões, 21 de agosto de I!}) O.-
R. Pai:n To. 

Esta disposição, si pudesse ser cumprida, 
no exercício de 1901 até o § 20, tendo pelo 
§ 3° o caracter de permanente, deveria cnn
stituir projecto especial, atlm de poder ser 
escr-ipturaclo o prodncto da "lenda em depo
sito á disposiçiio do Ministerio da Guer·ra, 
para ter a appllca~·ão referida. 

Tor·na-se, porém, de:'lnecessaria a provi
dGncia, inrlieada, em vista dü. autorização con
tida na. lei n. 658, ele 28 d :; novembro de 
1899. 

Quanto ltO est.nbelecimento de coudelnrias, 
;já teve o !\linisterio da GuerJ'a au10rização 
:pari:L creal·ns e, corno diz o rehtorio de 1899 
(pag. 18) •< com'it•fi. aproveitar-se o concmso 
da industria pn.rttculae, cumprindo ao Gover-

Esta emencln, quando se impuzesse por van-
ta,jo~a á nttenção da Can,ara, uão poderia, 
por seu caracter pGrmn nente, ter logar em 
lei ::~nmw. , devendo con~tituir projecto es-
pecial ou ser incluida, 1·1o projecto de reorga
nização do exel'cit.o, pura s •;r convenieute~ 
mcn lo tTiscu tida. 

Onclc convier: 
Fica. o Governo nutorizn.<lo a abrir o cre

dito neees-:>ario para pag11mento 1la gratiti-
cação a que tem direito o mostre da. ollicino. 
de alfniates·do Ar~enal de Guerrtt tle:;ta Ca
pital, de u.ccordo com o respectivo regula
mento, durante o tompo em que esteve tc
childa. a citada o!llcina, no qual os serviços . 
de:: se funccionario roram aproveitados nD. 1 
Inteudencia dt~ Guerra. · 

S:lli1. das ~essões, 21 de agosto de 1900.
A.ugusto S:vero. 

Deante das informaçüe3 que lhe foram 
prestadus, a Commir::sào dá seu assentimento 
a esta emenda. 

10a. 

Art. O Governo reverá, na vigencia dest:1 
lei, as tabcllas de gratificações de exercicio 
e ·~ bono de ajuda de custo aos otficiaes do 
exercito, tornando-as mais equitativas e· 
applicaveis aos officiaes do quadro e classes 
annexas da armada, confurme dispõem o 
art. 85 da. Constituição Federal e art. 3°~ 
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ng. ~e 3, d.~ lei n. 247, de 15 de dezembro de 
lSN . 

;;;,\t;L r1o.s so~sõcs, 21 d<3 agos to de 1900.-
1'. J.:>aixi!o. 

Pelo n . r rlo art. 18 :!:1 lei n . 652, de 23 de 
novembro tte 1899, é o Poder Executivo ãu
toriza.do: 

« A twver, na. vigenchl d~sta lei, ns ta 
bellas do g-rntilicaçilo de oxt'r dcio e a!:!ono de 
.!tjud<t de cnsto aus olllciaes de tert·a e mat' e 
cla.s•es i•llucxas, tle modo a conrormal-a.s com 
o d:sposto no n.rt. 85 da. Coustituiçiio Federal, 
sem <1.11gmento <.le despeza.. » 

Parece, pois, desnecessaria.. a emendo, por 
estar o Governa hubilitado a r,;zer o quo elh 
iu:Jica, não só peh1. Ccn~titui~ii.o F~deral. 
como pelu. lei d~ 15 de c!ozemhro rlo 189-1, 
havendo (.l inda para. tal tiro, na lei m•çs.men
tarül em vigor·, nutoriza.çúo npteoent3.da pelo 
:nesmo S1•, Depntado Rodolpllo P.dxão, 

11• 

Entretant·), na. rubrica. 5•-InstruC<)ão Mi
litar-uiio existe ,gou~ignação algum"' pol' 
oadG p1•SS<l. corr<"!r t.al desp€~a. , v i;to só tra
W.;·-se nclia rle vaot.1gcns do pessoa! . As con 
slgonaçoes referentes á -Instrucção :Mil itar
na. r u brica. 15•- Ma.ter ial - destinam-se a 
estabelecimentos de on8ino exist<,ntes:-

A Commi;;;são, acceitando a el!'J.ênda, ncon
~elhtl que s jam su bstituídas as Pt\.lavra,s 
«pela ru·bri.co. 5'», polus segLtÍllte:;: <<pela. 
rtll,r ica. 15"-consiguação 3! - Despeza> di
ver·sc.s e cvcntuaes.:» 

13• 

At•t . E' o Go vemo autorizao:~ (\ mflude.t' 
in;:tv. lia.r ~m !O;.(ar conveniento, o. j uizo d~, 
dir·ecç~o de S.lui·le do exercito, umt~ ou mais 
,,.,ferma.r·llJ. ~, destinadas aos oitloiaes e praças 
a!l'~ct<u:ias de tubercul0se. 

Sale. !las sessões, 23 üe agosto \le 1900. 
Bl!d.Jota Lima . 

ObetlecenJ.o ó. generosa pl'eoccupação <Jomi
nante no momento actual, de rmmi·r medidas 

Fica. o Go~crno a.utcJ•izr.~o a m::uHbl' prc- t·lli~.a~es par;\ a campanb.a. scienlitl.c;\ c tcl tru
c·~úer ~os cs!ulios ncecS>arios li. urgeo!e i>tica contra. o temivel mo~ho, que, princi
~oustruc1';i\n do um<t n~rro-via qna. lig·ue o p ·lmente no exercito, c:::i fr1 ma.iCJr numere 
Estado do P~ l'l4 1ià ::w ti<l MutC<.\ -Gro>'.~O, ''qual de vid1tS qnc qualq11er epi<lum lit, por mais 
·m·:t l'ei !n por prnça.s do b;\t nlhão do e l.!- dov;\st:1•1ora que pareça, a em enda. em ques
gcnheiJ os, ~ob a dlYeC\fu> de engenheiros r ~ o est;\ no caso de obter benavolo acolhi· 
militares. me illO, por ha\Jllíta·· o Go<erno com os re-

s 1 1 o • 91 l " t · g CUI'i-0$ (.() que pU<Ier uiopül' ;~ ordenar 
.. a :\ 1ns scs.~oes, ~ t c nQIJS o ae I 00.-1 l"O'.·iclenchs a•tinentes á c·o_n·ervncão da. U.odu!plw Par:~.riio . 1 • 1 · '.' '"' ;::, • • 

I 
s;ou .. e e v1tla rbcruelles que ;,e ~1.c: ' 1 nca.m na. 

• • • u.r·d ua. pt•o:i~siio das amw.~ . 
. ~stíl. autorlzn~ILO, qne ex1~tu n:\ le1 nc lun1, 1 A coromi ~::ão toi solici ta. llent:-o dos limites 

]WO SCl' lll:dlt ula , nccl'e,;centltn rlo- Fe !'ntrc q ne ns éircumstancia.s lhe iln <n:em, em au
as .l'" l;t v1·as "J>I'uce,:er·>~ cw3 ~tudo~» ;:s s11- gmcuta.r lae.> recut•sos, j·i.. ;~rovÚlenci«ndo no 
gumtes: «lll\ vrgenc1:1. t.esta. lc1.» sontitlo ue ultimar-se un: rbs p:LVi!hões do 

12" 
n• ;vo Hospital de s. Fr<uJcisco :->.av ie r, afim 
rle Jhzcr-~.o a. trunsfo1·encin, cum :1 possível 
P'·cstez~. , <los doentes do HOS[Jit:!.l tlo Castello, 

Onde convier:- Fi<:a. o GovE:mo autorizado, "o que ovita.rá ~I S 1\e:;]Jezas nece:;;;arias e 
;:a. vigeocio. úesta lei , a. desp~n.Jcr pE,!a ru· annuaes no velho edificio, di> peooSJ acces.so, 
brica 5', sem augmanto da re'>pecth·a con- desprovido úo conforto e o pparelhamen to 
·sl.g-nacií o, nt<i o. quantia. de 10:000$, 1mra prop!'los po.ra. ;,e~s fius » ; já alargando os 
subvel'lcionar os est<•heledmeutos de ensin•>J meios do cte"cn volvimento do deposito do ma
'!ue ; e encarregn.t•enl da ednc:tçiio da;; tllttas tel"i:.ll ~e.nito.rio, facilitando-se a acquisiç,ão de 
ue mi liti•r~s mortos ero combate ou em IJ<t rr'llca.s Dvcker , corno a que fo i ult.lnwmeute 
consequ~uci:~. de ferimentos recebidos em adquirida, podendo uinda o Govet·no utili· 
campanha. zar-se de a lgom proprio nacional, capaz 
• A su tvetlção serà. proporcional ao numero de ter applicacfio ao fim illdlcado. 
uo ect ucandas confiadas a esses GStnbGleci- Medidt1. de tiio alto alcance hum.anitario, 
!nentos a juizo do Govel'UO. qua l a da emencl a do St•. Depu tado Barbosa. 

Sa.la dns sessões, 23 do agosto de 1900.- Lnna, deve ser tom~da <Hn considel'açãe , 
Sca r es .N<'iva . Saht c.la~ Commi~sões, Sl de ag!ll;to ele l900. 

Mcrace consideraºão ~stll emend,t, que con· 
·~t·et iza .iuslos conceito~ ex~c!'ados no N latoric 
tc!l. Guerr~ deste anno (pago. ~.J). 

- Pa~<la G <'i»wrt;,;s, presidente- relutor .
M. de l1'scoba;·.-· S"r :;t cld/;, CO I'l'8~ . - llfay
~~in/G.- C(w.v·lio da FOí1S!..'Ca .- J.V'ilo Pvçanha. 
--Ji1raaci:u:o Bâ . 
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54 A"NNA"ES DA CA1L\1U 

N. 129- 1900 ! 
sídades do ~nsíno ll1ilitm•, p PíS. na reorgani· 
zação de tal ~.nsinr>, ú1i muntith no mesmo in· 

At.am·izo, o Poder Executi-vo <t abri~· ac ~~Ii nis .. ~l.ltulo nú'm·mado lt cu.deíra de que elle era 
t~rio da G-uenAt.t o credito t11:11'aoro~iYJa,,·ic r/e lente. 
1:400$ 1JnTU QCC017~r uo r;,tgamenio dll bn- Cnmo :\~.onte~e\l em Tt,h6io a este , o j)fO· 
ch wel N•,imino de .4ra"jli Mnc•d, l"·nfcs- fl'ssot• M;;x11nilJO de :u·aujo 1\!;;ciel !'oi posto 
sor em dispo•iihilidat!c do Collegi:~ Jitlitar em "iSpDLib:J"radc, ;.:o>a ele Vl.ta~icic<Jade co 

a aula qu<• r.lie t\xen·Ja contlnnn. a fa.zer
po.r·te tio ensiJ1o no Cullegio Mi!ítaJ' desta ca. 
pitnl 

Conformanr.lo-se com os fundamento.; ,la 
exposição do Mini,teríD rla Gu~n· , , ~cí >~ll xo 
publlcaua, quo acompanhou ~·meus ·gw" de 
17 do corrente na qu;•.l o St·. Pr~8iclente da 
Repubtíca so licita o cred.to de 1: ~OU$ pa1·a 
png·nr ao l>ac!Jat'el Muximieo de Arn.njn 1·1.·
cie), profbsot· em tl ispordbditb de tio Colle·" 'o 
Mllít;tr, a g1·atiiL~a<;ão ínllerente aodilo Ioga!' 
e que deixou t\e r ec.-ber' e " COiillllbSÕlO ll ll 
OrçH.n,tmto de p<l l'ecer ~1ue ~eja con~ed i do u 
reteP\do crdclito\ B ::t\_it'e.~~~\ta. O ~~g''...\Ü.\{13 i)~C.· 
jecto de teí: 

O Collgt·esso N<~ciona1 l'esolve: 

Arti~·o unico. Fica o Pod.~r· Execulivo <~n
iorioado o ab1 ir· a o Mini~tc1· io da Guel'l'a o 
credito oxtJ·twhl itJnJ·lo de 1~4l 10$ (•UI',a t)~c.,r·
rcr ao pag<~tntm!.o ,1o htchard M:•XÍ irJirlo 1lP. 
Jll't1U,ÍO M:wiel, pr·o!t~ssoJ' Glii o/i~po :IÍhiiidwlc 
do Cnllcgio Militnl' de<;h C:~pit·.•l, '"~ palili· 
caçi1o iJJiwi·(mte ao d:ito logttr· o cur:-·e.·q-O;:· 
dente an periurlo de J9 de :lin·il oi ,~ JRÇJS n. tU 
do t\bJ•il de lK m QUo duixnu li" t·ec,·Lt-1-:.. 
faumdo as nP~:. c.~ri;~ ,-; dpBI'li~'(~('S o revug·;t<bs 
;\S d!:;po,içO••s en; ~oJÜni!'IO-

SI\1~ <la,, Ctlr:llllÍ.<Sli~s. 27 dn ngú-to de 1\~10. 
- Prtt,ilt (;HÍrllnri~~ · ..~o, lll'fbil~r·lllt 1,- Mnpl'inlt, 
l'Olut.nl'. __:; FJ'IIJtâ.ir.·o ,\'1t!!e.l. - F~·rr116.~\:() Srl. 
- M. <le F . ..:~-oftul'.- J·:(iu,._ /•hHI"fo. 

St. Pr'(!i'iid('U !.1• tln. ~~~~~ntl~~~\~ot.- O lltH-~t\ilT'(~l 
Mnximiun . do A1·11 u,iu Madol, p!·olü•·>DI' du 
Co[].,~h· Mllital' tlt•slll C:op1td, P"Slu ~ lll <lís· 
ponibi\hl;,rJ<, p1w dJ~·,J·ol.o de I !.I de l'bl·il do 
1898. pede pagn1uento da grat,fiea<;fitl inlle
rente 110 t!i1o h•g-ar , no tol.al de 1 :4Ut)~, cor
responde nte ao· periodo decorrido doqlle[(;t 
data a 19 de n.bt•il de l8Y(J, em que a~~umiu 
a regencia de duas tul'mas. 

O requerente está em condições identícas 
ás do coronel do E,ta.•lo · M<üor do E:x:erc1to 
Henrique Varladar.,~, lent~ c;;•tiledrat>co !IH 
exttncta Escola Militar clesta Capital, posto 
em disponii.Jilldade. a quern se ID<IIHloll pa.,;"r, 
em vista. da aecówtão do Su~cwemo Trlbuna1 
F ader!ll, de 16 de dezernb,·o c[(l.q ueUe ultimo 
anuo, a grat,ficação respedfva, desde a data 
em que •leixon •le r .·cebe!-a. 

Por eHe accói·dão foi decbrado que, sendo 
& dito ~oronei lente c<~.tbedratico. ní\o pmlla, 
nos proprios tormos d<> l ei n. 4G3, rle ;z& do 
novembro rle l 8V8, art. 4', ser P<.Jsto em <.lls
ponibilluade ]lOr não exceder ás uovas ueces· 

Ass~In, nü.o ha.ventlo ·y r~1·ba na. Jei do O;:ça .. 
meuto ''ige!rte \l"I'i!. 11tt1Juder ú d~s ; ,e ;:a. de 
q11e s-;: trt•ta., ·venho pcr!ir que "7oS 1tignds se~ 
licit;1]• du Cl :ll !I l·• ~SS•• I\a .. ciclHll :l a.ber t.ura. a 
0ste :Vlini.>lerio do •·l'Pdito e~pecia.l da re lei'ida 
qu••rní; .. , afim de occurrer ao pagameoto r e
quc>1'il1o. 

C;1 pi tal Ferl·n·al, 17 de agosto d9 1900 .-
J. N. 1.Í.O 1\I(dei.J-cs 1\l tUe:-. 

N. 130-1900 

Regula c7. la,:açifo do ser viço ct,ar{co la.. com. y a
·l+e~ '-el'e~ dtL Cô,-.l.,..,..,_ i$stl~J rlc CoHsr.ü ui çao, L~· 
gis/,ç!To e Ju,,!i~:a r'e 1898 e da carre;lt~ 
a ano 

Yitk pl'njf>.::t:J n. 2?3 ...:\.. dt 1.5)9, tio S enado 

A Commis>iiD iln Constituição, Legis:aQão e 
.Justiç;<., CX~<!Tiillalldu e•11 8 de novemhl'O de 
\~;)9 o pl'ojt.·ctu do Si->l'l~ldo~ ~ob n . :!·23 A~ in
~.eqJoz J:.t"li'LJCf'1' npllm.11do p~- la :--.ua; ~cr-i tu.ção, 

pel•' qur, "ill'eSe!ltado a Me~s. d~\ ( ·nara dos 
Dqmt ... Jos, Jol C<Se parecer submt: ·. ,Jo à dis
cu!W.sà-n. 
~a svs~f1o ,1e lR dE~ maio do cor·r· te ant:lo, 

a l'<'CJIIel'llliento rlo Sr . Dq•utat.lo l .uounter 
Go !oli·~!lO , v. lluu o lltOjecto no v,. , ,-"nte a c 
seio d;t l'om misoüo. 

A Cmutni~~fio~ Qoll). 8\IU. tnaiorlu., ontenrleu 
tl<·· v~r conliiJlllll' a suo. primíli va OlJ iniüo 

.-lcerc;t (:a u .. Uu.di(lo ~n·o.i.eclo. lavrando, por 
is,;o, em reur:ii'i." de 9 de juullo do col'l'ente 
anno, pareeí,l' Jl CSoU scutidu . 

Um <Jus nwmbros da Cornmis:;ão, o Sr. Dr. 
Teixeira de ~li.. pedi11 v ist<1 desse pa1·eocr: o o 
t inha sob sen •·xame e estudo, quando é e n
viada á me>mil. CouuniSEão, por intennedío 
da Mes .. t!a Ctttnal'a, UtllH. r ep1·es ·ntaçao do 
Club Ag,·icula , de Barra i\Jansa, dv E>ta do do 
Rio tlc Janeiro, oppoudo·s<J po:· meiúS i<·gaes 
a algumas das disposiçõe~ do projeato tle 
que oe tJ"ata. 

Devido a ess~ ci!'cumstancia, voltou de 
novo ao relatoi' 1lo projf:'c Lo jn!ra HS::iignudo, 
o paJ'eCfJJ' j<l ls vN.do, aílm de e)[auünal' a re
lerida ra• lalli:L~iio. 

A Cümmis>àll, considerantla ~uo por 1r.n ito 
just~s qul' IJ r•siam se1· ns alleg·;";õo.~ dos si· 
g-natal'ios dc,:,;l re,.reH'utação (a. quu.l de vCl 
ser iml1re~sa c dístribuítia con,junctamento 
com os pareceres e projecto, par<t coaheci ~ 
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~;1euto da Cumar~) niío ~ctJt:n•o.rn em seu 
espir1to, no s~ntido dA rel"c<rrn:lr i" opi
nião (Jtlc já em! ttira S•_)b!·e o projecto, em 
tk•us ~~u·acerP.s: 

C.•n><í•l"r"ndo que, levada por es>e modo ao 
c.JnhecímentD ' íla Cama r a, a alJ wlida reln·a
sent:~<;fw tiJl'net~r!l'Ét eusejo a qnal q u(~J.' dos 
S'::U~ rnembr·o-?. lXl.l'n. ·o exHme e etiturloe. dos 

N. 223 A-1899 

( Do Senado ) 

O Cm1grasso Nacional decreta 

CAPlTULO I 

sen.~ I'undninentos, em o:~ tJnnes. si a camant "'.. - . . '"' 
rec,uilecoer proçedenc:a., yo·Lm·à tr~th;for-j DloPos•çuES PRl!:Ln!J!'iA.RE> 
meH•s em emeii(LJs ao pt·ow.cto; . • _ · . 

55 

E'''" r·~rer,e 1• que, sem 8 ;1 ,ba•·go do rnelhor I Art. 1.' Serrto reguladas por esta Lel : 
rwlM\'ào de _que ~e resinta \llll.OU o"tt'a l\r- § 1.0 ,\. tocu..Çii.o düs ~eniços appl\cados i1. 
r.1go do yroJ"cto (o (!ue se•·a l>l'Opo~lll pelü. agc!eultum. 
Con;DJIS>ll''· por ()CCa;,rao da. d!ôCU>sao, prw • 2 o . , - 1 0. t b· [' 
moia de oirwn·!;Js) deveo projecto co!ttmuar / ~te' .'\.s amprm ·•,as e ra .t nos ~oncer:
ll[l, di,;"uoe5.o a que já esta. V~< su\J:uetLHJo na 1 ne11 s a ttbras e ~ubucas respectn;a.s a. agr~· 

. . . . ,. . 1.. .. .1 . . · . . 1 cultur·a, qu" sHau regula•tos pe l"~ dls}loat-r.un.,r .. <, \ l,t<J ~OD'll 1·.1.\l D Ull <l.I)S lntetOf.SOo, ,- 0~ ((\JS ·n·t~ 2'?(; () S ,. \UW~ liO QolligO ÚO 
da locaç'.o do SCt''VIÇO nuricoh. Iço~ '. -· - ,e,u 

0 d Oummet·cw, quaudo fur OllliSSa a presente 
&la d;>s Commí:ssõos, 3. c Sdembro de lei. 

1900.-J. J, .Se tb.-a, Pt'€Siflellle.-F. Tvlen-1 • " . · _. , . . 
t ir;o, rel:~tor.- Al(r•d·J Pinlo. _ F,·".!crico; ,\~t. ~.• E>ta lul o appl:oav~l ao locndor 
Bm·g.:s.. -Ri,;a.dtP ie~ cu,·;·{>a . ..._. Lui..z Do·n-úu .. · · nacwna l e ao ~~trangetro . 
g« es .-.'\;e,edo Mnrgt<c•. \ Art. 3. o O c ou lr•<ecto de lo,~aç[o de serviços 

o dec!'eto n. 213, ele e2 ,;0 fevereiro de J ~Odertt tou~t<Lr de escr·rpto ,,articular asst-
18!!0, r Bv,.g011 <JS l b;8 o!e JS rle So;teatbro th!. ~ uacto pelu8 cootractiloOtes, ou po~· a.lguem a 
JS:lO. J 1 de t>UWiwo de )837, 15 <!., mal·<;o 1 ,e" rogo, e rna1s duas te~te:nutuas, lkando 
de !87fl e todas "s ''ispo~it;ót:s peculiares aus lcao!'\u.~'m dos mte!'ils~cctlo~ com utn ex-
con.l,,·;.ctns ~h~ h~ct."'~ão de Hn·viço ugetcol.a., pas· es.:nv ~ 
sanón llos l!:s t>tdos a cümpPklJcia r•nra re- NtJ. falia de estipnl~çã.o e.scr ipta, e ntender
guiar ~s tlJtttuas rd<Lç:ões entre o \(}(;.dor· e o se·na· haver as partes ac ·eítado, como regra 
Jocata.rw 111> :·espectivo t,~ 1·rí tot-lo. entre ~t, a.s mB.·nuas relaçõ~s ex. i sCl3tlt~s cow. 

Esse pn•prio decr·eto, P' >h t'•Jvogn!Flo as os wu.1s locl1'ore5 do rnesuw e;taudee~men to 
cita..! as íets, mlo des.cotd\e.<!en e, ao cmttl't\t•to1 agi:'1COLJ .. Oll. dus tlo : n~oi\HJ munic'lpt.o . 
l'econhecen >1_ neees;irlao.!(l de l.Hl1it let regu - Art. 4 . ' o C·>lllt•a cto feito fóra rlo s ~azi l , 
Jantlo " locaçao o'le serv1ÇO 8.!;1'lCI•la,. bulo pu.m :;a1· eKecu ta-lo 110 seu te reito rio, ser·il. 
'~''1m .que_d,,u l>"S E,;tados comp•tenciiL pat·:c >~nti 1enlícado pelo con,ul ou vice-cououl \Jra
''?t..d-a. ,li; .J«. o.':'C I!:.~t;~do•l, ·~ue reehtlwun PS:-\i \. zilBíro, 
le1. a h-~ r·:am f1o certo votado, ~i ct t...:ou . ., tltuiçflo 
d:\ R•'IJilt>l!Ca lhes houve>se mantido essa Art. n." O~ m~nores do~~ :lllnos seriín, nos 
comp t.encia. coutractos de lúe~ç;~o de s<:r'viços, 11ssistidos 

0Jspuntlo, porem, 0 art. il4. § ?:~da Con- po1· ·eus paes, o11. si f.J rem a:• pil•lo;, por 
slituiç:io qu~ so 0 Congresso Nacional pórte se us tutores, mediant e pr~via lice nç., d<l. 
legí s!n.t• ~obr·e 0 direitocLvil n:•. U!!lào, ti~aram Ulltori.i<L<!e que ~xe,·cel' juris licçà'' soilr" 
revog1tdas, lJOl' >•quel~e decreto, ,1~ leis rle ei!.Js, e, IJ.lla.ndo us orpt1ã.o~ s~jr, :n e; tr<lngei
Jocaç;w de se1·viço, ~em q 11e pudes,·ern os Es- ros, por :;eus cou:;uk~, ando o,~ houve!' . 
tados V11t:tr outt··~s reg-u ta.ndo a:-~ mu tuas re ~ 
!ações eutr'Ol o loC;\dor ' e o Io·"at>ll'lO, · 

Dahi o [Jl'u,lecto do S:mado n. 223, ot•a sub· 
tnetwto à dolilkra.ç5.o da C:>ma.J'a. 

CAPITULO H 

DA LOCAÇÃ.O DO SERVIÇO E~! GE RAL 

Art . ô. • Esta bi comprohende ; 
Jã. ern pr. jecto de sua inic1aJ.iva. a Dl.m<tra 

:rppro>·ou 11s disposiçõ"s dtll'se do Senado o, 
não haveJtdr> J';~ züo pa1·a. reconsiderar seu 
voto, é" cornmu;.>ão de constilmção, Legis- § 1.• A lo~ação de Sel'vl-;os propri~~omente 
laçflo e Justiça de parec~r que · a Camara. M clíta . 
al)prmr~ . § 2. • A 1o ~açã.o de serv\çoq m lldiant e a. 

Sala ~los commi ssões, 8 de novembro ele partülladoa fru~tos do pre~io rn~:i ~o, de-
189\J: - M«rlú>3 Juaio.-, pr~~irlcllt <l, -Luío uomínttda. pa>C<'l' ictagr icola.. 
Do"''"!J""" • l'<'Ji\ltJI'. - lri'w" ,~'fuchado . - § 3.• A loaaçã.o de serYíç.os medillonte a 
Er/mwdn da "~"~''ca .-Ri·vr•do via co,·rii<r. - pnrtilo:~ na cl'e•ÇiLo de animltes, dano!ll inada. 
Xavic1· da. .SiC\lBi1"<1 Junior (com re~tncQõea} , pa~ce1'Í'c\ :pooun.ria. . 
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AN:\ AF.S DA CAoi AlU 

CAPITULO ril 

I 
gr<~ lm.,nto as passagens o tcdas a s q uantias 
a.diaol:l• ln.s. 

D.~ LÇC,~ÇÃO DE SERH~OS PM1'l1.1A~m~l'l.C Dl'J'A ,irt . JG. 0 Joc~t<~r io Ú ohr·igado a ter um 
livro cL: conta ccn·e•1te com (\S Jocadilt'eS do 

Art. 7." A !rcrL~fl.o ne S'l'Y.içCJB P"OP"Í ~.· 1 mesmo pHodio t~ustir:o, e lomecer a. c:t da. um 
me~ü~ 'Htn ~:)~··á rrg-uh.da ·p~.li\ cUô!:po., i(.:l'to \ ;Ob ~~ dG~:tefl. urna 1:!u.ldrue ta.. 
&.rttp·ot t· ~gntnre:--· ; § 1." Do 11 ~:-o e das c~1.de1'tH~ta-s ;levem con .. 

• 1rt. 8 . '' A dun:~ã.o d~lla. nüo p::~mrá cl •: I :Atl' ohron(>!vglllll e su~c~s;iv11mento os arti,. 
.. cimo l\UT!CoS. s crl\'O <i dir eltc dll r enovt:ç<w .. j go~ ol e t:: 'e·:lito e de ·dohilo, lH!l\\aUOS t:aquelle 

AJ't. 'J.• N3o h<. vendo tem r•:> :> ju~ta ·lo , . e em ~ogu11l ;1 ne;tas. 
prEsnrr.c·s~ se.r 3, d_lU'.:<,ã.o do rc.n1tractr: a t!e } § 2.o O Governo r1cterminará. onl regula.
um a uno ''~rad;). o qu3l termiu:.t • ~mpr .. ih) I mento u m:J. fól'tn:\ sim pies d t. escr ipturnção 
'fim da, colhl'ila OU da. safr:o. Sol •·o Sl O loc ,. 110 ltVi'il O u:\~ cadcmdaS. 
doresliverc<ntão a. ckver ~o locat.a!·io. ~<.OB § 3.• O livro do ~.on~~.s correntes íl n. ca.
ern quB devu·a cor.tiaua.r por um ou ' m&b derueta, l't•!,"u,Ln·menw cs~,·iptUI'ado:;, fazem 
r..nnos aLó ~~u'.~ p1gn-3 . l p:·ova respccttvnmen.te entre o loc:t f'nrlo e o 

Art .. ~o . l}.l nsi•1e~·a..;.e renova ... ~~l. a. 1·-..<:nção f loc:lJOi' . No (l.n~o de di veeg~nci t:L eatra o livro 
de ~erv11~os rwlo tempo prcôumicio em tult:l 1 e a Ci\det·neta, pl'ev,ü~cGr·,, esta.. 
de te111 po &,íuetado (tnt. g ·) si 1\ te ao ultimo j § 4 . ·~ O loc:•dot· tct'U. d ir ·l ito llc h~ vez: do 
mez do r.nno <' it!'a.' ío, r.'em o .loc·ata1·io d.er·, l loc"k~;o qn:~ •. l~ucr vny·ba, de c1•etlcto, amda. 
nem o lo~a/~.:w <·xi;dr d.i:;pen~n r;o sm:vlc;.o . que na.'-' la.nçi:da llil.C<ll~(~l'nr.t•~· · 

Art. I I. l\:Llcwaçilo r!e s ·lniços d~ ll l'" ll(Jr• Are. 17. 1-'m<lo ou rusol> Jr!o o ~ont1\1ct0, 
não se r stipu lari dm·~.çào qu~ tran~ponha a.1 daril. o local>lrio a.o 1 0f:~>1or urn a ttestado, con· 
Dlcnorida <k , · I ~gnan •ln ac1tar.,e Iludo ou resol,·ído o m es

,\ r t. 12. O Iocnla.rio não p6r1o, Eem o a.pra.- ~ mo contracto. 
zilnento do loc:trlGr , t runsfcr il• a outrem <!. Ar t. ll:l. Si o l oca.t r<J'i.~. ~Xm r:J.usa. l eg ilirna, 
locação de sel-7!ços. 1 recut>:uo o atwsla1.lo, o jaíz do ~eu cloruicilio, 

§ l.• E>te ap:'''·'limento de>e e,,m,t~.r del iatpnndc- !he, d~pois de ouv•l·o, a mnlla tle 
escri1:tvr a. pubtca. ou escr ipto po.l'li~u !ar· de 50$<:• lOi •:), lll o'•n·Jar ápa>>:l:r pelo eocr n ·rro um 
tran,!'et e:1ci•s . int~rvindo o locatloe .,,11 quc<l cenlôcaclo , que ns~tgn»,l'a , c'.edat•., ndo que 
quer c.lost e> aot"s . j o cont•·ado esta fin:lo, ou r·esul •r ido. couforme 

§ 2." 1'1•ml•cm o loca,tor n~o })ÓIIe, sem ou·! a l Gt . 
tOI'g~. do l <,Cttt<nio, po1.· untra pessoa e m seu í A:·t. 19 . Qunndo o l (•Cl•lor se de~pedir com 
logar . l justa cnum, ou fó:· despedido ~em j usta causa, 

§ 3 . ~ Si o loc:'l.trtrio tl11nuh• á substituição , mn~ (l~~V(>l' n.o lt:C!.1.t(t' ~o n.lgU!•:3.. quantia., o 
o lc;catlor não será. responsll.>el pelos fac~os attc; tado 1!0 locilotn.rio ou o cer t ificado cJ_o juiz 
do sut,st.;tnto . I (a.:'t. 18) de ve tl~chru.I' a iulpOl'HIIlCUl. do 

1\l't. i3. No fim ele ca•!a. anno ~"r:u·io e no ild1i to, p<3la. qu~l fical".í. re>ponsa.vel o 110\"0 
c~so <le a.llEmu;ã~ rlo :m:dio a'l'ric;l:>, &S cou- loca.t.oric . . . _ 
tas en t.r a o l·>etd .. 'l.riu e (1;: loci\•Joc·«s s t:rã.o At·t. 20. ú :.\nttgo l o~a.tarto tem acç•10 (lX· 
ajmtHrbs e pa~;, ,s , rel;p~etiva1nenle, a di· ecttth·u. .p,\rn huve,r-. elo Horo lvctttu.r io a im
nhGirn, o, nu. litl ~a. em Eerviços noa:1qu: r~nto portllllcll\.dr:ssu de•Ji to . 
do nws~r•o pt'<:dio . Ao't, 21. Gesso. t~ locação tb ser viço: 

/u·t .. 14 · t~iin o:uUos rle phn o <l ireii.o: § !.• Sendo 1\nilü o s"u tPm •t 0, salvo 
§ J. o Os contc·:~ ctos na porto em quo im· quaut•lli.O locador rle serviçJ, si ,,•lle estiver 

. puzerr'm an Jocad<'l' obrignções ;lelr di vichs llev~nr\(, :I.IJ loc<\ 1:\l' i•l . 
lle ou tros q11e nüo forem sua mulh•ll' ou fi . § 2." S:n•h t'oso lvitlo 0 conl~·.wto. 
lhos meuorcs . 

§ 2. • o~ c01,t,.ac~s na parto em que im- cl.r t. ZZ. Resolve·~c a. Joc:wá •): 
pu~rem !<O ll'lCador a. ob,•igaciío d•1 pag.u § 1.0 Pela mod.e do locador, mas não pela. 
ma.ts de metade dv.s pas..«Ugeus e dcspez~s de do loc.'l.ta.r io. 
lnsta!!açiio. § 2.• Dc;pedindo.se o locador por j usta. 

§ 3. • os conl.r nctos na. p<1.r to em que esti- c.tUsa. . 
pulu.o·em juros pelo debito do locador . § 3.• Seo•lo despedido o loc11.dor pJr j usta. 

§ 4. ' r;ão é nullo o contrncto qur. e>tipu- causa. 
la.r o pr~ço é :\ l•Jcaçã.o em dotct' Dlillilda qtw.n · § 4.0 Sen•lo o loc-1dor condemnado â. 11ena. 
tidade de ft·uctos. Em fi.l.lta de convenções, criminal. que o impos>ibilite da ser·vir . 
presume·se e;on;;istlr o preço em dinh,iro . § 5." i\ ss6nto.ndo pruça o loco.llor como 

Ar t. 15. 10: ' licito ao locador estrangeiro, sorteado ou como volnn tari o em tompo de 
contracta.do f'óra do l:'J J•azil, r omper o con- g uerr:\ . 
traclo tle tl l l'O 1le um mezdepoi> tlesuache.:;~da Art. 23 . São j ustas causas para o loca•lario 
c c~lebrc.t' outr o com t ercei ro, paganuo inte- desped.ir o loc:alor: 
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§ J.• Do<,n<;a prolongada do locador C[Ue o J?arngr:lpho unico. Neste C(l.._<:Q continu~ o 
:mpossltJilito <h ccminu;u• a oet•vir. coni~racto co:n os l:et'di.~iros do fallecido pelo 

§ 2.0 E"lbt•iaguer- h:,bitu u! do \ ccC~:1ol' . t<·mp•• necessnlo para scre.1n aproveitados os 
§ :'!.0 Si u loc:tdor lizGr nlgu.m forimonto na tl·G.Lalllos e despo~ús. 

)JCSS<llt elo l oc··1tario, ou injm·iai ·O Dfl ~1Ht Art. 33. Todos os fJ'Udos tlo p1·eriio rustico, 
honra. ou 1:11._ de sua mu lhel',illhoa ou pessoa tnn to nataraCJ~ como mdustr.aes, ~erão par-
de ~ufl f:nml"~·. 'i tii lwdos e :Jtl'a os par ce1r os. .:: 

§ 4 .• l mp~r ;cl:\ d·o loC'ldOr. Art . 34. Sa.lvo convenção em ·contrario: 
§ 5.• Tnsttb~I!Y~in::ç.ã.o do locado~. 

1 

§ I . • As sementes cor rem por conta da 
Art . 24. &10 Justas cacsas p:u•a det-pe:Jir·se pal'ccda.. 

o loc:J.dor: , § 2 . • As plan tas. par:\ s ubst ituíram as que 
§ 1.' Falia de p~gamcnto cos salarios uo pcr•"e0rem foJ·tmta~cnte serii.o prestadas 

t~mpo estipul a•i•) no COUtl'act O, (;U por dOUS pi.'lO :!llrceJrO [OC!'t:ll'lO. . 
mezes oo:lsecul;fl·as . § 3 • Os uten>JliOS necessar1o;; p ara ezplo-

§ 2.• lwpo;,ir;iW de >erv;ços não comp~e- racão elo P•.-odiq rustico deverão ser prestados 
l:enrlidos no coutr;\6to. p<'lo p:u·ce•co locador. . 

§ :J.' Enr~rn,idade que 0 p!·tve da conti- § 4.. ' ~·tmbern ao parceiro !ocad?r incum-
lmar <LServ;r. b~m ns u~sp,~as t.•a.ra. cultura. m•Jmal'lt\ dos 

§ 4.0 Não permittir o loc-,f.r.l'io qnc 0 lo- cam::(js ~~'0tr1elta dos. fr ucto>. ~ 
cadm· compr~ a t erceiro> os generos de nue A h . ::b . 9 parce •. ro loc,tdor na.o .póde 
lJreci~e, OU COllStraoge l·O a vend~l' SÓ. n cite colher· OS !rue, os ~em lrcenç;t do parce1r o IOC<'\• 
:ocatario os sen~ proc.Juctos, sal•ro quanlo il tan u. • . 
>.anda , convenç:i.o C;jpac i~l. · Ar~. 36. A per.41, por c-1so fo~t mto, de 

§ 5.• ~i o lo!·ata.rio fiz>)r a l <>um fel'imnoto tod•t.:!. colhei ta dos fr.uctos que devem ser 
aa pessoa do locador , on i nj~1ri lt l·o na sua 1 •art1lh::do~, ou )!:J.rt:, t!ell.a, corr "m por conta 
honra., ou ua d>l sua m u lller, filhos ou pessoa <!c.s .. pnrccw:·s, .e n~o da a nenhum (lel!es 
d~ sna. f:~ milill, . r.cçow c\ o mdellin :z1çao, 
. Art . 2S . DcepGtlindo·se o locado~· com Art . 37. l'i>w. se resdnda a par~eri~~o s!não 
J<lsta C!\ 1_!9!1, uu >n 1~rlo ~o~poclido com just~ por· UI~ ',1.~'s ~n otJYOS segumtes :_ " 
cau~a, r;uo tem dn·erGo w 1ao nos <>(lu hos ven · § l . N.\~ l!n plomcmto do con.,a"to por uma 
cidos , " ou outra ]Xt>·te • 
. Art. 20. Sendo o l oca,lor rl espcdido sem § .2 .• Ptll' IJ(;l'ta elo locn.dor. impm·lct:J., mo· 
~ust:t c,•ma. (art. 23) " !'t"e ue ti llllo 0 tcm1JO lestt" lla.IJ! t ~JaL ou pruloug~{ln , C<.'ll<[ernnaç~o 
d,o conti·aet?, o Locl'.~ario 0 out•iga.Jo a. p:l~:>t'- {tP~Iln cr:ntHllll ou obr 1g'~çao de ser viÇO IDL-
lae os Ea.larws venct.ios c os no:· vcncat' Cõr· J na.~. · _ . . . . 
!'8i[10ndcntcs a Ir es mez,'e. - . Art._ 38. Sao a.pphc.we•s as ~arcerms as 

A•·t. 27. o locado1• tem ae~:ã.o execu~iv;1 d J;;pc.sJ~·i:í•JS '!?s n·t~. 8•, ll•, lO, l:!, Hl. 18, 23 
para !tnver do loc;\tario os ~cus salat•io3 , e.24 de2ta l,.,l , _8.SSlln como o ;ut. 292 do Co

digo Comrncrclal. 

CAPITULO IV 

DA I'AHGERL~ AG!l.ICOtA 

Art. 2A. P:{rcc ria agf'icol:1. á o contt'•'cto 
'FlO qu:Ll mmt pesso:1 m tr·cga :1 ou tr~, alg ttm 
pr e1li0 ru~tko pa l' t' ser cu ! ti~ n.rlo , com ;c con· 
Ji~ão ue parlirem ascontl'nctautes ent.J'e~i os 
ft'Uctos pelo motl.o que accot·d,wem. 

Art. 29. Predíos r uscicos, no senti.lo <lo nt· 
t!go l\ntecedontc, são todos os dest' nados it. 
agriculttH'a. 

Art. 30. O senh•ll' do pt•e-l!o. rustioo cha
rcar-se-hfl ptu·ceiro locu;ta.do, e nquelle Que o 
cultiv!lr ua rcelt•o !O'.:.tdot' . 

Art. 3i. .O p>.! l'ceiro locador nl'lo · pórle sub· 
l ocar ou c~der a t e rceiro,sem expresso accordo 
do par~e\ro locata.rio . 
, Art. 32. A pv.rcel'i~ resol ve-~e pela mor te 
"'o pilrce•ro locador, salvo s i ao tempo da 
mc;n·te v. cu ltur" estiver começ(IJI<\ ou o y ar · 
ce•ro locador t!ver f.-.ito <iespcws a<!io.n· 
tad.tS. 

C:unara V. Y 

Al' t. 30. S:\o,outroõiln , app!ic:l.YPls ás parce
t' in.s r.s disposições leg,:es,telati va~ ú retenção 
do.s pmr!io,; r ust.kos , findo o <U't'cndamento 
tl2li'~" · (OrJ., ll \- . 4', tit. 5,1) . 

Ar t. 40. Ao;; p.li'CHil'os tompet a ~cção 
execu ti .,. a p:l.l'a paga.mento do 8tlldo d!l. conta. 
C'.' I'NUtO t•espe,.; ti \'0.. , 

A'.'t. 41. Av parc~it'O loca ta r io com peta n. 
acc:ã.o de liespej" i ncoutinenti cont ra aquelle 
qne occup:1 o I)l'e:lio r ustico, viol:.ndo o 
n.r t . 3! . 

Art. <12 . Suhsistil'á a parcaria , u.ão obstante 
a a. lienM;io do prodio r ustico a. qu <> ella 
dis.-er respeito, fiCil.n~lo neste caso o adqui
re:~te s uiJrogado. nos dil'ei tos e obrigações do 
ll"-' ceiro loca. 1"-1'10. 

CAPITULO V 

DA PARCF.RIA PECUARIA 

A 1•t . 43. Pv.rcet·!:~. pecu aría é o conh•o.ct o 
pelo ql!a t uma. pessoa entrcg-11. a. outra. os seus 
auim,;cs par;\ os guardat', nutrir e pensar, 

s 
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sob a con.-1ição de partilharem entre si 03 perdas e damnos resultantes da privação de 
lucros fururos, pelo modo que accorda.rem. serviço do locador no r•estante do tempo do 

Pa.ragy·apho unico. Salvo convenção e, em contr·acto. 
falta, delta, o costume do logar, si o houver, Art. 57. Aquelle que directn, ou indirecta
a parceria pecuaria será regnlà.da pelas dis- mente aeceitar ou cunse11tir em suas casas, 
posições d01>tn. lei.- fazendas ou estabelecimentos indi vidnos obri-

Art. 44. O proprietar·io dos animaes e o gados a outl'em por contrae:to verbal ou 
parceiro pi'oprietario, e aqnelle que guarda, escripto de lo3<~ção de serviços, prestaveis no 
nutre e pensa, o -parceieo pensa.dur. mesmo Estadõ ou n·.s Est<tdos limitrophes, 

Art. 45. Constituem objecto de partilha : pagará ao locatario a importnncia que o loca-
§ 1 .o As lã~. p::lles e crinas. dor lhe estiver a dever, e não será anmittido 
~ 2. o As crias. a. aJiegar qu;~lquer deteza antes de caucionar 
Art. 45. Cum o consentimento rlo parceiro o juizo. 

propr1et<1rio, o parc2iro pensador poderá tirar Art. 58. Nos casos previstos nos dous arti
proveilü do trabaiho do ~ado, do est':ll'CO, do gos antecerlm1tes, compete ao locatario acção 
leite e snus ti·:wstormações. exeeutiva para haver o pagamento. 
, Art. 47. Si os anima.:=s pol'ecem por caso ·Esta acção pres,,reverá em um anno, a 

fortuito, a p8rda é do par• eiro 1-JI'Of•rietario. contar da da. ta em que o locador abandonou o 
Art. 48. L'iem o p~.rce;ro pensador, sem o sr3rviço .to locatn.rio. 

consl•ntimento do proprietnrio, nem este, sem Art. 59. A acçãn do locatarlo contra o 
annuencia tlaqudle. poderão dispor de e<tbeça locador será sumrnaria, com direito a embargo 
alguma, do gado principal ou uccr·e:;cido. as,.;ecu:·atm·io. 

Art. 49. u parceiro pensador não to~qniará Art. 60. O loc:Hlor terá preferencia para 
o gadn lalíigoro, sem que previna. o parceiro ser pago pelo pro,lucto du. colheita ou safr•a, 
proprietat·io, sob pena de pagnr em d, br·o o p:ira o qual houver concorrido com seu tra
valoe ch par·to que lhe caber-ia na. p:1rtilt1a. ba.lllO. 

Art. 50. O parceiro propr·ietario é obri- Art. 61. Ficam revo3'atlas as disposições 
gado a garantir a posse e uso rios animars em contl'aJ•io. 
da parceri~, s_ubstituiudo os. que faltarem, no I Senado Federal, em. 28 de outubro de 1899. 
caso de eviCçao · . . . - Fmncisco dt>. As~is Rosa e Silva, pr·esidente 

Art. _5l. Perten,~e aoJ_1n.rce1ro pr:•prtetart<l do Senado.-Jo"him rle O. Catunrla, Jo secre· 
o :proveHo que se possa tuar dos ammr:e::; que tarin .-.Alberto JosJ Gonç ·l·ves, 2" ::;ecl't•tario. 
perecerem. - l'hrmw::; D2l(in:J, ser·vmdo ele 3" ~ecretat·io. 

Art. 5~. E' nullo o contraclo no qual sr. - Gustavo JUc!wrd ser viu do de 4'' secre-
estipular que o parceiro pensador sucportaró. taf'io. ' 
na per·. la part:l maior do q 1;e no,; lncrns. 

Ar·t. 5:L :::i5.o npplic.tveis it par·cer·iu. pe
cuaria as di::;pusiçüe~ dos al'ts. 8", 10, l:, 12, 
15, 22, 3'!, 3:), 40 e ,12 desta lei, e o art. 2H2 
do CodJ!-!O Cutllmen:ia.l. 

Art. 51. i\'fi.o llnvcn,lo tempo aju.:Jtauo, 
presume-se s1;r a dtJL·aç:i.o do contL\lcto a de 
tres aun.os. 

C,\PITULO VI 

DISPOSIÇÕES GElUES 

lllm. Exm. Sr. P!'esidento e mais mem
bros da Cilmara do.; Ueputa.dos <1a. Repu
hlica dos Est,a.do:; Unidos do Braz i I - Os 
ab<~ixo a:-;signndos, presi(.J.ente e me;ubrns da 
•lireetoria oo Club M~t·icul;~ de Bana. Mansa, 
no E-.ta.do do Rio d•J .Janeiro, tt>nclo consultado 
os l;lvradoi·es tio município a. respeito do pro
,jecto de lei n. 8,publica.do no Diari· Of(icial, 
de 24 de CJUtuiJl'O de 1899, sobre locaçii.o de 
serviço agrícola, votado pelo Senado, e ora 
entregue a.o vosso esclarecido est.udo, pedem 
venia_para fazer 11lgumas ponder'U.I(Õe:; sobre 

Art. 55. As violações da liberdade do clausulas do citado projecto, que a.o~ abaixo 
trabdho serão punidas na conformida!le do I as!?ignados parece não t~onvir aos interesses 
Codigo Penal e processadas por queix:.s do.::J dos lavradores, e constituir elemento pertur
interessados, ou por iniciativa do ministerio barlor da boa harmonia que deve existir 
:publico. entre os proprietarios agrícolas e seus co· 

Art. 56. Aquelle que, por si ou interposta lonos, meLeiros ou a.rrendatarios. 
:pessoa, seduzir ou alliciar, pa.ra. seu serviço A obrigator·iedade a que o projecto de lei 
ou de outrem, individuo obrigaio a outrem sujeita o pr•oprietario agrícola de ter· con
:por contracto escripto ou verbal de locação tracto escripto com os seus colon.os e assala-

. de serviços prestaveis em qunlquer parte do riaclo~ (segunda parte do art. 3° do pr·ojecto) 
paiz. p::~ga.rá ao loca'liario prejudicado o dobro :-,;em cogit.r-se ter o proletariado agrícola a 
do que lhe estiver o locador a dever. idoneidade necessal'ia para. que com elle se 

Parag-rapt10 unico. O pagamento da divida possa transig-ir, reclama que a lei ~eja bem 
no dobro não exclue a indemnização por clara e definida, de modo a uão produzir 
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attrictos e interpretações diversas ao espírito O art. 15 consigna ainda que-«E' licito ao 
que dH salutar deve produzir a mesma lei. colono estrangeiro contractado fóra do Brazil 

Assim, o art. ~o, para dar por terminado o rompet• o contracto dentro de um mez depois 
contracto eutre prop,rietario agricula. e seus da sua chegada.'e celebrar outro com terceiro, 
colonos. quunrlo préviamente entre si não p·1gando integralmente as passagens· e todas 
tentüt sido ajustarlo .o témpo ou época, esta- as quantias adiantadas». Assim, a restituição 
belece para o caso o anno agrario, época que, por inteiro só será feita pelo colono estran- · 
si é perfeitamente definida em paizes onde geiro, si, dentro de um mez contado da data 
as estações são' bem determinadas e coin ellas da sua chegada, elle romper o contracto por. 
a época das sofras, d mesmo não aconteee no que ajustou os seus serviços ; si, porém, . 
Bl'azil, onde a exeepeionalidade dó seu clima quizsl' furtar·se ao pagamento integral, basta 
e a. varia •ade das culturas não permlttem que elle espere para, depois de vencido 
fixar época de colheitás. o maz, romper n contracto ajustado, para 

Nesta caso, jttlga.rn os abaixo assigna.dos a goza1·-se das vantagens que lhe concedem os 
conveniencia de não-determinar anno agrario, §§ 2° e ;jo rlo art. 14 iá Cltado. 
e ficar vigorando, ·para as liq uiàações, o anno O art. 23 asr.abelece as justas causas pelas · 
vulgal', que termina a 31 de dezembro. .quaes o proprieta.rio agricola po,le rlespedir o 
· O§ 2", do artigo l4,dá direito ao colono de colono, especiltcan•lo a doenç!Jo prolun,;·ada, o 
artnullar à contracto quando o. proprietario habito da embriguez, o ferimento ou injuria, 
agrícola impuzer-lhe a obrigação de -pagar a imperícia e a insubordinação, ao que con· 
mais de metade tias despezas que houver viria a c rescentar-e o furto, cuja. repre~são, 
feito com suas pa.~sngans e installação. Nã,> por fa.lt.a de um conjunto de provas, escapo. 
se pode comprehender a que pensamento sempre á inte1•venção da justiça. 
obedece esta. disposi~·ão do projecto de lei, Assim tambem, os arts. 2ti e 27 criam dou· 
obrigando o pr.oprietat•io agrícola ao prejuízo trina esp~!cial em IU.vor do traba.lhaflor as· 
de met··de das despezas que fizer cum u co salariado, que, pouco escrunuloso e sem ba· 

.lono atq á sua installação, por isso que a bitos de lllOI'al!dadt>, eucontrar·á no I'ecurso 
iustallação do colono em terr<.IS do proprie- qne por :tqnell.es artigos a lei lhe concenn, um 
tario agric:•l<t é um acto puramente v oi un· meio de vi ver á custa: alheia, não faltando 

. tario do colono, sem coacção de qualquer quem a essa pratica o instigue, e mesmo se 
natureza, e o adianhmento em dinheiro ou associe . 

. em effeitos que o proprietario agrícola f.,z, O as,;alarin.·lo·agricola, vulgarmente conhe· 
ao colono, nã.o porle ser consirlerd.do sinão C'ido (.leia denominação de trabalhador tle 
como um auxilio por elle solicitado, qua.nd., roça., não deve set· passível de contracto 
propõe-se a explorar as terras rio proprie· "brigatorio, não só por não ser costume no 
tario agricola, tendo soment~ e.m mir,t uso- Brazil o ajti:lta por anno; co!llo tamhem as 
fruir vantagens qu.~ satisfaçam a sua subsis- exigeoci 1s dos serviços agrícolas sãoqu'' deter
tencia, bem estar e ambições. . · miuarn a. quantidade, o tempo de set'VIço e as 

O§ 3°, do mesmo artigo 14, tambem estabe- épocas em que delle se nece::;sita. Em gerai 
Ieee pal'a nullldade do cootra;;to o estipu estes serviços são executa•los pelo colono, 
lar-se jur·o:; pE'lo debito rlo colono. Esta clau- meieir·o ou arrendatario, auxilio com que 
sula ó a negação de tofios os princípios e:-!O· cont1m pat•a a manutenção propria e de sua 
nomicos, porquanto, todo o capital ref!resen- família, convertendo em dinheiro, por seus 
tado em dinheiro ou em eífeltos deve ter serviços, o tempo que lhes sobra ou pode dis· 
uma compensação, e essa é a que o tom.·Jdor; pensar do amanho de suas roças. E'~ se pode 
convenciona com o pre:;ta.mista .. Ora, estabe· dizsr, uma e:;pe,:ie de auxilio mutuo que as 
lecendo a lei o ser bastante para nullidãrle proprias exig1~ncias dos cuidados agrícolas 
do contracto o estipular juros do dt~bito do estabelecem entre proprietario e colono. 
colono, é negar a este o direito de obter do O at·t. 41 dá ao propri'"\tario agt•icola o 
propriet;Lrio agrícola um emprestimo que lhe direito de acção de despejo immediato, só
permitta. ampliar e até mesmo cuidar a la· mente quando o colono viole o dbposto no 
voura, que projacta elft:lctuat•. árt .. 31, de fórma que, si a colono incidh• nas 

Parece que a lei não devia ir ao ponto de disposições dos arts. 23, 37 e seus paragra
im~iscuir-se nas relações de interes~e de pilas, a acção rle desp"jo ·só poderá. ter Jogar 
to.to voluntarias, que possa.m existir. entre pela fórma. indicttda no art. 59, das disposi
pa.rtes interessadas, as qliae~ nã·• sli.o obri· ções geraes, que por muito summaria que 
gadas a dar ou a acceitar "quillo que não seja,. dá logar a dt:;cussão e pr?vas •. acca!· 
querem. Si tal clausula fôr a.dm)tlida, será r -ta.ndo delongas, sempre prejudtctaes as 
restringir ou limitar a explor·ação agrícola, culturas a cargo do colono. 
quando toda· a ·vantagem para o paiz, para o ~'ettas estas ponderaçõss que a leitura do 
o proprietario agrícola e para o colono é projecto de lei sobre locação de serviços sug
am:plial-a.. geriu aos abaixo assignados, pedem ainda 
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. permissão pal'a lembrar a inadiavel conve- áos alumnos da Escola Polytechnica da Ca
niencia de ·dotar~Re a pe.quena lavoura com pitnl Federal, que terminarem os estudos do 
-os meios precisos ao goso de um credito, de curso geral, de accórdo . com o regulamento 
que ora. estão privados, devido á falta de de 189ô (3" discussão); · · 

.. legislação conveniente ao caso. Julgam os Continuação da 3• discussão do projecto 
.abaixo n.ssigoados, como complemento á lei n. 70 B, d~ 1900, com parecer sobre emendas 

.. dé locação de serviços, feitos os reparos que apresentadas para 3" discussão do projecto 
· ·reclama o § 3°, do art. 14, tornando licito o n. 70, deste anno, que orca a Receita Geral da 
·direito de estipular juros pelo debito do co- Republica para o exercício de 1901 ; 
.·Iono, possa este ter o direito de contrahir Continuação da 2a discussão· do projecto 
·-emprestioio de dinheiro, com o proprietal'io. n. 87, de 1900, mandando observat• -varias 
· agriwl» ou com terceiro, mediante a1 ono ou disposições pal'a fiel execução da lei do casa-
·Consentimento do proprietario ag·ricola, para mento civil; , 
'ser solvido Pffi dinheiro ou com a entrega de Continuação da 2a discussão do projecto 
uma qu,.ntidado ajustada de productos- de n. 85, de 1900, regulando o sorteio m.i-

. , Sua safra (venda o. entregar) cuja liqui- litar; · · 
-dação definitiva fique depeuriente da vendo. ContinuB.ção da za discussão do projecb 

- do mesmo produoto, ropondo ou recebendo n. 178, de 1898, do Senado, com o parecer 
o cCJlono o liquido quo se verificar. O ore n. 204, de 1890, regulando o estado de sitio; 

, dor, na falta da entrega da causa ajus- 3a discussão do projecto u. 63 B, de 1909, 
tada, terá o direito de usn• para com o deve- redacção para. 3<~ discussão do projecto n. 63, 

· · -dor o recurso estn.tuido pelo o.rt. 59, das d1s- deste anno, que crea. mais um batalhão de 
posições gero.es do projccto rle lei, ou pela. infantaria com quatro companhias na Bri
;meltwr fó1·ma quo em vossa sabedoria jul- gada Policial da Capital Federa!; 
gardes couvaniente. · 2" discussão do projecto n. 77 A, de 1900, 

Acre li•am o~ abaixo aesignados que com declnrando abolidas as transrerencias para o 
... · ·Este elemento de ga1antia se estaheleçam nos Estado Maior do Exercito do.> tenentes e 1° 

,centros agdcolas bancos ou caixas àe cre1lito, tenentes das tres armas combatentes, como 
.. qu~ pcderusamente concorreJ·ãl> para o alar- substitutivo da Commissão de :Marinha e 

. . g~mento rural. creo.rão o estimulo entre o Guerra; · 
. pFqueuo lu.vradur. e animarão a organização 3"' discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 

da pPquena. pr·opriedade. . que exige que as sentenças finaes da. compe-
Os a ba1xo a ~>signados m11i to esperam da vossa tencia do Supremo Tl'ibuno.l Federal, e 

•illustração e pn. tr•iotismo, que sat:ereis dot~~.r quando este j11lgue collecti vameete, na fórma 
:a lavoura com uma lei pa.triotica ·a moralisn.- da Constituição e das leis em vigor, sejam 
dora, q!JII venha concorrer para que se mani- preferidas com a presenca de 10, pelo menos, 

, : !este com vitalttlade o {ll'Ogresso agrícola, dos jui·tes desimpedidos daquelle tribunal, e 
-_, ·•desen\ oi vendo a producção nucional na sua dá out!'as providencias; 
; ..... maíor fonte de riqueza.. Discussão unica <la indicação n. 30 A, de 
~) · Club Agricola-de B;trra M<wsa, 27 de junho !900, estab~lccen~o as ~·e~ras a s~guir-se 
i,';.~ . o--de 1900 -Antonio Pinto . .!lforei?·a, presidente. ~o ~xam~. _discussa? e votaç.to do proJe~to de 
~ .~ . . . ·-Jose Caetnno .A.ll:es de Olivei,·a , vice-pr•esi- <.~rhgo CIVIl, or~nrza.do pela Dr. ClovJs Be-

dente -Affonso de ltfagalhãrs, s~cretario.- vtlo.~ua., a conv:Ite_do Govern~~ c~m- ?s {la~e-
~~t>-: ~Quíntil'!o Jose de Medeil·os t!Jesouroh·o cer~::; da Co~mrssno de Con.,trtutça.~, _!.egts-
"-·· . · ' • laçao e Justiça. e emenda. da Commissao de 
:;:; · Policia. · 

O Sr. Presidente-Não lJ&.vendo 2• di;cussão do projecto n, J 15, de 1900, 
.··nada mais a tratar, designo para amanhã, a. autorizando 0 Poder Executivo a abrir ao 

... seguinte ordem do dia: . Ministerio das Relações Exteriores o credito 
,.:,_ Votação elo projecto n. 9ô,A, de 1900, com de 80:000$, emmoeda corrente, supplementar 
~'" · parecer Eobre · emendas offerecitlas . para a ao art. 70, n. 7, da lei n. 652, de 23 de no
?;.t;· . ·2a discussão do . projecto n. 96, deste anno, vembro de.l899 ; 
~~':' ; "que fixa a despe.za. do Miuisterio da Marinha 2~ discussão do p~ojecto n. 119, de 1900, 
t!.~t~· para 1901 (2" discu~são) ;- autorizando o· Poder Executivo a abrir ao 
~~.~~ · · votação do pr:-ojecto n. 99 A, de 1900, pa- Mil).isterio da. Fazenda. o credito especiàl dé 
~~"· ~·. · · recer sobre emendas na 2• discussão ·do pro- 4:978$064, para pagamento da gratificação ao . 
%?./ . jectb ·n. 99. · desta a.nno, qúe reorganiza a encarregado da guat·qa e conset·vação da. fa · 
;;~-;, ': ;justiça. do Dis tricto Federa.! (discussão unica); zenda dos .Dous Rios; José Joaquim Raymundo 
:~;:;~ <. Votação do projecto n. 73 A, de 1900, com Sobrinho ; . · · · 
i;/: ~, · parecer sobre a emenda offerecida. em 3° dis- 3• discussão · do projecto n • . 97, de . 1900, 
f~<··,Aussão ao projecto n. 73, deste anno, que autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
$},' mantem o titulo de engenheiro geographo Ministerio da Fazenda o credito· especial de 
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77:247$080, Jlara occorrer ao pagamento das scientificos passa.,Jos aos que o fizeram pelo.-· 
contas do material fornecido á Casa da Moe'la, regulamento de 1874, com parecer das Com
em janeiro de 1898, pela Tke Brazilian Con- missões de Marinha e Guerra, de 1899; 
t1·acts Corporatiory ; e de Instrucção e -. Saude Publica destE\' · , 

3a discussão do; projecto n. 104, de 1900, nnno ; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 3a discussão do projecto n. 91 A, de 1900, 
nisterio da Gnerra o credito extraordioario (substitutivo vo projecto n. I, de 1898), re·· 

1 
.. · 

de 5:419$72(1, pa'ra pagar ao 1° tenente da conhecendo officialmente a actual Academia 
armada Nelson ele Vasconcellos e Almeida os Brazileira de Lettras, fundada na Capital da 
vencimentos que lhe competem como pro· Republica, para a cultura e desenvolvimento· 
fessor do Collegio Militar; · da littera~ura nacional, o dando outras pro- . 

ga discussão do projecto n. 105, de 1900, videncias, com substitutivos das Com missões . 
autorizando o Poder tl:xccutivo a abrir no de Instrucção e de Saude Publica, de 1898, e .. 
Miuisterio da Ju~:~tiça e Negocios InteriorL'S o de Orçamento, deste anno ; . · 
credito especial tle 825$676, para pagamento 2"' dlscus~ão do projecio n. 49, de 1899,. 
dos vencimentos que competem ao escr·avente estabelecendo regras paro. o. iuscr·ipção de 
juramentado do Juizo Fe11er·al, Antonio Ro- todos os brazileiros que exercerem a pro
dl'igues Gonçul ves de Macedo ; fissão marítima. e organiza. o sorteio do pes· 

3" di~cussüo do projecto n. 106, do 1900, sonl rlostinaclo a.o serviço da armada. (com O· 
autorizando o Poder Executivo a abrir no !lnbstitutivo da Commissão de Ma.t•inha e 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o Guerra, sob n. 8, de HlOO, instituindo a. 
credito de 80:000$, supvlementar á verba inscripção marítima. obriga to ria. para. todos
n. 14, do art. 2" da let n. 65·~. de 23 de os brazileil'Os natos ou naturalizados); 
novembro de 1899-Dillgencias Policiaes. 2" discussão do projecto n. 108, de 1900, 

3° discussão do proj3cto n. 51 B, do 1900, mandando computai', pat•a. a reforma dos . 
que autoriza o Poder Exeoutivo a. ubrh• ao offlciaes tlo exercito, o tempo qne houverem 
Ministerio da Industrin, Viação e Obras Pu- passado no extiocto Deposito de Aprenrli7.eS 
blicasool'edito supfJlementarde2.9t2:675$525 i\rttlbeiros, uma vez que tenbam sido trans
á. verba 17, do art. 21 da lei n. 052, de 23 rHridos duquelle estabelecimento para a Es· 
de novembro de 1899, para occorrer ao pagtt· cola .Militar, como premio pelo aproveita
mento dus taxas de esgoto da Capital Fc· mento obtido no respectivo curso; 
dero.l no corrente exer·cicio; 2• discus:;ão do projl,cto n. 109, de 1900 •. 

Discussão unica-do projecto n. li A, de rlispondo que o cargo de director do Pombal 
1900, emenda do Senado ao projecto n. 11, Militar seja provido por otficial subalterno
deste anno, ( 130, de 1899), que autoriza o ou capitão 'e:ffectivo de qualquer corpo ou· 
Poder Executivo a abrir ao Mimsterio da arma ao exercito, com parecer da Commis- · 
Guerra o credito extraordinario da somma são de Marinha e Guerra, deste anno; · 
necessaria pat•a pagar ao capitão de fragata 23 discussão do projecto o. 156, de 1899, 
Alfredo Augusto de Lima Barros e ·outro::; os concedendg a Lourenço da Silva e Oh v eira,_ 
vencimentos integraes que deixaram de rece- ou á empreza que organizar, o direito de ·· 
ber no período comprehendido entre a data construir, em uma das ilhas do littoral desta.
de suas demissões e a de suas reintegrações, cidade, um trapiche destinado a receber, 
e dá outras providencias; durante trinta annos, intlammaveis, explo-

3a discussão do projecto n. 74, de 1900, sixos e corrosivos, nos termos da proposta.. 
approvando o regulamento para a Direcção que apresentou; 
Geral de Contallilidade da. Guerra, com as I • discussão do projecto n. 76 A, ele I 900,. 
modificações. feitas pelo Thesouro Federal, declarando que, na l1quidação do tempo de 
confeccionado .pelo Ministerio da Guerra. em serviço para a conces~ão do meio-soldo, não
virtude do art. -20,lettra. e, da lei n. 560 de será descontado aquelle que fôr passado no· 
31 de dezembr.o de 1898, e enviado com a gQso de licença. para tratamento de saurie ; 
mensagem de 2 de setembro de 1899; . la discussão do projecto n. 42 A, de 1900..-

3• discussão do projecto n. 37 B, de 1900, ·mantendo a mstituiçâo do jury com a com
redac~ão do additivo destacado, em virtude petencia que ora lhe cabe pac·a ·o jul1amento · 

· do art. 132 do Regimento Interno, na 2" dis- dos ·crimes sujeitos á jurisdicção federal e á. . 
cussão do projécto n. 184, de ·1898, do Se- justiça. local do Districto Federal e moditl
nado, que reorganiza o quà.dro dos ofilciaes cando a. composição e o fllnccionamento do~ 
da armada; . mesmo tribuual ; . 

3• discussão do projecto n. 49, . de 1900, . I a discussão do proje!!to n. 58 A, de 1900, 
(n. 183 A, de 1899, · mandando conferir aos determinando que o cumprimento dos con
officiaes alumnos da ·Escola Militar do Brazil, tractos civis e commerciaes será exigível no 

· que concluirem · o curso de engenharia primeiro dia util seguinte, si o · em que se-' 
pelo actual regulament?, os mesmos titulos vencer o contracto íôr feriado ; · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:19- Página 1 de 46 

ANNAES DA CA.MAR.A 

Discussão uníca do projecto n. 120, ele 1807, ~ de Sonza, Nilo Peça.nlla, Silva Castro, A ure. 
autorizando o Govemo a aposentnr o madti-: lin,no dos Santo:;, Mar'tin.~ Teixe1ra. Dliveira 
nista de I a classe da Estrada de Ferro Centml I Figueiredo, ffsteva.m Lobo, Rodo! plw Ab1·eu, 
do Braz!l José Rodrigues de Oliveira, Braga, 1\lonteíro de Barros, E~peridião. Penido Fillto, 
com voto em separado; Bueno de Paiva, Fx·anci:5co Sn lles, Necesio 

Discussão unica. do projeeto n. 86, de 1900, Tavares, L;wdulpho de Magalhries, M.1noe 
autorizando o Poder Executivo a conceder Fulgencio, Eduardo Pimentel, Olegarw Ma. 
seis TnGZe!i de licença, com ordenado, ao ba- ciel, Lamartine., Padwt Re:~.ende, Mil'anda 
charel Manoel Eugenio Pereira Maia, ama- Azevedo, Malta .Junio1', DomingnPs de Castro

1 
nuense da Bibllotbeca Nacional, para tratnr Dino Bueno, Valois de Castro, Bueoo de An. 
de sua, saude onde lhe convL~r; drada, Adolpho Gordo, Elias P" usto, Cajado, I 

Discussão uniea do projecto n. 162, <le 1899, Azevedo Marques, Xavier de Almeida, Tei. 
·conceden·lo á viuva elo jurisconsulto e ex- xeira Brandão, Carlos Cavalcanti, Paula Ra· 
Senail.or Joaqnim Felicio dos Santos a pensão mos, Francis~o Tolentino, Bnrbnsa Lima, 
mensal de 500$000; M<trçal Escobar, Germano Hls:.:lo:;her, Victo. 

Discus~ão unica do prcjecto n. Ci8 A, de rino Monteiro, Rivada.via Corrê1, Aureliano 
1900, autorizando o p, der Executivo a pro· Barl.msa e Campos Cartier. 
rogar por mais um aono, sem vencimento 
algum, a Ii0enç11 concedida ao engenheiro 
civil Ag-liberto Xavier·. pr-ept11':ldor de chi· 
mica organica ela Escola Polytechnica df'sta 
Capital, para tratar de sua su.ude onde lhe 
convier ; 

Discussão unica do projecto n. 122. de 
1900, autorizando o Poder Executivo a con
ceder ao Dr. Agostinho José de Souz:.~ Li.l!la, 
lente da Faculdade de Meclidna do Rio de 
Janeiro, um anno de licença, com Ol'denado, 
para tratar de sua saude fóra do paiz; 

Discussão unica do projeeto n. 95 de 1900, 
regulando a ant·iguidacle da promoção do 
tenente-coronel João Leoca.dio Pereira de 
Mello a esse posto. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas ê 40 mi
nutos da tarde. 

1)7a SESSÃO EIII 4 DE ~ETEMBRO DE 1900 

Presidencia dos Srs. Vaz de lrfello, (Presi
dente), Angelo Neto (2° Sec1·etario), Vaz de 
Mello (P1·esidente) e Urbano Sqnt1s (1° Vice
Presidente). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo Neto, 
Gastão da Cunha, Castro Rebello, Alfrc~do 
Pinto, João Gayoso, Frederico Borges, Gon
çalo Souto,Augusto Severo, Tavares de Lyra, 
Pereira Reis, Lima l<'ilho, E1•mirio Coutinho, 
Gomes de Mattos, Herculano :Bandeira., Bricio 
Filho, Juvencio do Aguiar, Elpidio Figuei
redo, Araujo Góes, Arroxellas Galvão, H.ay
mundo de Miranda, .Fausto Cardoso, Seabra, 
Neiva, Milton, FelixGaspar,Manoel Caetano, 
Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, Adal
berto Guimarães, Augusto de Freitas, Pi
nheiro Junior, Antonino Fialho, Deocleciano 

Deixam de compar<!cer com causa partici. 
pa.tla os SJ'S. Julio de Mello, Ca.rlos de No
vaes, José Boiteux, Ag-apito dos S;mtos, 
Ctwlos Marcellrno, Albuquerque Serejo, Sá 
Peixoto, Augusto Montenegro, Artltur Lemos, 
Pedro Cherr.uont, Antonio Bastos, lndio do 
Br.tzil, Rodrigues Fer·nandes. l;ht'istino Cruz, 
Guedellla i\Iourão, Cunha .Martins, Thomaz 
Accioli, Eloy lle Souza., Soares Neiva, Trin
dar!e, Camillo de Hollanda, Silva Mariz, 
Celso do Souza, Moreira Alves, K-;tacio 
Coimbra, Pedro Pernatubuco, .Jose Duarte; 
Epaminondas Gracindo. Syl vio Romero, Jovi· 
niano de Ca.rvalbo, Tosta, fi' r ancbco Sodre, 
Vergne de Abr·eu, Alves Barbosa., Tulentino 
dos Santos, .José Monjar'dim, Julio Sant,,s, 
Pereira dos Santos, João Luiz, IlJefonso 
Alvim, Monteiro da Silveira, Leonel Filho, 
Henrique Salles, Matta .Machado, Silveira 
Drummon,~, Lindo! pho Caetano, Alfredo 
Pujol, Gustavo Godoy, Firmiano Pinto, 
Oliveira Braga, PéLUlino Carlos, Alfredo 
E1lis, Hermenegildo de Moraes, Ovidio Abran
tes, X:tviel' ilo Valle, João Ca.ndido, Alencar 
Guimat•ães, Gúillon, Angelo Pinnlieiro, Pinto 
da Rocha e Cassiano do Nuscimento. 

E sem cam:a os Srs. Francbco Sá, Sergio 
Sn.boya, Joio Vici1':1, Ro;lrigues Lima, Mar~ 
colino Mou1·a,Haredra de Sá, Sampuio Ferraz, 
Oscar Godoy, Raul Barroso, Martio h o Cam
po~. AlV<:'S de Brito, Custodio Coe:ho, Car
neiro de Rezen•le, Adalberto Ferraz, Artlmr 
Torres, Costa Junior, Joaquim Alvaro, Flo
riano de Moraes, Eedmuodo J,:t. Fonseca,Arthur 
Die.Jerichsen e Manoet Alves. 

Abre-se a. SfSSão. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedellt~. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal para se proceder às -votações 
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SESSÃO EM 4 OR SF.TE:.Jl3RO DE 1000 63 

das rnateeias constantes a,, ordem 
pnssa-se :\ ma.teria. em discussão. 

elo dia, J amly~;mdo isohdn,m!lni~' ft prilneü·~. tlcs" 
sa.fl fó.:.~;nalas e. o rcrncdio Ltlt i enrpL"e .. 
gado contra :t crise do r~~fê. i>J'ejudicia.es, 
Jlúl'llUC se origi11:1m ele um c~n·.1ctc r· fechado 
às influencias cto 1ncio social. i.lS fJO!küaçõe::~ 
do direi to. d.:.t. mor;tl c das llli~ . consoante o 
YCl'ifi'lUili, li:.lS~ ~i.tlO ~lll SütlS ;1,dlls· 1l t• cirb.d ã.o 
o pr·oJíssion;.tJ. e o compt•ovott o s01t .1ccordo 
com o Banco d :1 !'C~ publica, onclc, tle p()is d.e 

E' amwnc\i1da r. C01Jtinnnção- da 3• r\i;;. 
cm~ão do projc~to n. 70 B, do 1000, com p:i
tPOOl' sobre e<· endus apre.serit" dag para 3• dis· 
cussií.o rio Vl'ojc~:to n. 70, desle anno, que 
orçrt " llc"eitn Geral da. Republica pora o 
exe_rcicio <le J 90 l. 

vasar a fortun<J. onblic<1 .. na ·burTa. lle Bancos 
O Sr. P•·esídentc-Tem a palavra làlli,\o~ e no boloo deinllividuos gana~1cioso2, 

OS~. Fausto C<trctoso. à.ç.ulou, p<Wit os tlep:·oda!', um do> ~m1s úMll

O St·. I<"null!to Cnrdoso-Sl'. Pt•c
shlr.nte, a})Gza,e de ter o espieito cnnç~a.do o o 
corpo 0.111 t•nin<ls. c011tinú.o '~ il.OSI)Illpon!J:u·
mc do oon!pl'omisso, _ que , na dofcil<l. do3 in
tores"Sc.~ n;lrion:t~s~ tomei para cnnuni~~o 
m~smo, <lo mo8tl'ar à lttz d<t maíol' uvilicncia 
<}llO a <lontt•in:t e a conrlucL.~ ll.d·_-ministr:ü.1,v:>s 
do Sr. Minioko d:~ Faze 111! :~ 'illl cont!'a.l'i~s 
ao clircito. i.L n1ot~~d, ás leis, üs g1·andc~ con .. 
Vllniencias pubiica~. 

Sin-to, ]_)OI1éll1, no meio da gJ'andc l'a.diga 
que lJle abütc.,o cm•aç:ão Hbei·ta,t:·-;;c, p.~.l..lpittLr 
e vo~Ll', eomo si um lmntlo de bol'lJolotas tle 
Ol\1'0 e aZlÜ O VÍCS.lC, Clll I'CVO:t<h~, diSllet'Ül'. 
E' 11 alegria ()UC me inv;Hliu, ao s tbcr 
entr:wdo <t:jui, que o Trilnmal do Jury desta 
C;c-pital ae<J.~a de nos rostituü·, por uma 

dogs, contra os fazen(leü·os de caf~. c1 ao ti
vet'il.lll a ingenuidade do acredi'tu.t' no Go
vcrno1 q_ue, 1jara. o~ a.u::diia.I\ 'lhe~ llypo"thweuu · 
a.s P\'Opl'ieda.tlG~, hojo ;;e() ue~Cl'ci.J a.>. 

Relcmbr-ado, assim, D caminl1u pcrcor;·ido, 
pa;;so JO ox;nne da segunda. fórm ula., qno é 
c.!l.a.: « Di>COl'tla.ncia entre a nossa l 'ÜJ HCZiL 
ttnntmi en1 ouro. l~oprcsc.tnadn .. · p:~io v aJo r dfL 
expo:·1.1.Qào e a ma>s;t de p:~.pd-mo cd.a incon
VCl'tiveL em cil•cnlaç;\o, produzindo reclucçfío 
do pr<~o <lo papel-moeda, u;lix<t üo ea.Iuuío, 
ampolJroeimentu da cit•cala~ao nacw nal.» 

Que ontet!•lcr<i. esse ~Iinistro p·.::l' "circula
ção n~tdonal>>? 

Parn. soorcpuj;w, por esse l ado, a crise, 
tliH])t'cgou oS!'. ?llinisLro lJSte m [)[liÜa : quci
m<Ll' papel-moeda. 

Assim, diz clle : 
sentença un:cnime, o no;;.~o co!lel!l1 81'. Iri11eu , 1 1 .1 • -
Ma.dmdo. (Apoiado.) - «Dano o :wgmeo<to < •J Yll. Ot' u!l c~ponaçao 

Por m;ü; rle uma voz, tem 80 dito que 0 pela v:üorizaç<'í.o <lo ca!i.l, a s olnçil.o do segundo 
Jnry se di&lOlYc; que ú prcci~o :tt•r:mcai~lbc pl'oblema, isto é., a wnconlandi1 cntr·e o va

lor da cxport <tçâú c a massa de tnpcl· moeda, 
d<es m ã.os , para a cl'l tl'egrtr ao juiz tog:~.do, a fica reilu;z;ida ,1 diminuição de>.>c p:lpel. A 
justiça. 

Não se póde amrmar falsida<le maior; orl'o rcaliz:~.ção dessa pado do pmg!'amm~.t govru·-
namenta.l, feit<t com toda. a lH'ntlcnci:J., m as 

mais g!';~ve uiio s~ pot1t)l·;'~ pratie;J.r. ,\lJsol- Lamhcm com tod<t a fil'meza., pmvocuu por 
v e ndo nnilnimcmcnto o Dr. lrinett Mucilildo, sua vez Jll'Ole stos c cQnsur·as, a> mais vehc
o .Jnry a c<Ll.Kl do prova.1' os· s~u~ mais :1.!tos mentes, 1101• Jlat'te de a.lgun~ cr·iticos ftnan
sentimentos àe honra o ju~tiça. Etl o feli- cciros . os m a is moderados I'C]ld ·i<Ln l ~cntel\
cito, pois . cio.sanwnta rtne só rn.~gata papel-mr;oda ']nam 

? rcstarlrt 0'Sa homcn"gom ao Jury do Dis- póde c ni'i:o quem quer; 0~ m ais cx<thudos 
tncto Fcdm·al, volvo :10 projodo ,[e •1uc. h:1 clamr~v:un com itHlignaç5:o que 0 Governo 
nos diag, me occtrpo, no int ui'to de ruostra1'. dos ;ruia na.s t'uroo.lllas rlw Allhnd\lgi1 g1·,tndo 
que os pl'incipios, os proccs.>o~ e os aetos do b d 
Sr . Min istro d;t Fi.lzcmht, na administt•ação pal'tc da r iquezll. pu lbt, e quo, om vez e 

na.vi.•JS e ostr :uhts de fOl'r'O que 11odiam ser 
oconomica o financeira do p~ti~, siio falsos, constmido;; com nquellcs carJita.cs, 11ão nos 
inconvenientes c pt•cjurlicia.e~ {, Na.ç1lo. " d. · 
Falsos, porquu cman:tm de um ospirito 8111_ .rcst a vtt nHds do <]no um mun"'\o o cLnZll.S . 
polgado pe lo erro rcsultunt.c de dua;; dou- Não tinh:nn11 yi;tc< bMtll.ní:c pcnet l'a.nte pa.r11 
trin11s contl'n.dictorias 11 oppostas, como 0 pceccber que o que se tom q ucim<tdo é _a pc
demonst rei e 0 Vcl'ifi JUCi ttO estudar cnglo- nas o vellieulo, e q nc o valor a olle i.ncorpo
b..1..<bmcnte as tl'cs fol'llmla.s 0111 que, no seu rn.do antes <li!. i ncitlcrn.çâo pass<t depois delht 
pcnsa.r, so condensa.m as C<J.Usll.s da. ed sc que pa.rn. o papel Cltte fic11 em circulaçlto .1> 
nos ,avassala. Illconvenientes, pot·que, · incn.- Acrellito: n. elimina.çã.o de umn. paPte <lo 
pacttadorcs pelo prestigio ea.cção desse erro pape!-moedct inconvcrtivcl , transfere o ralo1· 
~m seu esp!rito, de uma intcrpre t.aç..'i.o fiel do.l ua .rirplcz·a publica a e Lle incorporada ao 
ia.etos quo llHJ venha. snggm•it• medüla.,~ con- p:.~pel que fica em circuh\ção. 
senta.nen.s com :t3 necessidades sociaes,cmpl'e- Mas, si isto [\ certo, cor·to é t v.mbem qnc 
ga as ~ue Ih~ dc.~pm·tao orro quo. sem tregun.s, o pa)JOl c1nc se quoim(n·a vc iu, sob tt !'Gl'Il1it 
o domma., confo1·mc o te.lUfiquei homem, do imposto, do cid<td<i.o p::J,ro. o Est~do ; cct· to 
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ê ainc1;t qu~l, <::ntm n6;, o imposto llC'm (• 'j d ifl"llt'Cnr;:t de 3 .2.'0 . 01JO c.o:torlinos, em scn> 
igua.lmcnt.~ pago po1' totl('ls, acm ú propo:·- ca.lcu to.>. 
cion::tl à riqueza de eau:t nm. ~Ot'iit cul'iow qac ;>c compl':t.>::'Clll naYio~ e 

B, si as.Jirn ü, tnmo•l CttlC, qncimatlo nm se fi~cs;em C<>tl'<ltbs <lc t\~t·t·o co1n CoJScls :ui., 
~a,pel em tacs c.o tllli<~iics, r;~ ks;t n, nn~ c: se lltüo.> .-;onllado~ . J~ litzcFas qu~m 'I O homern 
lavorect) a. ontt·os, porQue, rctil'a ll<.ltl·SI3 p;u•a qne, como illinis~t·o d:1. Indu.;l:l'ia, e, em nome 
so (lcstmit' p <LJ"C'l de nma:lnüus e <lc ontn~ do ~llence l'i~mo, ~nsvmtlen torb;~ :ts o lira~ 
n1Lo, os S·3US Ycllorc;, ec Y.:io i ncor·pu1·;n :wJ c.JIItt-acT.<lths pat:~ :~ cnnstn1e~;\,o tle lJl'úlOn· 
t.los quo o po:>suom ,~ uào pagam im}lo~tús . g:tmcnto3 <lc diYct':I.."\S Yias-lill'roa.J tlo E:$tauo, 

Um exemplo tJ'<t•luzit':i melh:tr o nwu p:m- p:t~<llllio, em .:;:!g-uitla, fot·tc3 o c~eandalosõ1s 
sa-mcnto. Sauo-sr; que, no fim de conta~. o.J! indomniz:tçõc.l <tO:~ l'Cspcetivus c~nccssiona.
impo>t03 réc:tltom ;Jo br:~ o C'.l lBumidtll'; ([ Ull \ J"i i).l, cn.ja ;n:üorüt so achaY.l em comliçõe~ 
os grar~~lcs. capli<tli_stas não o.J pr.;:am e;m 1 ;~o j)l'tJc,u·ülS, (lllC, ~i n:i.o 1osso 9-5sa l'c .;olu· 
prop1'oçoa0 "; ~ua;; n r1nczas o qne o;; pt'<ll11'1 :)- ~ \:<w, •(I na. de pt•opot• •• rc:l l\ llC!;t i! os sou;; 
tar.ios tlc :l}lOiiccs m\o os P<~gam alJsJlnt<t- c:Jiltl'acto~. ([ando graça~ a Dou~ que lhe:,; 
lllcnt~ . foS>lllll t·c;;·~ ítuUa~ a~ ca.nc;ucs feita~' N:i:o. 

Pois bom. Extol'qllintlo o pn,prl da([llC.llcs. E ú um tal min!$tl'o qtt~ no:l vem l'<tll;w em 
queimamlo-o o tr<tnsfor-intlo tt'>8im. ao que i con.;n·uir· cstt•;cda:J rl<J fu l't'O com os mi!ltõe;: 
:ticou, o Yitlot• tlo qnc rl es~Lppa.!·ecen , o Uo- cstc:·Ii.nos pt•oduzido.l po.> c;tlcnlos crr·ttdos t 
vemo prejntlicon o !'íd<~dão tl UC llagou . im- E' I'Citlmcntc pa.ra. rir . 
posto em t\wor do que o não p;1ga: Htvorc.cO!t Ma.~ nã.o fica n.hi. ,\ a.lllrmaç~io do quo :\ 
o rico contt·:t o pobre, o oapitalüttl contl'a o cir·cuhtçi'í.o do paiz se cmiq uccclt com <1. di
con~nmirlol', tl ll ll ;;,lBor ele apoli·~cs cont;t·a o minui,,~w do p.cpnl-mo2.rla., prc,lUPlHHlha. tt 
contribtlintll. (lemon,;tra,ão, que, digamo; logo, SG ní.io foz. 

Eis. pois, o unico l'C3ultntlo l'n:\1, pr;1t.i"o de quo e,:s..1. düninuiçi.i.o impo1·Cou em au
'da. queima llO }Ja.pcl-moolla.: tl',\llili'<Wtl' a. ri- 1 gmonto de r-ic1uo~\, de pronucç-ã.o . 
queza dú pobre ao rico, som o menor benc- E tere, por vcntut'<~. tal ro~ulta.do a. e-s:.
:tieio para. o po.iz, pül'(lU~ e.>.;a qttcima não tincr;ão <lo parte tlo no!O'so p<1pel-moe•1a.? Não. 
lhe augmoiltou <L r iqnnz(!, como alflt•ma. o Si ú cct•to qu~. o que o St·. Minhtro cl<t r:t~ 
Ministro . zend:L que imun, foi, como cllo o diz, o ;-e-

Diz ulle : llicnlo c JÜJJ o v;Llot· de ];H'l)t] IJcç:w a. e .>~u 

« As leis na.t m•ac.g, JlOl'<!m. si\ uxcoata.m, 
a.pcz:;.r dos cla.morm dos (lUC niw as c:nnile
ccm, c, <i modid•t que a ma~~[l de pn,pcl roi 
se reduzindo, o SL\!1 nt1o1• Joi BC cl<W(tndo c o 
cambio f<>i o th·3t'!11ometeo dcss't otnvaçii•>. 

Ao ca.m1t~o d1~ 7, <L · nossa dt·cnla\'í.iD de 
788.000:000:) ,-:tli<\ l 9.1U'J.OOD cstcr l.ino3 : <LV 
c.ambio de 10, o:> ·7on.O!"JQ:OOO;~ da cit•..,ul:u:.ão 
actual j;t Yalhtm 20.200.000, o ·í! UC qnee <lir.<~r 
9.590.0:.>0 es Gi.ll'linoJ a nt;ü.:; na circul<u'.fko na-
cional. · 

Esse~ mill1õcs cstol"linos (0.500.000) com 
11UC cnl'iq ucccmos a ciJ·cuht•;.<'to <lo }lai;; c 
com os quac~ no~ estamos proiJ:tt•ando para 

· mais tarde fazer navios c c.;;tra<la.s de fcl'I'O, 
ú que os no~sos critico.; lin<tn ceiro~ ní'io viJm 
ou fingiam não rer att'I1Yés das cinzas rlos 
1Jilhetes (le.;trttitlos nas rormll1as dtt Alütn
dcga..» 

Nada t.lisso é cxacto. Tu<lo é f,dso: o que 
diz r ;3S]leito ttO.~ calculo.~. c o r1uc diz rcwcito 
aos l'i.tCiocinios. S. Ex. não s;lbc nem arHltnic
tica, nem logic:t, llCJU philosophit~ , nem fi
nanças. 

Si nã:o, vejamos : 788.000:000$ a o cambio 
de 7 ntmca foram, não si\o, nem scri.i.o 
19 .íOJ.OOO esterlinos, mro.~. fJim, 22.980 .000 . 
O re.mltado, port:J.nt•), rlc g .500 .000, forgi
cado pelo alldacío.~o :\Iin i ~tt·o , nca rcuuzido a 
Ci.~lO .000 o.:;tcelino3, o que qHor dizer uma 

vchiculo incorporado; si é cor co, como elle 
;ündt~ o a flit•m;t, que es.~e valor da p~wte do 
p;tpcl queimado pag;;ou pat·t~ a quo licou em 
cit'Ctlla~tw , augmentt~n<l.o o valor !!esta Jl (l. 
p t'tlpO!'\'i1o da Clll0Í!nrtda. a conclusi"ío log-ic:t 
<i qne o; 70:3.000:000:~ c !n papel que ro~t.at•am 
doi!l&~.oon : ooo~ que cxü&Ü\111 ttnt.;s, fictu'(\ll\ 
Yalont.lo o m c.m1o C!UC aotc$, o nil~ quo e~:;o 
v:tloe augmontas~c ; conclu.rw qu~ cllc tit'Oll 
contr~t ~ts pr-em·i:»tts c :;t:tiJelccldas . 

PtLra t iml-o;, Sl)l"ia. preciso que o S1·. ~Ii
niSt i'O clcrnon.;tt·a~;;c que d'i m'inuiçiio de pa.
pel-mocda imp!ic:t a ngmcntu do l'iquez<t. E. 
ii>.'JO ni"•o o fez c llc nem o potlet·i~L lhzor, por
quo o a.ugmcnto Ja r ir1uez:L publica só de
pmltlo do uma circumstancia: o acecescimv 
rea l <b pt·ocltw;ào, c o sirnllles f<wto ele 
t:, ro.>~Ct' on dcct·escct• a mtt .. 'l$:1 de moctl<1-pa.pel 
de um p:.tiz nunca intluiu, n?i.o influe, nio 
in!lui r<~ .i•~ma..is sohrc cst.;, a. nio ,;cr que o 
seu augmcnto vcnh:t auxili<W ~t <J.ctiYidade 
o o tr·:dmlho lnunu.no, o J'acltmdar assim em 
fru•:.tos . Mas pi.\m isso é prGCi~o a.ngmctltar e 
nfLú diminuir . E o iYiinistro d iminuiu e não· 
augmentou. 

Alfirma.r o contrario , isto é, dizer que di
minuiçl\o de mocd<\-:pa.pcl implica augmonto
de PiriJWza, é ignorat• os principias mais ele
metlt.arcs d<1 economia política ; peineiJ?ios 
cst<Üolccidos desde 1753 pot· Ad:tm &mttlt, 
em su~c immortal obra Weal!h o{ Nations 
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c condemsarlos por TtlolU<IZ B:tcklr: ncst:ts Inrttrnun·<t.'l provas ({emoost;•:tm po.>iti\•;J, . 
1\na.~ proposi<•;)es: monte, in ·li~clt·~ ivC\lincn1:c , a hlsi<h1de d essa, 

«l ' , que 0 tra balho(, 8, f1mte d;~ to:h ~- l'i· aiHI'lll<l~fiu . liJn:tS d ot·ivn.m-~c do proprio 
11

ncz;t ; 2·• ; que a ~omnm da~ l'iqum:;1,; de- fi.Lct o ,1:1 dostruiçi\o de )J<Lr't() rio pn.pel-mo()(la.; 
"'lil•'le. em p;\rtc~ Jlo talento q no Jlr:osi rl·~ ao ou\ r· :•~- !la. il1<lucç.ãú de factoô Plll'l'll itmu ent e 
l' ' Vüf'ifli!ados t! vcrHlcu v e is. i!':\lnlh o, !I mn 1mrtll tla,JJropor ç.W n~;;pe-
ctiv:t dos tralmllmdot·e>~, c os nrto t t·a.lJ:t\ha. Como S!} pódc cornpeohond.cr <tue a. qncíma 
<lol'CS; princípios <tuc Hnnmassim enunciou:- rlo p n.pc!-mocda. e!cv;1ssc 0 camhio, s i, som
•Sem {Úilht\l'~O d<l, n:L apparcncia, t n1lo se pt•e que ~-e pt·occdon a c.ql!a opct·nç.'ío, ('"~te 
compra.!' }Jclo dinltci t·o, om t•calüladc tmla lxLixava. ou petlJlit.ncciLI. no mesmo csta.~lo; 
sn compr<~ 110 mundo pelo tra ha.lho. o !li- si ~ó muito tc111po d<•poi~ do Ministr'O J.Jl llnn
nllcir·o ú simples mente um meio rulopt.ado ci:\1' que neto qncimat'ÜL m:tis papei ello 

· ·t · t 1 d t su biu, c subüt de salto. í ne,;pet•a.dt\ntr.!llf.,}, 
P<Ll'a ·iitcllt at• <L roc<< 1 os pro ttc os. » l'a:pi dammüe, d <JS111t1.t'Ca<hlmcn te, do lUO\lo 

Si o Sr. Ministro nã.o ig11oras>e C>&I.S v er- t :li que sei'Ü\ i nJt\niil ida dc ligat• eSSt~ Mccn
.ll:tdes etcn1ontzu•es d<t eccnomh politi~L, nã.o são á llliminação do uma. parte do papul
:tllil'tna.r i:• o :1hsordo incr ivnl ue que a re- m :Jeda.J :-linguem. .vl;.Lxim<'. qu:mdo não se 
olur.ç1i.'l do 11os..:;o pa,pel-mooda dilatou a nog.~a, ignora f(UC e,,,,~ 11SC<Jns1io br u'3Ca foi pt•ep:u·a
ric(t!CZ<t. d.it c exi.lcnt.;L(!a. pelo Rive>' Pk<te Bcmk, a ttc 

A fortltn;~ •lc mu povo não cllJferc, no ;u;~im pro:Jeclc" pur· Ol'!lem !los Sr~ . . RÔts
t<!ndo, da !lo um inttidduo. Ar1ui, como ·chi1d s. p11r<t lhes Yalor·iz:tr os t itulas do 
alli, ell:.L relll'CSon tt\ o tt'!Üc<ll\o MC\umulaclo, FU;o;DII\'CH.OAN, que iam ser :Ltira.dos :l, PL'a.ça. 
" pt'Oiluct.;.''i.o ea pit:tliza.di\. A moeda é sim- E.~t,l ütcto, pOI:fíill. pol' si só, niio cl()va,ria. 
plcsmcnte !t expeei!SKo syrnuo lica. !la. ri,luezõt tlio alio o ca.mbio. Causa.q occuUa.s, que não 
,.'Sim <".ompl'elu\nditla.,e só !.<101 o v:.tl<n· nomi- l)().~So dcscor~in;w, m tiS que cxisturn, deviam 
nal •PIO lho dão, por que l'(l}Jrcsenh o COil COI't'er pa1·a. c.'li!o rosulta.d o, pois IHTII\ t.;tl 
qrmndo a. t'eprcscnt1. . ehwa,<;iío dll t axa C(ti ill!'ial, brnsC<'l. e Il!!i:pl'L'-
Suppon ll<wlO~ um ·]Jai:r.. cu,j t~ pPndltcç•ã·J c:t- por•ciomtl, não se uxplio<L, não se pódc expli

píhllr.a!l•t, cnj<~ rí<JUCZ<~ r·cal c (luivt1.lhtl '·' car p tJlo símpks capl'icho ou mero interc.'l.~e 
lO mllitões. úe quem qu~·· qt\e se ja . 
E1>~1~.~ lO mi lhi:i(ls, con l'nrme as noee.~sid;ulr-~ Um !'acto••r·ca l interviel'tt 11cccsc;a,ria.monto. 

commercü\CS, podem estm' l'(J IH'CSI.ll1ta.do~ por C\ f<~'!, olü·-se-ha,-,i;\ o <Li;;st} o Sr . Rivail:J.-
10, 15, 30 ou 100 m iltJões. Pct'gnnLo : c.>.~l· via. Cor r1l:1, em ;·,parte a o ~a- , Gcz·mano Has~
I'Í'l ltez.;, <w,((mont<l ou diminue pelo facto de lochor, quando, aqui, orou cst.u sobre n. r c
sc acha1· rcprcsentaJ;~ por l G, 30 ou 100 c:ciía- que l'Ssa. e lcvu,ção brusca c rapid<l. do 
milhões ·1 c:.\m hio r~tlll Slll'Jll'Chondcra c agitam n. :prtt(.oa 

Não. O~ !5 . 30 ou 100 milh'iíc~ em papel fô t'<.\ r ealme t1te ohr:.1 do$ bMcos, mas tL por
v;Llm·ão S••mpl'!\ it m~;s;JJ:., t:ouS<t, isto (;, lO ll!!l ll<lnci:t deste, rlopoi.~ <lü9Sa ;~~cons':'í.o c;qn·i
nülhi)o.~ . E o p<tpol rept·os~ ll ~ '.\tivo tl"~~e v a- c ltos<.t, em g 1·ào superior ao em que se achi!.l'<t 
lo1', mon lt! e llt' :1 l é>,30, Ifl() num;;i~ mi ll tiic<, :mtos <la rp uoÜlli\. !lo papllt-moct.l <~. Jih'" dc
tr•r;i. sonJ}lt·e. en1 roalitl.ade, o Ya.lor da r i- v id a. êi t.lilniuniçã.o cJ i\:~tH, f,h~a. obri.~ do St·. 
qucza. t'c;II , diYidi<lo lJ:H l\lilis on 11letw s no- ~linistro 1la. Far.endt\ . 
t:~~. Si <I Jll<ls&t do p;tpd (: SU()UI'i.UI' <i l'i que;r.a .1.;' litl'lO, 
tlu paiz, ess-'1. moc<h<, u;tixa.ni t.anto !lu seu 11.· ptu·tll us arCi11c·ios ba11c:n·ies , :t diiTo· 
va.lo1· nomiiH.tl , l!uanto exceder· do valor r eal l'tll ll;<~ nntro o .. ,~tado do cambio. apóH essa. 
<ht rir!l.!(!r.•t- ascensilo incspera.da. c o em que Sil oucon-

E, assim som1o, o i\tet<J de so tlillliiwir ., 1'!\VO. 11ntes, l'ui devirltL ti. uiminuit;ii.<.J 1!:1 
ent re nó>''· mM1tL do p:tpel a.pcn:.s angmen- nl)ssa. i1nportw;fio d tll'<ln tc o primeiro somes. 
tou Pl'opur cional!llcnte o ViÜOl' de cad:~ nota, tl'e !lo con·ont <.l a nno. E' o opiC rcvela. tn os 
nunru o v:t lor· tot~d do pa.pol que c ontinuou lhct os c as ci fr;Lq, s i. com pava.rmos a. i mpol'
em circolaçã.o. por 11ue essa rlitninuiç'ão 11â.o ta~ão do pt·imeir u scme.~trc <il.lste a.nno. cem. 
ampliou tL riltU<JZ<L nacional. . a 110 stJmc.sire do t\1111o passa1lo ; compart\-

0 Ministl'o, pon \m , cnl no absurdo i!.o qnc çi'i:o q11n tJ;L o seguinte 'I'I1Su lta,tu: 
a sua ([UCim :• do pci!Jcl no~ a.ccro~ccu a. t·i· 1900 
quuz<t . E o a.erodita,~C<tndidn in~c!luirllu:lc ! 
lJorquc o Cil·lll.hio, depois de Sll 1:tzcr arriei' 
nas fo:•n;dha"! ila, Al!ttnflcga o dinhe iro sub· 
t rahido ao contribuinte, so ch~VL>U . 

~1\.o 1m. 1naior illus:to, ne tn erro 1naUJ 
grave do q uc suppo1•-se quo a queima do 
papel elcvon :1 no~sa. mo01ftt c o cambio loi 
o t ltermomc·t t•o dlls'a· ulcn<.ç~\() . 

Otnnar~ v . V 

Jan<.lil'o . ..• . , , . . . .•...... • 
Pc,.ereh·o . ... , ..... ..... . . 
Ma1•ço .. ....... .. .. .... .. . 
Jl.h!'i l. . . ..... .. ........... . 
i\1:\ÍO ••• ,., .•• ,., ,.,,. , ..• 
Jnnlw ... . .......... ..... .. 

Total.. 4 • • • • • t 

S .G5~:71JOS004 
S. 77G: 462.,.!;:370 

12.82H: 190,:;349 
13. I 07 : 500.}!140 
15.~51 : 30\.,12::> 
14.u43:8t6$9(l8 

73..t6! : 085:io1iU5 
~ 
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Jandt·o ..••....•••........ 
Fcvoreü·o ................ . 
Março .... .....•... . .. . ..• 

.Ahril ......•. , .... .•••...• 

alüi~ C) f:P l', 8liJH.TiOl'. 'l'lll'rl<l-HW t :d l~ COll· · 
seilmcia th; lilW, tts deiC J.H1cncfo selH J'oceio o 
Slllll ~ u,::~·t:SGÜO~. Cl.!lll])l'O O lU CU t!U V<Jl'. 

0 St, . CINCl\A'ro Hr\AG.·\- Todos fltiiJ OS· 
t<tntos <llll.lLllm·a cnmpri l' cs:>:) dovoe. 

1\Iaio ................. . . · · 
Junho .• , ......•....... . .. 

0 Su .. l~.\ UTO CAH!JO~O - M«S V . Ex. , em : 
vez de cnmpril-o, v iniío ;i, i Yibuna emnl);L
tnr-JHil, (l.iil·:t-se a apar,•::w-mc desproposi- I 

1'ot;d · • · · · · · · · 11!0 .308: 5132M3·l i;;tdamonk, Ile!'~ lll'lJ:\ndo-mc ~<!lll o;;cl:u•rú:ci· .o · 
P Ol' ilh i, lpte St'. ''Cl'ltlc:l l lll1:.t ol.i:f\i..lt·on<~:.o· .ilclgde. 

u-' . n1, c.:-,5~.\107 
LU. '70 i: r·,(i(),c;<.::H 
14 . 890: i'lJU.'-;7:30 
15. !1:':5: 95:}.;212 
1 '1 . r;:ie: 457s47t 
15. -lO 1 • ::>2D:)!l84 

de 30 . .,, cntm ;; üupol' t:u;ii.o rlc um:t o O SR. CtNçr:'>ATo BHA(;A d;~ um <tp:w'tc . 
. O Lltra épur::t. () Sn . 1-',\T;.~·m C.-\H..I)O~" -:-· J:t o rU.~sc : sou 
Pui>:~ bem. ~i ex:nninat·mos o C;tml.1í.o :Lc~nal c• u!t i rno ,[os IIH~us eollcg<LS, ma:;. nc;~t;~ tt·i-

o o CUITC:spomh~nLc :~que\ h l!.pnca, encont-ra- buna, defeud.uml(] u íJllC t·epu,:l :;er do intcr
t•r.mos, \ermo m éd io, a.il i, u c;nnhio a. 7, o i:S>c nacional, si;J I.o-Hu: grande. Nã.o rc···o
aq ui. <~· 10, i~to é , uma rl i ltcl'CilC:<~ .i;:rt"d ~~ rh nl;cço :wtcwi<laú~s nt•m tenho supcl'illl't~s . 
impol'tac;-ào entro.: um t: uu~ro período. i:-lto 
õ, i.lO "!o- O :-:>1: . GJ:>;Cl .':Al 'O BI~AGA-Não o considero 

:\:ssün, t inh<tUlo;; <ui i <t llhra :t trint.:t e tan- tal . 
'tOfl milrüis, o arllti :~ vinto o tantos, <loll mü O ~rt . F',\l:>t-ro CAJwoso- Isso pouco i m
re!is. m ais ou ntcnos, pnt· Jihra, em D.vm· rl:.t. poJ·'t:t. Admiro-me. 11ordm, que [ll'OCUI'an•l •> 
no~~" moeda . E nã.o !\ absm•tlo explicaL'-~>u ;~ c nat!rt :tcha-nr:lo em mcns di~cm·sos, rne r.~~
clcv:tç.áo elo C<tlllbio J10I:t díminui,·:'w tia. illl- teja., desde hont:·.m, :c ap:wt0~u· in.~c;;.<J~\ntc
port:tçào, porrtnodr.~do flt<c s:~ impurtun nw- llll\IJf,c. Que. &lg-n ific<un, poi~,oH Sl)liS a.p:ll'tus 
nos, a prucur·;~, tio oum f<.! i lllllllOl', e o pr·ec;o ~i Oô lllCU~ tlisnu·.-:os nada. <'.onteem! Si ellüS, 
tlc tod:.t a mcz·ctt<lol'i<t di.mianc tt pr-opur-çho nad<.t cncc::t•:tm, 11ot' <i ttc os es c;l a co;rtcs"tttl'? 
que <liminuc a sun pt•ocat-.1. 1·:· fa zr.H' acr·nl!ii;:Lr<[Uc) att\ ag-ot'<t,t;•.m comba-

Eis o flHC se tlcn ; eis o <.tnc co ncorr·l·.n Jlil.l'.l, ·t it!o soc:nbr-as, como urn Y<• t·: htdcll'u Qub:o'te. 
a clevaç<'io do c:a-mbitr, nu 'lll<J e,;~a, uluY<.t~·UO o Srt . Cz:-<Cll".\ To Bt~ .\'' -~-v. J.: ~. é um D, 
tcvo de real. · Qnixr.1to. 

· () SH. CtNCl:'iATo HltAoA <l<~ um :~.p::u•ttJ . o ~lt - FAr·::To C.\ IW<,;:o-.\ l'c:'.;d i:M:Z\u nfio 
0 SR. FAF~TO CAR!HJ~o - E"'-'it1 aparl.e (\() tomo~[l il• í tcJ llt~ lll llHJ m:t,g-<h. Mas tl(J \\(l V.J.:~. 

V. Ex. me l'üz JcmiJ!'m' cso;~~ tlgm·i nllil~ <'11.''- •~c;·tn ll<'' um;~, o:nu~a : ,; fJUC n::tu 1'<\ ~lio ahso
gmaticas, 1101' lJ:Lixo rhtB quacs. so csero- lnt:.ummte <iea,nto dn ningumn, u q uem :;u 
vem e>ta. c pcrgunt:~~ tacs : «Onde r~.$ l;L o :ttimr pa r·" mim venh: ~ cet•t<> dn rp1n Jilo cn
g:\to? » contr:mí.lWO\Uiltnnm qna,lqnc•· tcl'I'<.Hio, (Suam 

0 SR. Gr:o:oi:\ATn BltAnA _ g • 0 qnn mu <>« tyn tJirlTHI., , O Sr. l'rcsú.lcnlt: l'ccl"um tcl
.succedc tamlJom com o tliseuJ·so uu v. l·:x . , lenç•<o c JlC<I.: «ll m ·,.•!m· qu e·''-' rlir~ja <i M esa.) 
em que procuro e nada. ar:ho. IJi :(i:~ .. · · Qw~ t!iz i:~ c•u. SI'. l> J·n~idenlc! .. . 

A h! 1111n niv) é :th;1mlo c .~plicar·-sc <t elova(:ão 
O Sr, . FAU!;To CARD0:;o- W n:~l.uJ·.d, elo caml.io p<!liL dirn in ui<;.ito rl;~ il;lpor·tação, 

V. l:x . 8Ô }ll'OCllra, 8!Í i'le pl'Cl'ICCIIp:t n SÔ 1\1)- pois eJIIO. dr!S'Io f! I! C! Sl\ Ílllllr1 l't:L lllOIIOS. :t iH'O
XCl'g(t homens; nã..o onxerg-a, n:·w ~o preoc- cur·:.t elo out'tl t\ lll!\llOl',<' o JH·e c,'o cll\ toda m e r- . 
Cllpa, llCil'! :tJl'OCUl'<l V_errl ;lliC'S C ] ll'Íncipio~ . J<: c:ulor·i.a elimilliiC ;~ mt~dirb f[tl~ Sll l he l':ll'e<~ 
nos meils tlrscursos su cx;stclll e~tL'1$; a<luellc~ "p1·ocllt":L . Foi o ep10 & deu. 
não .. · () Rtt . nu.111-:8 m; M.-l 'l"!'os-- l\!uilo ])(\111. O 

o sn. CrNCINAt'O BJt,\(;,\- l·::>bL Cllg'ullitelo. 'lll.f.'. rlotl \l'lWÍilll. <\S o.,<~ÜI; cçiíiJS do r:t>mbiu é ·~ 
0 Stt. FAVSTO CAIWOSO- l'ÓdC, .IJOÍS, !lizcr lll;tÍOI' Oll ll!OllO(' pl'OClll':t do Oll.l'J. 

tlolles o ((tl(l entender ; Jlf\o J.;.tllo p:t.L'~- o St{' cPAl'I,A RA~loJS- Apoiado. 
V . Ex., fa.llo paro. o~ que se põem acüur.. dos 
individnos e das pa.ixõe:~ vnlg:n-c;;, 1):ll':t ll. O Sn.. FAt:llTO CAlUJoso - Vccm? E~ton 
minha ptttria, c para o futm o. ~cntlo n,poiado pelo~ entc tldülos, o, entre elles, 

})Ol' um gr·n.nde co.nlwcc<lo1' ·do n~~:umpto, o 
O SR. Crxcr:'>ATO BrtMlA-Qtwt•mostl'3.r-sc ·nobt·e Deput-<ulo por Pcrn:1mbuco, Se. Gumos 

Sttl)Crior .. . tlo llln.i;tos . 
O Sn . F Al JSTO CAn.no;:o- Kt'.m llHl qnl'l~O Dtlvo, pot•ém, dizC'r •lU~ o fado da pi'O<liU'<\ 

mostrar, nem o sou. Ao con1T;I.L'io, acr·c.1li- rio out·o se lmver encurt.ado por so t~Jr rlimi
to-rne o elerraelcio·o dos mernl:rt· ().<; <lest<l A~- nuld.o a ÍlllllOl'Üt•;ão, e de se lmver, Jl'Ol' isso. 
sombh\a. Ma;:. n~sta t.ribnna, t'I.Mcmilcntlo os c.lev:J.tlo o cmnhiü mt mcsm:J. proporçt\,0, n'i'io 
j n tt'l'CSSCS elo lllCll Jl iiÍZ, considero-Jlle, SeJU l_lli (Jl' u o modo <~lgmu dizer que C,'J.>a-eleva~'\() 
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~d~L rint·ruionra, l)QÍ~ a i1npo1~taf;ão c1in1i.nuhl, 1nba. o fina.nce:l ;·a, 1ncno:~ necessaria lhe é, 
n:l.o em vi l'tude d" um !l.ugmento de p1'o- par·:• o me>mo 1im, :c mo~rl:t. · 
d r1cr;fw q_ue vios.~o disponsctl' a cntt'l\dtt <le E' aSilim ~rue. 1m_ Inf5laton•:t_, a. c il·ou~adi:o 
certos e detc1'minados r;encro;:; m:t~ porqllu, mcn~:tl rle ltbraB cs&m'illl:t~ osc11la do27 a, 3.2 
com á clev:v;ão do_ preÇo do omo, Oil impor- millü>cs. .. 
t.:toJorcs tlver:w1 diílicul<bdes om ttilrtttil'il·o A3 1il'IW~"-•~Ç<'iB5, P•Jrt1m, flUe ~ubrc · essu. 
)lal'a. ;:t sa.tisl~u~ii.o do:'] corn]~ronü~s~~, que, tnoe.tln .. so ro~tU7.}.Ll11 po nlOS!Ht) c~pa.ço de 
importa.nrlo, necCSfl<.U't<l!UOnte tomal'll\111. tempo, na Ern·op:t, sohem <L uülltões c milhões 

~i o decrescer di-1, impor·ta.çfi.O so orêgina.s.:m acima. de~sa qu;n1t~a~ 
dl) {lú(~L·escl~r 1l[L prolluet)<\o~ etrt~o, st1n, a E nc;n é ln·e.c.i~o aüngat~ o· ctt.l~nto t~S }WH ... 
ck1·a~J.o CiOIUbütl ~e1·it~ dttrauora. Mag, dada; '"'~ em·op(:a .. ~. 
'J•Jt'iJm, cst01., eomo RC 1!on, pehL rlimculdu,ile Httsta.lhnit:t.l-o tis tl'<tn.>ac,;.iies qno S\J üt zení 
th ~1<'-CJUisic,:ão f(e Ol.u'o, a e-lcv:t9~0 scr~L )_):l.S- ntt Ott.·(o·inr.1 lloH,~e~ prn\1, :'>e vetilicíH' fJ11e ~t, 
~~-;..r~ir'<l,, })OI'flUC, un1tt vez lnu'atendo cs"tn a sonnna. lla.-s op~~·;v;iJes n1en-s~tes soln•e Ji ht•a.S 
iiJillod.a{}Co se avnhnuar:l. (Le no-vo, 0 :~vo.ln- vfL•J, talrcz, 1nuno alélU <la:i liiJJ•a..~ 'lUt:':, nu 
HliP.la l~..:t;t, o ca,mbio ~lH~eer:t l'lttal.1ncn·tú f'l, lUe~l3lllO pra7.o, cniiPaJ)l mn. cieculação, pois é 
s11 11_ posiçf(o ~tnt.el'ior · 9, R, í. G "" 5. incttlculttvc~ 3. somma. rio :;ob<WallO$ com l'[ltO 

Pr~nso , pois, que 0 dl~ceesct:r da itnpor.·'f.ação diarüunDtTGc ald. fm ·tt~~ut3igc, ~mu que es·tes 
>:êm t> <:l'cscer· cot'l'espnn:!cntc da praducriio tLTJPi\t'üÇILIU. 
n:1cional, não vodnrt't aec:tnetar· ;1.ltor;v;õe~ U~l Srt. DJ-;rr;TAilO-·I::' pDt'fJlte h a Cl'cdito. 
,;~.,-,JI':tve i$, permancnf.c>~, •h lT<nBt i:t~n n ~n. FAt Ti'O CAJuwso- Pcrfcit<t.n\C-tltc. 
cc,nÜJhl. :,[,_lS c:>.~IJ ctodito, 'JllO tn1·na. :t moeda rliSIIUll~ 

Para n1Jm s(i o trahrt1ho~ a· pr·o(lltCf}io :tg-d- ~:nr0.l. nas tt\1,f'L~;\eç0e~ comTntH·eia.u.os ,n5.u ú gB
r,cd;t on indust,J'i:tl, n tirjtW/.:1 .. s'io <l. haso d:L l'al nom ct.numum a. todos os povos , depende 
'hitlr?. rio cr[lt.ililil'io e tia. S'l;illl':l.IH,'J. do JH'o- <l<l e.sta,tlJ •lu ;ule:mtanmnto cconomico c 
;.{ru;>J.;~o eeonunüco o fina-tteoiro fle nrn p:Lt?:. Jin:.Htcoir·o d0 cad~t paiz. 
~rem i~to, -twlo EOt'(L Stl}lOI'tleid, '" ''-co, P'-~"· St•gni, dccim<L par;~ baixo. <\ cvolut'ão lm-
Sit~oíro. n1a.nn.. e havei~ do vel' ü mc(Ud.:t fJ.ue vos ro~ 

llc"'istrcí o Jhc~o •lo nm<t <Uminnir;ií:o for- montn.rtlcs ú coi't'ClÜC <lo s ou llesDtwolv i
t;<liít~. -- dtt importc.r;fitJ ir.flnir na mrsm:l. pt'O- monto, 0 er\orlito se iol'm•orto menor e n. in
ll•ll"t;itO sol!ro o en.mb'io, p~ra mostr,IL' n:'io ~ ·) tct·vcnt:,:[i•) cl;L m DOi! tt mtlioc·. Atl!m l. ntL:~ m·i
quu " rliminniqfio t•e;f! daqucl!.:t. p1)la, pr•o~ gCtlfl, \"Cl'ei~ n troc:tre<oliZ:Jl'-80 entro os ín· 
~tltC(':iü ntwionaL dos ge-nero::; in1:pOPti1.r'los divülno~ e a~ soeiedn.tlcs, l.iitec'Gtnn Bntc , ob
:>ct mLt';t <leci,iYil r. dm'<Hiotn'<Mncntc sohrc jorto pot· ?h.icct.<J .. on oh,icctu por moctltt.. 
e~tn, eomo par~t ilot•n;u· r~. vidente tpw t'oi es~ : L o cn~ddo. 1nr,eeno ou e~i..tur 110, ele uru 
<'it'eHmstancia qn<r oloYoa o e;unhio. e nãn •t 11ovo, c•BI>:l n:t l'azão <lil'ccb\ elo su:.t ci vil i
"'' ~o ter· diminni<lo pela qncim<t. <t massa do z,11;i1() 0 mt i1tvcrsa. de snn,s ncc~s,ÜI~L<lc~ . 
papr.l-moorli\; <:ir·;:umsr.:utd<\ quo r!c rnorlo Qnero dizer: qua11to maL; atr·azado <i um 
:tl;.(nrn. in fln'Íit nem porlcria. inrlrtit• P<tl'<l O.%c pair., m :.tis <h; nnmo1•ario o l!o,rcltttivament c , 
l'<•.,;:tllado. lH'N:is:t, qna.nr.o mais cll~ noces, ita de nu-

~in:lo , ;tt1;cnda-sr:: Si1P!l<Jll11 :tmos filiO o i\H- mer·tn·iu. monm• t' o seu cr·ed ito. Ora, eco
ni ~ <~·n, om voz ao rpwimil-1' m ~-'i.O(>fi:IJOO:~ th• nomi<m c fi nttncDimmentc. lltíS nos aclta~nos 
p;t])(ll, .l]llC- fJllnintol!. rgrcimasg~ 2i:III.O(JO:OOO,; e m es~ndo r1wt$i l'm!im~n fx.n·, em cvm e<}O rlc 
to1lo o pr ~pel oxi.<tcntc. dcscnYotv·imcnt.o,~oruos :ürHia. mnbt•yom Lt'ios, 

Q1m tteontecel~ia? O valor rtc. nos~:t rüJuezLL ~1.ntontaiios. ( ~ . lWl' is~o 1ncsrnn, l1t't3dsa.mos, 
. s'J tcntplit.wüt '! Nào. Fica ri :> r:•pt·osonk\tlo em ml<ttiv11,nwtltu. de mt.üot' num•}t'<t l':io 1pwos 

Hlll er[ail ·~tlcntc e m om·o 011 papol. . p ttizcs 'l"e JW~~t.rcnt o ~ea a ppu·oti.w e cu-
:\la~, l'l!tlltzid;~ it nos.>a. mocc!tL t\ rr:a.ltdttrle nollti.co 0 ful,t<leoit•r> ,;0mp leto c pcl'l'CitO . 

fll~ nns:;a riqnc..~z:t. o nume1·;n·io rPsttlfiarrto i\.it~int, r.i~ o q\ll_; :tc:)nt.;3qn-ia .. si o ~Hn bJtro 
nfio roen1~eerin .. nho pod_eria, fm'noc1~r nlr· .. · llO;j quuiln:_\8.~0 totl:o n papt!. l. .\ no.:;.~r~ n1o.ccla. 
mcntos de tcoc;~ 11:1 s~a.n(cs p;cr;l, as tt'<tnSil.ct;:uos so r·e1lu7.it· i;L au valf)t' rc:Ll d:L l'il[uoza na
comm~.rci:\cs do iorh!. sort.o, '-' quo nos sn.i:.~it.n. ciotw.L 1<:~ 1<1,, insignificante como é, nií.o po-
o interesse cmnJncreia.l. dct'i:t ('oL~neoLw nnnlOl'al~io pa1·a. as t.l•a ns-

Acc1·esce ai 11<1 < ~: W utn ütd> r~vehv.lo di:t· acç:õc-S <lo paiz, 11l<t:o(i_me, 1~0 ostar~o ovi<lente 
l'i~tlnentf..~ })ola~ 1·c-la.c.~õ:\~ conuncri..~in.es elo .~ elo grot"sc_rw .. cc~non~1c~t c ft lll.~Ucú1t)a., . cn1 que.t 
)'luvas e rcglsti'<cilo p.ü:1 !lis~oria. ownmuk:o por conrhçi!.o lnstonca, nos r1.cll<\mos a.ctat1l
e ~Üh1ncl~il·.:i Uc5lie.s~ que, quanto n1ail; n.te.t- Jnt~nte, n, nesto col~l) , tr~l'lo:L11lO.~ (lc. o_nl J_tttr de 
z~uJu. e l'Julilnen ~rtl' ti. sob osto~ pnntn:-:1 d.r.l . noYo pap;~l .. n lDf:' I_L.L, pêJ. L'~" a. ~at1~fa.çao d r.~~ 
vista, um(t socied;v_lt:_•., mais ncce.<s,trü sé\ lho ~nc~esstdtttl<·~ da r.t·oca comrueJ'cJa.l. . O . dt
torntt [1 mor.ilrt :t~ su:,,s tt'<lnsaciics, o. qmLnto nlleiro ê, com o !Jcu$, na. phrase tle Voltatre; 
mais cleva.au se aclm el.l~t na csr: a.li un.:ono· uiho existindo ú preciso invcma-1-o, 
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Nm;tn.~ conili(<ücs, a continuar a politica O facto que melhor traduz a nossa fra-
. de elimina~:ão pregada, c prati0ada pelo qneza cconomica, o nosso automatismo finan
. Sr . Joaquim Mm·tinho, tm·;i. o Governo do ccíro, é <L desvalorização da nos:>a moeda, 
'D1·azi1 de queimat• e cmittir· p:tpcl, de emir.t.ir accu.saua pela b<Lixa ininterrupta do cambio 
e queinml-o, gyt·a.ndo, assim nesta espller-a, após <L H.cpublimt. Realmente, a nossa moeda 
em um circulo vicioso idenfico ao que j;1 so tem desvalorizado incessantemente, de
figurei, · em relação <t p:·oducção do nosso pois do novo regimen. 
café; proclucçã.o que se diminuiu para se lhe De 1880 a 1881, tivemos o cambio a 21 3/4; 
augmentar o p1·eço, e que, naturalmente, de 81 a 82, a 20 1/2; de 82 a 83, . a .21 1/2; 
'ter·ía de crescer com o augnwnto dcste,'pa.r<t, de 83 a 84, a 21 l/8; de 84 a 85, a 18 3/4; 
em virtude da mesma :política, sei' em se- de 85 a 86, a 20; de 86 a 87, a 22 5j8; de 
gnida diminuída. 87 a 88, a 25 1/4; de 88 a 89, a 27 1/4; do 
. O Sr. Murtinho é cvillentemcntc o crcador 8!J a 90, de 22 lf2; de 90 a 91, a 16 1/4; de 
dos círculos viciosos em economia politic:a. m a 92, a 12; de 92 a 93, a 11 3/4; de 
Esta gloria, estou certo, lho lica. 98 a 94, a 9 7/8; de 94 a 95, a 9; de 95 a 96, 

Mas vamos adcante. Diz o Ministro: -«A a 7 7 /8; do 96 a 97, a 7 1/4; de 97 a 98, 
rcgulamcnt;tç·ão das opcraçõos de cambio, a 6 l /4; o afinal, tivemos até a 5. 
ensaiadtL entro nós com tant.n.s espemnças .Para os que dizem sentir no peito o fogo 
para mui',os, nenhum rcsnl Gtt<[o positivo pro- sagrado do itmor da patria, esse continuo 
duziu, o isso peltL razã.o do qne ha milhares decrescer da nossa moeda é obra de monar
lle meios partL illudit· as disposic,~õcs regula- chista,; c conspiradores, que assim procuram 
men't•trcs e é muito dilltcil na pratica tmçar desacreditar as instituições que odeiam. Tal 
a linha divisorin entre o 11cgocio legitimo c é o phantasma que o patriotismo fugoso c 
real de um lado c o negocio fictício c a es-

1 
dest·cgrado engendra e para o qual appella, 

peculação do outro larlo. quando se prupõo a conquistar ad graças dos 
Para mim. Sr. Presiclent:3, o unico rcmcdio Governos que toem visos d13 joeobinismo. 

de ell'citos ra.dicaes, duradouros c per·ma- Esta idéa de que a depressão da taxa cam
ncntcs, capazes de elimüiat' os abusos da os- bia1 na H.opublica é obra de cs:pcculadorcs 
peculaç·ao, e8tê1 na rcciucção gt·adual e con- políticos só póde acodir a espíritos obtusos 

· tinuada nut:;sa do papel-moeda em circula- e vesgos. 
ção, atd que cnt,remos no rcgimon da con- As leis cconomicas não se transgridem 
vcrsibilidade, ou, pelo menos, até qúc o papel facilmente, nem se tornam o joguete con· 
l'cst:wto, convertido ao ca.mbío de 24, pt·o- stante da ambição ·c do despeito. Podem ex
cluza em ouro o valor da. nossa exportaç.ão. ploradores, em momentos dados, aproveitar-

E' para este deside1·atum que devem con- se dos seus movimentos variaveis; mas, 
vcrgir todos os nossos esforços.» como os da natureza, esses movimentos são, 

Que l1a de verdadeiro e justo nessas pa- no fundo, necessarios e fataes~ A moeda de 
lavt·as 1 Nada. · um paiz, acabei de dizel-o, é a expressão 

Que o rmncdio aconselhado por S. Ex., symbolica de sua riqueza. e, como tal, · só 
como o unico capaz de levar a ordem e a tem e conserva o valor nominal que lhe dão, 
estabilidade <~soperaçõcs de cambio, rcmcdio porque representa e quando representa real
consistente na reducção gradual e continua mente esta. 
da massa do papel-moeda em circulação, Mas, dirão : durante a monarchia a nossa 
não é prttticavel, jê:Í.. o vimos: producção, e, consequentemente, a nossa 

Para as suas transacções commcrciaes, o riqueza, eram menores que as actuaes; no 
paiz precisa de mais numorario do quo o que entretanto,a nossa moeda conservou sempre, 
lhe fornece a sua riqueza real, e, assim mais ou menos, o seu yalor nominal, sem', 
sendo, a extincção do :papel-moeda acarre- aliás, possuirmos riqueza correspondente a, 
tariá, necossariamentc, novas emissões, e o esse valor. 
«remedio de eii'eHos radicaes, duradouros c •E' cxacto. A producção nacional dc~sa 
permanentes» redundaria em um circulo vi- época era realmente mínima. Sen;;t. embargo 
cioso: queimar e emittir, cmittir c queimar. de possuirmos as-mais ricas selvas do mun-

Agora, vejamos porqne os ensaios feitos · do, importavamos -e ainda importamos 
· _no intuito do se :-egul<Lment<trem as opera- hoje- a'té palitos c ca.lJos de vassoura. Por 

çõos de cttmblo não deram o resultado posl- este unico facto, póde se avtLliar a intensi
tivo ·de r1ue falia. .S. Ex. dade e a extensão do movimento importado!' 

Para. isso, estudemos, em rapidos traços, e a irt3ignificancia do de producção. Apezar 
corno j<L o fizemos pcltL imprensa diaria, a disso, o estado financeiro de então rivalizava 
nossa historia economica e financeira . Por com os dos mais ricos paizes europeus. 
ella, . veremos ctne , ess!3s ensaios nao se 11- Como explicar esse antagonismo entre a 
zeram na direcção indicada: :pelas necessi- nossa producÇlã.o e a nossa moeda, entre as 
dados sociacs: ampliar e variar a; producção. nossas economias e as nossas finanças~ Como 
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se explicar esse facto, que parece ferir dirc
ctamente e de perto todas as leis da eco
nomia política '? 

E' facil descobrit-o no uso c abuso do cre-
. dito. O Brazil não tinha geande producção, 
grande riqueza, trabalho capitalizauo cor
respondente ao valor nominal d;e sua moeda, 
mas dispunha de extenso credito na Europa, 
c, pot' este meio, obtinha emprestimos suc
sivos, quo lhe forneciam ca.pitaes que não 
produzia. Mas, credito não é capital, como 
ensimtva a velha sciencia economica; é sim
plesmente inna dcslocação deste. O capital é 
o excesso da producção reduzido <L moeda, e 
o credito é um processo do invenção Im
mana, engendrado e acceito pelo interesse 

. p<tra deslocar aquclle das mãos dos que o 
pl'Oduzira.m e o toem em excesso, p<tr·a as 
dos quo não o reuniram c dcllc tecm necessi
dade, - individuo ou Estado. A Cuncção do 
credito é representar, como proprio, o tra
balho alheio; 

Era o que se dava com o BrazH quo, pelo 
m•cdito, tigur~tva financeiramente como se 
trabalhassJ, como se produzis:;c, como se 
ac.cumulasse, como se capitalizasse, c1ua.ndo, 
na realidade, era um paiz pobre, um pa.iz do 
}.louca, de insignificante producção. 

Então as varias circumstancias que geram 
o credito o favoreciam- riquezas natura.es, 
futuro promissor, pontualidade nos seus 
compromissos e, acima de tudo, o seu re
gimen politico do monarchia representativa 
:parlamentar e o seu renome de povo pacifico 
e Ol'deiro, no seio de um continente agitado 
por luctas intestinas e commoções politicas. 

E por isso conseguimos, durante longos 
annos, offcrecer ao mundo a imagem de um 
povo do finanças prosperas e producção nulla, 
um povo financeiramente rico, e economi
camente miseravel. 
. Esta facilidade, porém, em deslocar capi

til,es estrangeiros muito concorreu para nos 
impedir ·o desenvolvimento agrícola e indus
trial. Para que produzir, si a valol'isação 
·artificial da moeda dava aos nacionaes, por 
preços mini mos, os productos estt-angeiros, 
melhores e mais bcllos ? 

Afinal, a Republica,imposta pelo fatalismo 
das leis .b.istoricas, surge inesperamente, e o 
~r!lzil entra na regra geral da evolução po
htwa a que todos os povos, sem excepção, 
estiveram sujeitos e a que o estão hoje os do 
continente .americano, e começa a participar 
das agitações militares que, por toda a parto 
e em todos os tempos, precedem a· ot•dem 
constitucional' das . nações. . 

. Com isto, a pr~ncipal condição .de seu crc
dlto desappareceu- subitamente, e, rctrahido 
este, se de~ faz o ttrtifi.cio financoiro. O paiz 
·a.presentara-se·tal como era.-sem producção, 
sem industria, sem capitaes ; a sua moeda, 

que não era a expressão verdadeira de sua 
riqueza., se depecciou. · 

O Ministt•o du.s Finanças de então, o emi
nente Sr. Ruy B<Lrbosa, sente a realidade 
das co usas, o tt..:tç:t, p~tr<tllte aparu.r o golpe, 
um plano financeiro, onde, entre outras me
didas, procum remedi:u· o mal, por meio de 
duas pt•incípacs:-colmtnça do imposto de 
importação em ouro c gra.ntlc emissão de p<1-
pcl-moeda.. Peltt primeir11, visava. obter o 
out•o, que o credito ,iú. não nos lornccia ; pela 
segunda, croar capita.cs, no intuito de desen
volver as inrlus·f;l'ias, c elevar o nosso es
tado cconomico, Jcscut·a.llo peln mon:J, l'~hia,. 

Era o emprego de um artHicio economico; 
nccessario e justo, no pensamento de fltW o 
diilheit•o cmittido circularüt pelo 1)aiz tt•:tns
f'ormando os desertos om vn.stos centros in
dustriao:'l. 

In numeras cmprCíms indus&l'iaes,é cel'to, so 
formaram c, neste sentido, produziu-se no es
pírito publico um<t febre <lllC toca,t'<l<.LS l'aias 
d<t loncut•a. Mns twlo desa.pparoceu sem rn
sultado, como o fnmo de uma logucit·a que 
ardesse sem tosta.t' o s<ilo. O dinltcir·o não 
circulou J..lclo paiz f<.tZOIHlo hrotar industdas, 
não penetrou o tet·rcno p:u·a. o fertilizai', nlio 
se dilfundiu a l'OScL dod ventos, par<L arra.ncat• 
da terra o fructo. Ficoa ciscurriscripto ao 
Rio de Ja.noil•o, em um rodomoinho assus
tarlor c ínlet·nal tl.e explot•ação e jogo. 

E, desta. arte, <Í obra do IrnlJCrio, que, na
dando em ouro alheio, se osqucce~t 1le adqui
rir o propt•io, vcíu juntar-se u. da Republic<L, 
que, pam evitar as conseqnencias d<t<Inelle 
erro, suppoz favorecer a producçlio elo paiz, 
de8pejando, nesto firo,sobrc elle, uma gr·ande 
ro·tssa. de papel-moeda, som de levo suppor 
que este, em vez de se derramar pelo paiz, 
como uma rêde vastíssima de rios fel'tili
zantes, cahiria, como cahiu, em um só ponto. 
como uma catarctta devastadora: o enci
lba.mento. 

A coosequencia foi a desvalorização com
pleta, da. noss<~ moeda, já. pelo descuramento 
das industrias, obra da. roomtrchia, jú. pelo 
desvio a que · o espírito a.ventueeiro da 
nação forçou o papel cmittido, obra d<t Rc
publica. 

LoO'icamente, o pia.no do illusteaclo Mi
nistr~ do Governo ·Provisorio era acceitavel. 
Mas a logimi, a sequencüt. abstracta. das ídéas 
e do raciocínio, nem sempre estci. de ac
cordo com a etiologia, sequencia natura.l dos 
1'a.ctos e da historia. 

·As manifestações da vida economica de 
um povo s5.o tão sujeitas ás leis da historia, 
quanto ás de sua vida política, jUI'idica, 
moml, m•tistica e seientifica, quanto, em 
summa, <i sua. civilizaç~ão, quo não é mais do 
que o gramlc tecido formado . pelos tios iu
visivois de todas essas creações. 
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Quem }J(Jllcr;í. contesta!' que a. \"id:J. pnl iti'õa 
I!P. um ltsl.ao'lo. 1iada. a. su;t ir1clependc•ncia; so 
inicia. sempm JH!·la. coacçã.o, para. ~eJ·m'i11<W 
pela. OL'elcm. Qtm 1t ,juri1lk<~ começa. pela. 
acquisiç-.ã.o violenta.. para. se r.ca.li~m· elepuis 
pela. li!Í c p~los tribunaes? Qur: a. :wtistico\ 
principit~ pelo cla.s.~ismo o pDlo rom.antismq 
c ac:tb.a. pelo na.ttu•tüismo ~ E, iinalmcnte, 

. que a s~ienti fica, <entes <l.c) ciH]ga.t• ás v;t~tn.s 
· · gcnomli~ae;õc~. cí emprrl•;n. '! ~eri(tmcnto, 

ninguem·. · 
• Pois bem. A vich economic::a nã.o cotltr.o.t'ilL 
absolutamente a. = e lento ruoYimcnto n.sccn
simlal . Comcç:t. pclit clH1l.ciencia. c pc la limita
Çlio dos lll'oductos, pelo t ra.balho I'mli meilt:1l' , 
pela g1'os.~eri<1 economica, pelo automiLti~mo 
Hn<1nceito, pa.t•a., o.fin;.d, com " dcnsiLtw!e 
croscente .do; popnlaçií.o, o <Lproveitamcnto 
das fot• ç,<•s natm•aes, meca.ntcas c huma.nn.s, 
.ftoroscor, a.dquirü· vitltlidade e a utonomia.. 

Accrcsce ainda que todas cst.as manifc.>i<\
çDes .da vida social se desenvolvem em tã.o 
completa e ;lbsoluta con·cspondene.ia., UlU<LS 
com as iltrCras , que, em cad1.1 época apre$en
ta.m os mesmos tons, os mesmos matizes . 
As~im, á politic•t de um paiz submettido . i~ 
coacçiio milit:tr corrcspondo l1 <L sciencia, <L 
empyria., na. littera.tLUV..L, a. poesia, na orclcm 
eeonomlca. c financeira, <L dcsor1--aniza.ção elo 
trabalho c a dctieicncüt ela moeda. · 

E' cruc <l. h isto ria, de todos os povos obedece 
·a uma marcha rcgtllar, uniforme, fatiL!, 
de modo crue, tod~. sociedade, em sea descn· 
volvimento, vac do antomi1tismo religic>so, 
;u·tistico, industrhLl, pol ít ico, j ul'idico, ecu
nomico c financeir o, llal'a. m niL aut onomia 
cresccntn, e1n 1·eligiã.o , em a1·te; em indus
tl'ii1, em pol'itica, em dire ito ·~ em finan<,'iL:! ; 
~mtonomüt IJUn sn completa. (: ~~~ delin•1 erutul
do iL illlliYidn:tlidadu na c:iclil:d .~o J'a~ e se 
temlinn.. 

Ta.l i'<) Í o caso •ht ln~f:L·t · n·P;t, , ftnr, Lmtcln 
}Joje :t Stilll'UlllilCÜL C'COI!Ollliéa 1\ !in;u!CI'il'il dll 
m undo, o sondo u ptdz .:~· ntbolito d:t liiJI!t'
dadc pulitica, partiu, no o~ ult:Ln to, dtt LIP$
Ol'g:mir,açíi.o do t J•a lm.l.il u, do a !'IJit t·iú, 1lc tt lll<L 
civilização, ern .todos os ~cnti<lus , :uttonmt;a,· 
pal'a uma. ci Yili~n.c;iio antonomü:;L. Tal fiJí o 
caso dn todos os povos ttdutdmcnLe g·t•an<lclS 
e cultos da.l~II I'O]Xt, os qua<~. 1iepois de tt.~si
Jnil~rom <t ch•Hizaciw g1·e~o-romana, se tl zc
mm !'ocos de tull<L civ i)iz~·ão propria. T;Ll 
é o caso elas nacionalidades <tmericunas. IJIW, 
ainda em Yi~L de forma~ã.o, YiYcm a recclMr 
hoje dtt l~uropa idéas, llHll'C:~do l'ias, moeda.~ 
para, aman!Jil, Lluando se o1·g-anizarem c se 
constituii'cm dofinitivamente, twlo procll!zi
rem por si. Tal é, finalmc)lte, o caso (io Bl'a· 
zil,scm cru!Ja.rgo elo surpl'Chen:lcnt c ll.rtiflcio, 
registrado pela historia do impm·io, elo um 
povo, que nas c;-,:tel'ivri daclcs, 1>clo menos, 
JJOSSuia um r<'gimen !ibcl'al, cpw.nuo <\.'J sua.o; 

eondkõe:> ltisLoric<~-~ lhe impunlJ.;.lm a. eoa. 
cç;.i:o, n:t nl!pi!Cl'LL 'llolitie<t, c o antomr~t isn1o 
mt nc•Jnomie:t e fina.ncci r·a.. 

·Mas di\ tj llC !lOS ~Ol'l' i ll esse ilLllJIO :wtificio, 
qun, l lOl" tantos ::t.n nos, dominou untrn nõs ·1 

O ar tilkio pulitico ge;·o u :\ toler•Ulci.a, ,, 
tolcranei;t a eOl' J'Ull\'~.o, <1 corrup~~~o ;1 Jlara,. 
d;.t •lo ,[e:lüil \'Ol vimnmo (las Cil<ll'gias na.cio
l1il"s· a nwr l;c tio ospil'itcr üo <llillll'Ciwnri i
monto . E o fin;mccil'o ·1 

O iin:tnccir o gClro!Ú~ ma.nüt elos empl'Cgos, 
a fll.lta 1le conthtnça. IH;()lll'ia., a preguiça, e., 
por ul'tímo, o pa.nta.no da uliSl\l'i<L e.conomiea, 
em que, lmmilhtvlo, es111agatlo, se revolve o 
paiz. . . 

'1\ws suo as oi'igen;; e a.s causa.~ d<O misOJ.' <L 
situae,,ito que se deparou <ta pr·imoi t•o goVC\I'· 
no ela Repu lJliC•1; .s it11;tção quo o Sr. Ruy 
Hatbos~~ p'cnsou domiua.r com o seu plano fi
lW.Ileüi r o, sem ponsal' quo as s na.s m01lidas c 
o:~ seus esl'ui'NS se neutraliz;wiam int eh·a
mcntc) d.i:t11t:' ela r eal iilll.il.o; o sou objncti
YO, .emi.ttintill llM'-1, fccnnthu• ojt 1·~tb~üho e a 
riqucz;:t, Slll'ÜL l!lll'lado , c o liilllJIJiro clestina.
do il cs~c fil1l tr•.tnsfomudo nm instrumento 
de ospecula.(:?io u Yicio. 

O mal contin•1<L. E esse mal é a cleficien
cia d;t pPocl.acr";(o na.ciona.L; cllJficicncia. <1110 
produz a impoJ•t;l~'iio illimita.da; impor·~a.çio 
CJUC g'Cl'<t :1, {)l'J)Clll'it CXCC;SSÍV;1 do OIU'O p al•,t 
pag;11nento das mcrcaüorias illlJ.lot•tadas; 
Jll'Ol'lll';L qae rcchtntht Blll mmt depressão pt·o
fu JHb (lu no~so c;u nbio . 

O I'CJIICdio, pol'tilnto. é, oviclcntcmentc, 
~ ~~t.c: <Lll tpliaJ··~C :t lll'uduce;.ã.o p~lo dcscn
v nlv inwut.u das h 1·om·;1.S li i.la.s indusiriascxis- 1 
t<~n te,.:, ~~ lK'Ia CJ'<I<lc;;~.o n de.sen vol~imento de 
novas . 

:\La~ . di 1·-mo-h:~o: O Governo C\St.i canç<J.tl o 
<l" auxi!iat· hL\'IJill·ns '' i nd us'tri.a.s sem resul
t,;u!u . íV!;Ls. corno :t~ auxiliou ellu ~ Por nw io 
dc1 clllilH';:,;timos ;t longo.> prazos o a.jueos ba· 
r;üo~ . FavoJ·ectl!l•lo hancos que as i:~ll>U I
sinn••m . l'ot· c:n i.-;,;.-•cs qun as l'os><'m incl'c>.
mont<Lr . B n<u!;~, disso c: certo. tmn •lar! o 
resultarlo. g u niiu tem pul<L Í·ai!:ão j:i cx
po:H:L. Paiz novo, em via eln foJ'm<v;ii.o, sr~m 
C<tractct• doll.n'i!lo, com o esvil'i I;•> <lu . ü llll!l''i '·· 
!WJHlittwnto oiJ!ite r·<J.elo pela cilucl\ç:ii.o poli· 
tlc<t c economica <lo impcPio, o llrazil i.J8t.i. 
condcmn:~tlo . a ver burbdos pelo ca.rtwtm• 
inactivo e avcnt ut'dt·o ele :;~u~ filhos todas 
itS m()(fi•l<.ll! qno, rle ant.c-mtLO, nos tt'OIDW· 
L'<lm auxilio, no (H'c.;uppostt~. do qun possu i
mos fm·\-OL' 11clo :, l'<tba!ho , ac!;ivid ttd•~ cx
pa.ns.iva. e ct:oador<t. 

So iJrc ost<l lmse, nada Íl'uctiflcal':L Não 
temo~ expont;\noidallc. 

Os auxilios :og-ricolo.;; c industriacs podem 
chover de todo~ os lados, o dinheiro vii• de 
to•las as pal' LCd, mas, em logar- de nos üu
pul~ionat• o tt·<tlJ(~llto, sr.rtL ;,tt!.>ltÓ em tra.nsa.-



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 201051201 5 11: 19 · Página 10 de 46 

(:çíi ••a inconvnJiJl1JlW;;i, p~Li'f.ilha•lo por arr•l· 
gc-):~ . on : \tit~açlo ito .logo d;l. l :,...>{ ;a~ ~ ~tn o 

.'i1~1 ·1m l' r~!S lll l·al1·) ]Yt T':1. ;~ na.~.~ã.·:t. 

QLW [P .. 7aW, l h; if:{ 1 t rna. •:!I)Hf:W. JWtitú S l :npl~~-~: 

~m vc~. l~·:::- a li:üH:J.1 p P.lo Htorlú p~~ fc> '111lt.l ;j t~ 
tom 1u.1tu, .' ~stab _' l (. ~<.~:tn1 ~;:t:~ "lJ..l·o.•.Hlio~ :tO:~ tJ 11n 
tt\'i.Ll'(lll1 l a.YOlll'iL:-3 ü u iudust.l" L\~ rH~~t\'3:5\t-dn~ 
;w-:: i nte.l'(tl::r..d t•.eonmHicu~ da Sa1~:Ciu. (:;Jnt 
1':;.-:m. l:ly:-:ili l.~H:.\-. al(~~u d.t' t~v Itat·-sa o nt~~ l pr·o~ 
(!:IZ~tlü pi~.~O~ prOCf'~:HJS, e!H Y<>,::p1, 1K>PtJHe ll Íll · 
c+t\:-itlno tra.b~tlha.l'a. p;-tra.I·ocoh'n't o~n l og:.Ll' 
!l (t l.'~cr~Ur.:t·, corno t.CHl a.cont.e~ itlo pcu·a tl,:~· 
],;!llwt·,- - h'al·-sc~lu ao l•;si;ado a Y;~nta,gmu 
do ~o •lu.~p< ·. n<!r!;' tl.·n ntn dll :·"snltarlos oh
t ido>. 

Xo.'> pah~!':S novos 6 nste o uo iêlJ rw!i•lo du 
~t) t"'lnv:t.t1flnl a I:~Yt.uu·:" u i ucl u~tt•ia . Ct·liOIH 

lL·<•ill iú-:! con1 crHci·io. t.iistJ•jLnaul- ll03 <~on1 
jL;o:; ~i i::t , l!- u 1'('-~td.t~~o, cn1 Yào bu~cad1; , sm·;i 
ubtlt!~ . 

O• •l·l'lt medi< I.~ tlc ai f.<L rPh•Yn,ncio~ cnt t\l nt\~. 
p.11·a. u ~1n;.;tnen 1~ i.li.L lli'IJcl ll!.!,,'à.·J , enn~h-~it~ tu.r,:~ 
lrwio~. do t l ·:tn:.;p ul'~{~. Nj1lgnmu. no .irrtni·t tl tio 
ampll;u· c nwl éivli•J, tt' <! prorlm:(•iio do nn1 
va•1., "'~ pJ·opol'<c" illlp:Jt' :w dd<Ldcí.n u r.m
!nllt·:> , llClll lh:! tl i>é'ig llar estn <m tL•J liCilo 
)H+IP.:J,_l-ml'a, a-ht si i'cll'ln:LI 'Pln e:-:nt~·w~ r.lrr pl'o
tln tt; . .r~,o, lHICI(!OS Ítld l!i-:l. l.t'i:l<.•~ . 

. rJ t l'.'>.h:d/;adm• '''~~' pa1':t ond1! o <.tt'i;•al'll> o 
l ll l~ \ :1·:·-~~~~~ . O \tHt~ ( ·. l ir~~ci~o (~ qllt~ se 1 hc :\Ccoitc 
o .IO;.!'iH' dt~ l~s~-t+ lllLL, •!, a lri .. o auxili.ern n!J in
i<• t'•'·'"" do pa.iz . l'in.;1;.> ['l'!'Sll[ l [•OSi. ~, l) f' I'Ílld
l'a l ~~~-~'i'l\l' d\) nn~ gcn ·m·uv qllL'.. _so e-tl~t'C :ga (t. 
~cdu•;._l•) dn 11n1 ft t·o U tt~ nta, d t~ ~:,_nt:L montu., 
ma~ ri IH\ n:~~ condi<;:úc.s th :·xi;:>no>\o rlu nosso 
v.ur., ' ' l'al'ilita.t·, ()\ll pl'inwh> IO_(ntl' , por to1los 
(:·i IHOdus · j!O~;i\rl~ is , O apt'O\"l~i. t;t. I JlOJl'tt) do:; 
)Ji"C~tluctu.:t t f:t~ gr•;u HI: ... '-! ~~ t:.-KJ.H •~nü...-4 tndw;tl•ia .. .;; 
<•..:J "ft.I..' Btt~~~. ~J uant~l fti'ud w·•.~ito u:~t.u l(;•a nu.;; 
•·i'llll"~>'ltk Ol'l~f'-lll , p•l l' lhlt.;~ ;tl.~olul;a dt\ ~l' ll tl,;.. 
i':ll't:•! 

(J:ti..'Ht. t~..;;f.udat•, !'I:OlJ t<S tl~ ;t S(•:•CttJ. :L i [I.H'St.:Í.IJ 
t'Cu ll•J IH I•'ó\- f ·ll t. l'l ~ 111'1~~ . \'I~J·Hk:U'lt 1! IW ll l;o ps~a. 
1:d t..1 h 1ilue l'•n•t. o ~..·n fr·a q u~"dmun Lo 1fa ;u: ti 
r id:l•IP. a:~J·it~ula iJJtl lfNf;r·ia.l. \'C\ I';i tLU:~ a.lrt t•SL:L 
ll lH:L d a..~ .<.~~tm;.as 1nai--.: roaPs d o t.mtiiJíatn•.•nf;o 
ria p1·vdw:çêco n ac ion~.L 

;\l;tse•• urn:t intln :~tr i :t em r:nr t.u e rL•'t:l l'nti.
HHf~o ponto . lndi villtios attr:.1ilido .~ dn t~~do 
j"d(J Ür(;~,.~n·-&W- a ld l'f)Hr)EIIL-;.)(!, CêJ!'rlW-f ll-::lO 
~l tu.~.tens d. tvet~os . 1~-<.J •lo , ·:Hn- n.·a·. Culhnrn-llm 
o~ ~L'lll.~tn~ e 1H'Oeut•.::tnl ve ndol-n~ . Cf.l l'I'W ·~ u~ 
"-1'1ltl'• ·s de consum(J tk:\m dista.n t l1B. Ue qw1 
1 ) ~~~ ndea .. t t·(.U1Sprn·t:d-oi:\ '? E <' industrial. utt 
(•~J !,_\!ll_ d e <•.ntJ'(•g:u· Jl ()t' pl'ü<;'o.s: )tLinlmv::4 a. 
·q~lt~ll_l os pof:l.~ t. ou o~ <illl'h'iL ( ~on . luzit· . r.:u fie ~ 
us YuP H~aP ~C'.JH s:th icia. abandonadn:-; 'inu
t;,d~ . r: c:0mo. ningu<>m tt•;..IJ:tlli a pa:·~t Ji,;d i.t· , 
~~ ll .. l. 1ndus&1·nt de JH'Utl nef;os tlo g 1·;_wd e pr n ... 
f:. ~r a lnorrc !mr ~'$Sa. ruz~to ~ · · 

l'!il fit~t.oa rJ.,~sbt natureza podcriamos dal', 
:w no ri,,~ u <t() ~ul da, RnplilJlil:~L, milhar(~s tle 
nx••mplo~ . 

i;i Si\ cvi'tclSSo Oilt!o mal, ;Ji o~ produ~tor~s 
til·;.li:'!Pnl fitcili•inde em l.t•an~portat• sua .. ~ met·
C<JAJO I'itt~, iilt':S imhliJÜ'ias ni'lo sú a.twmcn
hl'i.am. ~o mo sr, mult.iplical'.i<Lrn . A ~olução 
d~L rltu~s.Ltw clu tran .~l_) Ot' Vt ~. ü unw .. pl'Oiiminat• 
d.'.'- d o~ ('CIJiltJ Hl i a . L'rna l~ oan·a ~~ adtam ins(~-
J.l:tt'LLI'íllmcntc ligil.tl:J.B . · . 

'J\•ll 11ll om m;,io nm nxccllent c- t1~.1u:l.lho . 
IW:ügnatto }lelo not;;~voi <.mgenito!ro :h1auool 
~l•wi'" <L> Cõ.L.l'Va!ho , ondo c.noontr o dado:$ 
irnportantL;sinlo~ ~oum o ostuo.lo da. Jll'o
<l uc("'lo c. tran .!portl~ no llr azLl, a.o tem po do 
l l;l .[>i!J·ío. ~;· nm rel;~tol'io :lOIJrn o serviÇo 
de irrtlnigr·aç~, n cu!ooizaçãu, r. a. cx·pl·ovlnc.ia. 
1I•J l~io Llr::tn•L.~ <lo Sul, a.prc~euta.do ao Sr. An
tonio Pr<Uio, :\linÍiltr o •l:t Ag•·i r:ult nra., :pelo 
r.n;;onhcü·o mrmc:ionado, eut..'io aj adllnte da 
ln~poctnl'b. Gt~ral das TmTa.s n Cl)toniza.(,~ão. 
Ah t, <lopois do se mosir-tLt' "v<wioda.d.e rl.::1 
cnlcn ;·;• das d i vm:~a:> culo nia> ~tl li il1Sl1C.cci•l 
n:.td;.~ o o e_,t,~do p L·ogl·e:;sivo da.<ci rnu~rutt.."i, di~ 
o illttiJ!:I'U :'llnccioJl <ll'io:-«N:•o I J:t~\e~,porém. 
Lo ~· ll l'rw:tu moll1c• l'Lt<lo e o l'aut·it::o st• apel'-
1't.!i<:-l>ailo, pa.l'<" qnc~ c~:;;,,~ colunías se lieson
vol.v~.~,rn convtmie.ntcxnmlí;t: . 
E.{t.u~ tnol.hor·anltmto::; {o~ q ue jú. tccm n.s co~ 

lo!Üi\ti) Cl ~t.·oc~mn erH.:Otli.r·i~ l' oni-l'i.B pal';l. produ
:t. il' ~~m·, <~ tH-;\o , os fh'.Sejn.tlü~ P(~~altcLd.os . Certn.
munl;o, .essa gt'<L il<lo JWOilncç:En das coiOtli n..~ ,; 
111 11 il<l ~upc••i o; · u.o eo11wrno da.> luc<.t liuadcs 
pruxitll<L'\; p11rtanto, tut·;ó l~jl'QO~<>tuc•Hto ((e 
pl'llCUl'iLl' l(LCl'CiJI(U:l In<LÍ ~ d iSEtlll tn:;, 

Ora, de; llll lJ llO o pt'e<;o do tr:tnsporto one
l'it.l'. em no ~IU:t:t.!<li : , v~ .tH·oc.lud.o~, tlo 1n aneira. 
1pw n"o voil.~:\ll l ~>lle$ r:Oli{:Oi'l'tll: com os simi
l;u >t•·>rll\ othl"<"" LH'UCetle nci:w. e claro !l'Hl nã<> 
LeL·iul ::~-a.lt i• l a.~ o. Cül\30Lltu~ntntnt• nte , tlS CL)lono$ 
Jic;t.)'Ü.O lli-' IJ) Í~t-H"ia., J..t.~ntlo . Oll tl'\'t~ultO, cheios 
<'J:=; S<"IIS pod •'w.;. 

~l!!': i. ) t','{{J lt.L11t l.Jnnl C:LitSa. !RMhH'O~a. p:t.t"tt 
ith:l..n•lvna .. l 't ' IIL u~ ln tt!..~. illf10 paJ"..t. o tÜl't>S 

p:.~i'I.<'S, "m uns. :;~ " ' ' Lt·:th:llho malg luci·a
t.i \'t). 

Si o 1 ioH>r•lu, Jlll Í~. n:ío adnptar. llal'<t com
'•l<l't itl ' ; L([ll l'llas l' l ~ld•lcnci:tS, <LS nH\Ilida.s que 
ll'L"'-~o <~ indh:<U', t<:d feito u iJJ'« mui to defi· 
ci.nntll. o rht qw.ll niio podar<~ collter todas as 
vant."~ens. 

t) üx:.ww t:u i•l;;üo.Jo dos qn:ult·os r1ue ante-
'J' ÍOJ'l'll""·co : L]_)L'O~\mte'l. w uito rlc proposíto, 
sohw <• IH't\<;o ri o.~ genm·os nas colonhts o do' 
SOll \l'" ll~pürt\\ aL1'1 i\ ('.ôJ'i;n, )llOStra. q lll! õ.L. 
c<Jud nc~ii.o 1lolle> J.l'L ''" este ilnpuctan1:o mnr
~;ulo ti liio <."H'a \lliH all:lOl'V~ o ~nn valor>. 

JlL:;t[lllCiltl', yclo~ l[lladrOS d.O~ j)l'OÇOS doS 
d i flht'l' ll'~C~; g-e llüi'OS pr uduzí .• .to~ uc;;sa·.; colo
H i:.&.:d , c üus du --s~~-u tl'~Lllll<.n·tc ;.t o~!iu. CUJ-pttal, 
\'ê-:iC rpte e3iiU c} i.tl-o. ca.to q tw o \~a.J.o~" d.~ 
n1~t·cn.<lor-ia tlcs;~ppat·c~e. 

·: . 
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E' assim que a pot\ão rle trigo, q_tw, na P orventura, j:l se apagou il;t mcmorüt pn- 1 
colonia., et'a vendidil. }JOl' GS. vendia.-s(1, en- l~lic:L o acto do \Iinistrp da. In~ns r.ria , hoje (li\ 
-tão, nc~t;t C;cpita l por 78;)5k. mas c>t11 hl:t.e.nda. m;uHlamlo mdt~mnlzar c om trcT 
Jll()sma porç:üo )l:1g·:tva. de h;<tnsportc ?~>5x, mil o t:1.ntos contm indtv idu oo que, hem' 
isto é, o lucro quo o prochwtor podia tir;w, pcs;.tdas as eousa~, tinham de pagctt' ao The
si vendesse attni a sua mercadoria. O que se wnro ? 
dava com esse g·cncro (hLVa-sc com to,los u~ Niio. p or cm·to. No Brazit 6 certo, não se 
outl•os prodnzi(\os pcL1s calunias X'iogra.n- pune com o desprezo q_nn me r ece m os (llHi 
denscs cstudada.s pelo cngmllwh·o :-.ranoul lesam :L lortnna pnbllc<t, mas. a.pesru' de 
Marüt dC\ Carvlllho. nos>a. impoknch p~cl'a. l' .•.ag:ll' , 11ã.o eSQU~>· 

E o curioso é que: então. como aimia cemos os golpes q_ue nos Yictimatn. 
l10je, importava-mos todos os g-cnerosqne, Outra medida, além dai; que as;ignalei, e 
POl' fa1tit de ·~ran~portc ou cxeosso do p1·eço do outras c mrtras, que a vi ~fio de noss<t ~i
•leste. üe;wam pcnEdog nos seuscentl•os de tu~Lção Jli~torie:t o mol';Ü ;;nggcrir<L n:J-tul'al
prcducção. E' curioso ! men~El ;ws qtm tiverem cap;tciàn.llc pMa 

Si mo fos;:e permitt'ido, aconsdharüt ;ws administJ•ttl' Od nngocios pn iJlico~. co n~h;te na 
que se interessam p1üo ]Jroblema. economico JW<ttic;~ do mais clnn~tm1;;\l' dos llevel·os i nhe
rh N:1~ã.o Br:ui leir:t :t lcítm·;1 desse precioso rentes <lO governo do nm~t sociorhtdc civi!i· 
rolatorio, pois o que alti se diz em relil-:itu <L zada.: a pÚ•tecçiLo q_ne ' ' este compete dis· 
este Estado do Sul se pótlc genel'alimr. pensar o cidadão, cercando-lhe dE\ to(Ju.~ as 
datl:ls as di!Inrcnç:ts de producçM de cada gura.ntias da autoridade c do d it·cito o tr:l.
um dolles, a iodo~ os outt•os d;t Rcpuhlicn .. balho, o~ bens, tL proln·iodadc, <L vid<t o a li-

Ora., si isto se dá onde ha. Ü'ansporbs, o berdalle. 
rtne aconiccer(t Olttle os não IHt? Isto: o ci- E nem esta, que ô precipu11, f nmlameilt<tl, 
ii.adi\o lln-ar:L :t sua .. actividadc ao po1r&o :t e est<\ cscripta em ltos;;ls leh;, tem sido re~
CJllC lho :lttruhir o inkrcssc:, eutmgal'-sC-h<t peitada, pelo Ministro dtt Fazenda , qne l'ctz 
;~ industrüt alti na8coni;c, e, n?iu cmeon- baqnoat· a Ol'dmn const it ueional Jo se tt Es
tran(lo rcmnnm·ação }lara. o sen tJ•aballiO, a tado, p101';1 o cntr<l;,!ar pd;~ viulcnciil. c pela 
ab:wdonará. E' o que ao n<n'tl! e ao snl do J'or-ç,;t ;ws sons amigo>:, e in vnde os Esta,Los 
pah tem ;tcontceido. <tllleios para morri;a,r, sacl'i licnndo dü ·eito,; 

Si o pt·obknw capitnJ () augm•.mtnl' :tpro- imli.scntiveis, ~\política dos sens ;Mlhcrcmtes. 
clncçã.o pnl'a dimümit• :t "impon;t.tão cJ Or<t, quando sn pens:t qne , cncaea,l ;t sob 
al:ll'gar mais tardt'\ a noss:t exportação, <e esscJ uspecto. ;t Hotuçf~o cilJ. Cl'ÍSll tl.epcnde du 
~llil solnçfw eunsistu c•m ct'P:tl' I!O''os typoR augnwnto da, rwoducção, d<t facilida1lu dt~ 
de producção por meios .'~ flicazcs, . üllÜ't• o~ l trtLnspol'tl ' c da gara.IHÜL rlos dit'eitos c iYiS c 
~Jn;ws. a~sig-nailo o pl'l~mio. manter n descn- políticos do cicladão. o i\finist t·u l'az jusf;:;
volvee os exi~tentcs. ü.tcilit;tndo-lhe por mente o contl'arío; tl q_ua nd o se pe ns;t cp1e es
todos os Iitodos o tr;LnSl)Ol'le do~ prodnctos i;as d.cvem ser as prímLÜJ'as obPigaçiies tl u:o;s<' 
dos ccntl'OS de producçlio pam us de con- novcl'ml, cujo escopo polit ico é a, soluçúo da 
sumo. !J:l'ando cr·ise ccunomic:t q ue nos dev ot'il as 

B tem foito e far(t isto o Ministro dal<n,- entranhas; lluando ~o pcn;;a que t aus sito a s 
zmula ? N;1o, Spcncorista, c, r.omo tal, p:~rti- nwd idas alJOnt;tcias pelos !':.teto~ u peh histo
dttrio (hJ nii.o íirtm•w• nçAo tlo Estado 11a socie- ritt, o vê-se o S1'. }IinistJ·o . pa r•;t, resolrcr o 
rl:u!.c, cllo j;í, firmou ;;, sna inc:qxwítíade p;u•;c prololcma cconomico. <lstar a r estaiJelecei' 
comprehemll>r e rcsotver cs~o gravo pro- arbitraria t) artílicialmon!;c :t concorrlanci:L 
lJicma, suspcnrlenr!o as ostrarlits de Jbrro do de elmnentus que su})}}O(J discon!antes : :t 
~~sf;ado, em consnncçiio. sacl'ificando valores discorüanch ~ntt·e <~ p r od ucçfin tl o con~mnu 
mcalcnlan-!lS Clll}Jrcgarlos em mat <JL'Jaos. c rfo café pel:t dnmnnrç:w d;.tquell;.L; :t ;ltsco t·
retirando ontros do Tllr\~om·o , como j;i u fiz danoi:t entre a IJOSs<( r iqucr.tl e a noss<L 
Bcntn'. para, a i;i tulo d.e inrlemni7. ;tc,~fto, d:o r moeda-papel p ela queim a desta, c a ([ iseo r·
mlllt<U'C-S u milhares de contos ;o, conh a- dancin, entm a receita e <t despe z<t pelo cúr·te 
cta ntes arr·eiJontados. quu ;;() darhnn por c pelo imposto,-fica.-se admir ado dtJ su'~ in
muit!,J felizes si o Governo <tbl"isse mão das cap acidude ad.mini$tl'ttt iva , d<t cstrcitez<l. do 
cn.uç,ocs que, em l!·nr;mtia. de scHS contr::.ctos, seu cct·t~l.•ro, l\Ias. si pens : trmo~ que, para 
ha.v.ium fei~o . r\ão. Nii.u eompl'choudo nem I'eduúr a producc;·ão do c:tftl , ellc t mns(ur
pude r r•solYe r mn tal pl'oblcma. o Ministro mou nm cn.pitaJista em Ati;Ua de sequestro, 
que se dirige aos seus andg os do Con- no intuito de despoj:u· de su;ts propl'iedade~ 
~roHso JliU'<t lhes pedi!· rptc o antorizem ;1 os que o pt·orlnzem, locupleta ndo-se este com 
lazer cess;u· a cnn~tJ·u e çào de -vias J'crreas, elbts ; si Jlcnsarmos que, pa t·<~ re1luzir a 
llOl'<!H~ o .Esi;ado ,,_s nào devo constru i!·. Um mass:t 1lo }ll.Lpd-ntoc!!ht , cll() o 'l llcimou, tl'ans
t;d 7\ll llJ ~tJ ·o ll t(o l"Ol1 1]lrnhendo 1w.m r esolvei ft~rindo , <l.~$im, n.us gr a ndes ca.p italístas q ne 
o IJJ ·oi;JenJ;t t)c:onomteo d<t IHI~"\o, nào pag;un imposto , o dinheiro que, em nom e 
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do bem publico, se subtrahe ao contribuinte, 
cmnprchcndcmos, então, que a osso hon1om 
ni'lo':falr.a. só mente capa.ci(ta,fie pttra. o cargo 
~tw ê xcrcc c que só QS seus principioa, o~ 
se11s proce~sos silo inteiramente oppostos <Ls 
slllicitaçõ•.;s da hisool"ia e do noll.~O csta,do s<>
cial-; comp rellcndomos ·mmbcm que, a lém 
de incompetente, é pm•verso, cruel. ; que, 
em uma pal avra, é, sem se lhe t ira r nem se 
lhe pór, a imagem mcn~<ü que lhe desenhei, 
c p<idQ ~er e xpressa em um symholo que re
pl'CSOn t<1ssc o m·ro inerust:oúo em uma tosca. 
t1gm"4 d_c pedra . 

A tm'Ccira e ultim:t fórmula. do rela.toi'io 
de S. Bx. ~ e;,--ta :- Discordancia. on~re lt re
coi~• c dcgpeza. federal , prmluzindo dcflcils 
m·~.ament:trios, no\'as e mis.;;õe;;, novos cm
Jll'C~ti[llos, e, como consec1nencia, o dc.~I'&
dito no e~tcrior . 
. J>ntr:\ndo ncilte a.ssmnpto, devo render uma 

: ju~t:t homenagem n.o relator do proj~Ali-o, o 
, fi r. Sel':r.crlcllo Cor rêa, espil'Ho n.ctivo e con
i &tgrado ao t mbalho . (Apoiados gemes.) 
: A Sll1\ coustru~ção Ol'Ç:tmeniKlria é uma 
: nhr<> ttdmil·avel , pela paciencia , pelo m ei i.hoflo e p rincipalmente pcln rapidez com 
1 1pw foi levada a. cabo. Falhas , ellu as tem e 

gl'andes. mas -todas dev idas tt intcrvencli.o 
<lo Sr. Ministro da Fazendtt. i ntcrvcnção que 
:-i. Ex. , }ll~l'lt a. de.l'emhw, devia tol' l'Opellido. 
ltoalmento, onde <t intluenci<t net:t.st..1. desse 
l<ommn cessa, o t•etato ,. pensa c tml.Jallla 
pol' s i em libeJ>cla.de, sente -se que u guia. um 
t'Spit·ito }l['(Joccnpado dos lntorcsscs naciona.es 
r. d;t 1•iqueza publica. 

'\fas, de t'cpcnte, surge o derlo (lo Cl-!inistro, 
, •J cil'culo do liberdade do al'Chitcl'to se cs-
1 tmlt:~ ou se rtla J•ga, conforme so l'('SI.ringcm 

l
l •U se •~mpliam o erro e a fl'icz<t malcfica tio 
suggc.~ttona<loi· ; mutila-se o p ensarncmL" do 

. uJICl'<t.r io e a patriotie<t figu i~t do financcil·o 
J~<LI'acnsc dcssapp;wcec para. surgir o Dcptt· 
&ô L(lo que apoia o Governo o tem "CCel!Si· 
li afie. pa.!'<t iSso, de contra.ri<Lr as propr ias 
insph·aç.õe.<; c os ionpnlsos proprios. 

ltegistrando essa impressão qu e me p•·o
cluzin a.leif.ura. tio seu gigMtcsco tmba.lho; 
1rigan-tesco nft.O 8ô porc1ue e longo, m a.is ainda 
purqllC é minucioso e pensado,- não oJTemlo 
tln modo algum a.o honr:ulo Deputado pelo 
P<Ll'á ; a llistoria. politic<t est;t replet<t do 
cxcmpl <>s, u.ssigmLlamlo homens superiores 
que, em sit.uações varia.~. se pcrsua.d!ram de 
fJUC tlcvia.m s<tcrificar, em nome das con
veniencin.s sociao:s, convicções propr ias de 
grande moJit,t, pat•:• tornar em clfectivas 
~necildas q_ue, ulüí.s, Ih~ n:Io pareci<>m 
J LL~t!IS, apresentatlas pelos governos a que 
tLJ>Ol a.vanl. 

Em política, tra.nsigit· nã.o é cri ma, mesmo 
(j.ttando nã.o é virtndti, mesmo quando o in
teresso puiJlieo é lesado D<L transacçã:o. 

Cs.ml!ra. V. V 

t -~-•. : -

O tr~balho do hom·ado relatO!·, em virt,;,de 
dessa intcrvcnç1i.o, se m e a.~semelha. a. um, _ 
q11tl.dro em que a luz e a. sombr:t entrassem 
em paPtes iguaes, ma.~ sem a dóse e a. ordem 
necessa-l'ias para dar a impressao do bello. 

A luz que ahi se encontra rerlectin-a. o pa.
triotico p ensa.L' do relato!' ; a sombra, pro
joctou·a o Ministro. Mas onde se acha lnz 
sem som b1•a e sombJ•a sem lu~ 1 A natureza 
o a arte são assim feitas. Ao dia corL•espondc 

.<1 n outc; ás boas, a.s mâ.a pa.ixíJe.~; a.o -pen· 
sarnento logico, o f<t.lso. E as bellas p inturas 
só o siW quando esta e a.quella, a. luz e a. 
sombra, a.hi se mistu!'a.m e se harmonizam. 

Par•• rcsta.beleccr tt concordancia entre 
a. receita. c •~ d P.sp<!m rodcrn.l, que fez o Mi
nistro ·1 ne um<~ ·cous:t podeis de antemão 
lic.u• certos : nã.o mudou dos principio& e dos 
processos que doUJiJ1am de bilixo acima. t()(la 
a sua. adminiStraçào . 

Serviu-se dos mesmos de que se utilizou 
pa.ra harmonizar a producçã.o e o consumo 
do café, a massa do papel-moed:J. e a riqueza 
em om•u: reduzitt, eliminou, isto é , cortou 
aq ui a despeza, como destruiu alli o l'apel o 
ditninuiu acolú. o café. 

Pudera.! E' o mesmo financci 1'o das con· 
cord:mcias a Pbitra.rias e ar~ificiaog tlos ele· 
mento~ cconomicos que discordam. JÇ o mes
mo espí ri-to onde Hahnemann e Spencet' 9e 
al.Jraç.a.m, forçando-o a dizer: A h ! e.~tiw di8· 
co r danos?- Pois, já do accot•do, sem remissào 
nom aggPavo. Nã.o querem, não poílem~ Pois 
tom.em ... »E é decepado o maio!' para qne am
bos fiflucm do mesmo tamanho o se possam 
al>t·nç.w. 

E ê .'l.SSim que, á. imagem da p rodncçl\o do 
cafú o do consumo e da riqueza em ouro da. 
ma..o:;s.1. do l"'pel-mocda, olle suppõe tet' igua
la.do o onlu.~~ulo a. receita c a d<J5;pCJZa; t\ a.~sim 
!JUO, fechando o csl.itbelecimcnto, cort!~mlo <is 
cegas, inva.dindo a bolsa do cid~liio o lhe 
a.r·ranca ndo mais mocdw<;, cllc pensa, acl'tl· 
dita tct· posto em equilíbrio o orça-mento do 
&ltlldo . 

PoiH'C pa.lz! O ctne te valu ê ttuc, si uã.o 
t ens gt· a.nde~ homens c boas fina.nça.s, t emos 
em paga g.ra11dcs rio~ n boas 1ci'ras. (l~t~sos.) 

Em r~altdad<l, pon,rn . a obt·a cconmmctL o 
financcit'a do curioso Mi niswo, mn !'elaçã.o 
a. esse Lado da. crise, não foi ma-is fecunda. 
qu e a q uc praticou om rchlçii.o aos outt•os. 
Apeml· elos cortes, a. <lcspczu., scmp1'c rcbel
<le como (i, ftcou mais a-lt>L que a. I'eceih, e 
estn , . <tJ.?CI.lU' do-~ imposlm , não augmentou 
um ponto sequer . 

A discordancia continuat•a, apezar cln sua. 
granítica intorvcnç.ão . E, para <1 torJH1l' ov\
dont o, basta ponderat• que o projecto n08 
or..m a r enda de impor t :Lçii.o em 105 .200:000~, 
papp,l, u :36.000:00<.1$, om·o, um total uo 
211. 7SS:OOO:j,'OOO, 
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Tudo isto, feito o c:tlcnlo :to cambio :lCtu:tl, 
o que d<i por 18, om·u. ~.'~'>03 papel. 

Mas(, l'.Ll~o . ,\ r·oml:L tln ittlpot·i.a.ç:To não 
se poli cri\ elevar· a 21 1 .itlS:uuo:-;;. Jm t'•fi lú, 
como é s a hidu, es.•.;a, rcnd:t tem deere~cido 

· pt•ogt'i'SsiYamcntc d esd(\ JSHI. . 
E' a.s.~im quo a AW.trH ic~a .'lu Rio. cn.h 

r cnd:t era. supr.l'ior :t I Oil.IIIJIJ :uoo . .:;, 
chcg:wdo em 1806 :t 1.2\I.OOO:OIJil.';,nüo a ttirlg-i t;: l 
este a.nno a 70.001:(JOO . ..;, mesmo :thi indnÍ•Ios 
os impostos tlc commn\o llllY:m tC'll tP. ct•eado,:, 
os de pll:trôes (\ doca~ . us un ea.patazias c :ll'
mazo nagcns, c ont1·os discl'imimtdo~ no~ or
çumcntos . 

g montm•;i c:;;lc anno a. r•cnd;.L 1lossa a.l(;Ul
dcga :t 70 .OOO:OOOS I .Ni'ío 11 cl'ivlll, poi~ . d n
rante . o p<tssado, ' ~~ sun, r enda J'oi üo 
78 . 873:~80~78, l!, no eoi'l'BIYtn, a.j11lg-a.I·1m1os 
mezes jü. passarlus, c li:L t em pl'ud uúrio muito 
menos. E' o:~.ssim qL<e, no cot·r o1· tlu I" trimC'.$
t l'C do a nuo findo. :t sna l'l.!nrlot fui do 
20 . 855:270~70, o:~ do 1• tl'i.ntc~tr·e dcAt\1 t\ll 
10. 500:752$;)80, .ist o r\ mn :.l diJl'or·Dnt;:t do 
10.345 : 51&)291J . No •cot'l'Cl' 1l(l a.I.J t'il a ronda 
roi tl e 4.350:::ílli$2Il , menur que :L do mostJw 
mcJz do anno tt'MlsaeLo . Ni'io k ntw •t<p ti .o~ 
algat1 i:nnos corrcspondon te~ iL!'lS lnozl~:{ do 
maio :t julho po:~.r,t , di; modo eYiol.ont.~ . s:dicn
t:ll' a. dirninuiç:ão cxtr·:ttmlin:u•i;L <t ttc t:JCtn 
SL>I!Htlo a.'l l'\)!ldas d r~?:l. ttl t'an(),,ga. diminui
çi.io rptc se tom Jt>ito sontir r1m nulit;t,;;ontf'a~; 
ma~ es3C:'! d n.do.3 constam do Tlto~om·o ~. da 
Alfa.ndr;ga.,c dcmonstr·am o deel'DSCI.l <'C<J lltinuu 
de lJossa. rend<t rle impot'i:t~:~w . 

Accrcscc ainda. que o lmpod~u 1k 2.'5 •,'. em 
ouro vir<~ diminuit· muitu m;Lis essa renda, 
d.o fúnna. que :L wcei ttt :>onl!ad:~ polo S J'. iVli
uistro tcrt~ tln ~cn· l'flduzitla pel" t·ealitla ilC a. 
proporçõics incspm·;1d ; ~~- E isw :$Ollt conta r 
com tun elmnentiJ cltl'ou icu, u ma.is }.mrtur
ba•lor, po1' cm·t u, do nosso t'fJUiliLr·io <'> l't,':t
monLaJ·io : os c1'11 tlito~ suppltlllleni;ll.r'i'S. Tudo, 
portanto , 1!\W ~'·' p1·unaet tn nu r·ul:üol'i t> •! no 
pJ•ojecto. Niw temos, como ttlti atliJ'lit~t. J·r
cdta cqttililJl'õttla; o sa ldo l[llí) Kll pr·o,~l;uni.L •i 
um sonho. 

A vet·t.lad,) , ao contr:u•io. 1\ q nc temos, som 
i ndu ir os cl'l\tl itos suplJl'mnen~at·ed. nm cleficit 
de ma.is de t;>.OOu:ouustlOO. 

Ha um ponto nu t'r:!Citorio qnC\ niio quem 
nem ütwo dd~tLl' passai' ilespcreol.tido . .1-:· o 
qu~ se r e fer n <i nossa ll'i vid;t ilrtm•n:t 1.: a(> sr:u 
r-csg;Ltc. 

mcstn<t m ootht ; o do S!J, a 4 "/;., rm igna.i 
OS]H!C. i t.\, C O tiO 07, a, 5 <~/~. , papd . 

no primeiro diz o 81·. MiJris;t•u q t1q t> Lotai 
c il'cul nnto. rl:u•a ntt! o ;wnu p:t~,::.ulo. l' t:ot rln 
11.58,! :500$ c o 1lu co:·t·etltc ú do 7 .1~7:500.~, 
tt'tHlo :ts.~im r·t•srmtatlo 4 . ..f0>i :·t~J•J:) ; uo s,•. 
"Hndo rdli;·nta. l1:.n•r rnsg:Ltatl l) rlo :t.HIIIJ 
pil~Sa.d o ].J<l .. t'a t•~to 1 ,4~1 \ :[,{)0:~.: J p l !>t'•'·••i t·:, 
;tll"ga, nnrl01 m:~i~ l'o~t:• ; « 1•!1 t..•du r•lttlll· 
nado d:t r~~ct·iptuJ'a~·:i.u du 'Piu~~oln·o. Jll' l, l t:t-o 
Yet·cn1 sido incillíW:td.a~ as di ta~ a:pt~l ices» i 
do qn,u·t.o . n i(o liOUYo, •'·.onl'vt•mn u Sl) lL I'<•:. 
la tudl>. l' i)Sg:tit) tt lgum . 

l'ct·f\lit:LIH<\IÜC. j,go['(L \)~WI,;HlltO : COmo, 
em •[til\ con•lic•:ii•~; se .n\alizat•tun· ~');J~c~ rl':c\· 
;:ates 1 O du (\11\\)l'<''~t i mu •le i il, nu v nlot· 
d.ü 1. 4~0: i:íOO.~, d.iz o Mini~t t·o : << Pd.>:t di li>· 
l 'Cn•·:t pa r;t. mnnos J'oi de vida. a. pag:tm"nt,,s 
J'eü(ts Jlr.lu n:u1co d:t ü opnhlk1, :i cnnt.:L de 
SU:L UÍ\'ioh Jlil l'<L C<)ll\ O Tltl!SOUI'O» , 

1•:-,Jut.J\H ! Nlio ~abemus, )!üt'(jlh>, em l'el:t· 
ç_·.1..u ;1, eU.·s -núo g~~ \·~n :..·-unr.l·.:t rmstt~ vol tun::\ 
(mo~tnmdo o l'daiOI'ÚI ) n m;t sli p:daYl'õl ~oiJ J ' C 
as opnr;lf~~ues f (~it.;;.~ ~!a ,·a HS~I! liln , súl.Ji'C a~ 
cond i<;-ihls em tlth' ull:tS s:> t'< ' <tliz;n·:.m . 

~f<LS. Ú t,PS opnt •:.LÇÔi. ~H , IIU:S l'ai z e ;o;. de gl) \'l~Pl111 
con%itue:iun:tl, si(u k v<Ld:ts a.u con lH ~.o:·. i nwn: •J 
Llos pa.l'li1 llH~n to.-.J e, 1t ina Vl•-z Po~; ~l i zall it ;-t, 
entregue~ ;, puhlichl:ulu. . 

A<111i, cum u St·. Mi ni;; t.t•o <l;L F;tz,•ntla. não; 
cm·c:.tm·ntt;,l dc lll'ol'undo my:::tc t·io 1,. lkam 
oceulta~ ao.~ ol.lio> t.l:t c\1LÇ?iu <'·dos scw; man
<L~ta.rlo;;. 

Va m os, :porl!m, l>Or }J:'t!'t<'S. Com;·ccmos 
pdo rnnpl'Ost.imo tio l~X. l~s·t•: cmpm<>timo, 
<llW J'.~ tid r~ 6 " :'o Olll'o, n Q d.n todo~ o mais 
onerosu, !'ui :tntot·iz:vlo '[Jt\lr1 tkcr·Pto n. '1.:~44 , 
uc; 15 <k flllte nliH'O, e J'p, j[.u O<<l typu du~,··.mpl'<'>· 
t iruu!J Íll!!ICZ(~<;. 

lli r. IL ft)i e (t;ttl<t: 
« ll ·l;. l." Oj1tl'•.> nnn nnl rlt1 OllljWC:~I; i mo . q"n 

r.onwo·:mt a Cill'l'l' l' ltü I dc~ onit.t;Jl' ll jl l'oXinw 
l'utuJ·Ó. ~' I'Ü. dn 6 ''/u, cnn i{Lrl n~ na. 1·u z;it) ti.~ 
,1:? llOl' oi\ ;t \'õl 1\r\ Olll'ti 1\n ::.!·~ l(t.ÜI:Lt<•S, Ull 
27 pcne;c po1· 1;;; . H pagu~ S(\111 i ~Nt t~a. l n•~~llL!~ lliJ.-t 

1 

]Willll':il'OS l:í flhtS dl)~ ll!CZ()~ dr) ah!"il. " U\!~ 11 ·. 
u1'u llc c·:ttltt n.n ntJ, 

Ar t. 2.o Fie;~ nstt\ltclecilht ;t nnnuidarl•~ <ló 
:l. JOO:<lüO$ ao moamo c•unbio liiL\';t o ,inro c. 
nmortiza.<;fto do OHIJH'es f.imo, r[ne 1ktU'tL ascü tll 
extinct il nu fim dc 3.: <tnnos.» 

Diz o ~[ i nistro : ((O total c il'Clllan tn, em 
31 de ma.r ço rlo corrente a.nnu, era da. t!Wtll· 
t.i:t de 4B3 .'5'~l:OOO~ . Compttl'a<lt\ ·~st: L q11õLll1;in 
com :• do nnno lH'o;;;irrl(J pu.,;sj,lio (48:3.7G7::loO:j;) 
oll'crecc eUt~ tuu alJatimcnto de 46:7()():;;, J!l'o-
veniento do resg:Lie de a.pol ices .>> · ' 

Dr~c;tln m;sc t emp». u;;.'Mt ver·ba. du jm·os c 
a.mt!l·t.iza~it:o tmn si<lo :~nuuu.l.nwnt() inclui•t<l 
llll~ nu~;:-:os rH'\~i l . llinn"tu~ 1 o si ella. (m~!:-ie e-·t~gn~ 
lU,J'tltn ltl.t~ ('111J.}l' t\ J(Hdit, ii.U 'firn i l. tiUC se d (~31;i ~ 
l lii .Y:t , .i; I. 11 [' !llj)I'I'St:il n n , pnld ·trHHpu d~~eu t· • ·ido, 
di\Y Í:t t\~t.:tl' 1).\LillcLo. \la~ i~J., u:w l; ••ttl p;t do 
Mini,;t t·u ;1 d ual. lua:-: ,J,. Lodu~ "" •LI "'· "·de~
Yi :J. t'l.l, l l l du llrn l' i~;tdn . Vl'jamos si se fez e como se f'ez esse l'Cilgatc. 

· · Temos tres sortes tln emp1·•~stüno.> : o de 
1868, :). l3 °/u, 0\tro; o de 7'<1, a. 4 l j i!. 0 /o, na 

Pui~ hUH L Pul' t•~'"l.; l \ 't ll 'l1a., o Sp, ~·f i ni:·d; , ·,J 
d.a 1-'aZl!ll<l;\ ~, ·) !•utl i<l l~<l l' •'· l ' l'l'~; ( <tl.:lllu tat':i 
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~T>• >liCi•s 11o1 Y:l.lor il:; l,;;oo:r>:l08 ~t l.G00:000;3; cnmcntos do divida .h~ pag(l, é si mp lesmente 
t! tHI't.\'ta ntg . el.lt~ a.Ln·n1:+.. IJHO as I·es~a7.ou no ar1nr.t1~ ao elllütu. 
11•· 4A5i:Oüilj1Jll0 . Onrlu <Lehon dinhei ro P<Ll'a Mas, VCij:tmos, como ~G houve o Min:istl'o, 
" oxt<ud.entn do l'i'.S~ate y no, p:>la vct'l>~L orca.- rd:;ti\:a meni;o üs 18 .:l50 a palie:;>, que, d.e.Ji;e 
J>l<'.liC:u·i::. , porli;.Lütz i~r. exceden:tG f111C mont:t ornpl'\1i>tlmo, !lcat\tm cl!H circul~L<,·ií.o, dopoi~ 

. :1 i;rí\S mil e ta.ntos contos~ 1lc SCl'Cm ilal!i retüatlas pcL:t citadlt lei de 9 
: .'indnun d.a.to , nenhuma informação no3 d(; de dc:t.mnbro do J 3\JG. 
J 1•.11" :t l'l'<'p:lito . Na<la .s:'. nos •lr)p:.l.l'a nc<~k O ro\ato1:.io a pen:J..q 1iil qnc c~,c~ ~i~nlos 
, •lucu mentu ~() Ll'O ''-~ cond.t<;u r.'-~do,J•a. opct•açtw. foram rcsgt\.tttdus. Coma? . 

I
, J:: :c;5in: tot'JJ <t-,~.!-nog absoiut t\IIHmte impo~si- NiíQ o 1h:claro. Porlcmos, porr~m . re.correr 

, ... , s:tiJ•\1' si J'calnH!tttrlltuun~ vantilgem P<Ha r~.~ noticias que aobt'fl o f<lCto rlcr-.am dous · 
n '1'11•\'lul ll'O llú.'>t<t L'~r:<i ttc~:fw . · ',iornne~. a lé m dn in.~nspeito.>, bem ,U,lforma- . ·.·' 

I (I Jllals c u t•ioso, por('.ln, (~ <!llC, a.pc.za.t' doa: o .Jornal flu CummeJ·cio c A. ..tYol-•c;u:r.. 
,J.,• alnd:t .!lOS r esta.!' !lu t>t l cmpm.>timu So.;:nml'> "-"~'S OI 'giíos mill~tcl'!aos. o Go
í . l~i:~>ll@lU em cü·cula<;:ii.o, conlor·m r• o vcl'llo cnr.ron mn accOl'•lo corno B"nco ltm·al 
a.s.~ig l\ala· o l'Cbttot•io . do St•. 1~i11 lstro <1 :1 1 o H.I',Piltlmc.·wio .• pos.~~'iuor de <tn;L'li t::Jda.s as 
l· a~cnda, og en.t,·ciinlu.u.tos, uotOl'tament:) du apohc1~ em ctreula.•;:a.o, úando-lhc tJút' uma. 
ul'Í1!Cl\l ofli cial, dã.o <'.3t i, <~mprc~timo como apoliCtl rlc 1 :fJ!lfJ:.;, .lo cmpt·estiino liu ISW, •

1 i nt<Ü l':~mort'jn •··~sga.t:ula ll:L oxposi~·ã.o do títulos tlo .~mpt•ostímo elo 18\Ji, do valo!' de 
;; ,,./in{/. I :80{~ e juro~ ele G 0 ( ,. a o anno, em L><tp-~1 , na. 

E' pt·uv<\Vcl que, llltqu i até l tL, S. Ex . , l'U1.1o de 1 :801~ po;· apuliee resgtd a.d:L .. 
:.<t111l YOrb:cq e S(JJll mews por nus conhccillos, ,\ O[>•!l'ac;.i'ío. em ~y nthl'&l, con~tst1a em 
O}Jc•r;·. o J1H't~n1o nliln .. grc, rc-sgn.t amlo a.s o..piJ- ~mb~tituir-s.~ 1B.a50 : 0!l: l~, q11n l--cnrh~t.n1 !1 °/o., 
I ie1•• mshntns, corno 1•csgatun l)n:ttro mil o úlll'll. c1 uc 1\lilt:l ,·am mn ci l'CIIl:t~i'Lu, po1' 
tautll.j, l{lllt ll rlu, pc l:t voz•lJn cl.nsigfi<tlln J..l<tl:it :):J.UJ/):()1)0,';, quo I'onrliam 6 '/a, pnpd, ope~·:t,
i~.~ ll . nílo pud.iiL resg~Lta.r rna.is tle 11 111 ter\~O çfL(> esta. ·rna.nlfns·ta1n~ ·-nt~ ruinosa. pí.Ll' i:L o 
d ll (jiU~ rcsgilio n on t.l'i'l. tc~r l' t~ :i.~at:.ulo . .E Tlwsour-o rii!S(ln qun o can1bio se clcva:-;se 
ILIIOJli M lJf> SC ollC as l'CSg'il,tOil '! H' [ll'JVILYC I. :wifn:.; dL~ [ i) r! . por 18001) , 
'JHI' ·tenha aeontee;ülo com e~>e cmpr<:st.i.l1lO J>.M·:t o Ml.nistro, que cu nfi :t y :t a1Jsotut~
o <JIIC1 nc:urr.oee com o de 1880, ~tw se 1h\ mente n:1 cflie.ccüt 1le ~nas medH.Iits ftnancm
<·•HIItl ex·Ljudo e o nilo o:;t:l, como v:tmos J'as, ll l1111 opol'aç:io d.c convt<l'Situ em t<WS 
Vl\1' , COllcliç:õc~s Cl'tl e ~1 siJnploiHn.~.:n te inoxplicLL-

t;,n rela.<;iio a c.~te empt•<Jstimo ta.mb"m v~l. 
n:W nos r.liz o rcd<ttol'io em qnc condit;r'ies sJ Mas o cur ioso ü o prvrundo myster·io de · ·1 

t'c·~ o a<!tt resgtt~e. Gontr•a.lürlo 110 j nt'<l dn ill!C cul'Cit lll cc;.~a~ prc:;t iüig ita~:õ :~~ Jlna.n-
·l ··; . OHJ·o. Ju i e llo emitt hlo nu valo e tot~t[ (!c c .Jil'a~. 
l tn1.0f~l:IJUCJSI.I.OIJ . As~ün ni'io S<l sau" on•l:; foi o MinL~tro 1la 

llc~ta ~on1m:t S!ó e~büi;t em cir<:ui:L<·ão rt Faz.liHla' (J,clt:w o~ tir.Hl<lS do !1ll1[11'1.StiJUO do 
il'rant i:L do lR .:~5ú:(MJOS , Jl·Jrque, 11os t11i•mo~ · lR!J7 p:u·:t, <lln tJooca. os d ~LL' pt!los ,]., nnrpm
•la lní 11. 4-ti, 1l0 !l de ·llo~mllhl'!l 1l.e IH(Iti, o~- ,;Limo dn 1&!\1, IM J'az·,o de ~3 . U:JO:U0l~ dtt
i<l,itt nt 1111 T ltf"SIJHl'O. ,,,mo Jl~>l'!enu.•n'n~ ô!ll t!ll ,' il••S Jl' tt':t l~.:~)ú: IJ:Jil.j l) p.;::.n uW mo. Ondt~~ 
llll '.<lllú. :• uo ;:; I :4."7:11!Xls, l l<'po~i r:ul:t V>~!' •l i- N:o J'lliato l'in do a.nn~ p:~o....;tui •l, diz::: . Ex ., <'lll 
"•'1',-I.IH l.anco.-4, t:umu gi\.l'~t.ntia. • b~ omi:~Í .\-! , :-ma. in t ••ndw.:t,.:t~u; «Na .. pat'tl'- IUilÍS on~t·u~ da. 
' ' " l'l' <t antc• 3\U:07:HÜIJ,.;, <11' :Lpo lic1'3 1{1 1<~ 1\J- tlÍI'i rl:t i ll LI'I' li:I I!ITl p:qw l1•. J 'UJil'<'.~~.n L:liltt_ p:·las 
J•aJn <:uHt[H':ula:>_llm l t-.~ lll com o l'un.lo ou\ Rll<.l lic, 'S <1.: jll l' il':i tlll li "/"' t i remo:;, n:t~ul'al
'·" ll't, tl(:~jl:l."iit : ulo pnlus n1n ... nnos h:nwns. nu·utt ~. uo Jn,•sHlO pt ~riwh.l, lt!Ha .. l't~il uc~ao de 

.\ [>!ll' t l! 1\)f\;,( :t,t:.u i~L clnstl\ l'lll l'l'I 'SÍÍ! Il<) . Jl tll'- ltl. l ll/O : Í/1~);411)1). 
ta n&:,, c•.üstnnttl no Th••som·,,, d"~'ln Jorlg<L O mini,;t'l·o. "'ttumlmr..nt.L'·, c<Jnt;wa c om o 
I:L·,;a, 11\Unt:.tv :L <t Ut.:H4:1JJ I\J,.;. 1'cpt'<l><' n&:tntlo J·C!sgD.t.u :111Hllf\l <lo G.U111J: IJ1 liJ:;;. lll'un 1cHiuos no 

os SCus tí tulo . .; u nm tliYida.. reeulhillt\ j:i. ,[~<~rt:to quo l'<lguluu <L omis:;;i:o dc~·te cnwr~
'Jt.l.gl~. ti1110~ l';.!~ga.to qno .. a~~in1 se tiev ut r~.AllhZt\1" : 

Dimt· o ;\Iini8tro qnc incinoroL< ü1c~ tiCulos (i,(J<.)(/;IJ(JUS om jancirv <lu <Wllt.> Jlas.;ailo, 
1n. illiit.n<kga, junta.m~n·& l! com o pa.pc:l· G.lH'IO :f)(lO~mnj"neim d.esGe :tnno, rl G.UOO:OOQ!i 
·nu~~da , p~n·a J'azet· er·et~ que 1·csga.tou uma. tmtj;.Lnotro vindo uto. ~Ia~, . ta,os I,csga.tes. ntto 
l!YIIh., cquiv:üe lL um paJ•Cicnl.t\1' que (tuci- temn sirlo fe itos, pol'.,tU:uno :1 vm·IJ,\ :tmda. 
'~"s"" h•ttras, lm m ui.to pagas por ulltt·us, o c>t~ a.nno púd.lua, pM~L jut·os, r1 c9mplcttc, d(} 
'!·•1~:;c s:.tlsleito dizer: p!>guoJ ;:•> minluiS r!í- 8.GOO:ú0ü.~, o qtw r.l<)nwns·c,:;t CJ ilC n:ta se :tmor
·rdas. E' tllmpl.c:'lme nte abnsat• dei ct·ednli· t i1.0Ll t it ulo a.lgtun. ., 
:u:ltl Publiea., illnl!id:c em sua. l><xl J('l. :VI:.LS, 1lê-se 1lll ba.J':do que o Govm' fi<) ,Jilo 
Si o GoYOI'IlO J'l'Sfl'~l.tas f{o o~ ls.:~51 J :Oll()$, pu<l.c~so tli.~po t' dos 18.0110 i;i.tulos deste em

que lir\at•a,tn L'lll cit•crlltu,·iw, c o' l llc ÍII <! l'o~'lSLI, pl:os~lmu, tí tulos d.c <Jllll sei poderta. dtspor 
' llll , lrias <pwirnar tittllo.o; J.'''':<Jl.\l.irlu~ "'t da· . nQ &n1 1lCl t1·•~>'! ~uwos, atn~a. a.ssnn, cstu. 
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~?mma seriu, insufficiente para se dtll'elll 
3.{.030:000:;; destes p elos do emprcstimo de 
1889. • 

E' p ois, preciso cxplicm• esse em hroglio · é 
P.r~ciso que o publico conheçt~ r,stu. opc'ra.cio: 
}<, 1sto compete fu.zel-<J ao hom·a.do Del)llta(lo 
pelo Par á., que aqui, p Gremptori<un cntc. se 
decl~rou apto para nos clar tou<tS as infor
maçoes que lhe fos~em perlidas. Si S. Ex. 
me pudesse fornr:cet•, GSt•t, ~cria gt•and(~ o 
obsequio que me ütria, <i Ganw.ra. e a.o pa.iz. 

O SR. Scltr.UlET.r.o Gorurf:A - Hei de res
ponder ~- V. Ex. 

por esse tl'ibnna.l ; qnc não foi sómoittn so bJ·c 
esse accordo qnrl este dei~on d e ser ouvido ; 
ao eontl't~rio. vel'ific;t-se que o Mini~h·o . •la 
Fazenda nunca. prar.icott um só a.cto ~ohr~. u 
qL1<ll <~lei o mandu&'Jc o nvir o Trii.Jnlml d.e 
Contas, c tl uc llOl' e~ te tlüvessc ser r cgistt•a.d" 
ouvinJo-o antes <le f<~zcl-o, on o envütndo 
depois a.o r·cgistt-o. 

O SR. MAT.MJUTAS Gol'i:çALn;s-EUe n:to s" 
i mport;t com o Tl'ibunal rlc Contas ; n ã<J 
lova. em cont.:.t eonsa :t lgm11a.. M:tmi.OLL rc~· 
t i tttit'. pur dclibera.ç:io propr ia, conb:a :1 
opiniii:o elo Tribun:ü de! Conta~. impost os l a.n
çados po t• l\~tôl. Ca.ma.t•a. · 

O SR. FAtJsr n CA~tlloso· - Quí! felizes Si·
riamos nós si s0 esse cr ime so lhe con· 
taSSC! ! 

0 SR. FAUSTO CAR!lOSo-0 m eu ltom·a.do 
amigo poder{L r esponder , m<~.s não c•xplica.rá. 
o facto, porque o ministt'o não podia. r eSO'<J.. 
~w as 18 .355 u.polices, rle que f<~.llei. nem"' /1.8 
r~<;ga.ton. Não a.s podia r csg:.tn.r , porque nft.O 
dlspllnh~ nem podia dispor de &~.030 <~poli- Eis as pahwras com que so ;~brc o m ou-
cas de Jut•os em pa.pet para as dar pela.8 eiona.do reh~t.orio: 
1~ .350 em_ ouro, visto como daqueUas, urna 
so a.m~a na.o voltou, resgatada ao TltcsouJ•o; «A este Tribuna{ nã.o é <la<to pt•oporci· 
e as nao resga.tott, porque a.s apolices t•esia.n- omLr-vos elementos para estudo da ll if.u· 
te$ _de 1889, que se dizem resgu.bdas, ainda ação d<~ Fa.zend<L P ublica Federal ao en
estao em poder do Banco Hypothccarlo seu cerral'·St~ o pet•iodo de a.ctividadc do exe1·· 
proprietario . • ' cicio de JS9H, c u.nte.~ d e inida.r-se o elo 

O ministro, (, certo, eliminou do orça- sua liqulJação , senão sub um a~pecto mui to 
monto a .verba co~Tespondonto t\OS juros limitado d t\ gestii.o J1nanccira. . 
dcss11s apoltccs, ma~ ISto ptwa fazer c rer qu e A riestJCito de esiK'Lr oxprc,s!1ment.e ftr. 
as resgatart~. ; estes jm·os, porém, cllc os estú. mad<~. a competench do Tri lmn;d de Contas, 
pagando JlOl' portt~~ trtLve~ssns, c os pagarâ po.ra institui!' exame sohrc as opcl'açÕI!S dt~ 
at~ que as possa l'esgttt ;tt• , Torla.vi;t esper·tt· cred ito realizadt~.s pelo Governo c apm•at' 
re1 Q.tlC o nobre Deputado me venlHL tir;Lr da a conformi<htde da.:'\ mesmas com tiS 11.u· 
enorme ~lHiiculdade em qnc mo acho, desse torizaç:lies legish~tiv;L~, assim como solm: 
verda.dmr o enygma. Espero tambcm qn c s, todos os actos qnc cntendmn com a a.drni· 
Ex. me narre a.s condições em q_nc se fez a nistraçii.o fiscal e possam influir m\ sitna.çiio 
pemmta dos t it ul.Js da dividtt publ ic:.~ tlo d;t Fa.zcnda. Fcder<ü ; quer actut~.IHlo cr>mo 
Urugua.y, pertenccutes ao Thesouro Federal, 'mwsu. c~l)Ccial m~ exp<1nsão da despez:1 pu· 
por outPOS ~e nossa dividtL exte rna, porque b lica, quer como qualquer tla.s ca.ust\S gct·:1~.:; 
a este ra.~perto ta.mbcm o r elatol'lo nos de ixt\ c normacs que <L infiucncia.m com o ca· 
em pleno escuro. ractcr cst<tvcl de wu phenomcno inherenttl 

.Mas a ninguem sur prehenrlo que 0 Sr. l\Ii- M progt•esstvo dcscnvolvunentu dos l>:~t<ulos. 
m s tro rla. Fazenda. nã.o cump1•a um dos seus de cstructura financeir a bem motlch~tl ; ~; 
mais elementares deveres, qual 0 de trazer 1\pE\r..a.r de inwmbiz' ao instituõo rio flsca. ti
ao conhc.mmento da. represcn~çã.o nacional za•;;ão, m·eadu no art. 89 da. Constitniç:ão, 
os negocws,conc~rncntes ·ao et•ario publico; de 24 de fevcrc.it·o de 1sm, p L'opol' mcJidas 
porgue S . Ex. nao tem, positivamente, cS:i!tl tendent es a melho!'ar a anecauaçiiio da t'l>-' 
noçao . . celta o a fiscaliz:tção das dcspezas, o 1\Lcto ú 

Para: elle, o dever é um:\ cousa. que se q ttc á sntL ü.rca de a.cç1i.o não tecm sitlo r cs· 
:pôde vmgar n as cabeças comrnuns. e só póde p eitados os limites firmados pela lei. 
unpnlsíonar a t~.lm:t rle poht•es mortae.o;~. DtlYm• Lent a c insistentemente v ao sendo e lh 
paru. o Sr . MinistJ•o rla Fazenda 'I Oevnr é u l'C(ltlí:ida. }lei;• inohser·v;l ncüt de ]l l 'Ccni·r.o~ 
q ue elle entende por ta i ü rpwt· qu n o se,in. E' q11c implinm :t sujeit;f~o rltl aetos da :.rc::~tii.o 
o que elle comprcltcndê, wnl'oemn o seu tln:•nt,.Ji:·a. ao uxamu (lo Tl'ilJunal d.e Contm. 
espírito e prática, conJbt•mc o seu c:.u•act;•.n·. inouset•v:tnd:L <] <W est:l pasii;t rtdu ao dominív 

P~,ra o p1·ova.r, :ilti est:t, :llém dn rtua.n to dn.~ fados t!ttnsunJmados, especie tln cuus;t· 
tenho allc!!·a<lo, o relt~tot•io do Tribunu.l dê gra,t;fi.o, rtue i.oJ'Il it it•t•cpl'intlveil$ lo1los "' 
Contas. cu.Ft. puhlic;u:.ii:o se i niciou no .To•·•wt excessos ele podet· c qm1, unl;t·n nús, (• aecoH;L 
do C?mmc,.~o de ho,jc. Por esse documento como ;~ LLlgalüaç,:1u d.c :.~IJu:>os Cltm mlnhuma 
se ve q11c na.o J'm sómentG o accordo do Banco IMttor-idtvle julg:l-fW suJlic ientemente Mllla.tl:t 
da Republioa f)_tJ.e dejxon de sc1' registrado I de 1'awldade e pt·e.~tigio, nã.o já p:1.r~~ ro1n·i· 
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i rni r· mas aüuh .. 11i.ll'it. mnba. t,flÇ~\..P ern sua l~eiL
:'iza")Lú. 
j 

1 

~~-;tm•n:··,tLs.ollltamcntc ostc instituto o que 
1 
Sl~ i:ern feito ülll. rcteeunciu. :.:~, {,~xccw,~ão d.a..~ 

1 "·" toL'iS:~(:ões confcncla,s ao GovePno no M't. 
[x·• n;;. :3 e 13 d<t lei n. 5:)\J, de 31 de clezembro 
-~ de lStll' ; no otl'!-. G4, ns. 2 e GO d;~ lci-n. 5GO, 
de SI üc tlczembt'o ilc !808; o mu~mo occorrc 
c1n ,.,~.I<.L'ão as autorizações doal' t. 2•, n. 7 ela 
ld n. G<iU, do !4 tle novembro de 1899, o art. 
•14 n. 2, cht lei n. G;;2, do:~ do mrumo mcz 
0 :~nno, quando a. fi.--;caHzaçií.u de "t:-J..CS actos 
peto Tritmn:il d,e Contas está pL·cvist:t ll<.dei 
. le ~ua .. Ol'ga.ntza.Qilo (<tr~:t. 2°, S2o, lettra b, ~ Ô0

t 

lct.tP•I· c e§ 7" do tlecreto legisl:J.tivo u . 3:-~2, 
do ~ de otitubro de 1896 ) . " 

;r,;_ ~um consolo )Xtr<e o Poder Lcgisl"tívo 
o ignot·a.r o Trilnm~:~l de Cont<t..~ o C!LH~ se pass<t 
JIQ ~\lini,tcJ"io da F:tzc nd:t , como lllo acontece 
"" r.odo o ptlil. E pot· rjue lta tlo o Tribun1tl 
~·~onlwcer O:) ncgoc.ios deste ~hnlstc,J.'io ?- E' , 
Jlül'Yentura, oilc melhor c~ue. o Congress<).! 

Si ignor<J.mos ando o MJmSt t·o Jor buscar 
:n.o:{lfapoliccs do juro em p:tpcl, paru, ns chtr 
por· 18.350, de juros ouro, quando, pol>l lei 
lfl<e ;uÜOI'Í'l.Oll a emissão duquclle empl·cs
tinw, c pelo prazo decorrido, sõ podht o Go
vct·no ha.vcr rcsgataclo J2.00ü apólices, c o 
reLüm·io diz que tal 8e não J'ez,-por c1uc ha 
do· acjtLOllctrilmn::tl S>cbcr o que tem feito o 
\l in isr. t·o em r·ela(:ito üs autmüaçõcs confe
ridas ~t-O GoYet·no em VRl'ias leis'! Porque a 
liS<~>dúação de t<tc~ acto~ lhe compete ? Ot•a, 
11ô~ 1 • .:unljen1 surno~ Hscacs tJ nã.o sLLbetnos pcl.
t:rv ina dn que [ür,, Htz e pt"etcnilc J'azer o Mi
ni>:lt·u. Que o t ril:mmd ~ontintte a qucixar
S.) ... Ningucm ottvir:l. 

\[c!lJOl' :tnt[amos nós, ([ac ignoramos tudo 
1: ' '· ~ ~i.unos sa:ti~~ ·tütus . lvra:-3, si t'usse só ig no
J·;u· o 'l'l'ihunal de Cont.as o quo dnvn conho
Ct!J1, n i.;-o mall~ grando, pot·On1 ú {lc 1nultos! 
t' ln:ü du muitos ... 

\[:H, Júo t\ sú íS>Jo. O rel:dorio t[aeixa·se 
tll.miJem, e muito, de que o Minil~tro .•• 
Ouçamos-lbe.~ :t~ lamorttitÇõcs e :18 :tmat•-
gura,.~; ' 

vista da irrcgularid;tdc occorrida ao appa
relha.r a sua an·ecadaçlio. » 

Saria interessl\n te ver- o Sr. Murtinha 
recuar dütnte da idóa. de que o contribuinte 
~e podia i'm·t:Lr ao pa.g~mento d(~ impostos, 
pül' nfw sm• regular a Jei que os dcct•cta. e 
obriga. 

Dcscancc o digno Tribunal. !\em o Ministro 
é l10mcm de x·ecuaL' dümto de um a r bitl'io, 
nem o contribuinte br;1.ziidl'O deixa de pa.gar 
o que llLO pe<lcm, lega l ou íllcgal mente . 

O l\'Iinistro Mtuu.l, já o diEsc, n5.o nascen 
par;~ cutnpril' <ic"vercs e obeclecer ois leis • 

O Su. BuENO u>: ANmunA~Mas, hontem, 
foi aqui posWv~cmente declarado o contrario. 
O Sr •. DL'. Nilo Peç:mha, tiiscuündo o Orça
mento da Maeiuha, aJlirmou que só este Go
vcmo tem cumprido csLrlcta.mcnte o seu 
de"\'m'. Nem os dos Marcchacs Deodoro e 
Flnriano, n;:,m o do Dr. Prudente de Mornes, 
nn opinUí.o de S. Ex., deram oxemplo8 tão 
bon~ como este. 

o SR. FAusro CAnnoso ~Ouvi-o dizer•. 
}las, ouvi-o tambem confessar-se, sem lhe 
tretnnrem os labios, ptcrtülario do ~tpoio in· 
condicional. 

1:": não aumira que, quem apuia incondicio· 
nalmentc um homem, possa achar· quB elle 
vac 1nal. 

Por isso mesmo que o apoio de S. Ex. O 
ínconrlíciona.l, é do SO!l devm• grit ar, a lto 
c hom som, !JUC o Governo acf.tuÜ cí o me lhor· 
que tem cxi~tido, n5.o mt Putria Hrazileira , 
mas no uni verso int~íro. Sabo V. Ex. o 
qoc ú aJJm:u incondicional~ (Pausa) . NiLo 6 
nova. na lü~tm•ia essa planta raste ira . Ha. 
muito cll::t cresce. vinga nos pauta. nos da. po
litíc~t lmman:t. Os gregos da l>yr:um üt e os 
J'um<~.no~ do co~arismo a. cult ivaram oom 
esmm·o. g liiit·abcau a estudou e a explanou. 
mn uma hella syntlwsc . 

« O ~tpoio incondicional, disso cllc, 11 iio 
recu:t tl ilw te <los actos mais igno !Je is d"<> 
podt~t·. l-la, n:1 histori::t um facto que o sym-
boliza: ti Nero applaudido e endeusado pelos. 
que o cet·cam e u apoilun, pw ter aber·to o· 
ventre ma.torno para ver o togar onde se 

,, ~(> o in tu i to de st~blmhi •· ao exame do gerar<1.. , 
Trilmnal,_ie Cont:.1.q n.ct.os dclle. deponden·~~s . Apoio incomliciomtl ú o pens ttmcnto rc
ll• tl'<l ~ tt.l, v nlul:,c\e, e xpllc~L o fa.cto da recusa. uuzitio á .~omb1·u.. :c von1>nrlc dcsfcitn. em 
rl~~ :-\U.)nlí.'ll' ~L t·e;âstro un1 reguian1e nGo parlt po<..di.·a; (~ a a1tna humana st~gninflo se1n ve.r, 
Bx(~l.:w~fw d~ intposr.u:s de cunsutno, expedido smu sont h\ sen1 apalpal.'. i.i.s cega.s, a von-· 
' ''"" :dtcll':t~ü ~· ~ do m<ieTiQrJJ•- aril~ ""!Ji>lnulo ~ac!e do um lwmmn, corn'J um s ;ttclite o seu· 
:UJ(J J1f'ú teJto . planotn nos espaço.'! smn Hrn. E' o snrlr a, orn . 
N~m st• ~·~flcct\u rtuc, sendo ~ubstancial o J•ulaçAo a.o bt·~•luuttntl, ~~ g u;u·rl ;t pJ•otor·iana. 

t'ee: i,l:w como contJi,,âo d:t cxequi[)ilirl ;vle do em rd<tção aos cosaJ·e~. E' tt som])ra em r n
:tt' l<> tlll cxacçfi.o d<> receita, o contr'ibnintc, htç-;'w ao corpo. 
'~'"' so f'url>assc ao pag<J,tnenl.o, cncontmri<t :t Pot•qne,. pois, <>.dnüra.L' que o Govc_rno 
<tdnrini~tl·a~,,fto desarnulda.~ perante os Tribu- ~Le"tlli:I.L. ~O.] i!. per.tCtt•] pa,ra os _(ill~ o. apow ... nl 
.n;ws, :para tot'llill' eltcctivo o dü•ci"to ela Fa - lUConclLcaonalmentc f c;tucm, cúl1lel'lndu ao 
zenda Publica tL percepção do imposto, em I Sr. Mut•tinho um tal apoio, llle poder<i di· 
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vizar u~ cl'ros e ~ts incong-m onei<.S 1 Qnam, e, hcij;ln!lo as pl<lnf;;t.< do ~ug-un•.lo, fll';tnge;w.i 
vcn<lo.o faZOL' pn.t· Gc 1lo Gov~rno ;tctnal. ~~) lllc a eonfianç<t c os Jit.vores. . . 
lmuhr;tl'Ít Je tlize.r, CilLC, por cohcrc.ncb, nllo Et·a, ao m csn•o tc•.mpo. a l'Clvulta.do c~.pae11~ 
não dc\'Üt j;im<tid Ciltrar pa1'1t <"pasta Ctllo inl'.!cto contm O _Pé qur.. teve ropugn;tncia en1 
11ojc ocr.upn! . couiann:tr a. J.ll~••l-u . e. a b;1.tx.ez~t doa.n\.t• 

V. Ex . (rli ;·ir;indo-se ao Sr. Hwno rlv An· d<Lttnello pot• <[lllllll qum· Séll' pisado do noYo. 
<Irada) conlme<~ fOl'<;os;Uil\'ntc o fa cto_em C.[ UO ScnL por esse mot ivo . que o nobre\ Dopq. 
me b<tSoio para. ützer ess:t afiir·n1ar;<tü, mM t ado, rcthlctot• rlo:>~c jomal, mo inog:t. l wjr)1 
d~;~llc n;tÜLl'ôthnmtü, não se.1·econl:t ag(Jl':\. r.t tUh•onttt tio lnwc1· pr!'.~ t.ado ao <Jx-Pr·csi· 

Vou relembral-o. Quando o SL·. i\Inl'tinho dente ria Repnbc ic:.,. •tpoio ineond.icion;t'l 1 
sahiu do g oYorno .lo Sr. Prwl<,;ltu de ~-Io- E~ J,mssiYel, ma.s a alleg-•.v.•iLo não 6 ex<tcf.,,, 
racs .. , mto 6 ;thsoluta.mcnl;e nxada , JIIJ I'([Il•-'· ap:mn 

0 SR. RoLJOLf'IIO ,\Bin:c-A quem v. Ex. de rmli.~ir o Ol'glto dn um pa.J·tidu qu1, s~ 
acha. v<' em g-ucLTtJ. ft·a.ne:t etmtr.l o j:Lc:o l>i-

p reston a-Iloio incontlicional. · t 1 1115 1110 . 'I HC ;om;it'<l. }JO l' J ;UJ<l c ir';L I) JIUJ/ I l) <I>J 
O ~R. r'At:sTo CARnoso--A rcspo.·t;t <LO M<L!'(·.cha.l F loriano, Ht. i!lllllpro lL este jusi;.:~ 

apa,r te tlc V. Ex. fic;1. atlütua. :pol' nm minnto. completa e :tbsoluh , j;i. <ttlirm<t rnlo qun o li•! 
(Ri.~?s.) . . Ctllllpt·e.ll('n<lcr ;L o seu p ;•pcl o de.sumprlnh;u·.; 

Qmtn1lo o St·. :\In-l'tin llo sa hm cln g-ovm·no as su;.~~ t'uncçõc.~ . jil. L li o t t·;w:tndo, com o 
do Sr. Prudent-e tle :\Ioracs. clccl:trou IJIU cnthiL':lia.smo rln um ad mii·;tdor, ;t stm r05plli· 
i.nten:i~-.o com um >'cq>or!cr· .1o Jm·"''' <lo C'ont· . kw•~l fig-m·;~ política.. 
mcnio que rlaixttl'it !In fazer pa.rk rlc~se go- Ning-uem llto ~·cud.cn nnis preito do que 
vm·no porque o accortlo tio (ioulinft·loan ou, naÍ}uclln _jornal. 
l cva.ria. o pai7. <t b;wca.rrota. Pots hn:n, tel'- Ora, <i:Hem a-poht incondicionalmente um 
mimtdct <t ;ulmlnisli'<t~ão tlo gr<tn.ln lJt"<tziloi- Gon~r-no ni\o t;~m in~1i t'<u;-.õcs nem impul~cl! 
ro, S. Ex. vciu fazer par te d:1 do ::it'. C;uupos proprios . 
S<ülo:>' P<\1'<1 rltte ~Para. execut<w o :\cc:ur<io Limita- 8e :t ag-itar o thurihulG com qm 
qne, no seu <lizol', nos havi:t de lüY:<r <~ ba.n- incens;\ o senhor e a, a.t it·m· ;:~, c«lumnia com 
carrol.io. ~-ras quem, d1•.antr~ d.as J'a.li;;~~ gt·a:l'is- Cftte m<tgo:t o a clvet•sario . E, Llto, eu nunca 
simas, rias .L< ~~üe~ .-~ Constituição n "" luis fiz . nu~M o far-ei. 
commettid:<S c pratíc<td<LS polo Sl'. )\-~inistro Qaanrlo en trei par::t O Debate-app.cllo Pat'al 
tLlt F;tzend;t se lembrar;~ do suas 1ncohc- O:llT\r.n~cm11ll~\UlH~irosdet.1'al1a.lho de cnt li.o-- , 
r cncüts passctdas'! declarei que ha;vilo t :Jmado Jl<W:L comnrig-oi' 

J\ gom, :1, minh<~ resposta. a o nol.1rc Depu- mesmo um comprom isso : o di·} nunca cm-
t.ado ]lO!' yfinas. · punhar a p onn<t par<L at:.LC<Lr o general Gly· 

Dí8SI~_s . E:'l . que preste-i apoio incon•li~io- cerio. chllfe, nli<\S, •los meus a<lYCI'S;tl' ios . 
na lmentr- ao go\'l:wno do St•. Pr111tnntt1 dc ~-l o- E no dia., acr;rr.sccntui, e m qucJ O Ddmt.: o! 
racs, e x-Prcsülnntu di!. Ucpnhlio:t. Sint11 n~tc a.tac:J r , ne:>Sll tlia, 1Ji l lhn deix;Ll'<li :L l\Jdac('i1o. 
n.p;wte -o grito rlc t!ffi ;L J•eeorrla,ção < loloros:~ Isto 1) a poio incondiciom~l ~ 
p a.r <J. o seu :moot•. Como t•eri:H:tur •.1.'0 T>r·ht<le, Sel-o- h:L, cr eio, P<H'<L o :·urJI·csent,rnb do 
org;io do pa.rt irlo l'llpuhlic<ulO. ti \'ü de Ylll'- Sl·. Silvi>tno Hrandiw, o culi;ot· mn.~tnn •lc;; l.;t 
gast;u• po:- Jn<tis de llllliL v,~;r. 0 r,,i:. p[;mta Cntt\J llÓS. (Aptwtcs c p>·nles/os d~ 

baaw<lu. mi-neira. } 
Umn. <lcll:LS foi no lli:t postm·iu~ ao d:1. :;;v- Como não é representa.ntc do St·. Si! vian~ 

ltill<t do SI'. Pr·H•Ient~ de .\fome.-; do Governo· lk<Lndão? Negando-o, desmentis o· SI' . Pl·usi
Sob n. opi.gt·J.phe~Parce scptdfis- o jot•n;d do dnntc rht Rcpu blica., cuja orclcm foi que. aqui, 
nobl'e Dc}mta<lo publicou um art igo '!lll qne p t·c ,·;.tlecc.~sc a lJolitic~L 1Los govcr·mMIOL'c"l. 
as mttis gl'<l.Yes in,jm·ias c os m;üor·c~ insul:tos (1Vt<a apaúulos . ) . 
cr;tm atir;uloB ao cx-Pt'.JSillentc c aos seu~ 
amigos. No düt soguinte, Jlllblic<tv:t :1 mesma O SR . Ronor.PHo ABREU-Acho que R!>U 
folha, sob o titulo "Vo,;a E1·a, onko editorial. mais rcprc.~cnt:mtc 1!e i\linas do C!LHJ V. Ex. 
em cttte o noYo Prcsirlento CI'<L clil•ini7.:.td.o ú ele Sor·gipe. 
como o Inoiot· dos e~1;;td.istns . O Sr:. f<'ATiSTO C.uwnso-J(~ dous ap:J.rte.;;; 

.RI'"~potlll o nd o ao jcn•n;tl moneiunad u. J'n,~O \'· ll:'io de tct· rus posbt m11bos . 
rlci qne o que e.nt<·Lo ~c 11ir:ia do St•, Campo>! .-\.<~!'edito qne o Sr . Silviano Bt·::r.ndlio n iio ó 
Sallcs ~c d issera. riu ~~·. Pr-mlelréo. •[ ltando nm a.poi;ulor inconJicional do !':L'. Pl'll:!lidento 
este snbit•a ao po<l.m·. E d is,, ~ rn;ds 011 . 111.cno;; li•• Hepublíe:t, porque a sua incomlicion:J.Ii
quc a vot•rin:t do l'a;·ce sepulti.< '!WC:>uppunh<t •h <ic ·tem nm:t coni.liçi'io: •L de ser o futuro 
o t.ttu~· ihtllo <la. No<cn, E>·<t. J~nt :., ilr~1'i~a. 1\.1) Vic·.c-Prcsiclent•~ <ia. B.epublica. (;lp<trlcs 1 
Jac1tio que, dc.'l''Jdi<lo tle nm <l CILé'<••· :t elhL Jn'&testos d« brmcad a mineira . ) 
v olta ao S<tlJer qne j<i. a occup<t ontro patl'ii.<J, Ort~ ! Ni'io Jw, homem que, dispondo rle um 
par<~ _vol!litar irupropcr-íos contl';~ o p!·imcirt> grande Estado, c em cnj<~ <tl lll<L vibre t tnJ 
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pouc.u de ilitlulJ'->D<lcnci:>, lJO~S i l prestm• <I 
ont t' c> apoiiJ ineon(licion~ll. ~nm to r por dn
t.J·~i~ tlo ~li:t incondieiot1alid~Hlo. urn:L co t1di·· 
~;)n 1\~<::_erY.a..d.a.. · 

t·: o :-)J'. 1n·c3hlnnf.e ele ~Unas a ton1. e: e:<>~~~t 
lW ;{(!I! dil•eho ('Hl tel-a I Ser hm.n poiiíji(!r1 e 
-:-:al;:w tr;1 nsigt l' h•.;tn. 1·; 1n-az;.t. ;.tos e1! t.l~ qtH:.'" 
p.itt! t•oll~~jga o seu deside;·ahon 1 n JlO;.j ·pagno 
u lll<tl qne JlOB Cr!Z cohl a . . ~lt.i.L ; ~i'l>,;t~~\o , .-::ondo 
:nn yj ce-p1'(1·SidenLu da~ RelJUbl1.ea COl'-
l'l..~e J;u. .. 

lhr Sn ... DEPP'1'i\nn !"L\ HA.;"{C . .\.l'A )l!r\E. t rtA~ 
hGu t! novo; rl 'nq~n~.:úo. 

O :-.:1i. U.Oltí)r.t·no .-\ ma:u --~ V. E:c di..:.:~(~ 
q.IH1- t'll ~011 r~~pJ•e:·w.n t ;_un·.it.• do ~:·. :-;i I ,~ia.uu 
t:J'aiHb:~:J. ~nll nl;JJÍ:s ropl'(~-~enL~tn 1;u (l:.a, n:.u_.~:i ... ) 
dn rpH· V. E:-;;. •. qn:~ 1'1 l'C.pl'e~enbtnte tio ex
pn·:-: tdcnru dt~ Sr.n·gi.p!J. 

I (l :'iH .. FAl.'~TO Ú;\RDOS<J - Voll l'U.'IJOn
!(l,,·.Jloo. 

' O S~t. Hunor.r-~rt• ,\enETi ~ V. E~. _j:\ do
ll'ia t't) l[ !I.~W nrl.o ~orü. l'eclcito, })or~pw n?1.o 
tt.:.JJl ~dettvros. 

C<JJlcil·a..n;;.. rcpro~cntaç.ão nacionaL P re.fnl'it 
porC,m, tkcl:ti'ar-me lil)()ral, e. om opposiçfio 
aü então chnlo deste pat'tl<lo, coronel Jo~6 de 
F<wo, De~gostoso, me11 pac su retirou Ll<L 
volitica., o uu segui a minha li!l lla, chcga.ndo 
!t SC!', contra a vontade elo cl•cfo supmm o do 
meu )J<trtido' u.irectol: pol.i'•ico tk cl <la~ 
com<tr,;:.ts-Larai\Í<lÍL'as e Rítwlmel<l. 

Não sou, pois, um ilcs•'onhocido em minh;t 
ttm·:~. E, rcpr~scu ~ando-:.t aqui, rcp1·osento 
:t.Jgtnn;t cousa.; rcpPC;)t>nto, 11elo n1enos, 
n\n tra.balho, um nsl'oi'ÇO meu c dos meus, 
~~.;;.J(H'< .• ~~~ rp1e, IhW 1nenoJ' que fo.o:.l:'o, ·tove tun 
rc:stlltn<lo: poz-mc t;m rdiLÇiio~ polit.ic<t> 
emn o~ nw.ns p:.d.l'icio~. Viel.urk·~~. i L Re}Hl· 
lJ!ic;<,, vim pill'iL o Hio 1IU .Ja.noil'u l~ CLi iCI!ldOtlei 
a.Ui. a 11olitka. na-I~a .a recomeçar aqtt í) onde., 
um l8~J:~ ru i l!luif;o Dc•jlnt<Lclo Fmlut·:t!. 

(Jniz., p:wtlm, a sorte que na. c!Jcfi:t _de po li
ci;~ S l~ i.tch:-ts-se ent~\.o urn patricia n1eu ) "que, 
iLpcz:o.t· cl(\ "poiitl' suas prdenç•õc~ part id<.tri as, 
mn Sc PgillC, mu nte.us 11are.ntes e a.1nigos, 
nu~ .~uht1·.a,hí u oH YíY!ios o.tn ütvor de uutro. 

RefiL'o-mc ao St. coronel Yn.!ladno, quo o 
conf~ssou ao ::lomtdor G<trcc~- · ~ncontl'a.ndo
me. depois, em C<c~<t deste, com aqucllc coro
nel. disse-mo ullo, todo l'isonlto : Vcnht~ pat·a 
uús, ClLm lho incluo o 11ame ntl fntnrcJ. cll:tp<t 
pa.m JJcputadus Feclcraes. 
Dis~c-lhe : com,.igo, nem ~l:tra .. o céo irei. ; 

ú mor•·urmo~ jtmtos c jum.os lilYCI'mo s do 
~ognl t' l)tl.l'n, o céo, creia . deixo·o o ton1o o 
C<tmiulio do inferno. (!liso-) 

U ;-.;n_ . F1\·r~:rn CAH.l)n.Sn - E~ fn.l~o. ~unt~a 

llt'. üln-iu d.izer tal. O q ue dis::-;l·~. foi (JIW 
n~to.i x ultal'.la ;t.Cflli., }h) l'ttw.: :'l.,j Hur· flu~e:aido 
Hrll t.f'lL'l'UtU bl.'f.LVO ]t(tdC l1nt~·Út · Gnt CHi'I'it.l 
~h~ 114 l iS lll.tlll ::-;o . ..; ; U qtm (li :-5~0 fol quo n"ü,o 
voJ i;;l l "i.;~ a, u~ta. r~ule. it·a~ }lOr'quu, d n-::;~ l'i.l,
(;ad;L!;wn·íio, i.~ puHt.ll~il. en t.ru 11ú~ é fdt;.~ 
pc:!:l }H'C]Jutel!ei:L fJHO ~ ' Lt :1:,aco. V. Ex. 
"poia, "d() cHj:l. ;•.rc:.>, ~ :t il in eonw Deputado. 
(i,~.nrl•.'.S c prof.l: ... ·lo,,·.) to: pnt'ifllü ? pr.l\!( !lll~:ml-lno o n wn :1.1nigo 

lk. j [:n••,jnho t;;U 'C<>Z. Po1·qnl: '! Pm·q ue · o 
(>SI\, It<liH1l.\'liP Ai'.l:l,:u-g V . ];;-;, de on•k SI'- <'ot'nn<'lmn til'<t!l l1111:1 e<id.t>íl'a. dn D L•pn-

~:J. h ilt tO q_1w v;:de? t;uiu lji!O u clt!itOl'íuhl rlt '.~ ta. eid.adc n w (·un-
O Sr:. F.tiÍ; ~q·o C.AIUHtS;\- n ,.:.::]· . .l{nil!•igucs Ü•i'itt. n COl'nJW L í:onfo:-:~ou a Yt11'tladt~ H. na. 

j lol· i: t . d·t.~nn lk_pni;ado JHJJ.' St~ 1·gipu.llH~ vu- nli11ha, a n~e11l'ia., ltal'l' t) ll o f~le to ao ~t'Hadot1 

dt•i·:L •liztn· llwliwr. M:1s li"' n,u diz•'l'. Ci:ll'CB~. tli'W!Idn 11'"' o liZC!'IL pül'IJliC o M<~t·e· 
~ •dli d.l~ tltHlf-l ·pa.Y~ido~ fJHH SP t\o~ln.tha.vn.ll) ellai l•'lul'Üu to t.an\C.tl·a. o e.mnpt•tnnb:-::.u de elt~

WJ E.'\t HJo. o. pt~ltt. i 1rf;t~l.·veHçil.o du)o;inf,nres- g-n1: on.a·oca.nd ida.i;o ~ o Jút\L}1recl::::o , p a.1·a este 
~aJb du SL·. J\"l;u•i;Inr10 c~a-l'<:uz:. 8e ,in ntar;u n vuucc~e, 1We.judicat'-J11C. 
<'111>111\:o só coJ•pot·al;iw pulitlca. E sailnt mais y,; V. l·:~. 11110 ~~ llll1 l'l'l'S:<c p!Jl' uma cadeir<L 
d 1 ~ u1na. ~ousa. d~ls Ja-3. mn vc.z do 1·cspondu!' })ú t' e:=:. ta. fórnl~t. 

P~ ~ ~·t.ent~l, c1n scr·~ipo. a, tln.asfa,ulilias fl.lte i.10 duinlnu.d.or de St ~ rgipt·~, 111~ "tf~t· ia. fl~-8Jbito 
mil i li:1,·n.111 ::wtintmcnte n:.1. politlc:t rlo iln- e m Y.mnbtt<tlS I>nl':t , eumo ltt2Ull\ ouõros, a. 
] " 'l;io: nn1 :>, 11 0 pa.rt i<Io libnml, ouf;l'a .>lo lJtll'- \ JH lli:u·. 
·,;[d" eo<tBer v a dol'. O .l:nn•h~\or_~lo }J:wti<lo li- Fui to Cl!J- s,:r,"iJ~C o accot·do l;olitico: do 
h<ll':t.l rtm Sorg1po íol Se !.~:o st tao Gaspar <k ll<L<tll'CStllT.on <I Jns:Lo do~ dous pal't ldos, 101 o 
\ lnH.üd.'·'·· Boto, ~uu dur:m í;o Yinto m1nos o mou nomo ap!'cscn':ado pe lo Dt•. (hrcoz, o 
l'l.'llt'<OSDrrLou n.r111L l~n~ rnun t io. dr.sintct·cssado <l.ll i<H' cl:<, il;~mwni~. ela f:unílü~ 

1\\•:HJ..~ l oga.T· 8lH~ceth~r·n.rn-11w mrtl·os do sur gipa.na.. Acc.citci cntffo n. o!elçfio e a.cccitci 
nH:srno sanguo . ~-rem p:1.e. in dn.~ne-o do S1•. }JOl'(!UC sabüJ que) r~ntra.ndo ncstt.L_ Casa .. :pat~ 
N~r~:, ,iu l' Macl<~ l ~ foi uma. diiS Hgtn'a.s n1<ds ;-;ua "inr~icaç.Ji.o, t(~r·ia. Hhcctlcule.lJas ~a.nte_ :p~Lra. 
'"lt::111.e~ d.o p:u·thlo consm•v;i.dot· . tÍÍl'igiilo sus~entat· <b~ minlw s opiniões u nü.o tcri<~ de 
)l<:·r· ,::; te: quamlo me fo rmei. encontt'üi ll<t ou jcita.r-mn ;),O 1h1~o <~ rcíh,x· :os c<tpricll08 
111-o\lnd;t o~ .:lous pa!'tid.o~ dn brac.,·o :~ e;.; ten- da .. . Pl'OJJoCon<da. rnin~tnln niJs ~..;;ta.dos una 
•! ' :J ... , p:~l': t roi m. U1u:\o. 

1·: r:~·'' rne era. diflicil. si quízes;:o :d tmtllor Eis ali i o quo rcpresc;ito. Que son? Quo 
a <"N,;;o:s co llveniencía~, ·íe1·, <lcsde logo, unm valllo 'I pul'gt<utou-me o nob1·o Deputado , 

-·· 
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Vou dizer-lhe ta.mbem. Antes de ser eleito 
por ScJ'gipe, era tres cous<LS que se não dão c 
pam as quat:•s.ninguem nos elege ; tinha trcs: 
titulas qnc scniio olJteem por favor; tJrajm·
nalista, cscl'iptor e philosopho. 

O meu nome V. Ex. cnconi!'J. firmando 
livros, artigos em revistas e em diarios. E o 
de V Ex. 'I Sa be-sc que tlgur<L c~tt-~ o$ tios 
l'C(lactores de grande joJ·na.l, mas ninguem 
lhe leu ainda em um artigo, ninguciu o viu 
ahi 1brmulat· unm itlé<L ou defendct· um pPin
cipio. (Numerosos nrro ctpoiados.) 

·0 Sa. BARBOSA LnrA-E' um cithLdiLo cheio 
de serviços <t Repu blica. 

O Sn. RoDoLI'HO Ann.r,;u-Eu deixo ::i con
sciettci<L de V, Ex. a dupla aggresão que me 
fez. A Camara tlos Deputados e o paiz conhe
cem be111 <L V.Ex.e a rnim.?-<a.Republic<~ tenho 
tratticçõcs e V. Ex. nunca <tS ha. de Ger. Rc
publica e philosophia barata tem V. Ex. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO--Barata l P<Ll'a 
V. Ex. ct;eio-o bem, porque a não entende. 

Ouço lliZGr por tod<t a pa,rte e por todas as 
bocc<Ls que este ou aquelle estâ. cheio de ser
viços á Rcpublica. Não ha. quem occupe 
uma posi~ão qna não seja. um gmmlc servi
dor ~cu. A Rcpublic<~ está repleta de se!'Vi
dores l No entr·ctanto, YCjo-a <trrastando-se 
pelo sólo, traml'orm~tda. em um monstrengo 
que o Ministro tl<~. Fazenda lcYa a ponta-pés 
pa.ra. a valia conunwn. 

Boas intenções c bons desejos temol-os to
dos n(ls. :\I;ts dos hons desejos e da,s boRs 
intenções aos bons serviços vai n. enorme 
dü;t<wcia qnc sop;tr;t o sonho Lia realidade. 

desviar por uma vigorosa corrente Íle: 
ap;w·~os. 

Este relatorio é a. prova, irrecn~avcl in•\i,. 
cntivel, tL!Jsolut;t, de qn e o Mitllsiiro da Fa
zenda. se suppõe acümt dtL~ leis, das inst ituí· 
çrios, <1<1 Repnhlica, da propl'Í<L P atr·ia . Qllcm 
a.ssim dP.smor;üiza a inst ituição m ate1·, a es
pittltct dor~al, por assim O.izer. do ol'ga.n isuto 
cconomicu e JinancoíJ'o tlit Nação; C[LLCnt, 
pela form<t que vimos, se r cvolt.1., l lill'<J. o es
magar, conit':L um instituto destinado a o 
gl'il.nde p;tpol do fiscal d<trecdtct e d tL (lespeza 
publica, quer evülentemento t'etiral' de "u<t 
f1•ente, a!Ut~tttr tio seu c;tminho tud.o qnc 
pódc oppor olJices e diificuliladcs ;i. stm mar
clw .. B quem marclw. com <t lei, com •~ Vtll'· 
dado, eom u. ,justiç;t c com n m oral, não r e
ccl<1 fiscaliz<wliC'-~ nem se rcbclla contra o~ 
obst~Lculos qncas leis lev;~ntam contra <1 cor
rupçlio c a tlc::üdi;~. 

Por que esse ministro nlio te m eonsnlt;u lo, 
como cr<L rlo sen dnver este T l'i lm n;Ll? Pot' 
que lhe não snbmcttc :tu r egistro os a.otos c 
as resoluções rle sua past<t? Por qml expcdin 
~em reg-istr·o e depois (le o a lterar a set.t ta
lante, illegalmente, o regulamento rios im· 
postos de consumo~ Não (), nã.o púdc ser po1·· 
que víze o interesse publico. pontue o inter-! 
e.~se publico não existe fó t•a da lei, do licito o 
elo conveniente. 

!lias não sorprehcndc que assim. pt'ocetl~. 
quem é a exprc,;são de u m e r ro a.o snr v ic;tl 
de um<~. vontade Hlrrea. Jbchada :I mot'<tl su· 
ci;d c à~ convnnic ncüJ.s p olít icas, indiffc r e n i.e 
a tQ(la sorte~ de rela.çõr.s, a t odos os p rinci
pias de justiça. ; quem quer que todos se l he 
snbmett:~m ; quem, f<tzendo parte de n m go
verno, dc llc salto, si os colleg as se não cu r· 
vu.m a.os sons <lcSt',jos : ([Item, l~Omo eli ni co, '' 
inscnsí vel :~s dot•cs de sn:L clicntdla .. Que 
piJdc ll:wer de ;ldtnii'avel e m Sfl conduz ir «.t· 
bitt·a.d:uucnte nm homem, que, ao saber d~ 
critica. qtw aqui lhe tenlw leito llos actns. 
(\eb:ou osc;tpar-lhe dos l: tbios e sta phrusu ·, 

As ho'i~~ intcn,,ões vivem no uspirif.u, onrlc 
Yaguci<.tm in<!cci.'l<L~ c informes, cumo nevoa.s 
no espaço, e os btJns sPt'\' iços só existem 
quando tomam coPpo n<t hbtul'ia, eomo a.s 
montanhas nrt terl'a.. E pa.r1t que aquelles 
se tra.nsJ(H'titem nestes é precbo o impulso 
rle uma gr·anrln vontaile, muitas vezes de 
umu. grande rebeldia, e scmpr·c de uma. hmt:t 
1a1Joração do tempo, e este ainua não foi bas- « Deixe-o fallar ; o q tw p ó(Le consegnir 
tanto para opel'ar, entre nós, a tr1tnsfor- contra mim? Pt•cjudicar-mc p oli t ica.mcntc1í 
maçií,o dos bons desejos, que vejo em tud<t Ora, não pre ciso da política; a polític<\ é C!ttc ' 
pat•tc, em uma acção política conveniente, precisa de mim!» 
que não diviso em parte alguma. S .. Bx. equivocou-se, certament e. Elle prc· 

Admiro que o nobre Deputado pl'lu Rio cisa. da politica.; precisa para., mu nome rio 
Grande elo Sul, affeito a nma doutrimt CJue Thesonro, fazer accordos cmu o Banco d;~ 
nf~o despt•eza. u. acção (lo tmupo, como lhctor Repu blic<t ! ! 
do a.m1tdurecimcnto das idêa . .;, que 8e devetn Ha mais um facto. O Prefeito elo Districto 
fttndü• na virla social, venha dizer que são Feder:>.!, no cxcrciclo d.o seu ca,rgo c no itr 
serviços feitos á Republie<t desejos c inten- teresse do serviço publico, l l!c otliciou mm 
ções, intenções~ rlesejos que a maior parte duas, tt•cs, qua.í;ro vezes sohrc os nt1gocios 1 
d:.Ls vezes se evaporam :w contacto d<L rcali- sen ca.rgo, rd:tcionados com a pasta da f",t· 
d.:.ulc, como colummts do fumo ao sopro da zenda, c S. Ex. não deu a. menor r cs· 
r:tj:vla. posüt. 

J~t~ ?onalysa:va., Sr. Presidente, o t•cla.tot·i~ J . Atina.!, o Prefeito viu-se obri~;ulo a dil'i· 
!lo 1rtbunal do Contas, quando me d.crxc1 gtr-se au Pmwlcntc da Rcpubhca, que Sll 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 11:19- Página 20 de 46 

BESSÍO EM 4 DÉ SETEMBRO DE 1900'' 81 

entendeu com o seu Ministro, mas este con- Estudada a questão e lavmuo o meu parc
tinuou a não dar a resposta que a. civilidade cor, fui ao Thesouro; dirigi-me ao gabinete 
e o seu dever lhe impunham. rlo Minisíiro, guiado por um continuo que me 

Relativamente á -verificação de pode.r·es, disse jü. ter, desde ttlguns ·dias, ordem para 
no ultimo pleito dos candidatos de Matto me i.nt1•oduzir logo qw~ alli comparecesse. 
Grosso, caso que tanto e tão directamente Atra.vessci uma sab, onde di:visei alguns 
lhe interessava, dizia elle aos que o pro- collegas que, naturalmente, dese,javam fallar 
curavam para lhe fallar a respeito: não é a S. Ex., a quem entreguei() meu parecer 
commigo, é com o Campos Saltes. dizendo-lhe: 

o SR. YICTORINO MONTEI;tto-Entrctanto, «L~ia, é minha opinião, c é a verdadeira.» 
foi v. Ex. qúe lhe foi levar . p parecer. Não E sahi. No dia séguinte voltei. Elle já o 
são só os cães que lhe beijarri as mãos. (Stts- havia. lido. Discutimos e não houve meio de 
surro, protestos, apartes. Oi Sr. Presidente o convencer da incomp~~tibilidade do sobrí
redama attençao.) · nho, nem cUe, apezar {lc ·gastar uma hora 

em desenvolver ttrgumentos de lcguleo, de 
O SR. FAUSTo CARDoso-Não. São sómcnte me p~rsuadir do contrario. Afinal, disse-lhe: 

os cães que lhe beijam as mãos. Mas elle os «v. Ex:., não póde encarar esta questão 
tem de duas especies: os que lhe guardam a com serenidade e justiça ; é interessado e 
casa, e os que elledestaca e açula contra os não é ,jurisGa. Consulte a respeito o Se. La· 
que lhe criticam a administração. Ilayeto oll o Sr. Ruy Barbosa, e verá que não 

Sr. Presidente, ,lá narrei aqui, e ninguem o podem haver duas opiniões sobre o caso: 
ignora, o facto allegado pelo Sr. Deputado o homem é incompatível. O mais é e~ 
pelo Rio Grande do Sul. Vou contar de novo tarmos a perder tempo. Estotl convencido 
ess<t historia, já que S. Ex. a provocou. do que affirmo, c o que affirmo é o direito, o 

o Sr. Murtinho era meu medico. 'Preciso justo. E o senhor me não póde convencer do 
dizer que llle pagava, como os outros, adittn- contrario.» Disso S. Ex. «que eu me deixava 
tadamente as consultas. Durante estas, S.E:c levaL' peltt poli(;icagem c pelo partidarismo.» 
esquecido dos doentes ·que o esperavam, se « Engannrse, repliquei ; só me levo pela jus
demorava em convel'l!ar commigo sobre phi- tiça, c a p!'ovn. de que os seus adversarios 
tosophia e outros assumptos de interesse foram eleitos é (lUC, para serem reconhe
a.bstracto. nhecidos Dcputu.dos, basta que se approvem 

·Eleito Deputado, sorteado para a 4a com- as mesmas u.ctas que deram entrada no Se· 
missão de inquerito e designado para relator nado ao Sr. Metello. E é pela approvação 
das eleições de Matto Grosso, recebi por in~ destas que me bato e me hei de bater. Não 
termedio de um irmã.o do Sr. Ministro da é justo?» «0 Senhor, disse-me o Ministro, 
Fazenda um pedido deste para lhe f<tllai·. se submette ao .juizo do Sr. Laífayetc?» E 
Fui. S. Ex. me perguntou «se . j<t havia for- accrescentou : «Ao Se. Ruy Ba.rbo~a não 
ma.do juizo sobre as· eleições de Matto consulto ; é politico c apaixonado.» (<Acceito, 
Grosso.» Respondi-lhe: retorqui-lhe. Si o Sr. Lafayettc opinar de 

modo contt•ario ao meu, discutindo com cla-
«Não. Ainda. não examinei documento al- reza, precisão e logica 0 assumpto e me 

gum, mas ·pelo que deprehendi do deba.te convencer, submetter-me-hci. Mas v. Ex. 
travado no seio da ·Commissão, ha um C<tn- se ha de submetter tántbem ao meu voto, 
didato incompatível, que é seu sobrinho.» tal como fica eliminada esta incompatibi-

Retrucou-:m.e S. Ex.: «Não; não o é. Posso !idade». «Esperemos pelo Sr. Lafayette », 
garantir-lhe porque ouvi o Campos Salles a disse S. Ex., encerrando a nossa entrevista. ''· 
respeito e elle me disse que não havia iilCom- Consultado. 0 Sr. Lafayette deu. um parecer 
patibilidade alguma». sem argumentação, sem deducção, e que eu 
-O Sr. Campos Sallcs, disse-lhe eu, não é combati na argumentação que figura no meu 

autoridade no assumpto. Não lhe conheço do- discurso, parecer que o Sr. Ministro não me 
cumento algum que lhe atteste capacidade mandouapresentar,porquescnãoquel'iasub· 
jurídica e o defina como jurisconsulto. metter <i. minha condi~.ão, acceiliar o meu 

O facto de ser elle Presidente da Repu- voto. 
blica só póde implicar autoridade em tal Esses factos, de quo estavam a par os 
materia para aquelles que acham prazer em meus amigos, os meus cot•religionarios c até 
se despojar, em seu favor, de suas idéas e os in~eressados, como o Sl'. Luiz AdolpllO, 
em abdicar da propl'ia dignidade. E eu não Generoso Ponce c Antonio Azercdo, não . 
sou desse numero. Ponhamos, portanto, de cons·~itucm segredo para ninguem. Todos os 
parte essa opinião.· ~ conhecem. . 

Vou cstU!lar o caso e lhe direi com a O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- E' exacto; 
maior í:ranqueza o que pensar. E assentá mos não ha quem não saiba disso aqui na Ca-
em que eu o procuraria depois di~to. · mara. 

Camara v. v 11 
. . J 
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· o sn. FAUSTo CArwoso- Ntttumlmcntc. · de8poja.r rln suas pr'opi'ieda.des agricolas uma. 
Não fiz segredo, nem g-uardei reservas s?bre infillidade de fnzendeiros c atiruJ,os na misc, 
tal ttsssumpto. B pol'qile reservas ~ DeSCJ<WO. riu.; eis porque nã.o admiro que seja Minis
ou receia va por acaso quo o Sr. Murtwho tro da Fazenda um homem que dirige, trata 
me corrompesse? Ot·a, crtt mais facille-yal-o e sa.ncciona, por detráz das _cortinas, ás oc
eu a bo·m caminho~ . que cll? me conduzir a_o . cultas o acçordo de onde, de prestts aguçadas, 
mão. Accedi ao seu convite por uma dcll- devia sahit' csl:lc bull-dog, destinado a exc
cadeza, e ·-porque por meio nenhum, me cutttr a idéa d<t depradação dos .productores 
desdaritt do cum1wimento do nreu dever, do café, qtie se gerara e se nutrira em seu 
como rcprcscnta.nte da Nação. espirito.malctico, como ürn verme se nutre, 

se dila.tn. c. cresce nas dobras de um.intestino 
. · -Mas do tudo isso mo ficou uma stt';i.,fa.ção infeccionado; eis porque n~o tt<lmiro que 
intima; fui o unico a qttem esse homem sej<t Ministro da F<.tzend<t um homem que 
aspero, cheio de 1lcsprczo pelos homens c arrmne~:m ao . fogo uma, massa e rwrme 
pelas cousas, quç não trepida c~ dc~ ~ruit' o de }Japel-mocd<~, arrancada, das mãos do 
Tribuna,! de Contas, por· ser o tmtco wstru- contribuinte, n~zcndo crel' que, . com isso, 
mentó que se, lho póde OPJ?Ol: á obra d~ qe~- levant<:t a riqueza publicá, quando estti a 
truição d:1 nquczct lJraztlclm, Re dmg-w avolumar a riqueza-dos capitalistas que não 
para f<tllar sobre os negocias de Mtttto- pagam impostos, e o valor dos títulos do 
Grosso •. - f undinu-toan em 'POder dos seus patrões in
·.· E cu me ri delle. Ri-me, Sr. Presidente, glezes; eis porque não adro.iro que seja Mi
ri-me do }Joderoso Ministro u<t Fazenda. E nistro da Fazenda, um homem que nunca 
ainda me rio hoje. Rio-me, e só não admiro soffreu as influen(}ias do meio social c as do 
que ellc continue <t occuptw o alto cargo que tlá 1\.\milia, porque, rico, ficou a cavallciro 
occupa, porque não tomos -fibra nem fé, não do primcil'o, e, celibatario, do . segundo; c 
temos capacidade para, nos emocionarroos que, por isso mesmo que é celibéJ,tario e rico, 
collectivamente deante das lesões constantes, e, como tal, não possue alfectos puros -e pódo 
pro.f\lndas, Cl'Uei~ que olle faz á Constituição sem receio da lucta pela vida dar curso i1 

·e ás leis. liberdade, ás impulsões do seu caracter; quo 
se ~lte desprezo a tudo ·quanto tem indepen

Temos a sensibilidade polHica embotada; dencia, alma, eu orgia,· vigor, só encontr:.1 
n.ão repercutem em nol"sa.s almas os golpes. duas soc~edades, onde se sento satisfeito, 
que ferem o rlir•oito e a honra nacional; não alegre e feliz: a dos banqueiros, que lhe ex
sentimos. as dores mot·acs. pioram a posição, e a das mulher~ disso· 

Eis porque nfio admil'o que seja Ministro lutas, que ~he exploram a bolsa (ncio 
da Fazenda, um homem que intellectuà.l- apoiados; p1;otestos vel~eme.ntes; · apa1·tes; soam 
mente reprcsent<t o erro . e emocinalmente o os tympanos); eis porque, finalmente, não 
granito; ois pot'flHO não admiro que seja admiro que contjnúe como Ministro da Fa
Ministro dtt Fazenda um homem do cara- zenda um homem que manda reproduzir 11as 

·., · . cter fl'io, indilfcrentc, insensivcl ao bem e notas do Thesquro, nos .dinheiros Q.o Es~ado, 
> aos ideaes hurmtnos o que só comprchende e como symbolo <la Republica,. o ri.}trato de 

·cultiva, uma sorte de relações _as de subo r- meretrizes. · (P1·otestos vehementes ; . niío 
dinação á sua pessoa; eis porque não admiro apoiados; twnulto. O s,·. ,J?;~esiclente suspenda 
.quo sej<t Ministro da Fazenda um homem a sesscio.) 
· que· confunde os phenomenos soclaes que se · suspen-Je-se a sessão a 1 ho~·a e -a5 mi-
manife_stam, com as causas que os ·prO(lu- uutos. . 
zem, e guiado 11or essa falsa noção, leva Reabre-se a sessão a · 1 hora e 45 minutos 
ao llll\l o remedio concebido pela sua ce- da tarde. 
gueira; eis pot•que não admiro que seja Mi-
nistro da Fazond<t um homem que faz um · Co~~r~em li,},~\~ . Qs.Srs .• Gabr~elSalgado; 

. a.ecôrdo immot•al, illegal e lesivo aos · cofres SerzedeHo Corl'ê&, Ur~ano S~~_tos, Luiz Do" 
publicos com o maximo despre::;o pela lei, pelo Il)ingues, José Euzebio, Al)izio de Abreu, Joa· 
direito,, pela justiça e com o sacrificio pela, 1·i- quim Pires,, Virgil.~o B.rig~d<,>, . José ·. Avelino, 
queza ' pub~iclti eis porque não aclmiro que Joã<l L'ows, Teixeira de Sá, Pereira de Lyra, 

·seja . Ministro da ·Fazenda um homem que, Ma.laquias. ~nçal ves,. Esq~~raldino ~ndeira. 
para valorizar o café, lhe reduz-a producção, cornelio da. Fon~eca, R.()drigues Doria, : Saty-

. quando o · commel'Cio internaccional accusa ro Dias,; Eduard9 Ramos, Diony:sio Cerquei· 
um consumo maior; que, p<tra fazer essa re- ra., Paranbos Montenegro, Galdino ·Loreto, 
ducção, que lhe aconselha a vesguice intel- Celso dos Reis, Irineu ,Mac.bado, ·Henrique 
lectual, lança mão de um argent.a.rio, que La~d~n, Nelso:q de Vasconcel~os, .August o de 
transforma; em b«ll-dou de sequestro, para. Va.sconc~l,los, Sb..F.r~*·~, B.arros Franco .Ju· 
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nior, Lourenço Baptista, Pereira Lima, Joa
quim Breves, Rangel .Pestana, Viriato Mas
carenhas, José Bonifacio, Lamounier Godofre
do, Antonio Zacarias, Mayrink, Sa.bino . Bar
roso, Rodolpho Paixão, Oincinato Braga, Be
nedicto de Souza., Lindolpho Serra, Lamenha 
Lins, Soat'es dos Santos, Vespasiano de Albu-
querque e Alfredo Varella. ! 

! 
O Sr. Presidente-Hayendo nu· 

mero, vae-se proceder ás votações das ma
terias constantes da ordem do dia! 

Antes de submetter á votaoã,o'das matarias, 
vou submetter a votos as redacções flnaes e 
alguns prqjeotos que se acham sobt'e a mesa. 

São successivamente sém · debn.te appro
-vadas as redacções flna.es dos proJectos 
ns. 37 D, 52 O, 94 B, 98 A, 127 ê 128, de 1900, 
para serem enviadas ao Senado. · 

lV igualmente sem de bate, a.pprovada a 
red~cção final n. 27 B, de HlOO, para. ser en
viada á sancção. 

E' enviada á Oommissão de Policit1. a indi
cação do Sr. Alfredo Varella, a.nresentada na 
sessão de 3l de agosto. ·_ 

E' enviáda á Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça, paro. interpllr o St!U pa.· 
recer, o asumpto constante do parecer n. 81, 
de 1900. · 

São lidos e julgado!! objecto de deliberação 
os seguintes 

PROJEOTOS 

N. 132-1900 

Autori.ta o Podei' EtxJecutivo a ab~it· os creditas 
que ju~gar necesaarios, .PM'a mandar pro
ceder a discriminaçl:to dos terrenos de 
marinha6 situados nas margens dos rios 
na1legaveis, a começar pelo Estado do Ama
;onas 

o Congre:so Nacional resolve : . 
Art. 1.° Fica o Governo ~~outorizado a abrir 

os creditas que julgar necessarios para man
dar proceder l\ discriminaçã.odos terrenos de 
marinhas situados nas margens. dos rios 
navegaveis· até onde chegam as marés e fóra 
della.s, conforme a. legislação em vigor. 

Art. 2. 0 A discriminação começará no Es
ta:do do Amazonas. 

Art. 3. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das seqsões, 3 de setembro de 1900 • ....: 
Dionysio Oill'![te'éira, · . 

A' Oommissã;o de Constituição, Legislação 
e Justiça. · . 

ss 
N: 133-1900 

Determina que ficarão, pertencendo d UnitftJ' 
as terras nr1o submettidas t! jurisdicçl:to 
Naciona~ que forem incOJ-pora[l,u t10 ttwri
torio da llepublica em consequcnoia do aclos 
internaaionaes 

O Congresso Nacional resolvo: 
. Ã:r_:t. 1 ·•. As terras não submetida!:! á jul'IM· 

dwç~o ~acwnnl que forem incoi•pot'ILUil!l ao 
terr1tor10 dtL Republica, em consequl!nolu. 1lu 
actos in.ternacionaes, ficarão pot•toncendo ü 
União. , . · 

Art. ~- 0 São revogadas as dispol!lçO!Jll um 
contrarw. · 

Sala das sessões, 3 de setembro do 1000.
Dionysio Cerqueira.-N_iloPeçanlto..-A' Ontrt· 
missão de Constituição, Legisla~il.o o Juutlçl\, 

N. 131- 1900 

Fiooa os ve11ci-mentos do pessoal ria 81ltli'C&cu•la 
de Estado das Relações ExteJ•ion:w 

O Congresso Nacional resolve: 
Art·. I . o A tabella de vencimentol-1 1\o poli· 

soai da Secretaria de Estado due ltelnfJOea 
Exteriores se.râ a seguinte : 

Ministro de Estado : 
Ordenado •..••...• ~ ....... , ••• 
Rew?s~ntação._:·· •••••••..•.••• 

Director geral: 
Ordenado •.•• : ••••••• , , , , , • , , , 
Gratificação •.•..••.••.••••••. , 

Quatro directores de secção:. 
Ordenado ..................... , 
Gratificação ................ ~,., 

Quatro primeiros officiaes: 
Ordenado .••.• ; ............... . 
Gra.tifl.ca~o .••••••••••••••••• 

Quatro segundos officiaes: 
Ordenado ...•...•..•.• ; , . , .•• , 
Gratifica.ção, .• , ••••••..•. , • , , 

S13te aina_nuenses : 
Ordenado •••• ~ ••.•••• ; •••••••• 
Gra.tific5Ç~o ...•• :. •., •. ,., •.• 

. Um archivista: 
Ordenado ••.••.•• ; ............ . 
Gratificação •..•.••••• ; •••.•.• 

Um oficial de gabi~ete : 
Gra.titlca.ção .................. . 

24:000~000 
12:000$UOO 

.8:000$000 
4:000:000 

2J:000$000 
1.2:000$000 

Ie:ooo$ooo 
8:000$000 

12:800$000 
0:400$000 

113:800$000 
8:400,000 

4:0(0$000 
2:000$000 .. 

4:800$000. 
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Um auxilia.l' Lln. Directoria 
Geral: 
Grati licaçiio .............. , ... . 

Um porteiro: 
Ordenado ...................• 
Grati!icação .................. . 

Um ajudante de porteiro: 
Ordenado ........... _ ....•..... 
Gratilicação ....••.... , •....•.. 

Dous contínuos : 
Ort.lenado ........•...•..•.•... 
Gratificação .... ; ............. . 

Dous correios : 
Ordenado .........•.........•. 
Gratificação ..••....••........ 

1:200$000 

3:200$000 
I :600$000 

2:000$000 
1:000$000 

2:666$666 
1:333$333 

2:666$666 
1:333$333 

Art. 2. 0 O Governo poderá readmittir, 
como auxiliares, no quadro do pessoal da 
inesma Secretaria de Estado, os funccionarios 
diplomaticos ou consulares qne a ella já per-
tenceram, sem prejuizo daquelles que não 
receberam commissões fóra. do paiz. 

Art. 3. o Revogam-se as di.Sjlosições em con
trario. 

Sala das sessões, 3 de setembro ele 1900.
Gastão da Ounha.-Per.ei'(a de Lyra.- Adal
berto Guimarães.- Jose Avelino.- Lamenha 
Lins. 

N. 135- 1900 

Re gttla a competencia privativa do Congresso 
1Vflcional para orçar a 1·eccita, fixm· a des
peza (ede1·al annualmente e tomar as contas 
da ?'eceita e de;peza de cada exe1·cicio. 

(Vide projecLos ns. 13G '' 141 de 1900) 

Projecto de lei A 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Compete privativa.mente ao Con· 

gresso Nacional orçar a receita., fixar a des
peza Fllderal annualmente e tomar as contas 
da recoita e despeza de cada exercício. (Con
stituição, art. ::!4, § l 0 ). 

Art. 2." A receita será orçada para um 
pel'iodo de tres annos, durante o qual nenhu
ma proposta para sua modificação poderá ser 
aceita, si a iniciativa nuo fôr provocada em 
mensagem do ramo executivo do poder publico. 

Paragrapho unico. As tarifas aduaneiras 
serão votadas para um período de seis annos, 
e dentro dell) modificadas unicamente nas 
condições deste artigo. 

Art. 3. 0 As despezas publicas serão discri
minadas em tres leis: a lei do orçamento das 

• despezas permanentes, a do orçamento das 
despezas variaveis, a do orçamento das des
pezas extraordinarias. 

§ l. 0 O orçamento das des:pezas permanen
tes comprellenderá as verbas que por sua 
natureza tenham esse c!J,racter. Uma lei es
peeial dit·á quaes essas despezas. 

§ 2.0 O-orçamento das despezas variaveis 
comprehenderá as que se não registrem mt 
categoria do paragrapho anterior. . 

§ 3.0 O orçamento· das despezas extraordi
nc<l'ias, aquellas que hajam sido autorizadas 
por .creditos especiaes eextraordinarius, para 
attender a serviços cuja-execução exige prazo 
maior de um exercicio; estes .creuitos vigora
rão até a conclusão do serviço. 

Art. 4. 0 Nenhuma disposição alheia ás 
simples dotações dos di:fferentes serviços, ou 
aos impostos, poderá ser incluidtt nas leis 
orçamentares. 

Art. 5.0 Nenhuma disposição autorizando 
o Governo a arrendar ou alienar · bens do Eq
tado, ou a contrahir emprestimos, será in
cluida nas mesmas leis, sem a clausula da 
posterior approvação do Congresso, a não ser 
que o acto legi~lativo especifique as .condições 
dentro das quaes poderá fazer-se a operação 
ou declare que se realizará mediante concur
rencia publica. 

Art. 6. o Si o Congresso dissolver-se ou 
chegar ao fim do prazo da prorog-ação sem 
haver votnrlo os orçamentos, entender-se-ha 
que adoptou os do anuo antecedente, si forem 
os da despeza, e o do triennio anterior, si 
fór o d<t receita vigorando uns e outro até 
que se votem novos. 

Art. 7. o Quando a despeza nã.o tenha sido 
prevista nas leis qe orçamento ou quando a 
verba nã.o fôr suffl.cientemente dotada, o Go
verno solicitará do Congresso, si estive~· a . 
esse tempo reunido, na primeira hypothese 
um credito extraordinario e na segunda um 
credito supplementar. 

§ I. o Os credi tos extraordinarios, abertos 
pelo Governo na ausencia do Corpo Legisla
tivo, elevem subordinar-se aos SE>guintes pre
ceitos: 

I. Serem as despezas inaclia v eis. 
li. Ser o decreto referendado pelo ministro, 

a cuja repartição pertence o serviço. 
III. Haver assentimento do Ministro da Fa

zenda. 
IV. Dar-se conta ao Congresso na primeira 

reunião. 
§ 2. 0 Os creditas supplementares, nas con· 

dições elo paragrapho antecedente, devem 
obedecer aos mesmos preceitos e mais aos $e
guintes: 

I. Ser a despeza urgente e estar o serviço 
incluido nas tabellas que acompanham as leis 
orçamentaeias. Serão considerados motivos 



SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1900 85 

de urgencia as calamidades publicas, gUerras, 
f1.1Jtas de pagamentos cujo atrazo importe em 
desaire á nação. 

li. Terem-se passado os nove primeiros 
mezes do exercício. 

III. Não excederem de 2. 000: 000$, em cada 
éxercicío, os creditos desta natureza, podendo 
em caso de guerra subir aquella quantia · a 
5.000:000$000. . 

Art. 8." Não é permittido ao Governo im
putar a qualquer rubrica dos orçamentos cles
peza que nella não esteja comprehendida, 
3egundo as tabellas explicativas da proposta 
e as alterações nellas feitas pelo Corpo Legis
lativo. 

Art. 9. o O credito concedido para certo 
serviço não poderá ser augmentado com a re
ceita que delle provenha. 

Art. 10. A tomada de contas far-se-ha 
dentro dos tres primeiros mezes de cada sessão 
legislativa. Para esse fim, será apresentado 
ao Congresso, pelo Ministro da Fazenda, o ba
la.nço definitivo, comprehendencto as opera
ções realizadas nos doze mezes do exerci cio. 
O balanço conterá os seguintes dados: 

I. Na parte relativa á receita, a especie de 
imposto ou l'enda, a lei que a mandou co
brar, a importancia arrecadada, a que deixou 
de o ser, a discriminação da cobrança por 
Estados e repartições. · 

li. No que diz respeito <t despeza, o ob
jccto della., a lei que a autorizou, a quantia 
paga, a quem e por quem ; o resto a pagar, 
<t discriminação dos cmditos ordinarios, es
peciaes, extraordinarios e supplementa.res ; 
os excessos de credito ou de despeza em cada 
verba. 

III Os quadros demonstrativos da divida 
publica, a.ctiva e passiva. 

Art. 11. Este balanço será apresentado 
com mna proposta pant a approvação das 
contas do exercício, fixando deíinitivamente, 
tanto a receita e despeza a elle pertencentes, 
como aos anteriores. Na proposta justificar
se-hão todos os excessos de despeza e os mo
tivos de não haverem sido realisados os ser
viços conveilientemente autorizados. 

Art. 12. Approvando as contas, o Corpo 
Legislativo deliberará sobre os creditas com
plementares para as verbas excedidas, a que 
se refere o art. 7°. 

Art. 13. O Congresso poderá, a todo tempo, 
instituil' commissões de exame de qualquer 
das repartições publicas, para obter esclare
cimentos inuispensaveis ao desempenllo de 
:>mt missão, consultando os doemncntos com
probatarios das varias despezas. 

Art. 14. As contas administrativas são as 
que prestam os funceionarios, de qualquer 
ministerio, responsa veis pela arrecadação, 

guarda e dispendio de dinheiros ou outeos 
valores pertencimteB ae Estado. 

Art. 15. Revogam-se as disposiç:ões em 
conüario. 

Sala das sessõas, 31 de agosto de !900.
Alfredo Varella.-1lfarçal ele Escobar.-Bar
bosa Lima.-A' Commissão de Orçamento. 

N. 136-1900 

Estabelece quoes as verbas que devem ser com
prehenclidas no orçamento das despezas per
manentes 

(Vide projectos ns. 135, 137 a 14i de 1900) 

Sub-projecto de lei B 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." O orçamento das despezas perma

nentes comprehenderá as seguintes vel'bas: 
'a) subsidio do Presidente e Vice-Presidente 

da Republica; 
b) despeza com o palacio presidencial; 
c) subsidio a Deputados e Senadores; 
d) honorarios dos magistrados federaes; 
e) vencimentos dos ministros e secretarios 

de Estado; 
f) idem dos membros do Tribunal de Con-

~s; 
g) serviço da divida publica; 
n) garantia de juros a estradas de ferro; 
i) subvençã-J a companhias de navegação 

a vapor; 
j) ma,gistrados em disponibilidade; 
h) :pensionistas, apósentados e reformados. 
Art. 2." Revogam-ae as disposições em 

contrario. 
Sala das sessões, 31 de agosto de I 900.

Alfredo Varella.-M. de Escobar .-Barbosc~ 
Lima , -A' Commissão de Orçamento. 

N. 137-1900 

Fixa o dia 1 de jttlho ele cada anno para a 
reunião do Congresso Nacional 

Vide projectos ns. 135, 136, 138 a i4i de 1900 

Sub-projecto de lei C · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." O Congresso reunir-se-ha a l de 

julho de cada anuo. 
Art. 2." Revogam-se as disposições em 

contrario .. 
Sala das sessões, 31 de :tgosto de 1900.

Alfredo Va -relk.-11'!. de Escolhtr.-Barbosa 
Lima.-A' Commissão de Constituição, Le
gislação e Justi9a. 
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N. 138~1900 

Atttori3a o Go'IJ~rno a 1listriúui'r a cada um 
dos delegados fiscaes do Thesour·o a quanti t 
de 1: QOIJ$, a titulo de gnltificaçtío, pelo tra
ba~lw extraoPdina1·io ae seus relato1·ios an
nuaes 

Vide projecto ns. 136, 13', 137, 139 a 141, ' 
de :[900 

Sub·prqjecto de lei D 

O Congresw Nacional resolve: 
1\rt. L" E' aut.oriz~.~<do o Governo a distt'i· 

buh• 11 cada um dos delegados tlEcaes do The
souro a quanti2u de um conto ele réis, a titulo 
<le gratificação, pelo trabalho extraordinario 
de seus relatarias aunuaes. 

Art. 2. o Não terão direito á dita gratifi
caç[):o 013 delegados que até o fim do rnez de 
junho, não houverem fuito remess11. ao The
souro dos relatorios a que se refere o artigo 
anterior, e si estes não comprehemlerem os 
dados completos do movimento das dete
gaciu. . 

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

Sala das sessões, 31 de agosto de 1900.
Alfredo Varella.-M. de Escoba?·.-Barbosa 
Lima.-A' Commissão de Orçamento, 

N. 139-1900 

Estabelece as penalidades em que inco;·rerão 
por falta de cump1·imento dos delleves que 
indica, os 1·epresentantes eleitos para a to.,. 
mruf,t rle cont,ts, elos J11in istros de Estada e o 
presidente do Tribunal de Contas 

(Vida projectos ns. 135, 13ti, 137, i:38, 1.40 e 14'1, 
de 1900} 

Sub-projecto de lei E 

O Congresso Nacionn,l resolve: 
Art. 1. 0 Os representantes eleítos para a 

commissão de tomada de contas que, dentro 
do prazo do art. I O da. lei A, recebidos vela 
mesma os documentos necessarios, não hou
verem apresentado á C:lSI1 do Congresso 
respectiva, o p::trecer sobre as contas elo anno 
financeiro anterior, incorrerã.o na pena de 
serem declarados inhabeis parn, o alistamento 
eleitor<\], pelo tempo de sete annos. 

Art. 2. o Si, dentro dos dous primeiros me· 
zes de cada sessão legislativa, r•ão fór apre
sentado ao Congresso o balanço da receita e 
despeza do armo antecedente, incorrerá o 
Ministro de Estado da Fazenda na pena de 
perdadocargo e inl.labilitação para qualquer 

outro emprego ou funcção publica, durante 
um anuo. 

Paragrapho unico. Incorrerão o.s Ministros 
de E·stado il11 mesma p'ma, si no prazo a que 
se refere o art. 1°, não lwuverem feito ao 
Congresso a distribuição dos relatorios de suas 
respectivas pastas. 

Art. 3.a Si no mesmo prazo, o presidente 
do Tribunal de Contas não tiver apr-esentado 
ao Congresso o reh.ltorio anuual sobre as 
contas da receita. e despeza. incorrerá na 
pena, d.e perda. de categoria de presidente do 
tri4unal, para ella, não podendo ser outra 
vez designado dentro em. dous annos e multa. 
correspondente a um terço dos venGh 
mentos. 

Art. 4. o As resp~usabilidades enumera,das 
n11 presente lei não exclue.rn out~'as definidfU) 
na legi6hção anterior.· 

Art. 5. o Rovogam.:.;se as disp,osições ern 
contrario. 

Sala (las se:>sões, 31 de agosto de 1900 . ~ 
Alfredo VareUa .. ~ll-t. de Eicobq,1'.~ Barbosa 
Lima,..,_A' Comll}issão de OO!l!'Htuiç~o., 4egis
lação e Jt.mtimt •. 

N. l40-l90ü 

Dá des.ignaçc!o d~J Commissiío de Oum'lla d,a 
Constltttiçao c das Leis. á que ~- Úlcumbic!a 
das furtcçães a qtfe se t•efere o a.rt, 5° dctr 
~il:i n. 27, ae 7 de janeiro. ae :1892, e. dá 
outras providencias 

(Vide pFojectos ns .. i35 ~- !39 e Hl, ds 1900} 

Sub-projecto de lei F 

O Congresso Nacional ré)Solvo: 
Art. L" A Commíssão incumbida das 

funcções que resa o art, 5A dt.t lei n. 27, de 
7 de jarteiro tle 1892, será. a Commissão da 
Guarda da Constituição e das Leis. 

Art. 2." Os membros da ditu. Commissão 
que em tempo não houverem denunc.iado 
qualquer infracção da Constituição e das 
leis, serão, ipso facto, . declar&dos inha
beis para o alistamento eleitc>ral, por sete 
annos. 

Art. 3.° Constituirá prova para os e:ffeitos 
do artigo anterior o recibo oxhibido por 
qualquer cidadão de officio entregue á Com· 
missão apontando a violação, e por esta não 
sujeito ao juizo do Congt•esso, 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Saladas sessões, 31 de agosto de 1900.
Alfredo Vm·ella.-111. de Escobar. -Barbosa 
Lima.-A' Commiss[í.o de Çonstituição, Legis
lação e Justiça, 
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N. lll - 1 000 ' f COll<idnr.lnt]O q11C O J(J!llo\lto u:1 indnstria rle 

IIJvrarJa multo co;•p~r~• P"-rt> eose alto do.< i-
D~·rJ . ra f)ln· : •{.!.fo,· ~n:. in'l;""fJ..Jri.'U~cal, p~tl'a.. H dc;~-.lll/.7i~; 

aíj'ccliüu ~Hvc~fliiHI '.~ '!os c~trg:Js ot' (itn t•çõe~ ll'OlJ:..Í r l r~raudo que a l\bsul•d;\ c \.1Ssificaç.ão da 
fjHe meiWl!J{l:l, (!, pr.-t).~ t rlcdora..ç·i'í.o de bC71-S ttrtfil, Jmnondo ;.1 tnx.t i lO :380 reis P OI' k ilo 
q;u~ l'ossurcr1i as cl~t u·: ou uomeodos jJ(lJ 'tl ,·.os l~vrn~ impc:rta.dos, ao l) .. t;iliO qur. est:1 be
,, (os - l ·:ce a t:tJCl t!o ;,:;o réi;, p.n·a. o ldlo llll pa:pel 

(\'cole pro.i•' ;\o3 n <. 11.; ~ llü tl•J !.~üOJ 

Art. t." P~u~n. a. on·l.)cU·-,;a in\-csi:iduro. (lo.g 
Ci.\i1S"ü3 ou f11ncç~0S ~~ltca~1t·3 mcnüi~n:túost_ t'~ 
ol •rlg,ltol.'ia o i!ldt~pen.;avol " l"' ·,·11:1 úccht· 
r:tção 1le bens ~tt<' P'·S5U!\m o3 eloitos oa 
ll(Jll16U.Ilos paPa elles. 

Ag fur:.cçõ.~s são c:sü1s! 

ns~ctina.Jo propri;J pat~n ilvt·os.-protege a 
índusll'Ía cstmngeit'<t o impnssibilit1t a con-
c•lrrencin. nacional; . 

consitlerando que os poaco~ livros editados 
:l rJ:Ü são as deslilla·.~os il instmcção publica, 
todfn:: de pt'lpel inferio1,, que maí~ provocanl 
,,,·er.,[o aos meninos do quo att o';\ctlvos, pelo 
seu feio aspecto c nc:Jtm:rm cstl!e tlca; 

considerando aiml:t qwl U.> c la.ssifieaçõ>:s 
dispa!'W Jl<t t;oxaçiin do p:1pel entra.do pelas 
al[<l!ldegas, l\C:I,\'l'C ta gl'IW~S p l'Cj1\ÍZOS Ol(} 
oommm·cio, su3cil•<ndo contínuos reeursos 

!. De pt'esil.knte ou vicc-pre.êHcnt~! dil 
(HtiJiica. 

H. Du mlnbtrl·~s de Eita1lo. 

n8. que l~nt•J po!'lurl,am ~ rnMclta <.\o' n egocias 
a.i.lmiubtmtivos, ~';nl resulhd,, ne nltu ru 
real; 

H!. De minis\1·o;; do Snpr·cmo Tribun:ll e 
) j 11i ZPS ~t~eCiOilQ/·$, 

.IV. nr r·ept· .. •senLtnh> :w Oongre.s:;o Na-
CJ,.H HLI. , 

v. !le mmnltros 1l11 TJ'ibnn11l !le Cont<l:> 
l~ir-c;:~ LOJ 'f!S d;L~ Sr,cw Atn.riu!) de i·~ ~~arl.J. 

cmr:;i!ler.anào nw.is r111e eonvém c:;t~t he1oce-r 
um•• cli.ssdicaçií.o quo ponh~ um t~rmo l\S con
timm~ dtiYirl~~ o dê (:Stttbiliila<le tiS r.la~sificn· 
.;í'ítlô thstc !)"\Oero, fomnntn.nrló ao mesmo 
f;ompo en~ müis !at~go. c m:\~~ 1 l i~na esc. r\ 1~ o 

e cornmorcw i:l l'axtlAti'O tio /1 H<ll' iit, sem pr e· 

VI. De (llnpregado3 do fisco. 
P<~1'tig'Npilo unit~o. Aos mini.<lro~ de fis

larlo é Cucult:l<lo nsmutleom " cx·Jrcicio do 
eapgo !u~ks d<'l rr.:lli?.~l.dfl. a det.•ln,l~~l çiio de bc11~ . 
itizrnrio·a denll·o :le tt frt\l. l'!elllit:: ,.l. 

A!'t. 2.<~ Eut1'r.gun o í11 rentill*io no Tl·lhu
llil.l•.I·J C'.lHl:t~, L<i'it o rCSiH)Ctivn pt'("i.fcnLe 
plll•lk!lll' 1\.Srlncl:un~:'J,;.: du lll ''"'Jo, lll'"''lan:lo 
ll.l't·!ti\-·:"1' o iJrfgitD l. 

.\!'1;. :v C tbe: ·ú rto ci•l :ulao ().!lO Ir ou v t. l' 
P.ünl l"ifHl~d o na.J•a o et.injw<~inwnto dr·,:-:, tl:.dic.lns 
1~:'t.J)\tultut_q~ i1us a.J·t t{ . ~1·1. ::\.1 ;)~ ~n(j, ~nn~ 
:~:~ I c ~2:2 ~ !lo Co'li~o Pen~~!, a m~tarle r.h h !·J
put·l:tncin. dr~ s. rc~.P·:!Cti v as mul ~·. 1s. 

Art. ·L ., R.cvog:lm-~·c as ~1i~po~~i(j~J ·~.s em 
contnu·io. 

Sal:t (J:J.S w~slícs, :; t de ag·n~to do WOO . 
Atf,. t'do Vm·el/,,_ - iif. de .E.,~olwl·.- lJ,'wbosq 
Lima ~-A'Comml~~5.o d e Constí tuíçiit1, J..c g· is~ 
hl,;.ii:o c .Just.il:.a. · 

,..<'Con:~;i- lc.~r:"lwlo qn~~ íur .. mmho tV J Congre~20 
Nnclnn :ü «~.n i ma.:· ~ n o p;1i'l. , o d.e~mnr1llv_i .. 
1nent() das lel.tr·as, n.et•:·:-: o ~ç ion~ia'i» í~~f)1~s~·~1~ 
htição , Mi, S5, 11. ~) ; . . 

jnim do fi>CO; 

O Con\(r,);;so N;\don:J!I'csolvc : 

Art. 1." l'iüa altcradn. a t1trH;• mrerente no 
paJKl\, lLJ scguintll mo•lo: 

r. P;l pel !)l!l Jll~tS,):I de I] 11rtlqnm'. q ualid~~le 
1xtm n. r,,l,lJ'iell<,HO !lo papel, l' 1ln 5 rm~, 
t•azilo 5 "/ ... 

il. p,.,,H,I Jl1l':t ilnp_,.,,ssii.o, 1\:" ~.J tin ~:ln o do 
t]IW[t]il!;f' {)Jit,J'I \ qna\;d:llltl- \;.!lU f ~() 1'11IB, 
rn ziir.1 ~!:.! 1/:!. u f il• 

A t·t. 2 ." .\~~et·t ~Sl~(~ ll t•.\ .. ~n n;t. tlll·i ftt. log-o depois 
tk.'1Lo :ll"li ~n, 1\ Hognlnto ob::.:. nt· ~· aç.ii.u: «Sel·i."t 
~;on~idm\"t ; lll p;tp~~1 de. impl'rf{~il,(l, :l~-~~rtinrvio ou 
simpic3, todo e rpl:dqnrJ' P''f"!l hr:ut~o . asse
t.!llil:lo ou simples q1le hvm• no mllllmo o 
('ormalo de Gox ;JO t:e n t imetJ·m ». 

A~·t. 3.0 l~cvogam~~c as dispo~:i ç;õ.1~ em 
contrario. 

Sala das sessões , 31 de agosto de 1900.
Al(,·erlo Ya>·a/.ta.-M. de Esco!Ja1'.- A' Com-. 
missão ele Tar ilits. 

E' rtnnuncitvl:L :1 volaç[o (ltl proj ect o 
n. 96 A. •.lo 1000, com ]"we~,Cl' sohro ern ~n<i [IB 
o ll't~J·•~ c id :t~ p:lrit ;t 2" <I i scns;;iio do pr{)jccto 
n. 9G, desto a nno, que fixa i1 <lo.:< p~.z:\ do Ml
n iRtol'io rLI, 1.1urinha p:n'tt 19cll (~" diS<~IIS$ií.O]. 

Postos n. votos, sií.o approva..Jos em '2 ' dis, 
cu~~ã.o os segnintes a.l'tigos do 
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PROJ[WTO 

N. 9ô A-1900 

Art. O Presidente da Republica e t\uto
rizado a despendel' pelo Ministerio da Ma
rinha, com o3 serviços designados nos se
guint~ verbas, (I qnantb do ~3.076:977$754 
em pa.pel 

1 • Seeretaria de Estado 
(Como mt pt•oposta). 

2. C o n se I h o Naval 
(Idem) ... . .•...•... 

:-!. Q u a r t e 1 General 
(Idem) ............ . 

4. SupremoTribunalMi
Iitar (Idem) .....••. 

5. Contadoria. (Idem) .... 
6, commissariatlo Geral 

(Idem) ..•.•...••.•• 
7. Auditoria (Idem} ..•. 
8. Corpo da Armada 

(Idem) .......••. . . . 
9. Corpo de Marinheiros 

Nacionaes (Idem) ... 
10. Corpo de I nf<tntat•ia 

de Marinha (!nem) •• 
ll • Arsenaes (Idem) . • ... 
12. Capitanias de Portos 

(laem) ... • •.•...... 
13. BaliZtlfO@to de portos 

(ld.em) ......•.•.... 
14. I•'orça Naval (ltlem). 
15. Hospítaes (Idem) .... 
16. Carta Ma r i ti ma 

(Idem) ..... . ...... . 
17. Escola Naval (lde.m). 
]8. Reformados (ldem) .•. 
19. Companhia de luva-

tidos (Idem) ....... . 
20. Armamento e equi

pttmento (Idem) ..• 
21. Munições de bocca 

(ld~m) .......... . 
22. Munições ., Navaes 

(ídom; ••....•.... 
23. Material de con· 

atrucções (Idem) .. 
24. Obras (iJem) •. • . .• 
25. Com busti vel (Idem) 
26. l<'r;-tes, paF.Sag-ens , 

~>JUdas de cudto e 
commi>sões de s<t· 
ques (Ide m) ..... . 

27. Eventuaes (lllcm) .. 

Ouro Papel 

205:007$000 

46:000$000 

D0:231$000 

26;040$000 
162:070$000 

43:760$000 
15:800$000 

2. 782:680$000 

1.399 :400$000 

280:0ô3$200 
:l.ô78: lél4$ô50 

3114:679$000 

50:000$000 
3. 172:001$7913 

3::!5:225$000 

580: 532$000 
355 : 1 00$000 
686:354$108 

92:000$000 

70:000$000 

5. s:w: 000$000 

800: 000$000 

750:000$000 
180 :()00$000 
(j1J :000$000 

250:000$000 
200:000;Ji000 

Fica o !'o1ler Executivo :nllol' i· 

de tie5peza., creaç.ão ou suppressã.o de em. 
pregos, augmeuto ou di minuição de venci. 
mentos; 

ú) a vender o material reputado inutil, 
a.proveitanclo o prodncto dil. venda nos re 
pnros do material fluctuau te; 

c) a importar dkectamente do exterior o 
combustivnl neccssario a e~qua.dr11, arsenaes 
e outras repartições da mar inha, mellíantc 
0ontracto por concurreuoía publica ; 

di a. desenvolver o serviço tlc soccorro 
U[l.val com os recllrEos para. esse fim destina. 
dos na lei da receita. 

E' annunciada a votaçilo da sag1Jinte emen. 
th~ á ~·ubrica n.l, o1fereoüla pelos Srs.Nelson 
de Vasconcellos e outro: 

«Secretaria da Estado -A's consignações 
para, material:- accrescente-sa de l :200$000 
para pagamento de aluguel da casa para o 
porteu·o, i st.melhança do que está em vigor 
com r e I ação aos port~iros de repa.rtiçõe~ 
déste e dos demD.is ministenos.» 

Posta a votos a referida emenda do! 
Srs. Nelsou de VascorJCellos c outro, li a 
mesm\\ r(lj?itada. 

O Sr. Lagclen (pettt ordem)-Signa
tario !la emenda. que V. Ex. acaba de decla
rat' rejeitatl<J. o ]lU.r<~c.:emto·me não ha.ver nu
mero na Casa, requ&iro a V. Ex. qlte se digne 
procede!' á. verticação da vo tação. 
Proc~Jendo·se á verific<tção, roconhece-se 

qu& votaram a r:tvor 18 e contra 80 Srs. 
Deputados -total 98. 

O 81•. Presidenl:e - Não lh\ nu
mero. V:w se pro~eiler a cham:u la. 

P roceuemlo -se á chamada, verifica ·se te
rem ~e ausentado os Srs. Ga.ldíno Loreto, 
Pinheiro Junior, Augusto de Va.~coucellos, 
Deocleciano f'le Souz;t, Lamou uier Uouorredo, 
Hivada.vi~\ Corrêa e Aurelhmo Ba.rl!o~a . 

O S1·. Prel!lideu.te - Respondora.m 
á. chamada 112 Srs. uoputados. Ha, portan to, 
numero p:u•a se proseguir r'::~s votações . 

Subrne~tidcl de novo a. vr.tos ~t referida. 
emenda. à rubrica. n. I, r cconhcce·se terem 
votauo a J'avur 19 Sr~ . Vep ntudos e contra 82 
-!Ol. 

O Sr. Presidenil.e - Não ha nu
mero. Vae-se proce.der a n' •v:• chamada . 

Procedendo-~e á chamada , verifiCi1-se te
rem se ausentãdo os Srs. Martins Teixeira, 
Adolpllo Gord•J, Azoveuo Marque~, Victo t•ino 
.MoJJteiro e Am·oliano Barbosa. Art. 

zado: O Sa•. l~t•esidj~nto- Respouder<1ffi 
a) a rever os ro;.tularnenlos das !'ep11 rli· á chamaria. l!O St•6. Dr•pu ~ados . !:la, portanto,. 

ções do i'dirJisterio du. Mnr-inlla., sem augmento uumero par11 ~1;1 );>1\ISf.lgUit• nas votações. 
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Procedendo-se á. votação da emenda dos 
Srs. Nelson de Vasconcellos e outros, a. ru
l!ríca o. 1, é a mesma rejeitada por 87 votos 
contra 20-total -107 Srs. Deputados. 

E' annunoiada. a votação da seguinte 
emenda á rubrica n. 2, o!Terecida. pelo 
Sr. Rangel Pestana.: 

.:Conselho Naval-em vez de 46:50()$,dign-se 
-17:700$, diminuido de 34 :000$000. 

Dos consultores militares, que pa.ssnrão n 
peroober pela verba.-Fot'Ç<.\ Naval - é au:.. 
gmentada de 5:700$, pelo pessoal da secra
taria crea.da pelo dooreto n. 3 .2Q7, de 24 de 
maio da 1899.:~> 

Posta. a votos, é rejeitada a refet•ida emenda 
á rnbr·ica n. 2. 

E'annunciada a votação da seguinte emenda 
á rubl'ica. n . 6, o1Torecida pelo Sr. Bar bosa 
Lima . 

«Commissa.riado Ger-al, accroscente-se:
Mestre de otllcina de córte, 300 dias uteis, a 
8$ por dia: - 2:400$- diminuindo-se essa 
quantia da. verba lO da. tabetla.:s> 

O Sr. Barbosa Lima (pela or
rlem)-A Commissã.o de Orçamento, pelo orgão 
1lo ~eu relator, se declara contraria a emenda, 
por·q ue traz au gmento de despeza. 

A emenda. não traz a.ugmento de despeza.; 
é n modificação da verba respectiva. de uma 
t.~ bella para outra tornando mais clara a 
adoptação orçamentaria •. 

O Sr. Ntlo Peçanha-Do exame 
quo n Commissã.o fe:r. da emenda do nobre 
De1mta.do, não se deprehende isto que o 
nobre Deputado acaba. de ponrlora.r. Nós estu
damos com o devido l'espeíto a emeuda de 
s . Ex., e achamos que a. que esté. na ultima. 
paginn. do impmsso e a que não Ira~ au
gmento de despeza. 

Posta a. votos. é rejeitada a. referida ·"menda 
á r>lbt•ica n. 6, do Sr. Barbosa. Lima. 

B' annuneinda a votação da seguinte emen
da à rubrica. n. 7, offerecida. pelo Sr. Oscar 
Godoy. 

<Accrescente-se onde convier: 

aprendizes do arsenal, a que teem direito os 
alumnos da escol>\ de maehinas.:~> 

E' a.nnunciada. a vctaçã.o da ~egninte 
emenda, offerooida pelo Sr. Ra.n~el Pes
tana.; 

«Na rubrica- Arsenaes-accrescente-se
inclusive ·30:000$, para pagar as dio.rias aos 
aprendizes alumnos do curso de machinas, 
vencidas no corrente anuo de 1900, nos ter
mos dos decretos n. 3.233, de 17 do mo.rço 
de 1899, art. 63 e n. 3.652, d.e 2 lle maio de 
1900, a.rt. 84 . :I> 

O SI". Nilo Peçanha (pela ordem( 
-0 pensameuto da. emenda do Sr. R.an!l'el 
Pestana., que· a. Cama.ra. vn.e votar, está contldo 
na. em>.nda anterlor,que a Ca.man a.pprovou. 

A Commissã.o julga prejudicada esta 
emenda. 

E' considerada prejudicada a referid<~emen· 
da á rubrica-Arsenaes-do Sr. H.angel Pes· 
tana.. 

Posta. a votos,é rejeitada a. seguinte emeod1~ 
do Sr. Oscar God(•y: 

«A' tabella. n. !l-Pessoal de maclúnas do 
se1•viço do arsenal : substitua-se por : 16 
machinistas contractaúos, a 10$, em 365 olias, 
58:4.00$000.» 

E' aonunciada. a votação da seguinte emen
da., ú. rubrica n. 11, do Sr. Fausto Car
doso. 

-«<nde oonvlor: 
Augmente-se a verba de modo que os ser

ventes do Arsenal de Marinha da C\pital Fe
deral tenham o accrescimo de 1$ eu1 sua.s 
diarias:o. 

O Sr. Nilo Peçnnha (pelv. ordem.) 
N;~. segund~. -pagina do impresoo se contém G 
parecer da Com rnl>síío sobre n emend~ D. 4. 
Abl hu. um erro typographico . Esta emenda. 
esta prejudicada com a rejeição da omendu. do 
Sr. Oscar Godoy. 

O Sr. Presidente-Esta emenU.a. 
não está. p~udicada.. 

O Sli.. NILO Psç.;..NRA.- A Camara pód.e vo
tar a favor ou contra, mas no espírito da. 
Com missão estil prejudicada. 

Posta a votos, é rejeitada a referida emenda 
do Sr. Fausto Cnraoso . 

Dos 7:200$, consignados pn.ra. a. Auditoria 
ele Marinha, fixem-se em 6:000$ o ordenado 
do au:tilh\r dD auditor e 1:200$, igualmente 
repartidos entre o escriviio e o otllcbl de juf
tiça.~ 

Po~to. a votos, é rejeita.d:~ a. referi1~ll. emen- E'. annun.c!ada a. vgtacão d~ seguiot~ emen-
da á rubrica n. 7 do Sr. Oscar Godoy. da a. rubr1ca n . l ~:«ACcrescente-se. send~ 

' as patromor11~s providas nos termos da let 
E' posta a votos e approvada a s~guinte n. 478, de 1899. 

emouola do ilr. Augusto Severo: I 
<:\'verba n . 11-augmente-se de 20:000$, O Sa·. Neiva (peta ordcn.)-Sr. Presi-

(\éstintt.dos ~ pagamento dos ~alarias do d.Bnte, sobre esta emenda. &cel'CII. dos patro-
Ctun:lra. V. V 1~ 
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.morias, o proprío relato. t' rl iz qnc n:Lo está I :lt'J'ntl. ond:"·:t , p·~.t·:.l, turmir_t,ll' . n~ rt lti.mo,.· JW
longe de uccei tv.r, quando o projecto p:l.~ < l\ 1: •' intlr•~ ri r) mcrt riJ ~,; ul'~v . . qwwr lo lll ll:t 111 ::1'1'·· 
no Senado. t' IIJ> ~:Lo yjolcnt:L dr;';Pl'll1U1f!tt o l cJv ;trl.t:un:''~'' '' 

A Camara j;i. votou nqui isto; não t~ um•1 !'h~es:;:'io . Q11:tesqum· r1 1111 f,J~sr)Jn ••~ :ul.ng-:u,;<J<'> 
innovnção. por mim f'cn·mrrlarlas; (]II<~I•JU< •r· 'I" '' lu~'' ' ·' . u 

A C>lffiat•a já g-:1ra.ntiu os cli r•ei to~ rlos p:l· pcnsrun t;mo por mun ~nnrl;lo~rl>J., 11111a •'<"-l.t:L 
tl'ões-móres e approvando esta emenda, ôal'a <l r~ve li/·:Ll' :r.ssonta<h: ':' qne 0 l<t"l.<l at·g:udo~ 
um11prova ;ia. sul> coherencia. Júo avi l ~il.eorno <.lll\"1 rll.wt',llnm a.o Llnptr t::t•l•: 

O St N p . • . _ \.. c· ril<ir\ não pó:le qnll o d!:Hnn<:.JOlt . nt)m "·~ 1 •al'i:LrlltillW, !JlH' ,, 
~ . . rr.o ~ BÇANin t a ' OUYÍll, Ht<.l~ "· fJ!ll~m u lll':ttteon. . 

votar gr.tduilçoes · l·~· inC'n:u·1·:w•·l a rninlu •lôt• P o mp.n ~:a.el'i-
. O SR. NEIVA-Pódc . Isto não é cous:t do ficio, v:·od•1zindo, t•umu lm q11atl'O rli<t~ 11 fa.•:••. 

a t•co da velha. Nos or~lLrnen tos teem-se votado a ttn:1h·.;p <lt l mi.':Ell'aTcl cst:lflo e·:nnom'ie<J ,, 
tanta causa!! Em to.!o caso, cumpro o meu nn,wc\.iit·u 1lu nw.u paiz e 1lo~ acto~ •l.o i\Ii
devor, cllamando a attençiio dil Omnal'O. para ni.;t l'o qun dil'ig-:~ c•S:><• r:uno da JHilJ ik :t 
esta emenda; si não qui7.cr appt·oval-a- stta :ulmi uistr:H·ilo . .\la<. uão o IJ:)deis mt~<LI ' . 
alma, snil palma. . lil-n so l! pt·,)qs i nconcn.::~as . :í. llll. d1• pl'i n-

En_Jboro. a votação não s~j:í. nominn1, gnar- eipios ineont:>.;t.;L\'<~ i s, _J:aciodnio~ cun .·:tL~n :~
da.rel de memorm os no1~1_eS dos que vtlta.rem do~, um:t. Jogic::• wtPI J'l 'J'" ; log-w~ .. J'a t:J"' ' ' · 
c?ntr:\, pa.ru. ~n1 occasm.o op~:~rtun(l. }lotlor nio~. pl'ini·ipio.;" }Jl'U\'<ts , ((Hn. ]J:LJ':t ~" rJ.;_;. 
1hzer quo.es os mcoherent-es . (Uuos.) t t·uü·c: ll , cxi ~'·:m ]Jt'oYa.-s (lt ll\ l!~mo , ·;Lful' . 

ESsa. em~nda. .mà.htlã provP.r os ~rgos _de pl'iacipio.~ '" ' \gu:t.l n~t·:Leld:uli\ l':tcionin it>:-; rh' 
patrões-mores tle accordo com a lc1 n . 4,s, con;rtrH.::çii:o il\ent,ie:L I' logic;L dn con J;,•x t ll l':t 
de 1897 . . . . . cQniralcnte. 

Cu!Ilpt1a-se :\ let e faça•se um acto ~e J u~t1_- ~;\u t"· 1ni;\ gdt:1 c p Jio tnmnllo 'JI ''' ~~~ 
ça áquell~s que comoçaf:\111 como mo.rtnlle tr~s rt.nni<l tli li ~L :t YL'l~l;u ll:, ou o <pm pill' t:d . ;: ·. 
e teem dn•etto n. es~a. t·ccomp<msa. (11lmlu enun(!. i:t; (~ <b;p,Jj:<nd o-;L 1h srns <Lpp:ll'i'.:I<:I <.L·< 
bem .) IHlfl:itll: \,1\ul'aS, d('. S!)US :tt;l.\"i tH [';tiS•lS, f) 1.,.,,.,,. 

Posta a votos, e l'<'ieit~da a t'!:lCetiua. lan<lu- l ltn o _en u n:·~:ull,~ e intim.u. 
emenda, O St•. :<I1m>tn • d,. l•:tzr-nd:t t :tm n:tt.m•:tl-

n'\on"tl11 1ll !el ~~ .ia.t'la.lut'nt ,_ !, :l,1n rgos ne~t: t. C u.~:t. c , 
O Sr.Neiva (pela 

fi cação du votação. 
onJer,•) requer vol'i· 11 t[llC <!ll t! t~spnr·:~. ~~~~~t:)5 (~ •!'t" ...-,•.nh:t~n :~ l.l'i· 

1.1\UHt tld \mdel-u rl;ts acctrs:tçiL•~ rpw lhn liz. 
CO fll <L mc.oma tbut•l iHmt " li;;tlcb; ln CrJIIl <.[li(! 
"· c ll.it subi. 1J:L t': t, n:~. <ldllS<~ rl;c hon1·a n:tdl!· 
n~. l o d:.L !'<Jr~un<L puhlie<t, as ].JnHlnzit·, ,; <1111: 
o dcl'und:un , ücntonstr;tnd • .> •JUO r:lle n:Lu :ur · 
dort mal r crlnzj,[o ;' J..tt'o;Jnec,,~u •lu <::di'. 
qnan•lo :\ pro:,ur·.• i 11 ".rwn:wion:LI d C"l:>O !~' '" <~ t·o 
f~ X Ct~dia. ;t.sn;t. olll"'-J·ta.; qnr~ n;í.n or·eou 'l'H\i-
11\alHi•> Ji:tpnl·moetla., 1::tnt.u mais n nc~C<;.;;u·io 
ii,., 1\C.JS.'":\:l.S 1'\~l;u~\H~S th ~ t l~uea., tpian to, (~ t 't.'J~f.c l , 

so J ilu~ um p:Liz pohl'•' · S<~lll \·il;:tJi,Ja,ll', llnll\ 
1 '1lt'l'g i ~~. :-);Jlll f:LcHf t ( :ult•.~ f'.~pa.n~ i \'a~ tl el'f';l 

dtli'!l~. l'tHl n <ttrul:r rl:l ot~ I ! ! J il t•·:•J!IuJili,::t e :lll· 
Lumato. n;t lill:tllC<' i l·a; rJ nC' n:õ,o lilltun ;l \'<'1'· 
ilarlc as.~ng:m·antlo t: Jn Sl!ll J'<!l:Lt:•r io lt:J. \'t>l' 
l'OS"<tt:trlo e inein:,r adu todos os titttlo~ do 
ompt·êStimo de !;).-;!), qu;uHio ~ú inci1H~ 1·on o~ 
que, desde muilos :w:w.>. j :tzi<tJn . p a.gos JJ<J 

Thesouro, e o~ r.~st:tntes, rmt <FI ~.ntilbvl o dn 
l8.350, aituh cst[-to nas mã.os rlos pol't<vtul'<•~ 
respectivos. 

Pracedemlo-se á v~rificaçito, re~.onhece-sc 
terem votado a favor 45 Sr>. Deputados e 
cont r·a 60-;-total l 05. 

O Si•. Presideni.e- Nã.o h!l. nnma• 
ro. Vne-se proceder de no\·o i• chamado.. 

Procedemlo-se ú ch::Lin:tda, \'Brifica-se f.c l'•llll· 
se ausentarto os S1·s . Anizio •la Abre u, .foiio 
Lopes, Ra.ymmHio de Mil'<Lillla, S:'t F t•<:it'u c 
Antonino Fialho. 

O Sr. Pc•e,;ident;e- RespotHlcram 
it chamada 108 Srs. Deputal.lM, mas, ~n·iden
tenJente n[í.o h :::. nu mero no r~cinto p~ l':t se 
proseguir nas votaçürJs. Nestas con•.liçõcs a 
Ca.mt\ rO. <ls tú. a. perder t empo a l'llpet ir cha 
madas (apoia<VJs ) com um resultado comple~ 
tamentc inutil . (Apoiados. ) 

Continua a 3" discussão do Jll'Ojecto n. 70 
B, de 1900, com p arecer sobre emonds.s !Lpre
sentadas para 3• discussão do projecto n. 70, 
deste nni10, que OfÇ:\ :<.Receito Gera.! da n.e~ 
publica para o exercício de 1901. 

Continua com a p:-tlavra o Sr. Fnust,) Car
<loso. 

O Sr . Fau~•.o e:.u•doso (p ,·ofuwlo 
movimento de ,at.Jnç,io)- St· . Pf'l•sidcn te, eu 

O SR. SrmzEI>r-:r.r.o Conu~.\-I-Iei de.! mo~· 
tr.tr' <1 CO!ltl.'ar:in . 

O SR . JIAI.'~ 'l'o CAJu•oso- E~prw;n·ei. J.:, si 
:>r. 1111\ J!l'O\'a.t· il.lw to,l a~ ''·" m i nl t:L~ <.tHh·111a.· 
çõr..~ ~::t l'('.l~';tH dn IKt:{t~ .~ã.o Ctl:-:.:w; ~~ i -s~~ rnn 11t·n · 
v a•· r..rJUÍ I' • "'' > d:c m in lta. p .u·t:. '· eull~i dl!t',l.ll fl. H! 
nullu, inrcul<l[lnl.t\11 tn, lH'<;juol.it'ial ; irWrlllll'•\· 
t\"ote e nu\10, llOntuc ll .i ulg•J unm in1,<!1ligcn~ 
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;:i:l f . .tl"<'ad;\, pelo. Pl'."D _de que lll<l s<ttu\•ou f Apoio, tcl~o-lt\it Cll, si tive~fiN110S pltl'tidos. 
o l'~pn~lt? . il ~~:'\;.ii,H'!1't layao üu d~tas.- ~hCiüria.~! J\f~.s nfw ,os tomo:L P:tn~tr·anl-Se ao na.sctw ~ 
i!l':>.tJC<t.nwnto 'l·nta.gontca8,e JH'e.rmltc111.L pol'- Nao os vc,Jo. nem no pmz, nem no Con~eesso. 
•J'"" o rcpnto um ca.ractor inscn~iYd como o Niio h;t muito, cl.lcs comc.;.a.l'il.m ,. .... , lstic, e 
r~·n·u ~ e n.:.:qwro <!ornu a. ped.r·a.~ urna. -ahn.;t. pfn' nn1 iJ~..;;tante vivol~i.tlll. Vendu~os d(!;a-]a., ... 
fl'ia . intliil~~1't-.ntn:: mii, Ü'Ollic~t, morc!:tz, em dh\ntc~ o altiYos, itlcorporoi.-me ;.w que "me 
''"ll i)Jki,;l opp'.l.'l\>'1.0 com !t :tlma. a.rdr,lk\ <;H· ati;t•altiu as HympathitLs. Dei-llto tothl IL minha. 
t! JIIi.:j;t,:;:;; u~a . l.1oil, ~~cmrte <' ing·e.mw .. r!a, N:tÇ'.ào dodica.ção politica. Consagrei-lho t.n1la,q a.;; 
n,·azll<'lm, <[no ]JOr is~o nw.smo o ni\.o tlúde enorgin.s do mctl e~pil'it'o. ·vutci-l!HJ t odos os 
r•"llJJI '<'h':nd<>r 111'111 pôde SOl' ]Xn' elk com- nJtoctos do m~u coi'aç\l.o. Pôl' elle comhati 
,,,·,•h::.n•lilla, do ln<'., mo lno<lo qnc ~e nã.o ~com ulhln., com vigor, éonl vchcmciloia . Fel'i 
I;O(],;m eompt•e!~enàct• o g-l'itnito escalvailo, e f'tli ferido no c~.mpo das bat;tlha.s innrtH:n liit$ 
''"J ninado ... llll)!'ttlo~o~ s•;lHarlO·, nü, o <t c illum\nadl1.s cl.ot ,ill1lli'ensa. 
Y:t>k1 rcg1;1o alaga.dtç:t i> cnchaw:tua., no ~las esse~ pnrtldos? DcS'1}lpa.i·ccct'<lln n.m• 
·mt··io !la .. qüal ~e ergue -illtitgern de que ,i:l. bo~, e delh~s nã.o_ re~tarn hu,je s~nã.u os (lc,.~ ... 
mn s<:PY·i pal'a o p\nta.t• cnt rcb.ç:to ao tt•o·~os em ecmfnsio. E fiqtWi só, um 111cu 
]'"\'<) ol'<LZileiro. em cujo sc·io. ollc os- posto, t1 pelt)jtu· p:)la p l\tri tl,. sohre 11s nütl<J.S 
l,,•n i.:t ~OlHo Ministro :1 g11a pl'O]!otoneia. ;- d.o i< qltc p<lt<to:lci. Dalli, o 1ncu isola mento e 
:;i ~'' 1110 p1·ova1' qnc cl!e po~~nc, pcrfcit.'l o (t JUinl1a t.ol'tum. 
nitid~~, ·~ vi&-·to fio no;:t'ID ~11 Ut.d1 ·o hístodco C.ln l\lnf-l ft_ne fhzr..r ~ Sun o qlm n, H:-t.1;n l~l'7.a m.e 
~ll:t~lllltl1ifestn. QÕ8-S-úCüHOI11ica~ C fLnannoirn.s, f,~z, ü COlllO elltL 1llü fnz~ app~U10l!Í 011t1~ YÔS~ 
a no<;ão c·.!.1.rct, prcci~a . do (!l!e, nc~"t(l. esphcra., o como clla mr: fez. J'C[H'C3ü!lto a kl'l':l. em 
nos collYI~lTt ou p1~ejw.Hca.; ~ 3i .~c 1110 proYar qtto nasci~(~ UiJHLO elti.t lHe í'nz, dLHl-Hiü á ]la ... 
•pw o :l<oll pens'll', u ~etl >lentir c o sou queJ•cr ti'i:L cummum. 
"" Yas:un nos mol<ieo •lo intcec,;,~c: pnhlico, Nilo ~oll hoonom do p:ü~u,.·.~ m<\sqni.nlt!tS o 
lii•:t.<; ecPto, Sr. Pt·o~iolonto, fic<HJ coPtos o1lios vnl)!ttros. C\'Ciam. Um ti o~ mttis vakn
Si's. Dt>pntarlos, eonvoncei-vos todo~: sm·ci o tes ath•er&'lt'ios que se l11l'~ •lqia. l'ou Hei im
p;·imoit·u :1 cm·v;u· •1 l'J'onte e ct confe~Sttl' Jli'üt\sa, c com ~twm ti\·c drl Cl'tnat• a~ a.r mn.s 
m"" nt·ro. Mas que 0.'!>'u. pt•tn~a sn t!i·rnc~ p.rn 11:1 tlcf\:S:\ do lllflil partido " do CioYnl'no que 
,;.,,"unontos o na, ra~ito ; qac dla. me aetuo ClJlOtl:t.Yit11103 1\li u enÜHO!tki jornulisüt AI
nu ~~. .. ~pií'ito, 1uc u pol'~lla.tli.t n 1110 o cn nvon ç:L. ci:ato Guanalxu•:t,~~eúactut~ do l (epuúlica t~h t.ão , 
1;11, .iLLJ'O-o, serei ~incm·o , ~orei hx1l. o (\' ,.1 Tl·ibuna, l1ojo. 

l·:· tun ~upplicio cxi:l·arm'linrtl.'iiJ, pasmoso, Puis bem; u.pozardo sm1 :ulYcl'Sar io politico 
ente!, liort·ivol, c\ mínlnt [)LJSi<)iuJ nesta as· c inimigo tJOSSo~tl, h~Y:Int.t~i-mc ncstJ. C<tmi\1'<1 
>cmbl<'a. onde-tio lol·•!SiL it·onia \- comn um !Ji\l'a, o def<:ndt•l' , qnand•> accnsnç0es cle t~n,r~·a· 
n:tul'mgo em nnl:l, pequon.in<t illltt, isohlil:1tl 7.1liL<la.s , apaixol!ada>(, lll,ju~tag l ho 1b1'1UU a qlli 
•1<\~ort:t. ,·ivo IL Jit0:\1' p:ll'<L uma tet'l'!t qnc il.f,im<la~ .. 1·: n;io rui lllll;l eol'i;t •.zi a. lcot nm 
moni:w tiiiYe,u aeon:w par:t um cl\O([Ho nc'ío ll<.•tn tlejnstic<e quo pl'<ltirpwi; 11m thW1.\I' (j l \1~ 
\'1\ e .a. tm· eornu l·n ~pü~:":i.\..~ ;-. lulh.da dt)S ven-. <~nlllpt·i: u ~Lo cot'l't}1' t~tn tl.ornlia, tii\, honra, d·~ 
l.o~ cp~<~ llH' a<_~oil:un n os va.g-:tlhô1!:;; ~Lo H1iU' unl g'tt011 t"'nli\..> rpm ~~· 11:1:• adtil.\'.'1, tm. a.l"<~w t.. 
qHI\ m e l.jii(~! 'Lmt ~OL'H!r, v:u·a. I'Ppn11il· ;1, a.l\'l'un ta. E dl ~ n lla.Vi"'1' enrn--

l'oJ'<j\1[\ ! l'ot'IJ:lr ll~~'' i~ol:tmurün r J'.:l':t pt·id'' I' 1h>u lnwrw pt•üieculo, .< ln~U- 1111> uo!Ji-
tonun. 1 lit11th>, ot'gll llto'"· ldi~. 

' ''"'111 mo i.lll}l"IIH a l~SSit lncr." LI'<'JnO!ld:t [! ~011 o <[li!\ :1. Jt: \~ 111 '"7." 11ll' r .• r.. I ~ :l ••rlucaçi'í.o 
d P:::i i!l l :d ·~ .A Ih t'(.:a iurlumaYtll ele u1n. in~Hue~u C'. ;L. c11ltHt'il. qw.•. !ltu ·r;ol't!I'U\IIl l.úda~ as cwt~n
(jll1' 1111~ o~calda o ~:1 ng-ue e nu~ inllnllUII<t.. u çlJCS~ n·~o a.ltl~l 1il ru~mlltlfll<l . a ~~s~~·. nda. do u{•
l"'llS:t llWJltt>, nm Cllja~ vilmt~lk'J Oll(•u 1\'.[Jet'- l!] lltllUL 1l.o•l!ns. 
"" Lit· , con!u o cclwtlo umr1litlo lon;!illqno '' ::iuu o Ljllr: s::m! . 
:ttJi~!;atlo , a. t•c!mlLtitt J.a,s geeo.ç"Gns extlncta,s ~ uff.u vcs erig<\nd c nc1n v.Aj nv~n"(ji. Ao 
da noss:t historia, a ltnei:1 de minhas con- l'allaT-vu; pda. prlnwirn. \'to'l. , dL~so-o, a !'til e 
Ytcç(it•s, o pomlo1' Ü'l'<Jsi~tivol tl.c m~tl es- bom som, ll liC me tJ·;t.Q<ii'<t u1l t pbno tln rr.• 
.ttn·il;o J1tLl 'iL a vertl:tolc, o meu Sll}lt'omo enlto spoHo ;.1 verdarle. tl justiça, li lei, ll o lHLVÜI do 
Jl l~lu ~ üleues llun1anos! E quc1U nos septtra.. ~t~gnit·, ca .. hno, st~~~c 110 , tra,nquHlot t~ ünagem 
" · sepat·a.mlo-nos, me h:o.la:! A ü1t;tlitlarlc <1o dos crcntto:; de uma. rclig-i:io snperior, <los se
meio politico que no8 cnvo l.vc, tL u.cç.'Lo ill· c ttu'ü>s ,[,~ uma. fú pm•issima, 'lUC se ontec
eontPa~io<~Ycl, t,p·a.ntüc•1, i.nvoncivcl, elo ex• gam indim.n·ente.~ ao martyl'io, sort•icn~ de
ellpcHma l rnumon'lo histQrico c!uo att•avcs- 11nte riR morte, st~t mm·te e o maT1.y rw se 
" 'lllos juni:os, intet·prot:Lmos divÔI'S<LlUCllio c, lhes dcpn t'l'i.o no extremo, pro~imo ou longin· 
)j]_n• issü._ nos a.l"T·oja.nws ao nwsnto dusti.no quo, llo sr.n P .. n.minho smn cuJ•v :L~ . l~ tliSS(-:!-·v·os 

1">1' eaminlto~ opposto.~ .. ·O qrir> ~f\!!'nis mn t:tmbnm~ltml.~r'a,i~YO~! --:- f11l l\ vict· r~. do .um 
i>:I!Hiu, a h;u.m· pahua~. u o qtw ~igo BÚ, IL templo, o d~t plillosophw., em CUJO portlco 
l·ra<1M, $i'llt tpw meu JmHiu eciltic:- , J Scliopenliauet• ill~crover"' esta~ P"'h'n·as; 
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ANNA.ES DA CAllfAlt:\ 

«Dizci a. Yer llade aind:t que cUn. cause. esc::m- Si, do mesmo modo, }lml<>.ssP.mos r eduzir 
dnJos .» todos os inventos da. intlustr í:t, tla. a.l' tc, •h 

E ou a procla.md hontem, o. procl:J.1110 ltojo ~ciencia., ch politica, do tli!•eito, cl.a moPn.l, 
e a proclu.maroi sempre, sempm, sem rue d o todas as crea.ç.õos humH.na.s, a flora•~i\•J 
preoccnpar clos homens que ella f1~.ro, dos infinita elo :progresso, qne nns deslumbt·t~ o 
espíritos em quo vai achar écho, dos cor:.t~ÕllS no.~ 1:1z Jli'ocura.r no céu as r:.t i'l.o~ d:t civil.i-
cm que encontra guarül::t. za.çã.o, n.os seus lll'íncipios, :í.s sml; fontes clc 

E 1 E t origt>m - cncontr•arütmos síutplcsrneni.c i~tn : 
•s .ou 80 '! •s ou acompanhado 1 Não 0 por- o ter·ror o •~ escravidão; escr:tYiliiío c tct'J'OI ', 

. g unto . Não o quer·o S<tbcr. Só 011 :womp;•- · qutl, atl':l.\'és os secntos, vier•am tonw.rlilo 
nhado, ter St'quito ou ;;er sect<trio, que me ÍÕI'mas e m<ttizes divetsos. 
importa r Do isolamento em qne me acho A historüt não ü si não a rnvolt a. inceg. 
ouço o lJI'amir das tcmpcstRdes que a minha 
palavt•a. lev;wt:t em torno, mas tenho cl ca.nte santo, i nintenupta, contimra, d:~ ma.s.'\i.t es-
<le ruim a imagem ela Pa.tria , pa il•amlo, il- cr'<LY<L cont;•a. o ;u ·bitrio, c1nc, em va.rí<•ntp..~ 
l l - diversas a veio martyriza.ndo no ca r-so il<~ 
nmina.< a e m eiga, no r_spaço, Vejo-a , sinto-a SUl\ evolu"ã.o, e que· ella., uor sua. vez, d P 

aJfagar-me. E e.,scs <tfntgos me :tlcntam <L " "' 
c. ora.gcm e me multiplic~ml as cner!!'ia.s. :b: rebeldia. em Pcbeldia., flli pouco a pouco, 

t b t ~ linha poy linha., ponto por ponto, foi l.imi-
IS ·O mo as a . tando, a. cre.'lCer· em liberdade, :i. mcdí<l~~ 11uC'. 

0 SR. VICTORI1'>o MoNTt:UW-E' da. JU:dedi- O restringi<1. 
cencia. Sangue, cada.veres. ruínas ma.J'<:<Lm por· 

o SR. FAUSTO CARDoso _ Vós todos que Lotla. a pa.l'tc, acgü, a.l\1, acoh~. :~. viagem <lu 
aqui tendes a.58cnto tamhcrn a. a.m<Le$. Oizoil-o homem pa!'<t :t 1iberdatle. E cada. gL' LIPO q11 n 

di se foi, c;~tla. sociedMle quo stu-gin , ea.d:.~. povo 
e eu acre 'to. Mas, si rt am:tis o eredcs ClUO q . n·• , e c•"• Eot·•do (JllC ~pp·ir··ccOl' oiJc• ue u.sce ~"" ~ " · ~ • J -

0 vos.~o :~.mor c a vossa acçiiu a levam á. fol'- ueceu. obedece e obedecer,·~ iL mesma. rut:tli.· 
tuna., á. _lll'osperidadc o ao progrc~so , por- dado liistorica, <t mesma lei fa.ta1-<L da Jnct n. 
CJUe, eut.a.o, essa ty1•annht contm a. palavra pela liberdade. 
de quem a a.ma. como •~ amaes 'I Pot•que S l N - t· ~·• 
disco1•do do yosso 1)ensm• c do vosso sentir, im. To< o.s as açoes, an 1g:ts ou muuerna.s. 
e, dolles discordttndo, discordo do vosso Pl'O- passada~ ou presente~. seguimm c ~egtl()lll, 

d em seu tlesenvohimento, :c mü~m:~ marclta., 
ce er, e, crente na minha fé, sigo o meu ca- atravessar~tm as musmas cst~tçõc.~, fizormn 
nünho'! 1· a mesnm vi<"gem e üv(ll'~m1. <~ mesm<> n>· 

Mas isto é a liuer<iade ! E l'oi lJara :L nutn- toria. To<hs pnrtir<un d:t l~n:t.l'chüt. ])ar:t. lt. 
t er, para se fazerem t•espcit:tl' as idé<t.<J o us :l.lltot'idadc, elo constr<.tngim~,mto p:t.l'<l a o:·
vontil.(les cn1 confHcto,-coufticto de onde, só (lum jnridica, da. tyr:~nnh P'""L a llberdadc, 
e unic:unente, podem, no l'utu:·o, sahir ::1 p<tz, do al'bitrio para. a lcí. E:-t:Lmin:ti <t llh•t ot'iu. 
a. ontem e it har-monia rnot•a.l d<t naçiio,- lJUO ria Ingl<tml·ra, da. Allemanha, d<l l>'ran(·;t, da. 
fizcstes a Republiea.. Itali<t, dtt Belgic~1., d:t Snissa. de H.om;1 uu tl<~ 

E se, nem a.o menos, cl!a. :;eL•ve pal'a ga- Grecía a.ntig<~~. do 1\g-ypto dl'-'<:tp}nu·ucfi(lo ou 
rantir :t liberdade da tribuna parlament:n•; da. Chinn. .sol)l'o!vivcnte, c So\mpm, Plll Lodu$ 
S<l tolheis o pensamento que se nã.o med(•. pel.o os t empos, em tod o~ "~ lo:;at'l'S, V<>ruis , solo 
vosso, confesso, nã<J comprl'lwndo porquo ilcnomina.(:õcs var ias. !!P collo ergu ido. :, 
nem vara l [Ue a. fizei<Lm. prClJOtenci:J. no ponto ilfl ptu·ti<ltl e :1lihL\I'· 

ScnhOI'CS, lL Naçã.o Braziltõit'tL n[o é um o r·- dade no do chcgati:t. 
ganisruonormal. A Monarchía. representativa. Se"ui o .::urso da historia 1lo~ }lO\'O:< a tl1<\· 
parlamentar lhe deixou, no car·tlctcr, na alma ricatfos que vivezmn no com·ívio dt~ ci v.ilí· 

· estragos tão profundos, que não penemos a~- u•çlio qu:~udo tt libcmbd1~ se colll ec;.;~.v;t êL 

piJ•ar :t honra de ser objecto cl.o estudo da f'azeJ' um p:ÜPimonio com mum do s:tbio c dv 
~bysiologia e da psychologia sociaes; somol-o igno r·antc, (lo l'ico c do pobre, do fv1·te c do 
ua pa.thologia e d;~ psychiatrü~. íú \co, c, mn sen começo , a&;htirois o des<ll1· · 

Nesta terra, no decorrer elo um scculo, des- rola r do despotismo e ch escravidão, aquollu 
mentiu-se a lei fundamental da histor i:L, a com o seu co1•tcjo nugro de odio, zelo, inv oj:l , 
lei segundo a qual evoluiu, evoluo e cvolniril. ancia. ele domínio, dtc; oiygtwchitts políticas n 
a humanidadtl . territof'iac.~ cst<t, corn o snu I'ltlJro scrpüto de 

Si fosse vossivcl reduzir a~ flores, os guerras civis, lttctas intest inas, r·clJclliões, 
fntctos, os r:cmos, o tronco do grande cedro sedições S<tnguinolent:u> e. terríveis, e ttllllJ :1~ 
secular, ao germen, donde. pela acção com- a s~ dn!fla.di<LL'em. no fttror· tl<t~ p:tixõtls ant i
binada d<l hum<ulidade c do ca.lot·. surgiu lon- soctac.~ nesenc:tdemcbs. 
tamentc o ccdl'o r·obusto, esgalhado, >:obet•oo. E' <I estr ug-ir rlo cons&nlngimollto 11 d:L 1'<'· 
giga.ntcsco que s~ ostonta na. flor csl.<t,- cn- bcld i:L. o prilnciL·v a acnal' em eima. como 
contra.riu.mo.'> um<t pequ(lnina. smneqt e. um cão ([c gutu-ua., c u s0gundo :. ui va.1· om 
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baixo como um tigre, nos pa,roxismos de uma jectivo e a de não poder ser eliminada por 
luctasagrada, de onde emergiram a justiça, a quetn quer que se revista do poder. E a con~ 
liberdade e a paz, que já começam a bruxo- cedida pelos que governam aos que são go~ 
lear. como uma aurora, nos hori.zontes da vernados, além de degenerar em licença, 
política americana, para se fazer, mais tar- pôde ser destruída, sem que os que o gosam 
de; dia claro. Não. Nenhuma sociedade se se levantem para defender e a reivindi
furtou a esta lei. Todas atravessaram sue~ car. 
cessivamente, em seu percu!'so, phases di- A liberdade está para a sociedade que a 
versas de arbítrio, disciplina e coacção, an- f1•ue como a fortuna para um indi>"iduo. O 
tes de chegar á supremacia da lei, a noções empenho, a coragem, a bra,vura, com que 
superiores do dever civico. Terror no Orien- este ou aquelle as utilisam e as defendem 
te, tyrannia na Grecia, cesa,rismo ·em Roma, estão na razão directa dos sacrificios que fi
absolutismo na Europa, o dictatorialismo na zeram para possuir. 
America, não importa o nome, o despotismo Fazei, por um trabalho supremo, diario, 
se encontra por toda parte, nos começos da sem treguas, mortiticador, á custa de gran
historia dos povos, e a luta, a luta é o unico des economias, uma fortuna: passae priva
caminho que os conduz á liberdade. ções, fome, miseria, para · a accumular, e 

E esta lei ê suprema, universal. Rege a na~ desgraçado daquelle que ousar tocai-a, A 
tureza e a historia, a ma teria e o espírito. o reacÇão será infrene, sem · limites. Ferireis, 
consciente e o inconsciente. Onde quer se dê matareis, devastareis, porque cada moeda 
um desdobramento de forças; materiaes on que deféndeis representa um naco de vossa 
immateriaes, physicas, organicas ou moraes, carne, uma gotta de vosso sangue, uma 
um crescer vegetativo, irregular, tumul- porção de vossa alma, a vos>a propria 
tun,rio precede ao crescer da ordem e da personalidade_ exteriorizada e dividida em 
harmonia. E estas não se produzem, sem que pedaços de metal, 
antes aquclle se tenha realizado. Ao des- Mas, si a riqueza vos chega ás mãos, sem 
abotoar da fior e do fructo antecede o dila- trabalho; si é um legado, uma dadiva, um<t 
tar da haste e o esgalhar das ramas. concessão da sorte, não a defendereis, por 

E' todo systema de forças que vae do ir- certo, do mesmo modo, com o mesmo vigor, 
regula,r para o regular. E a sociedade tam- o mesmo heroismo. 
bem é um systema de forças, e, como tal, Si não tiverdes instinctos economicos, dis
obedece ao mesmo movimento ascencional. sipal-a.:heis insensivelmente, e quando dcs~ 
e, na esphera política, o irregular é o ar- pertardes estareis pobre, miseravel, fa-
bitrio ; o regular, a lei. minto. · 

A libm·dade, quer a considereis na evolução . Por que~ Porque não a conquistastes. Por 
da humanidade, quer na dos povos, isolada- ella não luctastes. Não vos custou sacrificios, 
mente, é sempre o fructo lentamente amadu~ esforços. Não se derivou de uma acção con
recido pelo trabalho e pelo esforço de ge- stante de vossa energia, de vossa vontade, 
rações inteiras; uma conquista do homem, de vossa intelligencia, do vosso eu. 
feita ao perpassar dos tempos, á custa de E' assim a liberdade · para os povos. Si <t 
peniveis e dolorosos combates. conquistaram; si as instituições, os codigos, 

Sô um paiz fez excepção a essa lei. Só um as leis, em que se condensa,m os seus direi-
povo a contrariou-o Brazil. tos civis ou políticos, são fructos do tra-

Emquanto gregos e romanos passaram da balho accumulado de gerações successivas, 
coacção religiosa para a militar; emquar1to ai de quem, mesmo de leve, as lesa-r! A nação 
as naçõeseuropéas seguiram do terror me~ se levantará inteira, para esmagar o atre
dieval pa1'a o absolutismo que se iniciou com vido, como si a impellissem a fibra e a f~ 
a Renascença, e dahi, para o constituciona- de um só homem. 
lismo hoje domiua,nte ; emquanto todas as Porque? Porque essa liberdade cresceu 
nacionalidades americanas sahiram da do- e se desenvolveu com ella. Tem as raizes 
minação dos tempos coloniaes, para dieta~ mergulhadas em seu coração. Fórma com as 
duras militares, que, apôs as suas indepen- suas Cl'eações diversas o tecido de sua civi
dencias. surgiram do solo. impetuosas e bar- lização. Representa a alma collectiva e ex~ 
haras como a lamina das espadas que as sym- teriorizada em institutos varias. 
bolisaram,-o Brazil passava <t Monarchia re- Mas si o povo não luctou pela liberdade que 
presentativa parlamentar e começava a frue .e pelas instituições e leis que a asse
fruir uma liberdalle que não conquistara. E' guram, não se agitará ·para repellir os 
a origem de sua fraqueza, de todos os seus golpes que, contra ella, vibrarem. Não se 
desastres. rebellari1 contra o braço que a eliminar. Não 

A liberdade adquirida pela, lucta tem duas rugirá, não se moverá. Será uma sombra. 
vantagells :desenvolver, por um constante E' o Brazil diante d<t quéda do regimcn 
~xorci~il1- a vontade, que é o sou orgão sub- parlamentar. . 
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A oui.r·n vnrrLa.gom tb libüt'<l<tilc ;r.d,pri l'i<l<t 
pela. )ucta, clisst~-o, t~ ngnçar a. enet'g.ia. dos 
poYos, lil·mal'·lhcs <t vo nt.tdc, nntfic:ti;- lhc~ o 
cat·:tctor. 

A vontade !las n:wfíe;;, como :L dos im!i\' i
r!uos, tmn um:t hi~tm·ia, nm do.;ml,·oivl
mento . S ito '"llm fnlt<L <.l MalJadtt com clles 
<~ ch·Hiz:·L(·:i.o, · como :t dos ind i\·íduu.< n:i:u 
apol'ta com nllc.~ ;~ Yilla . Um:t c ont m Cl'o-

. luom c 8C definem pe.to Gxct•<'-ido e pch~ acLi· 
vi1ladc. O homem que nãr> lneta llcla Yicl:t, 
nt\o comlm t.o Jlclos idoaes 11õ.o se l':n ·;i, um<.t 
'ind:l1·id w.tlidadc . O po\'o r1ue n:io puJcjtl}lCli\ 
l ihor dado, niio ot·gan:ir.a o seu nt\tiHio llúli
t ir.o, núo f untla o sun dil'l'i tu. stm ciYit i zac:~o 
poia. l'urç~t- <tO ~cn bra<;~~J , rli\.0 ~1>ni lrma, naç(\o, 
nuor..a scr :i. um potlnr _ 

Ser:i lllll rcua.nlto, tt lll<t tdlJu :tcampttdtt 
soln·n um t ot'J'itol'io, um eo t·po •lltn crysta
lysun , ou Ulll tn•ga tl í.smo em dueomllOSl~ào, 
u nt cathtvm' . 

l.:uwa e <ts YÍstas pda histoJ•ht . Associe
dades oue m aior supt·cmaci:t t ivot·;uu no 
ntutldo foram ,ju~t.amentc a:> que m;l.is lu
t:\t'a.m : Rum;c nos tc>.mpos <mtigos , '" Jngla
tcn·a JlOB mudemos . 

A lll'ilueil•<\ formnlou o dir eito p t·i V(l(\ o, 
c t•edo da libeJ•,Jade c ivil.; a. scgnnd<t c st..t r mli
ginuq o publico, credu da lllmrda(lc púlit ica. . 

11. Ingla tert'lt ! A ·pa tria da liberdade ! /1, ~o
bm•a.n<L do mtuJdo l .\ Iuct<L foi o vehiculo (lO 
sua gr<Lntleza. e 1!u S\liL rmz. ,\ s t•elJciliõc;; fot' 
m ig:un em 8li <.L lti~ :01'Ü1. Só OS CSCOSll07.CS 
lizct•a rn gucl'l'<L a tJ II <t.Si totlos os l'Cis , c a. 

· muitos dcllcs clccapít<l.r<.tm. De umtt só dy
nastitt w;tssacrm·anhse dous, lanr,-ar :.tm-sc em 
prisão; e pcrd.ora.m <1 cor iitt, <JU"t ro, tq\\ dos 
q mtes, c(I IJ<w~o tln catlülas, p<tssd ou torlo o 
p:üz; rebl;lhtl'ii!U·" '· contl'a. t t•cs, e m n , p:tt'tl 
8C compun~arm11 dt~ pubrez:L em que os ~f,i
l':t.l'<1- a dcvasta('ão rtlgia, nmdcra.n1-nr ellos 
por n111:1 ;.:randu SoiH!lt<t . 

B' no lml<tn<·uda.s Iucta~<Juc 11s povos tom:tm 
.lhl~Ko . Um:t llilf,li o c r1 :!>Cu 8ilcncio;;a. I) pla
ci.tbunentc, como eJ·cscuni as :tiT<wes . Fur ti
lica.-sc pcl:t rc~i~tcnci<t quo o[>põe :i~ inYcsti
das rio }lO<hW, )ll!la.s tlilliculda th>.s 11ue nn
con t!'ct, l lCl<J.s victm·üts (!Hll g:w h:t 110 ~cu 
comk ttm•, lll.ll~ sohm·<~ni:L 11 pd o dü·cito . 

O cm·aci;e.t', singnL\l' ou eoHectivo, u ~ con
sc.ionci<L tlo p rop1·io v alor, o o v:do1· só so rc
veh t n:t luct:t . E :L li bcrdtL!le, si não é o pt·oço 
de uma victor ia , não ú libm·cl:tde , c tulc
l'anci:t; nful é rcalid;\(lc, é :n•; i!ic \c:· ; n\"í.o 
gera. c;M·ttetcrc.:s, nào . cn~.a l')cr·~onalida<h~s ; 
úllDCl'Yel, llllm í\Jm , a lJa.tc , COI'I'Olll}lC, di 1-."S01 Vl! 
c tra nsfol'Jll!t Oi povos mtscentes ma i:; ,·iv;L
zes em miset·as som bms. 

E' o Br a 7.il eum a su;\ imkpendcnci~t rmk c 
brinde.~ . <t sn;t :d•Jlíç:ãu entr o fiot·f'..s, <t su'L 
Repul.>lica ~-ntr~ rl'ioi! . J';' 0 Bn tzil iner te e 
snbraisso. 

Ah ! A ;d nw, lttt1111t t!J. tum algumn r.n11s:~ 
dt;.~&lS ~U l.I S'GJ.IlCÍ<t.5 <)himiea~ , (_i IH} pt•eci.~J.Hl d CI 
:tGtt•ieto p<LI'it rcn~l;u·em i \ S\m 1'01\:õt c SI~ f <t
z cr c m c.ll:tmmot; :~,lgnmtt cou~" da. tlor quo, 
m u.ch ue:ttht , r c.'lc1mole . 

St:tn •J:: ;-; ~ , :\f~! ~Eln ' l:;.\"f l,;\[ CO.\l.G. tJI':HIT , 1\0 X 
F\1' tmACEO 

O poYo quu nã.o •lcYor:t tl\ctadurcs nã.o su 
'f a.< na ('Jto li n o. 

Eis por q I!() nã.o tlc fnnd:.nuos <t Ilo:;:;l<L !ii.IIW
da!ln, i•s nossos direit-os, •1 n.o~~a- li1Ji1t':l po
lit íe;t. 0 lltll iHlo 0111 (11\<~ ' LVC i l\ QS Ilft O t\ obnt 
do 11o,so tr·~tb;üho, 1lú nus~o •~> 1\.l iTn . Nil.ú o 
conrgt iit.ámo~ . ]'iãQ luct.ám os. Pod~nl dell
tl'úil-o ;~ \'ontadc. N."w reagi t•emus . Sumo,; 
urua somiJr<t do pudn1• publíeo . 

.1. At•gontin<t, u ChiLe, t o1los o~ JlOúls <l: t 
Amel'ic:\, qtH> v icr:un comno;;cl) Q cúnHl nús ;~ 
ltist:H'i: ~ ~~ '~ civiliza~·il•J , l'<.<J.gir:tm eont r;1 u 
a.l'l;ih •io rel~gi_oso. l'cp l'ú.'><'-tlt:tdu nu jes<~itls
mo; d!}pvi:>, cout l'<t <til did aduJ·;ts mí!it~t (' :•,; 
![tlll st:l!lies snguiqm; e d<thi :tur~Nm (:;.u nl
,uw pat'<t <t ~'rde t 1t le.~·a l , l'Ol' um cumbtt tct• 
sem trcgua~ }>tllú din.l.ito c po l:\ li!H'i'lhlde. 

,\ mw:io lmv.ilc.l\':l., niio. Comc~l:Wa. a.1mm~. 
a. sah it• d4s l'<lh <ts inJ'a.ntis, <t dc~pct·t-<~.r, pa.t·:. 
·segui!• o seu catn inllo de !uct<t$ conü '<.t o :w
IJitl'io, quand.o u.\1.1 m l COY:J.I'tlC, intinlida1lo 
llClos ~oldados de .Tt!llO't , foge de P o!'t ngal c 
YCm as~cnt<~l' illllli a 1·i•gi<~ t ontl1\ , que 1:\, j:~ 
não se )lOdia sustet·. .l,, contl·a tu 1 l:~> :~5 tun
tlenç;ia.s <l:t histo t·ht, nos transliJI·míwtos em 
MontJ.t'<;hia t'(lpt·c:rontativa p;t l'l:tmontu·, i~t.ü 
é, tiycnto$ <~,o cumeç·;tt' nm l'l!gimen rtne. as 
naçõeS C~ll-op~~a.s h~Ya.l' i.\.lll seculo;:; a. gl·ang{~\l· \· . 

,\ $:lÍI\1 . ~em usvs, s()m costumo~, :iC!ll <:olln
~iio, sntu f,Jl\~a tl(~ l'GSi:4o.neia, sorn es_, u <J.• ',; 
tle lixo !JLW rlnfilll\ a uoidtt.dc a in•liridua li· 
!l;tdn 1 lo.~ pn vos, o ~c c hama '''" 'rrd c·•· ' "'d01"'l , 
cn\·ot,·lll· ;s <.'lll um ~yst.cnt<t tlc ~nvel'llo qun 
llO~ fiC(l\':\ , IIIUl'ill (' pulil iCallh!O ~ l' , IIHi i t.t> 
snpllrior , n c~dgi<~ , p ;u•;t se tot·nnt· t!ll't!ctivo, 
um:t la.t·g;t cu t·c•n·:~ pu.litica, urna. Yo n t<t <lt; 
finue , unt C.'I.I'<tc tcrd\'Jinido, a li bl'l'rlacle i ti hL'· 
mn~ <t C.i:i<.\ l'C)Simon, •lcgcncrolt um lic<ln•;•t , 
c <t cut' l' t!IJ<;ií.o, ([m) o t lwunv dl~~<:HWtll vou n 0 
i nt.m·cs~o tlc sua cx i~tcneb, !'.lll um ruoio L'-~
trJ,nlto, tomou IH'oporçõcs assombt·o.':QtS. O 
lll'i liCÍIJ.ÍU l~LI'lam~tJtal' n<ÍO !'Oi COill[J t'CllCU· 
1lido ne m pra.ticado. J)cspl'C8Lig iou·se . Fez-se 
CiLl'ÍC<Lt llJ'Q,. 

Put· •1ne 'I Porque as instit u ições s(i.u mu
ras g;w;tntia~ de umtt libct·da tl<) q nc cxi~f~u 
em ou tra partc:-n<t vo ntad0 1lUs n;.Lções . 
Della s 5u se t ran:ipor t:t a f\lrllln. A libcrdad.e, 
não. Pcrm:tneco ü~ , no cMa <; tcl' da. nação 
que ;L yrotluzin, omlo cr escen & se dcsenvol· 
vem . B entre nós, onde o ctw~ctcr nacional 
apenas começ:ava a tlrmar-so e ::t liberda.cl~ 
era, por congequencia, um !lcvenirc, a ado-
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pçã.o tlo uma ínsUtui Ç'~to, onde se r cflecte a flllC der ramou um ministro nevt·opatlta ; sem 
imagem de uma ntlção individualii:ada , onde otltt' a violencia alüm da de se mandar re· 
batem rijas as IJUlsações do pcnsat•, do sentir colhet' como si foBse um vagabundo o Presi
e do querer de uma sociedade S<Ldia, o for te, dente do Conselho de lV!inistros, um dos m<tís 
a,s instituições imporLadas acarretat,am para illustres homens de Estado de então ; sem 
substituir o osp irito <le li.berrlatle quo a ani- ontm despem além da do f'l·ctc de um vapor 
m:ira. além mna atmosphcra de tolct·ancias para reconduzir aos domiuios de seus ante· 
que annnllou a, n cco~s idade de org<tnizaPmos pa.ssáclos a família imperial; sem outro ruído 
o nosso m11ndo poli"tieo e conquistarmos a além do do telegrapllo, a üan:;;mit tir em sua 
nossaliberd<ttle, a venladeira lib:wdad e, ·quo simplicid;ule mcctwic<t a g'l'a,nde nova as 
é a faculdade do f'a,zer o que é nwral e op- Pl'ovincias magicamente tl'etnst'ormadas em 
portuno . Es tados e no mundo sorpreso-veiu mostrar 

PoüJ hem. A lu c ta peht Hbel'C1ade, 1lísse-o, que, como <t natm·eza, a historia não d<t 
clcson volve Iior um . exm·cicio con:>&ante a s<tltos, nem se deixa, prender ntt rêde de 
von iado que é o seu orgão :mbjectivo; a li- thcorüts vã,;. · 
herdade concedida como ll)ll f<tvln' dos reis, Que impot··t<wct ao braziloir o que taes in
no interesso de sua cxistoncia, em um meio stituições t'ossam climinaclas, si nellas não 
de que não surgira, ttlé111 ele dogenor<-w-so rel1ectia o ma'is pallic1o r aio de seu espírito, 

· em licença c poder ser abolida po1' qu0m o mais tenuc rctloxo de sua vontade; si não 
quer que se revista do ppdcr, impede Q (j.o- eram o feucto de seus esforços, a obm lle sti'.t 
senvolvimcnto e occaBio nn, a morto dn, von- vontade~ 
t~Lllo . collectiva, pela tmüto simples razão do A monarchía re pre~entativ<t pttrlamen~ar 
qtw todo o orgão ClllC se ni'io exerci t& rpgu- não vlngou, nào c1·escen entro nós, como as 
larmcnte, o:ltl'it em atróphitt, étcana, pat·a- arvores vingam e crcseem nas florC'stas. Ve
lysil, morro, I getou como vegetam as plantas <l.(ll1<1ticas 

Foi o que nos aconteceu, importcwtlo o pelas supel'ficiu dos lagos, onde lastmm ,~ 
r cgimcn p<wlamontar, fcim du tod<t a, oppor- os~íllar com o osoillar das rtgüa~. n, descer 
tunidade, c sem que, ao mcncs, Itouvess'cinos quando es';as descem, a subir quando estas 
([arlo as primeiras manifes iaçêfes de nossa sohem, sem consôguir jâmais introduzir as 
unidalle e do nosso querer. r aízes no chão e flt•mar-so na terra, ctté que 

D<thi o ahq,tip.1onto llo caracter desse grande um dia, o vento; soprando mais forte, as 
paiz, que deixa aos que o observmn a colnica a:~ire violentamente · á margem. Então, o 
impt·essão de um gigante com espírito de lago, despojado da vegetação cJ:ne U~p cobria a 
crütriç.a, umtt impres::oão ana.loga <i. qúe dei- fcwe, e alvoroçado pêlo turbillúío que o IilJer· 
xaria um monstro a quem cl ccepassep1 a tou, tisna-se. Mas, ·passado o alvoroço, resti
cabeç<t c co n~irnutS<)C a anda1', unia <Lguict tnido ao ftmdo o S<dsngem que lhe veiu ;'L 
enorme ;:'L qual, no espaço, uma mão invisível ílux, começtL a sentü· <t sopro das virações 
apparassc as azas e viesse arrastar-se pelo que lhe enrugam a f'<_we transparente e move· 
solo. · diça c a retlectil• no crystal das aguas ondea· 

Eis n,hi porque somos uma, nação sel'n . das, o sol que o vem illuminar e affagar. 
personalidade, sem os attributos 'dos povos Tal foi a monar0hia. Assim, aconteceu-nos. 
vil'is :· confiança. propria, c:Jpirito de em- As instituições parlamentares diJfuhdiram· 
preza, autonomüt, cor<tgcm. Eis ahi a razão se pelo paiz, cobriram a opinião com uma. 
de no~Stt proverbial fraqueza deante de floração política sem raizes na historüt. E 
t odas as lesões dos nossos direitos civis c durante 80 annos ahi viveram sem penetra!' 
políticos. . o terreno, sem se fixar, ·aéreas e artificiaes, 

Mas eea fatal. Tínhamos de passar, como oscíllantcs e incert(ls, a se distanciarem ou se 
as · sociedades americanas, do terror clerical appro\ im<u•em do solo, conforme crescia ou 
da colonia para o caclinho da coacção militar decrescia, em b3.íxo, á imagem de uma maré 
quG por toda a parte medrou após a inde- a opinião publica. , 
pendencía dessas sociedades. - Houve um instante em que todo parecia. 

Depois de Anchieta devia ter vindo Deo- acabado. · 
doro. Dir-se-llía que a rebeldia nacional ia extín-

Desgraçadamente, porém, isso não acon- guir-se; que o lago ia seocai'. A raiz da pa
teceü logo. O momento ele arbítrio foi su)J- rasíta jü, tocava o lodo, e rasteira, como 
primido. . a vegetação pastosa dos pantanos es<ro. 

JI;I;ts o facto singular, unico, em toda a taclos, ia firmar-se sobre a nação morta. 
lüs i;oria cltt humanidade de uma revolução De subitb estremece no perito uma força 
qüe fez cahir como um velho muro , arras- adormecida-o exercito, Estremunha, des
tado pelo proprío peso, ao contacto de um perta, agittt-se, ergue-se, empunha o ferro, e 
dedo, instituições de quasi um seculo de exis- em um momento de rebeldia inesperada, mn 
tencia , sem outra gotta de sa,ngue aléin <l<t. que :>e encontram as aspirações e os ímpetos 
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d a. conscicrlCi:l. social oblitcr :JJla., ;~ s~mc
lha.n~<J. do veml:w:ü quo liberta os lago~ das 
11Iant<ts que lhe C!'Cscem tt superficio, rop~llc 
a p:wa.sitarht rêdc que nos im}Jedi(l. os movi-
mentos. · 

O primeiro momento foi do turl>ru;ão . Era. 
na.tural. Re-volvidos, confundem-se .o musgo c 
a laron. . Turbam-se as agua.s . 

O zelo , <L ambição, ·~ inveja, os baixos in
stinctos, a;; ma is P<tixõeS, o· pr•oprio <~.nceio 
do luz de quem sac de uma. longa. noito. 
nos puzeram as consciencias em confusão, · o 
lago em turbidas ma.rêtas . Mas o lodo vol
vm·[~ ao fundo. 
. A ' 'olurnar-se-hito a.~ <tg ua;;, b L•a.mirá. a 
tormenta. das lucta.~ sa.lvadoras, o lago far
se-ha oceano, c. S•)h o azorrague da ty
ran nia que o affaga hoje para o vergastar 
<tman1lã., nlula.rti, impetuos..t e feroz, a gran
deza de sua dor ~~. ;tfina l, di-ssipadas as tem
p estades, serenados os furores, ell:tinctas as 
agonia.~ . a calma. volvcrâ. ás concicncia.s 
r etcnrpcradas e ás vontades refei~as . E a 
alma nacional rcftictir{t, nã.o com o o lago 
libertado do verde lençol que o cobr ia, o sol 
que a.qucce e fecunda a. tert•a , roa.~ os soes 
cruc inspir<J.m e alentam a humanidade: sol 
da. Yer(ladc, o sol da ,justiça, o sol do bem, de 
todos os idcaes. E, assim, ~~li berdade il'á 
emergimlo lentamente, pouco a. pouco, cada 
yez ma.is completa, mais n ítida, m;tis pce-

. feita, mais br-ilha.nte, mais duradora, do 
torvelinho das luctas nobilii;antes, do esforço 
ingente de nossa Yonta.dc, a l'CO<t.scer· c a. 
ci'CSCCl' invencível e soberana, para afinal, 
cumpr·i<lo o nos>o destino historico, revi ver 
etornizada em suas m·eaçõcs ünmo1•tacs, com o 
1rm(l, imagem que Hcasse immobilizada. fl (l, 
chap a de um espelho <lcpoi8 do re~irado o 
co1•poquc a. projectou . (Puu.<a . ) 

'VozEs-Multo bom. Muito bem. Muito 
hem. 

Comprehendci bem, Sr.>. Deputados, a r c
votuçã.oque operou inconsciuntcmcntc a sub
.stituição da. Monarchia. pela Repulllica. 

Corrigindo t1 desvio o o Cl' l'O d <\ nossa llis
t oria. e arrcmcçanrlo-nos á lucta, ~ como si 
clla. nos dissesse: estimula-te, cnnobrecc-"to, 
a.fia. as ga.rr aJI do teu IJ uerer, for tifica-to, 
Tccobra as tuas força.s, eleva a tu;t alm<t, 
engradccc o teu cara.dcl', funda as t uas in
s~ittliçõcs p elo i;rabalho, constt·oo o teu ap
p a.l'llllJO de admini•tmção pela a.ct.ivitlade, 
organiz:.\ o teu mundo p olHico pela energia., 
e rgue o cdit!cio de ~lla. civilísa~ã,o com o 
t eu gonio e tua coragem. (B1·avos •. Mu ito 
bCJi!.) 

J.\Ii ts, dcsgr·;tÇ<t.~.huuontn, dons COl'l10.> Hão se 
cltO~<Lm sem $C lhe <LitcJ·a.J•em, em qu<Ll(J.rHlr 
d.óse, as rcspectiv<t~ lúrruas . E esse tiwto é 
tão verdadeiro no ulllndo pllysico quanto no 
moraL O pag1lli$m o domin<tv<~ ontr'ora. O 

chJ•ist.i:~.nismo vinlm <lll caminho <tbcrto para. 
;t )lostericlade. Chocat•am-sc. E <lesse clwctuc 
11ão s~tllirKo iHesos, nem o pa)ifLllismo, f'o r
mulario das illusõc:> pass:ula-ll. nem o chris
t-ianismo, symbolo das fu turas . Do ten ono 
em •1ue cahira a smne11tn da no,·•~ religião e 
medrara <~ vcllra brotOu esse amalgama. de 
vicios l>:t.gi'í,os c virtudes cln·i~tiics, que se 
cl1ama igrej<t. cath olica, apostoJic<t ronJ<ttla., a 
cuj tt l!rt. se constitui l'<tm c se ot•ga.nizaram 
os povos (\a; nossa raça, que foi a. re ligiã.o 
t'CV<ll'<)nci~.da de nossos a nti'll:tssados longifl-· 
quos, de nossos avós, de nossos })aes, é a 
nossa, ser<'• <L de nol'lsos filhos o a tle nosso!' 
netos . (Muitn bem, muilo bem .) 

A historü~. r epk.t<t de e '-Ctnplos t<llltlflca
dol'CS d<~ modifica çi\o <las idéu.s q uc se em ba
tem, registrar<t m:tb um uo encontr o d:t 
monarchia p<Lrhm1cntar c da RepubHca. m i
litar em nossos hol'izontcs políticos . 

O Impcrio foi iL t.o!N•anci;l, a. covar-lli<J., <t 
corrupção,. o Rllniqn.ill<tmonto , a morto. A 
Rcpuhlica. foi :t v iolencia, :t forç:L. c devitt 
ser a. lucta. llel:~ verdade. <t lu-::t<.L peht justiç<t, 
aluctn. pela. libm1h~de. a. ltteta. pelo l.1em, plllo 
ide:ü, a luet:.t em todus os sentid os. ~t vi<la, 
em summa. 1\.Jp<r.l'<l.lll. c flostt~ tope, n i'í.o .~a.
h iu P)SS~t con~t (] 111: r•astt•ja. p elo scemn·i o po
lítico com o nome do RctllthliC\~ Federativ:1, 
tr:Lzcndo n:ts f<tccs dt:shot~tdas um duplo cs
tygnut: o d<t corrupção, r1ne caractcriz;t as 
nações dec:tdentes, c o do ar l.> itr·io, quo dis
tingue '1.'> nova.s. 

Sim. Ainda tomos n<L l'ronte a m:trc:~ tl..1. 
ft·<tqrwza o da inercia que <~hi .nos imprimiu 
c~sc r egimen, lpro S<thiu, ú ccl·to, das leis, 
!ll(l.S nos ficou na alma, como uma soht•ovi
vcncia, sol• ·~ fú r·m:•, <lc iostinctos, dos •·icios 
a<lquirido.~ ll :t<:<:mnulatlos <tO contacto úo um 
systcma. que Srl_ ni~o i<lcntiticou eum ;L nos><L 
hi~l.orüt. 

O Bt·a.zil c<Jntiru'ra, :q1r:za.r· dt•. nmdan~·<t de 
sua fót' lli <L de Ku,·m·tl<), no esta.o.lo P<\i.hologico 
q_ ue lho v c in tlo hnJmrio, e a coutinut~.ç.ão 
deste estado po!lm·;l causat• a transformação 
fla bcll:.t c serCIHL a.m•ora. polit-ica de 15 de 
novembro, em um cttn·no o sombrio cre
pusculo, sem que'" grande iol'l'n. do Ct·ur.ciro 
t.cn h a, n esse inturmcclio, passado pelo 11it10 
d:.t. for·Ç<t c da luz. 

VozEs-Muito bem ; muito lJem. 

O Srt. F'AUSTO C,umoso - Eis o grnu<le 
pet'igo: sahir tht nottk1tl:t eorrupção e entr·a.r, 
dc}JOis de entrever uma <tnl'or a , lHl.S trevas 
de urua. cscr:widão volunta.ritL e eter na. 

}!:' pl'eci:;o twit<Ll-<l, Sr·. Prcsülcntc.. E totlo 
o meu csfor-~'o é fn.r.l'l-o. 

Um desvio ltistorico nos allúcu o caracter. 
Como reergucl·o ? Como injcctar energia. e 
vigor no gig:lJltc nacional ltypostonizado?-
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Atr_oJ?ltíon-:~~-lho a vonta.de , por falta d.c- reacção contra a injustiça, pela conquista 
c:x.el'CtctO. Po1s 1)(~m. Revivamol-o pelo exer- do todos os direito.'; , mesrnot.t do mais simples 
cicio. pela :w·;i v idade, pela luct~t. c, para isso., delles: o de se (liZCl' as cousas como as pen
pt'dCis<tnlos t er C tH'<.v:~cm. mnit:t coragem, sttmos, as sentirnos; direito que me a.cabais 
par·a dízm' o prat icar a verdade. Eu com- de cassar, ne.;;ta.tribumt a que hei de volver 
peclwndi esse estado de minha patria c , s cmpl'(~ que a.-consciencía. me clictar; direito 
c.)mrn·cltc:vlcn;lo-o. tracei-me o progrltmma que llei de nmnter o escrever contra esse Mi
que sigo de ennncinJ-a, ainda. qnB clla. ca.use nistro que não comprehende, não pôde com
c'lc.:tndalo. Oifcndo os homens? Não impor-ta. prclwnder, nem, por;tant.o, seguir, o rnmo 

EdGou iev<wtu.ndo o . ca.rac ';or nacio.ial, a d<t politica bru,zileiea indicada. pela. psycho
alma do _meu pa.iz ~tbatida por oHenta. <.tllllOS logia nacional, o imposta. pela nossa situação 
de mcntmt e cot>ropç::í.o, qne a m:t+,aet1J!11! ruoral, porque é Ulll'L intelligencia saturada 

Eis o que ü lJr"cst tr serviços á RcpulJlica. dc·cnos e um cara.cter endnrecitlo pelo or
Eis o qu J 6 ser- republicano. E' erguer ~~.na- gulho e vela impiedade; dir0ito que atiil'ma
ção elo vHip3ndio, da. hyj;JOstllcnia. em qne a t•ei c usa eei sam cessar contr<t todos aqueUos 
<l l'üou o r:nperio. · (lllQ po1' suas üléa.s o scms actos concorrerem 

Eis a m;tgn •.L qucstã.o clct politic::~. br;tzilcira. pa.ra o clesmorona,mento do ros Go das oner
E o meu p:;:ts<tmonto, e toclo o me1t em\)cnho, gias p<.l.tr·ias, p::tra o cstrangnla.mento de uma. 
(· c!tam:1l-a ;t vida, leva.ntal-a, dospeetae-lhe fibra que ainda pi1lpit;t c pórle reviver-; par•<t 
:t cons;iencüt c a vontade, fa.zel-a Stthie do aviltttmento de um::t fé que aind<t scintilla e 
tumulo em ctU!l a, cncoera.t·a.m ao nascce. se póéle rc;1nim<tr. 

A Rcpublica nito é n. WJerd<tdc mesma.. Comprohcnt.lam-mc, Srs. Deputados. Quero 
Aqudla é <t fór-m<t, esta a ess:mcia.. A vi- impedir· a dissoluçiiJ fi:tal, a morte completa. 
ct) t'Üt üc u rn:t Dão L11plic:t a do outra.. de nos:;:1. von ~ade <tbatirla por- um secuLo de 

Em politica , o alvo commum. o al YO pn,ra mentira e corrupç~to, c a poliUca monstr-uo-
o qua l, u.t.r<.trés das luctas dolorosM e tet' t'i- s;.t do Sr. Ministro <Üt FazL:nda são golpes 
vcis, cetwnt:LS t\ incenrmt:.ts, todod o::> povos que ttpro.;;tr~tm c alentam a nossa decrepitude 
gT:tdtam co :tlO o sol p::tl'a o zenitlt, é a. lilmr- precoce . 
thulc. :vla.s cu ten ho f6 no futmo. Faç:t o Ministro 

A l'órma S(}rvc, apenas, par:t lhe.~ g-:wantir o quo cntemtu. N::í.o mahr;.í. a Patria BPazi-
a. continuidade ltistorica, a segn1~anç: ~t c <t loira. Rt utn<.t !ür·ça supedor ao c•tpricho e á 
fixidez do pl'ogt·c·! i e desta. cegncü·a dos pocliH·os. E' o trct.bétlho dtt in ~el-

A RcpublL~a. eea nccGS::\arla. ao desenvolvi- lignnda c do beaço lum1~1no. As omnipo·Gcn
rncnto poUt.i~o da civiUsaçito a.mer-ican~l., cias da bt'f';t d;_)s:tpparcccm. Onrle e5tiio os 
vi)L'quo, partindo, como <1.'1 antcl'iOl'iJ:3, do gTMtdcs Es ;aclos antigos'?. Smuira.m-se. o 
It·z·cgulal' par·a o regular, raz. tod::tvüt, mais ill:tpp;t pJlitico do glübo transfcn·mou-se e 
l'i.t.pid<tnwnte a. sua. via.gem rl;t desordem Ct ·ot·a tsfornu-so. H.onu, qn ~ üri outr'ora o 
harmonia.. do dcspothmo ti, liberdade. Dcl'itt, • eixo rb hi4tn'i:1 lmm:tna, o ccntru do Esta.ilo 
})llis, cot•t·usl>ondcl' a es~es p0YOS nma fór'ma Univcz·s:d; quo ditou leis [W mundo, onde 
rh gonwno, que, por sua fiexibilid<td~, lh!3s est;L? On:lo os ~;i. c·.; ·;:t llunn onmipor.cnte e 
pcrmit jis:3c s"guil·, sem detcnça.s. o ca.uünlw clomina.rl.Jl'<t da anUguir.lade? Pat' ~iu-.>e, quo
filtal U<} saa aprend\Z't,gcm p.Jlitka abr·c- br ,m-st~. ft•;tgmontou-su, rcz-se uma. pocüea. 
Yi:ula , 1ile.3 facnlt:tndo as Jigéil'a:~ muta<;õJ~ que os ventos rlbpcesat•am. ~bs ha elo Roma. 
c11) p msal' e :::cntir de gemções cruc :~:.: snc- <llgnm:t cou:s<L que ni'í.o mm'rcn; alguma. cousa 
~~edem, sem i13 pêas U.u tt·adi :ionttlhmo, do::; qu \ se c to,·nizou. E' <1. Roma. in ~ollectua.l e 
CDstumo .~ o dos nso~, ILUC, em f~r·reo.~ élos, mor.::tl; :t R!Jma qcw vivo nas obt·as immor
peendcm ao pa:ss<.tdo, as theoJr·aci<.ts, <.ts aris- taes do gu:üo de s0us fillws. g· a Romtt do 
-;;oct·n.cias c as mona.echias. I~, como na. his- catholicismo e do dir-eito civil. 
l.cH'ia. à sc:nellw.nça da. n;ttueoza, tndo se T1'es cou3<ts i'u!ldou elliL: iL unidade do Es
li~a c :se l'el<tciomt, mcdl'oa na. ,umltncntc no G<.Mlo, a unidade (li:l. igl·e.ja. c<.dlOlica. e a uni
seio cb evolução democratic<.t do novo conti- dado do direito civil. 
ncntc <t f'órma l'i~public;.tnrt, CJ.llU, m<tis tal'de, O Est~ulo U1üvce;:sal closa.plmreecn. Mas a. 
suegiu no Brazii, quo se dispoes:tra por- igrcjn, ca.tlloüc::t c o dit'Jito civil impera.m 
instantes, do grupo irmão e vagueava dos- <Linda ho.jo c impcrét~·,:~o scmlJl'C. 
pr-eoccupa.do, ocioso, pola.s curv<1s u..iggt·cs- O Estado Universal, de que se fez ce:1tro, 
sí;-a.s d•t p0litica impel'ial. fundou-o ella, pela força de su~s armas in-

A Republica, <.t fôrma, o facto, já. se rca- venciveis, qu<tndo era, uma rcalldad~ na gco
li_zou, ma-3 a liberdade, a essencia, o prin- g-ea.phia. polític::t c n :.t historia das nações, 
Clpio pr0cisa. re<tlizar-sc ainda. E h<t de qun.ndo estava. na plenitude do podee. 
r ealizar-se debaixo para cima, da multidão Mas a. igreja c<ttholica .fundou-a. o povo 
Pttra o poder, peb guerrJ. contra o' arbitrio, perseguirlo e es~ntLgado, cuja alma recolhera 
pela resi.stencia contra a corrupçiio, pcht o verbo de Jesus, que empolga.:v<t o mundo., 

C:un:.tra V. V i3 
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l)ara o fnndít' no beJnzc clc nm'~ rcligi?io im
inort:tl. 

E o (lircito .ciYil cec.:t1'an1-no gol'a.çür .. .s suc
cesgivas em nm ü·:tktLlw knto e for·mict..vd, 
rtne, :dhal, cxtinct:t elh, ficou sob snas 
t'tlinas, ery:>ialízadcts em pl'iacipios c r,~ge.ts 
qno ~~~ dcJ·rarnJ.lliJ .. n1 pela. hn1na.niJ.n,rlc, lJa,r.:t 
lhe fcrtilit,n.t· rH sontin1e:rG'lS ch~ .ins1iiça eomo 
os raio~ Llo sol espra.i:ulos pcl:t tOPl1 i.\.. f~.~
eund•un a vida r[UI) pululb na. phni,:~ c no 
anillla.l. A ohr:1 do pndm• apa.gon-sc : n.> do 
ponsitmenLG tl:t :wçi~!l !Jnmana, YÍY:)rnm. 

H:t nm:l f\•rça. qnc n:t•J ilC.~cqlp:neec llH'lC.:t.: 
-é a J.'urQ" .incullcctLt:tl, quJ, !Jom ou m:\o 
geada dos pr~potentns:. segue o scn cu1).jO 

eterno, all':1'>'0.; o fl\1:11 se Y<tc fundindo em 
cbras lmm•.)t'\'J'tnu·as, cnHJU:tnto :t;J gm•a):\r3 
ilC~<lpp;u·cc:•.m como •nu:1çõ~~ que S) n'io l'C· 
sol-re111 nu11c;t·; o~11·as q_nc fL~~un Yisivci~ c 
bt'illtarré~''· dep·Ji~ que sJ o~:ting·ncm ns poYo:; 
qne :t l1t'orlu7.it'ltnt como focos 'L1 illumitt:J.çâo 
de ll'lllrt. vrtst:t ci<.L.u1e qnc r esisbiS3CIH ac.:~csos 
o Jixo..; apús ü f.~e~:~pp:u•ücinlcJrto dc~tas. 
( Jit!i!o bt'itl ; -r,n!no {;em.) 

E ~;$~ ~ L ror~~a. (· tiio gl'a~lde qn~ a.<;L~ i.tS snas 
illnsZl ... ~s imna1n J."()l'rna:-; til..~ln~_·s. tix.Lt.fJ c duL·a
ilom·a·,:. 

"~ sci ,:nclet dcs.>JlJl'in nas 1\~lig-iücs sonhos, 
fanuni.ll.~, <pw s~. er:·,;talisll.n.Jn ... 

O Sn .. C~n:-.~·.\1~o S01;T•1-:'\rio tll)OLn\o. 
O Sn.. F.\l:sTo CA1{1H)S0~ .. . 1na~ e~sc~ 

-:!ratvh.":..s. sonluJs da e~pccL'. lunu:t·.:a, s;lo Yül1
-

üadc.~ no cor~.~.çJo dos (" 1\~.atc.s: e:·;:~as Hh1sUc~ 
coll~ct'iva.::; 1 r0:.tlid ~u!es no:·;; 1n.agestosos t:~n1-
plos (ie Tn;.n'11lOI'\) e otn•o). q ll'~~ t·:~en1 os :Sl1US 
alicerc~~s 1il'll\;tdo5 n<t t.:l't'it. c. as suns i;ur·
TC.f'l vot·~;~da~ l):n•:t o e C> o~ co1n"o s;~ (J 11 iz~~ss·'"ml 
imlic;u· no infi11ito, pe~l'o'L anele apont:n11, 11. 
;!l'<l!líkZa (\;'. lll'.l iÜC (]Ui~ a:l Cú:W.::h \ll, (' !111. 
tCTI\1. e!n •lllU t·~~pvtl:-$~l1!1 u 110der do l.Jeaçu 
fi.UC CJS C~(~elll.Oll. 

E e~;a l<H\~:t. a f11:·ç:L ínkll."el·:tal, t' t :'Su 
voderos't. t~tü rl.n·te. ~"t tH! até. o.~ seu.~ e1'1·os. 
que S!) Jix;nn n:i P·l•ll'n .• s:l tl·an:>!oJ·amm em 
1'<'alirl<t 'l'l·' uwis, em i:lstr·rtmJrttos d(l g-r<tn

_ dezi.l., J.'lJlield;u1n c progrJs:->o ltnJHi.LlO . 
Es-sa, arc~tria giga.ntc:::ca, fli1C Y1ncnta a. 

cidade ao lxtin·o de Santa Tll3l'Cz<e, c, ]Jor 
umlc correm, hoje, l'<tpíclos os bootd., elcct.l'i· 
cos, ú uma. ol;l'<l. do et·ro dos nossos a 1·oongos 
atrl<Z:td.os. 

Pen3:tY<un eUcs que, para l)Cnotr:tl' {ts 
casas estendidas n:t planicic, (t agua d;J.s 
montanhas prccisaV(L se1• trazid;' por um 
conducto elev ado, para. dalli descerem <iS 
llabita.çõcs. Nilo sabiam que, canalizaclos os 
líquidos, sobDm uma. altur<t proporcional ti. 

. de qui:l desceram, c que, por consequencía, a. 
agua y ind.él. das 1llontCJ.nhas em que se ostenta 
o formoso bairTo, podia. sem nocessld<tde de 
uma canalisa<;fto e levada, subir aos m:tis 

:dtos pl'<)dios rLt Jll<Lnície. NJ.o comprCJ}10:l
tlia.m. E const.ruir:un es><L mon,;tntosrL M · 
c:tda , qnu nos r•ccorda hojo o m·ro de urn:\ 
época, o lDils:unento uo a rtista que n. clcli
neon, o po:lcr dos sDnhorcs q ue lhe ordenJ.
r <tm :1. cotls ~t·uc~-~o, o braço c as hi1 ncntaçõe1 
rl:t c>cranu·ia raminüL c elüwteadtL que a 
levou a c:~bo. 

Gt·amle eonsa G n tl\1hitlho lnr1u::oao \ F lllt
d ldn. 110 gmnito, a íllrt>fLo !l.r.ct·a -se r mtliua.1\e. 
E ni'ío dcsappél.t'eccu com o c:·r·o que se dc~
fuz . Akwdonada liOL' ínutil, vc:iu depois sor
Yil· à i~tti.ns"tl·i:t, an gnso, ao })raz~l~ , ao lH~ll1· 
e:3-t~u· de n1nit cidade int0íe.:t .. A. fa.ata.sLa du 
pcd.rae cal tot· •rara-sc vü1.tltwto da lccomor;Jo 
ol•õctrJc:t. 

A !'Ol'ça rl:l i nr.rlligcncia q nfl concebe c 1\o 
ln~a.c_.:p qn~ realiza-eis o ~P' il'trlc , o suprmno 
poder do progl·os~n e da eivilisn .. çfto. g· Peal) 
mo~nro q1ta1Hlo e illnsoeia, Ü!ClmJ:\, ·mesmo 
qu;u<do <onh:•. nt.il, lll')smo (]_tmndo erra. 
Ll;:wrc dci.h desapp·u·ccom os grandes c pc)
qw'nos p0llc!PC8 da t:J:'I':t' n, supl'CTn acia i lli
mita,l:~ do:> grundcs l,;,;ta.dos c o ar·bitrio s:nn 
pú\S rlo;; rei<. D.n"tG dc.ll:t 'lnc val e a ornni
pntc_ucia uar·i\~at :." (lc~sn .\IinH·tL·o da Fazenda.'? 
;\"'a(la. r:n !! l';~lo de. .:ll'Cia no l11CiO <lOS llltlndo~ 

clo -''Y:lt~'lll<L ;;olar. · 
O \Iini~tt·o da l•'<tr,cnda ! Quem~ ímpo1't~ 

o seu poJcr? Dcitutc dcllc considero-me um 
whm·anu, porqttC cllc ú o coYciro da l~epubli
ca,.:} cn, nesta. t:·íbnna, l'Cpre>cnto a patria ,quo 
qno1· '.'iY ~l' u !ta. ele YiYcr. F:l.llo om nonw, 
da Yida, c cllc age em n ome da m o!' te. Ello 
,, a cotTill)Çiio no :wniqniün ncnto, eu a rc
lJcldia. c o Yigor ! El.lc sy :tUte·~iza o erro que 
~e inil ltt'iL dev;cstando-o, pelo orgn.nistno 
IJ<tciou<ll, e en. a n:li'tl:tdc que a dev•~ s:Llv<tl'. 
A sn;.~ <tdm iní~tt·açã.o é nmct mort cdha, e a 
minha p:davra nm in~knmctrto de YiLl a ao 
s•'n·iço tb hístol'h, C'>S <J. fLJl'Çit C!. lt'J não se 
dcsme:rk, ·nã.o pâr<L, nfl.o recua, nfl.o se pt•e
cip it.a .. o, no tlccneso 1le m:~ c:tt·t·eit·;t eterna, 
LcYa!tt:~ c e.;;mag<t o~ homens, cr(·a !l des
mancltil J·;st:ulos, ücvot'<1 e vrud.tt~. ciYiliZl · 
çü;Js; css<l fvcçct que Yi\'C <t g~·r;tt' em 11m 
c"et'JW elrculo de crcaçã o c <t\IIÜtlLÜl:trncnto, _ 
como. ~c, ins·.wiaYcl e fecun(lu. pl'ccisas;;:l 
rlc.s rc~iO> elas sucied<J.ues <tiLC ~ão , p õ~ra. c>· 
t1·uma.r a., QUe tucm de ser . 

VozF:s-:\Iuito bem, muito bem, (Pa Hsa pro· 
longada.) 

Ü Si~ . FAUSTO CAIWOSO-Mil.iS que ningnclll 
o sei, mais que niugncm o GomprollCndo, c 
já o dis:;c : o en•o é a. illnsã.o intcHcctual de 
um ou dc poucos ; a, verdado, a do muito~ 
ou de todos. E a virtnue ê a. illmão cmo· 
cional. gcncralizu.da ; o err o, essa mesma 
illusão quando se circumscrevo . 

Mas, ao correr <los t empos, a cuHm' il. 
troca o c t·ro em Ycrdadc, c a verdade om 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:19- Página 38 de 46 

SESSÃO El\1 4 DE SETEJ.\IBRO DE 1900 99 

·0no, a virtmle. em crimo, e o cl'imc em vir- corrompe nas vcdentcs. MilS a. sciencia 
-Gude. vciu mostrar que a educaçào c a cultura. 

Sou, pois, neste inst<tnte, f<.tlso c dclin-- coreigcm atl'avés da cspcde os a-leijões c os 
.quente. defeitos. 

Ama,nhã. serei verdadeiro c virtuoso. 
Não importa. A tú l<L seguirei, firme c de 

.IJé, a contrarial-o, no topo da vaga da. disso
Lução que se avolum<L c scg]lc, P<Lra. se Ü' 
.quebra.r, meu Deus ! <t que pra.ia, ·t A' do 
esphacchuucnto, ;~L cht escravidão, ou tt da. 
morte 't Que sei cu ? Só. o fnttlro o poder<L 
lliZDl'. · 

B nü.o comprc1tcndcm que, par.~ evitar 
este na.ufragio, par<:~, impc rlit' esse desastre, 
n;1.o lía. ministt·os nem prGsiclentes do Rcpu
brica, que me ütç<tm recum·; a.utori!la.cks que 
mo irltimidem. Para mim nã,o ha homens. 
Sio zeros r1uc dcsappa.r-cccm na. intct' nlimL 
{!Oneatcnaç:ão ctlliolog·icrL que cnla:;:a a, natu
x·czrL e a histof'i<.1,, atra:véS o lcntu, uni f'ormc 
c ~o:·: 7.t•tton~ inn.rb processo d.a evolnt;;Io uni
':orsal, q nc 1\ ~ z saltit· u~L V<.LSt,<L nc1mlosa, onde 
tnrlo SG enc:erra.ra,, os mundos; dos mundos, 
;.L vidtt, o da, vüht , <.t men t e lmmttn~ de onde 
.irrompem as idúas o os sentimentos, onde 
medram o gemia n a Yonta.üe que tudo clo
min ~un. 

O Sn. GoNÇALo Sor·ro- l\üts n11 SO (;icdade 
~:1i1o pódc deixar.· de h;tY(H' lliei•arcllias c auto-
1·üli1des. 

0 SR. FATSTO CARDOSO- Hierarc:llias e 
.ani;oridarles existem pJr torlé.t prLrte, na. 
ordem plly:'lica, c na moral, l)OÍ~ tFlO a dosi
gualclarlc c <L subordinaç~ã.o s ~~o lei:J UIÜYCl'
::;n.cs. 

l\Las na ordem mol'al a autol'i!lade só tem 
valor quando rcpt'CS0nh c porq1w t·epl'cscnta . 
. a tradiç~ão ou a. ld, e C[nando quem í.L rcpt'e
senta se eleva. ela, superticio politic<t, symbo
Hzando o sontit• cJllccti \·o, como as Tnon
tanha.s de um tcwecno, cujas 'I i~posiçõcs c 
tccnndidado cons<w•.-;r,m de alto a baixo. 

E o que quero é c1ue <."1. Repnblica se liberte 
pelo ~xercicio, pch col'~~gcm , pel<~ lucta, da. 
1,ne_rcia. que lhc_aln~:ten a. von~a.dc, para que, 
ete futuro, se nao diga. que v1vemos em um 
paiz cuja indcpendcncüt surgirtt das feze:;; 
não elo nm Romulo , n1agesto.:>o patriarcha.· 
guc a. ima.ginaç~ào _ardente dos seus 11o:;üwos 
transfigurou em um Deus, mas dclil do um• 
príncipe de::;obcdiente c trahidor <t sctt pai, 
e que por cs.sc crime se fizera rei c senhor 
da.s terras rle S<:Lnta Cl'nz ; para q no nã.o s~ 
diga cgw viYcmos em uma, Rcpublica sabida. 
das fezo::; de geneeaes ClllC tr<tllieam s:m rei. 
E par~L isso<! pr,~cis o cle.'ltl'UÍl' comulctamentc 
o 1:in ~ s d<L iner-c:üt qne nos transrn~it~iu a pa
rn,sita imperial, que, ;i. imagem do mulombar 
mu matcts virgens, no.3 cre.~~cn ao lado. 

O mulmubar chega-se tímido c llypocrita, 
apcga.-sc (L grande <Ll'VOl'C. scculat• . nw-lhe 
sugamlo a vida c finaliz <.t po1' se llte substi
tuir no log<.Ll' do t :m·cno. Assim, o impcrio. 
Vcilt rcccio,;;o c honesto, cncos ;ou-se u.o povo, 
conompcu-o, cxtr<Lltiu-llw os direüos, c ter
minari<l poe f;_lzce tremula1' sua .. vontade por 
sobre os desb•oç·.os das energias nacjonaes, 
si [L esptuht <lo soldado brazilei t'o o não der
l'OC<Lssc. A Republica venceu o vinga. Mas, a 
cresco1', leva, n~ts fibl'as, na. stl'uc~ura, o mor
tal veneno ela parasy~a, ClUO <1 va,c aba.tendo 
c ll!e impedindo a obea. da. gea,ndcza. mor<.tl. 

E a a.utol'i,lade do St'. Ministro da Fnzcn.d<~ 
não representa nem <L "tradiçito nem a lo i. 
E' o ea,pl'icho c t~ devastação. E' o Ol)posto 
·da alm;L nacional. üm gmnito que pon;)a., 
falb, ri, mas não sente. E aútorirhücs taes 
não reconheço nem respeito. Ajoclltem-:::e 
·outros ante ·cuas. Eu não adoro deuses de 
_pcdru. ! (Pausa.) 

E' pl'C:Ciso dmtruil-o, c, pant destruil-o, é 
mist,n·luetar, luct<tJ', iuctar. A paz sem lucttt, 
a vida S31ll ntido. som agonias, sem cloros, s6 
se encontram no.:; cci11i tcrios, po1'q uc alü não 
vivem homens; vivem Yct·mes. Nã.o S3 cn
conüarn nas socicua.clcs qnc se a.gitcun na. 
hist.ol.'ia.A ordem sem se ter combatido, o gozo 
::;em se haver sofft'ido, a ltttl'monia sem se ter 
gnct't'catlo, niio s :~ arltam onde Vi\'Olll cirü
dã.os que pensam, sentem o agem. Po'l'llUC 
quem ngc sente o pcns<L, lueta o se revolta. 
E só fnn<ht dir-eitos intlestt•ttetivcis quem se 
reYoltí1 c lucta.. ~ 

Von terminar, Se. Prcsirlontc, c termina- i 
rei dizendo ClllC a liberdade não 0 uma cousa 
que se de, é uma. cousa. quo se conquista, 
umu. syntltcsc de intclligencill. sentimento e 
'i·ontadc que a historia esculpiu, em institui
ções divel'sa.s, com o sa.ngue dos homens c o 
cimento dos tempos; -é o frncto lentamente 
a.m<Ldurccido pelo labor incessa.nte dos imU
viduos e dos povos. 

Catão, dizia Cicel'o no Senado romano, nos 
f<üla como si vivc.sscmos na Republica na,s
-cida dos sonhos de Platito, c não em uma. 
Republica sahidtt das í'uzes de Ronllllo. 

Queria t rLlvez com isso dizer· o elegante 
··orador antigo que tts gerações se resentem 
eternamente da macula de suas origens llis
tol'icas, como as aguas do um r.io se rescn
. tem em todo o seu curso, do veneno que as 

E' á liç~ão da historia. Tomemol-a. Resis
tamo3 á corrupção. Luctcmo.3 pela libcrda,de. 
Luctcmos jü, que os nossos antepassados o não 
fizer-a.m . 
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Tenho concluido . (Jfuit.o bem; 'tl!!<ilo úam . I 
Palmas c bmt:os das gah~;-i!<S c do ?'Ccinlo. O 
Q?·ado?- d t'i~amcnte r."mprime<>lado e abraçado 
po1· lodos os SN . JJept~fados p,·esen tc.< .) 

O Sr.'. Pt~e!!'ident.e- Continún. n. 3• 
discussão elo projecto n. 70 B, ele l9t!O. com 
parecer sobre emendas ltpi·e;;anta.d3s para. 3" 
discnssi.'io do })rojecto n. 70, deste a uno, que 
orça. a Recei t~\ Geral ua Republic" para o e:x:
ercicio de I 901. 

Tem a pala vra o Sr. Rodolí 'ho Paixão. 

O S l' . Rodolplao Paixão- Sr. 
Presidente, pretendendo t ratar desen,•olvl-

. ·damente do assu mpto e estanrlo 8llcan tada n. 
hora e ca.nçada a Camarn. por longos traba
lhos cje >otação, :peco a V. Ex. que, adiando n 
discussã-o, me cooserve com a palavra para 
amanhã. 

O Sr. Pl'esident.e-Atleudoudo ao 
pedido do nobre Deputado, fica. adiada n. di~
cussão. 

PMS3.-se a hora. destinada ao 

EXPEDIENTE 

O §r. 2 • §ecJ·et>~t'iO (se<vín-lo 
. de t•)- proce-je á leitnr·a ·to ;:;~guin~ Jj expe
diente : 

Officios : 
Do Ministerio da Justiça. A Negr..cios Into

riores, de 1 do corrent.e, en vian•!o a. ~c
guinta 

lJE;>;>ACF.:)t 

Srs. memLr os rlo Congr~so NnciCinal -
Tenho a honrn. de ~ubmattar·-vos a inclusa 
exposi<;ão. que me •tir igiu o }.Jin'ati'O • li~- Jus 
tica e Neg o Jios Interiores. sobre H Jl',C.l>Si
dade da concessão do cre~ ito de 3: l li$i04, 
supplemeu tm·a v erba n. 2o-Gymuasio N~~o
e:ioual-(Extet·nato)- do orva.tnen :o do a.ctua.l 
exercir.io, para occorrer a despczas co111 

~ ex:)mes de p•·eparator ios. 
Cnpital Federal, I de sot,embro tle 1900 . 

. !f. Ferra: de Co.li>]liJs &/les.-A' Commis~ão 
de Orçamento. 

Do Ministerio da Fll.zenda, de hoje, sa t is · 
Jazendo a requisição de;,ta. Camara uo olficio 
n. 134, de 2 do m ez iindo.-A' quem reza 
requisição. -A' Commissã.o de Fazenda. 

Requerimento : 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECBR 

N. 109 - 1900 

btcle{DI'C o 1'Bgtterim?Jtto em que o al(e1·es . 
alumno .loáo Ra]llwel de A~a;n ', t!ja , rtgente 
da Escola P1·epl-rainria e de T actia< do R io 
Panlo, po•de licença para pres:w· nc< mesm rJ. 
escol(! exame -das ma!C1'írzs q tJ.C conslitue111 o 
3·• anno rlo cu,·so s1pm·im· pido ,-•gttiamento 
de 1898, com 1m> voto em sep"nul& . do 
S,·. De)íutado S;;ares <los Santos, que.concltte 
JlOr projed a 

A' Comm iss;.'io de Marinha e Guerr a. fo 
presente o requerimento q;1 e no Congre~~ o 
Nacional dir ige o <J.Ifc res-a!umuo Júão H•l
pbael de Azambuja, agente ,la r.;,cola-Pr<>pa 
J•ato-ria. e de THClicil do mo Pardo, pedintio 
licença par11- pt•estar na. m• ama e;co la e:x aJHe 
d•lS m:. tel'll<S que cnnstttuem o ::" a.nno llo 
cul'<'O ~uperi o1· pelo regulamento de !::098. 

De nccordo cum as i ll fonn oo çõ;,•8 pre,taüas 
pe J.t s~cção c()mpe:entc d<.' Estr.do ~.ln \r.l' r!o 
Exercito e congre:;açi\o da E~cola Mi tit a1· do 
HJ·azil, c a maio:·L, ·da Commi~.>ão d" Mar-inha 
e OU•~I'fa de pareeel' quo ,;eja, a dita petição 
i ndef•H·kla. 

S~. l>t d:.l-SCOmmi;sõcs, 4de S1t.Hrn!wo rle \900. · 
- a. Pa:o:r:<o, p:;•es identc.- Lrmrl.v./pho S:n·a . 
- Cados Ccwalvrwti.- Soa>-es dos Su>IIO-', ven· 
cii]O, com o Scguiuto voto : 

O suppl i (•lu:t~ :dleg:t mot ivo rle mo! est ia. 
qu e o i mpossil,í!it:~ de vir p r·esen temcnte a 
tstn Capital o deter-rninPu o ~eu d •:s lignrnento 
da E-<c.-•10. Militar liJJ Brazil em s~ tembro tle 
18SJS, nllcgaçiio que é ]JJ'oeed~n:e . «'gan•lo 
i u f<l1'IDa o C•Jmi;;and;;n:e du. E:>coi a. <!o l~io 
Par· h>. 

A' pretc••cuo do r equerente não so op;:-õe, 
aliós, o rc,gulam;-nto em vigoc, quu no 
art. iZ2 pat'IDJlte Hus ontciaes tlo exercito 
prcstar-Nn examE>.;; vago~ tH\S e~c·Jht3 mil i
uu·cs, sem, comturJo, lhes desig uar o e:>tabe· 
leclnwnt.o ll•i qual uevam ~Cl' pr·e~tadas as 
respecLi V:lS prova~ . 

A condi,ão .-:o s~r cumprido um progr·amma. 
de <.·nsino nd)J,tD.rlo na Escola Mditilt' do 
B1•:n il, nào to r· na ind ispensavel que os exames 
sej a m pr.~st" rl os perante commlss(k S de )J l'll · 
fe:;s{Jl'o.~ dos;o. e>cola . 

Lembrarei a e;ote r·espeito que o Congrl'!s o 
Nncional já l'esoiYeu uma questão h1eutica, 
de terminando IJO! decreto n . o21,. de OutU · 
brü do anno p:tssa.do, que sejam vil lidos no. 
Escoh\ Milita r exames prestados na. Escola 
Polylechnica e 1lice·ver·sa. . De Francisca Amalia de Souza Conceição, 

-pedindo uma pensão. - A' commissão Je P~n
sões e Contas. 

Além di;:;so, o facto do rerJueren le prestar 
os exames na. E;cota do Rio l 'ardo, ern nud~ 
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põde diminuir o valor dos mesmos, p 01' isso 
que, segun·lo consta ela inf'or·maçãn prestnda 
pelo commandante da a.lludida. escola, existem 
naq_uelle estabelecimento,, como pr·orc~ssor·es, 
anttgos rloc011tes da extincta Escola Militar· 
do Ri~ Gmnde do Sul, que lec··ionar·am as 
materw.s actualnwnte comprehendidas no 
3" anno do cm•so superior. 

Não encnntr(), pois, impe~imentos á preten
ção do supplicante e julgo at~ conveniente 
deferi-la., pnl'que assim será evitada uma 
viagem inutil e com proveito resultante pura ' 
os cot·res nublicos. 

l\ este senti•'o apresento á consideração da 
Camara o seguinte 

Pr,?jecto ele lei 

O Conf!resso Nacional resotv·e : 
Artigo .nnieo. Fica o Gove:·no .antorizndo a 

i!HlOU<1r o alft>res-alumno Jo}o R ·ohael de 
A. zn mbuja pre::.inr exnme na. Et':co:':t Mil ·tn.t• 
do F!i o P;Hdo, dus lrl }tÜ•J'Í <t::: que coD~üitnnm 

· n 3° anno do r.nr:;o superior· pe lo l'f·g:damento 
de ~<' 98; revogadas as dí:'.ifO::ições E'ffi con~ 
t1'ar10. 

Vã.o a. impt·imlr os seguintes 

PR0JECTOS 

N. 1:?3 A- 1000 

.iu!o,·iza o GovenH> a mandai' arbitra;· âs 
vÚn;o.~ dos o(,'ici,ws dn e;,·ercil:J, !f'''! {<llt,~ce
re ;; , um a!Jo )l o íircn•al JII'Ollisn>· ·o Prj"i~rde;!tu 
ri8 t; ·es q?.!u;·fa, 'i'")·{ r: ,~ riO :> · ltlo Úl/ ,'!fl't•l, fjl~ •! 
~ ;crcc!Jio. men.s rllíinl le sc'H ;,; ,. ri In, /r1yo ']li•~ 
:r, ,lur(/on'a dr: ( ;zwrn(, dt: nccurt!o l'tllll o 

_ decn:lo n. 786, d ·.: ! de a!los/o ,fe 180:!, in
-~:!;que a (jlleu~ caibam o líliJÍO solrio e mollle
Ji'O • 

A' Comm1::;siio de ~IarinlH n G11e1'r•t l'oi pl'e
st:nto o p1·ojedn n. !23, tkste a.nno, quo 
nHL•H·iz;t o GO\'lWno n. ma.u.!a!' nr·bltl':ll' á.s 
viuvas dos oiTici ;tt·S do cxcwcito urn almuo 
mensal pl'ovisorio, eqnivalen te á:; U'l'S quar
tas partes do soldo integn'l, que percubia 
mensalmente seu rna.l'it!o, !C'go que a Amli
tol'i<t de Guerra, de a.cconlu com o d• ct·eto 
11. 785, de l d<3 ng-o~->to ele 1H92, indique n. 
quem caibam o meio soldo e montetJio. 

O projecto enctlrra urna medida de c:lcwnda 
justiçf!:, que ev1tará a clolonga na porcepçüo 
do mew soldo e montepio a que tt~em dil'etto 
as viuvas, or'pllãos ou outr·os herrleiro::; dos 
officiaes do ex~· rcito, ela armada c classe:; an
nexas, deloríga esta que contraria o espil'ito 
das ldis reguladoras das especies de que ~e 
trata., tornando por demais penosa a exis-

tencia das fami1ias desamparadas, em v·irtude 
do fnllecirnento ele seus chefes, justamente 
quando ellas, abatidas pelo enorme peso de 
seu Inrortunio, não se podem atirar, com 
vantagem, á lucta pela vida. 

A' vista. das razões expostas, a Com missão 
entende que o alludido projecto deve ser ap-
pl'ovado. ·· 

Sala das Cornmissões, 3. de setembro 
de 1900. - R. Paixão, presidente e reLltor. 
- Lindolpho Serra. - Gados Cav:.tlcanti. 

N. 123- 1900 

O Congresso Na.cional decreta 

Art. l. o Fica o Governo autorizado a man
dar ar·bitrar as viuvas dos on'iciaes do exer· 
cito qtw fallecer'ern nm abono mensal pro
vi~orio equiv;1lente ás tres quartas partes 
dn so!J ,, integr·al que p ercebia. mensalmente 
:> 1•u mn.ri:lo, logo que a Auditoria de Guerra, 
•IP. aecMtlo e:orn o deereto n. 7K>, de I de 
ngo:;to de 1892, indique a quem caibam o 
meio-:;oldo e montepio. 

Pill'<lgf';tpho unico. Nn. ftt!ta da viuva, a 
:;Ilbstitlliçilo rle ller'dt3ir·os se fará na. ordem 
ele successlto eRtn.bt~lecida pela lei n. 632, de 
6 de novernhro de 1899. · 

Art. 2. 0 Des•le que o Tribunal de Contas 
juig:ne le.Q'a l a eont:es~ão do meio-soldo, orde· 

J o regisli'O da respectiva despeza, re
v~. •Jrá o pr·oce~so á rdparlh;ilo COIMpetente 
p:un <•S ef\' .. ,úto:; do ::l't. 2° do decreto 11. 683, 
•I e 21 elo novembro rlo 18\H. 

P:u·agt'ap!1o unico. Por e::;sa occasiã.o se 
liquidill'i'l u s;tlt!.t uu tlollilo lmviüos com os 
:iltotlt·S at·~ enl:i.u t•tmlizal.los ou1 virtude do 
:1rl. I" LLt ('l'O::It'll to lni : 

11) no p1•im(liro t•nso, o hcr·deiro ou herdeir·os 
I'OcniJnl'iiu iltllllfldiatnlll!lllte o saldo; 

h( no s"gnndo ca~n. se f'ar•á carga. ao her
doir ·o ou IIot·dpil·o::l pttl':L desconto mensal pela 
tlccirna [JI\l'le da pen~üo ar!Jitraua.. 

J\l't. :3." Par:L pcrcepçã.o do abono de que 
tr·uL1 a pr(~:-: e11 te lo i, ser·ó. indispensa.velreque
l'imento tia parte, instruido com os seguintes 
ftocurnentos : 

a) a cer~idão de habilitação ao meio·solllo e 
mo11tepio pa:-sada pela Auditoria. da. GutJrra 
nos moldes dos §§ 9° e lO do decreto n. 785, 
do 1 d•J ngosto de 1892; 

b) certidão de identidade de pessoa, firmada 
por tres otficines effecti vos ou reformados do 
exercito, de quaesquer patentes, em serviço 
na guarnição em que residir o herdeiro ou 
herrleiros, visa.da pelo , chefe do Estado 
Maior do Exercito quando o otHcial fallecido 
na, CapitaJ Federal não for arregimentado, 
pelos commandantes dos dístrictos militares 

./ 
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nas sedes de seus dístrictos e veios de guar
nições nos dernà.is casos ; 

c) na falta absoluta de officiaes a certidão 
será firmadte pGr tr~s pessoas civis de noto 
riedade publica, reconhecidas as ilrmas por 
tabelliào. 

N. 131-1900 

Dete1·min't qt~e na Tal"i{a das Alfandegas, em· 
·~igo1·, sejam (eiws varias aUe1·açües, a conta1· 
de 1. de janeü·o de 1g01 ·. 

§ 1.' Nas guarnições onde não tonvm• au- Peh> Mesn da Carnnra fornm envi~.das p:~ra 
ditares pi'ÍV,ltivos,o oommandnute da gmnni- o estU(lo e parecer da CommisEão de Tar ifas 
ção remette.rá immediatamente r. fé de officio seis emenda~ ofl'erecidas ao prc~ecto de orça
do official fallecido :i. Dclegaci:t Fiscal, afim mento rh\ ~ec:.eitt~ em 2'' e 3• di scussões~ 
de que e>tn, examinando-a convenientemen- . A Co~m1ssao vem ~got·n apresentar a con
te, abone as tre~ qua.rtl<s pm;tes do füldo a SJd~.t·aç[IO dlls .srs. Deputados o seu pa1•ece1' 
quem de di1\ 3ito. I sobre as referidas em~n:J!ls, e, par~ melhor·· 

§ 2.• N:i ialb desse documento, 0 cor.nman-f orue~n no exame da opmwo q~e em1tte, faz 
dante ca gu •rnição pa3sarú um attest,;do, no segu1r cada uma das observaçoes que lhe me-· 
qual COI'.~tc 03 nomes e numero dus pessoas rcc~U. . . 
da fRmilt[ldO r ... uecid(), qu~. tenham (\ir·~íto ;\o I1<1. no j>l'OJeç:toror qu_e termma o presente 
monteL1io c meio·sO!t1o, n•l fórnm chdeí n. 632, parecer alg!1mas correcçoes de n umeras do ar· 
de 6 de novembl'o de JS\J9. flem n::c Tunf<J,,por llaverem lllguns Srs. Dcpa· 

Art· 4.' As pen;,õc;; sedi:o integraes, liYres 
de impGstof, contribuiçõfs, quotas, descontos, 
salvo o e~tutni•!o pe:a condiçio b do paragl'a· 
pho unico do aJ't. 2' da presente lei. 

tados, alJtores de ~memlns,se referid o ao pro
jec:o ela Commis~l'io tl.e TarifaG do anno pas
sado, e não il Tntifll em vigor. 

Eme>lcla n. 1. 
Art. 5. o Continuar·se-ha a abonar, na fór

ma das dispcsições vigentes, um <11l,mtjtaeivo Ao ~1·t. 1.038 da Torif>t das ,\Jtimdcgas, 
:pal''!- .a~ f1espezlls. üe e?teJ·~·am~nto o luto á~ onde diz;-::Je pinho idem }JI o prios e:x:clusi

·íaimllas ~:los dilct•~es e1Tech v~s ou reformat1os n1.mente pnrn. phosilhoi'OS- des,.rmados 300 
do exe1·mto, que fnll~ccr~m. lUclependeDte de téi~. armados e completos, 400 reis. 
qualquer in~emnizaçihJ, mnbor:1 GS ofrlci"es I Dit:a-se-De pinho, idem, pro p1·ios exclnsi
fall~c•dos seJillll cmdor~s de veummentos su- vnmente pt\ra pl:osphoros dfsarmados, 80(} 
IJenores a quc:ntra ::~rb1trada. réis; ar·mados e cornplc,tos, l :);UOO. 

ParagrG.pho unico. Esse abono seri1 na. ra- :\o art. 1.066, onde {1i~ -:.Pa litos d.e m a-
z~o-de 41i0.') l•lli'a cs oflicia•' S snLai ternos e ca- >le tra pam ph c~pboros, Bo r e1s. 
:p1taes, 600$ par·a os superít,res e 800$ prua os D'!~a.-se-; ?altLOs de madem " para phospho-

. gensr·aes. r os, ;;00 re1s . 

Art. 6.• Pa;rn. pe.rcepçiio ,]este abono , q ue Snla das sessões, 25 de julho de 1900,- S<~ 
será ímmetlin o. b~st<l que, per~mte a rep<W· Frci1·e. · 
tição f;,ze:J.J <J.d::t l' (l3iJectiva, ou á Contndo!'la 
Geral da Guert·a 11 '1 C<1Vit:>l FQde.ral, se ex
hiba P" CRl'ti-!fio de cl.ito passad,l por merlko 
militar ou civil, acompm:.lwda de of!icio da 
autol'idocle militar supHiol', na fó:-ma da ul 
tima parte c\n, condição b do t1rt. 3• da Pl'e
sente lei. 

, Art. 7 ." s't o oíficial f,.> llecer em nu1.r~ha 
~. ou em localidade em que não tenl1a sua f'IL

milia, o uhono se finá a pessoo. que fizer o ell· 
t enamento, sómante, J)orém, il.o índispen·· 
savel para ewt despeza, ficando n clitferençn 
para Sei' }laga, a titulo de de~peza. do luto, 
ao he1·deiro ou herdeiros que, depois do pro· 
cesso tlnnl de h abilitação, tenham como taes 
sido julgaJ.os com direito ao meio-soldo e 
montepio. 

Art. 8. ' As disposições ela presente lei se· 
rão applic3.veis uos herdeiros dos officiaes da 
a.rmad" e classes a. nnexas. 

Art. 9.' Revogam S\l as disposições em con· 
trario.-Bar bosa Lima, · 

Sobre este nssmrplo já a Cumara conhece 
o lon ~o e minucioso JHH'ecer do honrado re· 
lato r da Receita. 

A importação tle caixinhas e palitos eles~ 
moutndos para fabt·ico (1e pho>-)lhoros, no 
p~1 iz, consl iluo verdarl (•iro sophimm da in· 
dustrio. que aqui ja tem desên volvim ento im
pm·tr.nte o llUTallieD te nncionn l. 

A emenda propõe-se da r á ilHl nstrhl de f•t
bdc,r,ão de phosphoros a situação a que tem 
direito ; niio podendo a med ida, que encer-· 
r1., ser causa de reclamações, n em mesmo dos 
qne lazem,aquella importação, pois que suas 
fabricas, accrescidas de alguns m>~ch inísmosr 
licarn em igualdade absoluta de condições a. 
todas as outras. 

A Commis;;;ão acceita a medida. 

Emenda n •• 2 

Os moveis de fabricação estr angeira, de
que tratam os arts. 354 e 386 das tarifas em. 
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vigor, ragarã.o mnis a taxa addicioual de 
10 o f o, caiculu.da Eobre o valor totnJ do im
posto. 

Sa.ltt das sessões, 25 de julho de 1900,-
-'Vei'IJ(~. 

Os moveis a qne se refere a em~nda acimn. 
são as cadeiras o sofás_ de malieil'a de diversas 
quali.dades. 

Evidentemt3nte, no Brélzil, a fabricaçfto 
dessa na~ure~~ de mov_ois chegou a um gl'áo 
extt•,to~dll1arl0 de ad1anta.memo, podendo 
competrr com o genero estt'ungeit·o. 

Além da gr·ande riqaeza. ele madeiras, a 
m1to de obe~ tem-se aperfeiçoado· corJsidera
velmeute. · 

A inrlus~rb nacionn:l, que jà é perfeita
ncsle })aTtJCulnr, lJI'eCisa espalhar-~e no enol'· 
me territorio da Republica, e tem de lucta.r 
com a grande cal'estia. clo.'l fretes dfl. C<Luo
tagcm nacional, que excedem hoje os tru.ns
atlanticos. 

Pttrece, por isso, à Cornmh;si::\o, .que a 
emenda propõe uma protecçãu digna do voto 
dl\ Camara. 

Emenda n. 3 

e hoje o ramo principal da agricultura em al~ 
guus Estados da Republi::a.. parece á Com
missão que a medida pruposta pela emenda 
encerra uma justa protecção quanto á sua 
pr1meit·a parte,a qne se refere á pasta. carda
da, simplos ou gommada. 

Quanto ao .algodão hydrophilo, simples ou 
aut1septico (Curaiivo de Lister), a Commis· 
são ~ão concorda com a elevação proposta, 
e ass1m pede á Camara. a approvação sómente 
da primeira parte da emenda~ 

Emendct ·a. 5 

Ao art. 6'21, cla. Tarifa d::.s Alfan(1egns, em 
vigor, onde d.iz:-tclhns de qua.lquer especie, 
inclusive os ventiladores ou capotes,de barro 
simple~, c•"nto 8$000; dign.-se-t ·:lbas ele qual
quer í~specie, ind usi V(>, os ventil:: doPes ou ca· 
potes de barro simple.s, cento l4$UOO. 

Sali1.. das Sc\ESões, 23 de ag?sto de 1900.
Sili;a Cast1·o. 

A Commissão u,cceita a emenàn, e, para 
nf.o cansu.t• a. attençi!.o do. Can1nr·a. com ouka.s 
explicações, resolve transcrever aqui, tnzendo 
lleU, o lurniuoso parecer ch>do pelo iliU;',trado 

Onde conYier:- o n. 703, das tarifas DcputadoSr SerzodelloCorrêa, sobreoassum
adnanniras r7m ·vigor- suh:;t1wa-se pelo se- )1to, que e a justif1eução mais completa da 
guinte:- N, 703 - Fu!ldido ou cru:n em emenda. . . . 
ling·u:J.<lo- kilo 10 re:s- R:.z[o0 201 

"/. UmareforJ:m.noartlgodastJrlfasemVl!TOl'? 
Pndlnclo - kilo 50 reis - Razão _ 30 o/. ~n~ taxa o 1m posto sobr;:J estes IJI'oduetos, e 

.. , • !:: __ ~ 
9 

. , cr ., 
1

. 
0 lllfllSpensavrJ p;tl'tt que r:e pOSí'D.Ill Sulvar 

11
_8:.1_,". d<'~· s_~s:-,oe~, ~4. d: a..,n.o t<? c.e 1900.- · considerü.vei::; c<tpitat-S, que, co:n os mclhor~s 
t1fplwB)l[J.dO.- Sel[J•O s .. boza. I cslimnlos de progresso c os mais luuvaveiS 

, . . i111 uilos se achnm empenllaclu::; n'~ n:.Lcionali· 
?s~a. ~me~1_on.. e::tabelece uma melhor di~tJ:·J· za~;ão desHIS iurJustrias. · 

bmçao _oe o.n·elt· s, rnu.nclaudo cobra.t· cllile- /I. sua clas::;e o entretnnto ll1llito com
relltes Impostos sobre o 1erro fundido ou guza plexa 0 ne::~ todds os l'üllW~ rcehtm::tm e 
e o _IJudlüd?: · . . . . pr·eeisam pl'otecçã.o udu;~neira; um por-
1 ~k:ndo 1:u·.LJgn:". do va.!or~s mmto rhve1'sos, é qne está tiotlnilh'amento naeir,naliw.clo do
ce t(!d~ ~ Jll~tl!;a a JnO(tldn. pt·oposLa, que a vido aos meios t·udimellttu·es da ü.tbdeaçii.o, 
C?n~ruls;:ao Julga. no caso de sex· appro- lal o Je tijolos siruplcs; ontro, como dos 
Vad,t. tijolos rGfractario:>, porqr;e tL collo;.;nção das 

Emenda n! 4 jrlzidas de mnteria prillia. al'a::;t~·dns das 

Ou de cem vier: 

'Fica elevarla a 2$000 a taxa. de eüO réb 
p_or 1\.ilo, pam o algodão em ps.sta, c::.rdndo 
s1mples ou medicinal. ' 

Sala dns sessões, 25 de agosto de 1900.
Fausto Ca1·doso. 

O algodão em pasta, céll'dado, simples ou 
em folhas gommadas, é tax;;do actualn1eute 

, em 800 réis e não 600 réis, como diz a emen
da. A pasta bydrophila simples ou com qual
q~er substnncia antiseptica (Curativo de 
L1ster) é que é taxada em 600 réis. 
~ratando-se·de um producto GUe jâ. tem no 

pa1z grande desenvolvimento, pois o algodão 

proximidades chts linhas t<~rTeas, n;i.o atlral1e 
o em prego de cn pitaes ; outros porque o li
mitado con~:urno e Hxigoncia de c ll'iS;'>imas 
mu.cltinas, e pc:::son.l de a.I'lh;tas espeeu1es e 
muito habeis não otrerecem ~aranti<• S pa.ra 
c a pi laes como SE'jam, ralos,la vatorio:";1 botijas, 
bu~tos, etc. 

.As telhas planas de bm·1·o simples, cha
madas telhas francezas, e os c .nos ou 
manilhas de barro constituem, P'>rém, os 
r·arnos mais preciosos das industrias cera
micus e que pela sua vasta a.pplicação e 
enor·me utilidvde preoccupa.r~:~m seriamente 
o espirito de tantos indu::;triaes, attra.hiram 
val io.sos capitues e fOPlllarnm centros de 
actividade e riqueza que não l?Odem ser 
desprezadas. 
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Precisamente limitada. às t'abricações do 
tetha.s, e a. emenda ap1•escntarla á C;lmam., 
visto Qlle a de canos ou mani\bas já log-ron 
no anno pro:&:imo passatto auxilio ampl•1 e 
completo, que se veriHca no >nb~titntivo d;·, 
Commíssão de Tarifas, cc>nvertído em lei, que 
alterou de 40 réis por kilo para J 00 reis por 
kilo o res-pectivo ím posto. -

Verdade é, P.ntretanto, que a inclustria de 
telhas pl;~ria.s é rias que pod.em o devem ser 
exclu~i vamente nacionaes. 

A sttn- ffi[\.teria prima. é na.cionnl e em todos 
os recantos do paiz se ellcontra ua maior 
prodigali1lade que se [lóde ima ginar . 

Em analys~s sem cotltt\ tem-se p:·ov>t.do a 
sua pur~za. "'especial isencã.o de su!,stancias 
das que pl·eju,Jicltm gravemente O> prodnctos, 
como se verlftea. da nol.avel ana.iy;,:e j11nta, 
que <LffiPmon em -prod!lctns naciouaes a. niio 

·existencia de c wl!onatos e salitl'~s. ao pas~o 
que na analystJ dos Pl'ú iuctos de Roux, os 
mais finr.s de Ma.•·seHl;c. mencionou a ex~e~
si·va pi•l'OSl·Jr:vie, conserilleilcia fçtt;·l[ e preju
dicialíssima do exce~so de carbonato. 

Esta anillyae se J'efere a uma das fabr;cas 
de entre m• i·.as que teem a maior acce!tação 

g-ados a substituil·as completamen te por pro· 
dt\dos n~ciOP<\es, no anno proximo Jl•lssado . 

Tomantlo naturalmente esses ractos por 
hnse foi qne, nniOO•lllos os indu >triaes desta 
Capit••l, do Estado do Rio, Minas, S. PJ.nlo, 
Rio Grnnde do Sul, Maranli1lo e outros em· 
penharam cn pilllPS a vul tatlos ness:> industr ia 
o montaram t'ahr·ic;\.s qu'' podem S;ttid<tzet (1, 

to1lo o cousumo nncional, e qul'l t•Jem prestndo 
exce!lente beneficio publico ; porque pod iam 
todas prcvo.r que dur"nte o doh t·om período 
da baixa do cnmhin, e:n qn~ os prodnctos de 
:Vla,rsellla se vendiam por preços elevadis~ 
oimos, ellas do.vnrrt os seus <to m;;re;tdo por 
33 "/ , menos, t\ remunlll":wam·::El s:ttísfac to
ri,tmente de SBUS tra b"Jl:os, tdi mentn.ndo 
innumol'OS o per,, rÍ<'S o fazendo hon r a :v.• nosso 
pro.~resso. o~ proprío;; co fres puhlicos gosa
r·am proventos deste benefic o, pois que todas 
rts ohras puhliens, ai iús ern numHro a. vult<:.do, 
2B suppri1·flm d'l pr-oducto~ nacion 1.1cs. 

no commercio. 

A 11l•a ;lo cambio, e11 tret.:tn lo. ~~eril fatal 
pnra e;; te:• bel i<~s emprehonliilllúl' tr;3, ~m'q lle 
o commei'Cio impot·bdor, a qu" .:a teem c-au~ 
S;;(]Q tantas amar!!ll~'U-S O I Jl'O~Te~SO rh t ÍOtlU3· 
tria. irá faci!.tl'.en lc ao <eu '·encontro, rl(·:sis
tin<lo ))OI' algm11 ten1po de lnc t·O.> r•m suas 
importacõ:•s c m~1tando-a, pnl'a. em s,;g-uida 

_ . ele va1· "eu~ p: eços ás t::.laiores especu lações 
. A _mesma ~ecçao techmca lavrou ~:trecer q11e se t.,~,n c•>nber:idu nes te m eJ'éa•\o . Admit
mten·~lnen I e favora_;et •;. u~a falirwi~ :a. l t;da 11 m"Ji!<J.I' iax:1. 1\e c:1wbio. ~ nn: : ,~a o .oom
S._ Pa,'l?, de P. da Suva, analyse que Mter-l mei'CJO l mpnrtiidm' 110clera. t rr iot· van tagem, 
mmou Jgllalmente a .ace~Jta?uo .~l as obr•as ~a t vendeud•' se\Js procl'lc\o_s por:_ pr eç ,, inf'er io· 
estrad11-. s~nrlo que os Nm~ p. oductos S ' D r·e;: aos llll<.~wnt.vs, C!om(J se po'!u P''ov.- .r· C•>rn 
fra(Jea.monte.empregrt<los em S. Pau lo . Note- ;r.[g,t 1·is!!ws; was l>il-o· lla p;ti'<J tü lmi nal-a.e 
se que turlolsto se I_Jass••U durante. aaustet·;;. em se.enir\l> agir l ivre de iucom: noilas coo
Mmmrstraça'.' dn 1\lu,>tr~ e ug!'.llfllllro Sr· . eurrl:rici~s; 1w passo qtw a ilHlu.-,tda nuClo
Dr, Pas.-:os, como se ver1ftca jJel~s datas.e IHtl, ma;;tcnúo ·o~ preços actuae~. podara 
:pel1l: referenctn que o rne,;mo fe~ ao :proiludo t iJ'a r v1tatagen~ coml•<ln;adm•r:s , pois a sue' 
mtclornJ.l, ·~m . otlic10 n. ~R7, de 28 11~ , ,!ml <~x 1_,[0r; • ç~o é-. d ilS t:!,i;; ;-:in '"'lns e ecntwmicas. 
de_ltj98,_ en_dero,arlo uo Sr. Miuistro elo. Indus- o se1r preço l!e en~to é ,;·mito liw ir,,\tlo , J!i'íu 
tr1a~ Vrnç30 o Ohros Publ JC&s, o que tud.o exce•lióllUO <le ·:15 "/o do :; eu v;\\or co1nmer· 
aqm pub!Jca. o relator para c_xncto conh"eJ· cin,l, os longo> tntn,poJ·t~s . pOl'é!ll, •levi dos ú. 
mento da Cnmara e con!j!'ll!i\ÇUO rlo que d1z. ,ua qualid 1Hle fl'n.gil "' pe.-ada. tornam·n'o 

O afastamento dos ]Jl'Oilllctos de ?lh~l'Se· tão cat·o "o con~umid<<I', conv indo, p(lr ma is 
lha con~titue um beneficio re;;l para as er;ta r;, zi'\o, 'l"e a ínolns :;ria se de~cmv olva, e 
nossas construc~ões, bPneftcio que infeliz- >0 ct·eem fahrir>as til.o pet•to qnanto pos,Í\•(;1 de 
mentlill escapa á observa;J(o do~ no>sos ctm- co .tos os cea t os .:onswnitlor•es. Ne"te distddo 
structores e á ignor·;tJlcia tios consumidores, temoB r> tle Siipopemba, que esti1 runccio
pois que a e.rist,ncía exag·Hr<~rla de salitre JJnndo e fabricando 100.000 telhns men>aes, 
nos productos de ~1arselhu, facilitc\ndo a con- i\. notavel rh~ Hhn do Go vemadül ', q_ue t<lm 
serv"ção perpetua da hnrnidnd.J em nosso nm empt·l~go tle cHpita t appt' llXÍ iharJ,\mente 
clima , produz a nocumnln.ção rle cogm1Jelos e de mi l contos. No Estado <lo Rio de Janeiro, 
a in utilização r apída de tollos os vigam entos e :~: iste a de Je1•onymo d€1 Mes(jUi ta, de 8ffi
ao pa~so que o material coogenere com ptego de capital superior a 250;000$, qu e 
que se construiu, desd ~ a sua fnndaç ã.o, toda. tor nece opt1mo pro dueto ao comrnercio, e a 
a Capi tal Federal, dura 200 e 300 annos; as de Porto •. to Ror;a, tam hcm vasta e com alto 
construcções ele vinte nonos a esta parte, isto et~~prego 11e capitaes. 
é, desdG qae se abandonuram os productos Em S. Paulo te m em Osasco, l inha Soroca
nacionaes, reformam continuadamente as bana, Ta.tuhy na mestn~l linha e Vi l!a Prtr
suas coberturas: Exemplo bem importante é rlente, arr·aba lde r!e S, Pau lo, e todas tres 
o do. igreja do Candelaria, onde fomrn abri- estão trabalhando . Tem mais o. de Poa, l inha 
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do Norte, Agua Bcn nca e Ypiranga e a fa
brica dos irmãos Falcki, cujos productos são 
de primeim qualidude. 

Segue-se o documento a que se refere este 
parecer. 

DOCUMENTO N. 1 

chefe da quinta divisão. E nada mais se 
cnntinlmna cópla d. dit<t aualyse, á qual me 
r<~porto. Secret;.,r;a;-da Estrad<t de Ferro Cen
tra.l do Bl'azH. Rici de Jnne1ro, 14 de maio de 
1898.-0 secretario, Manoel Feí·nancles Fi
guei1·a. Conf<~re.-Antonio M da N. brega, 4° 
e6cf'iptural'io .. Pn.g-ou tres mil o novecc•etos 
réb de estampiliJ:·.s.-Era ut sup1·a.-O 4o es
cripttual'io, Thomaz Dias dct s,z'Va. Certifico que o teor da analyse feita peia 

quinta div,são desta Estrada, em tr-es amos
tras de telhas chata' marca Ludolf e Roux - Em vista do que fica dito subt'e a.s cinco 
Fréres é o seg·uinte: «Est1·ada de F.err(l <'mentias que Yern de.estu·lal', a Gonnnissão 
Central do .Brazll. ~Quinta Divisão. Via Per·- ·le Tt!.rit~1s off.:Jrere i con;;icleração-Ja Cama.ra 
monente e Edificios. Gabinete de Ensaios. u seguinte projecto de lei. 
Numero noventa e um. Cert.iticado dos en, 
saios efft.>.ctuados. sobre tre~ amostras de· te
lhas cba.b•s marca. Ludolf. Fabrica.nte Ame
rico Ludo1f. · Olariu. de Jeronymo de Mes 
quita. · 

Dimensõe;; ......•....•.. , •.. 
A'rea ......... , ... ,, ...... . 
Peso ( S8cca.) ..•....••••.•.•. 
Peso depois üe 2:i horas de 

,imrm;r:~1iio em agn:1, doce .• 
l\. rea utJ •............•••.• 
Numero dr~ tr~l!1ns para cobrir 

um met,ro quadrado ..... . 

0,240x0,425 
O:n2, lO 

2 kg.409 

2 kg.ô50 
O. m·!,06S 

1'1.70 

Posta a.o chato, humida, sobre uma fnce 
p,a,na, retiiste R uma carga de 138 kg. 121 
uniform:·ut:~ dist:·ibuirla e por espa.ço de 30 
minutos, sem rlar-s<~ ruptura. Collocada ainda 
bumida S••brB •'OUS apoios di:,tetnciados de 
0,30 resi-:tin clnrante 15 minutos ;1. uma. cttrg" 
de ô5.kg.t:UO :1pplicarh. no meio do vã.o. Con· 
til1UL\lldO)SC: a a.ugrntll1tal' a ca.rgu. uen-se a 
ruptura com 82 kg .I tO. na. linba de a.pplica
ção da. m~-·~rr.a car•ga. E' ht"ltn eozida., sonoro.. 
ele côr lt}!rn.la.vd, bastante resist:~nte e do 
massa. homogen<>.a. A annlyse a qne foi snh
mettida a, n.t·l{llla nfí.o revelou a. existenda. df' 
carbon:.to~ e :-:n,lit.re.Seeção Technka, qun.tro 
de maio dr· rnilt>~loc··nt· se noventa e oito.
Bianol· 8ilvrmo de Mendonça, a,)11da.nte tech
nico.-Vis:o, Cinco de mu.io de !llll oit••CRntos 
e noventa. e 11\t.o.-Jose de ktllll·arle Pinto, en
genllüiro chefe da quinta divisi'"Lo. 

Telba.~1 Roux Fréres. 
Ditnonsõ:~s ..•...•••.•....•••• 
Peso seL·co ..........••... · ..•• 
Peso dPfli•IS de 24 horas de im-

mersfi.o em aQ·ua, doce ..... . 
Numer·o de t··lhas para. cobrir 

um metro quadrado .•.. , •.. 

0.245x0.420 
2 kg,450 

2 kg,829 

15,50 

Regularmeute resiste_nte, côr agt'a.davel, 
sonór·a e bnstante porosn .. -Secção T{'chnica, 
quatr-o de mn io de mil oitocento;; e noventa e 
o ito.-Bionor S2lvano de :Mendonça, ajudante 
technico. Vh;to, cinco de maio de noventa e 
o ito.-Jo:;e de Andrade Pinto, engenheiro 

Camara V, V 

O Cong!'e!oiso Naciona.l de.Jt•etn.: 

Ar·t.l. 0 Na Tarifa. elas AlfandPg•lS em vigor, 
serão feit,;~', a conta.r· de 1 de janeiro de 1901, 
ns :;eguintP-s altet'<IÇões: 

Ao,; ns. 353 e :)85-A.ngmentem-so de 10 °/o 
o;; dire:tos ronsig-n:1do.~ na Tai'ira; 

Ao n. 4:36-Snl:stii.U:H•e pot• «ém pasta, 
carúado, simples ou ro!h:1s gomnY1das,. 2 000; 

Ao n. l'>'20-0!hle se di?.:· te I b>~s dn qun.l
'!Uer esrecio, inclusive os ven~thtlores ou 
capotes do b:trl'o simples, cento, 8$, d;ga-se: 
«telhas de qualquer e,;pP.cie, mclu::;ive os ven
tiiadores ou <:aputes, d0 bat'l'O ~iE1ptes, cento, 
l.J.$000; 

Ao n. 703- Snbstitua-se pelo Sl~gninte: 
«t'un:!idô on guza em linguados, kilo, lO réis; 
pm\iado, ki lo. 50 reis ; . . 

Ao n. 1.0:)7-0n.le se dtz: de pwlw ou de 
qualqm.,l' madeim :rdin&,ria, pt'Olll w:s excln
~i varn:\utc pnea. pllosp:!O!'O=-, d·•S(l.nn:.idos, 320 
J'éÍ$, :u•nm1los e eotnplews, 40U r·uis; !liga-se: 
«de pinlw, idem, idem, I·H'O[Jrio:,; t:\Xf'lusiva
tneute para, phosphoro,:;. 1](,:-;arm«dos, 800 réis; 
iU'Ill!11lO.; e COlllpleto:-:, I$U00 ; 

Ao ll, 1.055-Substitua.·se velo seguinte: 
«palito:> <ie maclo:irtl. po.I·n pllo;;phoros, óOO 
r·úis, 

Ar·t. 2. 0 Revogam-se a:') disposições em con
trnrio. 

Sala tln>; Cotnrnis~Õ,!S, 1 ele !')etembt·o de 
19UO.-El,Jidio Fi(JIWiretlo, presidente.-At~
fiH·~to Se.!J~u·o, r·oln.tor.-A. Cojl),clo.- A.t~nca-r· 
liuim~.Lr(les.-Galdino Lo1·eto.- Campos Gar
tie1', 

f) §;·. Pr>Psi1(,:len'te- Não havendo 
uada mais a tratar, de::;íguo para amanhã, a 
seguinte ordem do dia. : 

Continuaç~ã.o ela votação do projecto n. 96 · 
A, de 1900, com parecer sob eme11das otrere
cidas pa.1·a a 2" dist·ussn.o do projedo 11. . 96, 
deste anno, q no fixa a de,:peza do Mini:5terio 
dn. Ma.l'inha. rn1ra. 190! (211 discussão) ; 

Votação do projecto n. 99 A, de 1900, pa
recer sob1 e emendas na 2" diseussão do pro
jecto n. 99, deste anno, que reorganiza a 

14 
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justiça do Districto Fedcrr.l (discussão uni· 
ca); 

Vota.ção do projecto n. 73 A, lle 1900, com 
parecer sobre a emenda olferec:ida om ~a tH:l
cussão ao projecto n, 73, deste au110, que 
muniérn o titulo de engenbe.iro geogralJhO 
aosatumnos da Es,:ola Polytheclmica lia CP.· 
pitul t"odel'<'J que termimx<om os c~tmlos 
do curso f(Cr~l, !"le nccól'do cem o regnh
mento de 1896 (3' dioC'JSSüo); 

Continu:•çi'ío da ::;• dis<'nssão do ]ll'vjed.o 
n. íO B, do l900, c01n p<trecer wbre emendss 
apre,;entt•das pa1 a 3' discr:ssão do J'l'Ojectn 
n. 70, ele> te nnr:o, que orça, a H 2ceiia Ger·al 
da fi.epubl;ca pD-ra o exercício rle HJ.;l; 

Contimwçiio lh 2" discnssno do I•rnJrcto 
n. 87, fie 1900, mandando oli~rr·var v~,l'ias 
dispnsic;ões.p~trtt Ticl e:xee:nç::\o du. lei d~; ct\~~'..
mentocívil; 

Continuaçlío da 2a di~cu~s:lo do pJ~oj('cf.f:. 
ll, 85, 1le l\!00, regultl!ldO o sort1:io mililtlr; 

Continu&c~-o d:,_. 2.:t tlisütls~Ro Llo \)f'!)jêdo 
n. 178, de Jt-08, do Senndo, cmn o l<al·ec<)l' 
n. 204, de 1\)00, rognlaudo o sd;ldo t),\ s·tio; 

3• nbcussao do pl'ojecto u. Gil H, d;, HJU0. 
redo.eç~o para 8. 3" Liisn;~;;uu do prr.j ct • 
n. 631 deste tnlno, que cre<l n~;ü~ 1~lll i··ü't:t ... 
lllão de inf~,,1arh com qudro complnhlliS 
na I:srigada. Polic·al da Caniil;.! FFdet•:JJ; 

2• diocus,fto rlo IW•·ji;cto 'n . 7 7 A, t.lo i 9CO. 
de~In.rtHHió abLdid<-•S U.S ttêHl ~f0reneÍ •i.~ T'tna. O 
estado~ mo.lol' do excJ'(:ito àc:-s te:ncnt~~ ~ 
lt'• teneHtos Ja::.: tres annas cúmb?..tL"r=tes, cnrrt 
substitutiro da Corumi~~i\o de M{•rinlm c 
Guerra· 

;)a ili~r:Uisiío tlo projecto n. 46 B, do JS9D, 
que exige que us scnlenças fin:Hs da. C•·Ul· 
peteneia do Supr~mo TrilnwuJ F•dcn<l, e 
qu:tndo e;.,tej•,lgue coll~ctiv::.uwute, JltL f•'nna 
da. c.on.~ti\uJçii.•;, e das lds em vigür, "e.jum 
:profenda~ Ctilll a pre~ença 1.!e lO, 1~~lo rnt!uo~, 
dos juiz&s d,;siül)iedidos daqnçf](, tribtwul, o 
à a outras pro>' Hlencias ; 

Discuodio uuim< da ín<lir:açl::o n. :;o A, 
de HWO, e~-tahc:l~-c--~ndo us reg1·as a &Egu~ t· - ~o 
no exome, discu~são e votaçü.o úo l •l'Oj~ct.o 
de Corligo Cü·iJ, vrg:,uizodo pd<i Dr·. Cioli~ 
Be-vilaqua, u. collvi\e 1io GoveJ'no. com os 
pareceres rla Commissão de Constituiçüo. 
Legi,lação e Ju.tiç·a. e emende\ da Coruliib"ilo 
d.e Po liQia; . · 

2• UÍSCUSSiiO 00 projecto D. 115, tlG ]9(0, 
autorb•ndo o Potltr Executivo a. abrir ao 
Minbterio das Re!nçoes Exterio!'es o c1crlitt' 
de 80:000$, em moeda corren~e, supplemen
ta.r ao art.. 70, n . 7 da lei n. 652, de 2e de 
no vem bro de 18!.1\J ; 

2" rli~cusofio ~o pro,jecto n. 119, rle !900, 
autori~.ondo o Potlel' Executivo a. abrir ao 
Minístáio da l'llzouda o credito espec•a.l ue 
4 :978$00-1 , pnrtl p<~gaJHUto dD. gratificação 
ao enczuTefllldo dtt g-uut"tla o conservação da 

tazenrl:l dos Dous Rios, José Jon.'lnim Ray~ 
mundo Sobriuho; 

3" disr,ussão l1o projeeto n . 97 , de 1900, 
:HJtoriZ•lndo o Poder Execu tivo :.1. aiJrir ao 
~1i:liflerio da F.u:enda o credito especial de· 
77:~·1i$0SO, ]J<\Ja occorrer ao pngamento das 
cont;,s do mttteríal fornecido á Casa (J a Mceda, 
em janeil'o de 1898, po!a 'l'he lJ!'a::zlicm Con
tJ ·ac:s Co:r;j(J?"alion ; 

3•· õisct•ssão do proiecto n. 104, de lgoo,. 
r•utorizando o Poder Exec11tivo a abrir ao 
Minioterio d;\ G11erra o credilo<.>:x lraordinario 
de 5:41~J:~i20, pnra pagar ao l" tenente da 
armn.t1u Ndeon de Va.scolicellos e Alm eida o~ 
venclruentos qne lhe ealllpetJm como pro-
fe~sor dn Collegioi\lilitnr; . 

3" discus,ão do Jll'Ojecto JL 105, de I 900, 
n.utor-izanUo o Poder :E"AeClJtivo a nbtü~ a o Mi
ni~tel'io da. Justif;,ü e NPgoGir:s Interiores o 
l_·:redito especiaL dü ~25$570~ prn·a T;agamento· 
,:os Y<JU(·.in:entos qt10 compelçm (!O escrevente 
iurn;.neniado do J11izo F'"r!el';; l Antonio t{O
'dr·igues Gonçrtlves tlc :V!ace.do ; 

il· dí,cus>iío d" ptojedo n. ICIJ, de 1900, 
r.ntoriutÜêco o Po,'sr Exoculivo f" it'r•J'ir no 1-li
ni.-.le.rio d<L Jnstí~·" e Negodus Inte~·iores r; 
credito do 80:0CO)', suppJ,•TneJJlar á vcrbtt 
n. J4,1onl't. 2° •h le i n. 05?, t! t> :23de no .. 
vembro 1'e 1~90-IJili:Jencias Folidaes; 

:1"' d;scus~fto do lnT1.0c~to n. 54 I\ àe 1'200,. 
que nltodza o P.:i1k1: Ex•"cni.ivo a abrir !.lO 
Mini~t,,J•io th> Jntlnstriu, Vm:;ão e OlJr~ s Pu~ 
Llicas o credito supple:rrntar ,!, 2.91 2: 675$525 
a vcr·b' !7• do tl l't, 2i 110. bi n . (i;,z, üe 23de· 
uovomLro de 189:;, para c~cor1 cr· :10 p~ga
mel.,tu cias t:,xa., de e.•gclo da C~1 pit<ll Federo.!o 
no corrente e:\ercicio ; 
Discns,~o unictt do JWOjecto 11 , 11 A, ds· 

i llüO, emenda doSenr. rln :w pm.feeton . li, 
d;·~·c :mno ( 130, de l8UOJ, qnc nu tm ir.a o Po· 
der Executivo ;'1. abJ'il' uo MiJ:iste,·io ,~;t Guer~ 
m o c.rt<t1 ito extnlotdinario da somma neces .. 
sari!l pnr:t p:lg<U' ~o c:<pi!fio d e f !'ugata Al
I'J'CIJo J\U(!tiol.o de Linm Bnr; oo; e onh'os os 
\· eucim ... n'tL S int <·graes qu!?< d~ixar:,m 1\e rece
ber no ]'el'iodo comr.relwnli ido 011t!'e a data 
de suns demi::sõ~s o 1.! do sut.s r-eintegrações , 
e di ou t1·as providennin s ; 

3• discus>iio do ]ll'(ljectu n . 74, do 1900, 
approvanrlo o regula,mc,nt:J paro. a !Jir ccção 
na<d de Contabilidade da Gu(:rm , com as mo
ihficrtções f.citas pelo Thesou ro Federal, co11~ 
fercionado jelo Míni8terio d<J. Guern>, em vir· 
tude do :n•t. )20, lettra E da ki n. 560, de 3i 
tle dez.,mbro de 1898, e r· nvL•do cem a men
~t,gom drj 2 de setembro de 1899 ; 

:P discUS3àO do projecto 11. :-n B, de HlOO, 
redé<CÇào do additi vo clestacudo, em vir tude 
do nrt. 132 do Regimento Interno, na. 2• dis
cus~ão doprojecto n. 184, de 18\lS, <lo Senado,. 
que reorg·aniza o quadro dos otnciaes dt1. ar
mada; 
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3a discussão do projecto n. 49, de 1900 l"' di1>cussã.o do projecto n. !58 A, de 1900, . 
(n. 183 A, de 1899), mand(lndo conferir aos determinando que o cumprimento dos con
otliciaes a1umnos Ja. Escola Militar do Brazil, trnctos civis e ccmmel'ciaes será exigível n~ 
que conclujrem o curso de eng-enhar·ia fiélo primeiro dia util seguinte, si o em em que 
a.ctu[ll r egulamento, os mesmos títulos scien- se vencer o contraeto for feriado; --
tificos passa los aos que o fizeram pelo regu- Discus::ão uníca do :projecto -.n. 129, de 
lam_ento de 1874, com parecer das Commis- 1897, autoriz;wdo o Governo 9. aposentar o
sões de Marinha e GUerra, ele 1899, e de In- machinistü. de 1" classe dn. Estrada de Ferro 
strucção e Saude Publica, deste anno; - Ceutral elo Brazil .rosé Rodrigues de Oliveira_ 

3a cliscuss:'io do projecto n. 91 A, de 1900 Br~~a, co~ vot? em sepn:ado; 
(substitutivo ao projecto n. 1, de 1898), reco-. D1s<:-ussno uwca do vroJr}cto. o. 86, de 1900~ . 
nhecendo o!Dcialmente a actual. Academia aut.oi>JZimdo o Poder Executivo a conceder · 
Brn\lei1'a de Leltt·as, fundada nn, capital da seis mezes de licençà~ com ~l'dcnad?, ao ba
Rej:ublica, para a cultura e üesenvol vime 11 tcJ clmrcl Manoel Eugemo Pereira. Mtna, ama-
cht litt(~ra tura naciona.l, e cl•.tntlo outras pro-· Imenso d<t BiLliotccrt Naci~nal, para tratar· 
videncias, com St< b~titntivos das CommíFsões tle ~ua sa!-lr.le o_r.de lhe con:rier; 
de Instr·ncçãn o de ~aude Publica, de 1898, e Dl&cus~ao 

1 
untca. d~ prüJ3Ct.o . n. 162, de, 

de Orçamento, deste anno; 1899, concec.endo ~ vmva. c~o Jnnsconsulto e 
2" discuf;sào do prt.jt:cto n. 49, de 1899. cx-S~nndor Jof.lqmm Fehc10 dos Santos a. 

estn.bt:lect~ndo ngr-as para, a inscri)Jção de pen~ao m~nsa.l ~le 500$000 ;. 
iodos cs bra.zileiros que exarc~rem a lH·o fis. Du;cus~ao. umca. · do prOJe~to n; 68 A, de .-
sil/1 n!llJ·itlma e c;r ;.!aniza 0 soeteio do -pl:lSSüa.l I 900, outorJzan_do o Poder hxecutJvo _a pro
destin3do ao serviço da a1 mada. (coro 0 sub- ro):i:ar pot· _ma1::: um a~no, sem vencime~to 
stitutivo da. Comwissão de Marinlm e Gven·a, a~g_um, a_ Jv:t-nça, CO!lf:ea1da ao engenhetrp 
sob n. 8 de 1900, instituindo a ii.H_crip<:ão eiYll Aglth?rr,o XavJCl\ prt::paraclo~ da chl
mnritima obriga.tr;ria para todos os bra~ileiÍ·os I rui c~'· orgamr.a da Escoln. Polyf.ei:hmcrt desta 
nD..tGs ou naturaliz~~do~'); ! Cap1~<1l. l_J;na tl·ato.r de Hl<\. ;;r-ude onde lhe 

2'' discui'::::ão do prcjecto r!. 108, de 1900, con~~(:!l';,_,. ; . · · }·::> dn 
manílando ccm•nltar T'.a·' " refbT n d , I Dt:ocus,ao_ un.c.a oo p~o,]octo n.. 2 ... , v-

-·~ -... .< • ~- ' .t'' 
1 ~ "" .Ti a, O:-; 1900, atüorJz::Hldo o Poc;er Exec-ut1vo a con-

OÍIJ~CJ,, es .o e:e~(:tto, o te~ll)O que liouveJ_<,.m 1 ,-edor 21-0 0 , .. A!!.OStinllo Jnsó ~.,e souzn. Lima, 
])3;:,~,111·: no e-'.'-tu.ctu Depcs1to uc Ap1'0lH.hzc;s leu t -~ du. Fucu'idade de :Medicina. do Rio de 
.ArtJlbeJ.r,,s, uma vez que t•!nh '- m saJo tra lJS- \ 1. _ . 1 d 
feridos daquel!a eshbelPci.mento p·lr··t a Es- .Janeiro, ·um :IDJJO ele JCen~a, com o~aena o, 

l 
"~·1 · t · ' · : . ' ' . _ p ~ ra V\·,ün· tle su~súY:.\1<:) Jor<\ do paw.; 

CO <\ lnl 1 ~l', COliJO pre.llllO f-elo aprorelta- f " , . c::- • , ·, l · . · ,1 • g~ de } 900 
nwnto oi, t.Jdo no l't>Spt·c:ti ,.o curFo : JJ _.cus-ao r..tl ta . (o _IHOJec o n o, . -- . ' 

2a di~cussi\.o do· 1 .r~jecto n. · 109, de 1900• regulando n. an!Jg~ndarie da. promo?t~? ddo~ 
di~p : ridO nu:> o cnrcr'o d l", ·tN· d . l) . b· 1 tPiwnte-COl'ODel Joao Leocad!O Per<::Ha e. 

~ J> • ·' ·- '·o e tiJ6C . u Olll <1 l\IeiJO '1 GSSH 'JGRtO. 
t/liU~a~ ~eja pr,;;i~l) por oiiíci<) I .snb~lt'·rno ' Disc~Es'io' ~n\c<'L do projecto n. 126, de 1900, 
ou c,lp_It,to. e~eutivo ae qualquei co1 p~ ~u autol'i:~.< 1 nrio 0 Poder Executivo a conceder 
armo. d? exerCito, com parec,,r ela Conums~ao urn unno U" licenc"J com onlenndo ao chí--
de Mtt~!nlla o Guerra, deste anno; mico rlH 2" ~los:• e cÍ~ 'Lab.oratorio Nae.lonal de 

2" UI!_:CU:'htlO do projecto .n. 156, d~ 1~90, Annlyses, Clandiuo í<'alcão Dias, pa-ra trab.r 
conc~tlendo <t Loul'enço da ~lira. e ~llyell'n. , de sua snude onde julgar conveniente; 
on n, e_mpreza que ot·ga.niZat', o cltre1to de 1" dí!:õcnssão co vrojcc.to n. l7! A, ele 1896, 
constrt:ll', em uma. dns il\l;\S do littor<•l nutodzando o Pcdct• Executivo a pagur a, 
desta ctrlaut?-, um. tr·apiche des~in :1do a re?e- Estevão cunha a importauci· ~ da~ terras de 
ber, d.nr·ante tl'ln~a annos, Inl1arnmaveu;, ~ua. p 1·opriedaüe, em que foram localizados
explmnvos e corros1vos, nos termos c!a. pro- na ex -colonht Brusquo, por ordem do Go. 
posta _que apresentou.; .. verno do IrnpHio, diversos imrrJigr.mtes, de 

l" d1scussao do proJ~cto. n. _16 A, de 1900, nccordo com o arbitrarLento feito pela Se- 
tleclnro,ndo que, na hqmdaçuo do tempo de cretaria da. Indnl'tria e Vi&rão e constante · 
seryiço pnra a cnnces~ão do meio-soldo, não do::; documentos alli existentes. 
sera descontado aquelle que lbr passado no · 
goso de ltcença para tratamento de saude; Levanta-se a ses::ão ás 3 horns e 50 mi--

l '1 discussão de projecto n. 42 A, d'3 l 900, 
mantendo a instituição do jury com a com· 
petencia que ora lhe cabe para os julgamentos 
dos crimes sujeitos à jurisdicção 1ederal e ú 
justiça. local do Districto Fe(lernl, e modifi
cando a composição e o funccionamento do 
mesmo tribunal ; 

nutos da tarde. 
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gs~ SESSÃO BM 5 DE SETEMBRO DE 1900 I raldillO Bandeira, Angusto oe Freitas, Mal'~ 
cal i no Moura, HeTcdia de Sá, Sampaio Ferraz, 

Fresirle>~cia dos S;·s. V a~ ·de :Mello (P•·a3i-l Nel~on rle Va~concello>, i'il. Frei r e, Anton!no 
de11te)- G!stao da Ctmha (supplerlte do j Fm .• ho~ Martml:o Camp?S, Alvc~ de Br 1_to, 
4" Secretario)- Caswo RebeUo (suppl<:nte do CustodiO Coelho, Theoplnfo Ottom. Cr~rnen·o 
3" Secretario;- V a;; de Mello (P>'esirlente), /de Re~ende. Adalberto Perraz, Antomo Za-

cari3.s, Artbur Torres, Costa Junior , Jovquim 
Ao meiõ-dia ]J\'Ocede-se á, ch:nnãd•l. á qual Alval'o, Floriano lle Mol'Res, E1tmundo tia 

respond~m os Srs. Yaz de Mello, Aligelo Neto, Fomeca, Artlmr Died\}ricbsen, Manoel .a.lves 
Gastão da Cunha, Caotro Rellello. P~emdo Fi.- e Campos Cart.ier. 
lho, iiab!·iel Salgacto, Luiz D"mingtws, João Abre-se a. ses>uo. 
Gayoso, Go«çalo Sonto, :\ugusto Severo, 1'a- E' lida 0 posta em uiscu~sã.o u. ada, 
vares <ie Lyr·a, Per<·ira Reis. Urrra Filho, Er'-
mirio Coutinho, GamfS d.e Ma.tt.os. Hereúlano o §r. v•c'lorino ~r. OH'tei · ·o 
Bartrleil';l, Araujo Góes, Arro:x:ellas Galvuo, Sr. Pre~idontó, hontem, qnaudo 0 Sr·. De pu
R.aymunJo de Mimnch, t<au~to Cardos". Sea· tado Jll'•r Sergipe se atiJ'IW:l. coiil um furor 
bm. Mtmoel Fulgo11do, EugFnio Toul'ínho, estr·anllo á repuuJ.çii:o illl barlD, do Sr . Minis tro 
RodrlgU<'S Lin:a, G«ldino Loreto. Pwhcíro rla Fazenln, il. srl a m<•t·aiídatle r ec;·,nl!ecidll e 
Juniol', Niln P<çanh:~, Silva Ca:-;tro, Aure-, á sua pl·allldRd<~ indí~m!l i vel, r\omesmo modo 
lia no dos Santns. Martins Taixeiroo, Estevão que 0 cbaeal !'amhto ~13 atira lÍ c:truiç:\ 
Lobo. Rodolpi!o Abreu' Moll t ·· n ·o de Bar·ro8, <:illdil. viVi'!, r•aJpHarrt.e, ti \'0 oppor·t,midade de 
EsrJel'i dão, Monr.e,ro da Sill'ei1·a, Bueno de d-:r ak1lns apar·t,•s, em c~·nt <o s t>~<; fio as . Ex., 
Paiva, A

1
lth::do Pi~Jt:> , Necesio ç-avares, Lan- 0~ quae.,, 11 a tónw1 do Jonva v<'l co,tr1mo, 

dulpllo' e. Mag ·lhaes. M~no··~ l_Uig'lHJClo. Ole· diJÍX<•l'<lfil do >e!' •Ju t1Jicctdos no Dial'io do U:m-
g~no i\faCJel, Rodülpho Pa1xao •. Ma.lta .lu- q<·e,so. 1 

mor, Dormn!.!ues de C>t~;tro, Dmo Bc.;cno,l· Venll.n reclama!' contra a omi~~ãn rlos m ens 
Buen~ de Andr~da, ,Adolpbo G.ordo,_ Ca,}ad?, apartes, e e,;t;,, r·eclanmç[io 0 t ;1!lto mil i,; na
Te,~en•a . ~ra.~dtw. l~,'u·l,~~ C:tv,:,~;ntJ~ Pa~·~ tum I, ~ua;Hlc) ellcs provoc<trarn o inciàcntc 
~aJUos. Ftanr.Jsco To.er!~:rlO, M .t ,,n.l f.s~ob,u, cr ue torlocc"ntJecHut. ü~ me"s :wr, ;·tas tiveram 
uertn"no Hasslccher, v 1ctormo i\íonteli'o e S, !h>·tnna !le mrcJ•ecer os a pp!:JUsos el e q11 a~i 
A Ul'elrano Barbo:;:L. todos o~ m··,us i! lustres collegy, ~. excepto 

Deixam de ~ompat'Geer coro a. ·.u~n pn•ti talvez um pe:j•:ono gru po qn~ tl<;.uJ:iva 
cipa.rla os Srs .Tulio de Mr,!lo, Carlos de insidiosamente o o:lio e a v;; íd,HlA .ie.scom 
Nov:les, José Bmtenx, Ag~pito r1os Santos, muual. e e~t•l],:Jenda. c!o Sr. Deputado ile 
CaJ'Ios Marcellino, Albn•]ll··n]lte Sm··>jo, S:\ Se··;.::i ;w. 
Pe1xuto, Aug tist.o Monto-negro, ,, rtlmr I. e- Pcn;tantl', venho reclamar contT"a. :t omi~sKo 
mos. Pedm Clrennnnt, Antf!uio Hil.stos, In•Ho do~ :1wm; ;,p:•rte~. porqu•.l J:tw f! Uer o qntl se 
do Br<~~it Rodl'igne5 Fr:rna.n:les, Cln·ist:no diga. <Jllfl não lro uve n st a Cam:>m nm:t vo?. 
Crnz, Guedel~'·' Mmll'rri', Cunll1;. M:1l'tins, Qne levr.nt:l,se um JH'I)t~sto encrg íco, vio
Thornaz Accioly, El•.>y;\~ Souza, Soo.resNeivn , lento e nl1e:rrente contra a:< palavuts i nso
T rinrhd•', Camillo de !ldla.n<.t.:, Síh·a i\.lal'i7., )i tas qu" :w1 Oepntado larue:,b v.;·lnrente 
Celso de Souza, M(•reir·a· · Al' es. E·;taeio Cn- voin prof(tt'ir wt. Cr.llU:t!'~t? em lingnag~<1H inl
imbra, Perlro P.-rnumbuco, Jo~é Dua:·Le. l•;pa.· prop1·í[t ~~ indí;.(JJ:t rb tribun:t pal'lamen t~.r e 
mínond"s Gr·acindo, Jovíttiano ele C<~.rva.luo, ~ó pn•p1·ia clét praia do Peixe e r.lú llm a.rrieiro 
Sylvio Romero, Tosta, l<'r:mciEc" St>d•·é, vukur. 
Verg tte de Abren, Atv~s Ba~ho~:< , Tolen tino Reclamo, pois, r.ontr;, lt omissão pr oposibtl 
dos Sa.ntos, D1onysio Ce;·qumra, José ~Jcn· já refer'ido .. e, de~d.e jn, t omo o compro·· 
jardim, Julio Santos, Pereirn dos Santos, misso solemne, si rssa omissão se tornar 
João Luiz, Udefonso' Alvim,· Francisco SaHcs, uma re•~l;dade, quan !o for pui>ticado na in
Leonel fl'ilho, R;•!l1'ique Sa lles, Matta M:t- tegra o tl:s,:urso do :St·. Depu t.arlo, de vi r 
chado, Si lveira Druromond, Lindolpho Cae· ileclaNr pr.ai tívamente ·as pa.la.vras que p ro· 
tuno, Al!redo Pujol, GustD.vo God(\y, !i"ir·miaua fe r i, embo!'a com este procedim"nto V . Ex. 
Pinto, Oliveira Braga, Pa.ulino Carlos, AI· tenha dG me ch arm1r a ordr·m. 
trr,do Ellis, Az~vedo Marf!ues, Hermenegilrlo 
de Mot•aes, Ov idia Abr.wtes, .João Candído, O §r. Fausto C":at•doso-Peço a 
Alencar Guimurãe~. Guillon, Ange lo Pi- palavra para uma explic.,ção. 
n1teiro, Pnlto Ja Roclta e Cassiano do Nasci· 
menta. O Sr. Pre~iden~e-0 que eõtà e m 

E ~em causa. os Sts. José Avelino, Sergio discussão é a. ~teta. 
Sa.boya, Joã o Vieirt\, Pet·ei ra d" Lyra, .Ju- O SR. ~'AU&l'O CARDoso-E' sobre a acta que 
vencia de Aguiar, Elpidío Figueiredo, Esme- i pretendo fa!la.r, para e1eplicar ao nobre 
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Deputado p13lo Rio Grande do Sul a. omissão 
dos seus ap:•rtes no resumo do meu di~curso 
vublicndo hoje no Dia rio do ÚOl1-gresso. 

as minhas, poilO, quando nomeado nosso roi 
nistyo pleuipotenciario no Uruguay, me veiu 
ped1r que o acompanhass·.~ como secretario, 
porque elle não couhecia bem· as exio-encias 
do seu novo cargo... 

0 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Oh ! ISSO é 
imaginação incandescente. E' falso. 

0 SR. PRESIDENTR-EU não podia dar a 
pal~vraao nobre Deputado para. uma. expli-. 
car;ao pe::;:;oa.l, desde que estn.va. em discussão 
a 3.cta ; mas si a recla.maç~ão do represen
tante do Rio Gl'ande do Sul 1et'ere-se ao dis
curso de V. Ex., póde V. Ex. ·- usar da pa
lavra. 

O SR. FAUSTo CAn.ooso - •.• que não es
tava._a. par t1o direito internacionaL E como 
eu JOI:l recusasse, S. Ex. me -per.liu uma lista 

0 §r. Fat;u~to C~u·do§o (!)-Sr. rte livros por onde_ pude~se estydar e resolver 
Presidente, eu nii.o esperav;.t occupar a tri· as qnestõe.s que s~1rgissem. Satisfiz-lhe, dan~ 
buna sobre tal questão. do-llte a lista, ped1da. 

Du~·ante os quatro_ dias que levei a pro-j o SR. VrcTor~INO MoNTEIRO- E' um ro
nunclal' o meu (l!:;;cur,;o, Uên?um dos apartes mance igual ao que V Ex. bontem contou 
co.n~ que. me bonra;ram os rhst11;wtos coUegas sobre o-Ministro da Fazenda. Hei de expli
íol msertdo nos l'(·sumos respectivos. · enl-o, e nte dizer como me encootrei com o 

O_omeçou a npartear-me o mru illnstre nobr·e Deputado em um exame da. Academia 
:;rmgo, reprc"entante de S. Paulo,Sr . Bueno Livre de Direito ... 
-rle Andrnd.<1~ aparteou-me depois o illustre -. . . 
Deputatlo do Pinuby, Sr. Pires FerteÍl'i\.: 0 SR. FAUSTO CARDOSO - ••• onde. me fOI 
apartear-am -me tambem 05 Srs. Cincinato t::zer o. conv1te, e onde me fez o pechdo que 
Braga, Rodolpho Paixão e outros e nenhum atteud1. 
dos apartes desses coll :.~gas fiwarn coutem- Terminando, clil'ei que os apartes de S. Ex. 
piados nos extractos dLarios da minha oração. deixaram de figurar no resumo do meu di3~ 
E porqne 1 cnrso de bontern, uão por um receio qual-

. Pol'que o r~sumo é a idea elo que o orar~or quer meu. Não figuraram esses apartes 
d1z, sem as d1gr·e:<sõPS, sem f•S a1,artcs, e até pehl. mesma. razão por que não figuraram os 
s,em as co.iJsid~rações de quo lar•ça mão para. ttos outros colloga~, que, pnr esse modo, me 
on.r calor· e eor ao se::u pens;trnento. E' :sim- lwnr: 1r:.~m dui'-·ante a. discussão. Si os Sr.;;. ta
plt•smente a synthfse deste . <~bygraphos tom;tJ'<lhl e~ses n.partes, elles, 

_Eis porque o~ apartes do ll(•bre D~putado creht ~- E:c, hão de tig-ur<u- no meu discurso, 
nao figUl'a.m nn. publicação de hoje. com ns respostas que lhes dei. 

Fique, porém, certo S. Ex., de que, na pu Quanto au mais, continúo a aguardar a 
b~i~ação que h A de rn.zer do me:1 discurso, defesa. das nccusncões que fiz no Sr. Ministro 
vrr·uo os a.pa.rtes rlo S. Ex., ta.e" como Oi> to- da Fazendtt, p:1ra. entfio, voltar á tribuna, 
mat·am o:s St·s. tn.chygravhos. Devo tambem p:n·a ll!Hnter os meus argumentos e a ver
dtze!· ao nobr·e Dept.Htldo q\lu llÜO temo nem dnde, ou entii.o confessar-me convencido, si, 
rec·,: lo cnm;;t a!glJDJa, 0 que ns minhas pala- porventut•a. se me p1'ovar fltle o St·. Minbtro 
vras nã:o fvram in:-;olita:> nem atrevidas, anelou ·be111 na ulla. a~.Iministração economica. 
mas verJa·leinl!:;, sincetat:, j,;::;tus, e s. Ex., e Ji!lanceira elo paiz. 
tanto cou!Jcce isto. que, p:trrL me chl...-_s iticar 
~ó enc~:nt.~·ou umr~ phrast'3 rl isparatadu.: que 
mo at1re1 ao Mm~s~ro da Fazen1la como o 
ella.cal à Cil.l'llÍÇ<t vi v a.. Carniça vivt é boa.-
1sto fJUer dizer que nu propria cabeça do 
noure Deputado não S:3 assenta a ide<t da 
verdade, ID<tS a vb-ão de um homem, a cujos 
o_uyidos S. Ex. precisa. lazer chegar a no
t1c1a de que o tlefondcu nesta Casa, ata
c nclo-me. 

Um dos n.partbs, cuja não publicação o 
nobre Deputado lamenta, foi a.quelle e:n que 
disse que fui levar o meu parecér sobre a 
eleição de Mattc-Grosso ao Ministro da Fa
z~nda, pam lhe lambee a mão como aqueHe 
cu.o que elle retalbon. Já expliquei isso. 

E ago·ra nccrescento que si a.J guem já lam
beu as mãos · do outt•o, foi o nobre Deputado 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

08r·. GahHno Loreto-Sl'. Pre
sídrmte, venho reclamar contra um topico da 
acta. publicada no Diario do Con[j1"esso de 
hoje, a. qual rne da como faltoso. 

V. Ex. submett.eu a votos a emenda dos 
Srs. Nelson· de Vasconcellos e Henrique 
Lagden e eu fui urn do::; poucos Deputados 
qitt: vo!aram '" f<\vor- de::;Sf\ emenda. 

Verificou-se então que não havia numero; 
procedeu-se á chamHda. e sou considerado 
como tendo-me ausentado. 

Agora não me rer.ordo 'bem si respondi a 
es~a pt•imell·a chamada.; sei bem que respondi 
ás subsequentes. 

Mas, quer respondesse á chn.mada, quer 
não. o que fica bem cla.ro é que não fui dos 
que faltaram ás votações. 

Não faço, n<'ío e mesmo minha intenção 
fazer uma accusação ao Sr. S:3cretario; quero 
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apeuo.s dei:ur claro que t enho concorJ•ido. 
.;pa.r-a. que a~ votJ.ções, ueõta. Casa, se veritl· 
quem. 

O SJ.". Ange:So l"-iet.o (1• Sec~·e
tal·io)-Cabe·m~ d;zer ao uobre Deputn,lo pelo 
Estado do Espírito Santo que S. Ex. não 
respondeu realmente a primeira. charnalh\, 
.:figurando, por isto, o seu tJome no numero 
dos que >e ausent<tram. 

Quanto às outras chamarias, o nom-e do 
·nobre Deputado tlgura. na lista. dos presan-
• t es. 

Eis a. declat•ação que me competia fazer . 

O Si·. Vletot•ino .!lirontelro
·.Peço a palavra. 

O Sr. Pres:ideoto- 0 que está em 
-discu~são é e acta , svbre o. qual V. Ex. 
já fez observações . 

0 Sa. VmroRIXO MONTEIRo-Eu peço a pn
·lavra para nma explicação pessoal. 

O Sa. PaESID!!:NTE-1:\este caso, depois de 
:npprovad& e. acta, darei a. palavra a. v. Ex. 

Si não hn mais quem queit'a faze,• obse;·
v ações sobre a acta, vou dul-a por npprovada. 

. (Pausa.) Esta approvadn. 
Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Vietol'ino lU:o:1teiro 
(para uma explícaçiiopessoai)- Sr. PJ'esidente, 
eu nada mais accee:;f:entaria 6. rech\maçiio, 

.-que fiz, sobre [t acta, si }>orv<mtt~ra.. o 
Sr. Deputado se ti>"c:;se limitado a tleclat'l\1' 
-que absolutament·3 ni'Lo lhe caiJea r eSjlQ!lsubi
lidade qua nto i ornis;;ão dos apartes que tive 
occasião de twoferiL', qu un·Jo S . Ex. Ol'<l.Va, 

·na. sessã.ll do llontmn . 
Mas, com uma. SUl'pl·esa. sem nome, não 

par-o.~. mim, 'lue já conheço <~ fol'tili•JI\dO de 
im1ginacã.o do Sr . Depu tado, mas p.tra 

--a{}uelles que não o conh<!cem, S. Ex . voiu 
.attribuir-meum facto quo dopOl' ia a.llameute 
-oontra. o mau bom senso c critcl'io. 

Assim, dis"o o Sr. Depuhdo que cu é que 
'tinha. sido ingrato p:mt com S. Ex ., en que 
um dia tentei beijar as suas mi'\os e não 
. s. Ex. as do Ministr·o dl\ Fazenda, como de
clarei hontem;· quttndo o convidara pa.r·n roeu 
,secretario na occusião em que , em má. hora, 
.a~ceitei um:> missão no Rio dll Prata . 

Es;a affirmucão é soment~ digua u~ cora· 
.. e:em rara, da a:ut.lacia pe~ulll.nte do Sr. Depu
·tado. 

Recordo-me (\penas de que uma vez fui pro· 
-·curar, no. Faculdade Livre de Dit·eito, um 

Ser.:d{}e, a quem conhecia muito pouco, que, 
si não me fa lha a memoria, era exa:ni:lador; 
e, omquauto o Sr . Senado!' Azeredo fazia a. 
sun prova esct•ipta,, entretive com o St•. Depu
tado uma pal<:stra, dízendo.me S, Ex:. que 
lecciottava. interinamettte diraito inteL'll:Lcio
nal, uaquellit faculdade. 

Disse-me t1\lllbem, no correr dessa. patestra., 
q ue lia. pouco tempo tinlt-t sírto publicad a uma 
obr;\ sobre direito inteL•nncionat, dttndo-me 
entiío a, conhecer quatro Ol l cinco auto1·es 
desse departamento de direito . 

Mas, Sl'. Pre5itlente, tanto o que a lk'\ba de 
dizer o St•. Doput&do ó um producto a.peuns 
da sua imaginação, a liás f~rtit nestas c·:msa.s, 
que, ueólllt (•ccasião, já tiniu" sitio nomea.'Jo 
secreto.l'io o Sr. Dr. Anton io Nunes Gomes 
Pereira. e seguido para o Rio da Pr-ata. . 

0 SR. FAU!ITO CARil030 - V . Ex: . disse-me 
nessa occasião: «acceile o lugar.~ 

o SR. VrCmRJNO r.IoNTEIIlO (com cnergia)
Niio é verd,vle ; é uma fa lsidade. 

Sr . Pre~iden to, quaudq eu qniz·3SSe pedir 
list.'\ d·~ livros, tinlu muita, geute a. quem 
recorrer, e cntt·e os pessoas l\ quem cu o po· 
c!eria, fner, csto.va. o meu amigo e colloga. 
Sr. Nilo Peçanba, moço dtl outros mereci
mentos neste assumpto e qua Gn tão leccio · 
nt~va direito int~rnncionl'l. 

O que o Sr. Deputl).do ntllrmon é umn. f11l· 
sidad~, é uma. pBrversidada digna do seu ca
racter. 

Eu não teria a ias~nsa.ter. d e couv iclal' 
.S. Ex. p:tra me11 secretn.rio ; tenho Cl'iterio 
e bom senso e não !;·itt pr ocural' pC1.ra. auxi
liar-m;, um empecilho de primeiru. ordem. 
pela su:\ létlta de crit~rio, p el:t su,. f•llta de 
Ol'icn taçã.o, pela, sUt\ ius~ns<ttez gera lmente 
reconhecida . 

Si todus o~ (il.ctos quo o Sr. Deput:vlo vem 
Kllugar á. Camar;\ ; si to:ios os romances que 
S. Ex. ' 'em aqui narrar, em linguagem tão 
J:IOllCO p;·opt•io. 1itl5te recinto, são tà.o verda
deiros corno este, ent:lo todos devemos la
mentar :L ima.ginaçã.o inca ndescente de S. Ex. 
cuja !'uti lidade rnunlnusiana. tro.n;;porl.l!-,o 
a attut•as descnnhacidase incompreh em;iveis, 
entretendo uma vaidade que a. ttluge já ás 
t•aias do ridicuh) • 

O Sr•. Pre s idente-Ante> da entrnr 
na ot·dem do dia, devo chamar a at tenção da. 
Ce.mara para as disposições do ar t . 138 do 
Regimento, que diz assim: 

-amigo intimo, hoje Seuadvr, o Sr. Antonio 
Azeredo, o quttl então se submettia a exo.rne, 

·-creio que do curso de sciencia.s sociaes. Ca.- I 
-$Ualmente, encontrei alll o Sr. Deputado por • 

«Nenhum Dept1tado p oclerá fallat• 
ma.is de uma vez na p1·imeire. lHS
cu~siio de quaesquJr projectos sobre a 
mataria, detiP.g, except o seus autores, 
que o poder·ão fazel' duas vezes; e nas 
outras discussões nenhum Deputado 
poderá. fallar mais de duns vezes, ainda 
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mesmo lHlV<mdo emenda:s. Est;"l. dispo- da~ intolligcncias do sc.gund'~L ou terceira 
si;;ão é exbnsiva a qualquer out.ra. Oi·dcm, cn.trc as cpw.cs a milll~~L occupa. o 
materia que entre em discussão, ex- , sen morlcsto log;u. (J.Yc7o aJ?oirulos g entes .) 
c~pto as de que tr~ta o artigo 1~0. Nas Devo, ainda, Se. P1·csi:hntc, dcclara.r. ;í, 
d1scussões que se iazef:U ~or a~t1gos, os C;tmara. quo vnnho discntil' o _ ol'çamcnto da 
I?eputaclos teem o d1relto tto f<tllar i receita. com toda, a lihcl'cl<tdc c indepen
uuas vezes sobre ca.da um delles, e <lencia., enca.rtm(lo os üt.ctos que lho dizem 
s?rJ!ente uma hora por cada vez que 1rospoito sob o ponto ([C vhta ele 'minhas 
O,)tlverem a palavrc'l.,» I iclü :ts, segundo o meu modo de ver os rhe-

-~u chamo a attenção da Camara. para ~ste., no menos s~cin.cs,. ec?n?~1!co: ~ ,.?:l<tnceü~os, 
:artigo, porquanto tem acontecido que mu 1tos i rtuc nem sempre . coiie.,po.1cLitL elO elo G~
~1os "'srs: ! ep~tados, a pretexto de serem in- 1 v:ct~J~o,.ttctun.l.d?p.~uz,o qual, cntrcta.nto,apow 
·cerrompldos, fallu.m durante duas e tres scs- I SU1t: ~I ct e dedtCtL~<lmenle. . . 
sões sobr·e o mesmo artigo, jsto em mani-l- :Mas, este ::tpow, com9 o- de _meus 5l!gnos 
festa. opposição ao disposto no citado articro 1 co~Iogas de bancada, n~Lo e c~g,), ll<.LO me 
·do lleo·imento ô \ pnva do exame ca.lmo c reflectulo ele toda.s 

Nó~ t:>já ~st!uho.:; ~m pt·orogaçi.i:o de sessão. e j a:' m~~:ti.!n~ de?r?t:l.d~ts _P.Jlo Po(~Ol',}~x:~~utivo 
por IS'lO e convem eu te pedir a benevolellCJa: <Lt .Rqmbh~a c d :l tLT~tlJ: :-e de qua.cs,lUCL aci.os 
·da. · camara. pata que as observações a re.~- )roíy.t·ent~-~ a exccuçao. dt)S ot•ç;.nnontos e a 
peito dos pr·ojectcs de orçamentos sejam\ outl'tts lms em pleno vtgor·. 
restrictu,s, ou limita.das ao assurupto de c.tda í As'3im pt'oceclcnilo, p:wecc-nn que malhol' 
artigo. Da rne::ma sorte, peço aos St·s. Denn- [ sat•vi(~o 1)resto ao honeado chcf'o clit Naçft,o c 
tados que não faltem mais do que uma hol.·a, 1 a seus secl'etn.rios tlo cgw louvat• acr;õ:Js dis
nas segundas discussões dos projecto.:; _, como o l C'Jrcies d.:; m0u modo dr, p ~nsa.t' sobt•c as 
Regimento determina, para. que a Mesa não \ consas publicas, mentindo r~ minh:L conscicn
se veja constraugid.-. n chamae ú ordem ao i ci!l. c dei xando tlc llu~s d:~r um ou outt'o con
Deputado que exceder esse prazo. ! soll10, llc qw.1. pot-vc. ntnr<.t, Cêtt•eçam ou hajam 

~ele cat·ccct•_ (Apoiados.) . 
ORDEM DO DIA ' Começarei, Sr·. P1•e:;idento, por a. !firmai' 

• _ que li c re!i os llun:~ sacculentos c pl'imoroso~ 
O §r. Pres1d.ente :- Nao li!, vendo jlJlL t'ccm·t)S tlo iltmí.t·c ropt•csJtlt<tntc do 

:nume~o J?n.r~ Ee pr·ocec1cr as '' ~taçoes d ~~.s f>:~t·:t, St·. Scl'ZC!ll.\llo C·n•t•ü:.t, c1uo, ainun. uma. 
r-at~rtas Hlt!.Ica~las n~ ordem do dw, passa~se j voz, puzot'lt crn c\'i(lenei:1. o~ . seus r~c~s 
a. m,l.tena em <.hscussa.o. (l~ltc~.s mtcllc . :twtc~. <t su:.t pt·o,ilgtosêt, actlvl-

E' annunciada a continuação da 3" dis- <l:ule, na l'<t,dll!';t do:ôsc:;; t.t·aiJ:dlws valiosissi
·cussü.o do projecto n. i O B, de 1900, com mus, os qnaL~s I'epn~,o como dos ma.is impoe
pa.L'ecer sobre emendas apresentada,g para t:uHes tJtW tcom suly apl'csenl.;:ulos s:Jbec o 
:Ja. discussão do projecto n. iü, dNtte a.uno, Ül'('anwnto ([;L Rnooüa, assumpto complexo 
·que orça n. Receibl Ger·al da. H.opublica. pal'a o e di ilidl. qnc l'LY:lama. ;t maxima compc-
.exercicio de 1001. tl)nci:L da p:u•to de <Juom dullo tmüt. 

Do cstwlo ~1.CCLll'i1ilo dos <lous pêtt\;ccres al
O ~r. 1P•r.::~@ic!ente-Tem a palavra llldid.us, pude :LFali:tt' os nns:>Js compt·omisso.'3 

·O Sr. Rodolpho P<.lixü.o. o:det·nos e inttwnos o r'il 'll1<u <L convic(;ã.o 
a.gt·aü:t"rcl tlo rJ!te, !inrlo o }H'azo de tre:,; annos, 

-· O SI·. l.~odoJpho Paix~to- St•. pt·eiix<ulo n ·) convnnio Jinanccir•,) {unclirl[J 
~Pt•edidente, an tcs de <U1<tlys<tl' o ot·r.~<L-~locm, ll!JÜOl'emos Yolt.ar an lHg,lmcnto, em 
monto em discussão, pcç~o (L GcLl11iLt'a quo rrw CS11Ccie, elos jmos tios vat'i·;s emprL~timos 

· ~lespnlpe :1 ousa~lia de ::~.IJori~ar matcl'ia t~i.o ~strangeit·os e das ga.ranti<.ls a cstr<tdas de 
,nu pot·tantc, ele I!l tePcssc capit.-Ll para, o p;uz, 1et•ro, tlcsdc que o Governo su mantenha mt 
,c njo clcba.tn é sempt·e illustrado pelo:;; ta- obscwvancia. da mais rigoros<t economia dos 
lentos de escol, que ahuntltlm, felizmente, dinhcit'os (ÜL Na~:ã.o e nüo aba.llllone o ca
ncsta CtlS<t . minhJ t!'aç:.tdo a respeito da valoPizaç:ã.o de 

Certo estou de merccct• a desculpa que nossJ pl'incipal pro<lucto cxportavel-o café 
:exot·o, pol'qua.nto :ls intollectualicladcs po- -abrindo-lhe novos meecados, obtendo con
tente:::, focos de luz bt•ilhantissima, expedem cessões tarifal'ias, que, augmcntando-lhe o 
.raios quo vã.o direito ao ponto quo ellas consumo, lhe doem um pt'cço compensador 
pretendem illu.mintu', deixando, Cts vezes. n<t do di:5pcnclio ele capital c de esforço a que sTI.o 
penumbra ou obscuridade pequenos clcsvios, ohrigtldos os fazendeiros que SJ dedicam v. 
.a.lgumas sinuosidades, <lirci mesmo, -tet·ra, <L tal ramo tle cultura, c nã.o essa, maior pro
n. tcrr<t, va.rios cotovcllos, que podem c de- cnl'a cons~qucnte d<t baixa. de preço, man
:vom ser eschtrccülos pelos frouxos hunpojo~ . thh~o })elos cspccula.tlorcs ele tod.t\ a, es1)ecie. 
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Sr._ Pt•esid~,(t.c. mn:litci.. pl'Dfund:unc·J~o. i !!Jl' em oueo e· em p;tpel . da expo;•ta.ç?io, 
11" let <la. eo.tl\Y<1h;nc1" entru (t laxr( W111lwtl ltc:lntb. 'lcYo coní'esS1l-:) , 1Jasb nto i ;npr-es
e o t·alor uin·o da axpo;·ltl.ç<7o, dit:·úlido pelo. sionado c:;m <t «a coincidancia d" curva que 
papel-moeria. ' 'Mlr ~ncümaf. '"n ci;·c,rla('<7n, <:>kt- >W periodo r! e 1890 a 1898 , -eprcsrmla o papal 
helocida. p~lJ St'. !)Iinistro cht F<tznnd.:., e de- em circ•.daçiJO com a r:uJ·va do ralo;-, em pa
([uzida. ~cientilícamente. p~;lo illuslt':tclJ r·c- pel->llocda, da exp1rlaç,ro. >> 

· pr·esent:tnte drJ Ril!Gmn.le do :\o!· te, Dr.l:'e- ,i. e ctua.ç:i.o a q ue me es t•)U l'(lfm•inrlo, (lrt 
reíl'tl.. H.oisl qnD~ n;to hn. n.~gaJr. ti+~ct·a. urna t't:c~. ca:In hia.l. cJntcul no sqg!liULo nlclnbru 
ltpplicaçilo intel'C;;>antc d<< IJ.)ll.'l. concop·;·iiú um:t Ü'!t::çiiu e1n que ·figul'<L UIJ n n lUCl'Mlor 
U(1 Descart3S, <t ljllal. C·)Jn0 ÜÍ7. O g-enial :I.IL- O Yalol' em IHH'O da, OXP')l'ta~:fio, multipli
gusto CJmte, c~l·<.tbelcco <' eonclaç:ií.D ctüt•c c:<,l:) ]Jc)lú numero 27, e no clenomin;l.,l or o 

··os f~~octc>s go ;mctl'icos c n,nulyt icos. · papd.:.mocda cn1 circulaçii.o. Ora, n~·~u me 
Digo, muito de )H'Jp.•sito, papel moeria paJ'N:o que ~o.) <.t JWCOSSM'io l'opet\t• que o 

coHvcncirm.al3ncrm-:;crli·vct au de cnrsoífJrç·wlo , etunblu YaL·iaj e0111 o Yalorr mn our-o~. de 
purrj1w entt·e nó' se c:m['nna(l. Ol'liin:u•ia- noss:.t proiln:.;(i(o e:qJOrt<tvcl. 
mente, esta ~cienti:ica 1L•nominilçft 1 üe llL! i > Xii•J ~c pó:le a•llJütt.ir que um p:t iz p;tn
circn1antc, con1 a. (le papet-'J;/.()()da letral , ra.l) !~~t per rimo crn pro(lucçã.o poss:"t vivet' <le$
firh,ciario ou eonYoriiv~;l ~ l Yist.a n ;tu p:.n·- al'ug-n.~dan1entc! 
l<111<Jr, conCJJ'llW a tlt•!iniçii, 1 tlo." L~cuno:nista,. Ellc pucLH'á emittir quantos títulos quizm·. 
classíeo.;: ; poi> que a g-.mto o l'i:\ccl;:) , r;!J a a qu:J.ntirhcb do p ctpc l-!llOCtLi, quo irnaginar; 
fd til' y,]l-o tt'•JCctth por· t! tu'o, qn<~n : l.J ist J f.;r I n~as, c~S'.lS _titnlos . essa emissib, :>em garan
JU1St:31'. tl<t re:d. hao dCJ Yaler zero, por·que clu nada 

O ]l'op()!-moL):la c•JnYeneion:ll. dopondc1vlo n;ub s:.~ tit'a.! 
do ermWo qu2 inspir'<t o Esüd.u q ue o ornitto A producçlo é o f;tctor p r·incipal tla. valo ri
c investe üc !'Jt'ça lib·.n·at,n·Lt. só torn o z;wii.o i\e noss·) mciJ cit·cnhnk;ji o 1lis~o o 
Yil.lül' OffiCial Ott 11Ctici·l; ao lXlSi;rJ C[llC O YbCOI1dC tlr> \I:Illti., Gfll Ji:i5:J. 110 ll:U'CCC!' CÍ· 
}>ap.•lliílilCÍ<trio l'Ulll'e.-wnl:;t n!ll<l, (lLwnríohole T.:lth pdo l)p_ .).;:lu PcLll'u rla Yei1p l•'il ho, e m 
oquív:tlcnte Lle rno~·la Ju;•t:dli•;a depo~it:d<t son nprcciavd «\!anual d :• Scicnei1• d<ts Fi
no Th!l~utn•o on. n~::=; lnne-:s {lc CIIÜS.B~~o. n;tn~~:lS,>. undo estuda, con1 inteHig-enclu .. t os 

Os phcn<Jil1Jll<lS s.)ci:tes. como os ec o- prin::ipios tle'l3. sciencia em JiJrma,:Ft:l e os 
nomieus e lhMnccit·os, nii.u po<lel•t set· LL'i.tila- illJ}llica. as~<t,z c t·itet·ios.t :JWillrl . aus raet.os 
ziJ.os. g l'<tQ:\s <L sua extr-;mu co:npkxi.l:i. te, e~on:J!}1icos '' Hnan~círos •lo Ik azil : ois a 
por fut·mulas <lLlC exJ.H'im·u n. cx<wt:nncnte, opiní5.o valiosa Ü) vi.~conrlo de }lau:i., nm 
as lei~ r1nc us J'l::;-em. co :lí"ormo ~\! tlú quant<J tlus llliliS nuÜY(liS Jinanee ims do sc.gundo 
<iqncl!cs c>tnt[:vlos p:)h~ ma tlictrutic:t~. em impct·io: 
gct'i\l. a a.;t.t'•>IH:ai:t. <L physi~a. a chirnica. o 
sclencül.s ln:d::; :c.•.ll) Cl'C1as, qna:..~s .SÜ·.) a g-e1Jlo .. 
gi:L a 11linet·aL>.!.da. a botanic.a. e ouü'a~; . cuja 
simplieHa•lo.\ 1lu~ racLJS IJllt: invL,~lig'alll 
ücct·cs<~e. torn:u1<lo. tle m:.Lis (llll rna is, <lidicil 
a S:Jln•;.ft .. i <l .. s ]Jl'úble:n,\s rclativus au~ nus
m os factA.JS. 

Tacs c:!nsHt~ t·:v;iJc~ nJ.o lllo Cor<,:: .•. m . cntt·o
tanto. ~. rejcii<tr a ;dlttcliol<t fol'!ilLLI<e tb ll>i 
il:t taxa C:tlrlbial. c,rrtln>l:•dth JlC I, .. ; D1· . . J...a
qu im \[urtinli·J ll <lcr.lu;dcb., ~cicJ:Jl Uican1CHHJ, 
]JClu disti;letJ l'Ofn' ,•o :~nran te do !Uu Gi·a.: !!lc 
<lo Xorre , Dr. Pc l'CÍra Reis : quando ellc~ nií.o 
GX}H'Ílll i1 o val 1JI' oxacto da. t :n:L camlii:d CJil 
funcç.Ju tlo v alor cnt om·o· da. oxport:t<,:fvJ c 
tlt~ rtnantidade tlc p<tpol-mocua, circubnt:J. 
f'oi•nucct'á indícaqüos pPeciusas com l'tlspcit.o 
tLOs 1\tcturr:s da cr·iw linanc~ir·a actu:tl o <le 
outras P•JJ· 'tnc tcnh<L de llt\S.>ar o p:tiz, :tecla.· 
randu o caminhJ ~. segui L' pctr;t d c bc ll:ü-as, 
suggcrintlrJ os lllClios tle ctc,;ilo ciii.ei.lz contra 
u.s snas c:.o.usas presentes ou rnmoüts. 

A' luz 1lCSL:.J lll'íncipio, e xaminei a c:qn•cs
são analy t·iea ela lei. bem corno a gcumc
t.rica., J'eprcs\lntn.tta p~Las curvn,s tL·,tçadas 
sobl'C p·.~ t'p<mdiculat•es t•elativas ;~ quantitltL
de uo pap3l-ntoecla em circul<u)io e a.o va-

« .·L ·impo t·lancía da no.~.~a Jli'Odt(CÇITO 

oy~ ·~~c:,?<.t e~'JI Of"t" rel t 'I" Cf!ular!c~ p elos seus 
'!.!fr /un.'S 710.'1' nl ~i ~c'tU}OS CôiiSHH/.ÍrJOi 'I.JS

1 
é 0 

qu,; d(:l cnni 1ra o ctunúio . » 

A opiniivJ, p :n·in.nto, .-l.e q uo a pro<lucção 
ínflne. c:tpit.a lrno nü~. sob1·n " taxa cambial 
nitu é n<Jva. n e~Jn•imc um:t Y LJl'd~.1le a xioma
til:<•, tl<Viti:)ll:L~ •tu :l n<'tú ea L'C:Ccm de dcm~ns
tJ•::t<,:i:Lo, no dizer- phíl•Jso plt i~o . 

Cumo bnm diz u s:tbi:; ropt·esoni~wtc do 
!tio Gcandc 1lo Nm·tc, «as leis CXlll' C:<sas pol' 
f(wmnlas, rne,;mo nos casos natnr!\e> , muita.s 
vczu;; só ~i(u verdatlcira~ dentro de CCl'tl!s 
li nütc~ . entr<l os qtutc' ~atisfazom, comple
t,.mcnte, as nossas nllcessidadcs ». 

Digo cn, u.inda .. qu~ taes foJ•mu las são dc
dazíd:.ts 1lc ac·~onlo com n successii.u dG certa 
ordem tlc phonomcnos observado~, t)uc nlo 
rcspon1lem. cptcm s<tbo ? á a.cç:iio p~l'llltl.
ncnte de forçn. unic<t. sim :~ rcsult:J.nte rlc 
muitas, cuja nat ureza intima, a intcn~illatle 
c a. airceç;:i.o c.scapam aos nossJS conhe ci
mentos :.wtnaes. 

Por conseguinte, a.~ formulas concemen
tcs <~s leis SJciaes, q uc regem ph011omenos 
complicadíssimos, ostfw sujeitas, po!' maio-



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:20- Página 6 de 33 

SESSÃO EM 5 Di.ii SGTEl\IBRO DB: 1900 

ria rl~l razão, a. cstt·eitos limites ení.t'e os qw\ prc~id.ern :t sncccssü.o dos phenomenos, 
<1uacs po~sa.m sce verificadas. altm·antlo~a, m;capam aos obsm·v:.tdores ou 

No caso p<trticular Ü<t l:'ormnlit r1ní~ rlis- nxpcrinwnüutm·(~.,_, ntnot·itos, que se devem 
cutó- contc:.ntar c0m a,.;rlliaçõcs gomos que rlcter-

Val•)l' ouro tl:~ cxp. >< 27 mi na.rn. 
tnxa ca.mbütl =-------------. Os s,rmholo . .;; algclJricos ou a.rithmcticos, 

Pa.pcl em cit•ctti:tç.i"io. por·<~m. in tt.'.rpt·nta.m os factos do mundo phy-
sicn nu soci :tl, r·.onfonne fm':un estudados. Si 

vê-se qne só cntr·o os limite;; de O a .27 di- ltouvc-orTo dil observação on tti~ oxpcriencia, 
nhciros ciJa pód.e fornecet· t•csult ados que se si a a.nalysc on a syntltese foram incomplc
approximem d<L .ti.l.xa Céll111Jhtl mMia, em tas , núo ~c lhes <leve debitar :~ enlpa; ·visto 
<lado pel'iouo. · em no t'ept·esentam. analyti0amcntc, as leis e 

De 1~wto, si o valor ouro <ln. exporta.ç~~lo se os p1·incipios, conforme foram ctlas esta.be
tornar infinito, con:'iCI'Y:tndo-se constante a lecid.as c cllcs concebidos ou 1leduúdos. 
quanti<la._de ele papel-moerta em cil'culn.ção, Assirn t'~ ctnc, si houve er·t·o d.ü obsePva.ção, 
·~taxa cambial ser:t igmü ao infinito, o que si · houve para.logismo em considel'ar-so a. 
é um absurrlo. tax:L cnmbial como funcr:ã.o rbs ttuanl.idadcs 

Si o valor ouro cli1 cxpoetaç-.ão sr. conservar, v;u·in.vcis-v;llor ouro d<L cxpoetaç:ilo c papel
pelo contrn.rio, con~tante e tt quantidade do m oecli1 cir·culante- que se levem t.ans des
J:>;tpel-mocda, circulante se r eüuzil• <.L zero, a. vios ;í. conta. dos formulaclot' l'S da lei e não 
ta.xa cambial a.indtt s<.mL igual ao infinito dos a.lga.rismos ou symbolns que triLlluzcm, 
( oo ), outro ~Lbsm·do. clat'tL e peecisamentc, todas a~ suas consc-

Si o primeiro valor se annull<.tr on i>I o se- quencias. 
gund.o (papel-moeda) , cmquanto aquclte se Raciocin emos, portanto. sohre os diversos 
conserva eonstantc, att.lnge ao infinito, <:t vaiot·cs 1la t i.tXiL cambia.l, em funcç~o dos 
ÜLX<L cambütl scrü. igual a zero (O), o que ü dons i'<Lctol'cs alludidos, ma.is de uma vez. 
racional. Como so s;.Lbc, o nosso mil réis, depois da 

Si o valo1• ouro da exl)ortaç~ilo for igual ao ultim<t rct'orm:t monotaria, v;de 27 pencc 
do papel-mocd:L cirnllant.o, tL ta.xa. cambial 27 · 
sct'á. igual <.L 27 llinhcit'os pot· mil réis. · ou -- da libra esterlina.; este é o seu 

Si aquclln valor 6 duplicado, tl'iplicado 241) 
on dccuplaüo, etc., em(ltHlnto este pcr·ma- pad.eü.o, o scn typo ofiicial. 
nece constante ou so redu;~, <í. mctalle, <'L Si a ga.t'ant ia. llo papel-moocl;1 cir cul;1nto 
terçtL ou dccinw. parto dn sn:.t quantidade, cst(L no valot· out•o Ü<L producção, salvo a. 
cmqua.nto aqnnllc se conscrv:L est.acinn:trio, pa.r to concsponclentc a, fa.ctoros de :?.a c 3& 
a taxtt cambial (l igua.l :L 27X~, (54 di- oe<lorn, quo Pl>,lom soe, na opini;Io do illustro 
nlwiros, 27x:3 (81 r.linheiJ·os), 27x 10, (270 tlc(tucLut· da fol'l1lULa, rcprescntlLdos por um 
dinhei?"os) ct<~. cocfliciento A., Ot'<t negativo, ora positivo, 

A fórmula não <U v:do1· negativo p;.Lr·;t. a. que a atcsmtt fórmula conij;L, é cl:.u·o quo 
tax~t cambial: si esta fosse igmd a- 1,-:?, todo o va.lot· para <.t tax;L camhiat, cxcctlent.u 
-3 ... , -10, etc., indicariu, que o porta.clor d.c 27tlinheit·os, não so eleve lov<1l' C!ll conta, 
de uma codula de lS devia. Üctl' L 3. _., ou l() pot·qn;tnto, o nosso mil n!is 71apel sô p1·ecisa 
dinlteiros a tlllCJU lltc flzes~c o í'i.L\TOI' de at~-· que se lhe ,qarantrt o wtlo1· of!icial r:pw lhe ji1i 
eeital-Lt. arbihwfo, 1:sto â, 27 dinheiros. . 

Fór·a o sign:Ll eviücntn cll ~ r:tuc :1 üerweci<.L- E' abstll'ILL ;t ta.xa cambial snpflt'Í!il' a. 27 
ção do papel de curso tfjrç:tuo attingien a téJ.l <linheiros. a nào sne nmn, tlimitlnht thwc.:ã.o 
ponto que era preciso pagar um ft·ete , em que represente o agiu do om'•>, ou antes o 
ouro, a quem se incumbisse de tr~Lnsportar freto o seguro deste Jc uma praça commcl'CÜ1l 
carg;.L tão suja c sem V<tlor ! [~ outr'<J,, do quo é devedora ; agio que. entre 

Como explica!' os absurdos decorrentes déJ. nós, se conf'nnde,Cl't'a.damontc, com :.1 'Leprc
discussão da fórmnh? F':teilmcnte: os svm- ciaç;io do p<Lpel cotwonciona.l : jú. tivemos 
bolos al'ithmeticos e il.lgcbricos exprinicm, c<tmbio artiticia.l de mais de 27 dinheiros, o 
com :.t maxim<L fidelidade, os factos ílo espírito quo nü.o dcstróo o at'gumcnto supra., vista 
on tl<L m<tteri<.L ;~que são applicados, <Lssign;t- <t pequena. elevação acim<L 1lo pn.r·. 
la.rHlo todas ns variações dt~pondentes ,[as O absnt'do, po!'tantu, de dar a. féll'mula. 
ciecumsta.ncias ctue purtm·:~m SOl' observadas tax::1 ca.mlJi;d superior <L 27 n:'i.o annuH;L tL 
c pr·ecis<uhs. importancia <la lei Muetinhn. <L qual. sondo 

Como acabei de afii.emar, as fôrmubs não cstauelecilüt p:wa. os limites de O a 27 tli
corrospondom, exacbtmentc, ás leis naturac:'l nheiros, não se pôde verificar fót' :t de taes 
on soclaes o Lle que s;t.o,comt udo , a. expressão liJJ"litcs. 
a.na.lytlca, assim como as cu t'\':.ts o s:i.o a geo- 0:-; exemplo~ eitados pulo <liglltl J'eprescn-
mett·lc<L ; i~to pot'llHO varias cireuulSÜLneias . t.antc do H.io Gt·;wJ.o <lo Norte d.o varhts tcis_, 

CO.IllUl':l. y. v 15 
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ph~·~ica~. l't'Pl'Cson.i ar! a.~ llOl' líinnuhts, u 
in tuit·amento <tCCtJi kwd; 

A lürmnlt~ cmrn·cgatla Jllt dctm•mínat;·;[o 
da. ~~ltilurlo da$ montanha~ st) ú l't~rüa
cleim dentro 1los limite~ dtt atnwspltera, que 
estào a. 70 ou 80 kilomctl'os acima tlo nivel 
elo mm•, ou a 32ü ou 3•10, segunrlo :1 ~ ohsoi'
VttÇÕcs 1le Li<üs. 

Alétn ele ütes limite.< . isto t\ qn:tntlo a 
pt•e8sào iol' uull'<t, niio púrle sct: applicarl<t. 
porque D (rlistancia, vertwnl entre~ os dou·~ 
logares cn.h dl!l\•ren~~. de nivcl r' 11\'D..:ur;vl:t) 
se tol'lli\ igllal ~I<> infinito. ~Ias. assim de
vel'Üt acontecer ; · vist.o como a. 1\'n'mllill d.u 
Laplace foi tlerlnútl:t. para sm• a.ppliearla 
<lentro tla. ca.1nttdn, <HWCH. ([ttl\ cnvoln•. o 
planeta. cuja prc'8s5.o rlect•oscc das menor~)~ 
üs mainrcs :d.titndes ttl(: ao v;tcno, onde llit o 
me pttrcco (11lll0Xi~ü~m cumes de monh111lw.s. 
pon' mais elc.v~Jos CJU<~ ~Pjam . soltl'C u~ 
qua.es se pu.~ô1lll1 ü~zcr ohseJ·vaçõ:)s baromc
b·icus. 

Si ~~ fórmula. no;. limite.~ rlc O <l :.?7 (ti
nheit·os por mil i:üis, pótle J'ornecer· llrecit>S;ts 
imlicac;nes p;wa '" ~ohl\ií,•.' d<t nct.n;.tl c r i.-<n 
cconomico-tina.n.ceim, ve,jamos qu:w~ siLo 
;].flUCllas qnc devem Wl' concJ•otiz:ttlas. cl'itc
riosamcnte,em mcdidils JlrO!lllJta~ e ellicams. 

Não .~endo ínchYidualist<l á ot<lnl11cc, coJUo 
o Sr. Ministl'o <l:l Fazc.nch. entcnrlo que 
a.u Esta .. do, expt·e .. ~xiTo SV]Jren1n r.ln naç(fo, na 
piJrase }Jrecüli~ ele Leroy-Beaulien , n~.o cabe 
8Ómente a mí~sf[o vrímordial rln nw.ntt•i' ;~ 
integridade 1lo p;\iz c a paz no intr!rint·; 
)Jcnso que elle lleve prornovnr o nugment.n 
di1 ríquem publica. ithl'inrl.o nova~ f'ontr~s <l<' 
renda. merliante intervenção opportnmt, u 
criteriosa. 

Essa íntervcn~·ii.,,~ p;u·ccc-mc~ ]Jrolimm (\ :10-
cess;tri<t., snbrohttlo em p;.Lizcs n ovos. eomo 
c Bmz.il. dotarlo~ rio immcnsM J'iqtHJW8 in
cxplor<~das u tk tliminuta populnçf~o,tl.i...:pet'"lt 
por vastíssimo tenitork, oml(} exi:<tem lo
calidades .siü~s á 11i~t:uJcü~ rle :~00 ou mai.s 
leguas tios gr<~mlcs centros comrnerciacs c 
pobres uc boas vias rio communi.caçõos, litcí
li!.t~doras do tt'[1.11Spt11'te l'api do, n. pl'CQG mo
clico; dos producto~ agricohts c in1lustriaes, 
propl'ia,mente d i tos . · 

T<ws paizcs carecem maí.~ tla acç'i"LU in1:el
ligeutc. e prompt~l do Estado e J..H'nci8ll.m, 
eomo muito bem di t~sc o nohrc Doputa,r!o 
por Sergipe, Dr. Fausto Cardoso. de maior 
quantidade de meio circula.nto do que n. ex
igidn. pela, Inglatc.rr a 1 a Fr·nnça . os E~ü~tlos 
Unirlos rio Nor te e outras nacionalirl<l,(les en 
ropéas c nmm• icana~, ondn o commcPcio at
tingiu ao m~.ximo rlesenvolvimonto, g ra.ças 
a os meio~ n 1lJ'oec~.•o.' de qw•. di::<p<-ié e tit'l. 
liSO, COlllO as c/ea;·i>1.ff- l'ou,<es, lXI.l':t ~O rl:n· 
viela c <tetividnile ín tens<t, sem liP'anile ti i.~
:pcndio tlc ruoctla, 

EtüJ·elanto. <t ·eil·cn l:t~fí.o lidur;hu·i:t d;~ 
Ft·;u1•:a. e rio">.~ E ,;b\tlos Unido~ t\ sulJerioJ·, 
Ji<'l' crtp ütt, :L tio pa.]Jel-mocda eonve11cional 
tlo H1'azíl. ~omo C. iitciltle Ycr\fi.car . 

Nc~ J.lt'opria. RepnlJllc;t Argcnt i.né'. a qu ot;t 
elo pn pel-moed;t pnr kthita il tr~ ~~ m:l.i01· q un 
a d.n papd l.ll'azi loiro. I\';t scs,;iio de 2:i tle 
oulnln·o ele 18\17, dis:<ü o lmm\l.(lo or;ttlül', 
rli.scntimlo '' 01·qanwn\.•J (1<~ Fazend a : 

« VJ ( t C<liH<ln< rp(é os nossrlS omd·i
çães {EII(UH~ei nr;;. 'ft-rro (O l'fl.i/1 ~ 11-'-{0 :J(70 '11/.CÚ~ 

temerosa.< do q11c aq·•1dlas ~m ']UC sn 
Vin a )JO-<mnlf! RcjJ 1•blicn do Pralcr , 
cujrt popldnç,1'rl ntrtl ult ingc n 4 .000 .000 
d" liabítallles, Clfo j<t tlivida f'cti.?J'al , 
c:•:clnsit·-r: as _(f(trto?tr"u .. ~ (en·o-v·iarias, 
snúc o.. 990. '217:.181:'"'009, ao pro·, o~t 

ce> 'Ca de 2/50.0.01}0 po1· lwhilctnie , e ctfof« 
e;nú:~~To d!J popâ--.:..Jnoedn é ·l·npn:senl(!r/a, 
)!O!' SOO m.itlr<7es rle pesos, rm sc:fum 
528. 810:000i;,, pm·. E nt,·clcrnl-o, o 
IJrn.'.âl , Sl!fJtWli(l o <'alculo do '1'dUuun l 
de Orm/.as, dew 1.3-17. 012 :9878,00'2, 
calcil./o..rla a dhMa cxlenw consolidmfa 
1i. 1<w:a vambi1.1l di! 27 1linft.<!i ros, ou se
,iaii1- , ('l'lJi'oo;im(.uhoH enle, 75$ llCl' ca ..... 
pi u~ . 

.1 quo/a do Jmpcl~moada (cJ•qenl-illo , 
po,· ;,,J,i/roti.l'. rl Í!JHal a ).')2.~210. 
quando rt r/o papel-1llnc~/rt, b1·a:ifei1'0 é 
li]JCfWS Í[JH!d rt 89;:.57 5. » 

Alti cst;l o 'i'urni.cnn..}Jer wpilâ, do PJ.1Jel
illl>Orla. <ll'g-ontino, J :-l~,:2 [ il, cm r[uunto qun 
nntrc nrjs mal toe:• :>U$!)75 IJ<I.J'it carl:• lt abi
tanto; e todo~ sa.ltmü quo oss:~ fl o\·cscentc 
l!epuhlic1l p l:ti:ina lX'~sue }lüpulaçi>o mai ~ 
densa, rpu' "· do Jh·;~.~ il, melhores c ma is 
<Ütunr.l<~ntus vias rlc conununicaç•õos c on t.ros 
l'CClli'SO~ rlc <lHC SOlllOS C:tl'OiltcS ·p;·tm faci
lita !' iL pm·mnt!~. 

F;is a I'itziio pot· rrnc 11i'io Julgo uxcc~siv<~. 11 
ma.s~a üc nos;;o papel -moo~.b convcnciomd, 
cn,ja, l1m[.o ~flo tle 771LII\JO:Oil0$ foi, ~cgund.u 
rliz o DL'. Veig-a Fi lho ern seu :d lwlido t r :.l.
ha!lw, con.sitlet'1HhL como .neccSS<t!'Üt, pouco 
depoi~ rh aboli~'ào, por muitos <;.>ta.rlis tas (lü 
pas~<t.tlo rcgimen, q ua.ndo :t~ nos~ll.s t r·ansac
çõo~ commnrei<ws e o dispc.ndio de moeda 
p or p;u·te rlu. lavoura o industrias JJa.sce ntcs 
m•am. incomp:n'•~volmcntG, menores do qne 
lm sidn no dccenio ropllhlicttno . 

Um n egociante elos ~crtões rlo Goyaz, onde 
exist em povoa.dos a :300 e mrds Jogua.s da 
prímeil'~L est.açú;o ferro·- via.ria, que com
mel'ccio eom ~s 1ll'it(;tls uc S. Pau lo ou do Rio 
e~ptll'<"L. dnmnte mcze~, n, opport.unidad.c da 
remetter. por mito ~egn l'a , a impol'tam:i :t. de 
:<lm •lehit o ptu·a. eom u;< e~t.:tbc.lc c,imentos 
comtnn1·r; i:te . ..: d"~ tlrms m <H?eud.us itlhl<lrli.doft 

O portado!' ga~1 a, viajando , Lllll ou mais 
mezes, ~olJrotmlu si emprehcndc u. ví<tgiJm 
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ua êpoc11 das 11guas, quando os ribeirões e 
ribeiros desprovidos de ponte, tmnsforman
do-se em rios c11ud~Llosos, neg11m vau mesmo 
aos mais atrevidos ser tanejos. 

Ora, durante todo esse tempo, dons, tres, 
quatro ou seis mezes, o dinheiro permanece 
enthesouraclo, morto, sem desenvolver <L 
producçü.o, sem animar o commercio. 

Addicionem n, importn.ncia assin:i pn,raly
zada <:'Ls quantias encerradas nn, burra dos 
úétpitalistas usurarlos e na sacoht (lo colono 
cstl·11ngeiro, que, düva düL, cnca1'ltl1 o resul
t::Ldo, em papel, de seu traballw, an!wlando 
por melhor tax<t cambbl. pam vel-o redu
zido <L rpoeda metalllc<.L, seguir úaminlw 
da pa,_trüL querida, c vcrüo qual a enorme 
qmtnLidade do p<tpel-mocda pres11,cscondid11, 
em dcsproveito elo commereio, cb bvourn,, 
d11 inclustria, d<t. rlquez11 public11, 11final. 
(Apoiados.) . 

Por isso entendo que, cumprirlos os deve
res impostos pelo (undinrJ, n"i"Lo se •leve inci
nerar uma ceclul<1, sequer, ele nosso meio 
cü·c~tlantc, cnj;1 massa · se con!'lcrv<n'<L con~ 
stantc até que posé'amos entrar no rcgimen 
d<t moc(la metallica on elo blllwLe bancétrlo 
convertivel em c~poc.ie, papel moeda fid-u
cim·io, que algun~ cco.nomistcl,S tambcm de
nominam moeda papel,desidc1·atmn ostc que 
poderá ser conseguido mcdiuntc uma larga 
opcraçí1o ele credito no exterior, facilitada c 
gamnticl11 pelo augmento tle nossct produc~ 
çi1o exporta vel. 

E' preciso, porém, que o governo continuo 
<~ agir com firmeza no sentido de ser faci1.i
tad<1 a introd.ncç:to nos ·mercados estr<1ngci
ros do nosso café, assucar e outros artigos 
que podemos produzir com vant:.tgem e 
~em o menor receio de competencia: n.ug
mcntl1r o consumo, nJ,o por causa, da enorme 
baixa do preço, como esUL acontecendo 
qu<1nto ao café, mas em vil'tllllc de conces
sões tarifhrias rcciproc<LS, eis <t qucstü.o <t 
resolver-se c que foi abordada, valente
mente, pelo Sr. Ministro da FazcnchL. 

A attitude de S. Ex., cnergica, mcts cri
tcrlosét, na soluçü.o do melindroso problema 
relativo <i diminuiçiío do forte imposto ele 
entmcla do café mL França e na, lt<1lia,, é <L 
sua, brilhante defesa, a résposkt cah<1l, esiua
gadora, ás accus<.Lções amat'gas c injustas 
d<1quellcs que prochtmmn a sua guerra <t 
producção nacionn,l. 

Senhores, quem poder(L .affirmar, llc boa 
fé, que o Sr. Dr. Joaquim Murtinho sej11 
tí1o pouco patriota, desorientado c eles
provido ele conhecimentos economicos vul
gl1res que préguc, por m11lcléLcle ou ignoran
c.ia, o aniquilamento de nossn, proclucção cx
portl1vel e julgue estar nelle a solução cb 
crise financcim que ainda abate e atormenta 
o Brazil? ! 

Como arlmittir que um ccrcbro, por• mnis 
pobre que seja de senso commum, conceba c 
aborte semelhante idéa,? Não é S. Ex., por
vcnturn,, uma, intcllectu11lid11dc ele escol, elas 
mctis possantes de ness<.t p11tt'ia, que tama
nhas prov11s tem claclo de su11 r11ra compc
tcncia em variados assumptos ? 

S. Ex. , aconselhamlo que se diminuísse a, 
proclucção do cttfé, que estava absorvcmlo 
tod<t a força-viva de nossos htvradores, sem 
compens<tr os gi·andcs esforços por ellcs 
desenvolvidos, o clispcndio do vigor de suas 
terras e do ca,pital aceunmléLdo <t custa, 
muitas vezes, de enormes sacl'ificios, vi
sava outro fim que não este que lhe attri
buem os seus rancorosos advcrs<1rios c figa
di1cS inimigos ; S. Ex. collimi1Vét, como 
todos que hfio feito n, díagnose precisa elo 
m11l que fét'C, f'unclo, o paiz, <L passa gem ela 
monocuHura para a polycultura, id~.~. <L que o 
lnunil tle orador c muitos de seus 1li p·non cal
legas· def'ende!';un, calorosamente, nef! i c l'C·· 
cinto ; id.é<.L em prol da qual a imprensa 
indigen<1, IJem orientada, facnltáro, as suas 
columnas aos mais bellos t11lcntos qnr mc
(litn,m nos ncgocios publicas e soln·c elles 
eSCl'CVem, 

E nii,o Ct'a saf<u•o o tcrt'cno onde caltin a 
semente abençoada,! i\R . nussas cond.içõm 
cconomico-fi.nanceir-as de lwje são, V<.<llta a 
vcnhtrlc, snpor iorcs üs ele dons 11nnos 11Ü'az. 
( ;lpoiacfos ) . 

Ein men Est,aclo, como o attcsta a. nlt:imn, 
mensagem de seu illustrc presidc11tc, Dr. 
Silviano Bramlão, e em outros da republica, 
a pro(lucçfLo de ccreaes c 1le varios artigos 
1lc primeil'<L necessidade augmentou extra-· 
ordinariamente, faciltt<tndo <t vithL dtts clits
ses menos favorecidas d<t fortuna e evitan(lo 
11 exportaçü.o , em ouro, de milhares de con
tos,. llUe iani enriquecer a Argentinl1 c ou- . 
tras nações do mun1lo civilizado, á custa de 
nosso labor e d11 deprcciat;ào crescente tlo 
nosso papel-1noclla, resultante dtt maior 
procura de cambiacs. 

0 SR. ALFRl~DO PINTO-Apoiado. 

O SR. RonoLrno PArxÃo-0 intuito do 
Sr . Ministro (ht Fazen(la não era, porttmto, 
reduzir a zero <t prmlucçü.o cxportavel de . 
sn<t. patria,, sim aug-nwntal"a, melhoraÜ(lo-a 
pela po.lycultnra: só nü.o enxerga, isto quem 
<tnalyza os seus actos atr<tvez ele pl'isma. ele 
fcLcetas o bscurecitlas pelo odio on paixão 
parti(laria ! . 

O problem<L. como jà disse, resume-se no 
auxilio criterioso c opportuno rlo .Est.a(lo, 
com o fi.l'l.1 de augmcntar <t producçlLo, pol11 
polyculttn'11 , e molhor;u·-lhc, sobremodo, a 
qualidade . · 

O premio, disse umlL verd11de o illustl'e re
presentante ele Sergipe, ê optimo incentivo 
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pn,t·a os lavradores c indtlstrüws; proprin.- biacs, descm'<i, por conseguinte, a taxa, cam
uwnLe ilitos: o m'm Estad.ootmn emprog;.Lt.lo, bi :.d, em o1Jedioncü1 ~L lei da orforta e ela 
va.ntn.josamente, p:ua, animar a v.iti c vi ni- pr·ocm·a, <L lcl c:inwtcristic:L, ;í. lei basica da 
cnl Lnra. Todavi:L, ha outeos meios o(licas- economia politica, sem a qual esta sciencia 
::;is~imos, como sejam ~" i~:mçãu de impostos nito pass:uia de umaagglomcração de factos 
p:u·<t os macltinisrnos, in~trumentos e utc.m- ucsconnexos, sem relações intimas condu 
silios tlestinatlos <ll<wout·a (apoia(los) c pCLl'a contes ü. pl'ocisão dos phenomonos que clla. 
totlos os an ima.cs de cri:L qne vnnh::nn me- estuda . 
llLOl'<LI' as ra.ç:as iudigcnas ; fl'ete barato nas Façamos, pois, crescer o valol' ouro da 
fet·eo-vias do Estad?, ou particulares, e gra- cxpo1·taç:ii.o, de morlo a corrcsponcler ao _ dis
tmto nas mesmas v1as c nas de navegaçfio pcnrlio de moeda com a importaç,ão, . ao pa
m<u·itima ou í:luvial, subvencionadas pelo gamcnto, em diLL . dos juros de nossa divida, 
Estado, para os alludidos animaes de cria; ao servi ço de resgate c garantias e á perda 
pt•ofessores ambulantes para o ensino pratico llc valiosos ca.pitacs que emigr-am, annual
do fabrico de toda a especie do lacticinios, mente afl:m de chcgarJ)los, conservando 
etc., etc. constante a massa existente de papel indis-

A União nlo perder<t com a isençã,o dos pensavel ús nossas tr ansacções, ao valor 
impostos a. que me refiro e nem os Estados '''par, rmLi.s ou menos estavul, da taxa cam
com _a. despeza provenient_e da execu_ção das büd : noste ponto, tenho_ estado sempre de 
me< lidas que lembl'o ; pois que o d1spendio accordo com o operosu e I Ilustrado represen
dc hoje redundar<t no immenso lucro tle ta.nte tle Sant;L Catharina, Dr . Paula Ramos, 
amanhii.. que ora me honra. com a sua audição . 

Em meu .Estado,e creio que no de S. Paulo, Eis ahi os motivos por que não julgo acer-
esta ha sidC! a sabia iJltuição dos poderes tado o lançamento do emprestimo cogitado 
a que competem a decretação e p1•atica das pelo sahio representa.nte dQ Rio Grande do 
medidas tendentes ao augmento o melborin, Norte: como arrancar ao commercio, la
da producção, as quaes vão produzindo bons voum o industrias nascentes de um paiz 
resultados. como o nosso, quo sente falüt de meio cir-

0 SR. BuENo DE_ 4-NDRADA _ 0 go verno de cula:nte, ~ !~~~~rtancia eno~'~ne de 300 m_il 
s. Paulo t?m auxih~do a lavour/1, principcLl- contos, ele r ~.ls. C?r~o pedi~ a a um ,larz 
mente na mtroducçao de braços. novo, ?m CUJa ca~:nt,11 , que c o seu_grande 

empano commercml, os bancos nao des~ 
O SR. RonoLPIIO ·PAIXÃo - A formula, conta.m, actmtlmente , nem a 1 °/o ao mez e 

portanto, póde fo rnecer indicaç:õ os · precio~flS onde, no interior, os capitalistas o usurarios 
em dado momento; ella não é absurda. de todn a especie negam dinheiro a I l /2 Oll 
dentro dos milites de O a 27 dinheiros, para a 2 o f a, mesmo com bois garantias~ 
os qua.es foi estabelecida. Como jü, disse, o o SR. PAULA RAMOS_ Sim, senhor, é um 
valor do nosso mil réis papel foi fixado om bello argumento. 
27 1linheiros,este é o sou p<Ldrã.o, que precisa 
de SOl' mantido. 0 SR . RODOLPIIO PAIXÃO - Senhores, está-

Ella não fornece valo!' negativo para a me parecendo que, e [l'ectuado o emprestimo, 
taxa cambia.l, mas 11óde fornecei-os positi- ainda mesmo que entra.ssemos no regimeu 
vos de 27 ao infinito (<Y.J ), que devem ser da moeda. metallica ou elo bilhete bancaria 
despl'ezados, porquanto vão alén:i da g~u·an- convertivcl á vista e ao portador, teriamos 
tia necessaria ao nosso mil réis papel, 0 de recorrer a nova emissão de papel-moeda 
qual, por lei, vale sómente 27 dinheiros ou convencional, de valor ticticio, o que fôra, 
pence. não resttt duvida, mal ma.ior. · 

As curvas representativas da evolução dos Mas, pergunto ou, retirar da circulação 
diversos phenomenos financeiros, na. phrasc esses 300 mil contos ele réis não é aggi'<war 
do detluctor da formula, ora se approxilmttn , as duras condiç,ões da vida actual ? 
ora se <Lffastmn,ora quasi que coinciclem,con- Si nenhum negocio pôde a gente hoje em
for mo acon tece quanto àquella rela.tiva ao prohentlcr no interior, mesmo a juros onze
papel em circulação no periodo de 1890 a na.rios, como derivn,r para os cofres do The-
18!J8, c a do valor, em papel-moeda, da souro, o tlahi pa.ra a~ fornalhas ela Alfan
exportar;i:ío. fandega, o pouco rli nllóü·o que por lá, de 

Os <Lif<Lstamentos , as di~crepn.ncias são de- qucc~ilo em: vez, apparec:e? . 
vitlos a üctorcs diversos, que nilo eni.ram Nao ~erm; com _tal medrda, provocar 
na. ftJrmn·la, mas que influem, noce:>sarüt- uma cnse monetm·~cL temerosa.,. que_ tor
nwn.t.·e .. so.br·e o valo1· da ÜLxa cD,mbial, ontre lna_r'Ht LtgutÜL, ele m;us, a economtco-íman
o.-; quacs o da importaçã.o. C[Ue é de subida cmm qne or·a a::;soberba o p~uz? 
!mporLan_da, segundo PC.n >o. Augmentamlo a O SR . RonoLPHO AnREU- Crise quo j <í. 
lllll)OI'I,;.v;:cco , augmenhtm a procum de c<L1ll- esüí. na praça ! . 
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O SR. RonoLPHO PAIXÃo-Diz o meu il- oniniil.o muito posa em meu espírito. Redu-
lustro collega, autor do projccto: zld<1 a mass:.1, de p:tpol-moeda inconvm·tivcl :t 

« Este cmp-restimo niTo pôde dcixm· 
ele te1· g·rancle acc.eitaçao; cUe e pa
t?·iotico c lucrativo , pois que pela ?'cti
?·ada elo pap~l, sendo obtida a elevação 
do cambio, quem cmp1·estm· wn conto rle 
1·dis, emprestanclo pouco ma-is de 50 li
bras, no f'im de pow;o tempo terá mais 
ele 90 libras.» · 

3511 mil coJüos, qnantü1insufliciente par·;t a~ 
tr<.Lnsacç:ões do pliiz, voltar-se-h~t <i. nov<t 
emissão do mc::-mo papel, si não se quizer 
estanc<.Lr, ~de vez, a producção, aniquilat· o 
commercio e as industt-ias e reduzie a pouco 
m:üs de .nada as rendas publicas o parti
culares. 

A solução do problema rnonctario não está• 
portanto. na incineração do p~pol-moeda; 

E' verdade quo na,s capitacs, ou nos cen- ·salvo melhor juizo. pois que mw passo do 
tros commerciacs tle alguma importancia, simples amador em fin<.Lnças · 
o preço elos generos, mesmo nncionctos, va- o Srt. MAYRINK- Não parece. 
riam com o cambio; nos Hertões do Brazil, 

O SI'. PENIDO FILHO- Amador do fino porém, aonde não chegam, siqucr mensal- ·" 
mente, noticias a rospçito do regulador elo quilate· 
poder llbcratorio elo papel-moeda de curso o Sn. RoDOLPI'Io PAIXÃO- Feit:J.s estas 
forçado, ta.llei não se observa. considerações geraos, respeito á formula da 

Os gcneros importados ·elo esteangeiro taxa Cc~mbia l , vou abordar 11ssumpto do re
são vendidos, natur·;i.lmentc. conforme o lcvancia, r1ue tem sido muito clcbatido na 
seu custo nos mercados ·ando foram adqni- impren:>tt, e 0 foi, nesb Casa, pelo illustre 
ridos e soifrera.m a influencia da taxa. cam- represcntlmtc do Rio Grande d~ S~l, o Sr. 
bial ; emquanto que os nacionaes obedecem, Germano Hasslocher,posto que ltgeu·amente, 
tão sómente, á lei ela oil'erta e da procura: e tambem pelo nobre Deput<.'.do, D~·. Fausto 
si ha abundancia ele milho, feijão,arroz,etc., Cardoso: refirv-me ao accordo ultnno eom o 
e;;tes cere11es são vendidos-por b11ixo preço; Banco d<1 .Republica 1lo Braiil. _ 
si, pelo contrario, ha carencia, são ellos E.ITectuaclo semelhante accorclo, procurm 
vendidos por preços elevados, mesmo exor- <1char explicação razoável para os val<?rcs 
bitantes. · neo-ativos que a.ppueceram no desconto das 

De facto, senhores, como ha de um nego- 1 gi' c 2ua prestações ela. divida gora! e 17• e 
c i ante dos sertões ele GOyaz, da Boa Vista, 18" da divida de bonus. 
por eJ\~mplo, que está a centenas de leguas Verifiquei que os calculas eram exactos, 
da ca~rtal_daqu_ell~ remoto Es~ado, conhecer mas que fôra empregada a formula de .dos
as osclllaçoes d1_arms elo cambw, ou mesmo, conto simples por J'óra , que lesa o ci1pital. 
a sua taJ\a med~a mensal, de modo a regular Quom quizer discutir, ele modo seguro,o ac-
o preço dos tu't1gos que vende ou compra? cardo, deve-se üripor esta condição J?r~mor-

UM SR. DEPUTADO dà um aparte . dial: detenninar o valor actual das dwulas a 
que elle se refm·e. 

O SR. RonoLPHO PAixÃo-Quanto aos ge-
neros elo paiz, não in11uo, ou, si influe. é com E' erro. ou mà m roquintadn

1
., d1izeffi~e qu_7 

muita morosidade o imperceptivelmente. o Governo liquidou uma cli_yic a c e ' ? llll 
Em meu Estado, que não é do~ mais longi- contos. pagave-l em vrcstaçoo_s ou no IJm do 
quos, ha municípios proximos das cstar;ões prazo de 18 a 22 a.nnos, por DO Jm L contos, 
ferro-vi11rias on(le o toucinho foi vendido a sem se d.ntei·minar, rigorosamente. 0 v~.lor 

actun.l dcsstL clivida, que nã.o indcpcnclc elo 13~ e 7$ a arroba, emquanto o cambio pe1·am- t 
bulava pelas casas ínfimas do 13 e 7 di- tempo o tla taxa de juros ou clescon ·.o. 
nheiros. o SR. CrNCINATO BRAGA-Antes de con>:i-

0 nobre Deputad.o que me honrou com o clerar isso , quem quer que t~vesse a n r:c~:::_;> i
seu aparte pócle ficar certo de que nos sct•- tla.de do Governo consitlorarta as con cllç~cs 
tões o reguhtclor dos preços nã.o é o cambio, rel ~ttivas ao devedor- solvabilidade ou m
sim a lei da offerta e da procul'cL: contL·a :>olvabilidacle, ditnculdaclo ou facilill<tde ~lo 
factos nào ha argumentos! pao-ae am11nhií. o quo ficou devend.o ; clcpo1s, 

Pergunto ainrht: [t que typo se poderia va~tagcm l):tra o ct'llltor de rec~lcr.agora 
obter o cmprest.imo de 31)0 mil contos, hoje, val'ii1~ quantias mensaes em rolaç<to a.s quo 
que os bancos nem dcsr.:ontam a 1 "I o ao teria de ro~ebct•. 
mez? Esta 01·a. a. pt•eliminal', c, sob e't.o ponto 

O SR. CmcrNATO BRAGA-Nem 11 40 °/ 0 ., do vista, o pt•oblcma niío foi cnoaratlo. 

O SR. RoDOLPJTO PAIXÃo- Nem a 40 "/o! I _O SR . R~nnLPIIO PA!ú~--:-~ · ~;:. tcn~ ra~ 
dil-o o illustre Deputado por S. Pa.ulo, cuja z,.o. Appltcando-so <t thvaLLt ,.,elLLl, ,t cL 
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-------------------------------------------------------------~ 
bomts e (L do Banco Hypothccario a fonnula, 
viciosa, do desconto simple:> por fól'a, o valoJI 
actual das mcsmrts tlividas, r·efel'ido á data 
do· accol'do·, cí o segtüntc : 

(Quad?'o n. 1) 

Divida geral. .......... . 
>> üe bonus ....•....• 

So1111'!11a .....•..... 

Divida do Banco Hypothe
car·io (menos) ....•...•• 

Liquida .......... . 

ll.047:289S452 
27.104:000~000 

38.151:289$452 

12.800:000$000 

25 . 351 : 2898452 

leÍ n. 652, que fixétra a despeza geral da 
Republica para o exercicio vigente, ao l'e
gimen ela divida geral, caso em que o Go
'!Je?'no devia fixar, como f'ixott, p~·azo pa1·a a 
respectit'ct amorti.taçtto. · 

Convém notar, como diz o Sr. Ministro 
da Fazenda em sua ex)?osição ao chefe do 
Poder Executivo, a respeito do accordo, 
« qtte o pagamento do debito de bomts só tinhct 
o limite maxi·mo de 18 annos,. e isto sujeito 
a liquidações difficeis, demoradas e incertas, 
como todas as liqu·idações no, momeJ.~to act·ual». 
Ex-vi da ultima parte da auteriza.ção ci
tada, o Sr. Ministro. da Fazenda lixou em 
18 a,nnos o prazo ele pagamento clestét divida 
especial, figurande duas-hypotheses: 

Mister mo foi, portanto, indagar, clesco- 1", pagamento em· 20 prestações annua,es, 
brir a causa do apparccimento da quanti- assim clistribuülas: cinco de 1.600:000$, cinco 
dade negativa (-12.800:0008) na rletnrmi- .de 3.200:0008, cinco de 4:800:000:1; e cinco de 
nação do valor actual da divida do Banco 6.4fJ0:000$00Ú; · 
Hypothecario, resultado estn quo a todos pa- 2', paga1nmlto• em dua.s prestações de 
recen ab:wrclo, porquanto o capital nunca se 40.000:000$, cada uma, no fim clcJS prazos 
toma negativo, aimla mesmo que o tempo e de 9 e 18 ci:nnos. 
a taxa üo desconto sejam infinitos. 

O 1 l · · 1 Eu figuro, worém, uma tereeira hypothese, a JSUl'l o, .JêL o c isse, encontra cxplicaçiio ·t 1 ·1 
no emprego d<t fcwmulu de cl.esconto simples que me pa,roce mm o razouve ,. ei -a : paga-
por fóra,que não eleve ser applicacl.aás lettrus monto integral no fim elo prazo de 18 armos. 
a_Iongoprazo, cqmo o tem sido pc1o Sr. 1ni.:. A divida do Banco Hypothecario tinlia o 
mstr~ dn Fazenda, conforme a· regra esta- pr<1zo fixo ele 22 annos para o seu paga
helecJcl<1 pelo seu antecessor; formula esüL mento integral ; incluil-a, port<1nto, no re
de quo o commer·cio do Rio de .Janeiro o do gimen da divida geral, isto é, elo pagamento 
outras praço.s importantes fazem uso, por ·por· rneio de prestações amnua:es, de 2, 4, 6 
ser expcdltu,, no llesconto de lettPas a breve 0 8 %, no l 0 , 2°, 3° e 4° quinquenios, é 
prazo. · argumentar ele má fé ou não suber inter-

A verdadeir•a formula, a forni.nla scíonti- pretar o espiri~o e lettra cht uutorlzação 
fica c ex;wta, c) a do desconto composto, que orç;amentaria que deu lagar ao accorclo. 
sempre fornece pura o capital um valor Vejamos, agora. os resultados do desconto 
actual positivo. simples por fóra das tres dividas e os com-

Não ie_ndo os impugnadorcs do accor,lo• paremos aos que seriam obtidos mediante o 
quer nu1mprensa, lJUCl' na tribuna, ferido, emprego da, formula ele desconto composto. 
a meu ver, o ponto principal ela questão, eu Vê-se dos quadrns que acabo de ler que o 
me impuz o tmbitllw do ef'fectuar todos os valor actual da divida geral, dado pela fõr
c:.tlculos precisos c tirn,r as conclusões que mula de desconto composto, é igual a 
ora ol!'m·eç;o ao cri.tcrioso n intelligentc cxa- 29 .473:090Sl2(), emqmmto que pela formula 
me ele meus distinctos eollegas da Cttm~u·a. viciosà elo ·desconto simples por fora uttin-: 

A divicla geral não vencia juros, pol'(nn, go, apenas, tt 11.047:289~452, ou menos 
devia ser pag:t em lO prestaqõos, segundo l8. 425:800*'674. 
os p1·azos, quo acceito, tixados pelo Sr. Mi- Vê-se, ainda, CJUe 0 valor actual da diyida 
nistro da Fazenda. 

de bonus, p<Lga em 20 prestações, das quaes 
. Si assim é, estas prestações, collocadas a clmts venciclas,de açcordo com a primeira hy
Jllros do 6 °/o ao anno, capitalizaclos semes- pothese do Sr. Ministro da Fazenda, é igual, 
t~·a~men~e, ou cmpregacl:1s no pagamento ele pela primeiro formula, a, 43.770:540!j;575 e, 
c!! VIdas <t mesma, taxa, seriam iguaes, no pela, segunda, a, 27.104:000$000, ou menos 
funde 18 annos, ao capital primitivo mais 16.666:540$575. 
os respectivos juros accnmnlaclos, semes- A divida do Banco Hvr)otllecario, como tl'almonte. J 

j<t disse, não vencia jriros e tinha o prazo ele 
A divida ele bonus foi submetticla, conforme 722 annos para o seu pagamento integral. 

<J, autorização constante do <~,rt, 44, :q., 21 da Si ella não entrasse no accordo e fosse eles-
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bo;n•.< <' :1. do Banco H.YJliJtllec::ni•l a liJ!' I11ril:l , 
1.~icio:m . tl.n d e~cor:Jto ~inl j>l c ..... }lfJI' fü t·a , o va lor 
acwal o las mc~mas <li l"iola$, J•efel'iolo ;t <htht 
do <J CCOl'([tJ, (• O ~:'l.( ll i ll l c: 

(IJHrr<lro a. 1) 

DiYi•b grw:ll . ... .. . . . .. • 
» Ül~ fuT;ll!S ,, •••• ,, . 

:::omm11 . . . . • .. . . , . 

Di Yid:t <li} llancn Hypnllw· 
e:.U'Ít) (iJr : 'iWS) ,.,., .,, , • 

Li•In hl:t. ... ..... . . 

11 . ~ 1- i i; ~~~!'h~-t).~-
27 . lO·! : IMili;.:IH,M) 

~li~l<'-1' me l'ui . v nl'i,uüo, inol:Ji!'ii!' , <lt•sco· 
.!JJ·ir <L caus:t tlu app:t l'<'<: illlent.n da •I' I " nti
datlc Hl'g,1.i i l·:1 ( -l.t . I'IXJ : nor~:-; ) n:L <k<i"J·mi
nar;ilo d.u \·a lui' a r.tu:.d .l.:t <lh ·i•.l:t o! o ll<r no::o 
Hy pul:ltecal'i n. l'l'~ll l i. :u.i..J <1Sh• qn ,, :t i.odo~ p:\
l'C(·.nn al>, tinlo, l!Lll'<Jlli!llt <> u t :'[Jit :d n Hn <::a sn 
i ul'll:.\. lll'g':i l iYo, a in<[a, nl!\~Jllo que tJ tem po c 
a ta~a. llu d.t':;cnni.o.! ~l'jam i nlin iLos. 

O >tb,tll'!lo). j:t í> ,[;,,!', nnconi..J•:t <'-xplic :v::io 
li O Ol~~l)l'ego d:t_f<JJ·m nla <I" dt~>l'orniAJ >< i l llplos 
p m· fui'iU( ue nau dH\'11 .<OI' :1pp l i":td:l : i~ lnU. t·:ts 
a long<J p l·;r z,>. ""mo <.l wm ,;,to l Wio St·. m i
llÍ~Í · I 'tl da, 1•\tznn~ia . t ~ ~.ltl fOl'lHr~ a l'(~.Q' I':I, cs l ~a
lJl~ h~l,~ fi :L JH '- ln SQ!l :Hll' ncr: ~:.o;(n· ; l"u l'lllll l :t. , ~:-:ta. 
tl c• qno o c' r>JnnlL'!-cio •h• Rio oi<· .l:r ih:i l'll t' "" 
o utJ·:ts pr•.H::t.' iuqJt n·t ít fdt~~ t:! zP.I H u :-:n. poJ· 
~1! 1' nxpwiJ ~ a . Jl ; J .;, ~~''PHh• t l • ~ l (~ I.Lt·a. :-: a h r;.·n~ 
Jii•:Jhll. 

.\ V<'hlal lt•lJ·:r. i'nn n ul;o. :r l~ >l'lll t il : t >r innU-
th~;l. P PX;I t!l a. ( 1 a tl•l dt1;-{L'tJll!u turrq.n:-; ln. qnn 

'"' ' lliJll'" lin·n" t'<' par:t " <':q•it:tl 11m Y: il••J' 
;r,·lua I 1 ~~ ~ ~ t , h· L) . 

;'i1•l ·11·ndn fi:-! ilH}Hlf!nadn1 ·~'~ dn :\.cr.,H'•:n· 
•Ji i<'i' n;L impl'<'ll"'· '1"''1' na 1t·il>nn:l. li ' J•idn. 
:t lH!'U Y1"t'. n pontn p1·inci p: ll da tt lh•:dii n. c•u 
1111' 111\fll l 'l. il tr·:i!J:tlh" ,1 1' l'!l'PI:l ii;o ;• 1 u· lo~ o:< 
lc;tleuJO.< J!l '<•t·i>o.o; I' ti l':il' :t . .: "Oil o•.ltl.<iÍt '~ lj lli ' 
n 1·a <dJ(q·:•:;tl ;\o e t·i 1<•1·iq:-:o u tn t.c l l i !.!.'i1n\.e~ r~-xa .. 
m e dn lli<HI .: rlis t in eti•.: c:,Ji t';.!"S ,i:t <Jaln:.ll':l. 

A ol ivid.-.L l!fl l'al Jl:lo n•ne h j ill '""• JloJ·1··m. 
dnv ia .C:Ol' p:t~:_t ull\ 10 }Jl·e;;t:u;-t)n:4, ~-ú~~nn 1lo 
ns !) L'<LW~. '(!lO acCI\i ilo, 1 ix:u lo~ p ulo ~··· .\ l i
l!Íi;tl'fl li <\ Fawn:l:t . 

::; i as.o; im ,;, !'.:;k ts l H'<lSl:t<:<i r..>' , cn\lncad :o~a. 
,Ítll'il.< d e ~ li "/ .. <to an no, e ;t pi t;t li z:i.t lo~ Sillllt''· 
t r·al iJWI1Íi' , on empl'ngr~.<h.: no pa l:('a.mclüo <In 
d i ·vj rJa~ :í. Jnr~111ft, taxn. Rtn·hlln ·i glmr..~, no 
lim tlc• ].~ :t Jmos. ao c<qJita l pl'imith·•l ma is 
' '·' l'l'~prel i \'o,; jm·o,; accmnu l:1<los. S!\HI!'S· 
ll':ill lll!!l l l'., 

1\ •liYi ol ;~ ole '"''""'-' ft> i ~:ubmr t.(. i lla. , con fnJ'!11r 
a autuJ·lz:.lç·:l.o C<.Jii;·Lo.nt(l d•} :wt, 44, 11. ~t , th\ 

------- - - ---·---
h, i n. GÕJ~, lp Hl !ix:~ l'a :• d():>pllZ:l g<~l'al <la 
I{C).JII IJlÍl':L !J:JJ ·;~ O l'XOI'ci cill Vigon ttl, a.o l'C• 
~ifH()1) 1ia. • liv i t~tt {!lH~a i : ca.,o Clit que o (:().. 
'l~e, ·no t!eda. (ixa,-, cmuo {i:~Uil , iJJ'tJ.:D j >aJ'r' 6 
rc.,]1<:cf i nt wmm·U.J·a_rlfu . 

Cnnv<)lll ·notar , como tliz o S1•. Mini ~tro 
<l:l, FM nntl.a ('.J11 sua oxprJS i (~ío ao clwJ.b tio 
l'o•le l' ExcculiY(). :t l'O:<LJI' i to d.o <WC<mlu, 
((que o .7'''fioí11onfo do tlelrilo ti l.! l;onu:; s(i 'Li~tha 
o ti,nílc '>oiC•:imo de i & anno.-:, e i:d v ~Hjt• ill) 
n Urp tirfoçtic.-: tliffirei . .;;, ·dcnwt"tlu .'>: c rnce J·f,u, 
l'(}Jilo toda.-: a .-; l i guir.hrr;<iC.'{ 110 1H.omwnln acltu.dfl, 
K ·.·-d ,t:r, tl!Um:.i. j i:u· i;o d:L a,n lo t·i zaçiw cj. 
t:rd:t. n ~~-. ~ linl>:tn• d.n. Fn.zen•h• li~ Oil <H\\ 
I ~ anno!; Ppt•aw de ]Jagam•:nto d t.•s l.~ t d iYioi:L 
n~p~~ c ci: t L "fi ;:p tt':lnd.u d. t i a.~ hypolhesn;; ; 

1" • .ra:!n lnnnt.o em :?il lW<\St.11;ücs annu:w.<. 
:tS.<Ílll di.~ L l'i bui<las: d !Wu <in L6l~J :OOO:.:;. ciiJM 
oln ;l..:;'J)f};(ll)Os. ci neo do 4:1-i(J<):OOIJ.'; o c'i nco tltl 
(j .-{'iti :Oli!J!fl<'lO ; . 

-~". pa~anwnto rm <l uas ]ll'eo.t.J.çõrs <1~ 
4 1UI111) :01 11 1.< <::ttl :l- ll l11:l, il t) ll lll t [ t)~ Jl i'<WJS 
lll~ ~ ~ ('. !,"')' :ut no~. 

En ílguJ·u, lJOI'•' m. nm~. Wl'C(\Íl':t llypoih<'-S•', 
' Jil l! m <! p:u•nr:r. !Tiui tu l'li.ZoJiH'I' l. l'il- :t : ]>a!]:a · 
nw nl o i nh';:i•al nu iim <lu ] ll 'ilW o lt~ I~ :l-ilnus. 

A <l iYi•l: .~ ri o \·::meo lTy p utltCc1ttP it) lin lut v 
pra zu li xo rln :!:~ :< ll ll <l~ lYll':t, o Sl'll Jlag:<
lllt' rl l <l i ni<•g i·a l; inel ll ii- a , po.n· t.ant•), nu l 'c>
{.Ç il\li' tt da ~ti.Yida, v,nral. i~tu ( 'í, t t\) p: \~ : \ ll\P \\ bl 
Jltl l' nw in dn l' l't•~ l :to.'Õt'--' a nnna!':::, <le :!. 4. li 
n H "., . fl iJ 1·•. :!'•, ;~ .. n •11

' f (li Íil f! ll t'H i i J~ . ,; 
oH'!!"llil ll \tt l a t · 1 l t ~ 1noL fi.'• nct ntto ~ai H'-1 ' intPJ"·· 
Jll';\l:i.l' '' <'~ jli J · i i. • • ' ' I<•Ut•:i, <la :rul u J'ÍZa•;:il! 
O]'l :íll tl !~llÍl tl' i il· q tH\ t{ ( 1U !oJ,!a t' ilt l :H .'l'.nl·d o. 

Y\',j:.llll l l:':. :l j.!\il'a .. 1.t~ l'( • ,..: td Í.:.Hio~ dt) df'~ !'\ t.! t ) l1f ll 
, i ln p l <· ~ }lt•i' l'< i t· :J <i:J .-; , ,., •. , <i i l' id:l:< ' ' ~~~,. ,., ti l
pa i't'U ill:-; ;~ o ~. ~~ u~· ~l·l·iiun ct\1lidu....:. li \P.t lian li• n 
t'IIIJ1l·l!~.(tJ d ;t. rtJI':Jll l fiL th ! .JP . ..:t'Utl f.ll f:III II JIO,...:ltl . 

\'<~-->'() <lO:< IJii<t<IJ·n~ C\ll(' ;lt':tlJI1 tl <• lei' lJ III' '' 
v :1lo i' :1 d. 11a l d:t divida. f.!! ~t·a l. ol:uln pPia 1;.>1'·· 
nml:1. d r' dl'St.,.)Jll u c unl!)•.>S[II. •' Íl{ tl:l l ;t 

:!PA7:·l:Oi~. l:'-! l.:!< i , nmoJii:t nh.o <].111' pt•l :r. f,J t'lntda 
l ' ieiO:'::I. tl.o .d t• .. , (contiJ ~ implP:> ]K>I' fiw:t ;tl\.in
/!t!, :qwna ~. a. 1 1 . ll·ll:~-.:! l.':',1:Y2, ou menos 
lt\ . 4 -~':J:f\(Ht-.1174 . 

\'<1-::e, ;1 i n<lo~. qnn o vaiQr actna I da •H viil:-~ 
()_{! bunus, p;q.ra enl 2fJ pr·o . ..; l. tt.f~~õcs, das quaN~ 
d n:~. ;' ' ~~nei ,[a.~ .rln :LCCOJ·tlo <:<.>ma. p t·i mei r·a 1 · ~·
J •L>tlr; !~<~ <l o :-;,._ M ínlsl.l '(l rl:t F:tz(IJHl:t . ,-, i gual. 
p P l:t p t· illl t) i\'0 J'Ol' ll lHiil , i.l _ 4 :;l .i7i); ~>4\i~m5 1>, 
J>(•l:t ~··gnnol;\. :t .:!/ . 10-l :OO!l~~)!Jil . on m nno> 
ICi . fiGi i::">40~;,~ :;. 

A rl ivid:L ti o Ban<!•J Hypothc>caJ·i<J, eomn 
j:i. oli~sl\. 11:\n n •.nr:i:L ,i ll l'O~ (' 1 in h: ~ o p t':lzr.> ti l' 
~!:!. a nllOS jl<U':.L O Sl'-11 j>:Lg:l.llll•ll i.O ill ll'g l'(i.l . 
i:>i 0l h1. lli:'to i'ntl'il,:<>o> n o <Lcc ordn <~ l'o.o~L' ile$-
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~--------------------------~ 
cont~~~a, d.ieecta.mcntc, confol'mc o processo Applican,üo-sc cst;1 formula -(L divida do 
appl~:a,.tlo ao _Bnnco dn, Republicn., chegar- Banco Hy.J?othcca.rio, cllcg<.t-sc ao se0•~uinte 

SESSÃO E:r4 5 D~ SETEMBRO DE 1900 

sc-lu,l ,w scgmnto l'Cstllt<.Hlo negativo : resultado : 

D (desconto)= 40 ·0~~~00$000 X G X 22 
. 100 

= 52.800:000$ ; d'onde: 

Valor a.ctnrtl rl;1 dividrt = 
='10.000:~00$-52.800:000::);=- 12.800:000$. 

Quee isso dizer quo o Tllesouro. em vez 
de rrcobei· tloterrninad:t importancín., tel'ia 
de d:.H' ao Bltnco L'2.8UO:OOOS;OOO. 

Tal . absur,lo explica-se, . pcl'feitn.mcntc. 
Os calc~Ilos do ~lcsconto feíto pelo Banco da 
~~ep~bhc::~. c~t.:.w cxactos. lll<ts foi applicalla 
<L, for mula VICiosa, tle desconto simples por 
fora, que, pot• ser oxpcdita, so empl'ega nos 
rcdcscontos tlo, letti','lS commm·clêws; ,~ pe

Valor n.ctual : 

40. 000:000$000 

(1,03) ,,., 
lO ,894:872$.111 

. O valor 1~Õ~uin~l da lettra corrcspon<.lente 
<t l).lesma. (h vut:1 e rle 40. 000:000~. no ftm de 
22 annos, ou 44 semestres ; màs o seu valor 
r_cn,~ no fim de lN ttnnos, ou 36 semestres, , 
lnm~o _extremo J?<ll'a a amortizu.ç:[o complet<.~. .~,\~ 
clt.t d.rvul<t gcr·.:.t.l c n. do bonus, so!Iren(lo o 
d.cscon to composto de () o f o ao anno, dm'ante 
8 semestres, é o seguinte : 

Qmtdro n. 4 

cit 3l.5i6:37l:i\401 

.D=--,applic.:Hla <t:'l lettras de altonlor I (l,0
3
) s " 

queno prazo. Estn formnla: 40. 000:000$000 

100 ' . ' , 
Eis ahi o.~ valoPes das tres divit.las, de-

pagn:vcis r.m longo pl'n.zo , lesa, enorme- tcrnünn.clos em fnncçã.o do C<Lpital accumu
m<;ntc,o l?'?l'ti.ldOl' d.a.s mnsmas lotteas c pócle latlo. , tla. ta.x ~t etc dr,sconto e _do tempo. 
;tt!J ti·;wsl~t·m;d-o em devc•.doi· de 'luom a.s Dosalw a .. quem_ t121el' cruc seJa ctuc de
desconül.; lacto este cpw a fJO ê.L l'az[o rc- monstro n mcxacüdcLO cle:-:;tes rcsultaclos, i1 
pellc. c1ue cheguei, baseando os meus.calcnlos no 

Pam o ca.so ele que se üabt, tlc:;conto sim- mo(lu llo pag;tmento cstabeleciclo pelo Sr. 
ll!C.~)~Ol' J'úi·;~ :t taxa, a.nnna.l üo () oj

0
, bastam IvUnis~ro da Fa~oncla.: ante :.t iogic:.L dos 

lli ,übüôGG ~wno :~ p:Ll'~L íic:ll' l'<'~uuzido a. zero a.lgat•rsmo:', I:trnlna acm•a.th c pontoagnd:.t, 
o valol' no~11i 1:at 1la. lct.tt';L que :::c c1trizm• dcs- cttw penetr<.t, fu~l_tlo , ~lOS ccl·cb!'O:-:> llensa.ntes, 
eonÜtt'. 1J alll mn tlc:wtcJ, o utlm· act,wt se totlos recuam; .J<L o d1~se um tllu;;trc repl'e
tm·n;.L negativo : cb <L t·a,zi"Lo po1• qun as ulti- ~entante da Bahia! 
mas pt·r.s!:<Lc;ões da, diviàn g~ :ra.l e <le úonus sã.o 0 s . s,, . c ~, v E "t'" 
menor-es <l•) que os t•n;;pl'Ctivos rlcscontos . , r-.. • E.hZE~~LL~ ORP:EA- • x. ~::; a. 
simples po

1
• l'ól'a J't>itos . . 

1
.. • ,. , , 1, falbncto tlc:,ta lornu, poHtnc conhece o 

li a 18 nilnos. ' · IM a o:; pt <lZO:s <.e assumpto. 
C•)JlY(•m obsc~rvar que o 1.:alor aclaal tlas o su. RoDOLPIIO PAIXÃO - Obrígadissimo 

leLit·a.::; de:-;e!!nt.a.•las t'• sempre rc l'<~eido :.i. thtb.t a. v. Ex .• por tainanh:t gcnePosillade. 
~~·~~l~~~b~~~;~t.l:lw do accol'llO com o Bltnco da N~o . vcn~lO :l. Lrihunn. fawy (liscu~'SOS ac~-

Discnl.inclo-s(} n. furm 
1
. 

1
. 

1 
, . t _ demtcos, dts:::ef'l.a.t• :"ohl'e pliJ_ Ios~llhHl._. ACJ.m, 

t i· 11 " · t 0 ' u;con ° com m~~to anr•usto l'ccuüo, het 1hscntulo as 
)tos o, que 1 a o 1.:alor t.td twl d.•t kU.ra a qu~-;tõos Je inte.rc~sp .:rel':.tl com ·t lin<Yua-
1· PSconl:.tl'-SP : "m~ ú:an~[t o ~i~gcl~ de sold;do r~1de: 

_ C 1h·o. sempre, os pontos príncipaes ou se-
V--,--, \ cnmla.rios üo a.ssumpto mn debato, nunca 

(I +1 )n. tts pcrsonalid:ulcs que com ellcs se rc- . . · ~ 
vê-se que o n.llu<lido valor n.ttingir:í. n. o, l~cionam;. r~ã.o vo.i? ~wmcns, . v_ejo c , a.n.a
quando <.t taxa r ou tmnpo H l'ot·cm infinitos; 1-yso os actos que ptatJcam. (iipozados, ,nwto 

mas nunca ser(L um va.lo·r negativo: esÜL é. bem.) 
a verd.aucira fol'mula a mnprcga.r-se em Ahi esbt o valor a.ctual d:1 rHvi(la do 
todo? qua.lqum' desconto de c(l'citos com- Banco Hypothecal'io (10.894:872;)111), d.edu
mercmcs, como o acon:::elha.m Bom•don, Son- zid.<.t rlgoro:m c scientificamento ; divida 
nnt, Bertrand, Guilmin, .Jourda.in e varias esta que nã.o valia na época do redes- fi, 
autores, cstrangcil'os e nacionaes, d.c 1na- conto, segundo a opinião dos directores~;_;,~ 
tllemattcas elementn.re~. · · · (les!?e banco, si quer 8,000:000$000 l ~W; 
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AN!fAES DA CAMARA. 

<ih·i,Jas, •lt•i t•J'· I C:melllt' ·i'ü d:t. 1\lH LH'II. n úxamCI 1le~l t~~ 

C ; (• o ~~~\?~:_;l~~~·o;1~~n '\· i~]~~~~:~~~1~a. ~~~~~~~~~~~ CX.'~t'~:~~~ 
(1 + 1·}" mui;~ !lt> cle~conto simples pot· iorll., :lhi do 

:l5 . fJ0(1:o::n .. ~ou:l ~ q uc ,,, ln<~.d ia. ·roi fto 
2 !1 .4:3:·; : lSII~\l:;:~ C a. III ÍllÍlll:l rlo l ü. 7::J8:GD1$:~4.'l; 

Liqnil1:tç·Too r1 :L d.iv i<l :t 1le ilo;ws ''m :!0 
pl'Dsta,:líe~ an nnac~. il.n:rs da~ q wtP~ Y<'.nei-
da.s : · 

"\' i i<.t<J <:.<lm<.i •~ iml ll>l't.:\ ncí" r n<ü ) 10 1' olln n :
eoiJi•la (:. · ~ eun~i::l ntc <lo ljlli\\lt·o i ll !'i'll , 
u. 7 a : 

· ( Quatl1'o n. 5) 

DiYirla gnra.l. . . . . ~ .. . . :. 
TJonv.< . ... . . .• . . . . ..••.. • 
Banco H,YP<llli üCal'io . . .. . 

2:) . 47:·:: 0!)(1:'; 12(\ 
4:-:. 770::).[(1,;.'575 
.l(U l! l4 : 87:!::;! 11 

ln.1p0l·W.n.: itt rccohi•la, tlo 
H;~nr.n •l<L R<!l lllhlica , {t 
Yist<~ • . . . . ... . • , .. . . .• 

1" prr.st.:M:ã o, eomo 1·c~pe· 
et.iY" ile~con to (\liltl po~to 

25 . O<iO :00ll$00fl 

Sommn, , , ..... . . R-L 1:)1):50:?~~1 .2 d,n (j Q/n · · · · ·' · ' • · · • · · · • 
2' j ,J.,m, i dom., .. ... ..• 

2• Hypothesc 

Li<1uicl.;t~.ãn ti ~~ rli v id;~ 1lc bonus em duas 
pl'estaç:ÕL1S, a prazo de O c lt; ann•JS. 

( Qundro n. (I ) 

Divid t\ gm·:•L . ..... _ ... . 
Bonn.\' ..• ( l" }J t·c.> t:.Lç·~o . . . 

( ~·· pi·u~l":v;·<Lo . . . 
H::wco Hrpotlwc:u·i•> ... _. 

:~~) .4/ :}:0Dilsl 21) 
2:~ .4!15: 7.'<;):-';J 4!) 
l ::U~fl! : '!tff;..;.:;:;c; .( 
JO .B!I4 : S72s l l l 

:-tn i.rlcnt, iüonl . . .. ... . . . 
<1• .iclom, i dom . . . : ...•. . 

Somma . ... . . ...... . 48 .231 :865.')1.)]7 
Pel'gunto eu : qn:t l <l hn.n•Jo, tüo mttl d ir i

.!!hlo t1 !isea.l iZ<tdo. qne fa r ia. , <tctn:tln((;ntc, 
(I\l ltl\<lü tüo b<~ tUtlhciro llCll1 ;\ mn J?Dl' cnnto 
;ÚI rnez . '-"" d ese.m to composto, <L tnx<t de .~o is 
pol' cento :w ; ~n no? 
Pt·us ,~.gninrlo , von thJtcr·minal' o va lot· l'c:tl 

d<t h :-::t '•lo tl<1~ct>ntt> rei io r.m vir t tHlc do ac -
SomnFL , . ... .. . i 7 . oo:; :045::;:J51) c•wclo n p •·ov:u· q un olltJ, ;i Yisi:t d:t$ 1Jt-oca.-

.,.. .. . t· i;ts cond.k:õt•.s lina ncoi r:ts rlo 1Ht i:r.. n;"í.o '!iJi 
•' H!!J 10illc.,,: I mu g-r·:ln<lo rlo«L' '· ''" lMt':t o 'l'hc~uru·o Fe-

l .irpríd:t. ~ií.o ink :;o •:tl ,J:l. diY i<t.~ 1in úom<.•. d.or-al._~ i m rnn I:t1t!nc-i •> ! ' ' ':!!~1:1.1', lJJ Csn.lo l1om. 
no tnn li!• u; 't.nno' · IJll~ n:ro nw rN;I: ~L< m:t\<l lr;on' com qnc tem 

· ' · · ~ j ,lomi nw~c:Hlll p\: l o~ :ui n; ,·::;;tJ"Íú$ 1>U i ni mi;,:o~ 
( Qm\.tl \·u " · 1 ) l';t1Wcli'O~os ,)o ~ 1 · . ·~ l in i~t.t·o •L•• Fazen<.l;~,, a. 

Divitl\t gn t•al. . . . .. . . . . . . 
J]OHl~S . • • , ••• , , . •.•. . . , . . 

Hanco Hntut !I<.~c::I"i o ; .. .• 

8omma .. . .. .. . . 

IJ IIHIII nftn con lw•:o. ves~on.hneni.P, <J cuja. se . 
~! t .4i~: l r.li~ l21> et·t\t.:n"ia j:u ua is l'l'Cquento:i ne m Crllf[ucmto . 
.l!.i . OiJ2: 5~i7':·d2<4 1\\a-8 que ü di;..rno~l:.l. p:Lllit1a d c J'c..~:q, cp w cston 
l l) . ~!l4: :.:/.e.~:l l l C:u>:endo •le un1 <.lc ""'~ :tetos do rna im· im-

07 .ü7U :.",;;n~:~f\5 \lot·t;l.nda. fina ncdr·a e _p.,io t· ju!~<\•lo Jl<l l' a l

Diíi"ül'C ll (; il ~ Clliltl'a <J T IHl311 \II"<J : 
g-u n.'< ln•" %ilt•i rus c···:.:o< 1"nl:t. J.>:ti x;i.u p:u'\.i<ltu'i:t 
o csn):ulg tÜ1' 1)~ ll:J•idus ~ ~·rn :-: t•ll ;.: i n t.t·. rCS8r~s in· 
t CI II !l).:-: :-\:rv ui:O:. : 'P'~~:tl itUS 1lH!US n o h l •l!.s cul!(~gas 
quo fl i='J>Cil:O:('.lfl a ~na pi·<~·e i•J~tt. a.l t.Cn\~ll l) a.1•s 
<Jli:Hl l'O'i ll ll llll'l" i <:u~ Cj t W Jhe~ Yurt h;J• l' (JX[l•JI': 

N;t l " h,Y]lll t h t·~P • . ' •• . 
N <t 2' hqlot.lul~c• . .... . 
l'(;L 3~ h)"Jltll Íll'~l' . . . ..• 

:l:'>. DI J{j; fi3 i s7' 15 
~~ • . .:t: ::1 : 1 xn.~! ,:~:~ 
1 ! 1./:~X ; ()! h!::::·l ~X 

QUADRON. 8 
Impor•tancia que teria <lrltt•a,!o pa r·a os co lr~s do Tlt<lsouro uo fi m rl e 18 annos , caso fossem 

pagi!S, pontualmen te, as 10 prest<tÇoc.~ coucernentes it div ida g eral, le vaDdo-se em 
conta, como é rar.:lonal, os juros de ô o/• :to anno, cap!taliz;Lilos semes tral monte, das 
mesmas prestaçõe:> : 

· 11a prestação . . .. .. . . ......... · .. ." . .. · ... .. 
,-\i 12!' » 

13" 
14• 
15& 
}()• 

. 17'' 

. 18• 
19-' r o· 

» 
» 
» ,. 
» 
) ) 

» 
» 

· · · · • · 1: · · ·· ·· · · · · · ·· · · · ·· ·· · · · · 

· · · ··· · · ··· · ·· ····· · · · ·· · ····• t 

5 .411: 104$146 (1,03) " = 9.212:04)?.$265 
5 .680:208.'jj98i\ (1,03) '" = 9. l 15 :01l!S$44l 
5 .()00:208$986 (!,03) I> = 8. 591:825$892 
5 . 680 : 20'-~$9SI3 (1,03) 10 = 8 .098:til9$938 
fi .680:2(}8$986 (1,03\ l O = 7 .f533:i26\t<J22, 
7 . 57Hill :S982 (1 ,03) • = 9 . 594:024$ 450 
7 . 573: 6!1$082 (1,03) • ~ 9.043:28R!I',HI9 
7.573 : 8!1$~)82 (1,03) • = 8 .524: 166$461 
7.5i3:6 11$982 (1 ,03) • = 8 .034:844$436 
7.57:l : fo ll $\l8~ (1 ,03) 0 = 7 . 573:6ll$~ 

6v.ooO:Ooosooo 85.421:215$086 
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QUADRO N. 9 

Importancia que teria entrado para os cofres do Thesouro no fim de 18 annos, caso 
fossem pagas, pontualmente, as prestações concernentes á rlivid<1 de bonus, levando-se em 
conta, como é racional, os juros de 6 °/o ao anuo, <:lapitalizados semestralmente, das mes
mas prestt\ÇÕes : 

2 prestações vencidas .......... , ....•.. , 
1" prestação .............................. 
2a » ·······'······················· 3"" » ••••••••••••••••••••••c••••••• 
4'~ » ............................. 
5" » ····························· 
Ô" » ····························· ?a » ............................. 
8"" ~ ••••••••••••••••••••••••c•••• 
ga » ····························· lO" » ......... , .................... 
li" » ............................. 
12" » ............................. 
13" » ............................. 
14" » ····························· 15" » .............................. 
16" » .............................. 
17" » ............................. 
rB"" » , ............................ 

QUADRO N. 10 

IdPm, idem, em duas prestações, a prazo 
de 9 e 18 annos, idem: 

Ja p. 40.000:000$ (1,03) 18 = fi8.097:320$000 
2" p. 40.000:000$ (1,03) o= 110.000:000$000 

I 08. 097: 320$000 

QUADRO N. li 

3.200:000$000 (1,03) 36 = 9.274:489$600 
1.600:000$000 (1,03) 31

' = 4.371:048$000 
1.600:000$000 (1,03) 32 = 4.120:1:32$800 
1.600:000$000 (1,03) 30 = 3.883:619$200 

. 3.200:000$000 (1,03) 28 = 7. 321:369$600 
3.200:000$000 (1,03) 26 = 6.901:091$200 
3.200:000$000 (1,03) 2

'' = 6. 504: 944$000 
3.200:000f000 (1,03) 22 = 6.131:529$600 
3.200:000.~000 (1,03) 26 . ==o 5. 779:555$200 
4.800:000$000 (J ,03) iR = 8.171:678$400 
4.800:000$000 (1,03) 16 = 7. 702:588$800 
4.800:000$000 (1,03) 11

' = 7.260:432$000 
4.800:000$000 (1,03) u =a 6. 843: 552;$800 
4.800:000$000 (1,03) tO = 6. 450:796$800 
6.400:000$000 (1,03) 8 ==o 8. l 07: 328$000 
6 .400:000$000 ( 1 ,03) 6 = 7.641:932$800 
6. 400:000$000 ( 1,03) '• = 7.203:257$600 
6.400:000$000 (1,03) 2 """' 6. 789:760$000 
6.400:000$000 (1,03) o = 6 .400:000$000 
------- --------
80. 000: 000$000 126.859:206$400 

ta Hypothese 

Importancia, total que teria, ontra(lo pm•:t 
os cofres do Thesonro, no tim de 18 <tnnos, 
ca.so fossem p:tgos, pont.ualmrmtc, as lO prc
st<u:~õcs 1la divi1la ger·:Ll, as 20 pt·cst:t<,~õcs da. 
divilta, de bonus e <L 1livid~L do 13<tnco Hypo
thee:trio. 

(Quadros ns. R, n e 1.2) : 
(A) 

Divida, geral ........... . 
Bo;nts . .... -· ...........• 

Idem, idem, com o pagamento por saldo, H:tneo Hypotltecat·io ..... 

85.42.1 :2l5S;086 
12G. 859: 206S400 
3l :576::37L:;;4Ul 

no tlm de 18 annos........ 80.000:000$000 

QUADRO N. 12 

Divich~ do Banco Hypotheca.rio : 

40.000:000$000 
Valor actual = -------- = 

(1,03) '•'• 
= 10.894:872$111 

Vnlor no fim de 18 annos, soffrendo odes
conto composto de 6 °/o ao anno, durante 
oito semestres, pois que o prazo para o seu 
pa~·amento foi fixado em 22 annos, ou 44 
semestres 40.000:000$000 

= -------- =31.576:371$40 1 
(1,03) 8 

Recn,pituln,ndo : 
Camara V. V 

Somm:L .•........... 

Id.cm, irlem, etc.. si :t li i vitla, üo bon,-its 
fosse paga, Pm tluas pl'est:u:~õcs, com os IH'a
zos de D e l8 annos : 

(Qu,~cll'os ns. R, !O e 12) : 

Divida, geral. ..........• 
Bonus .......... ........ . 
Banco 1-Iypothccario .... . 

(B) 
85.421:2158086 

I 08 . 0\!7;!;:320!);000 
3L.576 :3718401 

Sonuna. . . . . . . . . . . . . 2.25. 094:900$487 

3a Hypothese 

Idem, idem, ntc., si a, divida, tle bonus 
fosse p:tg~t. de uma só vez, do lirn de 18 
annos: 

1G 
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(Quadros n.~ . 8, li o l ~) : (C) 
(C) N;J. ::l' lly]lt>ihesc (rtu ~.trlro 

ns . K, 11 o 12; ... ..• .... l!)(i .nn7:5.."Wi;4fl7 D.lvida gc.~al, ... , , , . , ..• 
B onr<s ••••••• .. ...•• , • •. 

~5 . 42 1 : ::> l5:'>0~f· · _ 1 c)!l. -;gn: :.l53.i2#tl 
Xll.OfJii:000:$1Kitl - -------- -

Banco Hypothccario .•. , . :H. f)76::i7t:-;;4.01 Prejuízo .. . , .. ' ........ .. 

Somllllt 1 1 • • • • • • •• • • , _ 1\JG. fJ{)i: 5811~;487 C•JJH;Inc-sc dt~ r~n;dysc ,] os nltirno.; q u:ulr·o.;~ 
,\ , B c·c. qur~ o cln:;contu eümp<l.~ tu . que ,: o 

Ov.<àtidÇrio "\'('l'<i:ule.il'O, rui Ü\ÍlU :ls ~Cgll itll.e-~ Lax;t~: 

Si os valores actnaC':> iln.~ ti'C'-~ úi
vi<las ( 84. 13~ :502~12; 7i.lili5:04!>Si>30, r• 
137. 970:551)$.'16.) ) '-'to OX(l<1fOS, d CY0111 cllr..< I'C· 
pl'Ocluzil•, salvo 1)(\qucn•J~ et•t•ns rln n.pp1·ox i· 
mações, :t impot·ta.nci:1 rot;tl d:t~ mo~m" ' 
dividas, no fim do lB annos. ou:':() semc~tres. 
levando-se em úun t:.t o.< jn1·o.~ ll ~. ~w a nno, 
ca.piti~lizaclos ~em(l,.irotlmonte .• 

De Caclo: 

8-4. I ::l8:5028-~l~ (1.0::!) "' 
77.ôll5:045;;.i)5(} 11,03) .. 
6i. 9i0: 5G\'l$3ô5 (I ,0:3) "'' 

N~ j)J' i t~u·i J'o ~nso, o Cl'l'o tle approxi
maçv<'S fot cln 2 1 .'~~3 1 , no ~ngnnclo <[(: 12:;;4-t l 
o no 3> <lo !)::;113?, apm1as: ci•eio •tn<• se nã.o 
põclc exigir m:tiu t·preci~iio em ca tcuf<l» dr.~r;L 
urtlcm. 

Como se n.cabn •le ver. o Tlie.<om·o rocc
heu, · rea lmen i. e )JOl' sal•lu rl:t di I" ida. ''úl'ü I, 
(iQ.Otl():Oúü:) .. qun clcvia Stlr p:t~p. t>lll p~·esüt
'·:ue~ ; tln. oltv ula tle bom•s KIJ.II\JI J:Or~IS. t(IIC 
p od ta., <L meu Y!'-t'. ~Cl' pagu. tlí' nma $<Í vez, 
no fim do I;'; annos; •ln. !liYH;L do Banco 
IIY}Jothcca.rio, :cnju {lraw de pagarnnn tu in
tcgt•:tl f"ul':l. ltxatlcJ í'.nl ~'2 a nno~. d,:oida$ 1'.</n.< 
gc_•c wio ec,, ci~unj•o·os, t:••nl"tll'llW d i~pói>Í~'l> l'S 
\'Jgcntrs. a. unpt•t·t:uwi<t lí•tnic!a <{n •.... . 

· 4t>. 2:3 1 :!:!05~0l 7. <(l W e"lloc•til;t n .illt'i!S cl<' 
() ~~ a1l ::tnno . r~api raliza r{l)$ ~~~nw~ I. J'~dn1PII t'~· 
pt·oduzi t·i ;~ JaD.'i !:l!l:::lií;:l.~!7:-;. 

Si a»~itn i :. u ]l!'••.iu iZ·l d u Tht'SOII I'' ' nn 
fi m ciO Jõ : tll lHJ." ( liC•/e.,~ 1,1•m . ,;a /Íul r/,, .18 
lOliiOS C )"II.Tü ltf}OIY!) út:t.!a~iunado pe!U l~IUl"WPg'(l 
tln. f•H'l11Ula . . <i<• <lt~3<;(Jit \n s iutpk~ JHll' t'(wit. 
em Vrl% il ; ~ lul'ntlll: i. th! 11!\~Cc) l!i.<J CIJll l jJIISI.I>, 
fui o SC'g"ninw : 

~a. ] ' h;l"püthcsl' {qtt:l.clt'n 
lJS. 8. \J C 12) ....... ,., 

Pt•cjuizo .... ..... , 

{.\ ) 

24~.R!Jf1:7\l~~~i 
-r~~~ . ;~n: :·!58~·ag 

i 04 . OGI: 43!l80U~ l 

(fl) 
Na 2• hypothesc (quath·os 

ns. S, lO c \ 2).... .. ... 225 . flfl-l :911(i . .::487 
- 139 ./::i\): :3.'1:.1~71) 

P1•ej uizo ....... .... .... . . 

X:t P hypot hc;:•\ (<Iu:ull'o n~. x. !l 
e 12) ... ... ............... . , , ·' · ' 

:\:t ~· h~·put.h i'~C (t[ll<ttlt•o,; M . H. l O 
c L?) .· .... •. • • ..•....... .. ...••.. 

:\a ~" li~·tJ:)t.lte~r (fJli:tfl l'OS ns. R. li 
(' 12) •.•.• • •.•.•..•••.•.•..• ' ..•• 

De ~ J'a.ctu : 

48 . ?::ll :Ht15,.;(tli ([ .tHG(i7.2i'"= 
4tV~:ll : i-lti5:::;0 1 i X i),U55!J27 = 

N.7-I.OX 

7 ,Ú(I) .j 

=·N:~ . ff.í(l : 788~lll0. 

48 .2..~ I : RC.G-:;ill i (l.m~1~'W"= 
4S . '!::l l : :->6'i~lll7 X 4.0S4:lSII""~ 

= IDO. r~.1; :5548~20. 
Olm•n((<;-ão ; 

E~te.;; Y'l~~ t llf•1•ln~. rr.prnrln%incl11 os eon· 
slante.s u(>~ (1na clru.; ,\., ll o C. sa iYtl pr.••[ll f'-11<.>« 
ct'l"\lS tle :rpp roxi ma\·ões, p r•oYahl : ~ umetid:'io 
cl:L fo t·mnl:L t•ntprc•g<hla, l[ llf'. (\ ; ~ tlo tk~con r.t 
eumpu;;to . 

~:io P ''•Júlllloi i n 11a~a.P ::;i o l1o\"f'l'l1r). rto 1'~ 
col)('. t' ·~ Jn·i nw.i r a tJ i'llSt.a<.;;i.n •!.~1 :;;; rn li t'utllus. 
~i<·.~t~Oflt(L J'tt. íL irnpur·"tan <' ia, dn ' lHl~ t~1·a df•· 
vndol' au ll:tneo .d :>. l{!'pu loli.e :o. ; <' lliJ·••i:ullll, 
~~ I ) fe z . Clllll lJ I' Íll (!Om O :<nll < lt~ Yt.' l". tJ UÍ::'. I'OlliU 
:~ Gamtu·:~ " :1 1)1' . qu:u!llu al~unm i"• cJ·cdur r• 
tle n •o [Ul' :tO ltWSIIIO te lll[l<>. li41LÍ•Ia :t$ $ll. L' 

eonta:-:. t·c•l: I.~ IJ.•w l u :1 dilroi'Pil,;a Pll fi'P o eJ't' · 
d itu <' <l dl'IJi i•.J. ,j <:II;L r.·ll' p•ls iiÍ\' :t, u11 (1:\· 
~an.l c) a. llH'~ tlli l d i ll'~'-l'P IH:a . ;;i ulla~ 10 1· no:.;a
l. iva. ; <'~l:n. (• :t nc.t·m:t <:ullllll<'.l"•:ial :t ~Pg1ti1 ' . 
dt>., d!'. •JIItl n;tll 11xist:t ar:cnn lo mn l:unl.l':.ll'i u. 

F it;vH. p~~rP.eO-l!H: . 1 l < • rnun :-; ~ r·a.do q an u dt1:0::
cuni.n f,)r·:L fuíln ( t t:u: ~ 1ln / ,!1ill4. n<L hypu
thc,:t: .. mui Lo accc i ta\·HI, 1lc ~m· lix:vlo ''"' 1::; 
:~n nus •> pL·;~zo par a 11ag:~mcntAJ tia. <ti v iúa tl<l 
úo;c~ts, cunfurnw :1 au luJ•it,;t~·ilu m·çn.m:•.ntari~l 
"'' <[11!1 fiwt•a us,, u Sr. ~flni~tt·o <h~ Famncb. 

Om . qunm puüor;l d izez·, bo11a f i'rl e, qui! $!\· 

mclh<tnte dm;eontu foi um desastre ll~ra o 
Tltr>~um·o, lHJ.iC. qu:m<lo a ,;u.t'tmein. tl.c papel 
ú t~tl lJUI! os l;;wcos naeitJna.e .. ' não pmlem Jes· 
,;o n l•tt·, mc.:;;mu :1, I "· .. a•1 mcz. tt U:t.C':Sl]ucr 
r, frei l<~~. cummeJ•tia<'~ ;ta \"antitl i.>~ imo,; 1 
(t!)or>illd••:·. _) 
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A m~~o me treme, s'~nlwrcs, ao fazer o c;~.t
~ulo <ht so!11111:1 falntlo.<:a quo i.l, malor·ia d.os 
uanc_os mtcwnaos kcm custado ao Thosom·o 
pu~)llco, sem que a ltLvom·a, o commorcio c 
;u; ltl<lnstrias nascentes ltnja.m aufmklo v:m
t:.tgnm; cor1·cspondcJJtes [~ t..uuanhos sacrifi· 
cws pccunin.t•ios d.a 11a(',ilo ! 
, Era, nccr$s.ario. ni'í.o. ha <lnvitla. cpw o Es
~·a.:lo se dcsmvcrwilltas~e, mesmo com pec-
• )Hl_Z~), d0. tae.s n.~tahelecmu~ntos de creJito, 
(~e:xando-:-os v_ivm• com os J)l'OJH'io~_l'Ccm·sos, 
sosl a ma1o1' ltbcwd:.vle do acçito, com toda. a 
r~:spm~;;:abíl!cladc, por conseguinte, dos m:tos 
H~.goctQS, elos m•ros c clesazos de sons ad.mi
ntstr-a11orcs. 
. F0,z o Sr. Mil~i~t.ro rl<t Fa.zcndtt o que ele via, 

ll<ttwlando a, cl1vHb. do Banco ch RcpnlJlica, 
to1·nanrlo-.o !lt~-~~~-mha.r:warlo <lo quacsquor 
COJ.npt·omt~sos pa1•a. com o Governo, livre do 
pmas, ~le ,entraves O}Jpostos <.is opm'ít<;õcs 
compaltvels com :t .sna lei orcrnnica c rc-
cm·sos rlc qne dispõe. " 
, :S. Ex. applicou ü.s <livldas liquidadas a. 
'iuPI~1td<.t .de de:<conto simples por fól':t. como 
h:tY_I:t Indo o sou anteec:sso1' na. liquidaqüo d.o 
dPlnto do B:tneo tl:t Bahi:t: mas, si n·::-liJ ad.o
ptasse semelhante l'ul'mula, cun;e;egnirin. o 
~~~'SC<~n(o (~0111posto il ta;..:;~, dü () 0 / 0 :lO íllll10? 
B cJ·n·nltJUO o Banco da Hqwbliea- dc.-'eon
tassu o seu debito p:tl':t eom o '!'il~som·o a 
semolli:mte bxa, qnantlo nilo púdn f<~wl-o a. 
l 0 /o íl(~ nwz das l1oas il'tli':ts fjlln ll1c süu 
ollm·eelflns l (.\pal'!cs.) 

\•:i~ pm·t>n·t'idu, <.1, en,.;\'.n, n c~nmlnl1u t\Sr~a
lwu~·o e~n tJ~W l!W mdli, snm ~afl!'l', :w l'!i'J'lo, 
se deY1:1. (;lz<·l-o: lllt'l'll<~<\ d<~s-·ufpa, 1'1111'<\
ianto, 1:1! :ll'oif<>;m, JilJJ:l do mnih an1n1' qJin 
C:dll~al,!'l'r' :i. !{t'-!)ltlJ!iea f' do ap11Í11 sil~e:'l'n a 
dt•d1cado qw~ PI'I'Sto a'' sr>11. :td11al 1 iu\·nt·no. 

TPnllu cl:td'' r• d:ti'I'Í 11 llll'll vniu a ts .. la:-1 
n,:-<.mc•tlj,i:Js g~J\'t'J:n;IJllt•Jll:w~ Pl'<~!lil.'l:ts lll'SI:l 
C.L~.~a. ;. tuda\·1:1 ll:t11 Jll<' li'\11111 p1·i•·:111" t' IWlll 
lili' !ll'i\';t)'I'Í dsl oli!'I'Ílll iflt:III]Cll%•1 dt> illl<I
Jy:>:ll-·:tS, l't'Íi<'l'i ida (' t'l'i IC 1 1'ÍIIS:IIl1l'llli'. ('lllllll 
\'l'\)\'t':~í'l)\:111\t• \t•g-\1\lllll. l)\lt' sun. 1\s> )lli'll l·:...:
iadu nu c.,ll~l't:sso .\":tt•inna I. 
• ;\:~SÍlll !Jl';)l'('slt•Jld;l, Jlll\J}!fll' SI'I'YÍI'I; l'f'lldU 
:t lll~lllt:t ]Jíll.l'iít. do c111e aqtt(•.lln IJII<\ ·lhr• pl·t•
~l:tl'líl, !>(' lllf\ CjiWfiaSSt\ 1l111tlU P ePgl) diallt!\ 
do totlos os :tc·.tos do Po<lt\1' t•:xot~ativo: alti
tude <'-sta. (!lll\ n:·tu ~n eump:ulecc' com n mo11 
kmvul'amento c oclncn.c,i'i.o <·i\·iea.. 

FU1-lah'.eii~-me a, d.oce o t':tgueil·:t llspo
r·anc~~t de vcn· d.elJdlacbt, em IJrnvo. :t mn
üonltn. el'isc• que nwti ViÍ.I'<L o {wulí,l,r;, cspll
ranqa c\nn mais se ctU·a lzon em mnu e;;pi_t·ito 
e mo 1nz pulsar o eoJ•:-tç~ilo patriotieo l.í. lei
tura. n que pr•occ~dl, do P<.ll'!'em· do i !lnstmd.o 
~·el:~tor· .rlo Urc;~:trnento tla, Rrwc•H.a, tt><thallln, 
md t~c_uttv9lmente. de• gc:tmlu valor, do !JIIitl, 
RCl'ütltte S. Ex. (t•oUamlo-sc p(.mt o 81·. ,)'CI'

:;edello f'OI'I'ÍJa) l10ll)lHDlU, plH'i.lSC perdi, ne-

nhuma, l.d<~a. oscapou <t minha, mcdit<:tÇ:Io. 
Este Ü'<'ll>alho, (mos/)'(pulo o JHo·ecer) pm'mitta, 
o illustru l'üprcscnü~nt.e <lo P<ti\1. qüo oü lll'o 
<Hg<~, é. üm<l l\.ov:" e ))l'lllilmtissimn, rcvc
l<Lçil.o (lo privilegiado tLtlcnto, do proficuo 
estudo tlc varittd<.ts c1ncstõc3 sclcntificn.s 
transccnrlcntes e rli'L lH'Oiligiosrt nctividade 
de S. Ex., qna.ticladcs lll'àcios~ls, que admil'o 
desde os ku1cos tlcadcmi.cos . 

Si ncst<~ paiz'n:to lw dous estalões diversos 
))<),l'a. <t a.feritjão lto ym·lhu\.oil·o mcrito, si os 
relevantes o oxtra.ol'•lin:wios sorvir,·o-s li c;1nsa, 
publica, algum valol' toem no Bt•azit, o meu 
rligno collog:t oeo:-camrwada. (oh! rpl<tnto me 
cnsüt dizer Ci.'-camarcu7r;t !) <lllll é unuL gloria, 
do exercito, d<t patri<.t, o,. onso mesmo dizol-o, 
da Amcr·ic<~ do Sul, lu1, (lc vestir, do novo, 
a iin·da r1ue tanto honl'ou. (Apoiados .IJCl'fWS; 

applctttSOS.) 
Como S. Ex. salJc, fni e sou, em princi

pio, contl'at•io ;'ts J'ovcrsõos <~ activirlado dos 
ofliciacs tto exercito on dn. <tl'rt1aila, dmnitti
rlo:,: ou t·ol'nrméulos rln acconlo com. a lei ; 
dahi () lllüU \'O tO VeOCÍÜO !JilitntO ;t graÇ[L CJ.UG 
solicitou ao Congre.s:=:.o o illnstl'e vice-a.lmi
rantn Arthm· d.o .Ja,o;Jgnay, comqwtnto lhe 
recon hoccsso os g1'andos sm·vi<)os elo guerra 
e t]r. lJ:tZ ll a, clcmuln. COmlmtenci;t pl'OfiSSi0-
!1ill. :\Ias, rlcs(lo CJUO se a.briu cxcnpçã.o IJétl'a 
o valnl'lJso mal'inheit'O, porqno cnrrar· :1. 
Jhlrta tlo exePcito c cio ensino om sua. oscoltt 
i;Upco,riot· a um omino11tn ei(ladiío. cheio !lo 
v\1\a .. (\t~ ta.\ento e ilt'. •~m.ü\' ;w e.st\1\lo, cuja, 
e:u'J'('Í t·a e;ivil e militar, eom sot· glo1·iosa, 
ainda c~st;í. em meio ~ (Apoiado.~.) 

~. Ex., nm J'(Wtwtr.ndu :i, a di v·i,laclc, ser(~ 
lllf\11 SlltJüi'Íol' hil~l'aJ•cllico. p·Jrquc. na, úpoca. 
1lt' no~s;\.s lH'omnl;Õus '" tnnc~ntt~-eoronnl. fo
!nos us ÜOliS J11;tjOl'í'~ mais TI10U01'110S de 
p1·at;a •l<' iudo u l'Xt'l'eilt! IJt'azileii'O promo
vidu:-; ;'upwllt• })lY't(), ~t\lll pJ•nlJ•rit'lllOS a ntn· 
:~tll'lll ; :H•nntuer>ndu ciut• S. E~ .. que p:-tssou 
:i nfl't'eliYid:lliP dnpois dn mim. tieou, cntre
(;\n\n, m;~ic\ anti~n, llOl' t\•1· l>,tmt<t•to o tempo 
dt\ .'nl:t gJ':ulll:ttJio no elll'pn de üilg"Pnhoiros. 
QtH' mn imp•ll'l:t. [,)llt'r~m. tal pr·eenrl.enci<L 1-
Te!'Pi muito pl'ilZI'l' de St'l' eoJnrnarlllíulo. om 
C~OI1CIIt't'OJWÍ:l tlC\ S('.l'\'Íf,'O, lJOI' j,;Í.O distincto 
o!licial (~ vel-o gaJga,l· os l)o:;to;.; :t que as 
su:H cllw.litl.•tdn;-; eminentes o vi!'tudos civlco
militart~s llw d.iio tlin~ito. 

As minltns expressões vncm tl:t alma, sã.o 
nimia.mentn sineeras ; j:tmais fui lisongea
tlOI' ou rmnrntido ; pois ltri smnpro prestado 
culto :1 vord.ittLo c proem·tulo pPocodet;, ila 
minha \-ida puhliea. o pi'ivada, com a maxima 
coJ·r·ecçu.o possivel : ra.c;o ,jnstit;a, a. quem a 
l1Wl'<?CC ! ( A.poiarlns.) 

Pa.sso ag-ora, St'. ProsidmYI.o, :i analyse 
üe outeo::l nssumptos J,'Qlu.tivos ao orçamento 
em uebalr. 
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Vot.n.rei a J\1vor das antoeizaç\ícs contirla:< 
nos_ :~rl-8 . .:_?"'\;~o do p1:ojcct.o 9aant.o :~ vcnd;t 
eu ctltc.n;.cç;w (!0 propL'JOS nacwmLc,:. 

Entt•otant.o, fui :'<ompJ•e de opiníiio que ;t 
Es~m_ttt tlc Fcl'l'u Cc~ntml nra nm:• joüt ri
qtus_.guna do pa.trimonio. n:wion:ü, !JlHo JJil.o 
dev1:t ser po.~ta c~.n almocd:t p;u·;•, s:J.ciar a. 
gnla Un OUi)O tios (~Stl':J,ll!!t1. ~ l·os o !Jnl . .;isfar:: 
SllgJUOI'CS d.o JUCl!!Ol' de DO:l.~O ,!!Clll\1'(.)~0 oill~_: 
gue! 

_Continuo it pr~nsar qnll es~;t eolo~sal i'ol'l'o· 
-v~a, de vrdOI' in;tpr-ecül v•~ L wl1 o vonto rlc 
VIsta ccononüco c politico, é emincn1o
mente cstratcgic:l. \)IJr<tno . ''m caso rlc 
guer1·a o oon~NlllClli c b!•r.jlleio de ;tlgum:ts 
hnponantD., _pr:tç.;t~ rlo JllJt•te tla. Repnblic<t. 
por parte d.c na~'1w ou naçõL'-' liOdot·o,;:t:<, que 
d1spunh:un Lle boas uni1iatlc:< 1Ln cumb~~tn 
n:wal c optimo.> cTHZ<tdonJs modenw:s. n;'tcJ 
ser co1no :::.e lh~~ pos . ..;a JovaP os l'l~CUl\sos nn-
cc~sal'ios <i dcl'cm. <L nT1.u :<cr ]JOlc.; vüt~ ter-
l'CStros c tlu,yüLos q uc turmam ;'ystmna com 
a Contr;ü. · 

:Vo.bll'oi, conltu<lo, pcht <mtorizn.çiw <tm
plts.mnadon. IV doat'L. :!o , por est;u· cm·to 
.de que nlo lançar<'~ mito <lu~sc meio extremo 

·o governri_ rlo Sr. D1·. Ca.mpos Saltes. que 
tcn(lO ennchtílo todo~ os JUcio> a. ~cu <~lcance 
p:tra 1:estabeJecet· o cr·c<lito do paiz. mm·oce 
o apow comploto 1los bons republieanos. 
(Apoiados . ) 

O SR. RonnT.Pl\0 Am\1~1;-ê'Eto :t})OÜtr\o . 
E_u vot o cunt;·a. pOl'<JllO iipoio o Guvei'Jlo; 
SliO modos ele pema.1·. 

0 Src RODOLPII O·'PAtXÃO - Sinto muito ... 

_o SR. Ronur.r>no A1ml·;u--:-Log-o, o~ apoi:v.los 
ntLO podem cabCI' IH~ jnstiticn.liv:t. 

O SR. Rl)lJOr.,rrro l'ALXÃO-... sinto mni l.o 
est<u• em tles:tcc rn·do coll1 o meu no bru <:ul
leg(l. e amigo neotu j)1>nto. quando um rJI!tt•os 
temos e~LU.úo <lo :téCP!'do ple no. 1.;· um veh l:.J.
rleiro cwporis"<O l J<u·a, nós <W11JO S, que at(! 
somos homon ymos ! \Risos). 

Pensando como S. Ex. que a C\mt.pal ü nm:t 
porção :;agl'adft do pt~tl'imonio nttciomtl ... 

O SR. R0TJOLPJJO .-\nJu~e-E que nen~nun 
governo t em o dil'Cito de a Lienar. 

O S1c RonoLPI!O P .UXÃIJ-... sun, todavia , 
de parecer que si nü.o Llenegue a.o Govet•no 
e~<t autod7.aç,;w orçamontar ia, omquanto 
nao .voltat·mo~ <LO pag:uuento, cru e~pceie, 

... dos ,Jnros de no;:;~:t üi v iil<L exter·na; pr.ll'qLte 
tal negai iv<~ pruJ.uzir-: i ]Jcssimo ell'ci l.o ún,.; 
grandes praç<l.; cltt Elll'O]J:t, oncle t<) lllcJs cl·c
tlores. 

O mou nobre collcga rl" rcpt•cs cllt:tt,'i iu lt:t 
sido cohcl'Lmtc <L J'iéSpcito d:t (LlLcst:'cl) <lu 

venda. n1r arrcnrlanwn to d:t Contl'al, tam hem 
ftli a.t(~. ;LO anno pa.:::;.:.:~ulo~ IU:t~-; cnü~ ndo a.~t)!';l , 
<)li O d.evo ~:I.Cvi!lc:n• a minha O]Jinii:í<> (,$ cOil·
vcn i:\nci,ts polit.ic:1.~ . oconomic~:.ts '' Jin:uJe<:i
l';t.s dv 110S':lit pu,ti'ia. 

O Sn. Ronnr.rui• .\m:EI'- Si n n.qnnllt• 
tempo !ui nog:ul:1, l1oje, com m :.1H l':tzão. !' e~
llr-ciwln, I[JJillldo ~~·· dil que :J. s if;ua.<;i"w l in:lll 
ce.it·:t 11•111 meliJol':v! o. (lf•1 r;.,.!ro,, npa ;·l('"·\ 

O SR. JllmoLl.'llfl P .\IX.Ão-Sr. Pn,,;i lleni r•., 
sou da.q unHe~ q tH~ n?io nnga,nl ú U t1 iü.~' n 
dil'CiiO ÜL\ YL'II •lel' OI! ;tl'l'()JJd :J. t' I)S ]J l'O!H'Í O,.; 

naeion:u'.> de lJ.IH'. c>$Üt ,],, po.<8l~ e <•lli (a!cl"m 
lJlW eli:t niio •leve e n:"" púde pa ,.;,:u :w d.)rni
ni<l üns E.;t a.olos os pt·opdu' <lo qur hu.i '' 
IÜIJ C:t.!'CCC. 111il~ tiO llJ.l<ó il(l, Ül~ C;l, l'Cl'l' l' 
a.manlü. 

O :St~. Pn~>~rDE:->TE-Peç,o ~to nobre Depn
ta<.lo (Jll<) intCI'l'<'n1P•·• o .•ou di «Clll'~o. Y iá o 
cutno ll<t nmnc1'<1 p:n:~ :t~ votcc(,oões. 

n SR. RonOLI'J:<> P.ux7\ o ·- Com o nw.ioP 
pntl:<.H' cumpt•o a oruem tle V. Ex. 

Comparecem mais os Srs. Serzedollo Cor
rêa, Urbano Santos, ,J. Euzebio, Anizlo rle 
Abrt~u, .Joaquim Pires, Virgílio Bríg ida, .Joiio 
Lopes, F'rancisco Sa, Frederico Borge~. Au
g-usto Severo, Teixeira de Sá, Br icio FillJO, 
Malaquias Gmlçrllveo, Cornelio d~• Forrs~ca, 
Ro•lrigues Doria, Noiva, Milton, Felix Gus
}li\r, Paula Guimarãe~. sa tyro Dias, Adal
bel'to Guimarães, Eduardo Ra.mos, Pa.r1mhos 
Montenegro, Cebo dos Reis, lriuen Mac!1ado, 
Henrique Lo.gden, Oscar• Gtldoy, Augusto de 
Va>concellos, Raul Barroso, Barros Franco 
Junior, Deocleciqno de Souza., Lou r·enço Ba,. 
ptist<t, Pereira Lima, Olive ira. Figueiredo, 
Joaquim BrtJves, R~tngel Pestana, Vil•in,to 
Ma~caJ'enh;u;, José Bouifar.io, Monteiro lie 
Bat' l'Od, Larnounier Godofreclo, M8.yr-ínl;:, Sa
hino Bclrroso, Eduardo Pimen tel, Lamart ine, 
Pailua Rczendll, Miranda ,.\zevedo, Valoís d•3 
Castro, Elias Fausto, Cincinato Bragu, Xa
vier de Almei1h<, Ben';<licto de SOU'l.a, Lín
r!olplto Serra, Xavier do Valle, Lamenh:t 
Lins, Ba;rbostL Lima, Sm\res do~ S..'Ln tos, l~i
vadn.via Canea., Vespasiano de Albuqu er quo 
e Alfredo Varella. 

O§~·. :President.e:-Havendo n n· 
mero leg;J.l vf1e se proceder :'ts votações con · 
stantes d" o;-Jem do dia. 

W annuncil\.da. a continuação df\ votação do 
prajecto n. 913 A, de 1900, com p<ti·ecer 
sobre ememlas o iiereddas para a. 2" tl iscusBiio 
do pl'Ojecto n. fJ6, de8te ll.llllO, que tlxa a •les
pe~" do J\lini5terío da. .Marinho. paru. 1901 
(2" discussão). 
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Vn.c-se proceder á clwmada. E' nnnunciada a. votação, da segninte 
emenda, ofrerecid<t pela. Br. Neiva: 

Pt·oco(lemlo-se á chamada, verifica-se te
ns rom-so aUsmlti:i.do os Srs. Joaquim Breves, 
lei Rang-el Pestana, Miranda Ar.evedo, Bueno da 

Andradn., Ciucinato Braga e Xavier do Valle. 

A' rubrica 12-Acr~rescente-se: sendo 
pa.t.romorias providas nos termos da 
11. 478, de 1899. 

() Sr.Darbos:11. Lima (pela ordem) 
- A emenda, cuja vot•,c;:ão V. Ex. está 
:mmmciaa\lo, é a que figur;). sob 8, rubrica. 
n.l2: «Aceresceute-~e:-Sl3ndo as pn.tromoria.s 

· providns nos termos da lei n. 4..78, ele 
1809.» 

0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Ha um engano nesta 

publicação; a lei não é de 1899,é de 1897. Pelo 
parecer o honrado relator, creio, que foi 
induzido em erro, dando a entender que 
isso poderi~~ ser materia legislativa e que a 
Ca.mara podia votar ou deixar de votar essa 
medida ou agoardar votação de uma lei 
especial. 

Ora, lei espeda.1 já existe (azJOiar.los); é 
esta que ::~qui teaho ern mão c que constn. do 
decreto n. 488, d(' 9 de dezembeo ele 1897, e 
que é complemento da obra commettidct ao 
Congt•esso Nacional, podendo no orçamento 
ser aclrnittida esta. parte, Llestinada a comple· 
tar esta lei ordinaria. 

Accresce que é uma, medi1la de alta, justiça, 
tendente a fazet• com que estes logares 
sPjam occupu.dos por quem de dit'eito e com
petente, em vez de se ir 1mscar na classe dos 
oJiiciaes reformados. 

E' esse enga.no que,espero, será sanado pela 
Commissão. 

O Sr. Nilo Peçanba (l)ela ordem) 
-Sr. Presidente, pedi a p<Llavra apetms 
para dizer que não é absolnt;unente verda
deira a impressão que tra.z ao debate o nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

A lei a que S. Ex. se refere ca.\.lucou ; era 
nma lei de autorização, lei d.c que o Governo 
não usou e só tlepois uo Senado m_:mifestt~t:
se ~obre o projecto de gralluaçoes mlll· 
tal'es aos :patrões, é que a Commissão dc;, 
Orçamento poderia abrir fundos pn.ra a 
execução da lei . 

Procedendo-se á votação da referida emen
da á rubrica n.l2, do Sr.Neivrt, reconhece·se 
que votaram ~t favor 43 o contra 58 Srs. 
D1~pnt.ados. 

o Sr·. Presidente- Votaram a 
favot· 43 Ses. Dl..lputa,tos, contra 58. Total 
]0 l • 

1'-;ão ha numero; ent.retanto, a lista da 
-porta accusa a presença de 110 Deputados, 
o que mostra que deixamm de acompanhar 
a votação. 

O Sr. Presidente - Responderam 
á clmmarlu. lO :~. Srs. Deputados. Fica adiada 
~t vDtação. 

Continúa. a 3a discuss-ão do projecto n. 70 B, 
de 1900, com parecer sobre emendas apresen
tadas para a 3a discussão do p .... ojecto n. 70, 
deste <~nno, que orç"~ a Receita. Geral da 
Republica para o exercicio de 1901. 

O Sr. Presidente- Contiuúa com 
a palavra o Sr. Rodolpho Paixão. 

O St~. I\.odolpbo Paixão (conti-
1W!ll!llo)-Sl'. Prosid.ent o, intol'l'ompi o meu 
lliseu1·so <11lilll1lo ;dlit·mava. o direito da. União 
(t venda 1.111 :l.t't'CIHla.mc nto dos proprios na.
eiun:w-.: 1lu 'LliU l'~t(t e tem estado de posse. -
;\1 ;-w Jlii:' S P ;ulmit.ti t' üoutl'ina, contmt·üt, desde 
qtw ella. l'oi, o ;-vi 1lo usta.tnto de 24 do feve
l'eil·o, dnspuj:ltla. do mellwr de sou patri
monio mn bonclicio das cx-provtncias, que 
ti vrmtm a p:tt·to llo loií.o n<.l partilha entro <t 
müe prudiga c os tilho:S usnrarios. 

Assim rnza o pa.eagrn.pho unico do art. 64 
da, Con:-::titniyii,o : 

« 0.-; prop rios nacionaes, que nr.7o fm·em ne
cessarios para o senJI:ço da UnirTo. zwssco·1io 
ao domínio do Est.:ulo, em cvjo terrilorio esti
'!Jerem sitwulos .» 

Vejamos. 
A Untií.o possue nm proprio occupa.do, 

o~~mnplificttnllo, l)úl' um batalhão, quo não 
pu1le pm'manccot' na, localirlade onde csüL 
sitn:ldo o JH'upt•io :lllurHdo, . em consequcn
d;~ 1ln opi1lmnia, de pceturb:.Lt_,iín_ da. ~rdcm 
publica, Oll por (lUi.Lesq_um· mot1vos nnpe
l'iosl)s qnc o"i,jam ~~ su:.L retirada, urgente 
pal':t ont.l'o pont:J, no qna.l nií.o cxist? qua.r
tol on <~1liliciu algum capa,?; de sel'Vll' par<1 
;tqtta.rtolall11\llto. ·Pl'!~ cisM;i., purtanto: o Go
vol'nu do C1Jl1l}JT'al' ou alng;tl' pl'Oclw q~e 
<.L ist:.> ~o 1wcstc ut~ ~lc m~w<lar _ constru~r 
um mn i.aes c m!ll~~oL:s. Mas mto lla, rh
nltoit·u p<ll' ''· Cazet• face~"' semcllw,nto _ dcs
poz:t, 1[110, ontruta.nto , nao porte sol' acltad<t: 
q11o t'a.ze1· neste c::tso, pergunto ett ao~ 
nnbl'CS LJoputado!l impugnadores 1la:,: aucto
J'iza.f·õc:; contidas nos arts. 2 e 3 do pro
.ieetc) üc lei orn d iscns:~i:lo ~ 

i\tl'l'.et~-mn l[ttn (• fac1l :1. re:::postn.: itl'l'Cil· 
o.lal' lÍll V(lllolül' o PL'i.lpl·io tlosneccssario e, 
curn o pt•oducto do ;.u·rondamonto ou ~tlic
l);_tt;ií.o, cumpl'ttl', <.tlug<w ou co1Btrmr o 
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neccssa.río: core (\ 11 meio kg:ll e log-ico 
do re~olYCL' a d iflk uld;tde. 

O Sn. PAUl..\ H.Aw!s~ !:'r gunll o :~ tlu utt·in<t. 
c!o v. Ex. , nenhum pr0prio pedcnce t•ü :uls 
Est:~ rlus . V. Ex. 1m·:i. '" huncl:.tde <le ,].i.z('. l ' 
qu:w~ .~fiú os l1l'Olll'ius 11Crtcnccn! o~ ao~ E~
t :vlos ~ 

O SH. R0nOJ. I·'liO P.ux:\o~~hu aq twllc~ r l~ 
que se :tclw.v:tm <le }Ju~l'n "~ E~ i· :l,J , ,s 'l ll" ndo 
1oi Jlro ; uH l~;H];;, a. Const-i tui ~· IT.o Feil et·a l. .l<w s 
t~Onto o~ p:1Ja.ein~ tl e gnvct~nn r.l vrc.~ . nd i O e i o~ 
onde fn ncciona ,·:un ;; ~ relações t) un l t·u~ '-'11· 
Ü'r~tH~.~ pat';t. se. t · vi(~os gt~l'íJc~. 

O ~tt - l'An .A H A)Ln~-Y • . Ex. j:i.- ,.,._tJ<•Hnm 
pouco- ')\l< l•!S n~ p1·npr ios oe .; llpa ,],)s pnlo 
j ury. es•:o1a-<. d .e. , " ' ' t empo d(J Impct'Í•). pa.-:
sar:'m pa e:•. o.< l·:~hl<Jo:> . 

O Sn . H<m nr.Ptl o P,u:x ,\o--X:-.tnr:dnwn lc . 
Os pn lal'i ns o ouü·os Qlfi f! t: i '-'·~ ••m cnja r c
cr,n~t.t'lWl:ilo os Eshulos ~.a--.:.;. tar:t nl hoa. ~o tun,n . 
. ltu.lc ll1l'8 pel'l'oncem, J;1as n fiu aq m·l1t' !l '.llllle 
funceion:tx;un ou fnnccíonnm gel'Yíçn;; ,J_n ea.
l 'llMI'l' l'odm·:tl. t OlllU OS (flWl't<)'Í ~ , l'k . 

Yott citar· tu n exornplo ljlte for !:•lccc• :t 
m inha :u·gnment:tr·TI.n: 

N:t Yt•llía o lrgc n,[;;ri:,. On ;·o l'r,,r, •. I'X
cn.pit:ll<ln ~ri n:; ~ GiH'il C-~. l':~i :t ''"• ' ' 111 J:lrt:). 
artuartela,lu u :w• lJat;;lliii-o dn i nl':ill f' :tl'i a d<l 
llXI)l'Ci to, do qnn <wn (•.ommHndaMr. 'J J.•.nl :i •> 
t onontc -cot•om•l Carlo~ Tolins, l • <"•.i t~ .lhliC'r; irl.• >. 
Tut•nantln-~1) l)ODC;;;;ari:l. a l.' l'tir:l. ll : ~ rl<~ b :d· : ,~ 
lhlio, )Jor motiYo qne lifio ven.1 :t ]ll'l l<1 ICml
braJ•, Hc~. t·: ~ 1lc~occup:vlo u qtw.d el ilr Jiil h :L 
ilnqnoll:t cap ital, quo foi, poshJL'ÍOL' Ii1rn tr, 
YCI111i <lO ilO 1WCot'tlo COJl\ 1~ llli i1lJ;\ <l \';l l.iaç•:ltl 
( 10tl : ll111~) au gu,·crno •lo E!:.·b tlo . 

l\Iél i~ t~u·tl(' . 8uiliJcaü:~ <~ J'eYoli :~ 1le ~ctcm
lJro, 1lc h'ist-e 11W II lln·ia , l '· pad llc:ulo o Riu 
(lra111le do S nl , hoHYC nocc..<.~ ilht <lc tio mantla,t' · 
FO ll lll Co!'po p :u·;l :\1ina!', n q m! l<<l J'm~ . faci i
Jlll\llb•. JHH'•Jllll, a]lroveit~ul! lo um vd hn l11'u
IJl' ill n<tcionallH~ c:i\l:ttlt•. ilc S .. ll)\in 1k l•:l-Rui . 
t• tt ha v ia, poe ordem <lo i ;nmut·.t:ll l:'Jor i<tno 
P eixoto. <pto 1110 n~cili t:tV<L ; ~o l ic i t:~mc n tc . 
t ortos os 1nc ios e re;.:ul':'óios •le '-J tll! carecia 
p:u·t~ hem dosmnpcnlt:tt· o m nu ClU'/!:<1 •lc tt irc
(}t or <lc oh r as m il i lat·r·s. eon:<ln rido m n J'c· 
gula r r1uar t!ll, o nde c~t;L a.l•ij;(do o 2k0 lmt;~-
111ão <1e infiwüu·ia-. 

No velho o a.rnünadu p ro prío :L f[lW. m<J 
l 'OfiL•o, J'unccion:t varn ;1. l~scola i\ \ , r mal <l:t 
bcll :~ cidarlc dll o(!St[) r! e ~\fina .. ~. me . • otc ., c 
um collogio pa.r ticnla.r •lo con1wcl•lq lll'O
f essot' ~lacio l , que pagav a insigni tlca nte :.\In-

. gunl por unn 11e]lnlltlencia. !lo m esm o 111'0-
]Jl'io, o (ptal e~ic,-c : ~ ]JÍIJ.IIC do _ ~o1· ve n<.lidrJ 
em h<tsh pulJl ic;1, Jl Olo decimo de sen v:t !o ;· . 

Ü l'it , ~ i U lJl'OVir1ente IIIU.l 'Od t<l.l flOil\'CsS(I 
:passn.do ao dominio <l o " sbtii•J o <IU<tl'fnl ele 
Ouro P reto, e m ' 'CZ de ll.liena!- ,) por IIJ0:00(1:) 

(' niio ii Yess", ;;,o mesmo tnm po, e .tig ído :t. 
ont;r·c)!n. d.o pt·oprio sihmdu em~ . . Jo[to <l'El
.lt..•l . o t':J. t :·ans rurnmrlo c:pl 1111arld <lG Jin iL<t, 
gra,,;·-'1 ;: a. e~tes l01.1:0fMI800il ..• 

O S R .. \r.FHEr>o Pr:x1·o-E <tos c .>fut•ços do 
V. Ex. 

O ::.: n .. l~oJ)(\LPitn PA Jx:\o- ... nl\.o toriil, :.t 
Un iiio <lc ga s ta r 500 ou ma is con tos ilc n;is 
na ~.on :> tt'llet§[o <In nm qu:utd regnl;w . j :i. 
ni111 <iign modelo . nn. cirl:_;r1c rlc i'i . • Toiw d.' l\1-
RI•.i ou om qtw.lqurt• on1J':t l<>Cil.l id: .. !n ,[c 
)li na.~. on•lc nL'a. ne(·-os ... ~a.l' ia ~t llU.l'nlaneneht 
1li; um cor po 1lu li nh;~ ? 

O C: nY/'1'111> . nã.o hn. n e!!':u·. <le\'e :.u 'l'Clltl;w 
ou Yl;n<l<w os pr opt•i t>s nat\i onae~ 1LH que :t 
Un i :l o nft o p t•eci s:l o ;• pp li ca r o ]ll'od uc to e m 
t.li nht,iro na, ~:tlis lil f;~lo de ncccs~idades ur
glll1t t'-"· o in iJi urlí ,-eis . 

'N•> Rio Hran,(u ha ca.m po;; •lt~ 1·:t1or , com o 
o~ do r incão rlo ~ - Viel' nt-c, fliH) e:>iii.o se11•lo 
ll t•Y:tsiad.os ll lll' part iuula.l'l' -'- ti;,. ou t. I'OS, "om:> 
os de. S:tyc:ul . qHc nã.<> ~n presta m pal'"· a 
COilCf\11 lf':ti!~~O 1\J ' J'OL\ ·as. Jll<l.• I(IIO (l UI{~Jll S<JL' 
v< •nd id o~ por hom pt'l'~o . appl ic.a mlo- "e a 
Í illJ.ll ll' l' ;l ll Ci ; ~ da. \'l! ll<lil ti t'.Uil~i l' IIC~·:i o ÜC 
< .[II :.U 't.e i~ . fnnrl :1 r:J.11 d.e eunrlnla.;·ias mil il:U'l\S 
'-' outn>$ c:-tnbclednv:-nlos ncco.>~arios no cx
rn•cit.n c rlc incoiltc;;hYcl nt il i• ladt.~ llara o 
p:liz. 
~ll nwn Est:vlo. na. c.id <u1c rla Campanha , 

csi~t,o " Jhzonrla. iln ll<J. ir·ro Alt.u, ·~o mp1d;l
lllf'nt.o :than•lona•l:; e nnJ.l•ognc :t dcva~l::t{•ito 
di'l ·indivi:l nn.-: IJill! .i:L ~~ ~ j u1g-:un Ill'opJ' ir:l'ta r ius 
k;!ilhnns rla, me~nw. : Jl OI' i} ll(\ nilo ;Ji icnat· 
n:-: ~a. raz~1 1l 4la . dJ\-;: lJe.co:--:s;I.J'ia ri Un i:to? 

:\11'111 ole l ll ll i t.n ~ tlllÜ'<.l ~ ]JJ'O]HÍO:'; ll ilCÍ<ln:tCS, 
~ ll na rl 11 ~ em d i vc!'~os mlinici pill~ , e xi.•i.e em 
Ra.ntu .\nton io de Pato~ il. g n uul'c n 1·ic :L !it
znn•l:t 110 ,,chu mbo». :n·a li:Hla em 124:1100::>, 
!lla~ fJllC Y:J. Ic ce ;· ,~:l.· ~!e 81)(1:000$, n:t npinUo 
au rut· ir.:vli~;: ima. t1ro. llHll t ltonr:vlu co!lug:t. 
llr . Oln;p1·io \l:u:iul, rpHJ a conhece, <h: 
r-i~tl . 

:->a m l;tc;ão.•lo-; 1H'01H'io::: naciomu.>;; figur<t 
o~s:~ far.cnrl:t com a ~cguint.c obserYa<Jio : 

«. kha-~e m:tualniCilfc lh<t:ttsf(U{It ;mr mais r/c 
2 .<JOO l":ssnrts, n>11{'ur uw cansl« do .-c."l!cdi oo 
l~ !'lO de accdia~·,ro . » 

1\H''l w: !li'iu <li v id i I' L:m l ot o,; c.~~:t J'azenrht 
n vellrl.e l-o~. pel<J pl'c~·o m ín im o da l.e i, <tO~ 
seu ~ :octuac~ •1o;;!'nwt:uloi·cs, l'C~Cl'Yando-so 
a :i ;·::;;. p 1·ueis<t pa. t'(l. o pal.l'imonio do povoado 
aUl.c );\ ~ t\)1\tc . \\ a.pplic:o111lll-~e •k110i~ \l l) l 'tJ
d \loto <la l'enda tlc t a.cs lo to~ :l f n ntl:tçiio ile 
unm comlcla.r·ia mi li l-<ll' no tt-ia ngn!o Minci ;•o 
on ~111 de ).fina~. id.éa p el::L qu al mQ ten ho 
IJ<ttillo nn~ la C<~~ ;~ lm tt ·e~ a.nnos e 11 a. mi nha 
D c. lc.ritla Gr.w tlwfJo, }Jo t• V I!!' qnc prcci~amos 1!c 
cst4~hclee.imc ntos CiiiJétzcs de Jorneccrem <t.o 
cxct•cit o os a.nim(l,eS cav:ühu·e.s e muares do 
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qne ellt\ Cil,J 'Ocn ou vonlla a. eare(~ CI'. melho
J'illldo a.o nw:,;mo Le1upo, ••s l'Hc;.a~ indigena:'\ e 
tol'lland.o o paiz intlcpcnrlentc, neste pn.l'ti
r·~tl:u·. das l'Olmblicaf.; phJ.tinas, nossof! aduacs 
foJ'nncDilores du cavaJlo:-; e mu:tre~ ~ 

A inrlustl'i<l p:tstm·il mtwece mais rlo que 
m~nhum;~ oult·:~ : ~ IH'otccção c est.imnlü rlo 
J·:~r.ado : entn:tanto, em vez dc.ssn. protocr:-f(.o 
e est.iTnulo, esL1·oln.tx:•. no ga.l'l'otc üos ex
ploi';Jrlorcs r h m;d .:w,~·; •. 1ln J'CZos ncsla. gt·:wrro 
c:•pital. que lia de, cslun c~m'to. pagn.1· ca1·is
~inw. mai s t:Hdo ott IU;IÍR ce•lo, tl8 consc
queneias de tü.o o•lio~·; c injustillcavel rnono-
polio! . . 

81·. Presidente, nüo rloix<u;ei n tr·.i.buna 
sem 1\.J J'i I' u1U a.:osnrnpto dn, ma;dma relc
,·:ulei <t e que nTío ú est1·anho ao Or(;.t.tmnnto 
da. Rocei ta. q rw lhe consagt·a. nm<l, rnbl'ic:t; 
t•eliJ'n me ao montepio obt·iga.torio tlos cmpt·e
gados pnhlicos d.n. Uniüo. 

lia. c:m·ca Üi~ h·os :wnos, tive a, honra. <lo 
utrm·occr· ao ox:.tmo cr'il"ol'ius J d.n C:un:u·;t,, 
como l'OlnJ.ut· da, Comrnis·:úo Espüci11.l encar
l'Pgarl.t~. rla oJ·ga.nizaçü,o do mon tepio nhriga.
IOJ'io dos empregados publieos eiYis da. 
Unii"i,o, um pl'ojccto d.c lei , no qn;ü ha.via, 
eondcns:ulo n. set·ic de morlirl.as m·g-r.ntcs 
e inr.lispcnsn.vois. a mon vct· , no salvaÍ11c11t.o 
<lm:sa. lJcLl;L o humani tarla. in~lifui';'ilo, do 
s11bido ale:1nco social, <pto fóra, J'nnd.adn. IWlo 
Esl"arl.o, cuja. onoT·me l'nsponsahili<líLtlc li. i·c
sp<~i to nã.o ;ulmi tt.o <lllvitb. 

publicos, esses 1·ir:ns {'orçados, pobres de (Ji'O

voút c ln~as ele pellicn, na. J1lli'iLSe ün. g'ente 
quo mcdttlt, <:L (lUiiJ, com ser singch~, expri
me verdade IH'ofund<.L o doloros<L-! » 

Da lc i tu r a do aJlmliúo p:trecer ü. 89 ~ · de 
l8D8, conclue-se quo <L benuhlel'ibt insti
tLJlr;ão foi pcssima.mcnte oi'ganiza.dá, com 
desprezo c.omplcto elos- principias que i'egcm 
as mtüutl.hÜ<I.tles . . tt ponto rlc nã.o cogitilr o. 
.respectivo rognlltmcnto da. vida inérlin., . ca
paehlade phy~ie<J. c o uso pleno das facuJda
ücs intollcctuaoi; do c;~üdülato ;t iliscrlpção ; 
do sorte quo um funccionj.z•io Publico de 70 
on no <wnos de irlade, vu.Jetudinario ou clc
cropHo. com vi!ln, média insigniÍi.c;ttltt3 on 
nnlla, paga, p;.n·a. Jicnsão igmll, a mesni;t 
joi:t coht'ari;La.o moço robusto c sadiO, per
tencente a, gt·upo do longn vldá mêrlia, du
eanté :i. quaL cont.l'ibue, mensalmente, coln 
nm rUa. de oNleünllo óü saltto. 

O lH'ojecto voüv.lo 1jeb Ctünti.l;a dorme, 
entretanto, nu Senado u soi1J.ilu lH'ofuntlo <lo 
esqllceimcnto, enHtnailLo rgw o i'hesotii•o 
pnhl.i.eo, teta. pur demais onlcnl1a<hL, vao 
suli'r·entlo. poe cxel'cicio orçaiiit:mtal'io, o 
prnjnizn ile DOO contos ele i'êis, pois que est<.~ 
(\ a <lill'm;cnr;-a. entro a. cotltrihiliç·ã.o mensal 
de mil !lia, rle ordenailô oii soldo, ex-vi tlo 
rcgul:tmenf.o cin Vigor, e de dôns tlias do 
mesmo ordcmvlo ou -soltlo do fui1ccibn;u·io 
inscripto, conformo uispõe o pi•ojcetd tle lei 
voiwlo peJa C:ni1a.ra, o amil) p;Lssado. 

O Sn. PAr,r..i.. R.\~ios rhi mri aparto. N<L long<L cxposiçiio 1le motivos sobre u 
allwlid.n pl'ojeetu c <llll varios rliscursos tptc 
}Jl'onnnciei em sua, tlefesa, <lmnonstl'oi, por O Stt. ltonor.rno PAI:x.Io - g V. E~. 
meio ele a.lgal'ismos resul.tanitlS lle calcnlos muiti~simo me ajudou ne:::se trabltlho. 
rle lH·obahilíil:ule, rigorosamente fui tos, que, O Estar lo, qnor q nciram quoi' nito, ha de 
dcn t.r·n rln :·F) cxtH'eietl''l. <L contar üe l sct• o bo<le cxpiatorio ; ha. (lc ~ofl'rcr as con
de Ja.noiro ele 18\JG, o dcficü, coberto pelo sequoncias da protelação deste negt•cio, 
Thcsom•o, tlo todo~ os mont.opius olJrig:t- pol'quc o montepio civil~~ um cont!•ttcto 
torins. morüa.t·ia, na melhor hypotho~o, em on quasi· contt•acto bilateral, crcador de 
.l:!4AI:i5: l!.J3.)57() l direitos ô plJl'igaçõns reciprocas. 

A 11ag. n. l5 rlo lXn'ccce n. 8\1, ltn 1~08, O dit·eito a,rlquil'itlO tlos n.ctuacs pcnsio-
(!.nem1t1'<t-se este 1-.reclw, rJno mm·oeo a. pt·e- nistus ê inilluclivcl; ellos hão de receber, 
cios:~ , attonr;ào rlc meus nobres collogas : eínquanto ]Louvor leis no paiz . . a.s pensões 

~<A somm<t (~ cnorinc pn.ra. um rmiz cuja. quo lhes l'orn.m concetlidn.s de accordo con:i ns 
1·ocnHa. t·aro se. cqui!ilm~ emn a dcspL~za, ; cn- tli~posiç~õcs vigentes, roguladoms dt~ ospê· 
trntant.u, J)Óile-so aflil'mat· <.tno ell!t fic tn;á cio. 
:i.r[twm rla. vel'll<Lflc. Alti fie<L 0 cnsina.,inentu Os eontrihuintcs, J1ül't\ri1. não so podem 
para. 0 fnhn•o; a.hi, a. prov<t de quo os n:ion- oppoi· ü. roform<t rla. institni\·t~ü, ainda ?iWS11W 

tcptus, mesmo obt•iga.t.orios. sito vm•d;ülciras que e.~ra l/w.~ n·a _Hot)()S 01111.~, l)bi'qnanto nã.o 
mutualid:tdcs, quo mlo fogem, impnncmcnt.o, toem ainda direito :tlliiUiritlo (t pcnsã.o. Não 
· t- · ·t póLle havei', como argnmcntlt o parocm• oi-
as rcgl'as a rlnn os ao su,Jol .as. » tado , riirnito :trlquirido, croqm.mto ni.to forem 

A' pag. 1° lê-se <linda.: cumpeidas. sahsl'ciüt~, ÜJtlas as conrlições 
~< Entl·etanto, si o projccto om submotthlo tmpo$tas peh lei aoR quo pr·ci,onrlcm adqui

:w t\x:tmo olevarlo o cl'itm·ioso <ln, Cíllllill'<L l'il-o: essn. <~ <~ dontrina Stl.lntae corrente. 
n"i"i.o l'Csulvc tudas as qnes tões inherentes n.o I O <liroitc) adqnirülo na cspncie de que 
magno assurnpto do rnontopio ul!l'igator·io, trata, conformo diz o parecer 11. 89, de 
encerl'a., tL Comm.issi1o o julga, me(liclas ca.- 1898, :t 11ag. L8, ~~ujJJitt1'ece i?1tcgro; iniUudi~ 
pazes de produzirem algo de util e consola"" vel, quando morre o cont1·t:lJtH1tte que 1za wm• 
do1· para <.t numeros<t classe (los funceionarios p1·ido seus deveres para com os cofres elo mon~ 
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tepio; podem c devem (!1/.cgol-o e rlcfcHr!el-o OR 
')"'"· na data da JHdlliwçr7o dcsln ki 1'C01'(Jnni
sadom. c <··c.<pedivo 1'C!Julamcnto, sr; o.chm·em 
?to go sn ri n. p~n. .... an . · 

Acct·csccnto, agiJJ'a-on com rlireito pleno 
ú. conccssií.o tl<1 mesnM pcns~w. 

Mas, se ful' abolitlo o mont.opío obt•ig<lto
rio, cabe n.o Governo o direi tu de negM aus 
ccint1·ibninte.s <tctuacs o pa.g:;ttne.nto Üt\ somm:t 
total dasjoías c contrilmições mcns<Les. por 
BHes pagas;w Thosouro,o/JI·ir,atorüuncntc.lJOm 
como llos rcspecUvos Juros de G "/ ,ao ;umo, 
capituliza,los semestralmente ? Niio, ab~oln
tamcn te nao ! ~=s~c <Lcposi to é sagl'atlo : fui 
destinado a nm iim-a p ens;l:o. Si n Estarlo, 
em meio llo caminho, deita a carga cm1 tcr·ra, 
porque nito pode, put' ~ua culp:t-. cunrlmil-;t 
ao ponto fin<.tl do tl'ajccto. q no a r·e.sti tua ao 
legitimo dono, :;i ni'lu q uizer, apc~al' rle srms 
privilcgios, arcar com ti justiça, que <kve SN' 
imperativa, fll.zenllo·se respeit<.ula rlo lmli
-ritlno ou da collcctivirlade. O Poder .Tudi
ciario nio é inferior aos outr·os porlm·<'·-' con
stit.uciona.es rla Ropublica, J.e cnjas lt~is ri o 
defensor n;~t.o. 

Qtlcr o montepio obrigatorio scj;1 aboliflo, 
que!' não, o E.'tado precisa rlc t'<lcm•sos }JM'a 
í'azer face ao pa.gament.o rla.s pen~üe~ aet.uaes, 
que são muitas, e dallUcllas que Ycnlmm a ser 
concedidas bem como :i J•cstitui~•lio da irnpor· 
tan,;ia devi!Lt aos fnnccion;U"ios cuntl·i
lmintes: carece, portanto, de llinheiro. 

Em Clualc1uer das l1ypotheses Jigurntlas, a 
)_) rotelaçii.o a que a!ludo é um mal, qne so 
vae aggt:wando, dia a dia. com a coneessii.o 
obrigcttoria. inevit<wel. lie novas pensõt's, 
que redund<un (JlJl considcravel augmento 
da despcza publica. 

Senhores, si o 1lontepio úcral dos Seni
dorcs do Estado. onde Yigor'\L tabolln- de 
joias c contt•ibuições forti~sim,ts, c eujo cajJi
tal f'.t'«,, em l flHS (tlil-o o p:u·cccr 11wis de 
ltnl<t vo~ Cítlltlv), igual a 7.554:/ 00:j:. t cvo 
nesse :tnno o ilef icit de 5 14:5·2'2~81i2. <q,·ovi
d encúrlmente co& c do J?alo aHxifio da.~ lo/ e
rias, que prodt~zimm tt SOIIWI« liqtâdrt de 
709 :200.';/277,, como o 1liz e m seu l'Ol::ttor·io 
o vcncrándo Mar(luez tlo Paranaguit; si e ssl) 
montepio est<.í pc!'iclittlndo e pcrcccr:ic, .<i 
nãO lhO YÍel' Glll a.uxiliu, COllll! e tlc HCll 
rlevc!', o Estado, que o ct·cou, potlce~t viver·, 
sem o1w s enormíssimo para. o Thesom·o Ll<L 
llnii:i.o o montepio civil obrigaturio, que é. 
.segLmtlu pe nso, uma. dcts mais t:.tnta~io~tts 
cre<wõcs <lo deccnnio r cpttblic tLno ? 

Certo. não deve continuai' este estado de 
COUS<~S CO!l1!'espci to <Í· pi:t C bC!1Cl11Cl'i ta instj. 
tui~ií.o. focha.íl<t. em vit"tulle de tlisposí.tivo 
or•:<trncnta1·io vigente, <ln uvos ct>ntriiJIIintes , 
cu,jas rnens<tlidades c juil~~ lhe ;wgmc1llariam 
a l'enda. que vac <liminuimlo <~ Pl'tlporçfw 
do rallccimento de empregado~ inscriptos, 

Domais, como ,jl!stiflcar :t situ:iç;l.o rlnlo
rosr1 e inirtua, d11s f tmecimw.rios ].mhlk.os 
nomca<los t!npois da cita.d:t rlisposiç•ü.o pr oh i
bítiva, qne veem R~ suas r.unilias cxposk ls 
ao <!esamp<u·o. no tlia, de a.manhii. , por que não 
lhes püdc gara.n t ir o f uturo , }lO!' careccf'Om 
do favor concetlirlo :vJS ~cus collegas llc pro
:tíssã.o, Hli.Ü~ antigo;.; ·t. 

-Rccol'l'é\Hl i1s socicrl:itlos tle s 0gnt'OS <lo 
vkla nn ao Munü~pio dos Sorvitlores tlo 
Estado! 

Rc8punrlcri1o,o . .; imlividu:tlisl,a s rl oulnmcc, 
o~ que ve<l:.tm ;Lo ]<jstado <t ínkrl"er üncüt em 
qual'~lltH11' tts,;umpt.os estranhos ü, m ann t.cn
çfto tla ordem no i.ntorio t·. rlcfosa tlo patJ·io 
territorio c rl:t honra na.cionttl , etc. , c rele
gam <i inicin.tiva particnla.r, qu asi sempre 
tanlia o pouc.o orlica.z nos paizos novos . 
to,[:~~ a-~ qucstõe~ rolatlv :.t~ ;to betn estttt' rlo 
cídad[o. 

Prímcil·amente. rari~.-;imu ú o fnncciun:u·i o 
publico r1uc, no início rlo RUil. cn,l'l'G irn, pô, l0 
fctzcJ~ seguros de vid.a. oH .~ n i n~et·C:VCl ' nn 
j[ont<J.pio dos Sct'\' i<lo t·t;,:. do Est.:t<lo . ?ll:\s, 
mesmo os poucO$ prvtegitlo.< th to1·t.nn:t que 
o possam f <17.Cl' e~t;"i.n p ri Ya<los dr•s$e tlir'(•.i t u 
sagra.do poh aHel'lla.tiv:\ <lo ~m·mn. :un :u1 1r:'i., 
inscript.r:; ~, oln·iyrtlm·íruncnle, no m onl:ellio 
oiYil c lic<~.Pr.m. 111.1L' cun~cqncnoi<t, so~r· ~~ ~~. t·
l'llgctdos tle cltw .. < cunt ribui(õe.s p~~l'a l i111 
hlent.ico. 

De :•orlo quo üslamos mn do d ua$ e:t -
t,,.gm·i;\~ tle l'nnc<".iun:tJ'io~ }J c • ..lit:os - ll llt:l. 

composta dus mais f el i zo;; . dtvttmllü~ q \ll'. 
pntlel'::tlll g'lii':Ultit• O t'L!tJu·o de .~\lilS t'am i li:IS 
contra, a. :-: ga,l'l·as a.duncas tla~ nl'i~e.l·j a~ GU \.1·a. 
- a dos ongoit.adus llU p ür lPl'. i.L <l llotO S L~ 
nega, atruzntPiltn. :, ~: tt i ~ l\uJio tl u n rais 
just.o e ~anro doN 1le ~<·.io~ ! 

Pl'a.z:t nos et;o~ . S 1·. l'l ' l'~ i•kn tr• . 'I "'' o :-;,._ 
mvlo !\t':lzil<~im. llliVintln o appu!lu I[IH! u1·:t 
Lhe !it(;u dcst<L tri !nulil . t· t·.<uh·a . ail1<la. ,.,, " 
annu, o 1n:tgno pl•,;IJh.JIH:t. ,]a, I'C<Jl 'g'a ni z: t <;ito 
rlu ll10n tupio civil uhrig ttl<>l'ill , t~ mquanlo. 
pol' m inha p;u·it\ JH'CYit!entem <.•nt.o , a[Jt' <~~, ·.n
ÜLI'Ci <LO Ül'yê\nlü!11.D d" fil llülllh Ulll<Pid il.i\-1; 
J'CYogntor•io rlrt di.-:po~i,·fro Ol\·a lllf\!t l.a r·i<L lll'u
hilJitiva üo llU\' a.-< insel'lp<:ues no tJWSillo 
montepio. 

O era1·ío rh~ Uniiin e.<t:t .~!l lldo }Wr.j ltili 
r::iüo ernn se mell!:tni.n •IL•moJ·a,. l'<lpit.o-n nm 
~100:000~, pelo nwnvs, l \111 e :.trl:t. llX!l l'<' i.c io; 
enHtU<tnto qne as pcnsõe~ ]ll'O)! I'i tlmn e h;'w 
rlc ser pu,,m:.;. 1(;1·~o.~:nnnn te . [Hli'IJU:I,nto eon
;;t.iLuem tli t'ei t.o a.d•Jni r itlu íneoncn~so, inc 
lud .:tve l. (.1Jw1'ics ,) 

Em ma.t.twi;~ do dil'cit.o <tdrp li l·.ido. quanl·u 
(L l'S]Jt>.eio 'k' que ,,e t.J•:üa. llui snlll]H''-' s n~
ü:nta rln rpw ollc Slll'g'C' f[l lall<lo !~tl l.e~c o con
tl'ilmi nt.c (jU(J tcnlnt mrmpl'ido tortos os seus 
devr)l'l~S 11:.u·:t eom a l!Üt. in;;tihüç.:to ; tj\H\, 
ne~te cwlo, túun vez eoncellicla :t pensilo, lliht 
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pcrmanceer<L intc•gra .. inviohv_o L :tT\J qnc f ducc;:i"io fiel d<t que fura apresentada, pelo 
do.)appa.reça, pol~, nwrt~; o ul tnno de s :ms lllustl'c mcstl'e D1·. :.Oiartins Tcixüira,, porque, 
hCl'Llcil'o:3, on ])Cl'Ci1,, 1lc aceot·ül) com. as Llis- si ella ni'io acaba, lle vez cum osst:t ininui
posic;lícs rognlamonhn"<~s vigentes , dil'dto <.i. 1l:1lo do imposto progl'e.~sivo. extingue,~ ao 
mcsmtL pc n:>ti.o. (/1pr:l'les.) menos, uma de suas moclaUcbdes in,justis-

Si as:~im (\, por·gun to eu : pôrlc o Governo sin1as. · 
fnet<n·-se <10 1nga.monto üe t;tes p ~msüe.:; ~ O funccion:ü·io qne parcche o vonciment.o 
(Apartes.) . annu:ü de 3:0008 pelo exercício rle nm Cétrgo 

"~goea, ú cltcga,lLt iL ,·ez d<l onwn·la, do mon o a mcsina qtnnri;t, pelo ücsc.mp:_•.nho lcg<Ll 
nolJl'e: collcg:~ o amigo. o Sr . .Joi:io ~ch·a,. <lo ou tro, devo pn.ga.r o imposto de 4 %, cor
Sübl'e o im11osto pi'Og'l'i:.lSsivo, cu,i:t sul.lstaneia, rcsponclon to a onda, nm, ou sojn. o total de 
(l a mcsm~L r.la, fJilC fóra. aprescnta.rl<t pelo il- 24 ~ 1'), c ni'í.o o <te 7 ~;, correspQnüontc <L som
lustec nwsb·:: Dt·. l\Ial'tins Teixeit·:t c rc,jei- mrt dos d.om, ou o total d.e 42 J$, o quo re
üula. n::c ;~a (lisc-uss~i.o üo l1L'Oj.~cto oea. em tlc- r.lnmh C!ll prcjutzo m~mil'csto üo mesmo 
bate. l'unccion:tt'io. 

Esta, q_ucsL1o de impDsto }Jrogt·essivo c•. im- o Sn. P.\ULA RY~ros- E sli Llc.:;~ onta assim 
l)ortantt~ c soln·;~ clla me PL'tHHl.ncioi na o que. rc .:ebo :1111b:)S os vencimentos n<t 
scss;to pilssaüa. O imposto })r·ogL'tY~siYo, é, me~m.l Pop:u·tiç~io. 
s~gumlil pcns0, iniqu•) o it·t· :·l.cionaL I·~ ' a 
gnül'l'<.'lcL~ n.n~n·chia contl'~~ <:~ ron1l:t on C<t}Jiral; O Srt. RonoLPIIo PArx:\o- Diz muito hem 
ello 1\wc, atl'ozmonte, o direito de c:p.tom o m 0u illustee collcga. YG-::::c, l)OI'Ütnto, 
mêds lalJOJ'a : é úm fltctor lh snbveJ'S~i.o qnc o imposto peogrcs,:i vo, cobrn. lo sob se~ 
soeial. nwliw.nb criteriw;1., :dtim <lo sct' inju~to. Cl'Ü1, 

Econom.istas nAaT0is conllcmnam scme- ~lin:t<Ji,o ücsigu;ll para fnncci :m:Hio.;; flllC 
Jlwnto imposto c acceit:1m o l)l·oporcional, cxerecm c.t·rgos lle ogual catogol'iêL c egmws 
que 6 cqaitativo, rgw (l razoavel, que não vcnci.mento:s. 
l'ovolta os qnc m;1is luctam pola vi1lrt. Sr. Pecsitlente. nnh·o n. csp3rança. d.e que 

Debaixo do ponto du vis· n, cspedal rle 0 hom·ad:.l rel ~ltot' de~, receit~t. quo é um 
Ycnci montos pot· st'. J 'Y iç~os prcst<t•los <l naç·ão, c~pil'ito IJOllllcra;lo o cnlto. lia. tlc. nií.o dit'ei 
o impusto pl'OlDl'cion:.tl 1\ o que cleYo sm' este <Lnno, l1l'ts no proxitn1J Yinduuro, si 

.. n.1loptado; pot'fln~m to, qncm nw.is vencn mai:3 continuar. como a.s~az: mceccc, no posto 
desconta, scgnn.!o nrn<t ;·az:-io inval'i<tYcl. em 111W fui invosti<lo pela. ~tw, caprt.cirladc 

O fnncci.Jl1ê1.1'io que }10t'eob~. <lnnu<l.lmcnte, nnanwit·;~ c gt•andcs mol'itos , snbst.it.nil' o 
1 :OOns, entt•a p :ll'a o Tllcsomo, si o imposto . voxêtlnl'iu irnpo;:;to progt·c siYo pelo pt'llpül'
propol'cional fôt', snpponlt:ill10:~. 1lc .2 . ':ó, com cional do .'2 on 4 "/ 0 , allivíancL) um pouco 
:-20;:;; aqacllc que PCL'CC ' IC 2:111)0:< OUil'tL e Jll1 os poh;·es rle [fl'((l)((/(t e [IIL'((.~ dr.• J)L'~lica, .os 
40S, OLt o ünplo ; o que pct•ct~b c_~ lU:()iJ(J~, runeciL>llilJ'iüs publicos- botl:!S c ·:pw.t!)l'IOS 
ont.ra. el)m 2:JO:-;, on o 1lm:u}J!o. tio tola~ a" ct·i;ns- os qn:ws üu1t) pel'cc-

Tal i mpo :~to n:-í.o ú .Ycx;tt.ol'io. pot·qnn cx.igc l>cm ao e.tmbío tlo 27 llinltcit'O." pol' rnilrcis 
1ln cada l'nncci_~nllt'i:J plll.Jlico s:1.el'ilieio. em c::.~mo ao tlc ;) ou G, c;Jm ;L soht·c..:ar·,..;:t do . .:: 
1linhcii·o. pP .p:H·eional ;~os s.:us_ n\n c i;_nent~,;.:, 

1 
trilmtu;.: m:m·bita.ntos qnt~ a.-; nv.smas cri

ao pa.sso qtw o JliOff'·css~r?, enJit .l'aZ<LO .ntn- se..; p ~ ,Jyl'•H·mc;; 1letcnninam! 1-·l[lm·tcs.) 
quem c.~?n_ltoc.o.' .~~~~~'- '""1.'1'L ~~>~ sa.~ros, .. , ~ :H't~, o r11·ohkrna ill) montepio oiJt·ig-atorio lw. 
Jtln,_lo, o.~ I11f:C10:-,:-u., tlo Jnnc~~ WILlll~ ~.-.cd.IL~ !lt' ~~'· l' l't~S')!Yido, c::-püi'O, pula ~n:t l'C'Ol'~ 
gon;~ ~ll})lll'JOI', l_lllll CJillllll.3tOI1, <1, en:,\ <~!lu rr." . . ~~r·:- ~ lbl'ü kt:<': US fil'II1C:>. rpw llto cra
~aiJO!:' u1s.tno .. o ~;1rg•> ·qnD_exe.t•cne tlllC lhe ~~~:~l':;n~,t~~,[·,,-tenc.i;t' i·ntiz 0 dut•aduut'<t. P:~l':t. 
m:~)~ 0 

•• ~" •• ulJ:·.tg-.'tç~a?.. ;~c '"~':~ 1 ~: . <:,1! 1-'~ •• 
1 :c:·ty~ c,>ns~:gnit•-s::: c.':lLe t·csult:ulo. !':f~t·;i nli;:;tc•e rtnc 

d~.e.ul:c!,t._,~ v ltl.~ t!e.,tc;:; fnneL:J f. l.ll tu .. . c 111<11=> ~~· tllliili1L1L~m as contt'ibttir;iío~ mon..;acs e :,:e 
t.~t~ltc~l, n<~O.~t~'l n?g:tl-t~, ~.llH: :~tlo::\pl'•~· l.IC~llltc~ ~~lo;·e ,~,.i Jia, rln ndmis.sii,:;. o1·;L nilu .c~_.insto 
~: i'll .~~·~l~l1Ct1Su.,,' ot~ .. , ~ll·~' L lü~J(!,ILLIJ~.IliL_ll~? t ([UP OS t'nncc[i)l)iU'iOS !Jth~ g3 YilU Sll.]Ctt.(ll' tt 
l>~ll~l".?lll~Cnt!, IL1unot uu J.wu (LL J,tmt!ltt c tamanlto ~acl'iliciu pe.cuni:Lt'iu, <llll bcnê!íclo 
Ü,l ~9ü!Od,,L'l~. . ·.~ . "'" ,· . ' . n' - flü 'SU:tS funilia.~, !) VCl'<tllln. ma.s t :.trllb.llll Cll1 

~·w. ;ot~ ~". opu~t.~o .1 Iu,l~ 1 ; 1 ~ ·~ flL~ L~r 0):- tlcf'e"~a d:..~.:: inlcressos di) Tltc :~umo Pttblico, 
Bca.ulten S· du otltl o:, oconumt:;t<L=>. d~L. _moll,L, continuc•m ;t ser h"Lo s::~,nqt'êvlos em s~u~ pal'
porque mw quero cansar _n, attc;JH,~;r.o rlos co~ vcn~tmnntos, quantltl 0 ptÜí'- voltal' ao 
1llustl'~S collog.~s qnc me cstao ouvm.to, cum . ·~ ~· -. ,11 c~rJccie dos J.llL'OS do suJ. di~ 
:11U<txtma, gcnt.llezct c bondade, c nem gosto 8?1 : 1 ~' 0 '. ~~; :; ' 
de let>, QUamlo oro, paginas c paginas de "'rHLt este na. . .. . 
obras scientiflcas, alon••a.nüo, so1m)ll1•Jilo, o Senhores, é üolot'OSJ. n. vHln. elo fn~1CClO
dcba,tc o tornando-o po~ demais enfculonho. n;:~.rio publico, c_ltcf'u de ramili<t,. mL~ Cl~tt~les 

Votarei a fu,vor cb cnwnll<t elo honrado c mHlc :.~ i n.nucncti.t da ttLX<t c<~.mbu~l e po:-ntrva 
sympatllico repl'oscntantc cht Bahia, rcpeo- c immat.liu.ta. 

Camuru v. V 17 
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Uma casa, modesta, que se obtinha nos 
suburbios desta Capital por 70$ ou 100$ ao 
cambio de 27, a luga- se, hoje, por 250$ ou 
300$ ~Aqui não acontece como, nos lagares 
remotos, onde impera sómente a lei da 
oiferta e da procura quanto aos bens e pro
ducções locaes. 

E' mister, portanto, que seja, substituído, 
desde que a situação financeira se firme, o 
imposto progressivo,forte, iníquo e desigual, 
pelo proporcional de 2 ou 4 o 1 o sobre os ven
cimentos dos funcionarias publicas civis c 
militares. (O Sr. Se1·zedello Co·rrêa faz signal 
de assentimento á opinúío do orado-,·.) 

Felicíssima e fecunda é a idéa do illustre 
relator elo orçamento da receita relativa ao 
fundo ele mnortização dos emprestimos in
ternos. 

Essa divida ele depositas de varias ori
gens é re<.tlment.e perigosa.Ella j<í monta em 
cerca de 100.000:000$, dos quaes o Governo 
tem lançado mão a seü bel prazer, sem que 
o Thesouro haja levado a credito os juros 
de algumas; como está acontecendo com o 
montepio obrigatorio, cujos saldos deviam 
vencer, em face do r egulamento em vigor, 
os juros de 6 o I o ao anno, c a pi talisados se
mestralmente. 

A derivação dos saldos de taes depositas 
para o fundo de amortização da divida in
terna, além de estancar uma fonte ·de des
peza facil para o Governo, cumpre disposi
ções imperativas e salutares de leis até 
hoje sophismadas. 

Sr. Presidente, não desejo alongar as 
minhas considerações sobre o Orçamento da 
Receita ; comquanto pudesse fazel-o, si qui
zesse acompanhar, ponto por ponto , a parte 
economico-financeira do discurso do bon~ 
rado representante de Sergipe, o Sr. Fausto 
Cardoso, que ora não vejo no recinto da Ga
roara. Demais, não pedi a, palavra com o 
kltento de refutar todas as suas opiniões a 
respeito do assumpto em debate e nem de 
responder ás s~as acres e injustas accusações 
ao ·sr. Dr. Joaquim Murtinho: deixo tal 
missão· aos que teem mais competencia do 
que eu c convivem com o illustre Ministro 
da Fazenda, a quem não conheço, pessoal
mente. 

0 SR. AUGUSTO SEVERO- A defesa não 
podia ser mais cabal nem mais completa, 
neste ponto dos bancos. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-Todavia, não 
concluirei sem voltar ao negocio relativo ao 
Banco Hypothecario, sobre o qual direi, 
ainda, algumas palavras. 

. E~se banco declarou que não daria por sua 
diVtda de 40.000:000$ nem 8. 000:000$ já, 
desde que lhe não fosse transferida a car
teira de bonus. Ora, como fiz ver no quadro 

n. 12, o valor actual dessa di vida, descon
tada a taxa de 6 o 1 o ao [l,nno, é igual a 
lO. 894:872$lll, suppondo-se que toda ella 
seja garantida e cobravel a tempo. , 

Descontando-se a mesma divida, difficil
mente cobravel e em parte sem garantia, á 
taxa de l o J o ao mez, que,nas circumstancias 
actuaes do paiz e condições monetarias da 
praça; a ninguom deve espantn,r, mormente 
em se tratando ele uma divida, cujo paga-· 
Iílento completo e a tempo é nimiamente 
problematic.), chega-se ao valor actual de 
3.080:363$131 , quantia inferior a 3 .500:000$ 
recebidos pelo Banco da Republica, pela 
quitação passada ao Hypothecario. 

Tal divida .não foi . descontada directa
mente pelo banco devedor ; o sí•. Ministro 
da Fazenda, depois de feito o calculo do 
desconto simples por fóra, de 6 o lo ao anuo 
da divida geral e da divida, de bonus, veri
ficando o saldo de li. 848:7103548 sobre os 
50.000:000$ o1Icrecidos pelo Bânco da Repu
blica, applicon-o ao redesconto da divida 
do Banco Hypothecario e concluiu que o 
mesmo· fóra obtido a menos de 3 I 14 o 1 o ao 
anno ; e i~ a verdade. . 

Que tinha que ver o Banco d<.t Republica 
do Bracil com este calculo do Sr. Ministro 
da Fazenda? 

Elle·, que possue pessoa,! conhecedor de 
arithmetica, levando em: contct a proba
bilidade d<.t cobrança in,~ggral da divida, 
dentro do prazo de 22 ann.os, fel-os manejar 
a formula de desconto c:qmposto e deter
minar, exactamente, o sea:valor actual, des
contando-a á taxa de I o f o ao mez. Foi uma 
teansacção de banco a banco, que não vem a 
pello discutir. 

Sr. Presidente, não sou jurista, nem ban
queiro, nem commerciante, mas não posso 
acceitar a r estricta accepção dada pelo 
illustre representante de Sergipe ao verbo 
liqttidar, de que deriva o substantivo liqui
daçao ; diz Aulete e outros lexícographos de 
valor: 

« Liquidação, acçci'o ott etfeito de liquidar 
( comrn. ) Oper·açcío. pela qual wna sociedade 
cornme1·cial p1·ocede ao pagamento das dividas 
e á partilha ent1·e os associados elo activo res
tante, qttando eUa cesSa ; ajuste (note bem) 
ott apm·arnento ele contas .» 

L iquidar, por conseguinte, .é tambem apu
rar ou ajustar contas;o que se póde fazer por 
meio de titulas publicas ou de quacsquer efc 
feitos commerciaes, de entt·ega de bens, etc.; 
tanto que se diz, quando a crise monetària é 
aguda, que as liquidações só se fazem a di
nheiro de contado. 

Disse o illustre representante de Sergipe 
que o Governo não é agiota para collocar 
dinheiro a juros. Mas, senhores, si o Estado 
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tem dividas c muitas; si elle elfectuou cm
prestimos onerosissimos, como o de 1868, 
lançado ao typo de 90 ° /o, jmos de 6 "/o (ouro) 
c capital. recebido em pélpel em épocél ele 
célmbio Jnixo, :pRgRvel taml~cm em (ouro); 
empr·estimo este cuja taxa ao cambio de 6 
pencc attingiu os juros ele 27 °/n ao anuo e 
que, actnalrnente, ao cambio mecho de lO o j 0 , 

veüce mais do 12 "f o ! ... 
O SR. l\fAYRil\rc~Ao camlJio de lO já o 

Thesonro pagou muito mais. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃO- ... precisa, por

tanto, o GovcJrno de ützer· ca~a de pr•ego, de 
tornar-se agiota pam obter, no fim ele 18 
annos, a quantia de lR8.157:2618155, a que 
allucle o Sr. l\Iinistl'o da Fazenda em sua ex
posição de motivos, respeito ao accordo? 

Não; bastn, que se aprove ite a importancia 
roceuida por· saldo da~ dividas do Banco dn, 
Republic<L c db Hypothecal'io no rc.,ga.to de 
cmpt·esti mos onero:>os. 

Si o Governo niio dispuzossc , actualmente, 
· de numora.rio, para fn,zer o serviço da divida 

interna, não teria de lançar um ompres
timo ? 

E qua~ seria o typo e a tax<L de juros desse 
empr·estnno ~ 

Ha pouco tempo clfectuou-se um<L opera
de credito no v<Llor nominal de 60.000:000$, 
ao typo ele 95 o taxa de G 0 / o ao anno; piL
rcce-me, ontretn,nto, que quaes,Jucr op3l'a
ções destas seriam, hoje , mais onerosas_ 

O SR. MAYHIJ\K-Mesmo o::: titnlos desse 
omprestimo ficaram rios Bancos. 

0 SR. RODOLHO PAIXÃO- Sim, senhor. 
1\'fas, pergunto: si o Governo ha de expor 
os creditos da nação a desastre onot·mc,lan
çando ou méllldando lançar um emprestimo 
interno na incerteza de bom r esultado, por
que não liquidar dividas que possam forne
cer ao Estado o quantmn necessario á satis
façi"io de seus compt·omissos nu interior e 
ao auxilio da lavoura, commercio c inclus
trin,s nascentes, em c1ue pczc aos indiviclua
lisfas oxaggorados ~ 

Devo declarar agora, que o illustre Mi
nistro da Fazenda, quando affirmou que a 
diminuição do papel-moeda convencional re
dundaria em augmento da riqueza publica, 
não est;üJ3lcceu o principio que ll1e querem 
attribuir- de . producção de riqueza publica 
pela queima desse nosso meio circulante. 

O que S. Ex. di z <t fi. V de seu rolcttorio 
é que os 9. 590.000 esterlinos n, m<Lis na 
circulação do paiz enriquecer<tm essa mesm<L 
circulação ; isto é, deram-lhe maior potcncin 
acquisitivct, o que é diJierente, ã meu ver, 
de crear riqueza publica pela queima elo 
papel-moeda; explico o meu pensêtmcnto : 

O papel-moeda, nimiamente dapreciaclo, 
não está representando o vn,lor real da fortuna 

publica e da particular, o qual é muitissimo 
n;taior que o valor elo mesmo papel , redu
zrdo a menos da terça parte por circum
stancias diversas, de que somos conhece
dores, entre as quaes a mais torpe e desen
freada ospaculação bolsista ele que ha me
rnoria no paiz. 

O sentido, portanto, ela mal interpretada 
expressão do illustre Ministro da Fazenda é 
outro que não aquelle que lhe deu o honrado 
representante ele Sergipe; S . Ex. , affir
ma,ndo que a queima do papel-moeda enri
quecem, o meio circulante quiz dizer que, 
subindo a taxa cambial em virtude (segundo 
a sua opinião, bem entendido) da incineração 
de papel"moeda, a somma restante deste, 
approximanclo-se de seu padrão offici:al, 27 
pence por mil réis, tende a representar o 
valor exacto da riqueza publica, ou o que é 
a mesma cousa, ela somma da fortuna elo Es
tado c da for tunn, particular. 

0 Sn.. MAYRINK dá um aparte. 
O SR. RoDOLPHO PAIXÃo-O que digo é 

que o valor nominal do papel-moeda incon
vertiver approxlína-se do valor exacto da 
riqueza publica, na proporção da melhora 
elas condições financeiras do paiz dotado 
desse meio circulante. 

O Sn.. MAYRINK-E essa é a regra. 
0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-Quanto ao erro 

notado pelo honrado representante ele Ser
gipe na expressão nun1erica do valor es
terlino da circulação n<Lcional ao cambio 
de 7, tenho a dizer a S. Ex. que é elle 
devido a engano typographico e descuido 
tle revisão, visto como 19.700.000 esterli
nos é o valor exacto da mesma circulação 
ao cambio de 6 e não de 7 pence, o que é 
facil de ser verificado por quem o quizer 
fétzer. 

De facto, tendo a taxa cambial descido a 
menos ele 6 ..• 

0 SR. MAYRINK-A 5 5/8. 

O SR. RoDOLPI-IO PAixÃo- ... podia-se ter 
tomado tal limite minimo para a determina
ção do valor em ouro do papel-moeda, an
tes e depois da incineração dos 75-000:000$, 
a que allucle o Sr. Ministro da Fazenda. 

Findas, Sr. Presidente, as considerações 
que pretendia fazer sobre o orçamento da 
receita para o exercício proximo vindouro, 
agradeço, ex abtmdantia cordis,aos distinctos 
collegas quc ·tiveram a extrema gentileza 
ele ouvir-me, durante longo tempo , .. 

O SR. MAYRINK-E o ouvimos com muito 
prazer ! 

0 SR. VIRIATO MASCARENHAS-Graças, que 
ouvimos um discurso sobre finn,nças! 
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O Sr.. RnJl t•I.T'no p,, J:x~\.n-. .. (o],J· ígal!·i.>>imn 
"'v v. r·: r·:x~. ) ... e deixo "· u ·ilJlln:t, n;to con
vcm~icl o olc havor abl'illw n i.;ulo • ~ d.i., cus;:'to, 
{; 1@ l!)JOi t tti O.<) C ÜÍg 1Hl >CIU lllOLle~ti :t l ' X(•(',;
~ÍYa, <tnc. il men Yl'-1', 1\ ; ~ l'ot•mnla tli l~r.i ;t 
1!0 Ol'i{ll lhn l'cqnini ado. nw.~ Cl!t·to LLC t<• t• 
;J,C]:trn-do :o lgntH p r. n'tn~ tlc ixadM na. ).le
mnnlJl'<"t 0 1l n:t obot~•u•itl<l<lo JH•luo: eminentes 
ora.tlol'l'··' qnc m•~· an\,~cC'.tler;t llllH',h.• i111pol'
t<l nt-i ::~imo ,Jclxtte .. S<;nhor-c;:. ~~n Yo~ 1ll'o rnet.to 
·:t to:los ·tJUr. hei de p rt>etll'at' Clll'I'<'·"PL>Jlller (t 
vo~srt con:;i•lera<:;io, ··~ tima c ,~on li :\nt:a . C<H I1 
o t r a.!J:tlho ;t~$í• lao . i nt<'n-<> c Yolunt:tt io on1 
lll'Ol da p~. ir ia. repu l!lic:nla ! 

O Sn. ~L\\" ! ,1:-<JC-\'. Ex . <liwni.iu no ~·or
d<Hlei~o i"(' l'l'('tW- 0 lPl' l'l' l10 ],W:l t ÍPO. ( J f.1•i /t) 
bru~; i H I' li O (J eii? , (J (J;·rulm· ,J r i t' t' ííU'r! te t~ 1 ! i'HJWi· 
'íHCnlwlo j'Jt) ;' ii!l ~iio~ .~rs . D ejl!4/ nr?o$.) 

o SJ•. Jl'ú~h'a. lembra a pht•nse 
ccnllecida. do min istro elo im pet·io que « !àJ I,.l' 
é folego e agir é suh;;tancia1> e emiJOl't\ clis· 
ponhn. ni ndn de a.lg-nm lole.go, e enlenda. que 
não pMe ~!l·ír s~n1 fnllltl' um pouco, julg-a 
que, como v ão os tBtllpo<!, n1iõ vale a peua 
cansa.t• o Lo lego. 

Si é iU·at<J aos que o escn l:un mais :t.OS qu e 
o opoinm e a inda uos pro pr ios r elatol'eS qne 
concoJ·d;\ 1)) com s uas opiuiõrs, o que lhe 
inrunrJe a esperanqtt da ~lp~n·ova\-ãn dlls snas 
emeuda,;; nii p: utie<', no momento physio· 
logico das votaçõ~s- 7eri fica que tu,.lo ls.so 
é um ltitlal. u m ph:~nh\sma. - e que é inu ti l. 
é pet\ier o temiJO ; e POl'que e>lamos em 
tem pos em q ue a. Inglaturra impora , r c:spei· 
temos-lhe o p•·olorJuio - tho~cs i:; ,,wtey. 

Para que dbcut) r 1 

E' seu mister esclarecei' c não raso! ver de
fin it\vament tl , e muito menos que1•er impo::> 
a Ol!t r<mCC SU>\ OpÍniã.o . 

E' d avc•r dellns opinnl'em de modo que sir
vam &1US pareceres de gu ia. :\q uollcs que. 
preoccu p:1do~ por outros lllais momentosos 
assttmptos, não pouem dar.~e ao trubuJ ho u() 
estndftl-os concomi ttan temente. 

E' a.>sim qne para a Ccmrn issiio de Finan
cas suo escolhidos os Gamiers os Le Rov 
Bt•aulieu c(t. de ca~a.; -pa1•a. :~ de Mal'inh:. 'e 
Guerra, os oll'lcines _rio ExeJ'cito e AJ•ma.da, 
cuja cümpetencia todos reconhecem; para ·a 
de Tns tr ucçií.o e Sn.ude Publico. , 0 3 conhecidos 
liomens d<~. le ttras , pedngogist~s que se teem 
consagrado 1:1 causa tlo ensino, os meJico~ 
di>tinctos; pa1·n. a do Con, tltui•;iio, jurisconsul · 
tos a famados; para a de Obra s Public;ts, eiJge 
nheiros preclaros, praticos:emfl m j a cnrla qual 
os ma is com pctentes, p o:<len•lo·se 1lar por 
excepçào um enga no, Cl>mo em re lação ao 
ora,lor , que já fez pi'.rte da Comrnissão de 
Retlacçfto, quiçá r•orque em algum t empo 
t'a iJiscava pnra. gazetas. (R-iso; nao aJ>~iados. ) 

l3em ~t>\Je , no <'.aso vert~ute niuguem ne
gai'a a rom petencia. do Sr . Serzedclio Cor
r êa, mesmo p oo·que é ab:tlizaJa a sua opi
•rifLO; deve servir para eschtt•ecPr , pnra dar o 
Deputo.<lo pref~reucia. en tre dous oradore~'. 
IJlte ll ivergom de urna medida. :wentada.. 

Dah i pa1'!t ncceitnr-se lncondicionalmentl! . 
toü<~s us opínlõe5 do rela tor. porque delle 
enn\O[Itn, ba gT::Jnde diirerença; dalli pil.l'!l 
mud·, r-Re de opilâão porque u m relator, J.lot 
mai s fluente I]Ue sejn, ~e ex pende, julga ori
g innl esse modo de procede!'. 

Bem conhece o proloq,io: «Ó dos sabios mu• 
dur de opi nião:~>; mas deixe-se que esta mu· 
da11ça ~oJa espon tnnc~t; niio se desça d;lS re~ 
g iões <)leva<las :1 infl uir sobre os o~pil'itos em 
nCJme, por vezes. de idéas que devem se1• 
g·uar·dada s p~ra pezarem IH\ ba lança dos des
tinos par lo mentares como es padas de Brenos 
1•as ques1ões de ~ubilla lmportancia, níio nas 
de sotue nos. como por exemplo: nn !]uestão dos 
pobl'es P<'trõe~ . ar\iada,porquc aind<~o nií.o pôde 
oer !'ejeita.cla m:sa ementla, l]lll.l, ali ás, tGve 
grande acce!tação, quando fui demonstrada 
sua justitica.bi I idade, inclusive por parte do 
pr o(H'iO il lu st te relato!', que no moment o do. 
V• •t4tÇf"~ t>utenrleu n ão lhe flc<•r bem ver sun. 
opinião r ecusada, e isto em parte . 

Rocortl a qu c1 pn·uco nates, o St• . J~orlo l pho 
P~ixüo pr opugnavn. r)eta ~p]WOV>1 Ç,iiO d e UID:J. 
sua em~nllrt , qne é sua pol't[Ue vendo-a r cjei · 
t ::u.ln o multo i" ju:;t:o lllijUte, n1. 2~ tl i&cu ssii.o. 
copün·n-a . mas que 1-.c.•·tenc:c ao í llnstre 1l umi 
nemc, hunra ltu Pa l'lnmt·llll o e llo f'Dsino llle
dico, o D1· . Mtu·t ins Teixe it-a ; mas r ccorJ <J. 
t a.m!Jem q tte em ap:trte lhe declar:u .. I'JUO 
p erdia sen tem po , cnd:Kira <t eme~a esti vess l 
rcceben•lo g-e r:d ;cpoio, até do pruvrio r ela tot' 
da Commis;;iio; pois tudo isso tles8ppa.reda 
umo. Vf-7, que o prcsi<ll'!ltc não faz sr. liont:.r 
esse apoio, mas ap~nas enu ncia a phl'll.Stl 
sacr!lmental «com pnrcce r contrario da. Gom
m i.ssão», e mais não é precisn, P<ll~l que u mo. 
meüill~, mais solul!l.l'. sej;~ rejeit<•rla . 

A um H parte do Sr . Dino Burmo, de q ue as 
Commissõcs devem merece r o apoio da Ca· 
mara, re-sponde o or~ dOJ' que oão o nega mas 
não i 1l liminc c sim no quanco é possível. 

E u tendo que o pt'i ncipa\ objectiv o das Com
m issOe; é ventna r os a.>s umptos que lhes são 
affectos, dando áce rca delles pa r eeeres latos, 
pr ecisos . 

o oratlor p~de, em nome desses infelize:~ 
que a t anto se ar r iscam no alto dus enxarcia.s 
- ms procell8s, Iuctando · m u ltas occasiões 
contra os vagalhões em fra.geis e,quifes, q110 
o illu~n·e relator não insist•t ; t'uz um appello 
it. recenbecid1\ rnagnaoimidude de su a a lma 
genet·nsa; guo.wle S. Ex., gt1ardem os .que 
nos ll i ri~em seu p restigio parn ques tões
transcendentaes, pa ra essas medidas cu j:l. 
approvação provoc:un as r euniões pJJacianas ; 
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para estes delicados factos ue onde emer- passar despercebidos aos que pensam que 
gem crises, como as qne estão se pas- se presta algum servíço á Na\:ào, e:::tu
~ando no miliS importante dos bnncos na- claucto-os. 
ciona.es; seja esse pl'estigioso V<ÜOl' posto ,em 
acção para explicar ,, 8 novas que correm de O SR. SE:RZEDELLO CoRRÊA.- Li.sonjeio·me 
falsificação Je cambiaes e outras que peza.m ínuí1o com o procedimento de V. Ex.; e é 
como gua11te feereo sobre 110850 estado finan- um desvanecimcJ nto para mim ver discutido 
ceiro. o meu trabalho pol' quem tanto estuda e 

E~te zelo fique intacto pnra velar-se p1~la ünalysa. 
arca. sa~1t<L das nossas instituições, para obstar o SR. NmvA talvez por que como diz, 
qye. seJ<I. f'er·id~ essa. Constituição, apezar de o vc"tce luzitano, é mais propenso á ternura 
tao mfan~e. (Rzso.) . . . que ao furor, deixa-se leva.r pela cordur!J., 
. Ha ll!~Ito en~ que o pre.stigiO das sumrmdn.-~ pela. amabilidade, pela gentileza, embora se 
des po!ItiCa.3 pode te~· expansão; ne:;te proprio l'econbcça sua natureza~ ás vGzes rebelde, 
Orçamrmto .cb Receita, ha bastante a faz•'·r" semure disposto a o.rcar contnt os nredorninios 

questões !nais transcen.lentaes, mais palpi~ abs(;lutos, contra. as preroteneiâs, mas por 
ta·ntes, vao .ser vot~da.s; _ahi_ vem. a ~~wncia que não é um teimoso, um capricllo.so in
das agnas Imprescmd1ve1S a salubr tdade, e fantil, retirou emendas, votou por outras 
adhereute a ella. a vastídã.o do saneamento, e que havü1. eombatido a principio, desde que 
c9m e_lle toda es~o. vaga que ~orre, t~lllo esse teve <.le devidas explicaçõr:s , porque não tem 
dmhe1ro que se e.'gota ... a unrnens1dnde do o ca•wicho de pretender vencer twto. 
dinheiro qne hn ile re:?eber a União, si vingar· N~ estudo que t'ez das emendas, deparou em 
o m:ondamento d, 1s imp~stos! prímeit·o logar• com a do iwposto sobre o 

Sa.o es~a.::> questõl·S n, que estão lig;vlos sp(l)'t; si por sport entendem-se os Cunestos 
altos interesses, quo elevem J?reoccnpar os es- boliches, convem n.té um m<l.is pesn,do imposto, 
pir-itos pt·estigioso ~ , mas nf..o esqnecer (jue mas ,,j olle abra.ng:e os spo1·t ma.rit.ímos, que 
para quo ellas todns vinguem 6 imprescindi- tanto conco!'rem para. o desenvolvimento das 
-vela phrnso saeramental ! r.... forças <.ht nossa moei:lade, n<io. 

Está certo de que a C;unnra, illustra(1a e Como a Connnissão acceitou a emenda. do 
ltign<l. como ú, lra ele conve11cer-se de que SI'. Panh Ra1110S, incl1tindo a conteibuição 
deve cogitar especi<ltmentc de assurnptos de da City Imtll'c)reltlents, l'•'l ,·onilece-se toria· 
summt• importancia, e não querer nn11iqui\a:· vh. qrt'' Jlesse-sim-qne ese1'evcu em frente 
os L1ireit• 1s desse;.; pobres mttt•inlwii'os, salvo á emt"q1d<t- fui sug-gcsLioiiadn. certamente 
si é questào d.o signatario da emenda. (Nüo p.} lo nome tlo pt'ezado amigo. 
cr_paiados.) Continnat'it tL vol<tl' polit cm0ndG.tlaban-

Pe(le á Cam:\.l'it pn,ra a,ttcnder a que não c:uhl. mineil'a .• llnjo Hwúifi~; : <la, benL1ndo d_o 
St3 trata do augmonto da Jesj;Oza; quo 1:! im:.•o~Lo ;1s l'olll_~t:; c.~tanlpilliada:> pa.l'~ la.C~l
:J.penus a, garaatw, de um dir<'ito, ú <L reali- CllliO::i, umbm·n. Jnl .~uc que era o C<'·?? _de 11' 
zação dc1 um sonho do Imtrin!wiro a.ndaz e cOIJJO <~S ;,;II<lS e unlras V:il'a a_Comnu:-,sao de 
"flaÜ'iota, que vê nes:::e posto ctc patrií.v-lLÓL' Tu.r~d·a .s, cujo roL.t .•r, : 01ti\ll e t: t. o t~·uiJrdh;lÜor 
o seu almirantado! (\ lao rn!ellrgente, o 81·. A11gu,;to Severo, que 

Si não f'l>Ssc a. convicção arraicrr11h que lhe o 1'oi hoje t:mto, repel!inrlo sna emenda. 
V<te n'almn,, uc que ~•inun. nú7) pó,.i :~ rles- Voto po_t' ;s.;;:.~, o p:n· nut_n1.s ~ttwndas dn. 
uni mar, porq'.lC julga. es,;a. rccns:t um ÜLcto l.J mcut~a, u, !n~)I ~· , 1, sy:'-tOIIHÜICV., t,ecid.tda, te-
esporadico, abn.nuonanLlo a tribuna. 1111z c rncon•IIcwn:drnc:tte. 

r • AcCl'GSCC que o:,ta emnnda tem o n.bono t~a 
f O SR. ~ou ,\Rno. RA:.I~S-:-"V. _Ex.. tem _tr<1:.1 C'~Chlrecida opinião dr! illustre rel;\.t.or, opl
"aotos t! mmpllus nesta ~a::sa. qHe atn~,L ruJo qno reg 1stra e opporturumente espera 
~i_ua~do na_o. l~ss.e .bem suc?ctltdo desta ~e.z.' li <W npplicat·. . . 
"In~11 motivo:; pc.,lll. se ~lumxa.r, tanto ma1:s que A' emr.nda n. 7 ela lJ;:tncada mm •2 !1'a, tam
~~ta cat~tando ~ .c~egm. de urna derrota, qnc t;em 0 or·ador c!~ a sua palavra s::wrc.trnental, 
,,mda uao se vorrltcou. 0 seu-sino. (Rzso.) 

O Sn,. NEIVA declara que não pretendia Aece it<t a emenda do St'. ~laul_ Barroso, 
tomar pro·te na discus:::ão ela Receita, o que isentando do impo~to a mater1a pnma ~ n:a
faz por solicitar;ão r.lo Jllustre relti.tor, desde terial para as otncmus do lnstit~uo P1 ~ti ss19-
que S. Ex. chamou p <tta ns emendas a nal, coll fiad0 á declic~da e prob1dosa. cll~·ecçao 
atten<,:U.o da Cama,ra, e ele facto ha entre do i\ lustre Dr. Pinhen·o, que apresenta JU~ta
ellas. muitas mais importúntes que as que mente ufano <~os proprios olhos estr«Egell'OS 
surgiram na 2" discussão ; e tanto mais eo:te esta.belec:unento modelo,_ lllStitulçao pro
quando se tra,ta de apreciar um tea.ba.ll10 de ~i. cu:t, ele onde saem para as ltdes b.vnrosas da 
S. Ex., que f:Óe apresental·OS sempre como vida tantos pobres quo alli encontm~11, com o 
o que ora está. em deba,le e que 1üo devem atnparo ás necessidades que os pungw,m, ocn-
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sino, uma p l'ofi,são h onrosa; esse vi vei r•• 
a bençoado de onrle ~ah iu para ?. E:uropn, v o: · 
tando ao seio da Patr ia.,' ldol"ioso, o ml\eSt •·o 
F.r-.J ncisco Braga! (Apoiar/o$: muito úem dos 
S1·s. Set·zcdello Co,.,-lia, Barúosa Lima e 
outros). 

As emendas 11s . 9 e lO são t~mbem 1iii· 
neir~s e dizem rf;spoito á i ;;en~i\o rle dh·e'.tC~s; 
o o rado-r se r c>j n bila v endo a ,oJi,lal'ie.-\arle 
que liga :1. i l lustre b:•ncarta , rta. qmll uesa p
parecem as rl íssenções quan•~o f<~lla o i11· 
ttere,se do tonilo amado- hom ·n a clles qu i! , 
ent ü,,, resi~tirão ao parPCt'l' con tra.rio e 11il0 
ouvirão " voz pre~ídencií • l QUe menoa nui
mada diriL a. phl'aso sac~·tonMta l . 

A proposito de isençõ~s. lembra que já Cl\1 
tem po de te·r vin lo o ínful'mação ácerca do 
projecto do Sr. Eduardo Rau.os, S(>i.Jre tal 
assurupto. 

E nt J'eferencia ás emennas supp<·imíndo c• 
artigo relativo ao at'l'Pn rlamento da e , tt•Mht 
de ferro, reproduz nl~[uns dos lll'!;Uint: ll tl!~ 
em que bMeara sen voto cont.1·ario "· e,sa ide<t 
e analy~anrlo o novo par,.cer , dí sconl.t~ d~· s 
r azões ernitt idas pelo relator. 
Acc~ihmdo a eme>nda. do Sr. Bricio Fi lho 

deteJ•mi nando a concur rencir' pnbtk a., ;\uu.
l ysa o p;ue,·er e õ i~ que tl.il ve:z não po:s;t ~o1 · 
f~i to o 11rrenda uento med iante. concurrenci<L, 
qu e ~ntãu tPnta· se e pro ter.ta <:ontra o ! 'V%ho 
emit.tirla-de que « &. coucm·r~ncia é a pnbli· 
cidade». 

fes:~. dess :·\ cn;enda, qné em um momento 
de :J.l'l'oubo r' la • .orou o i 11 ustre perna.m
buc~'nD, que l'epreS6nt a o Rio Grande <lo 
Sul ... 

O SR. DAHBo.; ,t Lnu- Não a poittdo . V. Ex. 
tem todo:; o~ elementos pll'a p ôl'·sc à testa 
da eam ~ ,aul 111.. 

O SR . Ns;rvA-.. . o autor dtt e menda 
é que t em envergnrlura uum!r~• veJ, ~abt> en
r ísl.al' a~ n.r mas e entrar e m combate im
pondo o ~E-11 nlvr, moxin1.a, qul\ndo se tmta 
r.te ídê:\ g~.nt>rom, ,;.levada. prnf'nnd1tm~nte 
mor·al, n,ue está, ma is Ci:r1.o Olllllais tll. J'de, a 
i mp ~ -1·- s~·: t)OS :{ove1·nos , C~"·mo un-:n. con~o
que!ICla dos htQ(•S ,1:, solid~J· í ed,. rlc hnmo.na., 
c"nsequ r·•nc:iA. ila coopemçi~o h umana no tra· 
ba iho fecundo e lJl'Oductivo. Ullli~ COllSe
IJ UPIJCia Ú•) p1·ogt'e:>So, da c1viliwção e e~pe·
cia lmcnte de unu\ raciona l concr-pçào de uma 
mural 1-'0lit ica, s'i e dig:w » como brilh•• nt o
mel!t.; d í•>.e o illn;,t•·~d v r.·lato1·, que tiá, p~ra 
não accul tar a emend<~, as ra~õcs se
g11 int(·s: 

«Si on tras fossem as no;;sa.s c lrcumstancias, 
a Republka:. n<l" l•lu.l'ia, cnmo tantas cntros 
co•HJili~t as, cnm·~ a. da. secnlnrizaçã.o d03 
cemitllrio~. :' tio c:·,s;tment.o cíl'il, a ,;a sepa· 
raçã.o ti:~ Tgr«j~. tló Estado, a da lilJartlade 
p1 otis~ional. » 

Pois 1nn; dei; I~ J·o. que, si r. iio fúra a 
,.Jchi ;nin. ))ol itíca. que a.n·el>atou- !!JI) o diplorm\ 
que [ll'upürc:ional' !hc hi:t o pr11Zt-l' d" repre

Já que uão podemos viverá..<; cl~tras dom ine so .. t a l' " ~na ten~·~ neste pa r la mento, na 
aqu e lte rP~imen de publicid:ule , que er,, " Co:1s t.itu in l'!, tm··s·~ -h b opposto a i.udas ess;iS 
ideal do~:< libPi'<>es e q ue ruajs c.Jevcm uinda m·~did:~ s que s. !<~À · dmJ(JIJIÍ l'l ll. victori•)S;1S. 
~er dos repu bli_cano:'l y . . 1·:· t.n 1·.tr. )'>11 1'11 a 1leeiar:•r;1io, m •s n l'enlilde é 

Aclla quo . nao,~st a .Pt'C,j1.l'ltcn.da. n _emend<~ ~ 1 1 0. n:io ltwi f• conccmllldo cnrn n c11.5amento 
dos Srs. Elp1d10 !'Jgtwnedu e M~laqul'IS GOII· civil, ne111 com " soparnçüo •h lg1·ojn. do 
çalv es e lnstwm que o rol~ttor 1\oô~e o pú 1·ooe:·l Estado. ne:r.: c:om :t ~O·.:U iar ização !los cem i~ 
n'um:t lin.ha., n'u:na pl11·nse ! . lel'ios, l.Je:u co1nO cnm 'tt llilCI'datl<J profis· 

Corn i.llUil. ;~ '.' ppe)].;ll' p:ll':l O ad l'cf.;;·e;ldl•'/,1 SIOIULI. 
:-~·poiS, accmta. a emendlL qne contem l!ss-. Espir ito retJ"OgT;1rlo, dirão ... 

td~;oteo ta cl'ntrn. a rcf;wonci;t (JUil 0 p n.l'C!Ctel' Con,:en::ulor an t. i;~o. }l>~S5:l.n<lo com todos os 
faz «a" p·1ixões partidar-l•' s quo niw del:l:um o)<: ;>~;.:cro:; tlc1.quella pol.llCa ferrenha pRrn a 
' .. .. . ' .:ns pelo ladv pralicu real>>. po llt1 ca elo r~p uliilcanls!nn , (! esgnl.çarlamente 

ver 115 cou~ . . vê que esses mesmos rn·wclpws l')ue o orador 
Es•Ju~ceu·se o l'~lator ll o a~sen.tlln~~to CJU O) mesmo i'l-pecto coml,a.tia. muitas vezes, 

pr?domma~t~ muts-a obe!ltcnc<a- as vez.e., aquelle empolgamento das -eosições, pelos 
m o.l entend1tla. ! medalhões, aquella concentraçao <le p ode-res 

Onde as paixões 'I e m mãos d;1das, aquclla tendencia para o 
De;;a pparece r·am totalmente. a bsol uti, mo, que de.via esvaecer-se ~o so,~_ful· 
Quem dirá qne nest~ Parlamento por ex em- guran te da Repul.•llca, e~tá de pe.' ~,mdo 

pio ha pa ix ões ~ «Aqui reina a paz» . t>llvez, com mais ~1gor ~e que ou tr ora! pol'-

d 
fi - 1 ti queademoCl'iiCJa equ;~sluma JJalnv ravi1,pOr· 

Ha ~mo só von_tarle «a oce con orm1e a e que os proprios Juctarlores. q:1e veem da ~ra· 
que re1oa num so querer. » ct1cçãorepu hlic"na, na deCeza mstan~e e v1go· 

Que idéal ! r osa tios pr inc i pio::; ;ll.tamente de mocrat!COS, 
Em seo-uida 0 oro.dor expendn enthusi:\Sta hoje, t alvez pela investir1 u t·a do mando, es

aua oplofão sobre o p roletariado e la.!; ti ma quecirlos do passado, como que sentem ~ 
que seja sua. palavra til)iaquevenha. em de- a lma repassaua, talvez, l'Or urna forço. esp1-
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qne se lhf-s aninhou no corpo. eí?>tá dada n, hora; pede á presidencia que 
r-ita, de algum espírito altamente aristocrata I' Tem ontl'as considet'r.ções a expenrler, mas •. 

Esta palavra-fraternidade-é inano ; esta rPsnlva o que cumpr0 f<~zer: si continuar si 
igualdado,estalibflrdacte Cftão parecendo uma (l,diar para amanhã. ou até para depois. ' .. 
:ficção ; ns leis, as mais dracomanas vão ~o I A pezar de f,tígado, ficnrá na. tribuna até 
realizaPdo, temos rotroagido de um modo terminar ~nas considerações, mesmo p trn que 
pasmoso. e o IJUe vemos e surgirPm leis q1:e não se perca. tempo; não protella; estnda, ·· 
nos fazem lembrai' aquellas contra as qmws analy;a, dhcute, combate, franca o sincera- -
os martyres se bater,,m no interior de 1\linas, 1 mente e ..• es-pera. 
em S. IJaulo ou nas ruas da, capital de Per- 1 

nambuco. I O §r. Pre§iderit.e - A Mesa 
Opina com o Sr. A. Varella quando indica ~1clmüte que o nohrt~ Deputado tique com a 

qve. o art. :-l• passe a cnmtítuir pro.iecto es- p;\lavra pm·a nmanhã. perdendo, porém, o 
pew:l: (~mPw!a n. 20); e quanto á 21 do Sr. I dil'eiw de fallar s~gunda vez, ou então, si 
E. FlgUt:Jrc>do. I quizer, porlerá pedir a proroga.ç:i.o de hora, 
. E' a:ceo1·cle com o_ Sr. Paul3, R<11~os. quo no que a Mesa está. prvmpta a; concordai'.' 
s~pprmle a etevacao.dos.bens. mtcl,,naes .. e' O SR. NEIVA- Acceito o prirne.iro alv·tre 
a1ndú, pMqoe é coustttucwnallsta (art. b4 ' . : _ . 1 • 
parngrapl10 unico.) j Frea a di~cussaoarhada peta hora. 

Comlnüe a~ rHzoes em qne se · estr·ibou a. I 
Commis~ i'i.o clar,t~iftc •da de <l/~commod;.ltich a O tSil·. Pre~idente - Entre as 
emenàa. n. 23, tamhem da bancada mineira.. emenda9 apre~ entao~as ao • 1rçamento do Ex
Lastima que SS. EEx. n:'io :1pplicnssem e::;tej tet·iOI' a Mesa deixou de acceit:tr nma emenr1a, 
preceito á. SlW enwnda dos p;;trões. as;;ignarla pelo Sr. Br·ieio Filho, e quB é a se-

Protesla. ,•outra ~t a. b~lieaçã.o do pnrlamen- i guiute (li?), put• eontrT~vi1·? di:>p0:5to na u~tima 
to, contra. es,;a t.ennene~a do Congr-esso em re-~parterlo ::rt.. 127, do Regtmento, que so ad
conlteceJ' ~~m tudr) a compl··tencia. do:; mini~- mitte ~ r!lslauelecime•·to de rlespet.a, quaudo 
tros , olvJdanrlo do que tem em seu sei•> de a.ccor·ao com a pt 'oposta. rlo Gdverno. 
muitns compctcnc:as e em t.iiversas especiali-1 A propnsta modiiicou para. menos as con· 
dade:;. signaç(ies ·da lei do orçamento vig<:nt'-3 e a 

A proposito Lia emenda n. 2G, do Sr. Paula enwnda rna1Jd•.1u J"estllJelecer, a.Iter·ando assim 
Ramos, rw.st.r:t a necessidade qu.1 lw de pro- a proposta, o que é contra o Regimento. 
videnciar-so sobre a falta de a.gua nesta C11pi- A outr;t omiwda apres:mtada. por S. Ex. 
tal, for·t1dect=•JHlo a sua. opilliàc: com ar·gu- foi acceitn. pela Mesa. 
mentos pt·o•3dentes e com re ferenda~~ factos . 
expr,;s~f,·os. / O S11•. Bricio Filho-(ptJla o1·rlem) 

Apoia :L l:"l!lnnda do Sr. Edunrdo R~1 mos, , On vi attr~nt:w1ente a ddcLu•uç:lo d,J V. Ex. ; 
sobre tran~f~~1 encias, e a do Sr. Dr. Martins j ou vi V. Ex. declarar que, Lias ·~me nda.s a pre
Teixeira so!Jre agu;1s mi11eroes, bem como sentad••s por mim, uma llão pod1a ;,;er acceita, 
a modiftc:Jd;t na. bu.ncada mii1eim, sobro o a CJUe manda reshbi!le~er as consignações, 
mesmo assuwpto, louvando a attitude ba. ir- de accot·do com a Lei em vigor; e não foi 
ristt de~su. illustre bancada «sentimentos aceffi.ta p:Jr iuf'l'iugir di:>puslçã.o regímen-
iguaes me fervem n'alma». (Risos ) tal. 

Continüa. a votar pela emenda do Sr . .!lo- Não venho a~ora di~cutir este ;u;su~l2pto; 
dolpho P•lixiio, a não ser• que 0 relator dê r~ser·vn::-me-h ,~J para fa.llar~ 1'01' . o··casmo da 
razões t:io justas que 0 laçam mudar rle , d1scus-ao9o Or•ç:•mento do bxtertOl'. 
opinião, o que é um tanto chll1cil, porque não i Desrl~ .J(L_, pore1t1,. de v? d'~cla.rar a V. Ex.? 
costuma. nJildar da noite p~r<~ 0 dia. i que nao apre~entm ma1s. ele umn. ernent.la, 

Dá parabens 00 Sr. Paula H.amos por ver q~e apr·esente1 apena~ urna; de modo que 
sua emenda ao art'. 14 acceita. I nao cabe a decblraçao de V. Ex. do ter 

' • , , ! siJo acceita a outra pela Mesa. 
O Sn •. SERZEDELLO CoRREA -E porque e/· Poroutro lado devo declatara v. Ex. que, 

inotrens1va. . quando apreseutei a emenda que V. Ex. acaba 
O _SR. N~IVA diz que é como as suas. (Riso.) ' de d.clarar não poder ser acceita pda Mesa, 
Nao di:;cule a emendrt do Sr. Mayrink. bem sabÍit que a disposição do Regimento a 

porque p[dt·a em esphera transcenrl·mtal, , isso se oppunha. · 
economica; apoia-a no em tanto como home-1 Como, entretanto, se tem adoptado aqui o 
nagem 1le o misa.de e a que rn sal•e; pensa. que · systema., a praxe, a pt"atica., dH acceit.ar 
talvez se. prenda. ellrt á reunifio palaciana de eu.endas não só de eneontro ás 11isposiçõos 
hontem, á qual lastillla que não esti-: regimentaes, como tambem ás disposições 
vesse presente o illustre relator do Orça- I exp1·ess"s n:t Cotlstituiçã.o, de,de que es:;as 
mento. ! emendas, sejam for111uhdas sob a Iórma de 
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·· autol"iz~c:ito ao Governo , coJUo se tem acl
optado e~sn. P' axe, eu, de ~ccordo com ta.l 
norma de conducta., aprcseutci a minl·a 
emenda dizendo : ~ Fica o Governo autori
zado, el e. » . 

E' esca declaraç;1o que me comp..'te fazer 
2.gora ; 1·eservo-me para mais amplamente 
trntar do ;u;sumpto, no momento em qne 
esti V"l' em li iscussii.o o Orçamento da.s Rela
~ões E,x te dores. 

. O Sa·. PJ•esid.enn~ - Realmente 
houve <>ng-ann da P•'rte da Mesa, por isso quo 
a out.ra ~men•l,; apresentada foi. pelo Sr. 
Deputl\dll Pereil'a de Lyra, e nfLo peli> hon-

D;.tdas e,;tas explicilções. devo todv.via 
cl izar que acho qna a minha emenda porlia. 
ser acceila, desde que t raz aqualie 1'otulo do 
- a utoJ·iza.r:ii.b !lO Go~:>erno , por-que, a meu 
ver, a pt~rmissi'io de apnsenbção de emendas 
sob a fórm•t tle a n toriza•,-ão <\O Go,·erno não 
cltn ·c set· privilegio dos relatores tla Com
missão de Orçfl.mento. 

Tal sy~temtl serin. o ~ystema 1le dous 
pesos e rluas meclida.s, que julgo nãD dever 
ser adopta•lo. porque collccar·i fl '' C<Jmruissão 
de Or~arnento em condições privilegiadas, 
su p~riore3 as do3 demais l'epresento.ntes da 
Naçfiu. . 

rado Deputado. o St•. ~~· § eere-t:.u•l.:> (;e;·~indo 
Ql1a.nto 11 censnra que o nobre Deput:;do de 1") r1rocede á leitur:J. do seguia te 

EXPEDIENTE 

acnba de f:lzer, parece que (!Ih\ nü.o tem ra
zão, porqn~,nto a ~lesa ~ó tem accei t!tdO 
emendns em f0rma de antorizaçii.o, quan·io 
elL1 s. DO ent,•nrl<Jr de nlguo~ Sr;. Deputa.•!os Ol11cio il.o Sr . 1• secretario do Senado, de 
in!riugem di~JJOsições !lo l{.e~imen~o, por l!Jes .J do c"r•·ent-e, commu1!l{·an•lo que n <" ssa d:>!a, 
pa~e~;r q ne encerram mct.!J•.las a c c-uacler o ~en:JJio e" v i ou i;. s: • n~çilo j)rrsi.!encial os 
pelm"ne,utc.. _ · • ~ ;: a utogt•a plh>S <la resoluç-ao do Congt'<'SSO Na· 

_E tle:dd r,ne _P!l~s sao npres,.!!taúa" ~m c!on•;i autor·izando o Govemo o l tntr~ do 
for-ma •.le nutol'•zn<-aO, a ~~e~a 11110 rts pode a.ctuui ,,xcrcicio. c. f<~ze.r <~ti neee'~sal~ iil. S ope
l'ecus~.t·, m~s som~n I e cnm re(_m'encln ~- esta_"· 1·ações de CH:•lito pro r :~o dat• execuçã-o ás sen-

• -~ €1!l~~d~ do nol_;!a. Depnt<~do. P~;e.n •. ~,~ tem;;\S d<~. J ustiça. F'H!ep:~l, pa~s;:utng em _jul
e.ta n . ';a •. ~o'!'hçoe~ •. po~_-I,so,q :':-. ~ L_ •. "' 1-1 gadt>, roHlbnte <tccoruo com o:;_ resp eci,J v~s 
mente .J<.te1 m1n ... qn e .. o oet~to a .cei!a, c.t, en cre.:,,rcs solJl'C 0 Ml<lll'tw1 ,~ Equl•.1ar.- Iotet-
das como aq uella, quando mw a\te>rt•m a p1'o- ~ radu 1 
posta do Go veJ'llo, c quando de.,lu.l'CÍ. pd:•. pt·i- · . _ . __ 
mei1'a v.:z, q11e a e1nenda poder~;t se L' <~cceiw., J llequernnento dr. C_otDill\nl • ;~ Ln1a0 Fa· 
niío tin 'Ht examinado a rnesrna proposta. . Ol'll, ~uccessorn ele Rl1eiuga n tz <.~< Co;up., pro

pon·!o \lilla- :.;.lteJ"a<;ii.o em substitui,;ão á. taxa 
tta'forme de ::lOO réi~ ll f•1 tl. ivers~ts chtsses de 
le.-iolos, etc. , etc.- A' Commi>;;ão cle">0rça
roento . 

O §l• . B~·k:io FHho (ill?"et uma e~; 

plicw•IO tu:s.<ual)-Sr. f?rcsidentc.longe <!o mim 
a ilHa, fl ll•< nclo ;;ssoB:ci ú. tribuna, •oe f,, zer 
censurtiS li. :\l<~~n ; niio pretendi aboolutamente 
cen8ur:;.r, o qnc IJ.UÍL foi Jno~tl '3. l' Q' '~ • mn· O Sr. U~ri>Ot<a iLitna{l)- Sr. Pre· 
hora r .cr,nh·~enLlu <l. dispc•siç:í.<.• regimen tal, :;i<lcnt.3, pc<.li o. pala.vrn, 1J:·ilueiro, P<<.!' a. enviaL' 
que ilrq·,e\le t1. :q:;resl~ntnç.ão de errt(·nd;lg n;.s i'l MC8;.•. u1n r~rp :el'imenlo t1( 1s p~~tt·ücs e rema· 
COll'i'<;õrc~ daqnd l•t q11C, fui ror mim ~11bnwt- •lnros Lh\. ;:mlt'd:•-mori < dn .\lfan•lega de Per
tida a c• ·a"ld.era\"lo •In C<~!Jli).J·;t., llrm•Ji u:: inha. rwm buco , ~olidhmlo ttU;srn!\!lto uoi~ seus ven-
conl/uda Jl'•s pr-axe,;; de,t« Cns•t 1.1 na d(·cla- cirwmt•Js . · 
l'açâo !'("" V. E~. feit''· em H I "(' das 11lt.in•as nc1ro c!iz,,r que ~ou C•ln l rat·i•) a qualquer 
ses,õe.- , no momento ('111 que tev<! ,_\.) 1'!1,;•.\· ougm•' nto ([e Ycmcitnent ... s cnncetlido separa
ver ~ubr·e em<m•las •lpres.-,n1'"h~ corn Jel:oçno tbn~en lc :1 ütl ,~u q 1wl c\ :-.s~e de runcclona-
11. um dos or•:ament•JS que Se P''CI•~wlirt dio- rios publico~. siniio qne, na hypothe,;e tlese~ 
cutir, si me w'lo cng<U<O, com reluç<lo ao Or·- i'"Ssi vel ;emelhant~ acto l•l'Uticaclo pdo Con· 
çamento da Receita. . g·res.;;o :-ia.c'oual, ~ó f'Oderhnnos fazcl -o insti-

NiirJ tive n 1rn tenho intui to de ceo~ura.r a Luindo uma re~i~ii.o gert\l •'os vencimentos 
~e~a.. Po_:;"' muitns vezes Lli~·~o~•htr de uma .:ttr1i;uidr.s a todo~ os funccionr.rios pu\.Jl icos, 
deltllrl'>'~;\o de V. Ex., p~so .nao toncord.ar par-:1 0 fim de pr••t ic;: n11os um nct >, urro só 
c~m uma. ou ~ntra SJlU</ao na,lu pel1t l•le- de just;ç1t eomo de ~quic!t< (le . 
sidenCla, mas J3So nuo un pet!() •1ne JUlgue . . . , 
sem pr-e hum inLmciuna,lo 0 proccdirneuto de Apresentl\nd~ o r.~quel'lmeuo.o, pre>tando_· 
v. Ex. o qu<J loav() a diroeçfio -por v. Ex. me " _se~: o :vehtcul_o J•f;l"U. 11~e. ell? c\w~ue a 
da•ht a1 s t 1·a bo.lhos da ca.sn , iuspirado nu l comnn~:;;w m eum!Hua <~e d~t _ol;r_e o ü.sum
"bem, i11,pi1·ado nos des\'jos (!ó dirigir ac~r- pto o J.mrccer necessuno, faço-o somente na 
tadamento c, u. nrla!lle.n to dvs prolJlemas que ---
aqni sõ.o !'C~olvidos. · (\) C:ste dí~curso não fct revist-o !"•dO•;r~<lor. 
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persuasão de que a estes funccionarios puc ou não systematicamente, não indago, sobre 
blicos se IJóde a.ttender, si ::t Commissão de os projectos ue lei q_ue Eão submettidos á sua 
Orçnmento a isso não oppuzer seu veto, 'POl' apreciação, o que acontece é: primeiro que 
occasiã.o da discussão do Orçamento da Fnzen- mnitas destas medidas reput~vlas necessarias 
d<l, pois qne incontestavelmente estes humil- pelos representan-tes da Nação troElm de ser 
des serventuat·ios, não só da alfandega de toma1los sob n. fórma irreguhrissima em 
Pernambuco como das demais Alfa.ntlegas, caud;ls de orçamer.tos.,. 
contribuem, tanto quanto os mais graduados o sa. Brucro FILHo-Apoiado. 
dos empregados fiscaes, para. a boa arr-eca-
dação elas rendns aduaneiras, rarn. a boa fis- O SR. BARBOSA LIMA- ••• como ainda mui· 
calização do serviço com.mettido n. essas re- tas provhtencins q_u~ o Governo solicita nos 
partições. orçàmentos que uos envia, teem de ser ado~ 

ptadas ainda. sob estu. fôrma, irl'egtilarissima 
Não é muito: portanto, que, no Orçamento de antodzação, com preterição àas exigéncias 

da Fa:?.enda, se lhes atttibua, uma. vez qn.e o do Regimeuto, e em não pequeno numero âe 
Regimento o consinta. c qne a. Commissão de casos, corn ·preterição de muitas dessas mes
Orça.mento n. isso não se opponba, uma tal ou mas providenci<Js que, por mais que sequeira 
qual coparticipa~\ão, por mininm que sej", · redigir sob a fôrma de u.utorizaçfw, uão cabem, 
nas quotas com que ~;ão gratificctdos os em· não compol'to.rn semelhante typo de reda-
:pregados do fisco. cçü.o. 

o outro moti' o que me Jevuu o. pedi e a Po1• outro htdo, quanào porventur:t esses 
-oalavm íüi m<lis uma vez reclamm· eontra a pr·ojecto;;; sn.n convertidos em lei, em virtude 
1nsolita, ine:xplicavel e iDjustificnvel demora dest<"\, injnstificn.vel clE:mc•ra, paN o fim da 
por parte de algumas Comwi-r:õLS em daren1 ses:;üo, acontece o seguinte: o legislador co
o IJarecer que são o!.ri(l'adas a enJíUil' dentro g:itou, em uma lei ordinaria, de um novo 
de prazo cel'to. subte0 os pr·r,jectos pot' m 113 typo de org-a~izaçfio, tio qual resulta up.1 
humildes e ob . . scuros que sej~m, apre::;entndos 

1 

o... ugmeflto d~ nespi..~zas e_ no o.rçamento nao 
uelos Srs. Deputados. poude provtdcnclal' dev11la.mente, pa1'a fazer 
- T" :C·l',..· ·l" d t t '" :,;- a a.ltM·açâ.o correspondente, da.ndo logar a 
~ lVe a ' .1'-'1· ~ .:• . a.n ,0 m~ .. m~~'?e ~ ~~ l ,,\Jertm':l de creditos especiaes, aconselhados 
~umpto d~s,eyx. 0J~~t.o, d~. con." l.:lt\.1 ."') :\~lc.nç~~ ou JiCt'mitticks nesta. lei, ou LÍ abertura de 
~·a c.aimmt 1;·~ 1 <1 a:s::;um1.to da m•ucrim!!CJ~ l creditas suop!mnentares e extr·aol'dinarios. 
Lanc~a, .CJt.W~ e o que entende corn a aboliÇflO SC'j:1 como ÍÔí' o que quer·o to:·nar claro o 
da. d!s:mcç~a? entre os empregados rlo quadro que me kva a r>rote;;tar, n(l.o-rnus sómente 
e JOrn.:tienus. a. rec·h.mar-é contra a inntiliz,lção que se 

Fn.zendo-o,submetti o meu projecio á apre- está ft.t.z rJ odo da. disposição do Regimento, que 
cio.<;.ão dv. C"marn não só o l'undamenta.nclo, perrnitte que o:; projectos, ~obre os quaes as 
como o Regimento pernátte, ne:-sa. occ;~siiio .. re~pectivas Cnmmi;.;sões não tenl1am llado pa
mas ainda em tempo qw\ permittin, e de at- rcc0r, seja.m d~vlos par<l. a ordl"m do dia, uma. 
guma sor·te insinuava á respectiva Commis-

1 
vez deeor-rldo o pt•r,zo de 15 Jias. 

são dar o seu pur(:C')r com a neccs' aein. u;·- Nii.u solicitarc~i, pol' meio de n:qnerimentu, 
gencb. para. que, convertida em projecto de estn. provídencin. de V. Ex.. ou da Casa ; 
lei ess<\ proposta, pude:?SéffiOS nos ol'Çclmentos filço a I'eelamaçi\o :peh seg·uncla vez, na espe
de despcz:~ f:<zer n:-; 8lteraçõ<'S que e.ss& J.!I'O- t•;tnça de qne o honra,_:o l!lemhro d;~ Cnmmis
jecto de lei Hlppõe. si:i.o de Ot·çnmt.mto, a quem está distribuído 

esse p !'ojecto, ouça as rniu h as pala v r as, que 
nào são lilll·,\s dn. v:üdade, nem t!o amor pro
prio, sinão da convicçã•J, em que estlJU~ de 
que sirvo a um interesse de ordem ~ur~t·lOl',· 
para cujas solicitações:, chamo a. att·~r~Ç<l.J e o 
pntrioti:'irno de;;so membro da Commissao de 
Orçamento. (Mtâto bem.) 

Vem á Mesa, é lido e enviado á Commissão 
1lo Orçamenro, o r1K1uerimento dos patrões e 
rema.1lores tia Alfandega de PernambllCO, pe
(Undo augmento de vencimentos. 

Nós e.:;tamr>s inquestiona.velmenta pener
tendo e invel'tendo o exercício l1c nos;;ns 
funcçõe:; ordittarit\S, pois que eslas se subüi
videm en; dua:5 partes, uma das qu&.es e.stú 
sendo ~:acellicada. rteíit·o-mc· áquello, C]U\3 
(;Onsiste na aprescntnção do projectos, na 
primeira parüúla seEsão, emqua.nto a Com.
~issão de Ol'çamento não futmuln. o~ pro
jectos da ReceHa e da despeza puLlicll, pal'<J. o 
fim. da Ca.mara, pronum·,iando-so sobre estes 
J)rojectos de Ici ordinat'ia c o;:; eu vi i\ n<lo no 
Senado, nn. segund~L parte rle seu tralJatho 
Qccupar-se e:x.clnsívamente com os orça- o §r. p.-eshllcote-Si nã.o ha. mais 
mentos e nhi fnzee as alterações oriundas qne111 qneil'n. us:w tla. yJ:daYJ'C\, u.t hora. do ex:
desses projectos tle lei. per11entu, vou de~>ignat' IL o1·detn do tUa. pn.ra 

Agora vet•ifique V. Ex:.:destle que as Com· amanhã., li, em ~(·guid;t, levanltt.l' n. sos:)ão. 
missões ueixem lle dar p;wccer, systernatica I (Pa~!Sa.) 

lS 
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v ,1e a imprimir o segu inte 

PROJECTO 

N. 102 C- HliJO 

P a1·ecer sob1·e a em.eada ofláeci ~W, JJa..,.a 3• 
cUsouss<io elo p;·ojccto ·n . 102, deste ann o, 
que /i:J:a a despezlt do Jfinister1o d as ll elaçtles 
Extei"t01"e~ 

A Commissão de Orçainen lo ' 'em perante a 
Camar:1 d o1s Depu tados ap1·ese ntar seu p<\r er.el' 
sobro a unica. emend<t o lt'erecidl~ P ' ' ~''1 :3• dis
cus;ão do projecto qua tixa llS rlespezas do 
Mi nistCI'io do Extm•iol' tmra o ox er cicio de 
1901: 

Ao p rojecto n. 102 B, de !9!":0 : 

Fie•; o Governo autorizado a ~Tati !lc:w os 
funccwn::rlos Ju. StlcJ·<!Inna do Exr,,riOr, que 
o mer·eeerc!" • :s1 a J"enda tbs con~aJados excs
der il }'Ji'r;JYÍ:iÍtO OfÇIUll t;lltUJ'ia. 

Sala das s :•s;:õe~, 3 de setembJ•o de 1900. 
.Pe-~-ei,-a ds Lyra. 

Como e;;t.1\ eme nda es tó. rcdigid~ em forn1n. 
de nuteriza cão, dep~ndendo sua e xecuçno do 
critet•io do Gover no. que pol' sua vez só 
podel'á. levai- '' a e l!eit(> no c rso dlt r erHh\ do., 
ConsUI<rdos !lXcedt.'f a pl'Cvis;'io OI'Çamentnl'iil. 
entende a Clllllmiss•io que nenhutu incon>e~ 
lli(•n ll'l tra:•ft sua adopçã.o. 

Os serviço, qntl correm pel:~. SeCJ·etarla tln s 
Relaçõns Ext~riores aug ment<Hn de di" a 
dia, sendo ex íg-uos os ven cuueu tos do pessotol. 
con(i)rme t "em salie11tado , em seus r·eh torios · 
divc1'SO~ Miui;tr·os darJnEll la pasta . ' 
~pe.7.:\\' d:t o brigalul'iedn1le da l'<)pt•eso:ln

taçao_mll cre:•te ao C;~ J"gn, náo t"em " QUú!! e~ 
funCClOIIc\1'10.; venci mc•nt•lS col'l"espon,!entes 
aos do tg-unl categoria em rep:wtiçÕ<)S con · 
generos . 

A Cornmis~ão acceita. pois, a omond~~ com 
o seguiu te Hlir1 it amento: -Não excedeu:!o as 
grali tlca.(;ões á quantia. ile 26:0rJO$, P••pel
moeola, em quanto monta a d i!fe l•ençn, con
forme ;~ t a.bella apre:~entatla peil• Co ulmis~;i o 

. de Diplomacia e ! !'atados em sessão ue ;:~ do 
corrente . 

. s~~~~~ da s Com m issões,5 de setemhro do 1900. 
P ctv.kt Guimm·rl es, pr·esidento.-Elias Fav.sto, 
re!ator .- Mayrinh. - S erzede!!o Corrêa_ 
Ntlo Peçcmha.- Marçal E;coum-. - Carne lio 
da Fons~ca . · 

O Sr• . P••ei'idente-Teudo cla,lo a 
hora, d •si ~no para. ama nhã a seguinte or 
dem do dia. : 

Con tinuação da votação do pro,iecto n .96 A, 
de 1900, com parecer sobre emendas otrere-

I c irias v nrrr a 2' d iscussão do p111jecto n. 96, 
deste e.mw, que fix a a dci;peza. dn l\1in isterio 
d:• '\1;1ri nha J;nra 1901 (2• dt~cussiio) ; .· 

Votação do pr ojec to n . 99 A, de 1900, pa-
r ecer sobr·e emendas na. 2a d iscus~ão do 
projec lo n. 99, de~te llnno, que reorganiz!\ a 
ju~t.ica do Dislrioto Federal (discussã.o ·uuir.a); 

Votação do proj!:ct o n. 73 A, de 1900, com 
parecer sobre !l. e mendct offcrecida em 3" tlis
cussi\o no JHojet:to n . 73, deste anno, que 
mantem o t.it nlo ele engen heiro geogra.pho 
a os atu rnnos da . Escola p,.J Jy recb n ic<~. da, Ca
pital ~"ederal.que temtinnrem os estudos do 
cur ·o g~rl\.1 d e~ accordo Cl'm o regulamento de 
1896 ( :3" discus~i\o) ; . 

Gontinuaçiio (\;t 3" di;;cussií.o do pro,i ecto 
n. 70 B. de 1 \J.10, com parecer snbre emendas 
apre~eur.a,las para 3~ discu :;;:i'Lo do p rojecto 
n. 7•1, df'.s\.e anno , que orça a Heceitn. Gernl 
da Repuhl ica para o exe,·r.h:io n<l 1901 ; 

Conti nuaç-ão da 2• dbcmsiio do -oroieoto 
n. 87_ de i9ll0, mnurl andt! ob-er var· várias 
disposições Plll'<t ti lll exccuç;io da lei do c.-'l.sa,-
meu to c!1 vil ; · 

Conl.inuaçiio d;~. 2" discus, ã.o tio projecto 
n _ 85, de l 900, reg ulando o ~ort~:io mi lit at' ; . 

Con tinu açno fla 2·' d iscu,;ã.o tio p roj,cto 
n. Ji8 . de 1898, tlo Senado, com o parecer 
n . 204, de 18119, r cgu l:•ndo o estado de 
s itio ; 

'.!." di~cus~i'\a d o "P''ojecto n. lf>7 ~ ' de 1900, 
com parecer sof•r<~ eow nd,ts aprcsonta.das, 
pitr a. 2" d •scu;:são rlo projecto n. 107, deste 
!1.11 ;,o, f(Ue Iix:t a desre?.a tio Minísterio da 
Guerr-a p1r:t o exercício de 190 , ; 

:!• rl iscussi\o do p rojecto D. 133 R, rll\ 1900, 
rcr!acção pam 3 • discussão tiO pt•ojecto n . 63 , 
rle,te " nno, qne cren mais um bit t:ü liiio de 
in fan_ta•·ia. com qua.t r·o com panhias ua. Br igada 
PoiiClêt.l d a Capital Fedt'ral; 

2" clt:;cn~::ão •lo Jli'ojactiJ .n . 77 A, de HJOO, 
rh!cla•·an>lo a.hnlid<tS as tra.ns re,·e ncias para o 
estado-maior LI o e xer·cito dos t enente3 e l ··• te
nentes das trcs ar ma:; C'•mb ' tentes. com o 
s ub;;t ituti~-o d•~ Commissão do Marinha e 
Guerm: 

3• d is_c ussão do pr {ljP.ct o n . 46 B, de 1899, 
que exlge que ns senteoç:•s finil eS d<\ com pe· 
t .. nch d o Sup1•emo Tri buna l Federal e 
quanrio este julgue collectivamente, na fó~ma. 
da Co~stttuição e das leis em v igor, sejam 
proferJd!LS com a p resen ça de l O, pelo menos, 
dos jub:e;; de~impe1lidos daqne!le t t·ibuoal, e · 
dá Jutrt~s provl>lr.ncias; 

niscu~ão u nica d:~ i ndiea •;ão n. 30 A, de 
1900, esta belecendo us 1·egras a se1!uir·se no 
exame, discus>ão e vob ção (!O projecto do 
C~d1go Civil, ol'g a. , izn.do pe lo D 1· . Gl-.1 vis Be· 
v1laqua, a. convitll d o Governo, com os par s 
ceres da Commissão d e Const it uição , Lecris
lação e Justiç-a e emenda. da commi~sãÕ da 
Policla; 
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2" discussão do projecto n. 115, de 1900, I IDO!lifi.cações feitas pelo Thesoueo Federal, 
autorizando o Pooer Executivo a abrir ao J confeccionado pelo Minister·io rla. GueJ'l'a, em 
Min,ster1o das Relações Exter·iores o credito\' virlnde do art. 20, Jettra E, da lei n. 560, 
de 80:000$, em moeda corrente, supplemen- de 31 de dezembro de !808, e enviado com a. 
tnr ao art. 70, n. 7, da lei n. 652, de 23 de' mensagem de 2 de setembro de 1899; 
novembr·o de !890; 3" d1scnssã.o do projecto n. 37 B, de HlOO, 

2" discussão do projecto n. 119, de 1900, redacção do additivo destacado, em virtude 
autorizando o Poder Executivo n. abrir· ao do art. 132 do Regimento Interno, na 2a 
Mini~terio dr~> F~1zenda o creà1to esp(·•cial de dií'cussão do projecto n. 18-i, de 1898, do 
4:978$0ôi, para. pagamento da gmtilicaç:1o Senadd. que reorganiza. oquadro dos offieiaes 
ao encarregado da guarda e conservação da d:t a.rmacla.. 
fazenda do::; D •US Rios, José Joaquitn Ray- 3" discussão do projecto 11. 49, de 1900 
mundo Sobrinho ; (n. 1.83 A, de 1899), mandando conferir aos 

3·' discus:;ão do projecto n. 97, de 1900, 1 officiaes nlunmos da Escola Militar do Brazil, 
autorizando o Poder· Executivo a abrir ao que coucluil'ern o curso de engenharia pelo 
Minbtel'io ela Fazenda o ct':;di to e~:pecial de jactual regulamento, os mesmos ti tu los scien-
77 :::47$080, para occorrcr ao pag~am,mto das titicos jJas::;ados aos que o fizeram pelo 
contas do mater·ial fornecido . á Casa da I regulamen1o de 1874, com pal'ecer cl.as Com~ 
Moeda, em j':tneíro de 1898, pela<.< The Bra- missões de Marinhi1 o Guerra, de 1899, e 
zWan Cont.r;lcts Corporation » ; de lnstrucção e de Sa.ude Publica., deste 

3•1 diseus,fio do pl'Ojtlcto n. 104, de 1900, I anno; 
autol'izan!lo o Poder Exec,Jti vo a a.bdt' ao 3" di5<m~são do projecto n. 91 A, de 1900 
Ministerio da nnerra o cr·edito extraorclina- (substitutivo itO projecto n. 1, de 1898), ra-. 
rio ele 5:419$720, para pngar ao 1'' teneilte conlle•:ellJo olfieialmente a a.ctual ActH.Jemia 
da armada Nelson do Vasconcellos e Almei la I Bra.zil(~ira. de Lettras, fundaria n~~ C<~pital 
os vencimentos que lhe competem como pl'o-~ da H.epubl ica, p<tí'a. a cultum e desenvolve 
fessor do Colleg·io M ililar ; mento dn liLter;ttura nacional, e dando outras 

3" di,cus::;ilo 'do projHcto n. 105, de lDOO, pr·ovir1f:ncias, com sulJsUtut.iv<>s das Commis
autor-izan•lo o Poder Executivo n, n,IJrir ao :;ões de ln::;trucçáo e de Saude Publica, de 
Ministerio da Justiça e Negocias Intn·iore.~ o 1898, e de urçamento, deste anno; 
credito ~::;peci:ll de 825$ \":6, p:;ra pagamento 2" discussã.o do pr'ojccto n. 49, de 1899, 
~os venmtllcntos qno_ cC'mpr-lünn ao es,:t·~ventt~ estal,eleceud•J regras para a. intSCJ'ipçã.o de 
JU~amentatlo do Jmzo !•'ederal .t1ntomo Ro- tod(JS os IJtaziieiros que exercerem a pro
drigue~ Gon~n.lves d0. M:~eedo ; tlssüo w~.rit.tma e org:1tüza o sorteio do pes-

3" cl!scu:>bao do pro.)ecto n. !Oô, de 1900, sual de~tina.do ao serviço da nrm:tda (com 
autorizando o Poder Ex,~cutivo a nbrir au o sul•stitutivo dn, Comnti:-:::-ão de Ma1'inha e 
Ministerio da Ju~tiça, e Negoeii•S lnte_riores o Guerra., :soiJ n. 8, de Hi0'), instituindo a in· 
crcdJtD de 80:000$, s~ppler.~entat' ~ veoba. scr·tpçiio rnal'itirna ubi·1gatorin. pa.l'a tudos os 
n. 14, elo art. 2" da. le1 n. ():J"::, de 2.1 do no· brazileir.,s natos ou naturulizados) · 
ne.~bt:o de_ .~~8~)9-Di,lis·,onciu:; r~;lici:,cs; 2h diseu~sii.o do projecto 11 rns,' d0 1900, 

0 rliscu:'~'w do !li ~,:l ct~. 11 •. ~1 1:, de }900, m:1nrhndo conqmtar, pnrtL a refurmn. dos offt~ 
q~e _autortza o Pode .. Ex ·?u~~' o ,t abr. Jr ao ciaes do exer•cito, o tempo '1UO houverem pas~ 
M~ms.terto d:t l~dtu·t~Hl.. Vta~,LO.~ og:a._s_ ~~1;. sado nn I~Xtmcto Deposito de Apr·enclizes 
?lteas o cr,:dtto :supplcmentar d~ .... 9. -·6•n$o~v Ar·ttlheiros nrlla vez que tenham sido tr·ans
a verba 1 , .• do art. 21. ~a lei n., 6~~. de ~3 t'eri·los 1 trLCp~eUeestabelecimento partt a Escoln. 
de nove~1~b~o .~e 1899, ,par,t occorr~~ <~O pag~~ Mllibl.l', como premio pelo apeoveitnmento 
mento das tctxa.s d.e.es,,oto da Cap1t,11 Feller,d obtido no re:-,pe.:tivo cur·~o · 
no corrente exermciO ; _ . ' 

Discussão unica do pr·ojecto n. 11 A, de za diSCll~Sao doproJeCto_n. 109, de 1900, 
1900, emenda rto Senado ao pr0jecto n. ll, d1~pond•' 9ue o c~r·go de d1~,\ct?r do ~~mbal 
deste anno (130, de ]899), que autoriza 0 M1l~t~r seJ~ p_rov1do por offimal subalte.no ou 
Poder I!:xecutivo a abrir ao Ministerio da ca.pnao o_Uecll v o do qualq,uer corpo ?u,Jl'rma 
Guerra 0 crerlito extrnot•dinaJ'io da somma. do exercito, com parecer da Comm1s:sao de 
necessarin para pagar ao capitão de rragata Marin~a e ~uerra, des~e anno; 
Alfredo Angu::;to de Lima Barros e outros os za dH;cussa.o do proJecto n_. 156, d~ 1~99, 
vencimento~ intPgrnes que deixaram de re- concedendo a Lourenço d~ Sllva e Ç>ll~·eira, 
celJer no pm·iodo comprehendiüo entre a dak~> ou á em preza. que or~amzar, ? tlu·elto de 
de suas demhssoes e a de suas reintegrações, cou:sti'Uir, em u~na do.s 1l~as do l1tloral desta 
e dá outras provideMias; cidade, um trapiche. rle:::.tmado ~ recel•er, du~ 

3a discus~ão do projecto n. 74, de 1900, l'<mte t.rmta anuos, wflannnave1s, explos1vos, 
approvan Jo o regularuento para a Dírecçáo e coJ·rosivos, nos termos da proposta que 
Geral de Contabilidade da Guerra, com as apresentou; 
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P· discussão do projecto n. 75 A, fle 1900, 
declarando que, n11 líquidaç.ão do tempo rle 
serviçopara a concessão do meio-soldo, não 
será descontado aquelle que for pn.:ssf!do 
no goso de licença par<~ tratamento de 

. saude; 
}3· discus~ão do projecto n. 42 A, de 1900, 

mantendo a instituição do jury com a compe
tencia que ora; lhe cabe pn.ra o julgamento 
dos crimes sujeitos i jurisJicção federaJ e á 
_justiçil. local do Districto Federal e modifi~ 
eando a composição e o funccionameuto do 
mesmo tribunal ; • 

1" discus~ão do projecto n. 58 A, de 1900, 
determinando que o cumprimento dos con
·tractos civis e commerci:J.es será exigi vel no 
:primeiro dia util s<·guinte, si o em que se 
vencer o contrnclo fol' feriado ; 

do imper·io, diverws immigrnutes, de accord.o 
com o arbitramento feito pela Secretaria da. 
lndustria. e Viaç·ão e constante dos documen
tos alli existentes. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas ela tarde • 

. 99 ' SESSAO Ellf Ô DE SETE:\ITIP.O DE 1900 

Presidencia elos S1·s. Vaz de Mello (P.I·esi
dente), U1·bano Santos ( 1~ 'Vice-Presi
dente), Vaz de J.fello (Presidente) e Castro 
Reóello (supplMte de 3·' Secrelt1~·io) 

Discus,ão unicã elo projecto n. 129, de l89i' Ao meio-di;1 procede-se à ch;lmada, á qual 
autorizando o Governo a n.posent<lr 0 ma- respondem o::; Srs. Vaz de iviello, Ang-elo 
-chinista de l n clas;e fht Estmd a. de Ferro Neto, GastU.o da. Cunba, Castro Rebello, Bueno 
Central do Brazil Jo~é Rodr·igues Lle Oliveim r1e p,üva, G<lbl'iel Salgado, UJ'DHllO Santos, 
Brugn., com vuto em sep:wado i Luiz Domingues, João Gayoso, Francisco Sa, 

Discus>ião Ullica do proiccto n. 8t3, de HJOO. Go 11 çalo Souto, /~.ugusto sev8ro, T<1 vares de 
autor·izando o Poder Executivo :t concc.ier' Lyra, Soares Neiva, Ermir-io Cüutinho, Her
seis mezes de lic:mr;a, com ordenado. ao ntlano Banrlei;a, Bl'icio Filho, Araujo Góes, 
·bacharel M:anoel Eugeni i.l Pel·eira ~1dtl, ;~rnn.- Arroxellas Galvã.o, Ru.ymundo de Mi.randa, 
nuense d.<t Bib 'iot!leca Nacional, pl1.r<c tratar l<'austn C&.rcloso, Senl.Jra, Neiv11 , :Milton, En
de sua saucle onr~e lhe conviee i genio ToUl·inlto, Paula Gnima.r·ã.es, Ada.lberto 

Discnssi'io unica do pro.iecto n. lfi2, de 1899. Guimariies, Rodri.:.:ucs Limn, Pamnhos lVIou
conceden~o ~ viu;a .t::? jur~scon~ul~o e ex-~_e· tencgt'o, Rnul Barroso, Lour·enç~o Baptista, 
nador Jo,tqun~h I elww do., Sa.1to::. a pensao Silva C~tstro, Aureliano dos S.uüos, l\-lal'tins 

·me~~a1 d.~ 50u~·?OO i . . , 
1 
Teixeira,, Oliveira Figueiredo, Estevão Lobo, 

Dtscus· <t~.,~mca do pro.!cc~o. 1; · _Gr8 A, ,0: Esper-idiào, AI fl'edo Pinto, Ft•a.ncisco Sa.lles, 
HJOO, autorJZ<~!lclo o Pude1 Lxecutl\o :'1. pro Lamouniee Godoí'l'edo, Landulpho de ivlagã
rogar por I~<ns um nnu~. sem V•~ncnne~to Jhã.es, l\Linocl Ful[!encio, Eduardo Pimentel. 
a~g.um, a_ llCdl('~ c~nc~ed;dn. ao e.ngonlleu·_o Ole!!'al'io l\1<tciel, .Miranda. Azevedo, Domin
ct-yll J\gl1b:-rto :\.HVI•!r, pt·eparnLlo~ de. cht- g·n, :s de Ciislro, Dino Bueno, C:tjado, Cinci
.mtc~org<t_J:IC;l d:~ Es:~Lt ~~oly.t·'chnJc:J, nesta cina.to Bl'<lga, Xavier de Almeirb, LamenlUL 
Capi~al,, y,1r,t tra.t.u (LC .,ua. ::;n.ude Olli1e lhe Litu, Ce.l'los Ca.va\cant.i, Paulã Ramos, Fran-
con~2~1 .::- . . , ··"' ~'> . cisco Tolentino, .Ma.rçal Escobar, Victorino 

Dt.-.cu:-,._ ,w_ Utnc,t do lLOJ ~to n_. L~. de l\Ionteiro Gem1ano Hu.sslocher e Aureliano 
1900, a.utortznwlo 0 Podct• E\:ccutno a con- 13. rbo~·:t ' 
ceder ao Dr .. \go:;tinho .f c,~é elo Sonzrt LHn;t, 't ~, · 
lente da Facn\d;ltl·l de ilíedicina. do Rio de De xu.m de comparecer com cans:t parti-
Janeir0, um armo ele liccnçt, com ordem\do, cipada-, ns Sr!:l. Julio ltc Mello, Cnrlo:; de 
para. tratar de sua SHWJe f•'H·u. do pn.iz ; Nuvaes, José Boiteux, Ag-npito dos Santos, 

Discu:-são unica do prnJecto n. 95, de 1000, Carlos Marcellino, Albuquerque .SereJo, Sá 
N~guluni[O a antiguida ·! e da promoção <1o Peixoto, Augusto Montenogro, Arthur Le
-teneute-coronel Joã.o Lt~oc:a.clio Pereira de mos, Pedro Chormont, Antonio Bastos, lndio 
Mello a esse posto; do Beazil, Rodrigues Fe1·nandes, Christino 

Discussão umca do pro,iecto n. 126, de 1900, Cruz, Guedelha, Mourão, Crwha Martins, 
.autoriza.nr1o o Porler Executrvo a conceder Th(Jmaz Accioly, Eloy de Souza, Trindade, 
um anno ele licença, com orrlenado, ao chimico Camillo de Hollanda, Silvn. Mariz, Celso de 
de 2" clas:>B do La.boratorio Nacíonal de Ana- Souza, MOI·eira Alves, Esls.cio Coimb!'a;Pedro 
lyses Claudino Falcão Dias, para tratar de Pernambuco, José Duaete, Epaminondas G:ra-

·sua saude onde julgar conveniente; cinclo, Jovininno de Carv<~lho, Sylvio Romero, . 
1" di~cus::ão do projecto n. 171 A, de 1896, Tosta, Francil'!co ::\odre, Vergne de Abreu, 

autorizando o Pocier Executivo a pagat' a l Al\'es Bnrbosa, TolentiJJO dos Santos, José 
. Estevi:í.o Cunha a importanci:.L das terras -de Monjardim, Julio Santos, Pereira dos Santos, 

sua propr·iedude, em que foram localizu.dos João Luiz; llclefonso .\lvim, Leonel Filbo, 
·na. ex-colonia Beusque, por Ol'uem do Governo HemiqueSalles, Mayriok, 11atta Machado, Sil-
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veira Drummonrl, Lindolpho Caetano, Alfredo se d_iga que não houve nesta Camara uma. 
Pujol, Gustavo Godoy, Firmiano Pinto, Malta. voz que levantasse um protesto energico, 
Junior, Oliveira. Braga, Vulois de CH:Stro, violento e vehemente contra as palavras in .. 
Paulino Cn.rlos, Alfredo Ellis, Azevedo Mn.r- solitas que 11m Deputado lamentavelmente· 
ques, Hermenegilllode Moraes, Ovidio Abran- veiu proferir na Camara, em linguagem im~ 
tes, Xavier do Valle, João Candido, Alencar propcia e indign&. da tribuna parlamentar & 
Guimarães, Guillon, Angelo Pinheiro e Cas- só propria da praia do Peixe e de um arrieiro-
siano do Na~cimento. vulgar. 

E se1n ca.usa, os Srs. José Avelino, João .. Recl<l~no, pois, con~~a a omissão propos~tal 
Vieira, Elpidío da Figueiredo, Ma.rcolino· Ja referida:• e, desd~ J~ tomo o compromiss_o 
Moura, Pínhejro Junior, Samprlio Ferraz, solemne, s1 ess~ om1ssa_o se torn~r uma rea~t
Barros Franco Junior, Antonino Fialho, Mar- uade, quando for publicado _na mtegra o ~~~~
tinha Campos, Alves de Brito, custodio Coe-- curso do Sr- Deputado, de VIr decht~·ar pos1t1~- · 
lho, Joaquim Breves, Rangel Pestana, car- vament.e as p~hwr:s que proferi, embora, 
neiro de Rezende, Ada.lberto Ferrnz, Necesio com este. procedtmenuo V, Ex. tenha de me . 
Tavares, Antonio Za.carin.s, Arthur Torres. chamar a ordem.» 
Costa. Junior, Joaquim Alvaro, Fl'oriano dé O or~dor v.ern, como o nobre Deputado
Moraes, Edmunào da Fonseca, Arthur Die- pelo RIO Gr;1nde _do Sul, .recl~mar contra 
derichseu, Lindo.lpho Serra, Manoel Alves e I apt\rtes seus qu~ nao foram mser.1rlos e out~?S-
Rivadavia Corrêa. que _foram m31-tliados em seu d1scurso, alias 

, _ _ publicado nu. mte.!!'ra. 
Abre-se a ses:::ao. I E f<d·o com razão, muito maior do que o-
E' lida e sem uebu.te approvada a acta àa fez ~ nobre De:pu~a.clo pelo Rjo Grand~ do S~l 

sessão antecedente. por ISso que o d1scurso do ora1or f~:n publ:::_
cado em resumo, e o de S. Ex. sahm pubh-

o Sr. Faust.o Cardoso-PeQo a cad? ínt_e1ro e clevJa vir completo. 
:palavra para uma explicvção pessoal. E ass1m que, (\Jzendo o nobre Deputado: 

«Mas, Sr. Presidente, tanto o que a.cabade· 
O Sr. Presidente-Tem a palavra dizer o S!'. Deputado é urn producto apenas-

o :qobre Deputado. da sua imagina.ção, aliás fertll nA:stas cousas, 
que nessa occasíão, já tinha sido nomeado, 
secret;1rio o Sr•. Dr. Antonio Nun~s Gomes. 
Pereira e seguido pari\. o Rio da Prata. » 

O Sr. Fausto Cardoso não 
sabe si devia fallar, quando se poz a acta em 
discussão ou si devia aguardar para peclil-a, 
})ara uma (lXplicação pessoal, como o faz. 

Recordam-se que hontem o nob1·e Deputado 
pelo Rt) Grande do Sul reclamou contra o 
discurso do orador,nos seguintes termos, por 
occasião da leitui'a d<t acta ; 

O orador respondeu om aparte : « que foi 
isso mesmo que V. Ex. me di,;se: acceite o
cargo de secretario j llnto á legação de Mon• 
tevidéo, póde fazel-o, apeza1· de já ter sido.
um outeo nomeado, porque disponho do no
meado e posso manbr ou cassar a nomeação, 

«O Si·. Victo1·ino Monteí1·o - Sr. Presi- conforme fôr a sua resposta.» 
dente, hontem, quando o Sr. Deputado por Enketaoto, cs::e aparte salliu uo discurso· 
Sergipe se atirava com um furor estranho á . de S. Ex. nos seguintes termos: 
reputação illibada. do Sr. Ministro ·da Fa- «O Sr. Faus:o Cardoso-V. Ex. disse-me· 
zenda, á sua moralidade reconhecida e á sua nessa occasião: « acceite o lagar. » 
vrobidade indiscutível. do mesmo modo que o E o orador não disse E'Ó isso, como se acabtt> 
chacal faminto se atira á carniça aiudit vi>'n, de ver e se recorda a camf•l'LI-
:palpitante, tivo opportunidade de da.r alguns Reclama ainda pelo facto da eliminação de= 
apal'tes, em contestação a S. Ex:., os quaes, algnmas palavras no discurso do nobre Depu~ 
na forma do louvavel costume, deixaram de tado pelo Rio Grande do Sul, quando disse ;-. 
ser publicados do Dim-io dv Congresso. · 

Venho reclama1• contra a omissão dos meus « Sr. Presidente, qua.ndo eu qui2.esse pedir· 
apar·tes, e esta. reclamação é tanto mais na- lista de livros, tinha muita gente a quem 
tural, quando elles provocaram 0 incidente tecorrer, e entre as pessoas que a quem eu o 
que todo~ conhecem. os meus apartes tivP- poderia fazer, estava o meu amigo e colleg1 
raro a fortuna de merecer os applausos de Sr- Nilo Peçanha, moço de outros mered
quasi todos os meus illustres collegas, exce- meotos neste as:;umpto e que entã.0 lecc:o.
:pto talvez um pequeno grupo que açulava nava. direito internacional. » 
insidiosamente o oJio e a vaüladedescommu- O nobre Deputado não se exprimiu assim: 
nal e estupenda do Sr. Deputado de Sergipe. disse que pediria ao Sr. Nilo Peçanha, es-

Portanto, V<.nho reclamar contra a omis- pil'ito de qualidades e instrucção muito su~ 
são elos meus apartes, porque não quero que periores ás do Sr. Deputado por Sergipe. E-
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o orador quel'ia que isso !igur·asse, j)Ol.'que 'I isto é uma convenção, e o orador é ave. sso ás 
foi o pl·imeit·o a coneorllal'. achando que real- convenções. 
mente não se póde estabelecer um paT'allelo As palavras que envolvem um insulto sa
entre o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro hem rlos labias, vibra m na consciencia dos que 
-e o humilde Deputado por Sergipe, pr•ovada- as ouvem; e uão é o facto de retira! as _do dis-
mente inferior úquelle. curso que apaga. o insnlto. 

Feitas essas reclamaçõeiõ,vai vm· a Camn.ra Que importa isto que sej:l.m retimnas, si 
éluanta razii.o tem o seu pedido da patavra ellas cahit•am em todas as consciencias que as 
yara. u.ma expHcu.ção pe~soal. - ou viram, e essa:s consde_n9ias as. vão pr9palar 

Recorda-se o Sr. Prestdente q ne, fall;tndo a outros, e o wsulto 1ra, assun, correndo 
com o oradot• com essa. bondade, essa g-ene· mundo ? 
rosidade e essa, justiça que preside aos sens Fi!]uem, pois, a.hi, as palfl.vr·as do nobre 
actos e, mais ninda., com a benevolencia que Deputado, reg-istrem-nas os Ann 'es. O que 
sempre dispensa ao representa.oterl.e Ser~ipe, quer o or:1dOt' é perante o paiz, perante o. 
benevolencic1. que o va.c cftda vez tllais Cam0.1'a, pemntc a Mesa defender-::e, isto é, 
capti vando, porque a :verdade que pi'ecisa li- quer :peovar que nfl.o e um homem sem er:~ 
car bem deliuida é esta: é que tem encon- terio; um homem sem orientação, um 
trado da parte cl<t Mesa a gal'an tia da I ib ~~ r- insensato. 
dade de sua palavra na tribuna, represi:!ll- Criterio clw,rna-se o estalão pelo qual o 
tando nisso <t Mesr~o a Constituição, qne ga- espírito l10n<.1e."a. os seus aetos e av·dia as 
rante ~1 inviolabilidade do Depntu.do uo uso cousas, creando princípios e regras: pr-in
da pa hwra, dis~e ao orador que era precis0 cipios pat'a desenvot vet· o seu raciocioio e 
retirar do ~eu discurso uma ou outm expres- regr;\S }lat·a dir•gir• a sua comlucta. Qua.ndo 
são pesild9. que lá. houvesse. se diz que o esvirito não tem criterio, se diz 

A isto retorquiu este, dizendo na sua ora- flUe, intetlectua.lmente, este não :;e ruge por 
-ção não existia nenhuma cless<\S expre.-;sões e, princípios, e, moealmeute, qne a Sll<t con
si as l1ou nsse, as r etirrtria. ducta não se rege por meio de regras. 

De t"a.cto, pel1) seu discurso de hoje vê-se Qua.nclo ::e tliz que um homem é insen~a.to, 
que não ha palavras pesadas. As que pro- se diz que elle procede contnL ao senso 

. feriu constam das notas ta.chygeaplliec\S e c0mmum, não como se apresenta no iudi
essas não são pesadas. viduo, In;IS conlo este torn:' corpo na moral. 

O SR. VICTORINO ~rfo:s-TEIRo- E as minhas . qr,l, o o~·ador tem prin~ipios, o seu racio-
tambem cmw se gma. por noemas mtellectnaeseerta.s. 
' • O or;~.rlor não gosta de fa I lar de si; tem, 
o SR. FAUSTO CARDOSo-Entr.~ta.n.to, o no- entretanto, necessicla!le dH fazei-o. abusando 

bre Deputado pelo Rio Grand(> do Sul, qne, tla benevotencia. desta cam,lt'a, p'1. ra ~e de
o Sr. Presidente di~e no orador,tambem, p1·o· fender da ar·guição ele homem falto lle cri
mettel·ct retirm· <:tS pãlavras pesadas, que, por- tedo, de ol"ientação e insensato. 
ventuea, l1ouvesse proferido... Tem em mão a obra de um dos melhores 

O SR VICTORINo ~loNTEm.o-Peço a palavra espil'itos ele Pm·tngal, o St'. Bruno, phiio-
para uma expl icação pessoal. sopilo conhecido no mun<.lo europen, e cu,ios 

o SR. FAUSTO CARDoso-~ No entretanto, no trabnlhos são con:;iderados mt Allemanha, 
Di!ti'io do Congresso ue hoje Ee lê: na Inglaterra e na França. • 

Todos sabem a má vontade com que esse 
«O que o Sr. Deputado affir'mou é uma fal- philosopho encara as cousas do Brazil, a má 

·sidade, é uma perversidade digna de seu ca~ vontade que elle tem para nós. 
racter. A sua obra · sobre o « Brazil Mental», ntt 

Eu nã.o teria a insensatez de convidar qual figura o nome do oeadur, com urna 
S. Ex. para meu secret<~rio; tenho criterio cr1tica ás suas doutrinas é um libello in
e bom senso e não iria procurar para auxi- justo. Referindo-se aos plliloliophos do Brazil, 
liar-me um empecilho · de primeira ordem, elle mostr'a como as suas doutrinas são con
pela sua falta de criterio, pela sua taltlt de trarias a.os intereases da sociedaie, e como 
-orientação, pela sua insensatez geralmente se tem chegado ao desconclmvo político e 
reconhecida.». economico, a esta. desordem socia1, por causü. 

Ora,, tendo S. Ex. se cornpromettido are- d <lS doutt·inas reinantes no seio da uoss:.\ 
·tirar os terrnos pesarlos, devia fcizel·o, e o socledad€l. 
orado:r ficou arlrnirado do nobre Deputado Para melhor precisar isso, elle cita um tl'e-
não o haver feito. cho de um eminente brazileiro que tambem 

Já disse, e tem repetido muitas vezes que é ahi criticado, o Sr. Clovis Bevilacqua. 
não quer que se retirem as phrases que dos São estas as palavras citadas: 
labios de um collega irromperem com. uma. « Tratava-se da questão do bimetallismo e 
'censura a seu respeito; e não quer, porque. deduzia-se a. preva.leneia tyrarinica do ouro. 
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l< Ao deixar este assumpto (Bevilacqua ex:
cla.mr~) sinto-rne um tanlo magoado em meu 
patriotismo. Si a moeda nos dó, a medida 
das energ-ü1s vitaes de um povo, o que pen
sar daqueile qne vive submergido eii1 ondas 
de papel irresgatavel? » · 

A isto responde o escriptor põrtuguez: 
«Desesperadamente se não póde- ]wnsar, 

comtudo, desse povo, quando elle possua õs 
prod.igio.:os elementos de riqueza. que o povo 
brazileiro -possue. Só meu te, o q ne ha. de ne
cessario e .que, na esphet•a dominadora da.s 
theorias prufe5s3.1las pelo nlto ·pensamento 
orientador do conjuncto social, nm criterío 
smceptivel de derivar em pmticas appli
cações prevalr.~ça ... , 

Urge que sm·ja uma concepção doutrinaria 
que se afeiçoe ás precisões concretr~ s. O bser
var-se-ha no Brazil quaiquer tendencia a.b
strati va seguindo este sen lido positivo'~ 

Observa ; c é curioso que decorra ch~ in
tui.ção do mesmo monismo, de uma. ll.\)pa
rencia. tão tl'anscendental e metaphysica 
como elle se enxerga. 

Mas snccedeu que um pemador, ne certa 
origin':l liclade, tn~tou no Bra.zil de lhe cercear 
as arestas que o teleologismo, vago em sna 
transcedencia atheista aflnal, tle Tobias Bar
reto, lhe deixa.va. Foi o Sr. F:1.usto Cardoso, 
autor de uma obra a~signalavel poe mais de 
um titulo. E' a Concessr7o mottistica do uni 
ve1·so, como intl·odt!cçi'io ao cosmos do direito 
e da mor-at. 

A intmc;iio mecanica ele Hre~ktel, que o 
Dr. Fausto Ca1•doso a.hr·açou como, segundo 
elle, unic~t explicação possível do mundo, 
fornece-lhe a base para a sua concepção dv 
direito. 

O publicista considera o univerno como um 
todo unitario, um monoo, que upresenta no 
espaço tres aspectos distinctos: -o physico, o 
organico e o social. 

Cada um destes aspectos se resolve em um 
systema especial de torças. 

De con\1icto das f••-rças resulta uma. forma 
correspondento de equiiíbrio:-a gravitação 
no mundo physico e a cO!lEciencia 110 mundo 
physio psyehologico. 

No mundo moral, o conjuncto das asso 
ciações hurnanas-familias, cbs~es, Estados
constitue um con.i nncto de formas coexis
tentes, e interc!,ocantes que demandam a seu 
turno, uma harmonia. Esse estado de equí
librio, esse modo coexistencihl:-e o direito. 

A concepção de Hreckel, nos seus primor
dias~ nada. tem de novo nem mesmo de ele
vado. Mas Fausto Cttrdoso soube penetran
temente extrahir-lhe consequencias de al
cance, pelo que toca á evolução do direito.» 

Para que ler mais as pag·inas que se re
ferem á minha pessoa? Basta dizer que, ao 

terminnr,elle assim se exprime: «m:Js foi se 
gmo na vereda da dcri v ação das fórms,s ju.
l·idicas, promanadas de cau~as anteriores. 

Assim, no seu capitulo sobee n, philosophia 
do direito, elle integra-se na doutrina mais 
recente em exHo. E' quando estuda a Iucta 
das classes; concertando-se successi vam<mte 
po'r pactos provisorios. Ahí não transpareceo 
influxo do marxismo, concordante e obsti
nando desde a juvenil critica d;~ plülosopllia 
ilo dir·eito de Hegel; mas distingue-se uma 
definição de _clul'!s..,, que .. é achado pr·imoroso, 
a unica compa.tivel com a igualdade civil 
moderna. -

Msim, engana-se irreflectillamente J. C. do 
Souza .Banueira, quando a suppõe 1nintel
ligivel.» 

Isto, diz eU e, r! e pois de ter feito a crítica 
da intuição positiva rn'égada por Benjamia 
Constant e da monisticn. teleologica por To
bias Barreto, aos quaes elle malsinou como 
portuguez que não ama o Brazil. 

?ohi bem. Dessa. cr·itica que Bruno fez aos 
brazileiros qne tmbalham e estudam, escapou, 
como si viu, o orador, do naufl'agio em que 
injustamente :subme1'giram os nossos pensa
dores, porque o orador estabeleceu o crttt:Jrio 
da verdadeira doutrina, que diz respeito aos 
t'actos da noss<.\ socieriade e de onde se devem 
clel'ivar os remeclios e melhoras para a sal
vação public·a. 

Não que1• saber si elle tem ou não razão; 
traz apenas os factos para mostrar que, dada. 
a definição de criteüo que deu, tem o orador 
cdterio e é orientado. E assim á nffirmação 
do nobre Deputado do Rio Grande do Sul 
oppõe a de um dos maiores pensadores da 
~uropa moderna, nosso adversnrio. 

Será insensato1 A sua vida inteil'a. ahi 
está.. l~xerceu cargos publicas e delles saJliu 
por· ~e não querer subrnetter a ordens e Era.
ti·~ar ar.tos cum os quaes uão concoNaYn. 

0 SR. HERE:DIA DE SÁ-Apoiado. Dou tes
temunho disso. 

0 Srt. FAu:>TO CARDOSO-Sabe·se qae foi 
delegado auxiliar· nesta cidade, ao tempo do 
governo do marechal Flor·iano Peixoto. Uma 
c:ausa importHnte se debatia na policia;: um 
inquerito de mais de tres annos dorm1a nos 
ardtivos, quando entrou para a chefia da 
policia o ex-DepntaLiO pelo Rio de Janeiro 
Sr. Agostinho Vida!, que ordenou que se 
tirasse o processo dos archivos, e o envias· 
sem a um dos delegados, então, eram em 
numero de cinco. Refeye·se ao processo da 
Com13anhia. Geral de Estradas de Ferro do 
Br'azil, no qual se achavam implicados os 
homens mais ricos desta cidade. 

Pois bmn, o 1 o delegado deu-se por sus
peito; o 2" igualmente; o 3° da. mesma, fórma; 
o 4° següiu as pégadas do 3°, e, afinal, o 
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orador, que · em o 5° delegado. l'ecebeu em 
suas miios, com o officio do chefe de !>Ol icia, 
esse inqu~rito, que est\l.va. dormindo por 
:tàlta de provas, para quo fi zesse as diligeu· 
cio.s ncooosurias, afim do que elle seguisse o 
seu curso pt•ocessu<ll . 

Não trepidou nem um mO!mmto em fa
zel-o, porque -não é dos que pens~m que O!$ 
homens se devem 'dar por suspeitos nos cnr
gos que nccei tllram, e on rle devem cumprir 
os SbUS deveres. Ao contrario de todos os 
seus collagns, ar.coitou !). obrignção e fe7. 
com que o pmcesso march~sse . 

Leu e viu que a. unicn cous«. que lhe f;1;l· 
tava, para isso, era uma pl'OVa ~egu1•a, do 
:tinida, cer-Lu., razão pe[& qua l as antar idudes. 
o promotor publico principnJment..~ , não 
:POdiam õat• a resp~ctiva denuncia; e e~sa 
prova era o livro rlas netas da referida com
-panhia, sem o qua.l o feito criminal não p odia 
segutr os tramites mnrca·ios pela lei. 

Fez a.s necessarias d iligencias, e poude 
apa.ohar o li vro das netas da coUJpa.nhia, e 
deste facto só tinham sclencia o orador e um 
agente de sua contiança. . 

Pois bem, tl o d itl. immediafo, quando com· 
:pareceu á pnllci.a, foi procurndo -por um emiB· 
~ario dos homens da Geral, o qual , em nome 
do St•. Conde da Leopoltlilla , o!l'<J rccen tto 
orador a qoa.otia de UOO:OGO$, tendo como 
respo~ta., tnalldar o dclegüdo pol·o fóro. da 
sala. 

E a Ga;etCI de NoeiciCIS , no dia sHgui nt e, 
narrou a occurrencia, como se póde veri 
ficar, 

Era justo que, a todo trnnse, se prccu1'asse 
obter esse liv ro, porque, co m es~'\ b:1se, 
o prOCl'.sso marchal'ia-; como Jn<~rchou, e esses 
homens, um do;; r1uaes apuritra vinte mil 
eontos, for:~.m a jut•y muitas vcz·.-s. tcodo sido 
absolvidos, m as, naturalmen te , dariam BOO 
conto~. rico~ corno crum, _para e vitar ns tl'a.· 
balhos e hurnililai·Üe~ por que pas~ararn. 

· Havia, então, um _jornal. nesta Cap'1tu1, que 
discutiu essa questão; seu redactor-l!hcfe ji~ 
fez parte desta. C,.mara G todos lho COilh•1-
cem a. sinr.eridade com qtte sempr-e se ex
prime sob1•e as causas, e com e:sa. siilceri
da.rle se r e fe riu <l essa. C}uestão . Esse jornr~l 
~ra o Figa.1·o e o s·m r edactor era .o St·. Me· 
deii'os de ,\lbuquerque, que fór,t do r ecinto 
o està onvi odo. · 

Será. iosen.ato quem assim procede 1 Nii.o o 
cre. Mas si se condemna por insensa tez um 
homem, cujos ;;elos se bitolam por tae.s re· 
gras, deve dizer que !?refere ~ar j ulgai!o 
insensato, procedendo asstm, do que ajuizado 
proeedendo de modo con trar·io , 

buna o 11apel que tem desemj)enh:ulo, bash 
o que disse. E estes o hão da ,i ulg<tr um 
homem de crltorio, de senso, porque t.er cri
terio r. S'~!l50 é proceder' bem, llone;,tamente, 
hout·ad,1.mehte . 

Dbse ai nd:~. o nolJre Doput:vlo pelo Rio 
Grande do Sul que as palavras do orador 
eran1 insolitas e proprias do um m•rieiro. 

Qnaes fora m as pa Iann.s propr·ias do arriei· 
ro3, qae o or o.dor pront.inciou 1 l\. s que prc
fel'itt :10 bJ'minat• o seu discurso? Ai que 
pronunciou no decurs'J dell~, conLra as 
qna.es esta Camn·ra. nfio . protestou, si não em 
simpl~s questão de: factos 1 

Si foram aquellas, dove di zer que segundo 
as notas l3.chygro.ph icns, tod•l3 as applnu
dil•am ( mo~lrando a ?'.Ola tach.'I!J1'aphica ): 
«Muito bem; muito b~m. Palmas e bravo.:; 
da;; g:tlP.riu s P. do r ,;cinto. O ora'lor é viva
ill':lll te cumpr imentado e abraça.tlo por todos 
o:;; collogns presotltes. » 

Ce~·to, niio fo:-a.lil a t a.es pa la vr as, nem a«> 
COl'po do seu tlíscurso, que S . Ex, · se r e
feriu. 

Mas o Ol'ador atacoil o Sr. Ministro d~\ 
Fazenda, dusde o pl·imeíro !Ih. em que fo.llon 
até o ulti mo, c s. EJ.: . di~se que o or,•dor 
se ati roll a ellr. r.om :J, lingn>~ fl'Atn de arriei ro, 
com pal •lVl'ii.S insolitas , r~rinJo a ~ua repu· 
t a ção i !li bada , e tc. , e te . . 

Porventura a. linguagem de a!•r ieiro G
uquella eru que dioae q11 e ns notas do The
souro trnzem como symlJolos !la Ropuhlir.a 
rc tNttos de met•etrizes 7 

Nti.o ó demais repetir. quando i n o disse o 
or;\dor e consta dos Am1aes, que is to é uma 
verd<vie. 

Mas denunch\r um facto dess'l. or<lem ó 
r ebaixar o Pa.rJ,m!ento, é Llugua.gem de ar· 
rieiro ? 

t-:ão, 0 f<lCLO av ilt!l. n quem O praticou e 
n:'lo n q11em o daJUnciou. E, em vez d~ 
grito. qut~ :se lev,;ntou, o que ee deYh\ fazer 
era clemonst:'nr que o Sr. Mini~tro da Fa --: 
zemla não ti uh a reahDeu te posto nas notas do 
'fhesouro retratos t aes. 

Isto não se f~z. uem se pólle fa.zer, porqu3 
nqui està limo. uot t1 em que rigum uma; 
das meretr-ize> mais conhec Ld<~s na Capital 
Federal: SI'a. . Prates. (O orad01· most1·a: 
t~ma 110la do ·The,ouro, 11a qual d iz eslctl' es~ 
tampado este 1·etrato. ) 

Quem poderá negar que esta figura que 
aqui . c~tà nã.o e a. dessa mulher tão conhe
cida.~ 

Não accrescentará ma.is uma unica. palavr[\, 
á Camara que o julga. Para os homeos de 
criterio que não o _odeiam, nem o repellem, 
pelo fncto de assumir na. Camara e na tJ-i-

Mtts, dirão: «não deveis dize1·, deveis pou~ 
par uma vargonho. á vossa. po.tril1.» 

O Sn. . BE:I'Eorcro DE SoUtA-Mas V . Ex. 
póde gara.11tir que foi o Sr . Ministro que a. 
IDttodou est!tmpar t1 h!1 
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O SR. FAUSTO CARDoso-Basta. Responde-~ E hontem quando diseutLt a administração 
ra mais tarde a0 aparte do nobre Depu- do Sr. Minbtro da Fazeuda, um SI'. Depu
tado. · I tMlo pelo I:Uo Grande do Sul, o Sr. Vietodno 

Mas, a ver·gonha e maior · por ser dita do Monteiro, ainri.a vem dizer que «o que o 
que o é, P<•rque está sentida por todos ns move é o od10 ! » 
consciencias? . . . DiP-se-ha que a mente c)os Srs. represen
~ Acaso as lels da natureza ficaram malS tantes do Rw- Grande do Sul está saturada 
firmes depois que o homem as for·mulou. do de~sa política de amur, de justiça, calma e 
q_ue ante~ qunudo ellas, apeza.r de ~esconhe- serena, que alli domina, de modo que vêm 
clda,s, eram roaes. na na~ur(~ ~a,? Nao. em todas as palav:c--as, que não são suaves 

E um caso extr-aordmarw que todas as como as suas pratwa;:; pat'titlarias, odios (Los 
vezes que o orador _ :::e occupa. de uma h~nnens. 
que;;tã~ nesta C;rsa, . os nobres _Deputados ou ser·á que, infelizmente, nunca peide o 
pelo R10 Gran.de Su_l · lhe veem dizer que o orador conquistar a sympathia dos uobres 
que, o move e o odu~. _ . _ representantes do Rio Grande do Sul, ~ntt•e 

E as_s!m que na d1scuss~o d~ ele.Jçao do os q uaes, sem fatiar do seu amigo Sr· . Ger
Sr. Ovrtno Abrantes. que d1scutm,defe1~1dendo mano Hasslo(:her;, ha um a re8peito elo qual, 
o ~seu vot:o ern sepaJ·aclo., o Sr.RtvadavJa Coe~ pt:> nsa,é um dos melhore;; ca.t'acteres d<.l.. nação 
re'l asstm se pronunCiou: brazileira. 

«Não estou offendeodo ao nobre candidato, Retere-se ao Sr. Varella, urn espir·ito, em 
eston affirnwndo uma verdade, vorqne só ha que não l"ahe o que mais admirar, si as in
urna lignção nc.bre, real entre os homens : a :,;pin1ções de seu ttdento, si o~ ímpetos de seu 
dos principio::;; r:orque r,ó ba um hço moral caracler. 
que se não p«rte: o que provêm da pra- Mas odlo ao Sr-. Mini s tro? ! 
tica intE-ira 8 completa da justiça e das irléas Quem mnis atacou a sua administr3.ção e a 
supel'iores; polque só ha um élo polit.ico sua pohtica que o nobt·e Deputado pelo Rio 
eapaz de tor11a1' os ind1vlduoa cluJ';:<1 oura.- Gr,,nde lio Sul, Sr. Germano Hasslocher?! 
J~ente solidar·ios : .o da adllesã.o C•lm_mum e o SR. GrmM,\NO HASSLGCHE:R.- Atn.quei a 
livre a~~s gruudes lllteresses da patrw. e ela politwa do s1•• Ministro du. Fazenda, mas não 
hum:undatl;~. á sua pes~.oa, pJt·que aqui não faço questão 

O Sr: P..i1xtdavi11. Corrêa - O odio de de individuas. 
V. Ex:. está !'id!undo mais alto tio que a jus- o SH.. FAUSTO CARDoso tambem não ata 
tiça.. eou a p· ~ssoa do Sr. Ministro, peio f:teto de 

O Sr . F"usto Cardoso- O meu odio? Con- Ih •· pintar o car·~wter; nüo o otfendeu por bto. 
tra qnem ~ Cnntra o Sr. Ovrdio :\brantes! UITtmdrm, pol' a~a~o T<~iae íquel res que elle 
Nunca mantivu com elle rola.ções d0 es- descreveu, pintando-lhes t: cur·acter intelle
pecic alguma. Como o posso odiar hoje? t::.tual e moral? 01fendcu ao abba.de ele !:la.ye'.:, 

o Si'. Cuss in.no elo Nascimento-A lin~ .. !'lli1· \IiraiJeau, qwmrlo. no pnrlameuto, lhe tra-
I. · ~· çou a psycholo;.da.? . . , 

gem de V· Ex.. l'nz ii.Cl'e( tlat• ls:so. corllo conhecer-se as medrda.~:, as 1deo.s e 
O S1·. l·~u,stu Canlow-A minha lingnn.- principio:; de um neto, de urn homem, ::sem 

gem é a dn Vü!'dndo. Ni'io JJ. dieta outro JIJO- llle est.uüar a. individualidade mentctl '? 
vel nem outJ·o snnlunonto. Oude está a. o1Ieos;1 pessoal em ::;e lazer um 

Eu o o Sr. 0\·irlio Abra.ntes não somo~ tul e-;tudo '? 
inimigos. l1 nrtt 1Lons homc~ns set·em tal. Oh! exclama o orador, digam-lhe que não 
é preciso qn·~ se dê choque entre elles ; tem razão, m:1s lli'o provem poe meio de 
partL ha.ver choque,é preciso que elles coe~CJ~- factos e ele nrgumeutos. 
tam e gyrem 1m mesma esphera d11 ac:t1vt· Mas o Sr. Germano Hasslocber nta.cou 
dade. ü_ra, en e o Sr. Ovidio Ab1·antes nos aqui actos que reri;;rn a mur·alidnde do Sr. 
movin.mos em espberas di:fi>rentes ; 1~nnca Mmh;tro da Fazenda, disse qur.:J havia syn· 
tivemos relações, nunca nos encontl'amos dicat.o se fol'mando pai'<\ explorar·em o Tlle
nunca nos fu.llámos. souro; e disse que, si. o Sr. Julio de qastilhos 

Um choque, portanto, do qual P.udesse .re não 0 apoia~se, resignaria a sua ca.de1ra. 
sult<n• inimizade e odio entre nos era 1m- E como ainda não a resign.:u, é certo que 
pos:;i vel. » o Sr. Julio de Ca::;tilbos o apoiou. 

Depois, discutindo o caso Chapot _Preyos~, o SR. GERMANO HASSLOCHErt-Nã.o apoiado, 
qu·1nclo ex pendia uma argumentaçao relatl- peço a, pah vra para UlJJa explicaçüo pessoal. 
tivamente á conducta, do homem como CJrur-
gião .. disse o Sr. Cassiano do Nascimento: O SR. VIcTORlNO iY10NTEIRO- Protesto em 
«Agora é 0 ataque pessoal, parece que 0 nome do Dr. Julio de Cas!.ilhos contra as 
senhor o odein». palavras de S. Ex. 

Cam:na V. V 1'.1 
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o SR. FA-USTO CARnoso-Póde protestar; o Camnra, quando fallou pela primeira vez 
Sr. ' Julio de Castilllos está com o orador na nesta recinto. Nessa occasião disse o orador: 
guerra ao Sr. Ministro da Fazenda, e, por· -« O Sr. Fausto Cardoso - Sr. Presidente, 
tanto, S. Ex. está com o orador, pois a resposta no entrar pela. primeira . vez no Paria
já podüt ter chegado ao Rio Grande, e ja ha mento do meu paiz, neste Parlamento, onde 
tempo delle ha.ver julgado o Sr. Germano e, a Republica, vi-toriosa pela força das armas 
si elle não o apoiasse, este já teria resignado de nossos soldados, revoltados contra a 
a sua cadeira. mentira imperial que transformou a sociedade 

o SR. GER:t~IANO HMISLOCHER-Hei de mos· brazi!eira em uma, ernpreza de manifestaÇão 
tra que a minha posição é muito digna. aos que subiam; o povo, em uma machina, 

0 s:R. FAUSTO CARnoso-Quem disse· que 0 eleitoral dos governos; o Estado na covardia 
não era 1! Desde muito tempo começou a cÕm· organizada, e a Nação era em uma sombr[\, do 

poder, incapaz de revoltar-se coritra este, 
prehender as inspirações do honrado Depu- porque as ~ombras não se revoltam contra os 
tado, ape11a.s está arginentando, e quando se 
argument;L, as pessoas ficam fora do circulo corpOs qu .> as projectam, contra uma realeza, 
logi.co . A pe'sonalidade de s. Ex. não esta que, apezar de sua omnipotencia apparente, 

já nada mais podia, e cahiu a ameaça de 
em jogo· ' b ld m Ih _ Qual é, dir-lile-ha o nobre Deputado, o um genera, re e e, co 0 o.> ve os muros, 
g rUJlO que açula o odio do orador nas questões arrastados pelo proprio peso, desabam, des· 

feitos em poeira, ao contacto de um dedo ; 
que discute1 . · t t p 1 t d R 

Quaes cs Deputados que formam esse ao en rar nes e ar amen o, on e a epu-
. t b d d blica, assim nascida de uma erupção mi· 

gr~pos ~ ~~~a, porven ura, a · anca a e litar, se veiu sagrar pelo voto nacional, como, 
Pemarn u · .. . outr'ora,os r eis escolhido.>pelarevelaçãoeram 

. O S_R. Vrc~ORINO :MoNTEIRO-::: Hm de dizer I ungidos, com o ol~o sagrado, pelos grandes 
s1 q1.uzer e s1 entender; 1sso ~ao compete ao · prophetas, - me tracei um plano do qual te
nobre Deputado; compete a m1m. nho a. Yontade deliberada de me não afastar, 

O SR. FAU:;To CARnoso-Qual é esse grupo 1 e hei de seguir,_ calmo_, sereno, tranquíllo, 
Será a bancada de Pernambuco? ·será a ela sem per·guntat· SI o cammbo que me 1mponho 
Bahia~ Essa -não póde ser, porque apoia o tem espi,nhos e barrancos, si o mar ·a que 
mGsmo :governo que V. Ex. apoía. E como me arr~OJO tem ?ndas e escolhos, co!? a 
aqui se diz que a unica bancada que faz op- t'esoluçao firme e mabal::wel dos convencidos, 
-posição é a bancada de Pernambuco, deve qne se traçum mr.::1 norma de co_nducta na 

· ser essa que açala o orador. ~'Ida, e abrem ? pelto ao punhal, s1 o punhal 
Mas, diz o orador, entrou nesta Casa rom· ~a consequencut que se ll1e depara na recta 

11endo fria e fortemente contra a bancath de malteravel de sua estrada. 
Pernambuco no reconhecimento de poderes; E:1tre as exigenci:\s deste plano, está, o 
sustentou contra e lia uma grande guerra, e meu apoio franco e decidido á verdade e á 
seu discurso dá idéa dos apartes que lhe deu justiça. E' uma homenagem que presto 
essa banca!la no debate sobre a eleição de aos tlous princi pios cardeaes da vida lhú. 
Goyaz. mana, corno republicano e como cultor do 

Quem então lhe açulava o adio contra o direito. 
Sr. Ovidio Abrantes, a qaem combati:t quando 
a ba ncada de Pernambuco o deféndia? 

Bem-depois, quem lhe açulou o oclio contra 
os-representantes da Parabyba, defendendo e 
votando contra elles, e em favor dos outros~ 

Seria a bancada do Rio Grande do Sul, 
que tomou a peito a defesa daquelles que o 
orador jul g-ou os legitirr:arnente e:eitos p Jla 
Parabyba 1 · 

0 SR. PRESIDENTE - Pede ao ~obre Depu
tado que r estrinja as suas observàções a 
rnateria da explicação pessoal, pois a ordem 
do dia já esta sendo prejudicada. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Quem lhe açulou 
o odic contra o Dr. Chapot Prévost, quando 
toda a Camara o apoiava? Ninguem, porque 
ninguem havia para açular. 

o orador obedece a sua consciencia e está 
no plano que se traçou e revelou á 

Como republicano, porque estou r.onven· 
cido de que a Republica, depauperada pela 
corrupção imperial que a enervou, a abateu, 
e lhe licou nos ossos, precisa, para se farta· 
lecer e progredir, de verdade e justiça, como 
organismos éacheticos, pa"a se reanimarem, 
necessitam de tonicos e exerci cios; como 
cultor do direito, porque a justiça é a su; 
prema vis da conviv,eucia humana, o principio 
que domina os povos, como o sol, os astros do 
seu system[L, a .força q-ue ampara · e protege o 
S3,bio e o ignorante, o rico e o pobre,o forte e o 
fraco, como aquelfe ill umina,sem distincção, a 
purpui'a dos reis e o trapo dos mendigos, e 
fronte sonhadora do genio e a cabeça opaca do 
imbecil, a corolht ele todas as flores e o lixo de 
todos os monturos. Seu brilho e seu prestigio 
pódem, em certos momentos, ser otfuscados a 
abatidos pelos interesses e pelas p~.ixões, mas 
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·bom ou màu gr~do ào homem, ella acah:"t poe i Mas a politica 1 A política não visa a jus
investil-o edommal-o, apozar das ideas que se tíça como o direito, o licito como a moral, a 
contradizem, dos sentimentos que se repet- vel'da.de como a sciench, o helio como à arte, 
lem, dos actos que. se oppõem, e torna-se, o util comQ a industria, visa. o couve
então, ~.nora (·.ulmm>mte de um seculo, o niente, isto é, o lado opportuno das cousas 
m3.rco miliario da.Historia, a cohunna de humanas, pm-;t preparar sem luctas e sem 
fogo que indica. o ca.minl1o ú. l1.umanidade ; e rnidos,as infinitas tratjsf'orm;.<ções a aue estão 
~obe~ana. e in~onsuti.l, como si tosse sup~t'ior su}~itas as socieda~le.:;, e dispor o que e, de 
.as le1s da contwgenc1a, achra-lhe osdestmos,_ modo que o que fot se tru.ns!orme natural
quando os Est::ulos se dereoc<tm, as cívi- mente no que üa de ser. 
lizações se destroem, as ge1·ações mmlam, E o conveniente não é, como a verdacle e a 
e as noções, os sentimentos, os anhelos e jnst\ça, o bello e o util, um facto úeftnido e 
as íHusões de cada época pr-rdem a côr, em· pa.lpavel; é o vago, o callotico, o proteifol'me, 
mnrchecem, cahem e vf~o fertilizar os novos uma. noção que, á imagem dos liqui,los, toma 
id.éa~s. como as t'olh3.s das arvo1•es, p~~rcUclo o o :feitio das opiniões ou dos interesses em que 
seu vigor, tombam amarelias, seccas, a}JOdt·o- assentam; é um conceito Imptllpn.vel que se 
·cidas e vão ajudar o tl'ab::üho inink·rrupto c1eforma e confürmn. infinitamente no sopro 
d;J. terra. Jas paixões qua agitam os indivíduos, as fac-

E' muito difficil, muito per·igoso, eu sei, er- ções, os partidos e os povos. 
gucr-se um altar á justiça e i verdade nos Du.hi, des~a expansibililhlde de idêa que 
domínios da, polit.ica ; da política quo e de ainda ni'í.o tornou con:;istencia, o pred.ominio, 
todos os grandes instrumentos, Cl'eaclos peln. dos ser:timentos sobr·o a. rnzão, elos interesses 
humanidade pa1·a. !'i:a!izm' o seu progresso e p:uticulare.;; sobro os ger<les, as rctalhções 
a nobilitaçào cresecmte de suB. alms,, o unico revoltantes, os cunfli.ct.os que l)a::;~a.m elo in
que não tem, destucar1o, vbi•;;-el, claro, clefi- suHo á cnlumnb, da ca.lumuia á ameaça, da 
nido, perfeito, o s·m ohjectivo. nmenç:1, ao crime, o saerificio col)stcll1te da ver-

o direito, n, lUOl'~1l, a ar·te, a sciencht e a cl<\de e da justiça por homens de cultura, que 
inc1ustrja, out.ros ·tttutos imtrnmentos.dcsti· esq\lecem, na. espllera política, as noções ele~ 
:nados ao mesmo 11'h1, po~snem bem. nititlos, mentares rln, honra e do dever; noçõ,~s que 
üem evi· 1entes, o:; r.lvos que viznm. ntub. os fm•in esquecer; nn, espbora civil ho-

0 direito realiz'l. a juAiça, e a justiça. tem mens que mutilam os factos, corrompem a 
Das leis, nos cndigos, nos principios ju- logica, trucidam o direito, rasg,un a lei e 
rirlicos, nos julga,rl.os 'le torln a sorte, üm es- lll'vstitucm a mo;·al, pnr<l, Cl'uirem -çolitica
'ta\ão c~rto o inubcutivel para se realiza.r; n. ment:J um interesse mnsquinho e .incerto ou 
mot·.~.l visa o licito, e o licito tem n sun medida satit::f<tzer·c:n nma vindictc~ peE:soal, quando 
em dogm•\f:> immut,.~veis, que,ües1lc r, inhncia., são incapllzes de p1•nticn.r f), rw\is insignific::mto 
11os abecrn na conseicncia, um sulci> entre o icsão no w<ds iusignilicttllLJ dos dil'eltos pri
hem c o mal, o qnn.l se vac·, com o tempo, vaclo:;;. >"> 

tonv1mlo rnni;:; pt•c;t\m,Jo c mais vivaz; O oradoJ•, poetanto, scgno o scn plano, 
<t scienc!a roYela a vurd>tde, o a veella.ào eu- obedcnc n.n~ prmcipi,,s qne do l111tG-nlilo esta.
cotlti'a nt::sse~ ap,pa.relho,; logico:-;, que se lJf)lec·~n pnru. normu. <le su;.~ comtncta na Cn.
olt't~"tt:lrn methodos meios, ele a. bm:car e nJD1'<1 dos D.!put:tdos. 
:t dcmonstr·~w. f'<tzenrlo comerg:•· a itH1ucç5,o Nii.o pt'l1tic'n. nem tem 11r:1i icado :.lcto algnm 
c a. deducçii.o, n~ quaes, partíud.o de lo- na. Ca.mar.\, rttw não obedeça tis normas qne 
,:;·arGs difl'e;•entes e sr-gnindo <:nminllos di- levantou. 
~:ersos, a, ,·ão ÜES :obrir no rr1r~n1o ponto. \J;;.scul pi~·lhe n. Camal\"\. o::::m leitm''"• que 

A arte re::liza. o bello e o beHo Leru mr;n. vem provar mais uma vez que é um homem 
medida. inconll'!iShvel m1. estheticn. e na coherente, um !tomem r1ue tem nma orienta
alma humana.: é para n.queUn, o que obe- ção, 1Joa. ou ma, 11ão iwporta, mas que 
deco âs prescri pções g·eometricclS da lw.r- a tem. 
monia drts linhas, ÜtL côr, (lc,s sons, da. pala.- Ninguem, l)Ois, o açula. 
vr;1, na ronl'oducçilo da imagem que snrge do Quem o açula é a ma cons•;iencia, a con· 
(;ommerciÔ admiravel ào espírito e d~. natu- cepçilo qne t'.::m do sen devel', é aquelle -pro
l'eza, do vensamento e da fórma, do ideal que g-rumma, que acab t de traçar, . e elo qual, 
nasce do trabalho invisível, subterraneo, sejam quaes forem as consequene1as, não se 
e tupenüo, da idé':.. asi.lociacb á imagina(~ff.o afastará. 
c ao Eentimento; é pa1 a e.sla1 a n.llna im·· No clm, porém, em que nesta casa se orga. 
mana. tuclo a<:millo que a emociona e a nizassem os partirias para reaiísação das gran
commove. . àes idéas, de qne tem necessida.de o paiz 

A imlnstria. nos dú. o util, e o util tem a para se desenvoLver, nesse dia, será o mais 
sua mGrlidn, certa na procura dos proúuctos, disciplinado dos soldados, o mais obediente 
-o fiol indicador das mces3idn,d.es humu.n:rs. ao chefe que o parti elo eleger •. 
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Disse S. Ex. que o or~tdor se atirou conb\ 
o honrado Ministro da F;lzenda como um 
chacal fiJrioso à carniça ·viva. Quem é o cha
cal~ quem é a ca~•niça? Si u chacal é o 
orador·, o St•. Ministro tia Fazenda. é a c~lr· 
niça viva. . 

Carniça, é carne morta, a carne de onde 
salliu a viela. a carne desrnembmc.la. ca.Pniça 
e Yida são conceitt)S que se repGllem ; pat·
celias que se hw·lent de se t1·ouve~· ensembte. 

Não púde attri\.mir ignorancia ao nubre 
Deputado pelo Rio Gran~!e tlo Sul. juntando 
os dous voc;Lbulos. De· fórma alguma pôde 
attrilmir isso a S. Ex., que tem um dipioma, 
Qlle sabe, que conhece, que lê e que tel\l oc
cupado gra.,\des posições no paiz, onde repre
senb o. 'Rio Gran<ie do Sul, que ê ti.i.o cio; C> 

dos seus representc~nte8, como já ;~llegou aqui 
o nobre Deputárlo o Sr. Germ~no Ha., slochet•. 

O Regimento dispüe a respeito d.Ó pedido da. 
pllavr·a, par·a explicação pessoai, nt::s seguin
tes termo,;! 

«O Deputado que qaizer explicar alguma 
expt•essao que n~o sa tenll~1 tomado em seu 
verdadeir·o sorltido, ou prod uzi!· um f~1cto des
conhecido à Carnat'<l .• que venha. a.o caso do. 
questão, poderá fa:r.e! o. Neste caso, porém, 
não s•,rú pé!l'mittido ao Depntado exced<~r os 
limites rcstrido~ da expli~ll.ção ou· producção 
<lo f;J.cto, pare\ que t iver pedido a pah
Vfa}>, 

Estão se exceflÊmdo esses limit·JS rest1·ictos 
k•çados velo Reg imanto. Portanto, a Me~a 
perle aos Srs. Depl.'\talios, lembJ'il.ll•lo R dis po
sícão ri-gimental, que não se perlllitlam essa. 
libet·d:•tlc, t•ara a qual v. Mos(l. uií,l) póie o.bso
Lnt:tmen ~o 1'<1zer conçessii.o. 

Não pode pois, célrnprelletl<ler que s. Ex:. 
dissesse, por ig·noranci;t, Cll.l'JÜÇa vivu,, uuintlo O §r· -~lie!.~orhl.o ~]:ont .... ~ir·o 
no mesmo corweito idéas nnt.agoniccls. ( ~wn1 !WUl e~rpl ica-: · •to pessoal)- Sr•. Pre~í-

Comparando·O a um chacal, s. Ex. campa- neuts, re-::onheço J quan to é 11rocedente a 
rou o !IIinbtro d.\, Fa~endt\ a carniç:\, corno ob~t:l'\';\~~õ.o que V. Ex. acabll. de Ützer á 
disse. E não o fez ])Or ígnol'ancia, fd-o trn- Camnm, em rel,\ç'io ao5 limites, á orbíta em 
duzindo em uma phrase feliciSôillla o se11 r;un dove grr,w o Depu t::rlo que rem de 1lar 
pensamento que é as te : q'Hl o Sr. Minist.rn a CMnnra. uma o~phcúçao p~s~oa.l ; ob~Lle
da.Fazenda. é uma Cltrníça, pot'que est:t morto cendo, lJOi'tanb, a. admoeib•·~o.o de V. hx_., 
na opinião publica; e c 'lliiJa, porque ainda. I eu n[o nm af,tS t<ll'Cl d[!. le~tn1 elo 1tegt-
está no .Mini~terio da. Fazemla. monto. 

0 SR. BENEDICTO DE SOUZ.\ (com (m·ça)
Esta. eng><nado : é nm bomern eminente e de 
r elevantes serviços a este p:tiz. O Sr. não 
está em condiçõe~ d0 abater niuguem. 

O SR. FA.USTO CARDoso (com tln·ça)- Não 
abate ninguem, pri!lcipalment~ o. S. Ex. 
que j\ traz o ab:1tirn~nto tnD1'fll impresso !li\ 

propria alma (soam o< tym1J1wos e o Sr. P.ru
sidente, debalde, J'ecla.»l•l a !!lle•tç,To), corno 
refugo, que é da nwgistmtura da Bitilia., 
da onda í'vi vt1rrillo parll. um E,ta.tlo do alto 
sertão e de onde volt"u trarHbl'lll<ldo em 
Depuhdo, porque ahi entrou rta ft~.lnil ia dos 
senhOl·es te uuaes da tGrr'a. 

Sr. f'residen.tt?, lm c~rca. tle J l a.nnos que 
o~cnpo U1na cadDira n~ste recin lo; lm cerca 
Ü!l li ;tnnos que t enl10 conviv idu n:t soci:l
bilitlurle <t mnís es ~rei la , na~ l 'ci liit;ÕJ:; as 
ma i~ amJ::tuosas com quasi to los os meus 
collega~. e at~ 11oje (appello pn.t•a os meus 
veliF•:l comp,. nlteit·os), cl'eio qne eo tr·e nós 
>.ó L•u·m ex i:; tido l'olações rla ma iO!' cot•düLli
tladn po~sivol, 1la mniol' deUcath;;n., na reci
LJ•·ochhde c:onlíuua. de aflecto 13 dê ca.l'inho. 
( ilp:.iarlos.) 

Eu, St'. Presi:ient~. occupei o cnrg·o melin
dt•oso íl" I" vice-]lro~ ídonte, cargo qu e V. Ex; 
(d.id,'liml J·S.) wJ Si'. U;·lmna do.~ SarJf,o.~ qtw 
occui"' a Jn·u~idtnc iu) noste momento hour<t 

Tenho dito. (Soam os t!I1J'ljJa~;os; a 
to1·na·se tumuUuaria, pelo que o Sr. 

sess•io com i1 sua COlli)H~tencia o alto criterio. 

dente a suspende), -
]>,·e;;i- Ntt pba.sf}, tal v ·z rnai~ dilUcil. que tem 

Suspende-se a sessão i!. l hora e 25 minutos 
· .. da tal'de. 

n.tra.~·l:'~~sado :• nns6:~ historil\ politica, na. 
oc~a.sião justo.ment 9 t>.m que o Pttrtido Repu
blicano Federa[ s s scindin, e em quo as lucbs 
se tm·nar·am trro int<msas e tão violentas, que 

Reabre-se a. ssssli.o a 1 hora e 3'0 mluutos é quu."i impo~~ível descrever neste moment o, 
da tarde. cuubG-me " desgl'aç:t de occup!lr a. cadeir:J. 

O S.:>. 1?-l'csklc:ntc-Attonção t Peço 
aos nobres Del}utados que mcr1pem suas ca
deiras . 

O Regimento impõe á Mesa. tomar medidas 
energicas, qua.udo forem preclsf.is ; e a Mes~t 
ver-se-lm obrigad:~. a lançar mão dellas, si 
continu:.w a lllscusslio no tert•ano em quo ~e 
tem rno.ntido. 

do presidente da C:tmara. 
O St'. Dr. Arthnr Rios, nctna.lmcnto illus

tre Seuatlor pela [l<\liül., rle1nittiu-s" rlo lugar 
e todo,·; os meus collegas qae actualmen te 
occupam ainda uma cadeira neste mcinto, 
e que a occLIP!LYam cn1ão, podem dar teste
rnunlw da. rnan~ir:• cnrinhoso. e f<entil com 
qno tmtoi a cor>rel igional'ios e adversal'ios. 
e do modo imparcüll , COl'l'ecto, com que dirigi 
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os trabalhos da Camara naquelles difficeisl O SR. Vld·omNoMoNTEIRO- S. Ex. teve 
momentos . ainda a facilidade de vir reproduzir as suas 

E taoío assim é que o íllustre l,eader da accusações que determinn.ram em grande 
maioria de entã,o o sa.ucloso e íllust.re tribuno pa.rte o incidente da. sessão de ante
Sr. Belisario de Souza, quando, em nome lwntem •.• 
elos seus cor~eligionarios, rec~1sava o pedid.o o SR. FAUSTO CARnoso_ Eu vim defen-
de exonera.~·ao qne cu entao apresente1, der-me. 
s. Ex:. o fez accentuanclo com palavras ge· 
nerosas esse meu procedimento e declHrnnclo 
qu~ não , pndh\ uccedel' ao meu vedido de 
demissv,o daquelle cargo. · 

E, poPta.nto, Sr. Presidente, manth'e sem
pre a maior correcção, a mn ior delicadeza 
para com os meus companheiros e colle:!·as, 
e jt'lmais se poucle me Recusar ele fa.lta de 
sentimentos sociaes que eu sempre patenteei 
nesta Casa. 

Ainda hontem,quando o nosso illustf'e Pre
sidente me pedia que retirasse do discurso, 
que eu havia pronunciado, a.s palaví·as que 
se me att1·ibuia ter proferido, dechrei t r·r
minantement.e qua não lJOria a menor du· 
vida EID ret1ral-as si rosse verdadeiro o l'acto, 
nccr·escentanclo. porém, que a palav1·n inJbe 
ci! não fôra já mais pronunciada por mi rn. 

0 SR. VICTORlNO MoNTEIRO- : • • de quê a · 
otflgie de uma prostituta figurava nas notas 
L~ltimamente emittidas pelo Thesouro. 

Posso declarar á Camara que todas as 
encomme)Jrl.as feitas na Europa, são remet
tidas pam a. Casa da Moeda, para que esse 
esta.bf\lecímento veritique si realmente ellas 
estão de accordo com a .l'equi.si.ção feita •.• 
·o SR. FAUi:iTO CARDoso- Uma vez veri~ 

ficado que não foi o Ministro da Fazenda, a 
cnnducta. que elle devia ter . era manclar 
retirae da circulação essas notas. · 

O SR. VrcT(iRINO MoNTEIRO - ••• e o typo 
da, encommend<L e ffi cliS OU menos aquelle 
:;ymbolo que representa na mér\ia a pbysio
,;omia do typo clt~ nossa nacionalido.r1e. 

Eu apenas disse que o nobl'd Deputado pol' 
SergipB seda um empecilho no des0rnpenbo 
de minlm mi:-são, c appdlo para o testflrnu
n!Jo do i llu:;tre m cst.re úa Escola de 1Iedtcina 
que estava a meu lado. 

Posso tamhem affirmar que o illustra Mi
nistro da Fazenda. ignora completamente 
semelhante escolha, que fui remettida, como 
de co:;tume pela Gusa da Moeda. 

Que culp!t tem desse facto o Ministro da 
Fazvn.!a, que cnlpa tem o Sr. Murtinho, qlle 

O SR. FAUSTO CA:lDOso-Ac:rerlito; não ha. incontestavelmente está em um posto de sa- . 
mais dnvid<L soi.J :'o isso. cr·il'icio (apoio.clos), e que representa. para o 

O SR. VICTOHI:"iO MoNTEIRo-::l'est$S con- nosso pRiz, não um nome rlrsconheciclo, ma.s 
díções, ainda. ('ui mostrar no illnstre 1-'re- llffi<L vet•dn.~ieir<~ gloria nacional, q~e _ba _de 
sidente ;ht Camarit que ns nutas tachygra.- ser amanha sagrado pela popu!açao mte1ra 
phicas não trs.dnziam sinU.o as 1)a\avrn:s que ~ornn o salva.tlor rl ns nossa,::; .finanças, co!llo o 
en havia proferida. llaet~r _ela gr~ndeza e prospendade do palZ _na 

Declaro tamlx'rn ao no1H'e Dr:putMlo qne n.rlrmmstraçao do Sr. Campos Salles? (Apota .. 
nem siquer li o:; apa.r·tes de S. l~x. consi- dos.) 
gnrvlos nas nCJtns tachyg,·n,phieas; elles lá Di::se o nobre Deputado, em aparte, que 
estão como forarn to1••lldos. E si. algum en- desde que o Ministro da Fazend<\ verifica 
gano existe, S. Ex. nâ.o eleve a.ttrib!:'il-o a que a população inteira faz uma accusação 
mim, lnHS :;im unic:1mente ao tl'abalh" ta- desta natul'cza, S. Ex. devia immediata
chygr·npllico, não se :podePdo todn:via culpar· mente retirar as notns da circulação. 
aos t :tehygrapllos q1:ando escnp:un alg11ns Eu verguuto, po!'em, ao nobre Deputado, 
apartes, porque sendo as s•·ssões muilas si é possível ao po1ler publico retirar ex
vezes <l!-{it 1dlls, nem todos os npa1·tes podem abrupto da circulação essas notas 1 
ser ouvidos para, serem.tomados. . Vou terminal', mas ante~ defazel-o devo 
. qnobr·e Deputado, CUJOS talent~s so'!-1. o-pt'!- 1leclarar aos illustl'es collegas que ha cm•ca. 
men'o a recon.hecer, tam~em nao _foi tellz ele 11 a.rmos occupo uma cadeira neste re- · 
quando; concluwdo o seu, discurso, disse que cinto, pre~encieí factos os mais grayes de.sde 
eu ha.vi~· chatn;;do ~· E::C. de chacal e o a revolução armada na praç.a. publlca ate a. 
Sr. Mmn;tro àe carmça vtva. tentativa de assassinato de um illustre Pre· 

Não tive intenção nem de uma nem _de sidente da Re.publica e jam~is ~resenciei u~a 
outra cousa. Eu apenas fiz a comparnçao, aceus<~ção tão estrttnha., tao violenta e tao 
q_uerend~ :1ccentuar que o .n?bre Deputado se parcial como a que nobre Deputado por Ser
~~~ha at1r~do sobre o 1llmstro üa Fazenda g1 pe dirigiu acintosa e injustamente contra o 
IDJU:>ta e vwlentamente, com uma sanhaferoz illustre llomem de Estado, o Sr. Murtinho. 
e nada mais. Deante deste facto estranho, quebrei, con-

0 SR. FAUSTO CARDoso- De um chacal fesso, as minha.s tradições de delicadeza e 
na carniça viva. carinho para com os collegas, por não poder 
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dominar a, minhr•: inrlign>~çã:o, ~l)ão vim opp6r diencia á disciplina du pa.I'tirlo a gue pel·
uma, repul'a em nome de um ami go veJlw, ten<:~, Sé:lll, entr·etttnto, csr1uecer a sua i nde-
do velho propagandista de tn~las ns ópoMs, peudcncio. moral, nem abdicar a Ma inuivi
lll~-~ viro em defesa rl~ ;,I ta. autrwirlarle da Bl~- ctunli.i.laflr, emi t.ta nfl pa.rJamAdo suas opiniões 
publica, cuj" de~mc.rr. liz:Jçii.olmpc>rtar-i;t rH\· n i\o contrar-ia~. t o;),, via, á d'sciplina dos~e 
tmalmento na desmor:~liZ<\(ão da arlmini;.;- pal'tirl o. E si assim não fô ra, p"r certo que 
trnção republica.na; que to(tos nós de"etuos o eminen te llrazileiro, o graacle patriota, 
zelar, porque (!li ~\ imp.ortaria. oa uasmo:•uli- aqueltl.l a quem o orador comiJera a maiG 
l iza~ão das instituições q t:}e somos abri - ·prod!giosu mmta litlnde rlo ~w1 P 1l.Ü'ia,, niio 
gados u, defender e arnpai:nr. (il poia<los ; merecia o respe;to e o aca tamento de todos 
?l?Uil.a bmn) . .' · aqu elles qua o defemlem e proclu.mu.m sua 

- · virtude,- mas que teem sua autonomia para 
O S r . GerJnano .- 1B!a~slochell• <t tllrmafem sucts OJ'iniões . 

( pam uma e~pliwrtro t'e~sot! f. ) promette G r·:~ nrle vai ot· ter:\ o juizo que fórma dn. 
oue re~peital'it. a. disp(lSiçilo r<•gin,eutal que personalidudc do S1·. Julio de CasLilh os, desde 
õ oiJriga a cingir -se ã exJ)licaçúo sobrP- idP.a.s que esta Uamara e o paiz !'.1i lm m que nenhum 
expr:nditl as re.lo Orl\uúl' e cujo ~entido viu Deputado do Rio GrDnde do E'ul e u m ma
profundamente alterado 110 discurso que nequim, ru113 sim miJ ~\ bocca. que falla, uma 
acaba de p roferir o seu Hlustre coll.:gn JII.IL' alu:a que ~enb, tuna <:ou:;<.:ie.w:iu. que pal-
Sergipe, o Sr. Fn u~to Cardo~o . pita . 

Tln ha feito o propo>ito tlrme de não n;ais Criticou o orçamento da receita e externou 
se ocCUJinr do rl!'S nm ptos J'clbrcnt.es ao Sr. suns opiniôe~; nws fi.J-o imli viclualmente, 
Ministro da Fazomln, :.wlwnllo 1JUC llr.via como l"t?pl·esentt1Ht<; da Naçiio . 
cumprido o .>e u deVel\ direndo o qna di~se , A polilica du partUo 1epublkano do Rio 
nas sessões em que so discutiu o OrçaiMnt o Gl'nnde do Sul l'Ó :e te!' um ~oipa d e viste. 
da Reco',ta. (lifrerenta dl' owdür' ; ella pódr. pemn.t• que 

O Sr. F"usto Cardo:" '• Jalvrz :mimado de um nc:i llla dos dos .drcs acciden t ; I C~ dtt polit ic:o 
s<mtimento deperversid:.ide. imag-itKu qnr. JHl· tRt.:i. o Y~sto 1•1:\no t.rr,.,;.n(lo pr;\o ~r·. Mi· 
desse croür para o orador uma s iiuuçíio dil1l· nis!ro !l n F<lZ<'Drla , qu e 1nerece o seu apoio ; 
r.il n est.n. r.arnnl'a.. sit.un~~ o em rjll(\ sr.1a p!i!r- ello. trôde }Jf'IBill' ()Ue, a à l>spe;to !los a~ci
som\ li,lttdc t ivefose d~:: ( sbarr;;;l' dcil11te t1os t!'~ntes, h"' uw objectiYo m úr!O qus supera. a 
iotel'csses do seu purlido <' dimir:uir ou t udo isso e qUG.;; a canv<lnitmd" pakiotica, 
an:esquinltar es,;e par tido, qu3 o orador se do momonto ;;ttnul e:11 t r•:nsigi:- com <;~ses 
ufana t!e rep1·esentw nesta Cas"' de Con- pontos ; mas o o;-u.:!or ~ ~s i m não ooteudeu 
gr llsso. ind;Yi<lnah.l1tmti'. e xternondo e e;xpontlo corr.-

Nilo ! O orarlor mantem-se nesta f.r ibmm sincf:ridade suns id·"ts, que, corno hCJnt em, 
logicamente e nii:o preeis:t ratir•:;r tlo~ seos ainda hoj~ susteula . 
discursos uma só palavra, U ITla ~ó viJ•g ula, E,h;n•r uu dc:wte da. voniade <le seu par
porque tu •lo quanto à i,H\ e aftil'mou e~tá de tir.lo? Teudo atTinnailo que resignaria o mau
a C!'Ãl:·do com ~ua con:;ciencia . dato,c·H;o JHÍ ·1 (osse apoiado. su;t JlnSi<:;ão aqui 

Pótlo ;lecla.nw rles:;f'.>om!lratlamcnl c que q ucr <liz.-r que o Sr. J ulio de Custi lhos esta 
.iall1a1S, trat •nc1o dc.s publ tco~ neg• mos o tloa do J·l<Wo nceurdo <'om tudo fJunnto o or ndot• 
Jote:·eSS(lS i!o pniz, des~en l l f.tze:· inSil\U;J.- ~filrmoU 11'-~ta Ca;j>. , e 11~111 O illustre chcte 
çõe.s á viil1t ptn•ticu!ar do q:wm quer que 

1 

pocl ia quorel' que os rcprc,e11tantr!s do Rio 
seja. (apoia1l ·J.1 ) ; nem mesJJJo Jrtuwa liis(;min Or:dHlé: do Sul não tive:;sem o direito dH· 
individu:tlitla1\es; ao contrario, r,z ~empre pens:J.l' ~inii,o como s. Ex . 
abst rncçl\0 de indi\'irlnos parti. s~ manter tHl. A!(Ol".l. di?.el' qu,c, elle, o St' . Julio de Cã~ti
esphern .supetior o serem1"l.los iuteresses de lhos . apohl as irléas do o: a dor, é C(I U:' a di· 
sua Patl'i;<. vers:~.. Mns o nr.tdor nu11cn. dbse que, do 

0 itlu,tt·e Depuln.1.l0 por Set'gipt•, pera- f~eoto do Sr. Julio r.le CastilllüS JJ1\o ~ poiar 
rando a.dmimvellmmtc, com o e::;traor·di~t:nio sua s ii.lón~,ro•nlt al'ir~ sua renuncio. ;] U; cadeira, 
t a lento que ninguem llHl poderá negr.r , h· de Deputndo ; o ,1tH'> dis;;c t oi o seguinte, e 
mentnva d e se conSCi'VM' isolado uo S(;.io r epete : «Si o ~eu par tido con~i!lera<se a. su a. 
desta Ca rnar&, sem se apoiar em um partido, nttitude nt:st e. trliJtma cor.r,p ;·orue ttedora á 
e justíftc().V;l sua. ncção como filha exclusiva política nacionul. nil.u tl!o l'estaria outro al
de suas paixoe.>, qur, nilo ~e continha dentro vHre sinão 1tl1ontlonar ~ssc cargo, visto que 
de \lru par tiu•) e oll:!ei·vuu q11u, ~ i aumz;bã ~e nlto querln. ser um cmpecillw ·a uma entir.!a
formassem partido~, havia de se eneo~tllr a de que tem mais l'csponsabilidude~ do que o 
um delles para ser o ~eu soldado mais di sei- oradO L', inrl iviàualmenre» . 
plina.do . S . E x: . não póde estranhr.r que o Hespondendo :t. um a-;:.al'le do Sr. Victorino
represen t.an t.e do Ri<l G1•anrl<\ do Su l , que no 1\!outeiro diz que o S1' . Julio do Castilbos só 
seio desta C::tmar·a j ã. fJroclamou a sua oba- r,óUe accOI'(I& L' ('nJ ClUC cada um dos repre-
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se. nt.:n.t~s u_l;;, ~~~ .. Gf'aJ;d~ ~-~Sul póde, __ através I E: annu_·nci_:~daa continna.1~ão da vo_ta,ção do 
das .,.u.t.:• .op"1.ot,., mtllv,duaes, do SfU syste- pr-o.Jecto n. 9b A,do 1900, com o pare,·er ~obre 
ma de cntwa, I'Cr o;:; factos e analysal·os. emendas o:ffecidas pal'n. a 2 1 disnussiio !lo Pl'O· 

O SP. Jnlio de Castill1os ou,ant<~s. o parth1o .ie~t~ n · ~6, d,est0 an~o, que fixa a de~pezã :lo 
repuhlicnno do Rio Grnnde do Sul, porque I\Iim_!ter-w aa Marmlm para HWl (2a dlS• 
este partido é cll9, ni'io se surprehende com cus~ao). 
esta declara:;:i:io. Fni ehito por esie partido, E' anmmciada a vobçKo da segninte emen-
qne até ao pr•esente moménto n5o llic retirou rlu, oD.'t;redda pelo Se. Neiva. 
~• confiança cm1feridn. JJllfl urnas. 

Q 
,., 1 ,. . , 1 . " . .~· .. •'· , ~< A' rnl~rica 12--:-Accrescente-sJ: sendo as 

. "u,_nc:O ?C.~~~~~cn~ a urlh_u,!a .P~r::t. ctl~vUI,l~ fl pa.trO-lllOI'WS }H'OVHlas nos termos da. lei 
rc~-,1(:,1, anmJchU.-o o~ deseJo p tLriOtwo í1e c.•n- n. 478, de 189;,1,» 
tt'lbUlr J13l'rt a soluçao ;lc r)roblemas que con-
sidor·n. vitnes; n5o tinlla. em mente o.tacs.l' a ~ T ._ 7 \ 
personalidade !le quom qmw Qtn SGja, nem o .... ? ·;ll~: Nil~l. .:.,'21. (pela on.e;ni-Sr. Pr~-
fcz. Assim, pois, t·stá d(lntl·o tlo P<Íl·Lido Re- ~~tlljn!e·. c,;z a lillpr>ens.L ~ devo nella ncreLd· 
publicvno do !llo G:·ande do Sul, tão digna- ~·w,, J:l_orq~-~ Ü~élla .. proceU:J, q~e ~l:uve. u::l::t 
mente, tão !ogicarnente correcto quanto qnal- lle~~~;~ao1 ~"1, p~dac~.?·. C.'~~o ,ObJ:-c_ttvo ,fot tt.1-
ClU·Sl' dOS seus i!lnstre~ c __ -r-nn'J.•)}•->J."''"' ,'"' tar ,),J üt: üc.OllO_nH,•S, tl_c._.n .. l_O rl~SCTI. t,)J\Q (\U/3 

'"' :s l' .t~· •··'"' .-.:; Ov Re vnta•T:t '1 f·yot• le tu ·'o 11 tnto fos e representnç~i'\o. Póde nmrm·H' quP o ~üll P" ,._ ~- - . ' ' < ,, ' ~· . I q ·.' ~ 
tido niio se julgou ofre 11,lido j)el~ D~puta·l~. {;c~~on~w,.' ~ _contm t~lcl?_ que d1sse~se re
que, nesta. éas~t assim ~e mmifo..;tand<•, a\ spel,,o a. at\,mento de aespeza. 
proposito da admi:dstração pulJlica, do p dz, ·~emenda que eu formulei ni'i:o_foi enca.
us~lva de um r!ir•,:ito sng-rudo. cxbrn~•udo wrc raan. por esse p~n~am~nto~ e _p:-Jt' 1~so devo 
?Piniüo indivi.lual, qne ulias não eneontrou fa:wr os~·, consJdei'~tç:~w a C;rnar<"L •. Essa 
eco n0sse p:ll'tido. } .. ~itunção f'oi E'Sor.t e emenda e, u~a emenda econ~ri1lca (apr;zado~), 
as..;;im o O!';l.'Jor acceünu a, assumindo in iot 1un l.lorq1:e.elm 1myol'tt. n:.t. cessao 1~e n•Jmcaçao 
suas respc.nsabilidades e pes,;oa ~.Ü!~·umu. que ue ofllcHles !'E!w!'mnc!os, nomençoes que tra
~ouh~Çi1 o que seja diseipl,uHJ, paeii~IU.ria., que Z':'ffi .angment.o ext.raortliwwio d,J do:speza. 
e :m11s q ne tudo, poder-a levo.ntar· fl. mã.o e (clp~uulos ·) 
atirnr-Jhe a p!'ilneirt~ polra. Portanto, Sr. Pl'esideute,ha tola. economia; 

a Cam:_tí'tt tleYe v:1tar por- ell.i, concorrer para. 
r1uc essa medida s,~ torne uma. ro<~lí·.b!e, por 
i.ssn CJllí', além rk sr:::r· um acto d.e ju,~ti,;a aos 
pequenos, :1os pobres, ncs 11uroilt!es mari
IJltuiros, que ::ó tinlnm essa asplraçã•>, vem 
eoncoTT\::t' D<~rn. u.ma economh~ real e oositi
va; era o ·quo tinha a clher·, a Camari.L fa<;u. 
o que entender. 

Posta a votos R referida emenc1a do Sr. 
:1/d\·a, reconhece-s'~ terem votadü rt C<tvor 
•13 Ddput.ado':~, c contra 40. (Totd 83.) 

Compancem m:tis os St'i:. S•2rzcdcll·1 Cor
l'f~1\, Jos::l Euí:::hio, Anizio tle A \,1•ou, Jor..qa·:m 
Pires, Vii·gili11 Br·igido, Jui'io L()pc-s, Fl'edl'rico 
Borg.'s, Sc!·gio S:: boi<t,Pl~rdt·n. Rei.'<, Lítwt Fi
lho, Tei.x:uir·:L t~e Sá. nomes ele M:a,tlo.:;, PoreiNI 
de Lyra, !vi •l<:quias nonçal VtS. Fsmcr::ddíiiO 
Bandeir:~ .. Curnelio rh Fonse0~1; Juvoncio de 
Aguiar, Uudrigll•·:-l D·JJ'h, Feli.x Gaspi1r, Ma· 
noel C:1etan•>, ~:ttyl\1 Dins, .Auguiito de Frei
tas, Edunt·do luuuo:-;, Dionysio Ct!l'qnoir"õ:l, 
Galclíno I.m·,,,tn. H !l'Cldía de S:1, Cübo do.-; 
Reis, Irine11 Micll:<(LJ, IIeciq1n Lagcbn, 
Nel~on de~ V:\;COncello3. 0.-c;u· Godoy, Au- O§:·. Pl!-e~idente-A Mr·~:;R qu:Hvl.o 
gnsto do VnsctHlC·ll lo.;, St't Fl'eil·c, D,•ocdociano nnnu:wiou ns votnções fui porqtvJ a ll!-'ta ctn. 
de Souza, Niio f'e•;anlw, Ptn'•Jil:u. Lima. Ho· por:;:t uec:usava a pt·csença de 115 Dcput:\dos, 
dolplio Abi··eu, \'il'i:'l.to Mnseaeenlws. Jos~ Bu· entPnbl!lto, Ye1·ifkn.--o que só Fe ::ciwm no 
~lif:tcio, ~donteil'o do B·l.ITo.~, Penirlo Filho, t·ecillto 83 D~rJnt.ldos.Não lm llUillCI'O, -ra;-se 
.>'lionteiro d;. Si:veim, B:tuillo JJ;trro~o. Ro- l>roccder á clwma•!a. 
t.lolpllo Pai-iiio, Lalll:lt·lille, P:1.dna ltezeu•le, Procedendo-se il cllarnnd;1, vcriRcn·sc terem 
Bueno do Andríi.lb, Adolpho Go1·do, Eiias 1 ~c au:::ent'1.'1o us Sra. Fmnni:"co Sá, Lirn:c Fl; 
Fausto, Teixei1·a BraGdü.o, Benedicto de 1 !lo, Fausto Ct~.rdoso, llodrigues Lm1n, I-lere
Souza, B:.u·bosa Lima, SoarG:> dos SantC>s, dia !le Sá, Celso dos Reis, Monteiro de Banos, 
Pinto da, Roc;ha, Vespasiano de Albuquerque, J\lonteiro dn. SU ~eira, Rotlol pho Pa1xüo, 
Alfredo Varella e Campos Cartier. Pndun, Hezende, Mtranda Azevedo, Xa,vJer de 

Almeida, Anreli>J.llO Barl)osa, Pinto dtt Rocha 

ORDEM DO DIA 
a Campos Cartier. 

O §i•. Pre8idente- Hrwendo nu- 0 !§r, PresEde:u!te-Respon.d.eram á 
clw.m~:tda 101 Deputados. 

Inei'O legal, vae-se p r0ceder ás votações (las 
materias inàicadas na ordem do dia. Fica adiada a votação. 
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Contimü a. :3" discu>"süo do prn.kcto r1. 70 n, I e4ar nelb citado o artigo que n![ltella Jettl'f\ 
de 190r), com ]lflJ'ecer sobre ClfiGudaB apl'eseu- fét·e. 
tadas par•a ~l" discus3R.o do pr·ojecto n. 70. Pa;;,nndo ti. emenda 23, louYa o uroccdi- ·· 
de~te <llHlO, que orçn. a RFCE:ita Gel'al da mento ~cc ,,w•ilaticio tia baJJ<.;<tlla mfneir·a. e 
Republi<'a para o exr.l'crcio d<1 i\JO l . lamenttc f]Ue lJm& sn" nã.o tíve:;se t;•lo, como 

Tem a [Jabtvra. o !:lr. :-.leiva.. est11, p<~t'ecer l'a.vorttv<llti\1 Cu:nmissão à.e Or
çnmc:ot.o. 

Conco!'da com n emenda 23,do· Sr . Eduardo 
R;uno.•, wnconla ta.m1J,Ill com a. emeuJa lh 
bancn·la rnin(JÍI'lt tuot\iticad.a, d iz mal, c omo. 
em<mda uwdi!kada (la lJanc:•.cht miDoira, em ' 
rela<.~ão (·l::; agua~ ~.ru~usa.s. 

O §1·. ~'ei~'a-Continúa osru discnrso 
sollre o Orçn.:uonto dn. Rccdtn, intei'ro<liJli<lo 
lll1. ~e-ss:\" ~ IJ trr in r ~ En plí r a. rpw tw>sa. ''~S' à o 
ostavo. um pouc:> incommo•'ado, o qne J\cz 
não fi?Urat· na S,l.n UI'a;;ão R~uella. nlacridade 
que o car.,cteri-.a., fie!llpt'e que assurna a 
tríhnna. 

E; La m sentido com a derrota que lhe 
par.e··ia inevit•1vc·l, rlos pequeuo:J; poré<n, hoje 
esta. nun~~ ~ati."fHJtn, por can:-a rla, votnçüo que 
foi feito1 lla \)D\lCo~ monwn lo~ o que lhe v e in 
dar tllll?.,;; c,, .. tas esp-r:-nç:<s. 

Ten1 o <en s. btn é, o seu sún, ::t emenda. do 
Sr. R cl·•lpllo l'•lixiio, deter·!·niJJ<lndo que os 
,fth:i.,fs tl:l Guarda Nadonlt l \'O·:!etll requcl'ill' 
prurog••<.<lo de JH'nzo pam pag;l!W:J• .Lu Lle suas 
p~ teu tes. 

E>sa '!menda. que !11e motivou esses SE'nti
menw~ a dos paWões-món's rl:tB ,\1 fhJJd•'gas, é 
urmt <'menda econcJrnic·<' e lllu ece o apuio dH 
Cama•·:t. 

O or:tt\nl' p~~sa a an<1l ysar as eme1Yl~s con
tidas 11 u O•·•;:• mento da Rereit;t,. 

Cun·:on;a c;;rn a e1 1 en ·a do Sr. Joaquim 
Pire~ Pkvan•lo ele I :OOii$ <t. '2 :OrlO$ o im
po>to }'<>go rmnuatrneo te p·olrts cr:m~ de sport 
de qualquer o~p~r:íe. Ollst·J'Vtt que uma. 
emcnd ., qtw fig'lll a no impres>o de da ter Bido 
enviaci:'l a Col<•misoã.o de Ti!l'i!'ob como foi 
uma uo oratlol'. 

D:\. o ,,eu apoio á emenda. do Sr , J\lfrc•lo 
Varei !a o •;utros r e llre>ent•ntes do ~~~ta !lo do 
Rio Gr·:~n<l<l rJ,, Snl, rlelerlllínando que o 3.r
renr!amentu <tas ~stt·adns <it~ r.,r·ro sejl1 feit,. 
u.d ·1 ef~Tn~~.i unt do Con~l'es~o. 

Au:llyo" o J•a:·ecE~i:· · contrilrio que foi dado 
peta CoJ:<mbH'íO e!ll reh>çao a sua emenda.. 
~es tr' P'• :eccl' lm a. b lLeJ:!l. do inc"mpt·ehen
siv~l. enr.r·,; outras cnuR .. S pr<~rlue, fa lla na~ 
paixô< s qne pórl,-m sei' <H't·ntlid.,s uo parht· 
)'Jl<;lJto. Niio lia ~s,as 1 abões , tudo á cu.lmu, 
um~· r·;tlmn. mais~ rm doce .. . 

A erne,,ila do Sr. B3r·bosa Li mrt c outro~. 
gat'll n r indo J108 ~~us Ioga l'f'S os empre;;ados 
antJ!fO.' rins <'.Btnu1a,; de ferre•, na !Jyp .. the~e 
de serem :wre11oadas, t·;·ve tlm he lio par~ce1', 
muito clreio de palavr€a do bonito mHs, ter· 
mina. contr·a. a emenda. 

Lern ••J·a·>e, por J>so . do Sr. Monten egro 
qt1e elogJon alguma~ ernend:1s ap1'esenta'l as 
pelo or;lilor, mas qne não lhes dava o seu 
voto. 

Qunnto á emenda 19, deixit de tratar 
mais demoJ·adamente, pois Ltue co1rtém as
llUrnpto de que o orador nac eutende muitv 
bem. 

Refen -se a. uma em e nda. do 81·. Paula 
Ramos, snpp1·iminrlo a lettra ·~ do 11rt. 30, do 
projecto r•or incuu~tit u cinna l, e que teve pa
T€Cer eontr·ario da Coromissão, apeza.r de 

g;crovc>u na mo.r(!em do impresso as pa.
[,vrn~-iJWiiO bem-em re l;;çáo a. u um emen
da. do Sr. l'a.nltt l\nmos, ll talilhm•.lo cuuLiuua.r 
etn vi~,w e·Jrla~ dispas ções ri os Orçamentos 
~utcriure•. e <:ncl:t que, ;d iúo, teve parecer 
!'t.<voravel cl.a Conllnisai't.o. 

N;'io anal,rsn. a ;o·menda. n. 41 porque é a! h
mente tln~H ICP i ''i1 1 mas concOI\lil corn a sua 
idé<~, coJJfii!'Jn:trldo-s•: eorn o parecer dado 
p.1l · Co· •·m h<i.o d c Or•;anwnto . 

Comt m\o a•'.ha <\U'ó a. ··meml:\ é ~e, ,•od.i ::< e 
q:zc •h;vi11 SH!' i'eit" lta mui ~ tNnpo . 

Diz fJ.Ul! leu todo o c:d1edai economico 
Hnanc•'·i, o ex;•J'nLlo I to p~.l' t' tWJ' que di :;cltle . 
S. E\:. o r••lat,,r f'az nma digre,;,ií.o peltt 
Ellrnpa o por p:tiZ<'S pet tencentes :~ a ntros 
cr;tll.illentcs, f'l'in<:ipalmente r.m r elaçõ.o á. 
<:I!Jen(k iJHto aug nw:tta o :mposto das compa. 
llb•a;; cslwng~inJ~ de seguro~. 

Já, q uanrlo Deputa.do estrtdon.l da Bahia, 
dcn a S\lll Oidniiio a. respei to . [Jot· íntBr'medio 
dess,,s com p:< nliiil~ vão milhar~s dB conto~ 
par~ •~ Eurnva. qiJe ]io rliam ser em pregados 
na l<~dust.ria nHcíon•tl ou. pelo m euos, n a. 
cnrnpm ele apolice:; da di vj,l a p itblka. Aclm 
quo est:c ~<~bid;L de dmheiT•o concor-re p;.W,\ a 
baixa do cumbio. E·. pois. veh>. e'nenda. e 
cont<·a css;; drenagem uo 1iinlw iro bra zileiro •. , 

Lê o pilrecel' ria Comrnissão r\ 1~ Or·ça.mento 
em lTlação n UlWl outr<L cme-nrla. Es:;e pa
re~er. rech~iarlo ill\ - H(io póde-<tr'{o pdde
.teu-llle ;L üléa de ecllos de uma desordem d3 
rua ... 

Mas nes te pa.reeer o r elntor nilo foi só á 
Eul'op;l, foi ao Can<tdâ., á Aust ralia, a Colonia. 
do Cabo, etc. 

Rejuuíla. se corno plil'lamento p ois quo3 na 
sub-•·mend<' feita. em relaç;i o ils com pa nhia s 
rle ~<'guros ba um paragrapllo Lh:te l'minando 
quo o «r'eg ulnmento expedido será sujeito it 
approvaçã.o do Congresso. » . 

Diz r.oncord<~r com di versas emendas apre
sentadas pelo Sr. Serzedello Corrêa, mas não 
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-;Jórle dar o st>.n :J_s,...entimento á que determina 
que cada oh1·n. que f(n' publíca!~O. pag:1rà o 
:·egistro de 2$ ú. Ui bliot hee~t Nacional. 

Só nest·1 emenda. n:i.v está ele accordo com o 
:illustr,~ r·~latol'. 

A ceei ta tam hom !lo Sr. Serzede\lo as 
emendas pr·oddeociando sob•·e as notas-recla
me, cujos inconven ientes cita, embora nche 
que l1H.3 rednlas nào eleve fiaurar somente 
armas e escudos, mas sim Ul.miJern a lguma. 
cóusa. que tenha. a sci ~? ncia, o cornmHcío e 
as lutes e mais cousa. que faça Jla.rte das glo~· 
rias do -pa\z. 

Acceita a emenda n. 52, do Sr. Augusto 
Severo, tnmbr~ rn a de n. 54, que trata do 
abastecinJ~IJt•) de ngna. 

Está sem uma gott:t deste precioso liquido 
em sua. rcsidencin e sabe as to,·turas que pas
Sil, n, população desta. capital por causa da 
faltn, <!e a~ua. 

Pede a, :Onm; q nc o protcjn. atim de que esta 
emenda S<'.Ír1 :tpprovada. 

Pas:;a a t · elel'ir-~e a. um:t erniln<ln sobre a 
cobra.nç:t de im po:-;tos :::obl'e vcneimentos >~ ccn
mulados. l•:s"il Ctttell'.l:1 é sua. isto é.~·na ú uma 
maneira rlo diZ<'r. pois que plngiou-a, fez 
mais do que plagtat·, copiotl-<t ipsis verbis 
de uu:a emenda :e prcse ntad:t pelo ~1·. !'1-'Tal'tins 
Teixeím.. D· claJ•a dat' o ~eu v·oto á emenda 
sobre o ímposr.o de 1'endas. e a que autol'iza. a 
venda de f:Sbt~npilhas de eondtmo a. nego
ciantes tern t.nrnb,·m o seu voto. No pa.recer 
se diz qne nã.o ha reclamação, mas o OL'allor 
sabe que ha. 

Trata 1.1;;!. emenda reduzindo o imposto do 
fumo e espl~m que a bancada mineira pre
ste-1 h e o ;.;etl a paio. Já tlescobJ 'e mesmo q ne, 
na occa.sião de ser essa emenda votarht o 
presidente d:t Ca,rnara, illustl'e mineir·o, sen
tirá o h;tinismo embtu'gar-lbe a voz e pr·o
mmciHá mmto pacatamente ns terriveis lHl
lavras «com p<trecoe contrario da Com
missão». 

Retira a su :t emenda sobl'e os ph(:Jphoros. 
Desde que !JllePt-111 l'egeitar toLl;~.:; as emen

das relat1vas ás loter-ias, que caiam essas 
emenrtas e agnarde a Cama.ra a discussão do 
projecto Pinto d :1 Rocha. Quanto ns emendas 
sobre tnrifas, acceitns pelo rel<;~. tor, o orador 
sô tem louvores para ellas e pR.t'a o parecer 
que sobt·e ellas l'oí dado. 

Poderia ainda tratar de oütros muitos 
assumptos qne !;;e prendem a este 01'çamentn, 
mas sente-se fatigado e vae termiuar, dei
xando para outrn. occasião as considerações 
sobre a falta de relatot•ios de rer.-artições 

csubordinadas ao Minister·ío da Fazenda, sobre 
os creditas extraordinltrios, especiaes e sup
plementaJes que tantu augmentaram as des
pezas, tornando insui1Jcientes as ve1·bas vo
tadas, sobre a conversibiliclacle do papel 

.. moéda, soure a, lei da taxa cambial, etc. 
Ca.mara V. V 

Antes, porém, <:e abandonar a tribuna, 
·aprecia v<ni os trechos dn eelat:orio do Sr. l\li
nistro da Fazendv para m< st. r·ar que o cal
culo de nrna tc:txa. permaneute de 11 cl. e 
pouco não viugou, subindo já. de 18$ para 25$ 
o valm· do soberano. 

Pem;;1. ter cu rtipr-ido o seu deve!' discutindo 
o Orçamento rla Receita, como tem rli::;cutido 
outms e c0mo rliscntirá os qu:; vierem, pn
fUl '•ndo pdüs i11teresses do r'ovo que o el0geu. 
(0 Or(tr/OJ• e Cll111]11'·i mentai.lo por todos OS cal
lega> presente.>.) 

Fica a discussão adíad<.t p0la hora. 
P<t,:;so.-s<e á. hora destimvla. ao expe-

rlil'Dte. 

O· §x-·. ~~, ~k. ... cretarEo ( ser·vindo 
de i '') procede à leitura do segu inte 

EXPEDIENTE 

Oflicios: 

Do Sr. 1° Secret~trio do Sen;Jdo, de 3 do 
corrente, ren;ettendo os autogriiphos das 
re:-oluções do (}.~ng resso ~.; ;wiona.l, tlevida
men te SJ nccionados , um qne autor JZ1L o Mi
lllSterio da [ndustr ia., Vi ação e Obr:•S Publi
ca.!! a, abrir o cr-e(tito de 86:200$8:32, -pa_ra 
pagnmrnto de juPo~ ~nr·n. ntido::; i1 Oo;-;;r,aqnie 
A.ttxiliu.i1·e des UuJmiHs ('e fei· rw Brds-i/. e 
outJ'O de 1:?. :000$. supplf,mentat• á v.,t ·ba 13a 
do art. 21 da lei n. 632, de 2:_-; do novembro 
d ~1 !8D9-Pe;;soal de escl'ip ~urlo du. 4 ú iv".'!:fto. 
Inteire da, 

Do nv .. smo senh.or, de 5 do c :J;'l'f\ l ~ te. trnn
smitt.iudo a esta. Cuuw.n:.. um Jus ;,mogC'a· 
phos da resoluçã.o elo Congret;o N 1cional 
pt'orcgando até o dia 2 ele outubro do cor
rente anno o, aclual ses::ão do Co:Jgresso 
Nacional.- ltüeirada,. 

Do Ministedo d tt Industrii.l, Vhtc~ão e Obras 
Publicas, de 5 do corrente, c:nviaüdo a se. 
guinte 

l\mNSAGEM 

81's. Membros do CongreE:so N:wionitl
Transmittindo á apreci~1ção do Poder Legisla
tivo a exposição de moti\..,ns que me f'oi diri· 
g·iria pelo Minist.ro de Estado da. lndustria, 
Viação e Obr<kl Publicas e ll<t qual se justi
fica a. nece;,sidade de ser ainda aberto a esse 
mínisterio o credito snpplementar da quantia. 
de 287:894$920 para ser applicado,junta
mente com o saldo de 85:178$493 do anterior 
cre,lito, á regularização final dc.1s despezas 
pertencentes ao exercício de 1898, pagas pela. 
administr•ação da. Estrada de ~~erro Central do 
Brazil, sem registro no Tribunal de Contas, 
solicito a vossa autorização no sentido in
dicado. 

20 
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Capital Federal, 3 de setembro de 1900. 
M. Ferro.z de Campos Saltes .-A' Commissão 
de Orçamento. 

Do Ministerio da Fazenda, i!e 11 ue agosto 
proximo passado, satisfazendo a requisição 
desta Camara no officio n. 122, de 27 de julho 
findo .- t\ quem fel. a requisição (O Sr. 
Deputado Firmiauo Pinto). 

Requerimentos: 
Da Co'mpanbia Estra<l.a de Ferro S. Paulo 

Rio Grande, solicitando modificações no seu 
traçado edesenvolvimento de suas linhas, S'c> 
gundo o plano que apreseuta.-A' Commis;ão 
de Obras Publicas. 

De Alexandre B•l rbost~. Lossio de Mello Mo
raes, inspector de velüculos com exercido na 
Repartição da Policia, solicitando um armo 
de licença com vencimento~ . para tra tf\mento 
de sua saude .-A' Commissão de Petição e 
Poderes. 

De João da Cost11 Cirne, amanuense ar
chivista da Faculdade de l\Jedicina da Bahia, 
solicita.ndo aug-mento de vencimentos -A' 
Commjssão de ~0:-çamento. · · 

pação dos institutos da moratoria e cessão de 
bens, parecendo á Commissão que eram 
institntos obsoletos, ·oriundos do direito ro
mano e que, nós seus intuitos e nos seus fins , 
já fizera m a sua época ; mas, esses fins e 
esses intuit0s estavam terminados· e · não po
diam aEsentai' no nosso regimen actual , que 
é muito clifferente daquelle que figurou entre 
os romanos e de que faliam as Ordenações. 

A Commissão de Constituição, Leg·islação e 
Justiça .reformou a lei de f'a!lencicts neste 
ponto; tornou mais rapiuo o seu proce3so, 
porque tlessa rapit\ez não só depende a salva- . 
g-uarda dos interesses commerciaes, como 
ella impede, por outro lado, que esse estado· 
anorm>~ l do negociante se prorogue indeft ni
damcnte, de modo a prejudicar os seus ·pro
pl·i os interesses e os interesses do commercio. 
(111uito bem . ) 

Vae a imprimir para entrar na ordem dos 
tr<,balhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 143-1900 

O Sr. Seabra - Sr. Presidente , em 
· nome da commissão de Constituição, Le;üs- Reforma a lei ílas fallencüs (dec,-eto n . 917. 

Iação e Justiça, de que f'<tço parte, venho rle 24 de outubro de 1890) 
apresentar á consideração da Camara um 
projecto de l~>L · o commercio desta praça, Póde-se dizer que as queixas levantadas 
como das demais pracag da Republica, tem pelo commeJ·cio desta praça e elas pt'incipaes 
levantado granda clamor com relação á pt'aças ua Republica contra o decreto o. 917, . 
actual lei das fal!encias . . . de 24 de outubro de 1890 (lei das fallencias) • 
. Inqnestionave lmente, 0 decre to n. 197, de queixas que ultimamP-ute tomaram a inten-

1890, elaborado pelo Governo Prov isorio, foi sidade de um c!amor-teem por unico objecto 
um decreto que s:o tis.fez ás exigen()ias do mo- os abusos e fraudes de que se tornou victim~:~. 
mento e tambem compendiou disposkoes ·o commercio inteiro, devido á abundancia e. 
razot, veis e justas, revogando até certa parte sobre tudo, á facilidade dos meios que aquelle 
do Coc1igo de Commucio. Mas, muitus das décreto instituiu para ·prevenir . e obstar a 
suas disposições já não estão hoje de accorJo délcretação ela f?-llencia . 
com as ex1gencias comrner ciaes , e por isso Esses meios são : a mor-at'oria, a cessão de 
mesmo devem ser alteradas, de accordo com bens , o accordc1o ext1·a-judicial e a .concordata 
essas exigencias . preventiva . · 

A Commissão de Constituição, Legislação De~t'ar te a reforma da lei, com tanta in-
e Justiça, quel'eudo a.ttender a esse clamor, sistencia reclamada por aquelles a quem, 
organizou este peojecto de lei, que tem occa- particularmente, ella int,3ressa, tornou-se 
s!ão e _ opportunidade de apre~ent;1 r á, con- tar.~ fa das mais faceis. 
stde!'açao da Camara dos Deputa'los,con vindo, Ponderando-se os males com que o com
porem, notar á Camara que a CommisEão de mercio sente-se aggravatlo, os factos por elle 
Justiça não duvida em atteoder a esses clamo- ar ticulados, qu () são, infelizmente, conhecidos 

· res,quaudosiio rnzoaveis e justos pot' parte de por todos que lidam pelo fôr'o, vê-se que para 
uma classe importante, como 11 do conunt'rcio remedial-oJ bastaria o seguinte: 
desta Capital. -Abolir a rnorato1·ia e a cessão de bens . 

Nestas condições, sem mais discussão a Reduzir os meios pre ventivos da fallencia a 
Com missão olferece á considel'ação da Cas~ ·o um EÓ .; o açcàrdo ext'l'a-judíciaZ. 
seu projecto sobre fa llencias , que não .visa -Alterar o processo das concordatas ria 
uma reforma radical tia lei do Governo Pro- fal!encia ; 
vi.sorio, mas que. é uma modificação dessa Foi isto o que principalmente teve em vista 
lm et~ alguns arttgos, e é a sua derogação em o projecto, cujo pensamento, ligeiramente, 
relaçao a outros, como, por exemplo a extir- " vae ser delineado . 
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Para os que são fümiliares cül11 o eí::tudo do 1 tr11, o regimens do decreto n. 017, de 2~1 de 
direito, desneccssar·io :::e torna. demonstrar a outubt·o (te 1890, 
nece::sidade elo exduir dentre os instituto.:; ela E~s :\':i queixns n.ecn2am o seguinte:-Deve~ 
falle.ncia, em um regirnen moderno, a mora- dmes de má. Lê, 1wrfeitamente sol vaveis, pol~ 
t01·ia e n cessao de bens, ainda mesmo que, meio oe cauções, tr;:nsrc:·encias e artiticios 
entre n6s, a t•ratica os não tive~se con- de escripta simuhnn o passivo, e dest:t arte, 
demnacio. com CI'edores phantaslicos, l'eprescntanclo· 

São institutos quG preencheram a sua mis- 3/4 (l.o passivo, olJrig·am os legitimas credores 
são llistorica. a aecei ti1rom coLH~ordatas, com pagnmento de 

Tcdo mundo ~abe que a cessc"ío de bens é 5o;., de Stms cretlitús, e, ás vezes. monos. 
nm insti t uto t!e caracter puramente civil. Nfto pó!\c havce ld qne impeça. a íraude-
Esboçou-~e no direito romnno com a ki em materí:1 de íh.llencias. 
Prot.ilia e 11elle foi deflnitivamcntc introdu- Pal'a guranlir, pmém, quanto possível, c 
ziclo pel a lei Julia. inten;sse dos cret~ores, o pro,jecto estabeleceu 

Do dirBito romano ras'<ou IJal'a a legislação 
1 

o seguinte: 
e~vil dos P~.~~os, que se inspil't1.tn nas institui·\ ~ Não ~dmit.tc concord_,,ta, n_ a fal!encia,. 
çocs de ~O·d~. . . ou JW~VE'lltl V[t c!e~tt>t., com o pn g~,l,lllento de por

Na leg1slaçao portugueza., o ~eu assento f01 centngem inferior (le 50 °/
0

, 8:tl ;;o si fur con-
a Ord. L. 4n Tit. 74. sentida ne la, unanimido.ne dos credor·cs, c~SG 

A cesc·ao de bens ropreseniav:c. entã.o um em qur~ 'estes po(1em paetnae como deveclor, 
abyandament.o_ na dm•t»za da,:; leis da e1Joca; livre.m•.3nto, 0 que entenderem. 
fm um benencw-e be_ne(ici'; da .cess.11o ;.le bens Pc.u·a impedir a simuln~5o do pa~sivo, e a. 
cllama --;·am-1he os renllcolas-ws!Jturdo em con:t>quente simulaçiío cie credores na for
~avor dos de•:edores inJ'?ljz~s para os livr;~r mação eles 3/'1, o projecto dectora culr:osa a 
t!ns garrtt.s dos cre;iores ll\~!~J_Of1o::o:-!, em umn fallemi:l do negocia,nte, cnjo aetivo llllO re-· 
e:poca ~IJ!. que ba.vJ,a a SCl'Vlll ttO UO ctCVt:dor, a pro~er .tat' 2~) o/o elo p!:~SSÍYO. . 
~ma pt·Jsao por clividns. Deste modo, os cn;dorrs t eem garantidos 

Dei:de. que fe passo u ~ss:'t ép~cD, .estn~~a 50 "/o ür. seus credítos, e n:. propr!a l~i. 
preenchwa o finoa a ll11SS;: o lnstorlC<t ua existe 0 t~orr·c~ctivo par·a o devedol' que Sl· 
cessao de bws. mull>r 0 pa:"sivo, quando seja. impossivel, 

T.r.nto as~im, que a Or<i. L. 4° Tit. 7'1, lm cr·mo qua~i sempre o é, a provade tal si·· 
mmto, callín em desl?etudo. . . rrn.1Jnçoã.o. , . 

O mr:smo ~e deve chzel' da moratori;I. Fo1 Estes P:•rnm os nnn i.os c:1p1taes do proJec:b; 
um in.:; tituto crendo com cs mesmos intuitos os n:ab são simplês modiftc,l<;Õ0S, qne vão ser· 
da cessilo de bens. ind icad :-~s pela orr1ern em que se r•cham nelle. 

Em uma,o beneficio eonsi~tia em liberar -se o Para to;·nnr bem claro qnn o f';:cto cara-
devedor da peri>eguição dos credor.·s,fazen<lo- cter-htico ~_i 0 estado de f~11lencin. é a. impon
l~e~ ce~süo elo seus ha•·~rt's; em outra, con- tnnlirlade no pap:am.ento d~ obrigaçü.•.) mer
Slstw, em uma espt:n·;t· Inlposb aos credoJ'Of3, cantil cw·ta e liC]uidn, o pl:'o,]cct.c1 ac.;l'('Sccntou 
uma dilação em favor do devedor, concr~üida, elo ;~rt. Jo <<qualque-r qne seja o €Stnclo de· 
a, principio pelo sober~mo, e, mais tarde, in :::eus neo'OI~ios». 
flistindhmente, pelos soiJe:Dnos e relos tri· ~ Fica, 

0
ar,sim, de todo eliminarlo o arbítrio 

lmnnos. - dos jui;~·'S sobt•c este ponto. _ 
Sahindo do direito romano .• a ?e>.sao :Ie. bens EÍn se~uida, o prr,jneto e:sp~ciflc<t qu~cs sao 

conservou Of'eu Citl'ilct.er de msütulo ctvll, no as ro.zões rd!evuntes de dH·cJlo qu .~ e!Idem a 
pru.o.so que_ a:_ morn.toria 1l~senvolveu-se entre d1)clarnçiio de f',J\I3ncia:_. . . _ 
os mst1tu:çoes commercl3.es. Eutre e:-;tas rnzões lHlO se mclmu :1 de «nao 

Ivbs hoje, que afulleneia tem um caracter sel' 0 dovedot· comrni~rcianto?, como .Ü\Z a 
principnlmente patrimonia l, que seu escopo é moderna lei P' 'l'lugtw:!.n.; em pl' .mei_1·.o logar, 
a arr2cad<1ção do patl'imonio do devedor, sua norque se tra.t:t cl() rnzõ<:s que JU:ilthquern a. 
conservaçii.o, e a di:;;tribuiçã.o delle entre os impoutmdidadc do pag·ar no vcnctmento ela 
credores, respeit<1.d~s ;1s preferencias logaes, oi 1rigc•çi\o, e, depob,.J'Jo~·q~t.e nii.L~ Ee <~sten: 
sem aifcct<a· a l1berdade do devedor, a clcntl(l 0, fl'l.llencla aos wdtvrcmos nao c9mm.er
moralon'a e a cessao d~ bens, corno benef;cios cinntos, claro e~lá que cont1·a c:::.tes nao pode 
pessoaes, tor·nararn-se m~t1tu tos anacllromcos. ser e !la req ucr11la. 

Abolindo, ]lOis, a cessao de bens e a. mora
tot·ia , o projt~cto redLJi; todos os meios preven
tivos da fallencia a um só: a concordata. com 
os credores, procuralJdO garantir o mais pos
sível o direito das mioOJ·ias. 

No :ponto das concor·d,üns pt'evontivas, ô 
que culm lrm~n as queixas do commercio con-

No intuito de obl'igar os negociantes a 
exigiruuJ con tns :1 ssignadas d ns vanda~ que
fizerem, e p:tra salv6gunrdar os inte.1·ess~s do 
fisco, o prnjecto acaba cNn a v~J·~ncaçao de· 
contas como meio de tornar n. d1v1da. certa. e 
liquid~ para os cffcitos cb. ft';,llencia. 
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,\<'t;nit'·3. vcróm. tt "VGJ·ifLr~r;iio ,;,,s contas l O projrcto u~a\.>a com ;;.s conll'Ov~t·oi&.s q_eu 
.col'!'entl!s, pr.•r:;uo ,•, du B:'tlll'!·za tle,t;\S .nã.o I ~e teem 1.kdo em nos~os ü•íbtma.es ;;o t.r· r~ os 
poderem n~ c"n·renlicUt~ c:'f,nr a as,.;i{!IHtl' l1mite~ 1ht competcnci<J. do juizo da I"<dleu-
conLs ri 2.s p><nell:t~ que as eo"'i>ÕNu. (art.) ciít. ·· 

Institue o.iuiw universal rh fallencia, un<le 
O prY•jc~cto re.!nz o cunu!or d:1f; mnssus ful- e01•rvr,"io tedas n.s acções movida>' enu t r a :1 

lida.~ a um simpleB i'fifJI'e~ent;lil k• do minb- m:t~sa e pa.r<~ or.d<J ccnverf.(' I'Jll toda~ as ex
terio pu\ lico, srm llf·nhll!na. inht·YPnç,V) no. ccu,·õcs mo\'i•lnscontra o f1d lido ao tem po da 
p!lrte · n:hninbtr:nil·;t 1V l'.dleneh, C!'"''' no déc·!: • l" : t(~~.o d :~ hll r.ncin, ~om crxr t~Pt,·.'í.,, dn.
peri••do pr•o·.-í,:ul'ir·, q ,.r n" p>'l·iod,, r;c fiui- qt:d las qne por su:::. natur-eza pertencerem ao 
t \vo. El1e Ílltet'\'ém ''P"""s n:~ J'Htníão d<.·~ í'óro civil. 
credO! es p:: ' "'· rs dl'ei tOS cri:ui n:1o:·'i d:t Ll-
lencia. rm !los J'cQuisitos mais irnpo,.tantes do 

,1c,c'.J:1, po:·iank, corn ,,~ f:t.:t •·Jiclcs !'<'QUe- p1·nee.,; o da f;;lJencia é ar:>pirlez. No r eg·ímen 
ridn.s pA!n mil:i,lrtrí·.r ; n!Jiko \[ ·~ <>Jtw a ·,,(Ji·\l al p1Trl•··so um 't<trnpo en o~mo ate ct1 e· 
t::diP.l~~-ja. é 1.nn ins t~tU::o 11.o o~·~~ ;·:tn y;ublil~a g-<H' t'L (:la~~üii~ ção t~u~ t"l 'Etiitos qUt~ é~_ po1' 
destinaclü n pl'Otq;··:· 0 cr•·rlito , a e.;r.ir: 1u!ar a ••B~im dizer, o ponto iermina.l elo pro,·esso du. 
pontu:t!i.llr;<.le e '' honv;;;,idr.•\c ·'·'' e{JHllb<.'l'CÍo. lhllencia .. 
paJ'il. 0virar c.·.rw lL• · .. o~ t' lll.l'<' o .~c·Ye·IO!'l't'- Ü•l ;;ym1icoG ddlnitivos ni.ío k e tn prazo 
111ÍS!.!0 eC!·· ·dor~ô :-"0tn r·SCl'l1j>lliPS. O p1'ojec1o pll.t':l. L>SO. 
deu a CJ1nlq tJ ·r c·r•·•i(ll' t!B t i 1~11 lo n:io v, c:ilu Pill'i:l otn·icr eose in~onveniente o ('rojccto 
a [i J cn f,ia.~c.~ qw:~ exr.:·c!a. o mi r~i~tt~r i~~ pu~-.u.-- 0 • G$t:\bt-lece o segmnte: 

·Qua íqn<):' cl'ed0l' rl·· t•:ulú ~:tio v;:nl'i<.lo pód''J M<l.~cn o pr:m~ <lf, 20 i1ia s pttm a ! Jrím~i,:a. 
1·equ~!'f'l" ,., f: : !ht.~citc do , evr.dor . qne rlf,xa1 renn mo dos c1:e ·ONS, "'' '~ P~:'a •le dest1t m çao 
prc.t<·.;tar p•.r li:> I' " dr~ J.·:t~·,:m0nb :;, ob1•igaç~\o I do ~yni!:co e ,,a. co!l!!ll JS,al_l ti.;JC~ I. . _ 
Jn~<l'C:.lllti! tl'·rla e liq u;d 1t. Ne,t,~s 2·; dtas o synd1e0 e a comm1ssao 

Iu:4t·.tuc"': pru-a.l~~c- no ;·r!·t . :}',f§ 1'1 c 2\U?n fisea l al~rP.cad~n-:1~- os l_ll!!JS, h.n'anb~J~ã.(~ o ba .... 
rrgi~ t.:ro d~õ prol•?., to:~ frn .. l;•'jU(, ,rf, .. ao üx:.mc Jan,o " ''l:gam7.al';~.n a ll:~t.a /O~ c•·q !Ol'é.S com 
pu bt1co. :L I'e-pec~Iva. classll.l<: aç;~ o ••OS c~ ·:d t tos. 

!~;;ta li~t:~ :;era !:da na r etm Hw do;; credo-
...-\ u.ct\Fil 1t~i de f1il!~nci:~s {in· L ~1'·) dú 8 rl~5, e t~&tt s. a. cont\r tlo dh\ ctt r..:.~un ião~ teem 

qualquer mY·dOI' cllirogr;_i p1Ja1·i-o 01.~ Jl r.TrJ 0 di- o p'r ~o d~ Hí (lra~ p:-H':1 rec:la!•H.Il"j2'm cnn tlla, A. 
rz\lt•) de requ<··rei· n failenci:<. rb d•.w··dnt' . o clasoifit <Içãu, independen te da convocaçi'i:o 
p·j,· Jt~ct_) r'c.'·- tdn~e t 'S:-:C direi ~ .. , êt:í~ l-~.-Jjlç·ii,o ao:! f OL

1 e~iit&L 
ct'e !or·;.•:• p! u ll< ... u.tcic'F e hypo ;i,t:C•I'tOs, e<t.11 _ . \~SHll, r;o 'Pl'i\ZO (te 85 c1 a>, estarão termi• 
bel (•;e r,d:• que ,est•·;; oÓ pode11i ::n uari'I· n fid-

1 
n;~dvs 08 trdJ ,lhús mui~ ímpot•L:ntes d tt fal

J ~.:ncla. •lo (ll••ü· •OI·.pr-ovaw:o ~re , : :• nHl;,to que llructa . 
os ller~s- 'l '' e llles fot':'ln '~'"'/)~ (jJJl g ' !'(tttti,>t ~;~o A cnrnmi~são rlu srmlico prov isorio e lia. 
~a.1\'/''~i:Ul\el1Le l\·~lltllC!Cli!CS p;t; i1 <L SUIIJ<;tl.O < !OIIl!TlÍ~s:[,, Fe!'Íl. arbÚrarh pe:os Ct'CdOr 8S e 

' ' V·l •
1 

• n.i\o \)tJ' tei'(J, ex(~der ~ G "I o sobre o llreço da. E' \'8.J'<I:::.r1e qnc~ o p;,t.rimonio 1lo dt~verlor ~~ 
U. g: \ r;~- Utia. f! On111\lllll ~ 1 0 ~~·u:.; Cl'df1 Ul'e:-:i. ~-\. fa.l ti.YR! }o...;fiO <h\ lUO.BSt\. 

leucia , ;;e·•do lllil me i<) de :I'S•1i;llrll.i' e~sa. ga- o p1•ojecto dó. a qunlqt1er c redor o ,J ir·eito 
rantitt, n:io rievct11 tica1· t• l'ivad•J:· 'lellrt 03 cte- de irlien~··r a ac~·â.·• ct'im inal co11 t r a o l'a Hiuo, 
Jore~ (JIIe tP.en1 uma. g .. rnnli,. P~ pecwl pn·a Pr>.t·a que ()S crcdor<>s e>IE>j~m uo iit cto uo 
os sen,; <:reditt.1~. tac:s con .. o o~ ltyput hec,rio:; todos os ineidenre~ drt !'alJ,· ncia e tenham 
e os id g·noraticíos. pc!'feico conlwctm<·nto das tron~acções do fa. l-

Ma:;, por is"o tue~rrw l)tlll ell cs teem uma ltdn, 0 pr0jedo dá n"s credot•t-.s o di J•eito de 
garautia cspedel, o Jlcam l ·l•l' M,s ím dizer ex:tminll.l'em os livros e p:qmis rlo ('n llído. 
àesi nteressad"s rh m ttisa gcr'<li do pa n·i E·onio O ti,\' ndicn é obrigado a Jh\ s mostrar, índe-
do dev ,,dr.r, ~:dvo o caso de não nlu'g.tr·c•m (ti\ penrlaute <le m:1.111larlo juc1lciul. 
b~.ns pa1·a. png-.,me.nto da dívidR , C<hD ~m que Na. teuttião dos credores, o ~yndíco e a. r.om
Cmlco• rem com o~ uetJW.!S crr1lnn·~. é que trJi~báo ~anobt·i garlos n r·esponller aos qne,sítos 
nes te eaS•J dev<l a lei i11e.; dar o .tire\to de re- rnrmnl:tdfls noH ns. r e I! do nr t . 47, cujas 
quer~o>rem :t l~tllen r; ia tio devedor , P'·is não é re,;po~tas <lete l'minam a quali tíc,, çã o üa f'a.l · 
justo q tw um credor que t.cm .u. ~nu. div ida lencia, QLW o projecto torHa our ig ator·ia . 
. r;u fl'lclentetnente g:u·anlida, almt ral!encu;. do 
deve<iot, impondo a es te e aos r1eroa.b crP-•.lo
res rl>~moos, cuj as coosequenciaa n 5o o a l

"cançarn. 
Excuta, pois, a sna, garnntia ou p:roYe 

.que clla é rnanif"st:noentP. in~ullkiente. 

O projecto acaba com a concordat a por 
ahandono. Con>erva. a concordata. por paga
mento, não podendo es ta ser adlllit t ida com 
por·centag ern inferlor a. 50 •; .. , Sc-dvo consen-
tin<!o a. unanimidade dos credores. · 
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A concordata não libera o fallido dos 
effeitos criminaes da fallencia. 

Não chegando a rnassa para pagamento 
integral dos credores, estes terão ,a todo o 
tempo direito a executar o il evedor pelo 
saldo de seus crerlitos, servindo de titulo 
executaria a sentença que homologou a clas;;i-
ficaçào dos ci'edi tos. . 

Como se vê, o projecto encerril. apenas mo
dificações no decreto n .- 917, de 24 de outu
bro de !890, cujo pensamento e cujo methodo 
foram conservadm;. Para facilitar ampla 
discussão da. lei, no seu conjnnct.o, em logar 
de apresental' apenas as rnou lficações, que a 
commis:,ão pensou intro·duzir nu. lei, a com
missão apreseúta o seguinte j'!rojecto de lei 
das fallencias, sem embargo de qu;1esquer 
emendas, que a Commissão julgue acertadas. 

Sn la nas com missões, 6 de setembro de I 900· 
- J. J. Seabrn, presidente e relator .- Fre· 
derico Bo1·ges.- Teixeú·a ele Sá. - Anizio de 
Abreu.-F. Tolentino. - A,lfreda Pmto.-Lttiz 
Domingues. 

O Congresso Nacional decreta 

d ) alienar, sem sciencia dos credores, os. 
bens que possue, fazendo doações, contt·ahin
do divi• las extraor·dinarias ou simuladas, 
pondo os l;ens em nome de tet·ceil'<.'S on com
mettendo algum outro artifício fraudulento ;; 

e) alienar os bens imrnoveis, llypotilecal-os, 
dal-os em anlJClll'~se, ou em penhor os moveis, 
sem fit-ac com algum ou alguns ef]uiva!entes 
ás di v1Jas , livres e desembargados, ou ten
tar pratil:ar taes actos, revelado esse propo
sito por actos ineqlüvocc>s ; 

f) fechar ou abandonar o estabeleci.meuto •. 
desviar todo ou parte do acíivo ; 

g) occu!tar bells e moveis ela casa ; 
h) proceder dolosamente a líquiJações pre-

cipitadas ; · 
i) nnu p•, gar, quando executado por divida 

cornmetcial, ou não nornear ben~ á penhora. 
dentro dns 24 horas seguintes á citação ini
cial du. execução ; 

j) recwmr, como endo2sad.or ou sacador, 
pre~t:tr /la nça no caso do aJ't. 390 tlo codigo 
commerciai ; . 

h) nãn evitar o concurso de prererencia em. 
execnção curnmercia'l (art. 609, § 2°, do r e"' . 
n. 737, de novemi.Jro de 1850) . "' · 

Art. 2 .° Consider;lm-se l iquidas o certas: 
a) as i'ndieadas no art. 247 do decreto 

n. 737, de 25 de novembro de 1850; 
b) ns o'•l'igações ao portador (debentw·es) e 

DA NATUREZA E DECLARAÇÃO DA FALÚ:NCIA OS reopecLiVtl8 Cot~.Pe1'tS para pa.gameU(03 de 
· / ju1'0S emittirlos pelas ~ociedades comrnaridi-

TITULO I . 

.A:rt. I. o O commerciante, sob firma indi- · ta rias por acções (arts. 41 e 32 do decreto 
vidual ou soei&.!, que, sem relevante razão de n. 161, rle 17 úe j anHiro de 1890) ; 
direito, deixa de· pagat' no vencimento qual- c) os b i lll e t ~s de ordem paga.veis em mer
quer obrig-a<;ão mercantil litJUida e cer ta c:1do1·ias (art. :J79 do dcceeto n. :'370, de 2 
(a!'t: 2°).' entende-se f<tlli.do, qua.lquer que de maiu de 1890); • 
SeJa o es~ado de seus n.,g,·mos . d) os ~van·an!s (decreto n. 1746, de 13 de· 

· § 1 .. " São razões relenutes de direito: outubro de 1869, art. 1", § 6°) ; 
e) os recibos dos tra-picheiroa (art. 88 n. li 1 

a ) a. falsidade ; Jo Codigo Commerci& l); 
. b) o p:;ga mento anterior ao protesto ou f> 0~ ch.:ques (decreto n. 333, de 12 de ou· 

nos tres dias ~teis de sua iuterposição; tu bro ele It!64) ; 
c) a novaçao ; g) as D:)tas assignaJ:~s ·pelos correctore.;; 
d) a prescripçã.o; que, n.•s vt:ndas a praso, ficaram pessoa l-

. e) _a ma teria do art. 588. do Codigo Com : mente obr·ig;~di)S,s i nellas não houverem sido 
merctal e elo art. 252 do regulamento n . 737, inrlicadJs os nomes do vendedor e com-
de 25 de novembro de 1850. pradpr ; 

§ 2 . o Caracteriza-se tambem 0 estado de · h) as contns não excedentes de luO$, e as 
fallen.cia, em bora não haj t~ falta de pagamen-. -contas correntes, qualqmr que seja o seu 
tos, st o devedor : valor, mercantilmente extrahidas elos livros 

a ) re l
. r · t d d !lo devedor i'Or peritos nomeados pelo juiz. 

a tza pag-amen os usan o e meios 
ruinosos-e fraudulentos ; · . § I. o As co:ltD.s assim VE:rificadas conside-

b ) transferir ou ceder bens a uma ou mais ram-se vencidas desde a. data do despacho <lo 
pessoas, credoras ou nlio, com obrigação de jUJz na petição &m que o cL·edor requerer o 
sol ver di vidas vencidas e não. pagas ; examB dos livros do devedor. Si este se l'e-

c) occultar·se; auseutai'-se furtivamente cusar a ap1'esental-os, seja qual tór o mctivo, 
·mudar de domicilio sem scieucia dos credore~ será huvido por confesso. 
ou tet:t~r f~zel-o; revelado esse prcpoaito por § 2. o Os autos do exame,. depois de julga-
ac.tos meqmvocos; dos procedentes, serão entregues á po:rte in-
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<1epeor1entc ile Ü';1.slndo n stem r cenrso =:~lgum, I d~:1te de eito1çlc: do deverlOl', c<t:;o em q uo 
uz;.rc. dell•'s m:w co:11o e q11arHl o 11:tl 001; 1·ie1'. liea d n~d.\l lo~o t!'.q,otl.~:IH'I l por [>::<n\:~.s <> 
.L' A.t•t . B. 0 A r ... llta. de J:lt.'I..~~UnHn tv d.HS di vida~~ fb1T\l1C'.G . 
. a que se tefet•e o a,rt-ÍI{'1 ante•;i)íi<'.ate fl·~<~rá 0:> cro:\dore::, íflll:l n:i.o ti wJI'Otn :l>.'micilic> no 
;plenamente !ll'OI'a..dr, Clll1 :1. cer·tic1i'!.o de ji i'C- !~r·•1z il , só potl·n·;i,o req'llcret• f'<! l:et!'·ia ~em oi
testo iuterpr_>o lo pcr:~nte o Mfld:d p ublico t.;tt;.;.l..o rto devedor, p!·o,;tumio cat:,;ii.o par<\ re
competr:•nte. (lV·g . n. ; :37; dt: l850, :wt. 375). pa.r:.>.ção do d.nnno. 

§ 1. 0 O~ ofB~h·leS r:n.t1J!ieos enCr'l l'r;:g: :d..-~~ do A rt. 7. 0 N o::; r1eJ.l1<tls ca~OS. E"t:l't d.~c.IattUL.t.. 
·set·viço de Jj1'i1test.rn .~ã.o nh:·ir;:··~' fns a tc ~1 no~ ;1 fa1!e,nci8 1 dopc·i.;; de ju,;ti fi,~i i• to ·:-o1n insti"u
·seus Ct\rtot>ios u n\ l\Vl'\.) e~pl'cb!, po;• c;'t1em m.:m t.os p ublic<JS o u. p:ntic.ulzn·<», ou e>)!l1 o 
alph~,betic~. ~ ond~~ ir~~ o uotando diêlr·tatnr~!}te o:-:. d~poin.,cutl) Q,, tesh:!!nunlta:-;,tt lgu ul do$ (aelu$ 
nomes do.~ r.lel' e(!Gr-0:!, cnjo~ titulo·; !(Jr-cm pro· que a rai':>e i•~t·!sf~ Jil, ci tado o dev ,,dor , sue\ 
t estados, iud lc>ntl-1 :\ mlt\t l·r; 7,'.\ d0 titulo, vitn:l ou ;,.cn:; h~I'<t'.Jiros. (J I.lill\iJo iJl'!>Sentes. 
quen\ o protest·.nu .. tlat?-4 c\1) tlt!ll•) .. s:~ll vai:.i1\ E~LtHJtLl ::rus~ntes ou ha.'lfJ::dJ 1J0l.'dcit·os 

·<.:!n.l~ llo ''et.:cimE"nt0, mfJI.ivo da. recus<J. de mcnor~s. s"J'it no:r.(;:vlo um r.m~:.r lo1· arl /,)c, 
p:1gnn1ent0. qrto a.5~ÜJtini ó. Ju~ttrh~~\ç::lo e ruqu~~rer:~ por 

l1$te livro por! e r-:\ w:r E':;;.;".!1li:Hdü po:· Q nnl· poLiçfio o q110 lü~' a b.> rn rloo; 1lb-itos dos cnra· 
-qw~w 1)12:!!\;0!l, e r. o!!U:-t i, <JU.B o l l'·,o ti ver tcl~t .. l ().'l . O jniz, qu~ ndo ju[y;<•.r r:ül\\'<!r:tíentc , 
·est.~f'i ptu ~~:HltJ e1n w.._.., in~.~iPrerá f! f!., 111u~ 1.:.1 de in te r roga rã o ~ja.xrcrlur. 
l:OOO,.><:ooo . A1·t. 8,0 O Lhm:tl.or. rJttG h lti'.l' .\o -paga. 

§ 2 . o N·~n11umn i~l1lenc: .'1 poil4:~rtl. s~-.11 1\~<l'1G · lnecüu ík~ 31t~tuna dr \'ida cc"~a:.ll.~ ..:r,~ \,\ t, devei ,·l. 
l'i•.la: por fall~, de p:l.:c<!.nl~n~o :::rm C:'~c n _ r! ~Ctlul' j no pt';!cho tci'i llO r!P. rl (!7. <} i: ~ s •. con tados do 
exll;ba com o r•:s: t .:'Xi'O t:tulo a c2r:t\bo do. 'l·t\ncimcnto, "-Pl'·~se:: t(), l' au J 'liZ •lc'com mercto 
seu proto;;to. ~ ;_\ed:n·ut;ii.c d:l.t:Hln. •e ::s:;i~-:ua•h pO\' elie ou 

Al·t .! o 1"' ~'~r.~·--·n (.d· l'!l ,~ ~.~ 1·,-~ ·~ "l ~ ~ -"',._,_··l"~'l"\ ""' ~~(!rl v :·oc~u\.tdCl\ era que cx: t;t'~ltlH .. a.~ causa.s 
I -:l • •" 'I. . ..., . J. 0 , r ~ 1,. ...,.4 '..... '"'"' '- '-.\o \ L.. ~• ..l , • .. Ow ~ <,.\. I , , • 1 ' 

fnl\~ncht o jni~: c.o!.nni ~·- 1~r.-!o.l (~r.n ~.:u\1a J ~t:~s -·lh::;ç~1u l •to li.\:~n:1~..~r: to 0 os t;;.(zo <..o ;::;~;.u~ nogoc:1os, 
o devedor' ti\'('11' ~'''\ 1H·in~:. i11d e>! t;.l,r:!lJ•iwento l <l.~omJHIJH!!.U<l : 
uu cttsR filia l do ou.tr.\ ~: i '-.:t.•.l.:·, fúra t!:J Bra.zH, tt ) do La l~nt_:.{) c·xn:.;to do rt~a ~:.cti \'t) e p:U·!· 
s~ .. não o per•• r' 'f!út' ~·Hüa. c ~0~1 a 1'Q.~~-~ll...,a\.>\ -l :.\v o, (;O~n o:;. t.!O\-WH:.)ntos prc,b- ~t.o~'!os on in~-
l ~uaàe dl,.i c~t,-:.be l ;::c1 r:H•:u t n JH'l J~C·l p:"d . t~·u:rH:~ : ~ to:;: ~n.H~ ,J n !go.r n~~c.·-~!:s:u·v: • $ ; 

A ft<Uenci:< d·JS nr:,:;:o,~i;1 :1t rs ,,_,nlml:u!lcs, 1 b) d(JS hVl'\ S, no c;:; la·:!o em q,u·J se acha.-
enlpr~zurios r~e cit>co G e . ..;p."(: t:"l~~~k': .s j•Ub~ ic~'s t~en1; 
!!C!'i•, dec!a•·o..l:l pd'J ~~üz. c:,n;;y,ç,~id civ h•;:ar I c) 1la re1ao;iio notnltHll <.los c:·e .lores com-
vnde se tu~h.~.J.,C"·H1 - tnerc\a~s c c~ vis ; 

Ar•t .; I) ' f•l i·:-a'"'i ·. ~:: ·· .. tr1f:..t-J- ·~)·j·~ ., ~ ~ .... ,1tce41 {l) do C : lllt l~tt cto sor.i!:ll ou!!~~- :n\licn.'}iio dG 
• '·• .... ~ ·~ ..:;14 ... ·•· ... "' • • ~·- --·~ •l ..... ... .. #c. ~, ~ •· .l . , . , .. • .. Ql ..... <J , ., ): ·l , ·lAs ' ·l .. '"" l''J-

:·imellLO : I >Xho~. <JS s,.C IC~. ~ _~U,\!; ..... ...... ,,,,. ~· .• < v:S "' 

• ; . ..... ~ ... ,. , . ,., • • : · ~#r) .. ... . . .. 1 1'\ .... ~p-·,cttvo:::. dunH<:l ho~, qnanuo ~t. ~~Cleíl;.'d'"J 80 
• ~~ J <lo d-~ . o· ...... , ; ....... , 1, . .. Gll , .~·'" . 1~•· 1 u:;.i stít' ou LivrJl' existi•.!c de fact~ . 

·t1ell'OS ; ~- . _ _. . , . 1• • , 
,, ) •lo <·,)1,: ,., •-:-;·1 "! . ., , 1.- r., c ·· ~-1-,, . .,, ·1.~ ;!··· ··tD 0•1 S 1.0 ~o n.~· ll ',-o n ao ~c).n1n j OCd.ttdD..~ lt iVH.:tD.s. 
1J .._. ., 10. d .I ' 1 ;1. ' . _. 0JI •li • • · ~ '4 • ' ""'' • ' l. r ' - l ' 

'3ln C•,nto. U · ~ ~~:.l r~ k:ln: v;r::.l~ , r::\. ~ J}L!;; 1_lu 0 ct.:>ll- t ii.S ~:n~c~ pel.) t\f:Bo d. l~ t~1n pa, Eos-s~\ 5~~. op
tracto !;O·"L·l ; . - . [>n . .;t:~ _ pC] oJ Ü!!.Vt<Lr' :\ CXC1.1!JÇ<l0 _de P I'()

C ) do (!l'S•l •t' d:il'<14l':lr, b:~!·;n on n;; ,), c dli- ~CI'IP'.'(lO , do;c:l'lo apresen ta.L' ,,. rcl:r (l~? tk~llas 
l;,indo o t itn:.'J d·· d,!\·: ;1 ~'., h i: 1~~-; t {•~le n·i o {~~ n. ;tpiH't.n ,.!~1 c(.):n ~~ ~; nn~c:s.~~Ptns cx. pl t(;~ç(:l!:~ . 
\'Cllrli• ltt. " :i :t .''. A. ;\~chH'<\(':\ú !!tll't\ tmll'f•fS!l e p~.Jo Ji.l!Z 

§ 1." o Cl'~ L . ."!:' ! l:: P'-' ~ G.-:- :~~:..·! · ic ou r ·i;.{!Vjl,:"!. 
t icio ~Ó SHI 'Ú. a:lJrüi.th.lU f'.., l"t:(!U:!l'Cl' U. f~ t H,"'UCin. 
do uo,·odor·. pi·r.;·::ndo qu·J v;, I·~!~ ~ d!l.·:o.> e:!1 
.s·ar3~u tia niv ch::-gi~i'.d pn.:'tn. f:·n~ tH;~o tb~ tli \'i·le. 

§ 2 .. u O credc·r· pur tilLilo nlet'ê;Htlil nt\.o 
vencí•Jo pó:!e rcqtnll'é'l' a rall\•ncin <lo llo!vo..J,,r 
'l_Jrovu.n,!o, com " Cót·\i,lão do pr·otcsto, ltne 
ec;tB dciX('tU do p:i(.{~tr- ~3!l l raziTo r-elcvau to de 
direitu, oUrig"tF;ü.o r u::·r~c:tntH r.~~i· ta. é ll
quid,t. 

Art. G.• Q\\''-nuo ;x f:Ã.lhmc\u. ti ver ::;h\ o ro -
_quct•icla com cett i(hto tlc pr<Jto,to 0:.1 p;·:Jt<!.s los 
por falt:J. t.le rngamcnto, o ,juí~ or-den:n' t'l fJilO 
o devc<l<:r ,_,é ;>s mr.õ~s de niio P";;:•mcuto 
-:uo pra.:-.o de 2,1 hnr(I.S, s:tl•:o ~i u !'l'•;:tor re
. querer a tl~ ·:J:.u>nção d,t f;; !l el'!IJ~~i'.'~n-

:\'.l r.,;(:l·l\'i\0 ~\ r,rw,n t rll' O J~t r·J ~I LH•Ia , co tn l'S 
(!O(:;JliJ(:iltioS O II Vl'L>S, C que tr:> Ol'l<:<!\'1' ,\l-(t im
HlC,iia.t:urtert.te . 

§ 3.o t;i O t!O'Vi.;lr\Gl' fol' U!lH · fl:' illC. SOCi(Ü C 
n üecJamçi'lo uilo tive L' sir.lo tl.oi to. pol' tod.os 
üS socios, in(;lU.5i\~e <JB con11nn.n ~.lituríos, nõ.n 
>;o tl>ato.ndo de :;ociedatle e•n commanditt"l. po!' 
liC·~Õ<>s, poderá o j tli7. , antes de prof:jri~a. il. 
!Sentença~ oaviL' 1~or 24 hora.s o:; qn.e no.o :1 
ti \'(H 'eHl u~sign~·vlo . 

Al·t. \í . " P"ationdna :J.S rleligcncias nceos~fl
r\as, o .i niz. no pt·a.zo d~ 2,1 hor:i~ , Ji!OCer tra n 
senlença, •kt!l:ll'üTHlo , 0 11 não, '' bo!'tll. ü. fJ.llen
d:l e puhl ical.·::t-lm immadio.tamoute em mi\o 
do escrivão. 
P<>.r;:q~t·apho unico. A s:n::tcnç~. declal'n

lorh\ de f(l llC!lCi:t: 
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c~) \\vl\c·~tú. \\. t\OI'\1.. \h\. '(\.')~1'\\W~ ~~~-_\<\\.\ ;:-y,-) . ,\r-t. \'3 ._A r.aort::::, ô.o d~vet'l.o!'OU a c~s~:aç~o 

:3b~f~:~:~:!:~;;;.~~~e:1:;;h~:r~;;:;::i·~~·.~·~ I ~~\~·~l,~:Ii~:;i~Ej~;:,~1(~g~~:~I~~i~~ 
r;s~o esUv:.'o, mw ponenrlo, p(trew, J'i3tl'i.itnt- 1 VCY'tll·:<.Ldo em VI.t.!a. do cl,wccwr O~l ftU.e a 
!1il-a á époe:;-:. q~w exceda Lt<3 qu. :~Tel!ta. dH;I D1ita ,_;.._~ r · g::.).X':ülltt.} se. VGl'itiq[~e d :~pois d0sua 
da cliLtrt. do Jm:1Wll'O pt·0test1) po1· fdt<>. de p:<- mn:tc. 
g<trn~nto, da rlccl : J'~Lç;ã<?,:Jo <!_t:vc::dur ou do rc-

1 
§ l. " p:m to~o o c~ so uão poi~n't ser d_ech·~

quel'lmento p::r ... o.. .)m'ltlnc.::çno: . , l'<t~ltt a 1<.tllenc1a um anno dupo1s do fallect-
c:) podcrá.tlel.:reto.r a pr-i::;ão JH'C\'EnliY;l, do I 11Et:to do clovedLW, nc~n. depois c.l:?. cc::srw·ã· o do 

i'a~~'/~l·den:.H'ó, as l1iligcuci:ls quo o ctt~. o ai·· e:;:~l~:~i~\ ~~c~~~~;~~-n!~Bl~;~oiwrdeil'oS do dev~dor 
air. re:;u·c;.:ent a,l-o ·fto t:io só,nente p:lt'a. o'; ell'eítos 

~~~:t:~~ ;~i:~c',:ir~~~l::~~.~i::~ol'~[:~;~'1\:·:~fJ:~ 1

\ :~;,~;~~~ ):, ; :::;~':l::u ~;~ '~~:;:~, ~~~~~~~:::lt:~:. 
Olt r~, l''(''le'·.;.,1" "' t " .;,) ;r~i[ 'ic· 1 • · t• r{ ·'C'"' •l :•l' O .O!l.1. u:., lo.ü•.:l'.Ci< .• !:iC•••• det..t,•~ tk. .1.1~"~ U01<1S 

' eic i<!.t. c· .t.l ._,L. , ,i':'.> •.- I.' "" ' ·"'!'" " 1,,, ,. ;"' l I i ·l'o.,,;, 'i'' l Jli;;O ülO e.::·r·>'iv·i_o nf:. 
' 'E'CfUG"tr-o t1 'J" 1Í I' '' " S crv•·e<:o''O'l '1 . ,, ,.. ;.1 ti·nln~ I<···{-''·'' '' '0 ,I IL.I\ ... . ~ v- l · ' ••• - ..: ~ - ' I' . 

c1) ~" f,üstd: .(lc ; 
[1) o pag;lmento ; 
c) a ilo,·açJ :) ; 

de 

~? ,~ 1~~~~~·~J·;i~-p;;·;~ ;ul't. 
l11Gl'clü.l c do :'J-t. 2::.~. do ,,.\:sul.:.t};.~õ·l( 11. ,,j/' I r· . ] .. , .. •' C)! '·c r ·S q·Ie CO"f~>··";n rh alfi· 

;;;(~~i.K~:f~~·~i\~:~~~~~~::;:~t~i~:~::,~.:~~;~;;: ~.ii~~·~t:~:~~~\7\(::·:~I·;:g·l~:i~;~~~~:)~ 
,.: ~ ~--

0

, ~!".' .. :tl· ! ·l.J:_tl'g'O~ . ,u,':.O.· Ül,l'iW .• <:h_'~. ~t. ~.'st:~P " .. !.:-~·JIJ;l_·l. 'ili':i: r:..·:cur:-:o. lJJli·!lL •. ·!u 1.k!·.·.· (. díi~lo. , p<'tS·~tvO. -~~ 10_10ru rec-~1-.u.·J::. e .Jn!g.td"::. jl.ilvc~d .. s. ,.::.:·n. cont1·:;. t.'Sií: nJundndu do J'l!'Jsao, quo, 
o_rp~ \ ~~l'i t l•,g:.:J' WJ }'•~'-•% • ; ll'l!)l'Cl'· 'P'.iJ.:·<-1 1•

1C' ~i~.; i·: tt : , dO J'dO juiz, :;(~t·á Cllóll!•f·i ,[o inconti· 
Vlltr.c dw..:, C\Jctl<do; \\;t. ,1,1.tt ü;:, l-'U~\tl-::,\'\ ''" 1 ;,e,.n. 

::~~t:~;~;:~;~~::~:~:~::~~;:~~~~~:~~·;;:~~ :j1:f:::U{l :Iri:)tl~B:E~~~I·'~J:~fl~t:~ 
dewstru:nen 'O O·> pt'llnetroc;tso. do, cumnlis::;iio tiscn.l. 
§~.o Juig-,qios prov:;clc:s os en2Largo~, Ü·.'. t:o :\rt. J7. A f·•l!cw:in, abr•"<ngo :1lm;vers·üi-

}:i~~~:~ ,~l1 ~ nj;fll:~-:i~~: g~t'j\~~~Jt'i ~~~. n ~~:o q L;~~ô\; .~:·~~~~-~: ~l~ ~ 'r\~t~,u~o~~~ n~~ 'c: ~~~c~ 1J~;~j'e~tc~~t~~J; :~t~~~·;rf~~~~õ~~s~~ 
dolosa ou. hl-tm:ente requer·r:.to <L th~cLat'i\çao lt~í. 
<~:" . fclll<~ncl::~, ~e\'á. I~'-\ mQ.<.>m~ \:>(0\ltl.'.\.\1;.·,\ ..::.on- A sna 11cehr, :çi'i,o instituo um juizo uni
OC!llllc,d::> ao p:i.gamenw de p .;rd~s e d;l!!:1_ws, \'ers:: l J.'ft.r:t onde eonvc!t·g-:·m toclas ns exe· 
~Ft_e semo lt;Iwdatlos_n':' execuç<~u per:.Lt.~;; o c;_:çücs p3nnc·ntcs rnO\' Í1bs contra o rt•llldo e 
.rmz que u. h ver proferlLlo. OiH.l.u dcvtH·ão corrt•r tr;dns a> aeçõa::; llJOvidas 

Ar-L E~. A sE:iltença pda qtw.l deixv.r de ccnt:'t1. o Lllldo c•u c•mtn:. :1. rr:nsn;.:., excepto 
S€1' declm·ada a faliencia, nJ.o f~~ ui. Cél.SG ~ ctl- :}(i:u;:l\:'.~i 1\U<:l \!CI-r S!.' .<(\ ll<l.tUl'l('f.\\, l>\:.\:tt: l1i:.i?.'r~-ll\ il.O 
gado, c d0lh ca.bc,r-á. nggmvo. fõto civil. 
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1(30 AN NAES :0.-1. OAMARA 

T!Tl'l.O íl 

Dos e trei tos clfl. <l ecla,raçú.o da fo.llencia 
I § 3. 0 O c:xerciciü (] ;;. capuddade de d ireito é 
gara nti!lu ao f.dHuo em tmtu quan to não se 

ll'0fet·it· tlit'(J~t: t on indirecta manw aos iuter
o.-sses , dir eitos e ob:·igaçõe., da. massa -t-:.1-

l li ,~ 4. o O;; con trnctog que cc,Jebra.t• e t'IS Olll'Í -
. . . . . gações que a.~surnir ticat·ão inteiramente 

r~~e:uuo :I p~·s~ou. {lo /fl~lu 1r.~ altH~ius á .. Htassa (4 n~~ poàer~io s~= t, anuulln-
·1 1los, si, pOI' ocer,sião de celP-bl'.d-os üu assu-

.\l'L ~~- t'l nomt· e \'o!.fn•.>mc do .lhlfidu _,,_\r·:ü• mil-as, t i ver sido denunciado pelo fali ido o 
llll hl il:;;dn;; Jl;•!:t i:n p ;-;•ns ·;, Jl:c .lnnr;:o o, n:~ ! ~;eu estado ou delle t ive r conhfcimento \\ 
ln:>p"tt~> !·i :J. Ct:•rnntercial. •pw (iu·;i. ;1s ([(•\'idas I outra. l_!a.rto contruct an;;::. , 
i l lltwtnl:iit~~ fh' rc.~j~len du c .. ;n!: n;~ J'C:i , e con1-
j))Unica:.·J , , rat·To~J :i~ .\lt"andi!g:IS o ~ll~\:t t s do 
n onda4. <l tl Jll'< '~i·lo!nt •. ~ <la C::llll~ll-~l s _,-n,li<.:al 
do~ Cl•t"il\'·Lot·.··.:-: . :i a.~llnSni~ti';H·:ü> ,H, :, ,.,.,~ nr· la 
dL' {} .rre it) ut; rÍo T~ ~L. '.!;I 'tLphn.' · .. 

Ad . !9 . O ;·allido r J:.H} pod<!.rá rtla.stal'-se de 
seu ckqu:ciliv ~t' al U:.:~;~n~~~:.,_ du ,jab~ , ouvi 'os o 
~yndir.o e j ! c-)r:.i rn i..~~;-;. ~") Jlse:;l; ,_ leretà a~si:stit· 
a tor~o~ cs f1 CV':-l r l"t:~u ,_;iül'~, !ctZ •~Urlo ... ~~~ J'\~ p~·c~ 
s :Jnt..:-~ t· por pro-.:.tJ rndt 1l' qt.Hll1dt) oc~:o:·rt~r ju':'!ltO 
mo ti \'n e ob i,i \'é'1' J:celJ!;n. __ •'o .:lJiz, e pl\-~t:u· 
t(•r1o.s as in! rdl1tl_·üe;:.; •10 j uiz, ao synd!co e á 
COl)J!ni~5-- \.o i i~·c ~~ l t ~nxlt ; . lndJ.I·i.l$ Lh· lig~n t e». · 
lmmto . 

~·\rt . 20 .. \ eo!'l', · :::nn ndc~;(: i El .. .-ln lldl~d, , ~el''Ú 
lJ (~ }o~ il. "!Hi! Ü:~S ~1o C·.n· ~···.-!iO e dd 't\-· ~ (~g J·apho (~ll · 
t t'BU'tl :• fl!) ;;y ni l !r.o, qu·) ;), i.~hr t t'.• enl (H'êSe uça 
do LllH :u (1:1 { h~ pn, ~G t p·q: Pi le ;r u t,:, L·iz~.l <.:b, :~ 
qu~~rn (!: ltJ'(I';,.:·r:n't <i. ~1 ~!e ~ c rül •~ L-i l' a u:-:.::.q:upr.o 
:...lh ;-i l) á úd h lliJi ,; . 

Art. 21. O i'cd lirlo i·O·t•!l'.', .M' pl'•?>o ~ i fitllal' 
ao cu mp!'i:J;O;it u dos seu~ d~vi~ rc:-: , oppvndt) 
(\n ,\::1" :\(.;\IS ;-:--. ft!U •- ~t·t-l~~~ t;n ~nu.liC~) (!- dH. CIJ~ tl · 
n:i-s:-ào li:s;ca 1

, o· ·cUHttJJ • i •J-.s:~ ,;u ,~ c q:::,Jqn<' J' 
OUtrO Oi(lliO ~-!:JC•~h :· ~~ I .J tl ~ (oX ~Slo!ld:1 dB ltt..H)~ , 
fil·nl e!'i.tr; ~~-~ :t :\1' ,·\\..!).·! :i. f~ -i) . I•:i.lJ ~.-xh i l ·i:J ! .. , · ·~ 
li v1·a>~ . 1 ·r:~:c~~~ z.i. ! ,; ::c w. --;-,_p;e:· '-I U:d Jl. ~~~ l flll' tU .. 
vi,biS ;Jf: !. ; ;-a~ . p ;•,. "t: .··;U1;l·.: a t.~ .... n,;: :h·\ ,· • p !'t·ju
di\!i:t l r, B"i il:-\~:\ u\1 ql!i! · :;u;j \·, . ac:;"tt, .:v un ll i
~t:'ld e, snh!ra!;;~ i.i •ln d •)- ~tl lilfd r t. ~ .~ IJII d (b\' i :l t t• ll ' :l 
cor;·eo pu: n~t~l h .! ._. !iUn d: .o: \ ' \; l" !'!(.~!' c'• :!tl'(·g" U.! nu 
:'YJhi<.:o • 
. .. AYt . ::;: , ('~ tiliiir!n liC'atú. priv;1 dn 4~0 r~-x ~~:\ .. 
~~ Í !'j j· , do . ..; d i l' l ' ·f u~ :~~Jt i l. i •:t~ ... . :P:.:'Ui~d~• it 1.\.H!St,j .. 
1 1J Ü,; (~(I dl\ i{<:: iiHl,l ::·. : , 1· !P Jj,_;.itu i.l :o. J't-! :, t .l·:~:<:,~,í-b ~h .. 
t:.LiJclt~..:id : : :-3 IHJ~ !eL~ Jbl·a~b í! u.du;;.. i.:t:;! ' lt~ . t~ÜD 
jHJ 't·~ n.·fo ~ 

a) vot:tr nu n s . ~I' voi.:.I<ÚJ ll fi.> ele iç:it<S dos 
DlC:HlbJ'n;, r.ho. ;; .J m1t:o.~ C<1m~ne ;·ci::ns: 

b) P.xercer :<.s l'unc,;f••3;; de f:OJ·r-et.;·,r, aw•nte 
de ifJiJ,:;,,_, c tl\-> pidwiro. i:1 t(; t'pl o~o do .::om
lJ1~i.·do. a va! iadür.\ netit.o Oil arbi ll't\:.!or ~tn 
fis~u nlpi.i)~ i:Ctrn:n{::rd~n e~ . 

§ 1 . ... Etn cr.t~o ul~un1 ficanl l)rhrai.lo Uo ex
et'0..iciu do di1·oito de JJ.abl!trs-{;o ;·p HS. 

§ 2. 0 :\ lu llen,;ia. niioJ atrect:trú. o cxot•cicio 
rll) pndPr m;~dl.:ü c dn patrio y.otlel', n .:.m a 
adm\ni~ lr<J ç-ii.o dm; l1F:HS p:-opr:os rJ J•arl.icufa
l'cS tla l!:U)!t•Jr eu •l <)3 l iJ.w•s . 

SECÇÃ O li 

Quan to aos t·e>B <! c0;1li'actos 

Ar·t. 23 . O f illtitio flcil. ele pleno diraito [li'Í· 
y-, ,fo da <.dntin istr ;,ç:\o r!e :>eus bens-> dos que 
adquil'ir dllJ';IIl ti.l <I f: .l l~nd•\. 

!·'i1rng-raf.iho uuico. ::-\il.o serii.o t\l' recarln/tos: 
a) os bens que o fall irlo ti n~1 · adquir irlo 

con1 tt r.l:<usrtla de não poderem s .. r obriga
I Los pm• tl i vt la~, as pensões, o nien:<dos ou 
on l ra~ qn,. ntias a l] Ue t i ver dit·ej Lo a t itulo 
rlc al i!U<Ht!o>, a pti.'.tll tarlnr-ia , ref.Jrtil G. , jnbi-
l:l(:õ.o. ()U que a t>.ssc~ fMe:n nq :J i par;t•!o~ por 
l c~ i ; s:d v,) u Wll o<:>rJi.imento do f;\l lido e da suo. 
mnllier ; 

il j <rs ,·esf.U•Il' ins rlo f<tlli <lo e ,Jc sua familia, 
c ~~ mubiliit e u t·,n:;ilio> rcece~s trio;; aos usos 
d1~ ,-ida; 

c) o dote da, mnlher eslimad•), quer veml·i
tim.is ~~-~'~'' ' • qner l axalí•Jt. is, c os bens p ro
l rio:~ •iellu; 

d] o l'"'"' t:o ·k·.< fil hos, s<d YG o profecticio; 
c) o, ren-J iweulus uus l.Jeu~ tlus llll t<1S ma

nnr .. .;, s:.l\·o si l'or~on a \·ui l<•dos c dupois do 
~ati~ft!il o.-; ns onca rgos tio ]) ttl' iO pl)oier e as 
I,\'C. -' taçíic·; d" n.lirnentos, que os illl,os são 
<JiJI'ig-ados a fazer aos p<v;~. 

A-·t. ~>.-1 - Si o fa ll ido fi~e1• parte <1C alguma 
so::ie<la1Ie C<~ IIJO ~v·~io solirl:11·io 0 11 eommao
<li t~t l'io et~t r,·•mm~uHii~:. ~im j, lc~. ella so re
pul<wil. 1lb .•ol vJ<Ia (;11·!.. :'J:J:i n·. ll Co.!. Com.); 
ern w •- l i•tuidat,:ii.o iLlt,c r vi:-áo o syn<.lico e a. 
r:ommi,:stio li:;cal corno.> pollN·e~ do a r· t. 335 uo 
Codigu Coumte:·c.: i tll. 

Ar t . 25. Oo rmm d<1b.l'ioô; com m\ssnr ios c 
llt'O".Ut'.<dMes d o fall ido ex o1•cerrío , o.tnda 
depois t!t~ tl ccla,·a< la !\ fallencia, sens poderes 
:J.Ió re \·ogaqi.Lo expressa. pelo ~yndico t~ com
missão ftôcal , a. quem pr e:;tarf•o contiiS. 

Par;lgràpho unico. Pd.r;l o falido cassa o 
ex e1·cicio tio rna.nrh.to, comm lssüo ou vro
curaçii.o . 

A r L. :~6. As contas cor!'êJll,es com o fali ido 
con;;irlf.ram-!;e fechadas no dia •la. 1lccbr<\ÇÜ.O 
di1. <] lte lll·a , preva~ecendo de pleno tlireito a 
:respecti V<l compensação. 
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Art. 27 . .l\. fall encia nã.o resolvrJ o.-;; eon
tractos cuja execução o nynd i co e :-~ c01 :nn i~::;ü o 
fis,;al PJ'omoverã.o, !;i o::; julgarem conve.-,ient·J~ 
á mass:1. 

snr co~tínu:vbs ou intentndns contra. o syu
díco, que~ aliás não poclerá intentar, seguil' on 
ddendGr aL··ciCto n.iguma em nome rla. massa, 
sem nu tol'izar;íío dn. comtníssão fiscal. 

§ 1. o Nas vendns a entr!'grtr em praz0 
certo, tendo por objccto valvres on mer-;.;;J.
dorias, cuja. cotação, curso ou proç·os uo ;:
reutes possn.m ser a.nnotadus (art. 33 do Co·l. 
Com. e decreto n. ô . l32, de 4 de março de 
1870, decreto n. 6, de 26 de julho de 1877), a 
opernção se resolverá no direito ao pn.ga:
mento de (1itrerença, segundo o valor no dia 

O fallido pnd:-)rá 1nt ~rv1r como assistente e 
·~on~t.ituil· a sna cnsta <:-v.lvoga.do e peocura
aot·r ... ,. 

da entl'eg1l. · 
§ 2. o Os cont.t'actos nfi.o inteil'amenle ex

ecntados· tl5.o di('eito a pGrth\S e damnos contra 
a massa. 

Art. 28. A àeclnração da fallencia. torna 
exigíveis todn.s R!:' dividas passivas do ülltido, 
eommer·eiues ou civis, observadas as regra:; do 
tlesconto pela taxa lega.!, quando outm nfl.o 
tiver sido estipulada. 

§ L 0 As obr1;:açües ao portador· (rlebentv,
í'l~ .~). emittidn.s com rn·omcs;éts de pPemio de 
reembolso, seudo uma a taxa dn. emissão e 
outt'O o capitfl.l nominal i'<lr::.mbolsa.vel a longo 
prazo e á ~arte, con•:ol'i'Cl'fi.o á. f:ti lencia pelo 
c;1pital r1e cmiss1io accresc:)ntado da (líife
rença entre o:' juros pagos c n. taxa. de fi 0 /o. 
qu~A>n<lo o juro cst.ipnln,do for infe;•io:·, tlosdc~ 
n emissão até a tla.ta. dn fa.lhmcia,e sobre e:;sa 
quantia se corlt<l rão os juros leg-H.es até ti na! 
embolso. 

~ :!. .0 A exigibilidade !:ilo eom:prcheuJe a,s 
obriguçõos comlicionnes; estas cntr;n•ão nm 
rateio, sendo, porem, o pag<mwnto det'erillo 
at~que :-;n vel'itique o. condi('ii,o. 

§ :-s.o Niio seri:ío attenclidas as clü.usulas 
pen.aes. 

§ 4." A proscdpção Jicará interrompida ; EÔ 
f\ quitaçi\u ou a. ruwn:~in exoner:1rá ;t ma~Si\ 
o fa.llido. 

§ 5. 0 Os co-obrigado:; com o f'allirln E~:n di· 
vida. não \'encicla ao L:~mpn da. íi:.~.I:.:~nc ; a d;<rii.n 
li t1DÇa. no })aga.mcnlo no venl'imP-11to, não pt·,_,. 
I'N' inll') )mgn.t-a inli\ 1 P.L.\i , ltnme~t:t('. 

Est:t JL--posiçiio pro()ftde sc>nwnto no casn 
dos co-ohrign.rlL•S simull.anea, ma::; nií.o suc
et}::>Sivn.mtmtn. St'llHlo n. o::rrigaç:J.o 1succes:'i va, 
cotno no~ (\Utlossos, a thllenr.:u. do ewlos~;a.do 
post.(~rior ni1o dit direito a aecionar o~ endos
st•.taríos u.u tcwiores antes do vencimcn to. 

Al't. 29. Contra a ma.ssn. não correm juros, 
::;i olla nü.o du:~?fal' p;.~.r-.1. o po.gnmcnto do prin .. 
cipal, salvo o~ da.s obrigações ao port:\tlor 
·~mittídns -pelas ::;oeiP.dn.d('S commandttarias 
-pot· acções e das tlivido.s garant.itlas por hY!)()
thcc:,, ant.ic1n•ese ou p~nhor, ~Jtú ottd.e c1wg-ar 
u producto elos bens dados om ltypotlteca., 
<lnticlu·tso un pc~uhor, induido o agTicola.. 

Al't. 31. 1\ s execuções de sentenÇas profe
r·idas em ncção pGssou.l, que ao tempo ela 
decf<trnção da fallencia se moverem contra o 
f<tllidO; íic<1t'i'io suspensas até a verifict>vção 
dos creditos, não excedenrlo do ::jQ tlias, sem 
prPj uizo de q ua.esquer medidas a.ssecara
toí'in.s já verificaLlas. 

§ l.o Si n. execução descender de reivindi· 
C?-çi'io, \il'osegnirá sem su~pc:n::;u.0 com o syn
dwo. 

g ;? .• o Ach,tndo-se j:t em pr;1ç:), com dia defi
niti-vo para anematu.1;iio, fixado por edita.es, 
t'nr-.se-h~, arrematação dos bBns; entrnndo, 
porém, para. a m<ISsa o pl'Oiluclo. 

A1·t. 32. E' gil.rantido, no caso rlo art. 198 
do Codigo Commerc!ul. o direito de retenção, 
salvo a resolução do contracto, bem como nos 
demais cas{.O,s prc vistos na lcg·i slaçii.o com
tl!et·eia.l. 

§ 1.0 O cre(lOP go7.::1. do direito d:) reteuçã.o 
sobre os bens moveis e títulos, que se acha
cem ú. sua disposit;ão por consentimento do 
devedor, embora nito cste.i::t vencida a dívilla, 
sempre f(Ue li:•,jfl. connexiuv.tle _entre esta e a 
cousa retida. Enke commerciantes.ta.l conne
xíó.a.de l'e:;ult t de :-3U.;JS t•claçü~::; tk~ negocio. 

§ 2. " O ctireitD de re ençãu n:·í.o se póde 
exm·cer üe modo contrMio ás insi;rucções do 
deveJor•, nem eontra 11 éBtipul<lçií.o sollre uso 
detet'tttinarlL' da, c"u;:a. · 

s :1." Si o devedot· entl'cg·on como propria. 
1w e!'o•lot· cou::a p<n·lenc!~nte a terceiro, o di
reito de r:}tençi\.o ]1Ú1lc ~~l'l' oppostoa.o tercniro. 
prov;tda. a l.1oa. fé tio <·t'nl\ur, ~nlvo :l reivindi
,·.af,,:i.o no r.ltsn ele pút'd;t (lll rul'to. 

§ 4." Si a li·u<:;:t n!i11 l'~!IIÍI' a. •:uiL•il t·et.id:t., 
o l'l'edOt', eomu o pignut·;tticiu, =~ l'Xf'r•ntarú .• 
fkaudo eqllipa.l'll.ltu tl. e~to par·a cs dovidns 
~~m·itu~. 

SECÇÃO IIl 

Art. :1~1. Ser[o n ullos de pleno di rdtll, in .. 
dopen!leutementc do acç,iío ile nuilirladu: 

a) os actos, oper.açõr:; e pagam•mtos feitor:; 
polo dcveclol' dopols d:t. cL:cretuçii.o do se
q ncstrn on da cleeln.rnçã.o da fall.:mein. pnbli~ 
c<Hla nu::; te r·mos rlo a.rt. ll. uma. vez QUA 
tonlla.m relu.çiio dit·ecta eorn · a. nu1ss:t ou se 
refiram ao~ bens CJ.nG devam sec n.uecadaclos; 

Art. :)0. Todn.::uts aeçõ!~S pendentes contra bl os pag-amentos f(:ito.s ;:.o .-::omn1oraianto 
!'allido, depois de publiC1\da a sentençn. lh de
claração tl:.t f:tllencht. 

o devedor c ns que houvel'em de ser inten
tad<'S postoriornmnle á falleucin, ~ó poderão 

Ca:nt\r:•. V . V 
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--------------~-·-····-·-·-----·------~--------·· 

§ l ." O li~~~n1nr:nto fla iclra de c;;,ntbio ou t J\!·i-.. :~?). Süo f.l!U.l !'Jl; t vcb ~.;ón: n nle etn 1:·elJIJ·· 
bilhck :1 · C>}·,l~m !Ji\.o ~el'ic i'(:].o\itlü .:ou 1.r~ 1 :i''"' 11.-. m:>·.'~"· : 
fJUGin o rceuteu. nn;tndo este .. 8(\!.!'Undn u di· o) os ; H~tus ;.:. t.itn1o nnern~o <'n.tre o falll!io 
rcito cn.li!b!nl, 11Udel~t~o llcrdei. ... s:;nt~ JI·;~ (·it{ ;~::! I._~ o ·cOii.jll~~·e, n ntes C·U dc; í10id do ( ~HGntn (·~l.lto , 
(!()ntrí\. os co·Obl'i;.!."ado~ r-or l.l~\o jJHVtn· l' i_Cí!- ou entre u f:tlli.do e gens p:u•enlcs aHins na 
bído o ra.gam~.ntõ. lüJha rec'·, ,_ e na (;ollitl<:I"<Ü<• i.é o 2•' g1'ito, (;ellt· 

§ '! -" ,\. l c,tituiçã(> do valor c~ml.>i~lllOr!<JliL ['!"e qne l'''s;::!Ln· ou livet· r~;u\ lado prejuizo 
:::;<;·u· exigida 1lv ultiJnO obr.igado1 IUt Ot'deJn 110 rto:~ í!1'etlur·c-s, 1J ~~~ pi'OV;t-l' que o eont1·ucLa nte 
d1!'1Jito rt~ge,H>~>i v·u (iU't ~ -42J do co~.iigü UPtJJ·· ui1.o jgno1'n.Y <\. na !b.tL do aeto o di:s ignio do 
lll•' l'cLil) L'll do ten:llii'D IJ\<l' r:nnln .. ,4P qll"m o b.llido m1 ~en mt;u!o de fa lle :teia ; 
Vülor foi cccado, q_tHllldO. o 1JUirno obrh;·ü.~]o U) hHlo:: e qnv.e.;.;q1iCI' ~·. ct\ •S, S{'.li:1J qHa.l !ôr n. 
ou l.'S~;o ter~'~il'O, 110 Hltlménto dr .. t~ln;s~.;;J.u Jo !Jpue~~, e tu qnc tunllan1 ~ido foH.(;S, :-:cn.1 'l ~'.e 
titulo, tin1H1 ..:onl~;•.cüm•nto de 1pc e~\ <LVÜ 1:e-1 ~c !.'Jl':>~• ·· alk-~taJ· pl'(JoC I'i pc;:iio, p rova ntlo·-,'0 
crctado o sequestro üu rleclarmla :\ hdlen•Jit'· · fr·uuJo tio um<e e nutr·a p:ti"tc l'Olltt<'.c la n t•) . 

;\rt. 3<1. Co~~idet·am-se nulle~dc ple~:o ttl· c\J'l. :J(;. Po:!c•m ~;çr n.!lli ulhdos os ado~ mt 
l'Cl_l.o, _ma~_' co_menlc a._ UCllCJ1CJ<".l r]n, ll1:,S.'J_a, ,,.,·,t·t""'I'[OS (''li qt'i' '" ' L' " l'., 1.• eco de J'· J'l "l t [ - t · ! t J . l u' ' ' · ·.•. · ' ·I ' ~ ' " ·~ v ' -' 1 ~"~ ,> jq_ • 

üH ut uu !l;Ju o cn:• l"~-.c ,alLO~~íJ~l WCill~cn l+o c.lJ llr~ad<-~~ que~ .:: ... ~~unllo t~ le i, Kw ne.~.e.~:-:;~:~. l·itt p·~..\l'('\1 
01:'.\?-clo ll'J Ü.fNet\•n·, ~ep ou mw H:i:en<;<w Lksto ~\dquiri1 ·, co;J<~rva t• o·u lnol' v<•le:• dil'oito, ou 
Llolm.u<!tn: 1 ·~ ~[·ed?r:<·S ·; •. ,-", .• _ IT .. _ cu.i.o c:trnp:•ilnelltrl dc vel'ÜL ter bg<J.l' p~r orth'm 

~l) t OLtOS O~ <iClt!" v al.?U"i;O •. ~ "' ~!lU!? ~!,\ JUU.!Cml Cl:J lJI'-"'-0 dokrmumdo, pt·o v<tllllO·éC 
tmto, sal.\'? ~b_c,h";1;m ': .'';:• ou, Sl 1'?~('J'll'-SO fm ' lllill'Jurw dos c;;sn~; Qllo JJon ;-~J prl.!posHo 
a olJJecto~ d., 'alm .de 3(~$, rles~e dr, ... _ nmws Je pr-ejudic"l' credorc~ . 
a~ttes_.d~ tt!l·m_o legu~ tl:•· .cl.!;.~~ c1a.' ütç,e<m ou Ad. :;7_ A nullidaoe ou a ~nnnllttçã.o póde 
uao P·•I ,~ rle cuntrD.cco~ on;-- O-OS!. . ser l'Oq:1erilla: 

b) os pagamentos de LhVHia.s n<lO venctchts, 
feitos dentro do tt>.rmo leg-al t!v. J'a.llenci;t, 
qucl' em dinlleil'o, quer por· meio ele cc~~ào, 
tJ•atlsfererod<~-, endo~oo, -venda, compensaçtio 
(menos a que se O !lera pol' cm~it.o t.lo cm~tr<\cto 
de conta c r,J'J.'ento, ou outl'o qualquer meio ele 
~oluçuo de oiJl'i!-(açues ; 

c) as llypotlwcas em garantio~ de divirl:~s 
contmhído.s nntol'iormcnte no t<:rmo leg:.: l <1!1. 
fallend~ ou outra qualquer ;:wa.ntía 1·eal, in
elusive a rct,Jnçüo, si !'orem cdobraLL.s d ontJ·o 
do let•ruo legal du. l'u.llonch. 

11) a rcnunci;t ú. ~~lcc." &'iiio, legudo ou um
fl·ucto; J<;ita Mó dom: nn'no:; nnte~ <lo t <>rmo 
legal da. fallenría., ~a lvo si :1 e,;sr! t..-·mpo o rlc
veLlor não exc1•<:ia o cornme;·cio; 

") cont.r'~ todos arJUC i lfl~ CF W ligumPam no 
<icto como conteat.:l<tnlos, ou (J i le IJOI' eft'eito 
do acto lomm pa.g-o~, g>tr.·:~ nLidQ$ ou ])(mcJi· 
ci<.ld.os i 

h) '~ontl~n, Os Bt,CCC8BOr es, c:ut.,.:>c~ 1i l0 r tis daS 
pe~soas acim<t intlicadn.~ , ate a concm•renci:1 
di!. quotn ltCl'Cc!itu:ri~-, elo 1<:,;:1do ou lbU
li:ucto ; 

c) c:ou.Li'a .. scn;-;; ~ucee : iSül'C."i : 

I. Si tirel'C~m conhet~imouto, no ruunwnlo 
em !JUC se crcou o sen di rei to, <l <~ inleJH;ão do 
J'allitlo de pre.iutlicar os m·cdore~ . 

Il. Si o di!·eito cO or-i~·í 11ou de ac to nu llo 
nos termos do~ e.rts . :-m"l! :lJ. 

l1í, Sí e.stí Vl.\rcm nas conrl içúes i\o o.rt. :JG : 
e) a restitui~ii.o "ntecipada de) rlote ou a ~LH\ 

entrega ante.> do pr[!.zo c~tipula<Jo no contnt- a ) con~r~ - os -~uc~cs~o:·es ca usa ?JWI 'l i s tia~ 
e to aute-nnpcia.l . · , pes~oaH JDll ler,<. lu~ rw ]J<\J':':.;mpl!o an l·ei•Í Ol' 

t) as in:;cripçõ~s t;e hvp0:hr,(!(JS, nnuR r.::r·il ns. l
1
,II rJ !li, at ~! u. cencu~rem;b da r1uO l<t 

~ pr.nl~ o~ .... agrico~n.~ u" iJS ~I'iJllSct··1 pl;lll~S (k hore~dt~!-•:Ht, lugar,o O~l l n:~t t r ~~;~~o . . . 
tratJSmls~ocs otle1- 'V11.'as pür tttulo onet·nso ü ll Al L .:>8 . Os beiJS duvet ,,o sc1 r cstrtmdos em 
gr<ttuil? ?e ilw~wvei,s m~ce1~li vcis de hyp()- ~S~8cte í'z:?. t• , Llo~.):s ~.~c~.:sm·!oB ; n:as,c· n iio 
tlieca, Jettns, ro~ a oee!'et,·,çao do :>equüot!·o ~eulu 1'~:-'~n e!, tu~.1 I o,:, lll a lpdenult.zaç,t~ -
ou a dcclat'M:üo d<L füll••ncí::. l1.1•t. .)9; ~ re:; tJtm,·ao do~ fr uctos Inclm dos 

§ J.o A faltu. de tr·anscripç:ii;o ou iuscÍ'ipr·ão o:.; que ~e t;te!,x<eramrle p~rce~Jer, e devi.da, no 
da. acçi"io pessoal ao com1lr,1dor pr,rit voi· 0 ca.so de rmt Ll, conntvenma. , írautle uu ~;on ll<il
J>revo até onüe chegar 0 proà.ucto do imrno- mmento t\o est<vlo do d~vcrlur, em t;;do 0 ca~o 
vel, e a~ ercdcr para ser a'.lmittído á nmssa. !!~.1-o:Jw. '~:;.~de a pru po~~tum úa ucçao e com
como elurograpllico. P_• clldldo. a os }:Jondcthcs ao tempo da acqut-

§ 2 . '' A t.nllidade sor-<i. decre t-ndD , embora str;1lo. 
para n. celcllmç:1o. rlo :H:to t(\ ~IHl. pr•cçodido I § I.• O tlonat:lrio~ de ho;\ fé 1'0lltituir i ;;ú
s~ntBnç<1 ox ecut•.Jrm, ou e lia SeJa consequcn~ I meu te ua pl'Opor:;-ao cluqmllo com rnw S<J 
cw. _da_ meJida assecnr::tl~l' !n p:-~r·o. r:;ar:mtia clrt r<c~t:r '~'l g men_tndo o ~eu pal.Pimonio p<)l' 
d!vl(la ou sou pag:anmno. cill-1lo u;;, tluncu.o. 

ti 3."Anuullt<do o :1cto, fie,, de pleno direi to i § ~--· .-\ ma,sa res t ituil'Ó. o que tive;,• siL!o 
1'escindld:1 ~t ::eutcnt;<t qu~ ) JI!<.' tiYou e o. t'on~ prest:~;lo !leio contr acUw f.e, ~~tl vo si do con
$equüntee xecuçií.0, trado vll :1d,J u iio <nlfe!'ilt va.nh<g~m; e neste 
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car-::u o contractn.ute será aclmittido como 
eret10l' chirographar1o. 

§ 3° No caso de i'estitulçr\.o do pagn.m<mto, 
o credor reassnnür·á o seu esUtdo anter·ior de 
direito,~ pttrticiiJaró. dos dividendos, si clliro
grapbarJO, . .. 

respeitadas as leis ndun.noiras, os D'eneros o 
mercadorias defa.ci! detor-iol'açãoon que não sa 
pos~~m guarrlar ~:lí\~1 ris~o ou gra~rlc <1espeza, 
onv1da. a comrmssao 11ilC<Ü c o ía.lliclo o, no 
caso de opposiç:Jo, precedendo autorização do 
juiz; 

§ 4. o Fica salvo &.os torccJros •le 1Joa. te 
ncção de perdas e dnmDO;'J n. todo o tempo 
contrtt o üülido. 

Art. 40. A nullidado rode ~c r· allegada por 
:J,,~,:~.o ou omhaego3 na execuç:\o. 

~ 1. o J\ acçfio de !Jl.!llidalte o qua~:squor ou
tms intentadas cont.rfl. a masS<J, ::;erilo sernpre 
summ<~ria:-; e proccs~ad~1:s : 

a) perante íl juiz da fc:d!cnci1t; 
li) a appelhçü.o ser;\ recdlida em nmbos o;:; 

c!Jc,1i tos; 
c) qu~Jquer credor po<.ler:í intervir c.omo 

as:;i:; !:cnts. · 

§ 2." A' acção do mJ.lliclade m'í,c) p::deTá sc1• 
Ol'Pc,sta compensn.;,~i'io ou recon vcn~fi.o. _ 

:~ :3." E' permittidv o u:-;o do rt ieto 
(hmdo.(oi·íum, quo con:-.;istu em Jazer entrn.1' ;:. 
ma.s::;;.\ na pos:;e dos bons aliem;.do:~. 

§ 4. 0 Na::; questões ci~ f1·nudo ou d fl mú. ú\ 
o jniz não ::>orit nd::;i;ricto ús regras de dir·eito 
qu<tnto ú prov;.t, mas dccidii'Ú. con!'urme fnr. 
liYl'C c intiml). conv:icçi!.o, f'undamont;J.ndo, 
comtudo, :.t seuL0nçt1. com 0~3 i'nell:s e razc'ie . .; 
flUO motivem <1, de<.:bfí.o. 

TíTl jLO lll 

e) diligenciur o acceito de Jotteas o a co
bra.n(~:<'l. de qu:cesqucr dividas acti vns, no
meando cobntdorc:-;, :3.-l vog:1dos, procur[\flores, 
com S<l.l:lrios préviamcr.to nju;,;t:J.dnc;, o rln.e ns 
l'O~'P'~C ti V:l.S íjl ri t<tÇÕCS ; 

'() !Jl'nticar todos o;; gr.toB cons::rvil torios de 
direi\os o ncr,<Õ0:; do f<tiliclo (ar•{;-:; _ 277, 3.~~7 e 
4G3 do Cod. Uormn . ) ; 

g) r ealiz.t1r HS enl.i'\),lln.f5 (](\ neç0Gs (~<:l corn~ 

L~~~:-;;i;~~tnd;(~ · qiEl o fallido f'ol' sni:~:~ ''ipt:w nn 

. h) lJr'•'~wler !10 lev;),n t .. a.monto 1ln l•nln.ngo~ 
UlvertLD.:·ws, exn.mcs (h lrvrc~; 1m \ ·erilie;l.l-cr; 
qu<Ultlo n.pi't:!Senta.dos pt' ln fdlido rwxiliRdo 
~~~d:J~~f'~~; ;de sn;:. eonií.,;Jç:t e so') :~ua l't'1Rpun· 

nhi<~l'~~n~ :: ~1!;i~l~·;.~~;·~~) rlo ju:z, rnmie pc-
.i) p;·:•.t.l ear todos o:; :'!.ctos ,];; a.rlminiftraçito; 
h) pr1.1por todn~ 11~ :lCÇÕBS ttla•~en!t1S a com

plot:n- '' intle.nmiznr a m~u;; sa. 

~ l . " As q uau ti:<s prc:vtmiontes Lla. vendo. 
de Len:; c: mert:::;.doda::, tLc co!n·cuw:t do di
vid:ts ou de qu<tl•JUUl' o\ltl'U. f>l't)\:Gd8nci:'J., 
serão rec:olllida.s <\. um e;:;tn.iJ:O)ieclmento b<m
G<J,rio, da coull:lll!{;t t!o ~:yJJdic•) o sub sua 
]'uSpOil:'iabilirhtd í:', UC~pe11denclo O Syndico O lL 
c·ou,rnLs:io ti:'íe<\l s<inwnte o que mt• nstl'icta.-

DOS AC'l'OB CONSECUTIVOS ,\_ llgCr,AitAÇ'ÃO 
F,\LLENC!.', E JJ:\.. í.J(INCOl:D!,'l'A 

PA mc:nto IHY:css:JTio :\o preonel!iruento rle snM 
l'illlCÇÕ fJ . 

1\rt. 41. Ih:nLro de 1lez .li:1s 1\:1 publ ict~ç:to 
da scutenç<t lil~ Clal·ntori;), l~a fallcnr;;a., ns ct•e
tloees o.pre~entar:-io o.s sous titulas ao ::;,nttlico, 
fJUe e obrig·ado u. d ;tl' reei IJo :lempt·o que lhe 
lút• exigido. 

Art. '1:2. O ~.yndieo, cotn ;:usnist.,~rw ' 1. cln. 
eonunissiio fi!:icn.l, ~Ll' l'f:t::J.t h r ;i. o~ lloLJs do f'al
li·.lo, lavraJJdo o c"cri vão em t·u.rtçrio terwo 
de licl depositar·i0, r1ao :-oé'lá a2.::i_;;I:udíJ por 
aCJuelle, ClUnpl'iuc!o J I te: 

a) d;tr toda a. pu!Jlicidade :i. decinJ·::.'JÜO 11a 
fallencia pelos nwios qne julgar conve
nientes; 

b) por si. ou por pe~soa q~te designar, ter 
em boa. guarda o:; bm1s. pa.peis e c\(Jcumc:ntos 
do fallido, podenrlo incuinlJir a este a g-mu·rln. 
dos immoveis e merc~1.rJorias ; 

c) arrecadar o~; IJ<>n~ p~l.l'ti r.uJn.res, quo e"' to· 
jam fól'a. do g-yt·o cornn:er·cia.l do fallit~o, re
querendo ao juiz o que p:tl\ 1.. e:3.~e rim tôz· ne
cessarlo ; 

d) vender em ll3.stn. J.JUbliea, por ínter·medío 
de leiloeiro, on, onde não o ba.ja, do porteiro 
dos a,uditorios ou de quem smts vezes nzer, 

§ :!• O ::-:vn:l!r.o c a l~ommiss:ír> !i S,!l\.l ficRl'ã•) 
eespon::;:wei ~; !'Of dolo e falta., dcvet11Jo t:lm
pt't' '.:::u· toda a. <!il !g(mein como ·~i Côm. um s'.:us 
lil'Opl'Ío -; llOgodo::;_ 

§ 3 .o Dívm·ginc!o o syndit~o !) n. commiss:J.o 
flile<tl tles'.:~Inp:J.l<~rá oj tiÜ, CJ uc r ;_-·s•Jl v.n·ô. como 
ntlt•~l\1\et• e r::rm IGCII' 'SG ;tlgum. 

A r·t. "13. J<\d. <~. ;•_ :·ll · t-cc ;: dar,~:\o, 11 ~·· Y n:lico u 
:1 ennrni~;suo Ji;:c:Jl, po1· ~i on po;· !''dto:; do 
~=;nc.t collii:tllÇ:t, f'i:;·ão a :t\·;,li[tÇ:'io <lu :•di\·o •lo 
f'allido; si e.sto nii.o concürd;u· eom :t avu
liaç~o, podcrú. re(juCret• que clia. seja l'oitn. 
po:· commorciu.ntGs dn;;ign;•.do.~ pcl<L Junto. 
Con:mercial, on poL' per1tos de JJomeaç.ão <lo 
juiz nos logaros tlncl c Jeito l10nver junta. 

/',rt. 'H. A rnquerirnento do f<tllido, sob 
inf:.rmaç:t'!.o ua cornmissi'ío !l::;cal c do syndico, 
poclel'~t ~er antorizo)ln. pelo juiz a. conti
nuação do negocio do fi~llido sob n. direcçã.o 
de pr:sf!on. por eiie i ndícada e directn. nsca
liznção do 8ytldico, fJUO doYerá ncmear os 
pt'Opo::ün euc<trrcgado'; r.lo oscriptorio. 

§ l. Q _.;,s compras e venrias sarão feibs a. 
dinheiro de contado, s:J.lvo autorização e;;pe
cia.l do syndico 0 da commissão fiscal par(\ 
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quo po:-;s;\.11: ::wr dl'cctn::d_:'ls :1. pn~w nã.o e.xco-J b) qu~IOSI.Jnni: pPocnrn.d?~es,ad ner;otia, om.
il•~nte do .->,u d.1ns, o sel'<1•) ,~:Scr1pturad1~S ern hora nn.o estt-uam e:,;pemucn.rws poderes p~nt~ 
liVI'ol:l t•s pedu.us, almrto . .: , numeraclos, rt.bri- a ttlletJCit.L 
cado"' e enc(~J'T'ados pelo syndíco ou por um At't. 47. Reunidos os credores, procedee-
do~ mmnhros tL\ comrnissii.o fiscal. :.:r•-hn. á chaln<lo<1 poe lista m•gnnizadrt pelo 

§ ?.n Essa. auto1'il'.açã.o po•Jer:'t ser o:1ssa•ht syndieo e pela comm1ssão liscal. Coutra n. 
pelo jui7. sob representuç:ã.o d:t commi~:;ão inclusão ou ornis:sãn e nunca contra n, classi
flscal ou do synrlico, ticnçã.o, pocier(t rocl:\wa;r qualquer credor ou 

§ 3. 0 As (Uvida.s e obl'igações por' etreit.o; o fnllido. 
dessa autorização sm·ão consider~vlas ela rna.sBa O juü admittirft ou não os credores c.on· 
e não da. fa.llencín. testa,dos. 

Art. 45. o syndico e 'l commissão fiscal, Art. 48. Os cJ·edo1'l'S por titulos ou obri-
pela escripi;up<Jçào e pelos titules que lhe gações ao portador deposital-os-hã.o em pollee 
forem exbibido:-; organizarão a relação dos .to syndico, dons di:ls ant.es da. reunião, soh 
credores, classificando seus creditos. pen;,, de não tomarem parte na.s discussões e< 

Art. 46. Dentro de vinre dia.s, contado:> ua deliber·a.ções, não sendo attcmlidos para o 
pnblicação dn. scntenc;a dé delllaraci-i.o da Cal- calcnlo de m:üol'ia. 
lencin., reunir-se-hão os credorel:> sob a pecsi- Art. 49. Deciclícln.s as reelnmaçõeH sobre os 
dcmcia do juiz, 1)Jesentcs pelo menos, ttm dos credites, o synclíeo e a commissão fiSI!itl apt·e
membros dlt (:Ommissiío tsca.l, 0 syndico e 0 sentv,rão o balanço, o invent:trio, a avaliação 
curador das massas, quo H~J'it pn.ra isso noti- do activo e o t.~xa.mc de livl'os. 
ficado pelo esc ri ,,[0 • Em seguida o syndico lerá o rela.torio das 

Si, dentro deste pr·azo, não tiver logar a, c;~,usa.s da :Alllencia, em que declar::trá si 
reunião. o synrlico e a Commiseão fiscal serã.o houve: 
destituidos pelo jniz eo.'-officío ou a requeri- l) excesso rle despezas no trl\.t<uuento pes· 
mento do fa,ll.iclo ou rlt' qualquer credor, soal do fallido; Y•~nda. por menos do preço 
ficando solidariamente re::-:Don.sn.w.lís uebs de- cot·rcnto de effeitns comprados nos seis mezes 
teriorações que soffl'el' a nmssa. ~ anteriuJ'eS á élJOC<t leg-al da ú:.lioncia, e ainda 

n 'i.:o p:1gos , corn intr•. IÍ<~·ii.•> clü ret.l.l'da.I' :.1. de
d:u·;:•;ito rla l'alielWh; a1•nSu:'l de acceii;ns, en
dossos O l'flSlJOllS:tlltlirl;IÜf\S de lllül'O ÜIXOl' ; Si 
deixon dt:e•Jt'J'erem lU dias do protesto, sem 
l' l~ qnci'Ol' fall~~neia.; 

§ lo Os credorAs nor ri i vidas commerci:lGs 
ou civis serão cita,fo.; po~· P.(1itn.l publicano 
pelo meoo:-J tt'€8 vezes no jornal ofTicia.i '"· em 
?~tro ele maior eirctlla(~ão, indicado pelo 
JUlZ. 

§ 2. 0 Os credores ausent~s em logar sabido 
e com o qual haj::~. corwounicaçã.o tclegra
phiea ou tdephonicfl. serão avi:::ado,:; pot· esse 
n~eio ou, ~onforrne. :1. distancia, por carta. re
gl8tra.Üi.t com o recibo de volta .. 

§ 3." Os credores au~eutes poderii.o consti
tuir procurador por teJe:.tra.mma, cuja mi
nuta., auth.mticada on legnEzada, d•3verá S•H' 
apt·esentada ao expe•1itoJ', q!lEI na, trl\nsmissão 
mencionara. est<L eircumHt meia. 

§ 4 .·' E' lícito a u1n ~ó indivhlno sel' Jll'O
curador de diversos credores. 

A llrocu~·açiio póclo sel' feita. po1• i nstru
mento part1cuhr, sendo a. firma, l'econlioeida. 
por talJellii'í.o, on pelo escrivão ch1. fallencía, 
ou por dous credores connuercíantes, conbe-
chlos pelo balanço. · 

§ 5. o Qnaesf]uer que sejam os termos do 
tel('gl'amma ou da pror~maç·i:í.o, entenrle-~e 
que o pl'd;U\·ador fic;lrú.lmhilita•lo parn.tom;:r 
pat·le em tod<lS o qnacsquor rioliber·<tçõos, si 
lÍ\'t:l' ~ido f,•ila. rnenGão dn. fi: ma. do f::llido. 

!~ ii." Seriio con:-::idemdc:s l'Gprr·~ellt<tllles 10-
;·:,r·s dos ( J',~ d,•rcs, 11ar[t t•1uo~ ... l:i dTuito:<: 

,;) n:l ]11 (·'IK•~.lu.!, ldto1·u:-;, ;:L'I't·ute,; o qaacs
fJUt i l' uul1 vs l'l~ \'IT.~t,tt l111: u~:.i, UIH<I. vez que 
tr:nllam pudéte8 ,,;tJ'a ltdlllltJU>Irar·, uiwlu que 
CU~'CÇolll tl<t I':I(:Ultia-:o du H!it .'ltiH'; 

ll) dnspoz<~s Oil po!·das fietida:'l, f'alta. de 
ju~l;ifkaç:i'i.u du ülltpl'r·go do to1las <LS t·(~.c:e it,ts; 
occnltaçào no 1Jêtlan~·o de qnalqnm· sonun:L rlo 
dínltc•it·u.do qu;u ·~qtHJl' l1e.ns Otl ti.ttd.us, lndtt
sãu elo diddas acti\'as pag<~s 011 l)t'c•sr·t·iptas; 
desdo Oll applif'a<,::"L•J do f'llnr[os 011 Yaiiii'OS 
tle que scj:L clt~pusiii:lt'io ou nnmd.atario, 
vendas, m~;.tuc:i;u;iJr•s on dun.t;i'Jo-: Ji.:itas oll 
diYiclas co1n:·altid:t" C'ciJll :-litllllia(·:l.o em Jingi
ltl<'llliu; ecJl1l!H'<I· de h'ilS c•ttl nuiJl':'l dr; trwrdr:.t 
pl's~oa. , aiad:t CJIIt~ }I:U't.' lllt'; l'alsitiea<Jül un 
ti'llllt:anwn~u do Dini'iO IJU r:.ijJÚUIOI'; pt:t•d;IS 
antlladas t'.lll jogu clr: qtt:dcJIWl' e,-peeie t,\ sob 
qn:dqlWI' u.~[ll•c;in, inellt:-lÍ\'C os eltautatlos de 
Jluh:t e C<.llniJio. 

hLL':IgT:tphu 1111ÍCO. (l J':Lllirlu OU S('U l'CiJl'U
SUrtl;ante pudm•;l uppôt· a:s J•cfluxcle~ q110 julgar 
"· lll•JH rlu Só.'.ll dil'eito, ('. u juiz ou Ol!Ll'O qual
quc~t· Cl'('d o r in tel'l'og:d.-o. 

AJ•1;_ GIL Qltal•Jil<'l' qi.W Sf'j:L U pa.l'üt:el' do 
syndic :o, u11 ch ,.,>ltllltis:<;·,,u fisea.L 011 lh!Jiclo 
un :mn l't'jil't~sr•;'lii:t ntn pocint·;i apt·e,;o11ta1' [H'o
pu::di •l, d,r) elli1e•·I-.IaJ<L. :tpoi:vl ;l Otl n ;-to :ltttm·i.
Ul'lill~llfil• pl'los crec!orL~s. 

1-'a.l·;tgrapho unico. Não pôde ~er acccil:::t. 
pt·opu:::.t<.õ elo collcut:dilt<t eom porcentagem in-
1EH'ÍCJ!' <L 50 u f o nem por prazo excedente a. 
nove mezes, w.lvo si fc)r concetljrlu. pela tota
lldaàe l'l.os credor·es. 
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Art. 51. A concordata consistirá na manu
teução do devedor• na posse da mass:1 pelo 
tempo accordado para pagamento dos cre
dores, nos termos propostos e acceitos. · 

Não libera o devedor dos effeitos criminaes 
da fallencia e só depois d.e cumprida é que o 
desonera dos seus effeitos ei vis e commer
ciaes. 

Emquanto não estiver cumprida a concor
data, o devedor concordatario será eonside
rado depositaria dos bens da massa com po
deres de disposição e administração . 
· Art. 52. Par 11 ser valida a concordftta de

verá ser concedida por credores que repre
sentem no mínimo 3/4 da totalidt~de dos 
creditas reconhecidos ver·dadeiros e admittidos 
no passivo, com exclusão dos credores da 
massa e de domínio (reivindica.ntes,- separa
tistas, privilegiados e hypothecarios). 

§ 1. o A proposta de concordata poderá ser 
apresentada com declara.ção escriptu. e as
signada pelos credores, devidamente a.uthen
ticada, concedendo-a; nesse caso a importan
cia dos creditus por elles representada será 
apurada para a formação de 3/4 da totali
dade dos creditaS, nos termos deste artigo. 

§ 2. o Si os credores, cujos creditas não fo
rem contados pa.ra a formação dos 3/4, qui
zerem tomar parte na deliberar.ão da concor
data, acceitando-a ou r&j~itando-a, ficarão 
equiparados aos chirographarios. · 

§ 3, 0 Os credores contestados, quando em 
acção regular forém julgados legítimos, não 
1icarão sujeitos aos effoitos da concordata. 

§ 4. o Os cred(•res por títulos não mercantis, 
si não se tratar de fallencia de sociedade, 
ficam sujeitos aos e ti' e i tos da concordata. 

Art. 53. A coucordata será acceita ou re
jeitada na mesma reunião. 

Paragrapho unico . ·Não havendo credores 
dissidentes, a concordata , quando a.cceita, 
considera-se homologada para produzir todos 
os effeitos jur·iclicos; si, porém, · houver cre
dores dissidentes, o juiz aBsignar-lhes-ha o 
prazo de cinco dias para formularem seus 
embargos em auto apartado , observando-se o 
seguinte: 

a) dos embargos o fallido terá vista por 48 
horas; 

b) conclusos os autos ao juiz, em 24 horas 
assignará dez dias para a prova; 

c) finda a dilação, que cor;- e_ra da publicaçã.o 
do despacho em cartorio ou · em <mdiencia, 
serão, sem maísaUegações, conclusos os autos 
pai'a senten<;a; 

d) a ap!Jellação commum a 9mbas as partes 
será recebid:1 só no dfeito devo lu tivo . 

Art. 54. A concordata cnmp;•Jrla importa 
quitação ao f<1llido e (;()ll t;Oqu :,;nte rebabi I i
t a.çfío; salvo quanto a estit. si no juizo cl'irni
nal houver elle sido condemnauo. 

Art. 55. A concordata. poderá ser rescin
dida: · 

a) por má fé do devedor concorda ta rio ; 
b) si, por culpa ou negligencia do devedor 

ou por caso for tuito, o activo da mass<~ se 
deteriora.r, de sorte que não posso. satisfazer 
o accordo ceie brado . 

Art. 56. Para o effeito da rescisão da con
cm·data, nomeará o juiz, de entre os credores, 
dous que ô.scalizem o seu cumprimento. 

Para.grapho uuico. Essa commis~ão poderá 
requsrer, em qua lquet' dos casos do artigo 
precedente,- a rescisão da · concordata. Da pe
tiçíio terá vista, para nella. responder, o con
cordatario, por 48 horas, e com a resposta. o 
juiz julgará, dando aggravo para o superior 
competente. 

Art. 57. Rescindida a concordata, prose
guirá a falleucia nos termos da liquidação uo 
activo e passivo. 

Art. 58. A concordata. delhii.tivameute ac-· 
ceitl\ induz: 

a ) a entrega da massa ao devedor para li
quidai-a, como ente •1cler, sob a fiscalizRçiio 
da commissâo de que trata o art. 55; 

b) a p!'estação de contas dos syndicos. 
Art. 59. As contas dos sywlicos serão 

pre::>tatlas por pelição documentana, da qual 
o juiz dará vista ao tall.:do e i commis~ú.o tis
cal p<tra nella responderem. Com a resposta 
o juiz julgará, dando aggravo para o superior 
competente. 

Parngrapho uv.ici). O julgamento das contas 
não isenta os syndicos das responsabilidades 
provenientes da administração dr. massa. 

Art. 60. O devedor que, para ·a obtenção 
da concordata., tiver occultado ou desvh\do 
bens , simulado passivo, fei to conluio com al
gum · ou alguns credores ou por qualquer 
modo .viciado o consentimento dos credores, 
poderá, a todo tempo, ser condemnauo, em 
acção ordinaria, ao pagamento integra l da 
divida e se us Juros, e, não estando ainda cum
prida, a concordata será t•escindida. 

Parag·mpho unico. O credor, que nas deli
bet•ações sobre a concordata tt-anHigir eom o 
seu voto para obter vantagens par·a si, per· 
1\erá, em b1neficio da mu.ssa, a im po rtaucia 
de seu credito, bem como quaesquer vanta
gens que !iJe possam provir de semelhante 
t;·flnsacção. 

Art.. 61. A concordata, embora negada. 
póde ser proposta em todo r. qualquer estado 
da fallrmcia, ainda quando já estf~a formado 
o contracto de união, fa.zendo o devedor, á 
sun. cus_t a, as despezas cb convocação dos 
cre(lol'es . 

§ I. o F\11'>:1. ser cl ecret::vl a p•3lo juiz a re
un ;ão cbs ceedol'eS, deverá o lilllido apresen
tar com <.\ petição a vroposta. 
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. ;::; 2." o~ cJ'Ctloros ser:io convn<~atl o:; lJOl'(.••l i -~ Al'!:. !iü. 03 synrlie0:', colll :1 1ÜOJ'Í Z~(;ii.rl d:\ 
tn.e~, 11a nH~n1rt t:lo aPt. -1 1i. ~ 1•1, n~l !J!lci.1 JOJ eonlln ~~.:~;ITo !isc·lf: 
pela !.!:OP l:.er~~·~ 01tu tlias, no minin10; •mtes da a) '>i'•:.cede6n á ''t'.Jlt.ln J.l fl tl)do~ 11 (jU: t i\S()tl>l' 
r·cmnmo, l.llt.llcan:!o-~e em re:·;UL:JO os tc:rmoô 111, 11s~ , ,, .. ,, .,, ~ ~~·v.,~.-c 11 t."'' ., 1·r·'Jto<· e 'C""':. 
la p!OD"st·· ·' • , .. u ~ ~-· ~- ·" • • · " • u e · ~ " ~'"'" 

I ' 3 - Qb' ' • l ~ .. j'' l' l ['O l ;~ f:Jl'JH:t lllÜ !C.'\<b 11 0 ~.l't. ,12 d) ; 
- ~. -:• S6~~·~l':S:; La qna nw · ut' app LCC\W u)' pd•! r'itO lt':Lll~igir Sobre :\S di Vidas C 1\C\• 

o tllsposto ne~,e tJtulo. ~.0,. 1·0 .. 1j ., 111n..,~., . 
} t G" R . ·'. , . t ., v .~ " ... .. ", .. ~3 ·_. ~: ., e~c; ~u-t:, :J. a. __ co:1Ml't'~ .. a, n, ~n::~~sa. ' c) v~nd ~f' t.otla a m:t.~>:J. aet.i v:t a qn:llc{Ut\1? 

J,>•ts •• ~u C.) ,n,.O\·s. -~,a do,_ r.re!lor .. ~ d:l. In l lon- , ll<'biO:t aiHda qne s<>j<\ o pl'oprio í\.ülido. 
em polu que lhes lor :h• v solo do jll'lJtctpal jJrl· ' • _ 
mitivo c dos que tiverem contr:tcl<.~.tln cdn o . § 1,• R;;c~!s:ttla essa aqlo:'J.Z3.J;i:~o . os ~yu7 
rn.ll iclo de1JOis t:l:t enin~ga. <in. ruas::a. dsc,.s p:>derao recori'Ct' aü)<llZ, qu o cloosdJJ';t 

·§ 1." Os credot'<>S do. sr-<>-unda f>C•l'ie f:f.ll'íío sem re~us'W, oa vmúo ou nao o fallldo. 
pngcs pelo rn•o,Jncto dos b«ns nr!qa ls·i<io;; ;l § 2.• Altim do3 modo.>ucímn. ind icn.dos, lodo 
t.itulo (•noroso depoi~ da. entregc\ de. rutts.~·i. e qua)q ~t:;r out>o de _liqu id.a..;.:io LlO ~o.l!t.iv'! Sfll'Í\ 
com J'ecttrsos estra nho~ n est.;;, eoncon>endo pi;!i' JU (f.~tdu a.c·s synJ1cos com aut.onz."l~ao dn. 
com os da l•rimeira nos dem<J.i~ bens. commi~si:i.o tk!;< l. 

!i\ 2.. '' Fóra. õ cssc c<.•so, o;;; credot•es <:hiro· § 3." A ven ún tlos bens immov~:is indepan· 
g r·;\}}lt<<r ios i.l e ambns as Si:rles S<'ri'io tJ'a.t;u1os ilent•·! r~n intcrY& tl;;>ii.o ou ontrHgll. dn. muHtill ' 
nm pé ele i;::-wthln.dc , elo f:l lh.!o. ~ . 

§ 3." E' ·Jicito ~<Js ~~·etlorcs cl:l. ~agtt nd:.!lln•ie ilrt. G7, Dtnl t'D Jo p:·~,zo lmproroga.vol rle 
pú1' á •l i sl;~siçilo rlo.~ oh~ nl'ime i r~ a S<•m.m:?. 1::> dh~. cm1t:1.(:os da tbV~ ,1;~ J'eu nifí.o, indo· 
neces~o.;·ia ::o pngamelito {b conco.l'cla.tll. pt~r::~ !lOn, :ente d~ couvocaç::1o lJOl' edital. os c1·e· 
excl ui! r•s ào con0urw. cl!lre~ que na(; Sll eonk•l'l\1:\J'Grn com a rataçlo 

At't. G.'l . Do to·;ns ~~s l' eun!ões fie lrwro.r•(t e clv.s.·;ificn.r;ão do3 crwlitos o.prcsGntutlo. pclü 
nc.tn. ci!'curmt.n.ncül<lR, qu•• ~p ·s· ;i . o 1.lj ~i t.n. ú. n.:•· sy nJico pr(wisor io, potleri\o. recla m;J.l' e J'•N 
provnr;ão dc·s ceedorPs , asoi.!;l:<l.d<t p•Jlo jl!iz v::-1· o que ior 11. !.•em tlo s~u liil'eito. 
commissi'il' fbed,symliM,crr,r,ores (i•nerendo) ~ 1." Q,; ~ymlic;,:; olliinittH•s são obrigo.tlos 
o pelo 1':J. !Hdo. • a mo~tr·ar os livros e papeis á sua guarda, 

o. qualquer emrlor quG o::; queir a examlmtr, 
TITULO I V iudependente tl'J m;mdado tlo juiz. • 

. . § )!. " Findus o~. IG tl ias, os syntiicos e a 
Do contructo de um1lo couu11is~ii.o I isca! dariiu o Sil!l parecet• sobr e :ts 

.DC< liguiduçt1o l1o acli1:c e J>' l$Sioo l'ed<tmaçêíes, JJ<? pl'n!). de c inco dias, c o ,ju iz, 
owlauarla.s ;t:; d1llgencms que entender neco!;-

A rt. 6<! . N;io >C a pr<>S<~ll ta.udo rrop .. ~t.o. do i ~lll' Í G:S , I<I'Ofel'i rá. tiB!lt •;nç-_a c lassilic>..nndo úS 
conconh;.ta., H\Htlo n~j<Jilad:~ _r:n llii.O lo:n enrlo CJ·!'dsto~, d•1 qn~l sorac lllllm:l<l t ~s os ~l'Ctloreg 
ntt llWl'O pm n. Yotltl-a , ficar-it. eonslitni,lo o con- p ne _nm a<.htul com o rraz•> rle_ ~mco d!ôl .<\ •. 
traclo tlo llnião clo::; rTcrlm·es, q ue •!legol'ilo Ulll l ~ .1 . " 0a Silntcnqn. que cla;;ss t:ca os cro•l.Jt?~ 
ou mais !;yntlicO>, a n.loJ'es on nih>, ptu·r, :~ li- CIU.lf• a.pc:uas (~ recuno Ll•~ a.ggi·avo de pelro;,v) 
(Jilir l:iç;l o definiti va t1:1 nm~;Sil o ntH:t. r~Oíllnl ls- p!u'o. o flllpeJ•tor corllJldonto . Po .lcm ugg s'O. -
:<:ln lisc:ll, <·r>m;:r.>la dn dm1s memlll'us. val' os i:yrJ(IJc•lS ,, n q:a:qucr cr•ltlor • 

. Marc:-~ s ·t1o .:6 svn rlict> ttll ~VIllli l~·J~ cld t ·. l~ .\l't , nrl. 0 .; syn::h:m ;:p.,·csent:t.r.:lo L<l t lo~ os 
um f <i':t7.o rmm ;·, liqnit\u.t::i.o 'l!u >l.:tivo d:~ mer.es, <!(1111 inf · r :~ mÇ'1í.·1 ,~;, C<Hlllllistü.o .tlsc::t. 
m:lR>:t, (< :1 <'<JlllHiis":to a q1.1<; o;; m:,:;mos toJ•ií.o C(lllt:l. rlmaor::..tl'tlt JY<'. ,<lu e:;t.a\lo tl :\ lrqun1açao 
•Jil'(dt,.,, li llJla. ~~ I iq u i.l:1 çfi.•l . e d 11;; q ail nt.1:1:.; ern em xn .. 

Si . o.'; ei'( :u•W<'o entcmhcm r; uo o ::>yn,li<:o § l ." O;; Byndicos s:to obl'igndos fHl istl'ibuil.• 
pl·r>vrsorio e n. eomn1issii.o Ji Ec:tl tC<!lll di J'<,ito oliviünnclns s;,mpril rp1e o l';:teio seja snpCI'iOI? 
a t't:il l tJrr r:•nH,,~c• {"lo snn I.J'abi:ll1o, po,leri\o nr- :r. G "/ .. . not,:ndo-~c as rtua.nti<ts pagas nos re· 
!titP;o.I·-!h<:>: um:t eu ;Jmtis.~;lo quo, 0m ca.s,, a l .. speütivo.~ titulo~ ou cr e<lito,; e l:tnçnrlni:: em 
;Xnlll, po:!e rá oxeedcr dt3 {i " /" dn. iLVll.l!açii.t) da nt ::> fol h<t que os crP.do;·es us~ig-narúo . 
llHJ.Witt. § '?. . " O >;aldo fiiHLl a f,wN tl!l, m:~.s~a, •l•)jlois 
P~w;:r:tpho ntli•':l. l'.r>!:l:S r0So1tiÇfí(lS s:;l' ii<.l 1\,, t\ed t;zi,bs as custas e m1!is deBJX~Y-~S o Jio 

Lon~;t•t:.:- l"ll' yot;tç-.; 10 l:onnn"l qu() r<~pr<':<>'mte p<l,!;l1. a()s ~yn1H t"'S a. pü~·cen tc.~rent que JIJes ti
m:;Js d,, l nd~,·le üo v alor tl i> P•W>ivo. Niio h:~ · \'i)!' ~ ido arhit l'~:d :t o os :1:.\ianta.montos qn11 
" ' ' ll<ln maior ia. :. h~olu l :t em !i·.·:;uu:lo t::~c:J'uli- hou vurcm f•)it~1, oletermilwró. o ul timo rateio. 
n io pl'llVttl<JCIJJ'h :t rdn ti \'11 . · ;~ 3 . 0 Si dos Jiv J•os do !'a! li do, ou por do· 

Ai't. n:). os ~yn1Jic(ls ;l,c;.•n mir·:1•) ~ atlllli· Cli il!ento attclll.li.vel , e0nstar qno cxisf.em 
Jl_bt r~.<·ilo da m<t~~: t '' J'r• put>lr·SC·hiio Íll \'()!l· c t'erlot<!S ausentes, o juiz, f:!O b inllwma.ç:Io uo:'\ 
I.Hlc.s rl •o J>h•nos I''"J,, r•.::s pa t~t to<l il~ o rnsaes- r,yndii!N: n tl:l r:nmnti r;.•Jí.:J lii!Cal, potlcrit Ol'
CJUN' oru"mr:fJOS o ac. to;; r!:t liqu id:tçiío, pal.':t. donae qnc se l'ê$er v<llll o:; dividm11lo:~ qne II.Jc!:l 
dP.JU:t.nd:l l' e snrem dcPl(\Jldtvl <.m. torot'Of\'1, 
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~ 4. 0 O:s tliviclnnrlo~ ni"~o l'Ml<tmados s~l'i'io l c) os de a!imf:nt'x~ ~lo fal!itlo, qun.n<ln \\U~· 
depm~it: ldt1S nos col't'C:l 110~ tlepositos !1Uhlicns ! tol'iz:tdos; 
pne conta, do quem [IC':rí. enctn·em, 1 p- , .. , ~- . • - .,. · · , 

§ ;:;.n Si neontocel'.C[!IO, pnçws intograhnenL.• 1 ,..;,'~~···r~.t;il;~~~o ~Ilnco._ St o_nd;_vn _for l_mmfl ... 
a9 .capital n j IH'O~ 08 lll'Cdol'c):-;

1 
iiquonl no h:·n~, ( ·.:!'';1

'') ,c;: .. ~J •1;II~C~l~ ; I~;t: ,t~~l'_'l.O 'd,!"'_CJtO V, repe
seHi.o i·cstitt:id&.s no fnllirlo ou n. seus 1\:g-iti- tJQ<tO ·"· 'ltt<l.iq.let lHb·L;r.~.lhO eJu;et.u::vto. 
mos represeiitn.ntNt., ob;;et·vr.tclo o dis_vu~1 tr) no1 At't. 7'1. S~.o credoro8 r~ivilH!icanto>J, quBr 
Jl<ltngra.pho antet'ior. . . I tcnlwm n~çuo refl.l ou ret-rersecutOI'irJ, que:r 

§ 9:" Si o _fal~ido fôl' sociedade, 0 jniz no· nüi_l, pl'oprwdn.de plena ou j~ts in rc: · 
m••_rtl~:l um llqmda.nte pa.ra proceder i!. distr·J- cc) o dono de cousa adq_uir\th. -pel.o faUkto de 
bu1ç•;_o ~.~s so~t·ns. . . _ . . . . quem niio era. o pr·oprietnrio; 
. .!u ... t. _5J9. Fmda :l. ltrpwt.tça.o, _os. synchcos {1) o dono d<'! cous't em poder do fallido por 
jl~'CSt.ai·ao üS contf1d, do contortmrlade com o titulo de deposito, penh01·, a.ntichrese, admi.
dJsposto- no a_rt. 59. _ nisteaçfi.o, arrend<lmento~ commodn.to, qso~ 

1\l'L ?O: 81 a. mass:l: nao cht~g n.t· par-n. pr;.gn..- fntcto, uso e habitat;ü.o; 
m~nto mte~t'?J.~r~?~; 1m~do_res, estos tm·u<) n.) c) os dOJ~os do mercadoi·!n· em commissã.o 
iot:O tempo ülll~luu <to _exoeuÜH' o dcn~nor, tl::• compl.'<'- ou vendn, ttnmntoou entrega; 
pelo s:1rdo tlo _seus Ci'ur.htos, seyvindo de tl· I d) o dono do cnmm, c::mbor·a Jnngivél, em 
t~l~o . e~ecutot·w :1. snntnnça. C.it.!üJtilgon n cl:<S·) po.r.!er' do fn1li_do por e.·1feito rln mandato, in
slf1.C.ilçn.o 1lo ?t'edlto~. 1 dus1ve dillli(~iro, efl.'eitos de~ C(\mmercio ou 

_Ar·~· 7!. Os sy ndtcos o os nwmbros cl:i com- tit.nlos :1. e:U,;s eqnipa.rnrlos, cndossado3 som 
nnssn.o 11SC ·Il porte:rii.o ser des tituiclos are· trfJ,!íSfel'ílDci.-:. do propl'iednt!e, ainda não pa.
que1:1~1on to dos r.r.·euot•es, ropr-<'~ent:lndo n, W'S ou om poder do teeceiro, em nome d.o 
mno:na 11os crerlitos, sem <.dl 8gn.rcm er.JJ.~;').. f'nlli1lo no. ;)poea. dn. ft·dloneia; 

§ 1 ." Do.n•lo-se cnnSiL jnstifi:'.<"trla, n, dr·.,;l itni·- c) o_ rlono 1le _ colHlt fur·~:,flu., rou1ba.c~a. ex-
ç:i.o po,;rr:í. ~el' de c:l'\:lrt·b~ cc-ofTií;io, :l 1;o_qu3-

1 
~Ot't('~l , J~ on.:-~~Jtll!:l: J:o:• w.lc;Jdade, es~elhonn,to 

rnncnto de qnalqncr Ct' t\l_:or ou uC1. currmnssao L'U CJI~tl ,,s ílél.Lll1_(.~, f , 

ti.sciít o do.:; ~yndicos. ()f} tlunr: 1l:·' tllulos l.1;0 porc:J.<!or, qn~ roeem 
§ 2." Do •J<:.spaelw que decrei iJ. ou 11 ;.io ft. do:::· p~>I_dl•.l<'s, lurr.an?f~, rouuu.rtos_, oxtorqmdos ou 

ti.tniçã.o, 1m ngg-ravo (! 13 i,(,r,trnmento. ~,jüdo:~ po~· fal:;;l ,J ~de, estellwna.to ou outt·as 
§ ~:3 . o A dest\tulção impt:l'ln. a. pordo. uo di- t~·;:--:mh~s, s1 o fu.ti1d_o fur quem os rtehou ou 

rei to á porc~~ ntng·em. ol_,tey(~ r;or ~~ses mews ou os recebeu, sn.bend.o 
§ 4." A StlbstÚ.niçil.o ,y 0 syntlíco 0 d: 1. com- 8. or1gcm vwwsa ela posse;. . 

rnissilo _fiscal srn•á feit:1. provii;Ol'h1nH.mte pur Jl.? ~ von~~~~r ~~. ~eu~_Jml~~-velf:l, ~mbor~ 
uomnaçu.o do jnir. 0 delinitivnmento pelos f:1t..t_.:~. tra .. ~lçao? a1.1_~;1 ~,\o p·'t:,~~ do ~teço d: 
credor'GS on em rcnnião, pe!;l. fór-m,1 do a.l't. G3 ~e~~~· ... srd'io SI o t1vor credlucl.do ao com 
p:nftgr·apho uni co, ou. por d•.;;clara.f'iío n.u then- .Prll'· 01 ' 
ticn. do voto esc ri pb 0 n.i'sh··nadtl.: h) ? ve ndedo~· r.ntr~s da enr.reg-:J. <la_ co usa. 

' ·' vetHiltla. a cl;edlto, st resel·~·ou a pl'OJH'tedn.de 
Art. 7?.. E'pl'oldlJidonojniz, :w.c:syndiül.l-~, n.tó opngqnmün ou i~i avrmda :t. cr'P.rlito, 

á cotmnissfto ll,;l~nl, pe:ri tn::l, :1.v:1! ia.do\'C!S 1\ 111:tis foi indni:ldo pm• dolo do cotnpr-a.tlm·; 
(l!J,ici!lcs,da jm:Lir;a, c~ornpt'<1l' })Ui' si NL J11ll' i) o v.mdüdm•dn eou~n. expeclitl:l. ao l'llll\l.to, 
1li•Crpo:~m pl'SSO:t, qrur.:-:que1· b€:ns dn. nHI!':'!H .. si n, (~str) ni:í.o foi 1H~tre;~uc~ o conhecimento 
~'()h a.~ p~nas t!o a.d .. l-Hi do codi~~o Cl'iminnl r..ntes dn J,~<:ln.I\\Ü~~ n. l'!.\llenci:l .• 
(n.r·t.23:2 tln 1101'0 Codigi'l (l(·nal, tl~\!;r·ct. .l 11. Sfri j) u. multi•YL' cn.s,td t polo:,; ben~: 
rlo ll dn O\ltuhro de lR00). L Dot;~cs estimmlos pal':1. qnalqucr t'freito. 

1! . P::tranhernaes. 
III. 1ncommunicn.vc1s sol) o regimon da 'l'!T(JLO V 

communhão. 
IV. Que não l'('..~!)(HH1 :~m pm• dividns ante-

rim•es :t.o crt~n.mnn to. 
Art. 7.1. Sií.o CI'P•lores rh l1Ji\~:sn. o SCH'ã.o v. Pelas <irrl.ws e ch~ções :<nÍ.•'-nnpcia.es 

p~gos de lll'Ctl~r·,;neh a tod,•s o qw-.rsq_n0r foit.ns pelo futuro nml'icln, qli:\lldo insinun.dn<l. 
ouLt'ü::!: h) os filho:; mc; nore.~,legil.imo~:. legilim:ulos 

ou reconhccidof-\, pdos: btm:~ m~stmn:-;n/4 qunsi· 
c:i:>tl'<Jnses e r;dvcnl.icill!~; 

<t) os do rlu~pnz:1::0, f~u.l:u•1o:<l, cw;tas, l10no
r.'1.rio~;, comm i~;sõ~:s. forrwi:!mcn t1 •S re~·cwo,Jtes 
:i. anecarlafí:l.o, :tt1inlnif'Lt•:t<,ü.o o disll'iiJniçii.o 
dn. ma.s:-;a l'<l.lli<h e ú, ~.H:t f;C!(Hi\U1•:a, ;..:·L111t'dn., 
eonservn.c.~~i.n c~ 1lr.J'c:;:a; 

7;) m: dt~ dcslXl:t.:ls éom molo::;tia. e fnnern.nR 
Jle fn.llido, depoii-\ d0. d<•cl~,l'(' ·'h fl, fn pencin.; 

t) os tutl!ll:uh•s c em'atdla.!los 1wlo8 i.1en~ 
qnc lho;,; pert:~nc•n·em ; c qnanto a~ cnusa:-; 
a.dquirirlns fJ0lo tut.(\r ou em•:t,\or em seu 
pPoprio nmne com hen8 on IH'Oilnr.to ({C\ hen::; 
dos mesmos tutell:<.(\os ou cnratollaclofl; 
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m) o~ hel'cloíi'OS e lcgatarios pelos bens da· _c", o;; snlados o sold;v!ns de equipagem qnc 
·hcr·ança ou legado ; na.o ~~~ti verem presc l'iptos nos termos do art. 

n) os quctlv·~t·eru f,~ito r~messas pam um 44\J n. lV r.lo Oodigo do Commercio. 
1im detrm.nmadc; U. Cc>rn .pl'lvitegio sobre determiuar!0s im-

§ l.• Nã.o se consirlera deposito o tle clí- tnnvei8, e moveis, s 'tlvo hypotheea auteri nr
nheiro quando ao tlepositario e permitiido mentcinscripta: 
r:u.e~ u~c deUe ou ;:nnpreg:"~l 0 em overaçõe~ tL) o Jo)!'O\ll'ieuwin c o subiücat\01' , nos moveis 
civiP ou. commel'cíaes, vença. ·ou nií.o lucros. denso pr.s,ood o.ne seacho.rern (tentro da ca.sa., 
sontlo somente t~tl quamlo tom:w o c:u•acter p:tr:l t•a.garnonto dos ~lngu~>is vnncidos, c nos 
de consa nito i'nngivCIL fr·uctos pcnrlent:~s a r<>Speito da --venria ou 

§ 2. ''O p;·cducto da ventla olc met'Cttdor;as fóro dos 1wediM rnsticos; 
em corumi.•~ü.o tl<~ compl':L ou venda, ~\l.o por li) o~ oper:t.río~. artistas, fabr icantes e em
autoríz<tçilo tlo dono ft>r cretlitatl.o ~IH conta pr•:iteir>Os,sohre os obj>J<:t.os qrle í"ahl'íl'nram ou 
CO!'rente, constituir!!. eJ'·~dito ohil"Og"l'<lphieo. C(lll~ertnram e dt'S qunes e~tflo r)e posse, para 

~:~."A cousn, não se otferecGndo dtlvida pagamento de ~eus ,-ahrio~, fo,·uecimento:õ rlo 
on contost!!ção, ser:~ p~los syndiccs, com a.tl· mater·ia.J e mni"; va.utng-,~JJS {~~lipula1la-s; 
torização Cia c<JmmiEsão flscal, entregue no c) o~ credores pignol'aticirJ,; c antí c hresis~ 
dm1o ti& mesma. espec·,e em qne bouver 8 it.lo \.as e os quo tea!lt u\.re\tr.1 à.o retenção n:t cou
rece1Jida pelo t":'tllido, on n aquella em que sa dtl.'.lil em penllOt' ou u.ntici\J'cbe, e na COilSil 
exi~tir. t~utlo ~ido snlJrogada; uo. faft<~ da es- rctir1a; . 
pemo, sBra pago o sou vo.Jor. d) nn cousa salv<tda, l)tlern s:tlvon-a., peJas 

§ 4, 0 O tervindiCi\nte pa.garà á ma.ssa as rlespe:-;as com qu.e a. f~z salYar (ar t. 738Cod. 
despezas a quo a. can:;a. rei vindicada. ou. seu Commerci;Ll); 
producto tiver d':do log:il', e) no navio e f!'ewa tla ulti mtl viag-em, ;L 

§ 5,u A r-ecla.ma~·ii.o ou acção ele reivindica- h·ipulaç5.n (a1·t. 5Gt Co<l. Commel'cÍtll ); 
ção obsta !t Vúnda da c,_,,.sa rec!;uu:<tb .. , mas f) no n;n i o, os que úcmrrwr·eril.m com tl 1 ~ 
níi.o annullu. a anter'ior alienação. Hheim para a sua C<l!YI \II'U., concerto, a.pres-

§ ô." .. \ roivi!"ltlicadio rlo valoJ' du cousa , t ... s ou provisõe., (•u•t . 475 Cud . Commerd .d ); 
qUllnrln Gs\n. nã.0 I;Xí~lia ma.is Jlll n:n~'' ' '. m~o !I) nas l":t~\HitlRs carreg-ailn~ . o al uguel ou. 
autoriza a r epetição dos div.:•lendos rli~ll.·ibui-~ fP<:te. a.~.· !!e<~pez"~ ,, :.n ·a.l'ia. g ross:1 (arts , 117, 
dos <10~ Ct'edoJ'e;;. 6:J) e m7 Cot.í. L'ommercial); 

Al't. 75. São Cl'Gdores sopar·atista~ (e.l jure lt) no obj~cto ~obJ'Il rpw calliu o emrres éimo 
crediti): mar·ítimo, o rlador rj ;, d tilh•! ír·o ~ : ·o (o.rts. 

u) a f•z~nda p1.1tliea, para SOI'}Jl.l!l·a dt)il im· tl3:~ e 0(.)2 c, d. Commr,t·c hd); 
postos sobre immov.:is pelo PT'OtitH;iu d clles. ~)os q1w pos~am J llvoc~l' em seu favor· 

b) os que esliYArem 'com 0 lallitl~ ern ~ela~ q tl~ll?uer dos tlrt~. 10~, 155, 18~. 537, 5GiJ e 
çues rle co-pror•l'ietio'~le ou elil ~ociei1nrlE-, I;ar•t l.•3:- U'~ Corl. ?.o,m_mo f·c:t~l; , , . . , 
que, pelos l.iens qtw 1(1rmam a e•J-pl'oprieu;1ctl) J) o~ hot.~k!Iu~. pr\1,,~ d0,poz.1s tio . liotLI, 
ou a societhtde, su,ia!ll v8gt'·> elos SP.ll$ erelHtn~; ~oh; e o~ oi,Jectos tl tl •~OI'0•lot • qtw e~t tvorem 

c) os crMol'n~ e as l0gn ta r·io;; da. pes3oa dE< t el!dos, . . . . 
quem O fa.llido e herd eiro sobre OS h.ms da. h e- h) úS Cf6rlOl'•'S, ]J:H'. bt ! II!I IHtül'lll~, ~O]Ji'() O 
ran~:l., p:trll. qtto !'ül' r.ll<'S St•jam pngr.,; com é :O.:· liUf'ITiel\tO U<J valor qnr~ \"11111 C!llll-1 demm !\!) 

clusfto dos Cl'<~t.lol'es U<) titll ido, .;:tlvu ~i Cilll· OIJet;r.o aw•{n."lJJyHI pti<ltJJ'. . 
vier:1m pol' quolQ.ttor tn<1do 110 'uizo :lo invetl · ~ t" ~ p~·tnlcgtu. pmva.l•Je<) ll l'espmt~ do 
hrio ou fém· ll0l\e pam que ni~s n.~~l !rD l\tiiU· Tl\e.(:l) U()~ mm\nvet; hyput\\e.c~_J.<I>\ ;lú ltl\'1(}1'
dicar!qs bens com 0 cnth<l'go de pa:~:w u.o <ii'vi- Jtent .• ~, 1lepu!s ~l:o p;• gu~ a:;d t v1tla~ hypothe· 
das do de cujMs . · C<J'I<tS '~ o~ m:efHt~s J!rOV<?Illontes da8 dospe-

krt 76 S'í.• " ''e"l~> l' e" h f- !le ,·.. . za,: e custas ,JU(lJCI<lBS if.: lt-•S pJ m excm.qsflo 
- • • •' ·' ~ · ·' .. I' ,l .nut«- d.o imrnovei bypotbec· .. d . ., e que ~erão dedu· 

· I. Com privil•.~gk. soh!'d ku.ln o acj i v o, ,;;;Jvo zidos pl'ec ipuawcnte do tn•oducto d o mt:!smo 
.hYj)OiJ.lemdevíola.n;eilt\)Í·llS,TÍ ptl1!) Hlll<:l'ÍO!' á iHJTIIOVel . 
6fnl"-H\.O ~u r;tn g:u·a.nth <lo png;unont., à o §\!'"'Os bons d;1dos. em penhcw ou an t hicreso· 
pre~o do lilliilovel <ul:iUÍiiflo depoi< delln, e ol.\jec.to do c\iJ•eito de r-etea t;\[i.n podem srll' 

~) .?~ ~or-~ã.d<\rea do oh• ·i;:.açücs (r?cbc:' lw·e") I'ewidos (1. ben<.ltio io da rna.s~o. e, ui:i.o send<> 
em~tl taas ].)eJ<lS ~ccJerlades con,mnnrlJtanas por possi vel remil·em-se, nR c:rtHlnms Sflrii.o in ti
acçoos ; ma<.io~ po<l '<> os·tra,zererü a l\l\li\o ; no~ termDs 

li) os de sa!:J rius on snld:1das de foitor es do art. 40 cl). A soln·o. , ll:. I. V\~udtHt, entrara na 
guarda-liYI'o.~, cai">ciJ·o~. agenk~ e tlomu~lico~ IWtssn; ma.s ~i, p~io contra.r !o, niio betstar o 
d.o fa llído, ven(·i dns no :~lll.lf\ iwtrJerliata.men t,e sou prot!ncto, u tlitfe J.>ença cntm l':.\ em rateio 
anterior á data tln dcelar'(t~[o ·d·~ fU l mT(~ i :t, entrP. osstlN m·,~r1ores 13 os chirogl'<lpbm'ios. 
tenho.m ou n~o l'Ggis lmtlns os titulo:; r!~ IJO· § :3" Os pri v ileghtL1os só podoriio ser pagos 
m eação; pelo prot.luct(> (los l;eu~ em qne t iverem pri'l'í~ 
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legio até onrlo chegar sómente e por via de 
rateio. 

UI. Os que tiverem hypo~hocas legal ou 
convencional inscripta. 

Pa1•agr:1pllo uníco. Os decretos n. 169 A, 
1le 19 de jan<3iro de HlOO, e n. 370, de 2 de 
muio de 18\:lO, regularão as preferencias. 

IV. Totius os mais Cl'edores são simples ou 
chírogra,phaPios, comprehendidos: 

a) a mulher, pelos bens dotaes inesti
rna.dos; 
· b) os credores,- por hypothecà legal não es
pecializada.; 

c) os credores privilegiados e hypotheca, 
J'ios, pelos saldos; · 

d) os depositantes de dinheiro com o cal'a" 
cter de cousa fungível. 

§ 1 o os credores que tiverem. gnrantias por 
tina.nçns serão contempLados entre os chíro
grn.pharios, deduzindo-se as quantias que ti
verem recebido do tiador; e este será tambem 
como tal considerado por tudo quanto tiver 
pago em descargn, do fallido. 

§ 2° No caso de fallencia simultanea de 
muitos co-obrigados solida.rios, o credor será 
:ulmiitido pela totalidade de seus creditas e-m 
torlas as mvssns fallidas e os dividendos rece
bidos de uma dns massas descarregttrã.o as ou· 
t.ras e os co-obrigl:l.dos sol.vente:;, at~ 1ntegral 
pagamento. 

§ 3'1 Os co-d~:~vedores solidarios do fallido 
roerão admi ttidos na massa pela irnporta.ncia 
do que ti verem. pago, cbservando-se, porém, 
as l'egl'as do direito civil sobre as obrigações 
solidarias. 

Art. 77. Não serão considerados credores: 
a) o chirographo.rio que se apresentar ha

J,ilitado com sentença mernmente de preceito, 
ü;to é, não fundada em titulas liquidas e cer
tos e delinidos no art 1°, obtida a-nterior
mente á d~claração da fallenci;J; 

b) os credores, pelas despezas que fizerem 
com o processo ou reconhecimento de seus 
m·editos; 

c) os creàores por titulo de simples libei'
dade, não incluídas as doações romunerato
rias, intm· vivos ou causa mortis. 

TITULO VI 

Disposições relativas as sociedades 

sin1ples ou po1• acções si não se acharem Min
bcm em estado de fal.lencia, consideramlo-se, 
porém, dissolvidas para entrar em liquidação. 

§ 2. 0 Os socios cornmauditarios que, nos 
termos do art. 314 do Codigo Commercíal, se 
tornarem solida1'ios, não incidirão nos e:tiei
tos da fallencia, mas responderão in soliclum 
por todas as obrigações sociaes. 

§ 3." Na sociedade em conta de participação 
somente os socios ostensivos e gerentes pode~ 
rão ser declarados fallidos. · . 

Art. 79. Osbens da sociedade e os pat·ti· 
culares dos socios pessoal e solidariamente 
responsaveis serão arrecadados e entregues 
á administração dos syndícos da falleucía. 

§ 1. o Proceder-se-ha separadamente ao in· 
ventario dos bens socines e dos de cada um 
dos socios, de modo que não se confundam 
nas operações de administração e liquidação 
do activo e passivo. 

§ z.a Os credores particulares dos socios não 
serão pagos pelos bens sociaes, nem concoi·
rerão com os credores da sociedade; e só o 
serão pelos bens do sacio devedor e pelas so
bras do q_ ue ti ver na sociedade, deiJois de 
pagos os credores socíaes. 

§ 3. 0 os credores da sociedade só serão pagos 
bens particulares dos socios e em concurso 
com os cr~dores destes, não havendo mais 
bens sociaes e apenas pelos saldos das dividas. 

§ 4. o Quando uma 1nesma. pessoa for 
membro de diversa'i sociedades com diversos 
socios, f<lllindo uma., os credores dena só 
poderão executar a quotn. líquida que o socío 
commum tiver nas sociedades solventes, 
depois de p:~g·os os credores desta. 

§ 5. o Esta. dis-posição tem logar ~i as 
mesmr.s pessoas formarem diversas sociedades 
f'allindo uma, os ct·edores da massa fallida 
só terão direito sobre as massas solventes, 
de))ois de pagos os credores destas. 

§ 6. o Só os credol'eS sociaes tomarão parte 
nas deliberações referentes ao patrímonio 
soci·al; mas concorrerão com os credores par
ticulares rlos socios nn.s que a:ffectarem o pa
tl'irnonio individual de cada um dos fallidos. 

§ 7. o No caso de fallie o soei o gerente da 
sociedade em conta de participação, é licito 
ao terceiro com quem houvtJr tratado saldar 
todas as contas que com elle ti ver, posto que 
abertas sejam debaixo de distinctas designa· 
ções com os fundos pertenc·3ntes a quaes
quer das mesmas contas, ainda que os outros 

Art. 78. A f<J.llencia de sociedade em nome socios mostrem que eSS"S fundos lhes per
collectivo, de capital e industria, e em com- tencem, uma vez que não provem que o dito 
manditu. simples ou por acçõos, <tcarreta a rle terceiro tinha conb.ecimento antes da fallencia 
todos os socios pessoal e solida.J•lamente res- de-existir a sociedade (a1t. 3.28 do Oodigo 
ponsaveis. Commercial). 

§ l." A de qualquer ou de todos os soei os § 8. o Os soei os não ostensivos da sociedade 
pe:>soal e solidal'iamente responsa v eis não em conta de participação, serão admittidos ao 
produz a da socied;tde em nome collectivo, passivo pela po.rte dos fundos com que con
de c,1pítal e iodustria e em commandita, tribuiJ'am, si provarem que não foi absor-

Carnn.ra V • V 22 
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\Tit.lo. }l.olas tJerols.s cont~J t'me r.. a•lot.'l. Õ<l cru:ln. l oom to•loa os t•ecurso>l c gamn1.i:ts i ndivhluo.M 
tllít. . . . ' e3tabelecltlos no Cotl ígo r lo r~ror.csso C1•í mi-

At;t • . SO. ·Os sodas do responst\bilid;i~le. ii- mi.l a rtl c~is l.;is. . 
mita.cl~ deverão pt·ecnc!le~ as qnotas Mut que .. § 4. " 911al'l11Al' credrw -pocJ,~i':i, rl o prrmHJJ:~r~ 
so_o~rtg(t~lll a_ contrJbUJl', q11aesquer ~'!' IC lJUblico tlever·á reqnet·n~· o ((lt<~ íor :l l:letrt o;~ 
seJam i\B chepoSICôes da · contr:~cto soci~ l. justiç:~. . .. 

P•lrQ.grnpho nuico. O so::!o quo se despodir § 5.• As aulot·id;·,des JX>licia.es remetterão 
antes do dtssolvida n. sooiedado, ti<l:.~or:i. ros- 1 ao juiz processante os itH!U(lr·itos a que pro· 
ponsilvel . pelas obrigações contrahidas c cerlerem duran ttJ o R:nnma;•io . 
perdas havidas o.tó o momento da despedida, § 6 ," l•'in"do o i nterrogatorio do f(l.llido e 
que SGl'it o ela dat.a rl:\ re.~z1ectiva nverba~ão pl'oduzida. n def<'za no summario, o cm•ador 
no registl'o do commercio (arts~ 338 e 339 do tiscal e o promotor publico emittiruo lln.recai' 
Codigo Commercial) . sob r(! a qualiiieação cl<\ f;d]l.'lnci:1.. 

Art. 81 . . A concorda. ta pól\e se!' pl'opostn. § 7. " üoncltlWS o;; autos ao juiz, este pndm·á. 
JlOL' qualquer <los socios, e ca.àa. quul tem o orJenar as diligeucias que ,iulgRr necesstH'iu$, 
dlre1to ele rliscutil-~ e avresentar sullstitnt.i vr1. • e. cumprirl ::u: , q_naiirie.::.ra. :\ !'(IJ!enci·a e~1sual, 

§ l.• Sa.lvo decla.raçã.o expre&sa., uma. vez ou culp.os<~ , ou fJ•,•uctu!enLa. ; nos dous ul
ncceita, desone1·n. os co-obrig:vlos com os fal · ti mos _Ct\SOS proaLwcia.t·il. o,; i111liciarlos, dn,ndo· 
lidos _e 11. estes em todo ca.w. . lhe~ recm·so p·wa u snverlor competellte. 

§ 2.o Acceita. a. proposta e homologadf~ , n.o 
soclo que a. ft]z S2\'il entregue a. massa pn.l'j. 
líquid:\.1-a, como entemler. fo.r.endo seus torlos 
os commodos e incommodos, guardado o dis-
posto no art. 58 . . 

§ :~.· E' licito a qu(!.lqucr rios ~ocit)S oppor 
embal.'grls á coucorrlata, nos termos do ::u~ t . 5:0, 
ollser\•ando-se o mesmo proMsso . 

§ 4.' A re~cisão na. oonr.m·ila,t:t não an·(lCt.ü l'il 
si 1l~O o sooio conoct•da,t;trio a quem a. m(l..>Sa 
foi llntJ•egue. 

TJTTJLO VII 

.Da classifictt~<<o r.la faZlsncia o tlos o?·imcs que 
. deUa decoi'i·cm 

Art. 82:' O pl'Occsso c:•iminal contra o f.j,\ 
lido corrorà em auto a.partarlo, dist.inr.lo· e 
independente do commct·cial ; não potlerá, 
]lOrém, SCl' íniciaLto nntes de rlcclal'nda a 
fa.llenci:<. 

Art. 83 . E' competente pwt~. qw\lifieH· a 
fallencia n jniz qno o. declarou. 

§ l . 0 O curador llscl\l Jll'onwverl\ pomulo 
este o 11rocesso C!On l.ra. n fallido. seus mun
plicea o mais pessoas culpadas com relaÇ'il.o á. 
rauoncia. 

§ 2. u Quando o synrlico pl'Ovisvrio e a com
missão fiscnl em seu rolo.todo 'mencioua.r()m 
qualqtHll' dcs factos ennunhwo.dos no_g artigos 
na . I e 1!, o symlico d~finitivo é obrigudo, ~ob 
pena. de destitui~!âo, n. 1)TOm.over o pt•ocesso 
contra o fállitto, nus tennus do p:n•,_tgr:tpbQ 
anlocedeute, si o não ft7.cr o cu!'ador fiscal. 

§~."A petição inicial pL'Geucl1eraos l'equ isitos 
d.>.t tleuutlCÍilo oxigül:\ pelo codigo do pr·:,cesso 
ct•imim.l, e sGrt\. instruiria com o re!atorio e 
mais documenhls que tiverem sido e:x:iübidos 
na p1·imeíra reunião dos crcrlores, o cozu cer
tiuíto tl:l. ~nu tença de (lec!ararjt10 d:~ fa llencia. 

§ 3 .• Autuculus e3so.s pP.Ça.s, o l'l'ocesso sarú 
f) dn. formação ela culpa uos crimes cooHnuns1 

Ar·t. -84. A f<l.llenci:\ ~·n·:i qno.lifi ,)ad:~: . 

n) casu:.l, qu!ln(lo proceder de 1\.ccí"denles, 
C:.\Sc>S fnrtuito~ ou fo!·ç:L maior, ou não cun· 
correr cil·cumst(l.ncir, pela quul doYa s~i' qurt
lillcaün culposct ou fl·audalcnt'l; 

lJ) culposn., qu(lnd.<J oocorr;;'' ·.•lgum thlfl 5(: • 
gui ntes raotos : 

l. Ex:cesso tle desp:zns no tr<•.tu.rnento pe~
soal dn fn llido em t·e!aQiio ao seu cu.bGd(tl , 
numero de pessoas do hlmilia. e espech~ do 
m;.goci o . 

IL Venda. l'O~ i'.l(.>llOS do pt'I!ÇO corrente ~e 
efl'<li~'JS comprados nos Geis IDe:bsS anteri.:n·es 
6.épooa l egal d:J. fcdlencil\ é n.inrla 11âO pllgo~, 
si foi feitn com intenção de rehrdm· iL rle
clnr!l.çfl.o dt\ fttlleneín.. 

lll. gmprego de meiils l'tl inü>:os pa.~'íl. obter 
r ecursos o l'etanln.r n. ucc!•u·a~ão àn. Cal
l&ncia. 

IV. Abuso de accoitcs, en1losso'~ c l'et\(iOll sn
bil i<l:\dos de mel'O favor . 

v. Qn:tJHio o rtfit ivo do !il.ll ído nn dio. rlt1. 
dec!u.rll-~ii.o 1la íaHottcia. nã.o l'ililr')sentnt• el'l'e·· 
cti •mmcnte 25 "f,, tio p;\gsivo. 

c.) (1·a t1duleatrt, quando occorz·er: 
I. D<Jspezas ou pr;t•rlas llctichts, ihlt•\ uA 

jusliticnçüo tlo empt·cgo (lo t.odil..'.! as l'eceito.s. 
· H . Occultaçõ.o no b)\l::tn(;o de qu:11qu~,. 
somma rir~ d\nll(líro, \le quaesqner bens ou 
titulas, iuclusão r1e divi1iM nctivo,s p::tgns ou 
presci·Jpt:l.' . 

Jli. Desvio ou :tppih:nçi'in de fnmlos ou 
v&Jores l.!c que sajt\ El.cpü~ítar\o ou ma.nt.l;\· 
ta.rio. 

IV. Vend<\$ , negocia.oiias ou iloll<:õ"s roita.s 
ou rlivid(t~ colil:''Ütil.tas erm1 simula.ç.ão ou 
tingimento. 

v. Compm rlo bens em nonw do terceirn. 
pcs;;on, :lillúa quo conj ttgc, nscen,lcntcs e 
deccn1lent.es e \rmiios . 

VI. F<~lta. pelo nlf\nng. !lo .D-i;n·io. a irul:t smn 
~$ rorm~l idades le!nl!;l. u mn v.>z quo tnl 
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omissão niio' intlm~a f1 ·a.ude mr intuito de . 1. O tleved01: que, por meio de fi•attde ott 
projndicar os credores. stmulaçao, obtlVel' de seus credores accôrdo 

Vlf. Falsificação ou truncamento do JJiario preventivo da fallencia-; 
ou do Co_piculor. II. O devedm· que obtivel' o dito accôruo, 

VI!L. Fa.lta de a.rehivanvmto e lanç::unento prevalecendo-se ele algum facto que qnn.lifica 
no regrstro do conunercio, dentro de !5 dias de fraudulenta a fallencia ; 
subsequente.s á celebl'nçã.o· do casamento lU. Qu_alquer 11essoa, inclusive gua.rda-li~ 
(art. :H d? CoJ.igo,Comrnercial), do colltt't\cto vros, que se mancommunn.r com o clavedor 
unto-nupcw.l, sendo o marido commer•ciu.nte para fraudar os credores ou o auxiliar pu.ra 
no te~po do casamento; desse contracto .e occultaL' ou desviar beps, seja qua.l for a súa 
doil t1tulos . dos bens . incommunicaveis da especie, quer antes quer depois da decl~raoão 
mulhel', dentro de 15 dias sul)sequentes ao da fallencia. ; . . ' · 
conwço do exercício .do commel'cio, quanto ao IV. Qualquer pe;~soa que se apresental' 
contracto ante-nupC!a.l, e, deott·o de 30 dias com cr•edito simulado; · 
s~1b.~eqnentos á ::wqusição, quanto aos rGfe- V. Q1talquer pessoa que occultar ou re
rldos bens; e dos titlllos de 1.wquisiç:i1o de cusa.r aos syndicos ou n. commissã.o t1sc~l a en
bon~ que não pos.saJn ser obrig'ados por trega dos bens, creditas ou titulos que tenha 
div1das nos prazos aqui indicados.·- do fallido; allmittn>, depois de publicada a 

IX .. Pordüs a.vultadaSJ em jogos de qtla!que•· ~ecl.ara1;ão d~ fullen~ia, c?s~ão _ou ondQsso do 
e';per:Ie 0 sob qualqut~r fôrma, inclusive 0 ,3 f,:~. Jltd~ o~ c'!.ll elle celebr,tl algum contracto 
e!ta.tmtdos da Bolsa. · ou ~ransacçao ; · .. 
x~ o officio dl~ corretor ou agente do lei- . \I. O credor legtt!n~o que fizer concerto 

Jõ~s. embora tenhá. 0 fu.llitlo deixado ,16 exe,'· ?D!ll o devedor em preJmzo da. massa ou trans
cm· tnes fmiccões, nmü.· voz que n f:Úlencia. 1g1r co.m o seu .voto para obtel' vantagens 
ptocedn, do te.mpo en1 ql1e as tivp1; eicercido.l ~:1~?· st.,.nas d.eltbera.ço_es e tl. ~tos 1~~ c?ncor-

xr. o e:xercicio do commcrcio sob firma ou ci<~!, · '.P· ev~ntt~n. ou n~o •. ~ess.1:_o de üolls, mo
r<'tzff,o commmerciai quo nii.o . pudesse seres ll'atorta, .qmta.ç<to e J eh~.' h.thtn.yno; 
cripta no reO'istro. Vll. _O corretor.que m.tel.~VlCl' em ~ualque~ 

b • • • opera.ç~o J11ercautll do fallldo depms ele de· 
. Paragrapl!o ~mco. As r~gras th cumpll- clarada e publicada a fallepcia. 

Cllhd~ estai.Jele01das no Co·.h~o Penal preva- .Art. 87. Os crimes de que tratam os 
lce.n·u.o ~m toí~a. a sua extensao o efl'eitos no arts. 84 b até 86 set'ão julgados pelo juiz de 
caso de hllencJa fraudulenta. direito criminal do districto da. sêde do estaM 

Art. 85. Incorrerá. na,s penas de ta.llencin. bele~irp.ento ~o fu.llido e por · dous adjuntos, 
culposa, Si\lyo a frawle, caso em q11e serão deputados da Junta Cornmeecial, SOl'teados 
appliearhs as dn, fraudp.lent~: - · peLo juiz na vespara do julgamento, e de 

cuja. suspeição cónilecerú. o mesmo juiz de di· 
I. O fallido que, dnpois da declatação da reito. 

f;dlencia ou do sequest1•o, praticar n.lgum 
actn nnllo ou aunull :w .el; 

li. O fa.llirlo que ti ver ps livros escriptu.
J'n.dos de lüi'ma a dia1cultnr ou tornar ob
seue:.~ :t vel'ificação ou 11 fiquitlaçi~o; qi1e1' üo 
n.cLiYo quor do p[lssivo; 

IH. O tleverlo!', que no prnzo legal, nfí,o s~ 
<lccl:trar fallido, si da orniss5.o resnlta.r, que 
fique fóra. da infhwneia 1la época leg;tj rla. t'al
lmtcin. n.lgU:m ~ctp quo," ihmtro üessa época, 
s·n·ia. nulit) ou n.nnullaveli 

lV. O f'aUido que, occultantlo-se. ~.usen
tn.tHio-s•?, não r..omparec;mdÇ>, neg~udo inror
m:tções ou osq uivando-se tle auxiliar os sync 
ti icos e n. commissã.o 11sc;ll, C!1Gal' embaraços ele 
quoJqu,w espccie u.o unlL<.tmonto do · proc~sso 
commorcial; 
_ V •. o concol'da.tario, st por ~negligéncia, 
deiicuHlo ou algum outro n.cto de pulptt, ~on
corr·er para a dotel'iot'nçilo da mass(t e cons~
qmmte rescisão clii, concor·tlu.ta e dcclaracilo 
de fallenci:.t. · · · ' 

Al't. 86. lncorrel'á na.s penas de t.tUcncia 
fra.udulenta.: 

§ l. o Nos lagares que n'[o forem s~de de 
JuntQ. Commercial, mas on<le houver As~o· 
ci:tçito Commerchl, esta. de sois em seis mezes 
elegerá dentre os se"Q.s 'membros brazileil.·os, 
24 ,jUI'aclos, e dous q.este~. sorteados de ves .. 
per~L pelo juiz de dü·eito, com elle procederão 
como adjuntos :t'o julg~mento, obset·vad() o 
disposto sobre suspeição: · · 

§ 2. o Nos çlemais lQgrn·cs, o julgamento 
competirá. e:x:clnsivamente ~o juiz de direito. 

§ 3. o A suspeição será oppostn. por petição. 
Ouvido o I'BC(lsado por 48 horas, dar-se-ha ao 
r~?cns~nte igua.l prazo pn.rn vl'ova, fi1~do o 
qun.l o juiz ,iu!gani seqt recurso. Si a sen· 
tençt~ reconhece.r a suspeição, será, do mesmo 
modo, soPteado ou tl'o adjunto. · 

At>t. 88. A fórmtL do processo do julga.
men to sorú. a do decreto n. 707, de 9 de 0\1· 
tubro ele 1850. · · · 

§ 1. o Quando o julgamento tiver de ser 
pt•cifori(lo pelo juiz de direito com os dous 
atljuntos, deputados da Junta Commcrcial ou 
n1etnhl'os da M;sociaçã.o .Com,mercia.l, farão. 
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elies confercucia. secreta, e Iavrarõo sentença, demais cn.sos ficará. âo l!l'lidente arbitrio do 
conforme o voto da maioria . juiz concede!' a reuabilit~-ção. 

§ 2. 0 Da. sentença poderão appellar o réo e § 2.• A sentença que negar a relmi,i)ítaçã.o 
o promotor publico, uos e:tfeitos regulares. n[o f'twà c11so julg;t(lo. 

Art. 89. A sentença CL'iminai eondemna- Art. 9,1. Decl(l.rado rehabilit ado o. fulliào, 
toriiL em fallencia fraudulentt ou por crime setá puhlica(l,a a. sent.Ança pela mesma fórrn:1 
a ella equiparado, a.léni dos o:ffeitos est<~.be- por que o houver sido .a decl<tração da fal
lecidos no Codigo Penal, produzirá: , li.!ncia e comrnunicadas ás,. mesmas instit ui 

a) o de annulla1' a qUitação dáda ao fatlido; ÇÕ!<8. . 
b) ó de 1·escindi1· a concordata ou accôrdo Pal'agrapho unioo. No l'egistro das ii rmn.s 

· t · d' · 1 ou razões comm!;lrciaes far-se-ha uevltia a ver·· · e:x: l'll.JU tela ; b _ ffi . _ . 
c) b· de annulla.l>, indep~ndente de sen- açao ex~n cta. . _ 

tença cível ou commercinl, os actus crimina . -'\l't. 9:;.., A rehabt~ttaçao. fa_::: cessa!' tod:1s 
dos c de obrigar (1. restítuição dos bens a qtto as mcapacJda_des. e ll!ter41Cçoes produzi:la~ 
se referire1n, . . 1 pela declaraçao da fallencta. · 

TITULO 1:it: 
Art. 90, Os syudicos e os membros da 

oommie8í1o 1J.~co.l tic~dio suj ai tos <1 respousa.· 
bilidade civil e criminal pelos ac~os que pra
ticarem e1n opposição aos interesses a seu Das (uller~cias dec;l(tradas (on1- d a Republ~ca 
cargo, sando equipaz':<dos par~ os cffeitos da 
penalidade aos empregados publicas. 

TITULO YIII 

lJa reha!Jilita çtW do (allido 

Art. 91. Cumprida a concordata ou obtirla 
dos credores a q,uitaçi\o pll"na, pode1·ã. o de
vedor, cuja fallencia tiver sido qunlífi.ca.,la 
casual ou absolvida de accusação por fa.!len
cia, culposa, fraudulenta ou por acto a e !las 
equiparado, requerer, com folha corrida., o.o 
juiz commercial da fallcncia a rehabilitação. 

§ 1 • o O falÚdo condernnado que fm' decla
rado innocenté, noa termos do art. 85 do Co· 
digo P enal (decreto n. 847, r! e 1 I. de out.ubro 
de 1890), vuderà. tambem requerer a rehabi
litação. 

§ 2.• o cump~imento da :pena por eflei ~o 
da fa.llencill. culposa ou de acto a, ella equi· 
parado não impedirá. a rehabilitaçã.o, si o Cal
lido se mostrar· digno de obtel-a. 

§ 3. 0 O f>1llido condemnado por fa.llencia 
:f.'raudulenta ou acto a ella equiparado, só de
pois de cinco aunos da cumprimento drt pena 
podera requerer e obter r ehabilitação, si 
provar ter pago elieélivamente de principal e 
juros todos os crodores. 

Art. 92. O requerimento para reho.bili
taçã:o serâ publicado por ellítal durante 30 
dias e pela imprensa., ond'~ a houver , devendo 
ser ouvido o curador tiscaL 

Paragi·rtpho uuico. Qua.lqueJ' credor ou 
prejudicado podara, dentro dos 30 dias , op
por-se, por petiçã.o, á. rehabilitaçiio. 

Art. 93. Da sentenç~t qne nlio conceder a 
rellabilitaçã.o haver~ appel!a~:ão em um >Õ 
efi'eito. 

§ 1. 0 O fallido, nas conrlições do fll'L 91 
principio, será, deelantdo re\labilítudo; no::. 

Al't. 96. E' competente para doclarat' a 
fallencia o t r ibunal. do doruicilio commercia.l 
uo deYedor, ainda que teuha. p1·aticatlo a.cd
dentalmeute actos de commercío em outrn. 
nação, ou nella. mantenha agencias filiaes que 
operem por conta. e sob responsabi lidade do 
estabelecimento principal . 

Art. O'Z. Tendo o fr.llido doua 0 11 mrüs 
estn.belecímentos 1ndependentes em lli Vé!'SO S 
paízes, serão competentes os tr ilmna.os do:; 
Pesp~ctivos domicilies. 

Al't, 98. S~rilo exeq ui yei~ no l3 mzil, l1a:ia 
ou não recipeocidad8 legislat iva ou d iploma
tica, mediante as forma\ida.àes do decreto 
n. 6.982, de 27 de julho de 1878, as sen· 
tenç-as estraogeil·a~ que a brit'etn fallencit~ a 
negociantes que tenham dorn idlio no paiz 
onde foram prorerida.s. 

,\rt. 9!1. As d[ias sen tenças, dotioi.~ do r e
c~berem o cwnpr<Hc tlos j uíze.~ brazil•lir os e 
1h publicaçã o •lo cwn7wa-se, p1'0IItl1.Í l'iio na 
Repnblíc<L os cffui to~ ~ue, por dil'f!íto, ~no 
inllerentGs :is seutHnçus de dacl:n·t•çi'io ué 
fa.lleocia, sa.l vo as rest ricções adeante Lier.l:t
mdas. 

Art. 100. ·IJldepeodeLJtemen te do cum:p·n-sc. 
e só com a exhlhição da. sentença. e do acto 
da nomeação, em fórma. authentica, os syu· 
dicos, administradores, curadore~ ou out ros 
represent antes legaes ch cmassa terão qua.li· 
dades para, como mandatarlo~ . requererem 
na Republic(L diligencias CI?TI~erva.tor ia~ ~os 
uiJ·eitos d<~ massa, colrro.r diV!das, tran~tgJ r , 
si prtr a. isso ti verem poderes, e intentar 
acções, sem obl'igação de prest<\l' cauçãojudi
cattm~ solvi (fiança á.s custa s) . 

§ J. o O ·procurador que íntentm• a acçiío 
ou promover os n.ct09 judicüuios Hcar:i. obl'i · 
gatlo it.s cu~tas. 

§ 2." Todos os actos que import ttrêm e~
~cuçã.o (la. sentença, tae~ como o. a.rr eca.dcM;ao 
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. aan'omatação dos bens do fallido, não pode-J poP todos os tribanaes perante os quaes se 
rilo ser pra.tic_ados sinão depois que a sentenç[t processarão as íaHencias . 

. . ~e tornar executaria. pelo cumpra-.~e e me- Art. 110. Havendo tratado ou convenção 
uinnte autorização do juiz brazileiro, guar- com algumn. nação regulando esta materia, 
(!iwdo-se as formulas do dlreito patdo. se observara o que ahi estiver estipulado. 

Art. 101. Não obstante haver sido decla- Al't_: li l. Não são susceptiveis de execução 
raun. executaria a sentençn. estrangeira de na Ropublica n;s sen~enças estrang~iras qu~ 

-a.bertul'a da fallencia os credores domiciliadós declararem a tallencm. do commerCiante aqUI 
na. Republica, que tiverem hypotheca sobre domiciliado, sendo brazileiro. 
ucus aqui situados não 1lc<W1 inhibidos de de-

. mandar os seus creditas e excutir os bens hy-
pütliecados. . . . . 

Art. 102. A dispvsição· do artigo anterior 
e n.pplicavel aos credores chirographicos, do
miciliados na Republica, · que~ n<t data do 
c1w1.p1·a-se, tenham acções ajuizadas contr·a. o 
ta.llido. Ser-lhes-lia licito proseguir nos termos 
nl teriores do peocesso e executar os bem; do 
l'allid.o sitos na Republica. 

Art. 1 03. A sentença estrangeira que abrir 
fo.llencia .a cornmorciantes que tenham dous 
estabelecimentos, um no paiz do seu · domicilio 
e outro distincto e separado n;~ Republica, 
nã.o comprehenderá em seus effeitos o esta· 
belecimento existente na Republica. 

§ 1. 0 Podi~rão, porém, tornar-se eífectiva.s 
medidas assecuratorias sobre bens existentes 
na Repnblica, mediante cartas rogatot'ias 

. que, uma vez cumpridas, serão publicadas 
por editaos com prazo de 60 dins. 

§ 2. n Por esse facto, os credores locaes po
derão J'equerer a declaração da fallencia do 
est:tbelecimento situado na Repnblica, .e se
riio pagos !)ela. respectiva. massa de pl'efe
l'encin. aos credores do estabelecimento exis
tütlte do e::;trangeiro. 

§ 3.u Credores locaes são aquelles cujos 
e1·~~litos deverão ser pagos. na Republicn,. 

Al't. 104. Havendo plnralida.de de concur
!-iOH do credores, as sobr1:1s que resultarem n 
fhVOl' do fl~llido na H.epublica SBl'ÜO postas a 
1li.sposiç:ã.o Jos credores dos outros cont:-m'sos. 

Al't. 105. r-lo caso do art. 96 os credores 
locam; concorrerão com os não Jor.aes, que 
t'a.l'ão valer seus direitos perante o juiz da 
fa.llencia. 

Art. lüô. A lei local regulará a classitica.
ç~o elos creditas. 

Art. 107. As con~ordntas e os modos de 
p·revenir e obstar a declariiçã'.o da fa,llcncia, 
IJOmologados por teibunues estrangeiro:;, só 
~el'ão obeígatol'ias para. os credores rc~identes 
na Republica que houvnrem sido citados para 
nella tomarem varte, e depois de receberem 
o- cttmp1·a-se. 

Art. lül.L Declarar.la ma.is de uma. fallencbt 
as incapacidades e interclicções do t'a.llido su
l'::ÍO regula.rla.s peln. lei do pa1z onde tiver do
micilio pesso~~l. 

Art. 109. A rehabilitação do í"allido só 
produzirá e.tfeito quando tiver sido declar-8,da 

TITULO X 

Do accol·do ext·rajudíciá~ 

Alt. 112. ·O devedor ·com firma inscrípta 
no registro do commercio que, antes de de
corridos lO dias do protesto poi' falta de pa
gamento de obt·iga.ção certa oliquida, tiver 
feito extra.judicialmentealgum accordo com os 
seus credores, representando pelo menos 3/4 
da totalidade do passivo, deverá requerer, 
sem demora, a homologação pelo juiz com~ 
mercial com j u risdicção na sede do seu princi" 
pal estabelecimento e, obtida ella, não poderá 
ser declarado fa.l!ido. 

Paragra.pho unico. O requerimento para a 
homologação deverá ser apresentado antes 
de requerida a fa11encia . 

Art. 113. Não será admittido á homologa
ção accordo em que o devedor se obrigue a 
pagar aos seus credores menos de 50 "/o de 
seus creditas, nem por prazo exceclente de 
seis me:~,es, salvo si tiver ;:;ido concedido pela 
totalidade dos credores. 

A1't. 114. O accordo extrajudicial será as
signado pelos credores e apresentado ao juiz7. 
reconhecidas as firmas, por petição acompa
uhada da relação nomimll dos credores, indi
c:ldos o domicilio, a natureza dos titulos e <l' 
importe de cada. credito. 

Art. 115. Distribuída o. petição, publicará, 
o escl'ivão cditaes nosjornaes de mn.ior circu~
lação annuuciando o pedido de homologação, 
marcando o prazo de 20 dias, dentro do qual 
os credores poderão fazer as suas reclama
ções contra o accordo e dar a respectiva. 
prova. · 

Art. lHL São causas de reclatp.ação: 
1 o, dolo, fraude, má fé do devedor; 
2°, falta de Ci.l.pa,cidade de algUm dOS Signa-• 

tarios do accordo ; 
3", clooluio com um ou mais credores :sí

gnatar-ios do accordo; 
4", simulação de credores para. fotmM' em 

3j4 do passi\'O. 
Art. 117. Fintlos os 20 ui as, si não houver 

t•eclama~;ão, o juiz homologará o accordo. · 
Havendo, por·em, rec!atr.Hlções, o juiz man~ 

dará pt·oceder às dilig-encias que entender 
nece;;sarias, e proferirá a sua sentençn. · 

.IV 
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Art. 118. Dn. sentençn profe\'itla. pelo juiz, 1 ~endo 3 °/o. para o primeiro o 1 °/o pa.ra. o 
qnn.lquer que ella. ~eja., hs.v~rá. recurso do s~gundo . . 
aggravo p(.tra o Sllperior compete~te. , .. · :~t·t . 130 .. o cm~:lor das ma.ss?S !all1aas, 

· . Art. 119. Negada. a homologaça.o, st•m o:e- cnJO cr.rgo c mant 1do, e f~ comnHtl~ao ftscul 
clara.Jn. a ' f<Lllt:lnciu. . eleita. pelos credores, não t c l'ão dh'eito a por-

Art. 1~0. O nccordo bomologaào pvderâ a centa.gem a.Igunt~. · 
r~qucrimento de qualqner c~edor see r escin- At t. 13!. A mass<L uitu pagl'.rá cotmnlss\1,) 

_ d1do, declarando-se a fa llencw. : a ngeotes de leilões pefás venclas quo e1fe· 
a) por nú f~ do dovetlol', 1\llteS ou depois I ctua.rew. . . . 

da homologaçi:io; , Ar~ .. 13·2. Os _!lynll.Icus pro"Vlô Ol'lOS tJ UB 
b) si llOl' cnlpn. ou p01' negltgeucm do ti~- o.eftnltlVLlS po:lerao ~ollh'actt~r .advogados, 110r 

vador o tWti\'o da ma.ssa se detcr:ornr, tlc l c;onta. daJ?l;l~a~ lr.cdw.nkautonJ;açã.o ~'X:\ll'~ 
sm·te ()llC nào possa sa tisf,Hwr o aacõrtlo cela- oa. commtssuo fJ~cal, àpprovada pelo JUIZ. 
hrn.Jo . Art. 133. Rovogam-su as dispo~içii0s om 

Art: 121. _A lle>molo~a(:i'ío do :tc:e~wdo pro· i contrario. . _ . · 
duzu-a. o dfe1 to de our1ga.r n. todos os credo-~ S:tl<L t!:ts Gomml~Su('.q , O dt~ :>etemh ·u tl tl 
l'CS Chirog'l'a.pl\:WiOS, e Obstara O. dec!O.l'O.~•ãO ]!)()0.- .!. J. Se(f/JI'a, rm;>Ji,dcntu e J:éhfm·. - 

. d~ ~.).llencia, su,.lvodlOl' -~'t\ltn .• l~.(l p~gat.ll() l~lu .tl<l J."'? 'C~!?"-ic-o n~I '[(CS.- F. 1'1)l enl.il10 .- 1_',_,,:,,.,,irtr. 
d1vtda oontl'aluda o_pOlS deil<l, ou ~~ nao ror d e B" .- .!1n1H o rlc J.l!nn~ . --- J.f.{I'Ctlo /'m lo.-
cumprhlo o accordo. · .· i L r'ü })(l ;ning!w.<. · · 

A1't. 122. Dul".Htle o pt•oces~o ua. holllolo·l • 
gacão, não podera o devedor alienar ou hypo- O Sr. Pe:ni d•:3 FHho- Sr. Prc
"thaca.r :;;eus bens, nem contrallil' novas oõri- sitlonte, a C:nnaro dos Dfput ll.dos me relen ,rá., 
g·o.çõcs sem autorização do juiz, que procel1er·;i. em sur" br.ncvolencill-, cccupar sua attenção, 
a informações o.ecessttrias . em 11om. tão ildeantacltt, com •~ apreseut.o.çíio 

TITULI)· XI 

Art. 1'?3. Aos corretores, agentes do lcl
lõc;,;, tm]2ichei1·os e comml~sarios da trans
llot· tes sao applicl\vcis à s disposições desta 
lei com a excepção tlo a.rt. Ill. 

At't. 124. OS credores, (\, requerimento do 
· fallido ou por proposta d<ls syndicos, podorii.o 
:mtoriza.r a prestação de alimenics ao t\11litlo, 
á. sua. v i uva. o filhos menores. 

Art. 12.5. Todos os prl\1>o~;. nutr cad.-,s neste 
decreto oorrer·ão em c:u•torio, ind<:peoucmte· 
mente de accus•1 ~:io e lnnçnmento om audioll· 
cia, e serão fatacs e improrogavois. 

Art. l 26. Só pol' mo t i v o cx.t rrwnljnttrio e 
convindo aos credor es, porlerà ser adiada. a 
l 'eunião, convocada ; funcciona.rit. qualquer 
que seja o numero dos presentes, e, oal v o-os 
casos expressos, a decisão da maioria. dos pre· 
sente~ obrigara os ausentes_ 

Art. 127. De toda e qualquer reunii\o iie 
credores la vra.l'á o escriviío acta circumst~·w
chtla, que será assigll<lda. pelo juiz, pelo 
fa.llido e pelvs credore8 que o quizerem. 

.t\L't. 128. O processo das fallsncins pre· 
fere, Jla urdem dos íbi.tos, a todos os outros 
do juizo commel'ciul, não tem !Crias, salvo 
os domingos e os dia do festa nacional consa· 
grados á. Republica.. 

Art . 12.9 . O e~crivão e o ju iz não terão 
custas . Perceberão no fim da liquidação uma 
eommis.ã.o de 4 "/o sobre o liquido apurado, 

ele um projecto cuja atlopção acarretQ.rí~ 
cor.seqncuciii.S salutares e oenetkas, slnã.o 
par<\. elevar-se o prestigio do Parlame.uto e 
d u.r·~e rnals realce-ao seu renome, ao menos 
para. eviCa.r-se seu desprestigio e conseqnetlte 
d~carlencia. 

E, SI' . Presitl@le, torh\ a voz qne urn;t. loi 
não é bastante cht.ra. e explicita. em suus di~-
· posições, ou exi~tem lacunas ll<L lcgislo.(;iio do 
pa.i:.., li dever de catht um de uó~ trar.~l' o 
concurso de seu esforço e b:)a voots.rlc pal'l~ 
o pt·eenchimento dessas lacunas e esclal'COi· 
mento do :•ssumpto. 

Ncsto ca;,o este\, 1:egumlo o IDP.U modo de 
ver , a questão tiio dolmtid"' ne~t"' CauuJ.ra, e 
ate hoje não sufficicnttlrn13nte Tegula,montll.dil, 
lb. percepção do su·b~i rl io, pot• parte elos 
Srs. Reprcsentantn.~ <In Nnção. 

Refiro· me u. esta. questão, 8L'. Pt•esirlcnte, 
não pa1·a oDcs.rar e discutir sob o aspecto por 
que a consideron o nobre Deputado pelo Rio 
Grande rlo Sul , ornamento desta. Gusa e gloria 
do Brazil, o St•. Bal'bosa Lima •• • 

o Sn. BAltllOSA LJMA-Muito obrigado a 
V. Ex:. 

0 SR . PEN!DO FILHO-:- • • , nem tão pouco 
como o teem feito outros illustres Deputll.llog 
que pre~umem poder compelli r os seus col
legas ao cumprimento do dever, sujeitando-os 
l\ um regimen tliscipliuar n.nalogo ao llo ponto 
íapoiaclos) estabelacido para os emp1·egados 
i)ublicos, rcgímcn que na. pratica nenllum 
resultado produziria com a aggra.vante de 
ser altamente deprimente para os Represen
tantes da Nação, ~obre tudo, pa-ra. os que slio 
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eserupulo.~?~ c _compe!le~rad.os das exigencíns 1 ela. nação_ em dcmunc1a d~ diversões em paizes 
do sua uvbJltsstma nnsBao. estrange1ros, pl'ivando :.\ patria do concurso 

P<ll'H. mim tae::: processos silo- inteiL·;.m1ente precioso de suas luzes e dediraçao. 
inuteis e irJlproficeos. Penso qu0 o correcti v o Existem outras irregularidades. 
por excelleucia ptwa o caso, o l'emedio l1eroico Ha poucos dias fc)i a ca.mara convidada a 
::;cria. a grv,uúereducçii.o no numoro dos De · pl'Onunchtr-se sob1•e o pedido de licença de 
putn.dos, talve:t'<L metade. um Deputado, que ató hoje não compareceu 

O SIL BAPBO"A. LIMA _ E::;tou de accorüo ás_ sessoes e, portanto, nil'b prestou compro-;, 
. " " il"llS50. 

e,;rn V· Ex. ·Entendo que a Commissüo de Legislação a· 
o Sn .. P.u:Nmo FILJIO-E'üwt.o avcrigua1lo .Justiç<Lnã.o devia ter tornado conhecimento 

que n•·:s a~semlJlén.s muito numerosas são de1:se requerimento. 
~:ommuns a frouxidão e . d..:s.iflia no CU\npi i- o SR. ALFREDO PINTo-Não foi a:tTecto a 
meu to dos deveres, em virtude de cxt.renw. Commis~ão de Legislação c · ./usti~!tJ., mas á . 
divislí.o, direi mesmo, lhqJulvorizaçãodn.s di- ~le Polic.il\.. 
verst).s respon::;abiiidu.des. 

Foi mn g-rave erro da Republic:a ter . au- O SR. PENIDo FILHo-Coú·igido o Zapsus, 
gmentado de::.mesurtdan~ ente o numero de Sr. ~'residepte, é fóra. · d~ duvicLa cp.te um 
::kus ropresentanies. OepuLado so de:r~ ser consl;derado c?m0 tal e 

Desde, porém, que não é este o momento ~ntrar no ~xercl?lO úo mnnaato depois que lhEl 
pt'opicio para se efi"ccluar esta reformu,, unicn.j for c~nferido o JUr;;~mento, ou prestar com~ 
t":apaz de elevar o nivelmoral do Pnrlmnento,IPronm;so perante a Mesa. 
limito~m..e, por ~mquan Lo, a conco1'1:er com o I O SR. BARBosA LIMA-No cuso que V. Ex. 
meu íraco contmgeu~e ~ara prevemr ~crtos ventila, esse membro da representação de 
abusos, eseandalos, d1re1 mesmo, que avlttnm que faço pa1•te começou a ser cous\derado 
~tre l~t·.csent.t çJ.o nacion,.·d, e <L .cx.?u.·em á criti(:a I Deputa~o de~de o dia em .que fo.i expcd.dd. o o 
J~StJ~cacla e ao esenrueo tios nos::;o;:; con- respectivo diploma. 
etd(~daos. , . , . , . • . 0 SR. PENIDO FILHO- Antes disso, Sr. 

S,,o C?nhccidas_ nesta C,lsa, St: Pl CSHle~1te, Presidente antes de cumprida es~a. for nar-
gnWOS _.ll'l'O~Ula.~_:do.~les COll_lll_le~tH1n,~. r;la.tlVil.-~ dade capit~l, essencial, como res~lver 1um~ 
~en t? ·~- pe~ cepc,.~t? {.~ s~l~SHIIO,s.' ~; ?))t,to tc;u~~ nssembléa sobre pedidos de licença de cidadãos 
t:ou~e~md~::;, c~u~~ .~t:n.tH~ quu:. (~~"• ~o L ~.1 _ quo ainda não fazem parte da corporação~ 
l.uueuto, d3;_ ~lC::cess'."·~~!c _llllpci,'?.~'t _e ~fltt.dl,t Simplesmente para. obvitll' a e:sscs inconve
~~1 de so pol ~ 1." p;u,.dolro o. c.:sso 1-lstun<wel nientcs, e evitn.t• a. repetição de abusos, é que 
u.,l~llo.lle co~s,ts. 

1 
, , •• . ·~ • 'i . to~ci _n iniciatiY_a de apresentar o projecto 

EntiO outros, ó b,cn! .c,ma:t?lL.tt7° .0 c.l~O cuJa lertura vou l.azer, appella.ndo para. opa
de um ~Jputad.o q uc !í0 . ccm_p<~Ic?eu ,ts :;ossi:lo.s triotisrno tln. douta Commissã.o, ou Commis· 
n~,t.orco~ro .pcnollo lcgtstu..Lli'O, opoc.a.. om .q~~ sües, t\ que fot• elle affecto, afim de quG se 
pl:e::>lou Jut'<\ll!Ctlto (lotntnn notn, 0~ lllm;tlo:-s pronuueiem com urgencia a respeito ado
mcm~r·os do Con~t~o:s~o~ 0 q.ue '~.n~r?t~~~;~) ~e.- ptando-o ou modificando-o, de modo a se~ at
ccbeu t~o ~ll13. :o~ ·1::\. qu~utt,l::; ,tll •. l:t:.tÜ,ls, tmtdido o meu desi!lemtum, que seguramente 
c.omp,ut,ul.t_~ ~L~ ::35 .0~~~000 ·. ,, . . . ú o mesmo de todos OS membros do Congresso 

D·~:se-h_r,t -~I S•<..l.~ .c.UlUitetado p.Jo ttab,dho ,·111e ama.m verdadeiramente est::l. Republica, e 
l1e ~~·r._elel~~ J8~~tt.tdo. " : i\ •. .) •• desejam vol-a sempre honrada e digni-

l en~am ,.loun . .,_ que comp .. te '\ desa. orpol ücada .• (l'ritti&o bem· mttito vem.) 
se a essas cxtor.~oc~ contra o 1hesouro Fe- ' 
deml. Fica sobre á. Mesa, ate ulterior deliberação, 

o Regimento. é omisso a respeito, e eu cal- o seguinte 
culo o qua.nto haverá ele odioso na repulsa, ' 
pela. I\'lesa, a 11ma solicitação que eleve ser 
trnmenüa, ~~ julgar-se pelu. coragem ela in-

I'ROJEC'rü 

soiita req uisiç5.o. . 
Deve ha.ver, portanto, uma lei regulando 

este assumpto. 
Existem n.inda, Sr. Pre::;idente, outros p-ce· 

cedentes funestos que convém, para. honra do 
Parlamento, sejam eliminados de um•• ve.z. 

A CilllHtra tem nece8sit1a.tle de legislar sobre 
us condições- da retirada de seus membros 
pam fór:1 do paiz, aíim de que a Republica 
não assi~ta ao espectaculo .tristissimo do 
exo0o de geamle m\mero de representantes 

O Con.gl'esso Nacional resolve: 
Art. l . o Nenhum Deputado ou Senador 

terá direito ao subsidio antes do prestar o 
compromisso regimental. 

Al't. 2. 0 O Congresso Federal não tomará 
conhecimento de licença solicitada. pelo 
Deputado ou Senado!', antes que tenha sido 
satisfeita, essa. (}Xigencia regimental. 

Art.. 3." O subsidio não será abonado ao 
Deputado ou Senador que se retirar para o 
estrangeiro) salvo si o tlzcr por motivo de 
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molestia grave, . comprovada por attestudo 
médico que positive a necessidade da remoção 
para clima de outro paiz. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

uma simples quéstão <le opim<LO individual 
deste ou diLquelle Deputado;___ ou nos teremos 
a opinião da,)lonrad<1 · Commissão do Legisla
ção e .Tüstiç<L;-sulrragando o nosso P<1I'ecor, ou 
a llomada Commissão entenderá que a ma

Sala das sessões, ô de setembro de 1900.- tm·ia é perfeitamente constitucional. 
Penido Filho. -· --- No pl'imeiro ca.so- quasi que lJosso dizer 

pelo meu digno col1ega, ora. ~uscnte, cpw nó:'i 
- O Sr. Barbosa Lilna---:Sr. Prcsi- -não teremos sinão que nos felicitarmos , por· 
depte, pedi <~ palavra por dous motivos. -vm' douteina de tama.nh<L relevancia, _ampa
sendo o primeiro para recla,mar rlo illustre rada. pelos mais compctentesdos nossos col
rolator da Comnüssão de Legisla~São c Justiça legas; no ~cgundo caso, nós tm·emos.q_ue lhes 
o pal'Ccel>, que j<i, vac tardando, sobre úma pedir -vcnia,_ para vit• dizer á Cmmtrl't -dos 
indicação que tive a honr<t de assignm· com Deputados quaes os motivos em que nos 
o meu illustre collcga de bancada o Sr. Al- estribn.mos, ·para sustentar que é inconsti"' 
fredo Varella. · · tuciona:l, que fere flagrantemente disposição 

Vm'sa. essa indicaçã.o sobre a necessidade expressa da Constituição Federal esb.1 <1U· 
que nos parece assisti I' deum pronunciamento tol'ização. 
formal da, Commissão elo Legislação e Justiça Não é, portanto, como V. Ex. vê, nem 
sobre umn. disposiç~ão ào projecto de Orça- parecer, que se possa adiar, que possa ser· 

-monto da Receita, em discussão . deixado para a sessão do a.nno vindouro, 
Não é qüc q_üeiramos, não devemos fé.1zol-o, senão que é uma opinião do que carecemos 

(: ,obvio, requerer o adiamento da, discussão qtmnto n.ntcs. 
do projecto de Orçamento dtt Receita, A segunda mzão, l)Ol' que pedi a pahWl'a, 
estando como csta.mosj(~ em uma prórogação est(L em algumas plwascs, que ouvi ha mo
da sesstio ol'dilmria; para nüo · o Ü1,ZC1' é que montos, cnunciadn.s pelo men distinc_to collcga 
apresento por esta fôrma, a minha rocla- c amigo, o honmdo Deputado por Minas 
l11<1ção. Goraos. 

V. Ex. co1111Wclwndo quo, a.ntcs d;t YOt:L- S. Ex., ao justificar o projecto de lei, que 
r,:ilo <lesse p1·ojoeto dn. Recqit<L, 1\ 1n·cciso, é acaba dcenvi;w <'L Mesa, referiu-se de algnma 
indispensavel ClllC :t Cam<n·a.cstojt~ Ol'icnta.dt~ so1·tc a, nm caso de liccnçtt concedida pela, 
sobt·c a const.itueionalidade ou inc::mstitu- Cam<Lt'íl, dos Deputados a. mu cstirnado 
cionu.lid;~de dcss:L disposiç:ão <~que venho me. collcg-<~. meu comp<:1nheir·o de ba,ncada e dis-
refcrindo. tinctissimo republicttno Coronel Alenca.stro. 

Nós sustentLi,mos quo :~ p<.Ll'tc rlostc pt'o- P<tra qüc não p<.weç:a qnc houve por parto 
jecto de lni {pw il.utoriz;t o GovcJ·no a, deste meu desinteressado e abnegado collcga 
alienu.t• os propt•ios rlliC não f'twom noccssa.- rJe l'üpl'c:':entação uma, incorrecção, ou um 
rios ao Sl!t'Viço <h Uniiio, é lla.gl'n.ntcmcntc dc~conl\ecimcnto dtts bo::ts nor-ma.s rcpnblica.
cont.ra.l'ia, <L Com:t.ituiç~;·i.o. na.s. com haveP solicitado esta licença, ra.z-so 

Sl assim (\, daüo que n l'ilí::i.o esfr.ja com- mister, por isso (lllC ella não teve discussão, 
noseo, Yisl.o é c1uo a Cn,m<Lt'<t dos Depu- no seio dcsttL Casa, tot•mu· publico que a hy
tarlos nii.o poclcl':t 1lal' o seu assentimento a pothcso nno se parece absolut<Lmente Cülll 
semellmntc üi5110Si<,:ã.o ua lei de l'Ccllíta. qnal<IHOI' dos casos, que aqui se tcem dado, 

P<Lt'a tor a.maiorco•·tez;L no nosso modo ele em relação a Deputados , aos quacs se tem 
vct·,provocámos umjn·onuncia.mento da Com.- pm·nüttülo l'Ccebm· o subsidio 1·cla.tivo ü, 
missão do Constituição ,Legislw.:ão e Justiça c épocn. em cpte não ha.vlmn <1ind<t prestado 
é cla,ro que esse pr·mmncia.mcnto deve ter compromisso. . . 
Jogm' antes do cnccrr;uncnto d<l, rUscussU.o do Tr·ata-sc de um oiHci<Ll do exercito que, 
orç:mnento da rcecita c nií.n depois de cnccr- desde 0 momento em (L!IO recebeu o diplonm 
l'ada, esta, discussão, votado ossu orç<tmunto e confer·ido pül<t .junta a.pm·:.tdor·<.L Ja oloiç::í.o 
enviado pa.r_;L o Senado. . para Depui.a.tlo federal pelo Estad.o que tcnlw 

V. Ex. pm·cebc _bem quo o p:u·cco1' d;t(lo tt hom-a, de J'ClH'ese.ntm·, l)ttssou immedia,ta.
pela, Commissã.o de Consti.tui~\Ü.O , Lcgislaç:ão mente a. soe consi<lcr·ado no ministcr-io, em 
(~ .JusLir:·a., de}!ois desta voLac;üo, ncnlmm of- que é mnpt'l'gado, corno urn J·cpt·cscntante 
feito pratico , nenhum efl'nito utll pollertL tcc d:t na.~\~Lo, pat·;~ o fim üo núo eoutinu:n· sub o 
lll<Lis. illll)eJ'io da rli~dplin~L milji<.Lt·, e um<.t vez 

Assim, o parecer 1la. Commissã.oeoml)Otontc I'econhéddo pat·a 11::-to mais p1·ucclJer· os ven
eonst.itni<la pnlos collr~gas, cujas ltahilit.a·~·ões einwntus a qtw tem rli1·cito poh :;na patento, 
ospeciaes, cujas luzt'·s fot•am <qt~·ovcitadas aind l'L nw.:;mo núo tendo tomado as:::r.~nto 111~sLtL 
com <:L eleição que u. Cama1·a. roz de cada uJU Ci.Lllmt·a.-(ilJioiacLos.) 
delles, para membro desta Commissfi.o, tcr<i., Junte-se a. isto o facto publico u noüH'iu de 
11estas condi<;:ões, alto valor: jü, nü.o sorü. mais que esso digno eollega aelm-:-Je ~oiJre um lei Lo 
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de sofl'rimentos (apoiados), attingido por In. 204, de 1899, regulando o estado de 
molcstia crudelissiriiéL; quo taJvez não nos sitio ; 
permUta o p1·:1zer de vel-o aqui, batalhando, 2a discussão-do projecto n. 107 A. de 1900, 
com o patriotismo que o ca.raeter-iza nas lides com parecer sobre emendas aprestmtadas, 
parlamentares e se terá explicado o quanto para. 2'' d1scussão do projecto n. 107. deste 
foi corrccta a sua attitude (r~poiados), e o anno, que :fixa a despeza do Ministerio da 
quanto o caso ·cst<t longe de poder merecer as Guerra 1Jara o exercicio de 1901 ; 
censur~s em_ que de alguma sor·t? incor·reria, 3" dbcussão do projecto n. 63 B, de 1900, 
1)elo stmp!c::: Ü19to de ser eq_mpaPa~lo com redacção para 3a discussão do projecto n. 63, 
alguns outros, mcontestavelmente ll'regu- deste armo, que crea mais um batalhão de 
lar~$- . . ·infantaria, com quntro companhias, na Bri-

Sf o. assumpt? tm:w porvcntur.a ·de ser dts- gaêfa. P< lic!al da Capital Feder;1l ; 
cuüdo comm<~l.ls larguczn,, termo P_l;'azer de 2a discussão do projecto n. 77A, âe 1900, 
entear e~1 m~ts dem?rt:~:d~s explanaçocs, que, declar.,ndo abolidas as transferencias para 
esi~u certo, ~o contr-tbu~'ao para demonstrar o Estado Maior do Exercito dos tenentes e 
mau; uma vez a redida,o da conclue ta desse 1 os tenentes das· tres armas combatentes com 
republicano distinctissimo (apoiados), cuja substitutivo da Commissão ·de Mariu'ha e 
auicncia eu como todos .o_s collcgas, que o Guerra· ; · 
con~Bcem, estamos a lamental'. (Apoz:ados; 3a discussão do projecfu n. 46 B, de 1899, 
mutto bem.) que exige que ns sentenças ftnaes da compe

t•-·ncia do Supremo Tribunal Federal, e 
quando este júlgue collectivamente, na fórma 
da Constituição e das leis em vigor, sejam 
proferidas com a presença de lO, pelo menos, 
dos juizes desimpedidos dac~uelle tribunal e dá 
outras proviJencias ; 

O §r. Presidente- A me.:;a • fa:fá 
chegar ao conhecimento. tia Commissão de 
Constítuíção.Legislaçã.o e Justiça o pedido do 
nobre Deputado, quanto ao parecer sobre 
a indicação que apre:s<:mtou. 

O Sr. President:e -Não havendo 
nada. mais a tratar, 1.\esigno para. sablJado 8 
do corrente, a mesma ordem do dia de hoje, 
isto é: 

Continnaçã.o da votação elo projecto n. 96 A, 
de 1900, com parecel' sobre emendas o:trere
cidas para a 2• discussão do pr·ojecto n. 96, 
deste anno, que fixa a despez& d'1 Ministerio 
da Marinha para 1901 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 99 A, de 1900, pa
recer sobre emendas da 2a discussão do pro
jacto n. 99, deste_ anno, ·que reorganiza a 
justiça do Districto t<'ederal (discussão unica); 

Votação do pro,iecto n. 73 A, de 1900, com 
parecer sobre a emenda offerecida em ga. dis
cussão ao proJecto n. 73, deste an;:o, que 
mantem o titulo de engenheiro geogru.pho 
aos alumnos da Escola Polytechnica da Ga· 
pital Federal, que ter·mtnaram os estudos do 
curso geral, de accorclo com o regulamento 
de 1896 (3a drscussão); · 

Continna.ção da 3a di~cussão do prcíjecto 
n. 70 B. de 1900, com pa!'ecer_ sobre emendas 
apresentadas p~ra· 2• discussão do projecto 
n. 70 deste a'lno, que orça. a Receita Geral 
da Republica para o exercicio de 1901 ; 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 87, de 1900, mandando observar varias 
disposições para fiel execução da lei do casa
mento civil ; 

Continuação da za discussão do projecto 
n. 85, de 1900, regulando o sort.eio militar ; 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 178, n. 1898, do Senado, com o parecer 

Camara. V. T 

Dis~ussão unica da indicação n. 30 A, de 
19'10, estabelec·~ndo as regr·as a seguir-se no 
exame, dbcussão e votação do projecto de 
Codigo Civil, organizatio pelo Dr. Cl .. vis Be· 
vil<~qua., a. convite do Governo, com os pare
ceres da. comcuissão de ConstiLUJçâo, Legisla
ção e Justi~;a e emenda da Commissão de Po
lima; 

2" discm:são do projecto n. ll5, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
;11 i nisterio das Relações Exteriores o credito 
de 8'1:000$, em moeda corrente, supplementar 
ao art. 70, n. 7, da lei n. 652, de 23 de no
vembro de 1899. 

2a disnussão do projecto n. 119, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenrla o credito especial de 
~:97~$064, para pagamento da gratificação 
ao encar·regado da guarda e conservaçã•J da 
fazenda dos Dous Rios, Jose Joaquim Ray .. 
mundo Sobrinho; 

3a discussão do projecto n. 97, de 1900, 
autorizanclo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazenda o cree1ito especial de 
77:247$080, para occorrer ao pagamento das 
contas do material fornecido á Casa da Moeda, 
em janeiro de 1898, pela The Brazilian Co~
tracts Cm·poration; 

3a discussão do p1•ojecto n. 104, de 1900 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordina.rio 
de 5:419$720, pal'a pagar ao to teneute d-a. 
armada, Nelson de Vasconcellos e Almeida, 
os vencimeatos que lhe competem como pro• 
resaor do Collegio Mtlitar ; 
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3• discUsi!1ío do pPojecto n. 105, de 1000, de lnstt•ucção e de Saude Publica, de 1898, e . 
. autorizando o Poder Executivo a abri l' ao · ·de Orc:Lmento, deste anno; . . .. 

:.: Mfnlsterío da. Just içaeNegocios Interiores o 2" discussão do projecto n . 49, de 1899, e·s
' credito especia l de tl25$B76, para pag:>mento tabeleccndo regras para a inscripção de todos 
.. · ·do·s vencimentos que competem ao escrevente os brazileíros que exercerem a profis~íi.o ma.
.. · 'júramenbdo do Juho l?ederal Antonio Rodri·. ritimo. e Ol'ganiza. o sorteio do pessoal desti-

·g:ues Gonçalves de ~facedo; nado ao serviço da a.rmada. (com o substitu~ 
. ·a· disoulll:ã.o _do projccto n. J-06, de HlOO, tivo 'd:; CommiS!lão de Marinha c Guerra., sob 

. autorizando o Poder Executivo t' abriL• ao n . 8, de J\JOO, instittJinrlo a inscripçíí.o mari-
. . Min iaterio da. Justiça e Negocias Interiores o timo. olit·igatol'ia. para. tod-03 os bra-zileiros 
· . er~dito . 'cJe 80:000$. supplemerita.r :i. verba. natos ou naturalizados) ; - -
.. ·n. 14, do art. 2• da lei n. 652, d_e 23 de 2" discussão do projecto n. ws; de iooo, 
· ·novembro ele 1899-Diligencias Policiaes; mandando computar, para a. reforma dos 
. · · 3• discussão do pr ojecto n · 54 B, de 1900, offich1es. do ex~rcito, o tempo que· houverem 

que autoriza o· Podel" Executivo a. abrir ao patlsauu uo extiucto De_posito de Aprentllzes 
Mlnisterio da. Industria., Viação e Obras Artilheiros, uma. vez que tenham sido trans
PublicM ·o credito sup-plementar da quantia fe1•idos daquelle estabelecimento para á Escola. 
de 2·.YJ2:675$5:?5 á verba 17•, do art. 2l .da Militar, como . premio pelo apt·oveita.mento 

. lei n : 652, de ~3 de novemLro de l899, ·para obtido no respectivo curso ; · 
'' occorrer ao pagamento das taxas de esgoto 2" disr:msão do projecto n. rog, de 1900:; 
·da C!Lpital Feàeral , no cor-úmle tJxercicio ; dispondo que o cargo de director do P ombal 
· Discu~são . unica. do projecto n. 11 A, de Militar sep. provido por otficial subalterno 
1900, emenda do Senado ao projecto n. 11, ou capitão offectivo do qualquer corpo ou 

. ·deste a nuo (130, de 189ül, .::uo ().Utoriia. o arma do exercito, com :parecer da Comniissão 
. Podet• Executivo a abrir no Ministerio da de Marinh~ e Guerra , deste anno; 

Guerra o credito ex traordinario da. somma 
ne~essaria JHWa }lagar ao c;,pltão tle fragatn 2' dbcussão do project o n . 156, de 1899, 

.·. Alfredo AugnstlJ ri e Li~a l'larros e ou~ros os concetl~ndo a Lout•enco da Silvn e Oliveit•a , 
ou á emp1·ezn. que orgdnizar , o direito de 

-vencimentos integ-raes qne dcixar(lm de re- construi!', em uma das ilhas do littera1 desta. 
'caber no per íodo compr~benditlo entre a. data 
·.de suas demissões e " de su as reintegroções, e cidáde, um t rapiche destinado a receber, <I'U· 
dá. oulras providencias; ranto 30 nnnos, inflammil.Yeís, explosivos e 

3"- discussão do projecto n. ?4, de 1900, corro!livos, nos t ePmos lia proposta que npre-
. d · sentou; 

approva.n o 0 !'egnl~ mento parn. ~\- D;recçii.o 1• d iscussão uo proJ'ecto n. 76 A, de 1000,. 
oer·al de Contabilidade da Guerra. com ;ls 
modilicnções feit.a.s pelo Thesouro Federal, declarando quo, na liquidação do tempo de 
confer.ciona.do pelo Mi nis ter-ío tia Guerra, em serviço pa.ra. a concessão do meio-soldo, não
virtu de do art.'. :::o, lettn\ E, da lei n. 560, será descontado a.quelle que fúr passado no 
de 31 de dezembro de 1898, e enviado com a gor.o de licença. p ara tratamento de sRude; 
mensagem de 2lle setembro de 1399 ; 1' discussão do prqjecto n. 42 A, de 1900,. 

3• discussão do projectl) n. 37 B, de 1000, mantendo a. imtituiça.o do jtll'Y com a com
·rednccü.o <lo :ld1itivo tlrstacn.tlo, em vlr· pctencia que ora. lho cabe para o julgamento 

. : tude. do art . 132 do Regimento Interno, na dos crimes~11jei tos a,it1risdicção federal e á. 
2" cliscussão do projecto n. 18-1, de 1898, do justiça local do Districto Federal. e modift

. Senado, que reorganiza o quadro dos otncio.es canLlo a composição e o funccionamento do. 
da armada; mesmo triln111ai; 

3• discussão do projecto n. 4\l, de 1900 I ' _ oiscus~ão do projecto n . 58 A, de 190~, 
. (n. 183 A, de 1899), mandt1ndo conferir aos detP.rminando que o cumprimento dos con· 

· ot!\ciaes·ahl mnos da Escola Militar do B1·a.zit, tl'actos c i vi~ e comrnerciaes ~erá exigível no. 
que concluírem o curso de' engenharia J?elo pl'imeiro dirl. u t il seg·uürtc, si o em que se 

.. a.ctua.l regulamento, os mesmcs títu los SCien· vencet' o contracto fór feriado; 
: :Li.ficos pas~ados aos que o f.zeram pelo reg ula· Díscus~ão unica, do projecto n. 129, de 1 897~ 

.; ·m.ento de 1874, com parecer das Commissões autorizando o Governo a aposentar o ma.- · 
àe Marlnlm. e Guerra, de 1899, e de Instrtic- chini!ta de }a classe d~ Estrada {le Ferro. 
~o e Saude Publico., deste rumo; Central do Br.azil, José Rodrigues de Oliveira 

3• discussão do projecto n. 91 A, de 11:100., Bl'a.ga , COl!l vulo em separado; -
(substitutivo ao projecto n. 1, de 1898), re - Discussão unica. do projecto u . 86, de 1900,. 
conhecendo o.fficia lmente a actual Academia autorizando o Podar Executivo a. conceder

. . ·Brazileira de Lettras , .fundada na Capital da seis mezes .de licença, com ordenado, ao b&· 
:' Republiéa., para. a cultura e de!ienvolvimer;~to charel Manoel Eugenio Pereira Maia, o.ma• 
. da Iitteratura nacional. e dando. outras pro- nuense da Bíbliotheca Nacional, para tratar
. -videncias, com substitutivos das Commissões de sua eaude·onr}.e lhe eouviel'; 
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Discussão unica do projecto n. 162, de 1899; 
concedendo á viuva do jurisconsulto e ex

"'-Senador Joaquim Felicio dos Santos à- pensão 
mensal- de 500$000; 

Discussão unica do projecto n. 68 A, de 
1900, autorizando o Poúer ' Exectiüvo a pro· 
rogar por mais um anr~:o, sem vencimo~to 
algum, a. licença conce<llda ao engen_he~ro 
civil Agliberto Xa.vier,_ prepa.ra~or de cluruJCa 
organica da. Es~o1a Polytecbmca desta Ca
pital, . para tratar de . sua sa.ude . onde lhe 
convier; 

Discussão unica do projecto n •. 122, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Agostinho José de Souza.Lima, lente dn, 
Faculdade- de . Medici-na . ·do Rio de Janeiro, 
um - annó de- licença, com ordenado, para 
tratar de sua saude fóra do. paiz; 

Discussãounica do projecto u. 95, de_1900, 
regulando · a . antiguidade da. promo~ao elo 
tencnte·coronel João Leocud1o Pereira de 
Mello a esse posto ; 

Discussão unico do projecto n. 126, de 
1900, autorizando o Poder. Executivo a con
ceder um a.nno de licenç!\, com ordenado, ao 
chimico de · 2" classe do Laboratorio Nacional 
de Analyses, Claudino Falcão Dias, para 
tratar· de sua saude onde julgs.r conve· 
niente; 

la discussão do projecto n. ;171 A, de 1896. 
· autorizando o Poder Executivo a l)agar a 
Estevão Cunha a importancia das ter~a,s de 
sua propriedade, em que foram local1zados 
na ex-colouía Brusque, por ordem do Go
v-erno do Imperio, diY"ersos immigrantes, de 
accordo com o arbitramento feito peht Se
cretaria da Industria e Viação e constante 
dos documentos alli e:lCistentes. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minu· 
tos da tarde. 

ACTA DE 8 DE SETEMBRO DE 1900 

P1·esiden{Jia do Sr. VaZ" de llfeUo (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os· Srs. Vaz_ de Mello, Ang~lo 
Netto Gabriel Salgado, Joao Gayoso, Frederrco 
Borges, Sergio Saboya; A u~usto s~v~ro, Ta
vares de Lyra, Pereira Rms, Erm1r:o . Cou
tinho, Bricio Filho, Arr~xellas Gafvao;Ray
mundo de Miranda, Rodr1gues Dor1a, Seabra, 
Milton, Paula Guimarães, Paranhos Mon
tenegro, Lourenço Baptista, .Estevam Lobo, 
Xavier de Almeida, Benedicto· de Souza, 
Car.los Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco 
Tolentino, M~t·ça.l Escobar, Germuno Hass-

lochel'; - Aureliano Barbosa e Rivadavia ·, · ·
Corrêa (29). 

Deixam de comparecer com causa parti-_ • 
cipada os Srs .. Urbano Santos, Jullo de ~e11~, :. ··'· 
Carlos . de N'ovaes, José Boiteux, Agapito. 
dos Santos, Gastã,o da Cunha; Castr-o Rê;,; ~
bello, ·Carlos Marcellino, Albuquerque- Se- - :~~; 
rejo, Sá Peixoto, Augusto Montenegro. Ar~ .. \ 
tbur Lemos, Pedro Chermont, Antonio . Bas-<-_: ;'. 
tos, .Indio do Brazil, Serzedello Corrêa, Luiz "_;;.; 
Domingne&, Rodrigues Fernandes, Christino 
·cruz, Guedelha Mourão. Cunha. Martins, Tho.:. _ ,, 
maz Accioly; José Avelino, João Lopes, Eloy 
de Souza, Soares Neiva, Trindade, Camillo • 
de Hollanda, Silva Ma-riz, Celso ele Souza, ·. 
Herculano Bandeira, Moreira Alves, Estacio, 
Cóimbra, Pedro Pernambuco, José Duarte, ,
Epaminondas Gracindo, Jovinia.no de Car
va~ho, Sylvio Romero, Neiva, Tosta , Fran
cisco Sodré, Manoel Caetano, Eugenio Tou- .. 
rinbo, Ve-rgne de Abreu, Alves Barbosa~ 
Tolentino dos Snntos, Dionysio Cerqueira, 
José Monjardim, Celso dos Reis, Sampaio 
Ferraz, It•ineu Machado, Henrique Lagden, 
Nilo Peçanha., Silva Castro, Julio Santos, Pe
reira dos Santos, Rodolpho_Abreu, João Luiz~ •·• 
Monteiro de Bé\rros, Ildefonso Al vim, Penído -} 
Filho, Monteiro da Silveira, Alfredo Pinto,. 
Francisco Salles, Leonel Filho, Henrique Sal- _ 
les, Mayrink, Landulpho de Magalhães, Matta 
Machado, Silveira Drummoml, Manoel Ful
gencio, Lindalpho Caetano, Eduardo Pimen~ ,, 
tel, Olegat·to Maciel, Miranda Azevedo, Al
fredo Pujol, Gustavo Godoy, Firmiano Pinto, 
Malta Junior, Domingues de Castro, Diho 
Bueno, Oliveira Braga, Valois ele .Castro, 
Adolpho Gordo, Elias Fausto, Pa.ulino Carlos, 
Alfredo Ellis, Azevedo Marques, Hermene
gildo de Moraes, Ovidio Abrantes, Xavier 
do Valle, João Candido, Alencar Guimarães, 
Barbosa Lima, Guillon, Angelo Pinheiro, Pinto 
da Rocha, Vespasíano de Albuquerque e Cas
siuno üo Nascimento. 

E sem cansa,, os Srs. José Eusebio, Anizio 
de Abreu, Joaquim Pires, Virgilio Brigido, . 
Francisco Sá, Gonçalo Souto, Lima Filho, Tei- .... 
:xeira de Sá, Gomes de Mattos, João Vieira; <- : 
Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, Esme
raldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, Ju
vencio de Aguiar, Elpidio Figueü::edo, Araujo 
Góes, :Fausto Cardoso, Felix Gaspar, Satyro 
Dias, Adalberto Guimarães, ~ugusto de 
Freitas, Rodrigues Lima, Equardo ~am?S, 
Marcolino Moura, Galdino Loreto, Pmhe1ro ·.:: 
Junior, Heredia de Sá, Nelson ·de Vaséon
cellos, Oscar Godoy, Augusto de Va~conc~llos, 
Sá Freire, Raul · Barroso,- Barros . Franco
Junior, Antonino · FilllO, Deoclecianô -da 
Souza, Martinbo Campos, · Alves de Brito, . 
Custodio Coelho,- Pereira Lima, Aureliâno 
dos Santos, -Ma.rtins Teixeira, Oliveira Fi- . 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 2010512015 11:23- Página 2 de 3 

·- · . . . . ......... ·~· . - - · - · . • •• , ...... · · --- · . •• • - ... 9'· ··"'·;:.r-;.-r..-;;1! 

·?.::· gileiredo, Joaquim Breves. Rangel P~>stana, 2• discuRsio do pt•ojecto n. 77 A, de 1900, 
Tlleopbilo Ottoni, Viriato Mascarenh;~ s, Jose declrmtnrlo a~glidas as kansferencias pat•a-, 

·-r· Bónifaaio. Esprridião, Bueno de Pa iva, Car- E~t~~odo Maior do Exercito dos te nentes e I•• 
· neiro de Rezende, Aualbe1·to Fet:r a;-., N··ce.--io LmwnteJS das t res armas combat entes, com 
-'-:· Tavares, Lamounier Godofrerlo, Antonio za.. sub;titutivo da Commissií.o dc Marinha e 

carias, Sp.llino Barr·oso, Arthur Torres, Ro- Guerra ; 
dolpho paixão, Lllmarti_no, PnduR Rezenâe, 3~. rliscussão do projecto n . 4"(:\ B, de I8W, 
cost:t Jm1im', FlnAno de Andrann, .Toal]mm que exige q ue as sen t(lnças tinaes da compe
Alvaro, Florbno de Moraes, Ell ua.rdo da touciado Su p remo Trilmnal Fede ral. equan 
Fonseca. Caja!lo, Cincinato Braga, Arthur r.lo este julgue collecliva.mente, na fórma da 

:,, · Diederic:hsen . Teixeira Br·andão, Lindolpbo Constituição e das lei8 em vig·or, sejam pro
·. Serra Manoel Alves, La.meoha Lins, ·soares tel'irlas com a preseoçt\ de 10, pelo menos, dos 

,_ .. dos sa.ntos, Victoi'1no Monteiro, Alfredo ju izes desimpedidos daquelle tribunaJ e da 
· Varella. e Ca.mp03 Ct\ r tier. outras providencia-s; . · 

Discussão uoica da indieaçãp n . 30 A, 'de 
o Sr. Presidente-Respon~era.m 1900, est sbelec•~ndo as regras a ~f'gu ir-se no 

á. chamada. a penas 29 Srs. Deputados. exame, discu~são e >ota·ção do pr·ojecto de 
· · Corligo Ctvll, organizado pelo Dr. Clovis Be· 

Hoje nã.o ha ~sã.o .. ·Designo para segun~'l vi1aqua, a convite do Govemo, com os pa.re, 
feira, lO do corrente , a mesma ordem do dla ce.rt'S da commls~;ão de Constitilicão, Legis· 

· ... :, de hoje, isto é: !ação e Justiça e emenda Lla Commissão de 
' ' coutlnuacão da votação' do projecto n. 96 A, P olicia ;. 

de 1900. com parecer sobre emendas o1f.,re- 2• discussão do projecto n. 115, de 1900, 
cldas para a ~" discussão do projecto o. 96, autor izando o Poder Executivo n 11brir ao 
deste .. uno , que tixn a des pez:a. do Mioisterio MiuisteJ•io cld.S Relaçõ(~S Exteriores o credito 
da· Mat'inha. para l ~O l (2' discussão); do SO:t•OO$, em moeda C·Jrrente. suppleJUtJn-

, . Votacãn do projecto n. 99 A. de 1900, pare-. tal' AO :nt. 70, n. 7, <la lei n . 652, de 23 de 
,·.(- cer sobre emendas na. 2• discussão do projecto novembro de 1899; 
_.,. n •. 99, deste anuo. que reor~a.niza a justiça . 2• disaussão do projecto n. 119, de I '<JOO, 
-.- ·do Distrícto Federal (discuseào unica); autorizaodo o Poder Executivo a abrir no 

Votação do projeClto n. 7:1 A, rle 1900, com Miniaterio do. Fazendn. o cre·lito esllecia.1 de 
parecer oobre a emenda offerecida. em 3" dis- 4:978$!'64 , para p~gameoto da gratificação 
émsio ao prl'jecto n. 73, deste anoo, que 110 encn.rrega.do da guarda. e con~ervação da 
mantem o titulo de eng-enheiro lleographo fa.zenoia dos Dous Rios, José Joaquim Ray..: 

.. aos a1umnos da Escola Polytochníca do. Oapi· 11oundo Sobrinho ; 
· tal Federal , que terminarem os estudos do 3• discussão do projecto n. 97, de 1900, 
curso jlerlil de accordo com o regulamento autorizando o Podet• ElCecut.ivo a abr ir ao 
de 1896 (3• discussão) ; Ministerio da Fazenda o credito especial de 

· .. · Contiuu .. ção tia 3." discussão do projecto 77:247$080, para occort•er ao pagamento das 
n. 70 B, de l90l , com pa.recer sobre ernentlas contas do material fornecido a. Casa da 

· apresent adas para. 3• dlscossào do projecto Moeda , em janeiro de · 1898, pela Thc Bra
n. 70, deste anuo, qu e orça a. Receita Geral sitw~ Cont'l'acts Corporation ; 
da R:epublica pa.t•a o exercício de 1901 ; 3' d iscussão do projecto n. !Oi, de 1900, 

Continuaçã.o da 2• discussão llu projecto nutorizando o Poder Executivo a abrir ao 
. n. 87, de 1900, mandando observar varias Ministerio da Guerra o crerlito extraorrlina-

disposiçõPs para fiel execução da lei do casa- rio de 5:4!9$720, pa.ra. paga.r no 1• tenente 
.- mento civil ; da. arma.lia. Nelson de Vasconcellos e Almeida, 
;_ Continuação àn. 2.• discussão do projecto os vencimentos que lhe competem como pro
.. -. n. 85, de 1900, rejlulando o sorteio militar ; ressol' do Collegio Militllr; 
;
1

' Continuação da. 2a_diseussão do projecto 3• disousoõ.o do ·projecto n . 105, de 1900, 
:i, Ji:.. 178, de lll98, do Senado, com o pa.recer autorizando o Poder Executivo a a.b11ir ao 
1' il. 204. de 1890. regulando o estado de sit io; Ministerio da Ju.etiça e Negocios Interiores o 

2• discussão do projecto n . 107 A, de 1900, <~redito especial de 825$676, para pagamento 
com parecer sobre emend«s apresentadas dos vencil!lentos que competem ao escrevente 

. pa.ra 2• discussão do projecto n. 107, deste juramentado do Juizo Federal, .Antonio R.o
&.Imo, que fiK<\ a. despeza do Ministerio da. drigu~>s Gonca.lves de Ma.::edo; 
Guerra para .o exercício de 1901 ; . a•• discussão do projecto n. 106, de 1900, 
· 3• discussão do projecto n. 63 B, de 1900, autorizando o Poder Executivo a ab~ir ao 

:: redaeão para 3• discussão do pr~jecto D. 63, . Minsterio d& Justiça e Negoctos Interiores: o · 
: deste anno, que crea. mais um batalhão de credito de 80:000$, supplementa.r á. verba 
. infant&ria, _com qua.tro companhias, na Bri- n . 14, do art. 2• da. lei n. 652, de 23 de Ji.o. 
·· ~a Policial da. Capital Federal ; · vembro de 18W-Diligencias ·policiae.; 
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3a discussão do projecto n:·54 B, de 1900, 
que uutoriza o Porler Executivo a abrir ao 
M.inisterio da IndustriCI, Vinção e Obra.s Pu
blicas o credito supplemental' tle 2.912:675$525 
á verba l7a, do al't . ~1, da lei n. 652, de i!3 
de novembro ele 1899, para occorrer ao paga-

--mento das taxas de esgoto da Capital Federal 
no corrente . exercício ; 

Discussão unica do projecto n~ ll A, de 
1900, emenda do Senado ao -projecto u. 11, 
deste anuo (130, de 1899), que .autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito extz'aordinai·1o da somma 
necessaria pat'a pagu.r ao capitão· de fr·agata 
Alfredo Aúgusto de Lima Barros e outt·os ,,s 
'Vencimentos · integraes qúe deixaram de re
ceber no periurio comprehendiclo entr·e a data 
de su•is demissões e a de suas reintegrações, 
e dá outras providencias; 

3a. discu::;sã.o do projecto n. 74, de 1900, a.p
provando o regulamento para o Dii'ecção Ge· 
ral de Contabilidade da Guerra, com as mo
dificações feitns pelo Thesom~o Federnl. con 
feccionado pelo Ministerio fla Guerra, em 
virtude do art. 20, lettra E, da lei n. 560, de 
31 de dezembro de 1898, e enviado com a 
mensagem de 2 de setembro de 11"99; . 

3a. discussão do projecto n. 37 B. de l<JOO, 
redacção do addi ti vo destacado, em virtude 
do art 132 do R··gimento lnter·no, na 2a dis
cussão do p1'ojecto n . l84, de l8g8, do ·-...en<~.do, 
que reorganiza o quadro dos officiaes da ar-
mada; . 

3a discussão do projecto n. 49, de L v v (nu
mero 183 A, de l89J), m :l.ndando co11fer·ir acs 
officiae~-<tlumnos da Escola Militar do Br·azil, 
que concluírem o curso de <mgenha.ria pelo 
actua1 regulamento, os IJ;le~mos t.itnlos scie.n
tificos pa~sados aos que o fizeram pelo regu
lamento d·~ 1874, com pn.recer da-; Comrnís
sões de Ma.rinh<.l. e Guerra, de 1800, e de In
strucção e s, ... ude Publica, deste anno ; 

3"' dh;cussã.o do 'P!'Ojecto n. 9l A, ú.e 1900 
(substitntivo ao projecto n. I, de 18()8), re
conhecendo otfidalmente a actual Acude,nia 
Brazileir'l de L~tteas, f.unda.da na Capital da. 
Republica, pal'a a cultura e desen vol virnento 
da litteratura nacioua.l, e dando ontr . .,s pro
videncias, com substitutivo das Commi--sõa;:; 
de lnstrucção e de Saude Publica, de 1898, e 
de Orçamento, de::;te anno; · 

2a discussão lo projecto n. 49, de 1899, es
tabelecendt> regras para a inscripção de tortos 
os brazileiros que exercerem a. prolbsão ma
rítima e org tlllza o sorteio do pes:3oal desti
nado ao servico da armada (com o substitu
ti'Vo da Commissão 1le Marinha e Guerra. sob 
n. 8, de '1900, instituindo a inscripção m•t
ritima. obrigatoria. para todos os · brazil~iros 
natos ou uaturalizado$); 

2a discussão do projecto n. 108, de 1900, 
mandando computar, para a reforma dos 

officiaes_ do exercito; ·o tempo qu~ houverem 
passado no extincto Deposito de Aprendizes 
Artilheiros, uma vez que tenham sido trans
feridos daqnelle estabelecirvento para. a Es~ 
cola Militar·, como ·premio pelo aproveita- . 
mento obtido no respectivo curso; · . · . · 

2a discus~ão do projecto n. 109, de 1900, 
dispnndo que o carg-o de director do Pombal 
Militar sPja provido por otficial subalterno 
ou capitão E'.ffectivo de qualquer cor·po ou 
arma do c .. xer·cito, com parecer tia Commissão 
de Marinha e Guer-ra, deste anno; -

2a discussão do 'pro,jecto . n. 156, de 1899, 
concedendo a. Lourt:nço da Silva e Oliveira, 
ou á ernprezá. qu~ org;Lniz<lr, o direito de 
construir, em uma elas ilhas !lo littorat desta 
cidade, um t!'apiche dest,inado a rêceber, du
rante 30 annos, infhmrnaveis, explosivos e 
corrosivos, nos termo.s da. proposta que apre
sentou; 

· l ;• discussão do projecto n . .76 A, de 1900, 
decl<trando que, nn liquirla,ção do tempo de 
serviço pHra a concessão elo meio-soldo, não 
será descontado aquelle que fôr passado no 
gozo de licença. pa.m tramento de sa.urie ; 

l" discussi\.o fio Pl'r•jecto n. 42 A, de 1900, 
manteudo a instituição do jury com a compe~ 
t(mcia que ot·a lhe cabe pa.ra o julgamento 
dos crinws sujeitos á jurisdicção federal e á 
jm.tiça local tto Districto f<'e leral, e modifi
cando a composiçüo e o fuuccionamento do 
mesmo tribunal ; 

Ja discnssào tlo projecto n. 58 A, de 1900, 
deter·minando que o cumprimento dos con~ 
tr·actos civis e comml~rciaes serà ex:igivel no 
primeiro dia ur.il seguinte, si o em que se 
11 .mcer o contt'•lcto fór f ~riado; 

Discu;:sã.o unica do pr.1ecto n. !29, de 1897, 
autorixaodo o Govet·no a. aposentar o ma
chtn•sta de 111 classe da Estrada. de Ferro 
Gentrâ.l tlo B1·o.zíl, José Rodl'igues de Oli
Veira·, Brag-a, com voto ern sep::~.r-ado ; 
· Disc•1ssã.o uu\cu. do p1··•.iecto n. 86, de 1900, 
:tutoriz:lndo o Poder Executivo a conceder 
s is meles de lic90I,l:t, com o;·d9nado, ao ba
ch<Lrel Manoel Eugenio Perdra M tia, amanu
ense •la. Bibliotueca Nacional, para tratar de 
sua saude on·l13 lhe r:onvier; 

Discu;são unica 1lo pt•ojecto n. lô2, de 1899, 
conc~deado á viuva do juriscon:~ulto e ex:
Senador Joaquim Feliciu tios .::iantos a. pensã.o 
mensal ne 500$000 ; · 

Dtscu-;são . un1ca do projecto n. 68 A, de 
19\>0, autorizan:1o o Poder Ex:·~cutivo a pro .. 
rog-il.r por mais um a.nno, sem vencimento 
algum, a licença concedid,~. ao en!4enheiro 
civil A.gli berto X•t vier, prep.tra•ior de c h i mica. 
orga.nicct d,t Escola Polytechoica desta. Ca.- . 
pita!, para tratar de sua saude onde lhe con· 
v~r; . 

Di::~oussão unica do projeoto n. 122, de 
1900, a\ltorizaudo o Poder Executivo a. con• 
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} · ceder ao Dr. Agostinho José de Souza Lima, 
;,:;~ .. : lente dll. Faculdade de Medicina do Rio rle 
~.· .•. :_·_~_:_:·; . Janeh·o, u.m an uo· de lícenç.'1, com ordenado, 

· para t1atur de sua saude fól'(l, do po.iz ; · 
. -Discussão unica do prcjecto n . 95, rie 1900, 

r.,;· - tegulatl(lO li antiguidade da. ))romoção do 
~.;• ·· tenente-coronel Joii.o Leocadío . P el'eira de 
:;,• . ·:Mello a esse posto ; · 

Discussão unica do projecto · n, 126, de 
1900, aut oi'iz.a.ullu o Podei' Executivo· a cone- ceder um anno de licença, com ordeJ~ado, no 

... ,.~ ... chimico de 2" classe do Lnboratorío Nacional 
_;~ • ···a e Annlyses ·claudino Falcão Dias, para tratar 
~· ~· de sua saude onde j ulgar con •.-enicnto; 
' 1• discussão do pro,iecto n. 17l A, de 1896, 
· -~ autori zando o Póder E:.:ecutivo a pagar a 

Estevão Cunlla a importfl..ncia das terras de 
-. .sua pro}wiedade, em que fornm localizados 

:: . na ex-colnnla Brusque, por ordem do oo
. ,. : verno do lmperio, diversos imriJigraotes, da 

accordo com o twbit:ramento feito peb Se-
crctiLria da Industria e Vlaçflo e constante 
dos ciocumentos \1-lli existentes. 

l (l()o. ~E;;;;ií.o E~i 10 D~. SETEM.IlRO nF.l 1900 

PreJídencia do 8 1·. Vaz de Melw (ptesidente) 

• · Ao ruP.i o-dia procede-se á cba.mada ó. qual 
·. respondem os Sr.s Vaz de Mello, Angelo 

Neto, Ca~tl'o Rebello , Bueno de Paiva, Jose 
B·onifacio, Gabriel Salgado, Serzedello Corrêa, 

· Ani&io Abreu, Jo!io .Gr.y.oso, Virgilio Brigido, 
·· .Francisco Sà.,Freclorico Borges,Sargio Saboya, 

Gonçalo Souto, Augu~to Severo, Tavares 
de L~ra, Perei.~n. Reis, Lima Filho, Ermirio 

· · Coutinho, Gom~s tle Matt os, Herculano Bao
_,· deira, Bricio Filho, Pereira de Lyra, Mala
. :· :quias Gonçalves, Elpidio l''igueiredo, Al'aujo 
:· . Góes, Ro.ytn undo de Miranda.., AL'J'oxella.s 

Galvão, JOI'inia.no de Car-valho, Fu.u~to Car-
: doso, Sea.bra, Milton, Felix Gaspar, Manoel 

' · Caetano, Salyro Dius, Eduardo Ramos, Pa· 
· ranhos Montenegr o, Hered.ia de Sil., Celso dos 
·. ·R.eis, Irineu Machado, Nilo Peçanha, Pereira. 
. '·Lima, Pereira dos Santos, Aureliano dos 
.' Santos, 1-iàrtins Teixeira., Oliveira F igueiredo 
;-- 'rheopbilo Ottoni, Virb.to Masca.renbns, Al-

frejo Pinto, Lamounier Godofredo, Landul
pho MngnlbãEJS, Edua.rdo Pim<lntel, Ro
dolpllo Paixão, LamartinP., Padua R ezende, 
Firtniano Pinto, Dino Bueno, E lias Fausto, 
Flor·ia uo de Moraes, Alfredo Ellis, Xavier d.e 
Almeida, Teixeira Brandão, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra, Carlos Cavalcanti, 
Paula. Ramos, Francisco Tolentino, -Barbosa. 
_Lima, Marçal Escobar, Soares dos Santos, 
Germuno Ha~elocher e Alf'redo Varella. 

Deixam de com-parecer com causa. pnrÜéi
pada os SJ'S . Urbano Santos, Jltlio tle Mello, 
narlos de Nov:u~s •. ToSé Boi t eux, Agapito dos 
Stmtos, G[l.stão da. Cunha, Carlos Ma.rcellinu, 
Albuquerque Serejo, Sá Peixoto, Augusto 
Montenegro , Arthur Lemos, Pedro Chermont, 
Antonio Bastos, lndio. do Brazil, Luiz Domin· 
g ues, Rodrigues Ferna.nrtes. Jo;;P. F.usebi.o, 
Chrislino Cruz, Guedelb~ Mourão, Conha. 
Mo.rt.ílis, Tlloma:r. Accioly, JÓsê Avelino, Eloy 
de Souza, Soares Neiva, · Trindade.. Cp.aiillo 
de Hollanda, SU\'a. Mtwiz, Celso de Souza, 
M11reira. Alves, EstaCio Coimbra, Pedro Per
nambue0, Jose Dua1•te, Epaminonõas Ora
ctndo, Sylvlo Romero, Neiva, To~ta., It'rancisco · 
Sodré, Pault\ Guimarã~:~s, yergne de Abreu, 
AI ves Bui'bm;a, Tülentiuo dos Sa.nto3, Dionysio 
Cerqueira, Josj Monjardim, Sampaio Ferraz, 
Henrique Lngdeu, Julio Santos, João Luiz , 
Monteiro t.le Barros, Ildefon~o Alvim ; P dnido 
Filho, Monteiro dl\ Silveira., Francisco Salles, 
Leonel Fllbo, Henrique Sal!es, Mayrink, 
Mo.tto. Ma.cha.do, Silv-eira. Drummond, ·Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, OhgaL'io Ma
ciel, Mit•l).nda. Azevedo, Altredo Pujol , Gus
ta\fo Godoy, Malta. Junior, Doming u cs de 
Castro, Oliveira. Braga, Valois ele castro, 
A<lolpho Gordo, Pauliao Carlo~, Ax.e"Yed.o 
Marque~. Hermenegildo de Moraes, Ovidio 
Abt'll.utes, Xaviet' do Valle, João Ci\lldido, 
Alencai' Guimarães, Angelo Pioheil·o, A.urc
liano Bll.!·bosa, Pinto do. Rocha. Vllspasiano 
de Albuquerque c Cassiano do Nascimento . 

:S sem cnusa. os Sril. Joaquim Pires, João 
Lopes, Teixeh•,, do Sá, João Vieira, Esmeral· 
diuo Bandeira, Coroelio da. Fonseca, Juven
cio de Aguiar, Rodrigues Dor iu.., Eugenio 
Tourinho, Adalberto GtJima!'ãeR, Augustb de 
Freit•.1s, Rodrigues Lima, Ma.rcollno Moura, 
G>1.ldino L()reto, Pinheiro Junior, Nelson de 
Vasconcellos, Oscar Godoy, Augusto de Vus
coucellos, Sà Freire, Raul Ba.rr cso, Bo.rros 
Franco Junior, Antonino Fia.lho, Deodeciano 
de Souza, MD-rtinho Campos, Lourenqo B[l.
ptista, Alves de Brito, Silva Castro, Custodio 
Coelho, Joaquim Breves, Rangel Pestana, 
Estevão Lobo, Rodolpho Abreu , Esperidião, 
Ci1rneiro de Re-zentle, Ada lberto Ferraz, Ne
ces;o Ta.Yares, Antonio Zaca.:çias, Sabioo Bar· 
roso, Arthur. Torres, Costa Junto r, Bueno de 
Andrada, Joaquim Alvaro, Edmundo da. Fon· 
sec~. Cajado, Cincinato Braga., Arth~r Die· 
dencltsen, Manoel Alves, Lamenba L1ns, Vi
ctoríno Monteiro, Rivadavia COrrêa. e .Cam
pos Cartier. 

Abre-se a sessão. 
São lidas a sem debate approva.da.s a.s 

iLctas da sessão de () e a do dia 8 do corrente . 

O Sr. GerDJ.ano Hasslo~her 
- Sr. Pres idente, cumpro o dol<Yroso de'l"er 
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<Ie annunciar a esta Casa que a lmncada do 
Rio Grande do Sul acaba de perder-uma. das 
tiguras mais salientes do seu seio, o Sr. Dr. 
Francisco Alberto Guillon, Deputado eleito 
.pelo 1 o districto do meu Estado. · 

Fói para nós mais directamente fundo o 
golpe so:f!rido, porque perdemos nelle -um 
companheiro distinctissimo, ligado a nós 
desde · os tempos perigosos da propaganda 
republicana, em que a sua acção se fazia 
~entir no meio daquelles que luctavam pelo 
ideal das insti tuíções que vieram a ser pro
clamadas a 15 _de novembro de 1889. De 
facto, este eminente chladão que o Rio 
Grand.e do Sul adoptára por seu filho, 
luctando janto dos rapublicanos hístorieos 
pelo advento da Republica, havia firmado no 
nosso Estado a reputação do seu patriotismo 
:por serviços extraordinarios por elle pre
stados em período bastant' critico para nós. 

Proclamada a Republica., q ttando era pre;. 
ciso que as energias todas se collocassem ao 
!a.do das instituições nascentes, o Dr. Fran· 
cisco Alberto Guillon era daquelles que 
sempl'e procuravam os postos mais avan
çado3 para luctar e, muitas vezes, elle não 
cogitou da sua propria existencia que abne~ 
gadamente otrerecia em holocausto ·para a 
victOl'ia da Republica. 

O governo do Rio Grande do Sul, nos 
momentos criti.cós, recorria á sua pesso1, 
porque sabia encontrar nelle quem dispu
zesse da fibra necessaria para desempo5nhar 
os postos mais arriscados que lhe eram con
feridos. 

Assim foi que elle exerceu o ·cargo de 
chefe de polícia, cargo apparentemente ad
ministrativo e de pouca importancia, mas 
axtraordínarío no momento em que elle o 
tomou sobre os seus hombros. 

O nosso Estado, por isto, galardoando o 
seu patriotismo e os seus altos sentimentos 
republicanos, sem distinguir ft·oot~iras, sem 
distinguir Estados, para simplesmente reco
nhecer o valor do republicano, diversas ve
zes fel-o representar a Nação Brazileira, ele
gendo-o. 

As suas qualidades privadas a Camara. 
conhece-as bem (a11oiados), elle sabia tor
nar-se estimavel pelas suas. virtudes, pela 
lhaneza do seu trato, pelo espírito sempre 
cordato que o animava, jamais provocando 
em torno da sua pessoa quaesquer attrictos 
que fossem. (Apoiados.) -

E' por isso, para nós verdadeiramente la.· 
mentavel havermos perdido um companheiro 
de tal natureza, e e com verdadeiro sen
timento que faço esta communicação á. Casa., 
esperando que, de accôrdo com as praxes es
tabelecidas, se insira na acla um voto de 
.~zar e se suspenda, por esse mesmo mo
tivo, a sessão, como homena.gem prestada a 

memoria deste valoroso combatente. (Muito 
bern; muito bern.) · 

o Sr. Pres.ident.e-0 nobre Depu
tado o Sr. ~ermano- . Hasslocher requer que 
se . insira na acta um voto de profundo pez{{.r 
pelo passamento do nosso collega o Sr. Dr.:. 
Francisco Alberto Guillon e que em seguida. - -
se suspenda a sessão. (Pausa.) _ 

o §r. Barbosa Lima - Peço a 
palavra. · 

o Sr. President,e-Tem a palavra 
o nob1'e Deputado. 

O .Sr. Barbosa Litna-Elll. um 
dos dias da semana passada tivemos, os re- . 
publicanos, a cujo conhecimento chegou a do- . 
lorosa noticia, o supremo -consolo de levar 
ao campo santo, onde repousa ínolvidavel 
pelos seus inestima v eis serviços, . o beneme
rito pro-homem da Republica Braziieirà, Joa-
quim Pernambuco. . , 

Conheci-o, Se. Presidente, ha cerca. de 24 -
annos, qun.ndo iniciava. os meus primeiros-_ : 
passos un. vida academica ; foi uma revelação 
e um incitamento fecundíssimo para . o meu · 
coração de moço. Jon.quim Pernambuco coro . 
ser um dos mais modestos brazileiros que . . . 
tive a ventura de conhecer. era um dos ··· . 
mais abnegados, um dos mais fervorosos ~ 
apostolos que a Republica t~ve na phase da · : 
sua evangelização. . . . · 

Tinham-no como irmão de crenças, ama-. -
vam-no como um dos operarias mais inde- :
fesos da obra commum os Benjamin, os. 
Deodoro, os Silva Jardim, o:; Aristides Lobo; 
e, fi.n11.lmente, Floriano Peixoto. (Pauu.) . -

Infelizmente, Sr. Presidente, elevo dize l-o, · 
porque neste ponto divirjo das normas com- · 
mummeute acceita.s para julgamentos desta 
ordem; infeiizmente, devo diz~L-o, porque _ 
acho que aos mortos deve-se-lhes, antes de .-
tudo, a verdade; jnfelizmente, não se acercou 
do seu tumulo venerando, no momento em:·· 
que esse eminente patriota baixava ao seiõ- :·; 
da terra, nenhum dos representantes officiaes· · 
do seu Estado natal! ..• (Pausa.) 

E, todavia, Sr. Presidente, no extincto :: .• 
regimen Joaquim Pernambuco teve quem lhe ·: 
accenasse com os mais rendosos postos .da -) 
administração publica, teve. quem, em. ~ua. ·; 
familia, lhe pudesse propormonar as ma1ores ·. 
vantagens decorrentes do apoio ou de lima ·~ 
certa solidariedade para com a dynastia. rei· / 
nante; nunca os quiz ucceitar. . . · · 

Viveu nas condições as - mais difficeis, 
á custa exclusivamente do seu irabalhó,- · 
cujos f'rnctos dedicou constantemeD,te á obr~ 
que era o seu ideal, á obra detodo o momen· • 
to-á construcção da Republica. 
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Mais tardE', procla.tnado o novo regimen, 
foi sobre oshomnros desse patriota inesque-· 
civel que subi r·am os epigonos peque1ws que 
tõ.o cc<fo esquccer;,m-no, o a.mnrgurarMn-lhe 
os ultinws momPntos com ha.ver-Ille tit·a.do t~ 
cadeira. darepresentaçã.o· de seu E•tado. 

Eu devia á memol'là venEwanda dQ meu 
<.migo e ao culto ainda mais venerando da 
verdade, em cujo altar ella sacrificou-se eom 
ta.nt" devotamento. eu devía.-lbe e:;tas pa
lavras um pouc<> fóra das normas communs. 
P~o 'ema a V. Ex. para fazel-as inserir 

na acta dos no:ssns tr;•balhos, como peço a 
V. Ex. qtte consnlte a Casa si concorrla em 
que oesl!~ acla sejc< inserido um vóto expres•o 
de reconlleci"•en.to peios serviços immorre
douJ·os do immortal republlca.no . . 
· Er~ o que tinhtt a dizer . (liiúíto bem; muito 
bem.) 

O Sr•, I"resiclente-0 Sr. Depub1do 
Barbosa Llmu. :pede que. consulte à Carna.ra. 
sobre si con~ente que na actt~ de hoje se 
insim um voto de recanhe~imeoto p)los rPle· 
vantes serviços presta•! os pelo sauduso reprt
blioano o Sr. Joaquim Pet'oambuco. (Pat<s:t.) 

Em seguida. e upprovado unnnimemonte o 
requerimento do Sr. Germano Ha.~siocher. 

E' ig ua:mente approvado unanilnemante o 
:Tequerímento do Sr. Bai"bosa Lima. 

O ·s.~. Presidente -A' visb. da de
liberaQão tomada pela Camara, suspendo a 
sessii.o. 

Designo para amanhã. a mesma orclem do 
. ilia de hoje, isto e: : 

Continuação da votação do projecto v 116 A, 
de 1900, com pat·ecer sobre em~Mas olrere· 
cid~~ p!ir·a a 2& discussão do Jll'Ojeet•J n. 96. 
deste anno, que fixu a dt:Jpezn do Ministerio 
da Mariuha. para 1901 (:!a ctiscussã.o); 

· ·Votação do projrcto u. ~9 A, f\ e 1900, pa
reeer sobre Pmendlls na 2.• discussão do pro
jecto n, 99, deste unno, que reorganiza a ju~-

. tiça rlo Distrtcto Federal (dbeussão un•ca); 
: Votação do rojecto n_ 73 A, de 1900. com 
,parecer sobre a emenda otl'erecida em 3• dis
~ cussãn ao projecto n. 73. deste an no, que 
mantem o titulo de engenheiro geographo 
aos- alnmnos da Escola. ~oJytellhnica da Ca
·pltal Fe!Jeral, que tP.rminarem os e!!tudos d» 
ou.rso ~cra.l, de accordo com o ~gulamento 
de 18\JB ( .• !\i;;cus..•uio}; 
- Continuação da. a• discueeão do projecto 

, n. 70 B, de 1900, com parecer sohre emend-•s 
apresentadas para. 3" discussüo do projecto 

. n. 70, deste aono, que orça. a. R.ecei ta Oer·al 
'·: da Republica para o exercício de 190! ; 
· Continuação da 2~ discussão do projecto 
. n. ·s7, de 1900, mandando observar varias 

rlisposlções para fiel execução di1 lei lio casa· 
mento civil; 

CDnti n ua.ção da 2• d i~cussão do proj ecta 
n. 85, de 1900, re;zuhndo o sor t eio militar ; 

0011tinuac;ão 1!a 2"' · d1seussão . do projecto 
n. 178, àe 1898, do Sena,io, com o parecer 
n. 204, de 1890, regulanclo o estado de 
sítio ; 

2"' discussão dn JOl'e>jccto n. 107 A, de 1900, 
cám parPcP.r snhre emA!Jdns !!pl'esentadas, 
pa~a 2" discussão do projecto n . l 07 . deste 
a1tn0, que tix;, .a despeza do 'Ministerio da 
Guerra p;Lra o fJXercicio de 1901 ; 

3" diseus~ão do pro_jncto n. 63 B, (le 1900, 
red;wçãn para. z~ dis,:msã.l) do pro_jecto u. t: 3, 
•leste a.nno. que cr·ea mais u rt\ batalhão de 
ínf«.ntar·ill., com qua.t1'o comp:1nil\as, na bri· 
gau(l. polici,,l cla Capital l<'~der;ll ; 

25 dbcus~ão rlo p1·ojecto n. 77 A, de l 900, 
decl:H·ao,ro abolidas as,tt"ans!er•encias parrt o 
l':~tado M•·l.im· d" Ex.·rcito do~ to!Fntes o 
L"" trnentes das trcs arrnas combatr:ntes, com 
sUI•stituti1•o d<\ Cotnmissã.o de Marinha e 
G11r~rr•a: 

3•· discus~ão do projocto n. 46 B, de 1899, 
que '"Xi!-l·e qne "s sentenças nnar,s d~\ compe
teocí;~ do Sup!'emo Tl'ibunal Fed·n·al, e 
quando este j ulgml colloctivurncnte, ua 
tórma rlu. Con~tltu•ção e d as le is em vigor, 
se,jnm IJ!'oterlda~ com a pre,ença de 10, pelo 
menos, dos jui~es desimp~didos da.quelle 
tf'l bunal, e dá. outras providencias; 

Dtscussno unicn. do. índic~çio n . 80 1\., do 
1900, estal1el•·ce lldO as r egras a SE'.; . uil·-se no 
eliarne , discussão e vot, ção do l·· ·ojec~o do 
·oai go Civll. orga.nizaflo pelo Dr. Cl!>VÍS Be· 

vilaqua, a. convite do Governo, corre os pal'e
cere~ da Commi,;são de Oonstit UJ çfvl, Leg ís
!a"ão e Juattça. e emenda. da Commissão de 
Policia.; 

2" discussão do projecto . n. 115, de 1900, 
autoriz~ ndo o Poder· Executivo a. a brir ao 
Ministerio das !{elacoe~ Exteriores o cr·edi to 
de 80:000$, eru moorlu. con•ente, Sllpp!e
mentar a.o a.rt. 70 , n. 7, da. lei n. 652 , de 23 
de novHrnbr·o de l8\J9: 

2• discu.>são do projecto n. 119, de 1200, 
autoriz:tndo o PudE'.r ~J;:r,ecuti vo a abrir ao 
Mini!terio da. Fazenda o cred ito e~ptmia.l de 
4:978$064, ptir>t · pagamento da ,~<ra.ttfics.ção a.o 
encarr•'gado da. !!Uarda. e couserváção da. fa
zenda dos Dous Rios Jos6 Joaqui"J Raymundo 
Sobrm!Jo; 

3" dis~ ussão do p rojecto n. 97, de 1900., 
autorizando o Poder Executivo!\ abrir ao Mi
nl:!>terio da F<~.zenda o cr mlito egpecial d~ 
77:247$080, para oocorrer ao pagamento das 
contas do materin.! fornecido á Cnsa da Moeda, 
em janeiro do l fl98, pela The Brazitian Gon-
tracl .~ Corpor-,rtion ; · 

3• .discussão do projecto n, 104, de 1900 , 
autorizando o Podai' Executivo a abpir a.o 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 11 :23- Página 4 de 4 

SESSÃO EM ]Ü DE SETEMBRO DE 

:Ministerio da Guerra o crerlito extra.ordi
nario de 5:419$720, P<Wa pagar ao 1° tenente 
dn. armarla Nelson de Vasconcellos e Almeida. 
os vencimentos que lhe competem como pro
fessor do Collegio Militar; 

3a discus~ão do pro.iecto n. 105, de 1900. 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito e~pecial de 825$6-:6, para pagamento 
dos vencunentos que competem ao escreveu te 
juramentado do Juizo Fedet·al Antonio Ro
drigues Gonçalves de Macedo; 

3" ~iseus:3ão do projecto ~~. 106, de 1900, 
autor1zan !O o Poder ExecG:tivo a abrir ao 
Ministerio da .Ju.~tiça. e Negocias luteriores o 
credito de 80:000$, supplementar á ver·ba 
11. 14, do art. 2° ila lei n. 652, de 23 de no
vembro r.le 1899-Diligencias Policiaes; 

3'' discussão do projr•cto n. 54 . B, de 1900, 
qne autoriza o Poder Execntivo a abrir ao 
Ministerio da lnrlustria, Vinç<'io e Obras Pu
blicas o credito supplementa!' de2.9l2:L-\75$525 
á verba 17", do a.rt. 21, da lei n. 652, de 2i1 
de novembro de 1899, par·a occorrer ao P<lga
mento das taxas de P.Sgoto da Capital Federal 
no corrente e-yercicio; 
· Discu:,>::;ão UI;ica do projecto n. li A, de 

1900, emenda do Senado ao projecto n. 11, 
deste anno (130, de 1899), que nut riza o 
Poder Executivo a abrir ao Minhiterio da 
GUeí'ra o credito extraordinario da somma 
necessaria. pa.ra pagar ao capitão de fsa.gata 
Alfredo Aug-usto de Lrma Barros e outros os 
vencimentos integpaes que deixarn.m de re
ceber no período comprehendido entre a dat<.~. 
de suas demissões e a de suas reintegl'ações, 
e dá outr·ai:i providencias; 

3a. discusEão do projel.!tO n. 74, ele 1900. 
approvaudo o regulamento para n. Di1·ecção 
Geral de cohtabilid<tde da, Guerra, com as 
modificações feitas pelo Thesoúro Federal, 
contecciona~lo pelo Ministerio da Guerr;1. em 
virtude do art. 20, lettra, E, da !ei n. 5130, 
de 31 de 1lezembro de 1898, e enviado com a 
mensagem de 2 de setembro de 1899 ; 

3a ·di seu.-são do pl'OJecto n. 37 B, de 1900, 
redacção do adil i ti v o destacado, em vir·tude 
do art. 132 ao H.eg-imeuto lnter·uo, na 2a. dis
cussão do projecto n. 184, de 1898, do S8-
nado, que re(}rga.niza o quadro dus officiaes da 
armada; 

3a. discussã.o do projecto n. 49, de 1900 
(n. 183 A. de 1899), mandando confdrir· aos 
otllciaes alumnos da. Escola. Militai' do Brazil. 
que concluirem o curso de engenharia. pelo 
actual regulamento, o~ mesmos títulos scien
tificos passados aos que o fizeram pelo regu
lamento de 1874, com parecer das Com missões 
de -Mariuh;L e · •nerra, de 1899, e de Instruc
ção e Saude Publica. deste anno ;-

3a discu~sã.<l do projecto n. 9 I A. de 1900, 
(substitutivo ao projecto n. 1, de 1898), reco

Camara V. V 

nhecendo officialmente a actnal Academia 
Br·azileir·a de Lettras, fundail.a na Capital . da 
Republica,para. a cultura e desenvolvimento 
da ·litteratura nacional, e dando outr·as pro
''idr·ncias, com substitutivos das Commissões . 
de ru,,trucção e de Saude Publica, de 1898, ,e 
de Orçamento, deste anno ; -

2" discussão do projecto n. 49, de lP-99, es
tabelecendo regr•as para a inscripção de todos 
os brazileiros que exercerem a pt·ofissão ma
ritinta e ot·g•1niza o sorteio do pess(lat ~est~: 
nado ao serviço da armada (cOm o substituti
vo da Com missão de Marinha e Gueri·a, ., sob 
n. 8, de 1900, instituindo a inscr·ipção ma
rttima obrigatoria 1)a.ra todos os brazileiros 
natos ou naturalizados); 

2a diseussão do projecto n. lOR, de 1900, 
nümdan,lo computar, para a reforma dos 
officiaes r;o exercito, o tempo que houverem 
pt~:-;sado no :~xtincto 'Deposito rle Aprendizes 
Artilheiros, u rna vez qne tenham ·sido trans" 
feri•los daquelle estabelecimento pa.raa Escola 
Militar, como premio pelo aproveitamento 
obtido LlO respectivo curso; 

za discus::>ão do projecto n. 109, de 1900, 
rlisp wio que o cargo de directol' do Pombal 
Militnrs0j · provido por um officia1 subalterno 
ou capitão effl1ctivo de qualquer corpo ou 
arma do PXet·cito, com parecer da Commissão 
tlc Marinh<L e Gnerr·a, deste annú ; 

2n. discussão do projecto n. 156. de 1899, 
concedendo a Lout·enço dn. Silva e Oliveira, 
ou á emprezn. que ot•ganiznr, o direito de 
construir, em uma das ilhas do ltttoral rlesta 
cida•Je, u.m trapiche destinado a receber, 
dura.nte t.rinta. annos, intl<1rrlmavei~. · expio
si vos e corrosivos, nos termos da proposta 
que nprPsentou; 

la. d1:ocussão do projecto n. 76 A. de 1900, 
1l~clarando 11ne, na liquidação do tempo de 
SPir·viço pCJra a concessão do meio-soldo, não 
será descontalio a.rtuelle que foe pas:;ado no 
goso de licença para tratamento de saudf'l ; 

1" discussão do proJecto n. 42 A, de 1900, 
mantendo a instituição do jnry com a com
petencia que ora lhe cabe pat•a o julgamento 
cfo, crimes sujeitos á juri:;dicção ft:deral e. á 
justiça. local do Districto Federal, e modifi
cando a composição e o f'unccionarnento do 
mr~smo tribunal ; 

1 a di~cussãu do projecto n. 58 A, de 1900, 
determmnnlie que o c~mprime.nto . d?s con· 
tracto..; civis e commerctaes seru. ex1g1vel no 
primeiro dia util Eeguinte, si o em que se 
vencer o contracto for feriado; 

D1scus:>ão unif'a do projecto n. 129, de 1897, 
autorizando o Gover·no a aposent-tr o ma.chi
oista de 1" classe da Estrao:la de Ferro Central 
do !:$r ,zil Jose Rodrigues de Olivtlit>a Braga., 
com · voto em separado; 

Discussão unica. do projecto n. 86, d.e 1900, 
autorizando ó Poder Executivo a conceder 

2-i 
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.seis maze.s de licença, com ordonarlo, ao ba
charel Manoel Eugenio Pereira Maia, a.ma
.:nuense da Bibliotheca Nacional, para. tl·atar 
de sua saude onde lhe convier ; 

Discussã.o unica do pt·ojceto n. 152, de 1899, 
.concedendo á vi uva do jul'isconsulto e il:x · 
·senador Joaquim Felicio à. os Sanlos a p0mõ.o 
mensal de 500$000; · 

Discussão unha do projccto IL 68 A, de 
"1900, autorizando o Poder Executivo a pro
.l'ogar por mais um ann~, sem vencimento 
algum, a Jiceuç.a eoncedida ao engenheiro 
civii•Agbberto Xavier,· prepa-rador de chi
mica orgauica da Escola. Polytechuica desta 
Ca:pital, para tra.tar de sua sa.ude onde lhe 
convier ; 
· Discussão unica do pt>ojecto n. 122, de 
1900,autorízO>ndo o Poder Exccuti v o a con
ceder ao Dr. Agostinho José de Souza Lim:c, 
lente da. Faculda.dG de Medicina. do Rio de 
J~neit•o, um :1nuo de licença, com orde

•nado, para tratar de sua HlUde fó1·a do 
paiz; 

Discussão unica do lJl'ojccto n. g5, de 1900, 
regulando a antiguldadé d>c promoção do 

d•enente-coronel João Leocadio Pereira de 
·Mello a esse posto; 

Discussão unica. do projecto n. 126, de 
.J900, autorizando o Poder Executivo a con
ceder um :l.noo de Hc&l1Çt:~., oom ordatHli1o, ao 
chimico de za classe do L!lboratorlo Nacional 

·de Analyses Claudiuo Falcão Dias, para tra
·t.rar de sua sau(lc onde julgar conveniente; 

P discussão do projecto n. 171 A, de 1896, 
-~utórizando o Poder Executivo a pagar 
a Estevão Cunha a importancia das terras 

-de sua propriechde, em que furam lccalizados 
·na. ex-colonia Bl'usque, por ordem do Go
-verno elo lmperio, di versos irnrnigrantes, de 

,·.a.coordo com o nrbitrumen· o feito pela Secre
til.ria da Iu.lustri:1 e Viaçã.o e con,;tante dos 
·documenlos alli existentes. 

Levantct·se a sessão ás 12 horas e 40 mi· 
.. nutos da tarde. 

101" SE>Sá.o E!>i 11 DE SETEMBI>O DE 1900 

.Presidencia dos Srs. Angelo Neto (2• Sec,·e
crela?'io), Castro R el>ello ( SupJilcnte de s• 
Secretario), Jo!e Boitettx ( 3• Secretar io) e 
Angelo Neto (2• Secr etar io). 

Frederico-Borges, Gonca.lo Santos, Tavares 
de Lyra, Lima Filho, Ermirio Coutinho, Go
mes de Mattos, Cornelio da. Fonseca, Araujo 
Góe~, Arroxellas·Galvão, Ra.ymundo de Mi
randa, J oviniano de Carvalho, Rodrigue~ 
Doria., Seabra, Nei>·a, Milton, Felix Gaspar, 
Manoel Cu.et<l.no, Eugenio Tourinho, Paula 
Guimarães, Satyro DiaE, Atlalberto Guima
rãe3, Eduarao- Ramos, Dionysio Cerqueirn, 
Celso das. Reis, Nilo Peçanlla, Lourenço 
B~ptísta, Peréira Líma, Aureliano dos San
tos, Oliveira Figueiredo, Rangel· Pestana, 
Tb.eopllilo Ottoni, José BonH'a.cio, Monteiro 
dr.. Silveira, Alfre•.lo Pinto, Adalberto Ferra:&, 
Lamounier Godofredo, Olegario Macio!; Pa· 
dua Rezende, Firmiano Pinto; Dino Bueno, 
Bueno do Andrada, Floriano de Moraes, Al
fred•) Ellis, Xavier· de Almeida, Teixeira. 
Brandão. Benerliclo de Souza, L1ndolpho 
Serra, Manoel Alve&, Car los Cavaleaoti, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Btlrbosa 
Lim~•, Marcai Escobar, Soares dos Santos, 
Germano Hasslocher e Aureli ano Ba.rbosa. 

Deixu.m de comparecei', com causa partici
pad~\, os St'S. Vaz de Mello, Urbano Santos, 
.Juli•J de Mello, Car los de Novaes, Aga.pito 
dos Santos, Oa.rlos Ma.rcellino, Albuquerque 
Serejo, Só. Peixot o, Aug nsto Montatlegl'O, 
Arlhur Lemos, Pedro Chermont, Antonio 
Ba~~us, Imliu do Bmdl, Rudrig ue~ Femamles_, 
Christino Crnz, Guedelha Mourã.o, Cunha 
Martins, Thomaz Accio!y , Eloy de Souza, 
Soares Nei va, Trindade, Camillo de Hollanda., 
Silv<\ Mar-iz, C:llso de Sou za, Moreira. Alves, 
Estacio Coimbra, P edro P erna mbuco, José 
Duarte, Epaminondas Gracindo, Sylvio Ro· 
mero, T<1Sta, Francisco Sodré, Vc1·gne de 
Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos Santos, 
Jos~ Monjardím, Julio S;~.ntos, João Luiz, 
Monteit'o de Bttrros, lldefonso Alvi m, Penído 
Filho, Leonel Filb.o, Henrique Salles, Matta 
Machado, Silveira Drummoml, Manoel Flll
gencio,Liodolpho Cctetano, Miranda Azevedl1, 
Alrredo Pujol, Gustavo Godoy, Malta Junior, 
Domingues de Castro , Oliveira B1•aga., Valois 
de Cust~·o, Adolpho Gordo, P t\.U I i no Carlos, 
Hermenegild.o de Moraes, Ovid.io Abrantes, 
Xwier do Valle. João Canclido, Angelo Pi
nheiro, Pinto da. Rocha, Vespasiano de Albu
querque e Cassíano do Nascimento. 

E setn cauga os Srs . Joii.o Vieint, Sampaio 
Ferraz, Barros Franco Junior, Deocleciano 
de Souza, Martinl!O Ca.mpos , Alves de Brito, 
Silva Castro, Custodio Coelho, Joaquim Bre
ves, Esperidião, Carneiro de Rezende, Ne· 
cesio Tavares, àutonio Z"'carias, Arthur 

Ao meio dia procede-se á cha.ma.da, á qual 
respondem os srs . Angelo NC!to, Jo:>é 1-loi· 

-teux, G!\Sti:o da Cunha, Castro Rebello, Bueno 
• de Pa.iva, Gabriel SaLgado,SerzedeHo Corrêa, 
J~:~Re Emebio, J oão Onyoso, F'r~mcisco Sa, 

Torl'es, Costa Junior, Edmundo da Fonseca, 
Ca.jado, Cincinato Braga., Arthur Diederi
chsen e Victorino Monteiro, 

àbre-se a sessão. 
E' lida e posta em discu.~s:ão a n.cf.ll.. 
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O S•·. Beileclict.o de Souza- o Sr. Carlos · Cavalc::mti, que ouviu os meus 
Sr. Presidente, pedi a. palavra. simples1.11ente apartes. 
para fazer uma ligeira. reclamação, que não 
sei se terá ou não cabimento, neste momento· 
sou calouro na. Casa, não . conheço 'às 11raxes 
ya.rlamentares e V. ·Ex. ha de por certo re
levar qualquer falta da minha parte. 

Quando, em uma da;s ultimas sessões, o Sr. 
Deputado por Sergipe concluiu o seu dis
curso, aggr-edindõ oSr. Ministro da Fazenda, 
·diversos Dcplltados reclamaram e protesta
ram contra o procedimento de S. Ex., e eu 
então-disse, em aparte, o seguinte: «Os ata
ques do S<'. ·Deputado por Sergipe não aba
tem nem e-levam a ninguem». 

<<Um 'homem da estatura moral e intelle
ctual do Sr. Murtinho, que é ·uma gloria da 
sua pátria, jámais poderá ser alcançado pélos 
seus golpes; pois o Sr. Deputado entrou 
para esta Casa com escandalo, vive com es
candalo e ha ele sahir daquí.com escandalo». 

0 SR. GERMANO HASSL'.lCHER-ESsas pa
lavras foram pronunciadas pelo nobre Depu
tado po~_Sergipe. (Apoiados.) . 

0 SR. BENEDICTO DE SoUZA-Pois eu não 
as ouvi; si as ouvisse, teria repellido com a · 
altivez propria_ dos meus sentimentos. -

J,\ que ellas ficam impressas eternamente 
neste papel, representando a figura do meu 
aggressor, devo dizer que jamais me alcan
çarão ·por falsas, banaes, indignas desta Casa. 

O Sr. Presidente-Não está na 
alçada da Mesa tomar as providencias a que 
o nobre Deputado se refere. 

0 SR. RODRIGUES DoRI.A-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre 

Deputado. 

0 SR. RonRIGUES DORIA.- Não apoiado. 0 Sr. Rodrigues Doria-,-Sr. 
O SR. BENEDICTO DE SouzA- Este aparte Presidente, por mais justificados que sejam 

.eu 1>ronunciei, quando o Sr.· Deputado por os mo1ivos de queixa e ele magoa do illustre 
Sergipe terminou o seu discurso, usando da Deputado por Matto-Grosso em relação ao 
JSeguiute phrase: «O Sr·. Ministro da Fazenda meu collega, e companheit·o de bancada 
é uma carniça, porque está morto na opinião Sl'. Faust? Cardoso, não poqi~ S .. Ex. nbsolu
publica e é uma carniça viva, porque está tam•.mte d1zer, sem g1'ave lllJUStlça, que elle 
no Miuistedo da Fazenda». · en:trou para esta Oamara por um escnndalo. 

Vejo apenas, no seu discm·so, um aparte I (Ap1iados). · 
meu ~utilado, dando a entender que eu não J:?e~o affirmar a V. Ex. e á çasa que a 
repelllra a aggressão do Sr. Deputado con- el~tçao ~o _Sr. Fa.u~~o .Cardoso, ass1m como .a 
forme merecia. mmha., etao boa., tao hmpa como as que mais 

o s L G o foram e que deram entrada a outros 
. R. ~MOU~IER ooo.FREDO- Mas esse Srs. Deputa·los nesta camara (Apoiados). 

discurso esta publ1cado na mtegra ~ . · . 
O Sl

, BE E S V . . 0 St{. BENEDICTO DE SOUZA da um aparte. 
"• N DICTO DE OUZA.- CJO aqUI 

apartes de outros Deputados. O SR: R.oDRIGU~s DoRIA -V. Ex. vóde 
~ . ter motivos de qne1x<1. contra o nobre Depu-

O SR. LA:MOU~IER GoooFR~oo _- Nt~o esta, tu.tlo; mas eu, que nada J .. enho com isto, pre• 
e _estasreclamaçoescontra om1ssaode apartes ciso me oppôr a semelhante declaração. 
nao teem log!\l'. ·. 

, _ 0 Stt. BENEDICTO DE SouzA- Eu apenas 
O SR .. BENEDICTo DE SouzA "7' "1:as, nao repeti o que disse naquelle momento. 

posso detxar pn,ssnr o ap(l.l'te pn.llldo, que ahi ~ ~ 
se acha, sem uma rectiflcação. O ~R •. RoDRIGUE:s DoRIA - Mas 12ao posso 

Além disso,_ nãv ouvi 0 Sr. Deputado por pe,rm1~tJr que passe sem protesto tao grave 
Sergipe pt·onunc1ar as seguintes palavras mJusttça. . . 
offensivas á minha. pessoa: « ... não abate O Sr. Fausto Carcl?so fo1 ele1to na mesma 
a ninguem, principalmente a s. E:x:. quejá cl.lapa com os ~ema1s Deputados :po! Ser· 
tem um ab;:ttimento moral impresso na alma g1pe, os quaes tr~eram uma contestaçao ape
como refugo da magistratura da Bahia. de nas banal. (Apo~ados.) 
onde foi varrido -para um Estado do alto 0 SR. JOVINIANO DE CARVALHO- Perfei-
sertão.» iiamente. 

_E' uma i:Dfidelidade ;, o honrado Deputado o SR. BENEDICTO DE SouzA dá um aparte. 
nao conclum o seu d1scurso, usando dessa 
phrase. 0 SR. RODRIGUES DORIA- Em todo O caso 

-0 s G H ·
0 

t este ponto é uma injustiça, e preciso tam-
R.. ERMA~o ASSLOOIIER.- · Sr.Faus o bem me defender della, porque me attiuge, 

Ca~doso pronunciou bem alto as palavras que visto que vim eleito na chapa com s. Ex. 
ahi se acham. . cuja eleição é tão legitima que o seu con~ 

O SR.. BENEDICTO DE_ SouzA-Eu appello testaute, ao regres~ar a Sergipe, fez alli de
para o testemunho do Deputado pelo Paraná., claração pela imprensa contra a propria du-
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pÚcata que elle veiu aqui defender, confes· 
sando. mats ou menos, que aq111llo t in ba. sido 
um~ fa.t•ço. , Esta conr1ssã.o do contestante fúi 
squi ka.n:<cripta no -Jornal do IJ<muner cio, e 
V. Ex. natur,. lmente não a leu. 

U;r Srt. DEPU'l'ADO tlá. um a.-pa:r~ . 

0 Sn, . RoJ>tt1GU!lS DORIA.-E' que O Estarlo 
de Ser·gipe e um Estado pequenino. e não 
merece as ntt~<uções dos rcpresenlL\ntes dos 

. grandes Estad()s, (•V<ro o.poiado3. ) 

_ O sn: EnuARoo RA~:ros-Neste paiz não ha 
Estados pe~u··nns nrm grandes, todos meYe
cem o uwsz!lo tratamento. 

O Sn.. R~'DRIGUE$ DORIA-Era o que tinha. 
a dizer pa.r-a- p;·oteslul' contra. a. i.nju~;ti~·'' do 
nobre DRputn.tlo r.or ~iatto Grosso, lltfh•amndo 
aindt~. uma Vf-Z que n. eleição do ilJuçtr>f' com· 
pnn iteiro de banc:,da, a. quem aqnelle ill u" tl'e 
rep!'eseuta.11te a.cnba. do se referir. é urn:•. 
eleição perfeitamente boa, e como a G.UEl m<\i.s 
o fôr uesto. c.,8::t. 

Esses tres longos cliscul'Sils, onde se amon~ I 
toaram os a lgal"ismos. on•lt se " tropellaram, ' 
não são um mooolitilo in leil'i<;o de eli!iructura. 
unifot•me ; untes, l'e lo contr;tr iu, é um t t•a
b~lho onde à primeira. vis ta. ~e vê <1 tt•ama. de 
contradições, não seudo diffiml ao orador 
demonstt'a.r que quasi·· sempre o illustre 
Deputado . euca.rregou-se de rdutar-se a. ei 
proprlo . 

O orador vem com verd~de dizAr o qua 
sente e o fJ U<l pensa., e o veul fazat· com fé 
nos d~stinos 'de sua patría, porque tle to~as 
as for·~o.s que a, humauidade po•sue nenhuma 
é igual á fé. 

o nobre Deputado acolmrt u o Ministro de· 
incapacidade pa.ra. resol ver a. -erise actua.l, 
porqu~ o honrat1o Sr. Joaquim Murtíuhó 
comt::ça por confundir as cD.~l8!1.S dil cd sc com 
a propt·ia ct·i~e ! : _ 

Depois <\e lol' o orador. um t.r~c1.\o <lo rela.· 
todo do Ministr•o, onde veem form uladas as 
cau~as cl:• uo~sa crise, diz que dit!icilmente 
podel'·Sa·ha couden~ar em syntliese mais 

_ Em seg-uida é approvada a acts. da. sessão clat~\, mui.:; precioa, os mtli·•S qurl determina-
a.ntecedoute . ram e a indo. <.l<\ün·mí na.m <l prt>;Sã.o >\sphy. 

OlWEM DO DL\. 

O Sr•. Presidente- Não havendo 
numero PM<\ ,:e pro~e clcf à s v<~t:\ç5ea •las 
ma ter ias inolica.·fa.s na ordem do dia, patisa-so 
a ma.teria. em discussão. 

E' annunciad,, a coutiuuacão (\a 3• dis 
cussão do ~rojecto n. 10 B, ele 1900, coar.. pa
recer subre eme11das a.pre~entadM pa.ra 
3' di•cus~ã.o do pro,iecto n. 70, de>t .~ anua , 
que orca a R''~"'i ~t> _vl:!ra-1 da. H.epuulica l'a.ra o 
exercício •le l9lll • 

xiante etn que nos achamos . 
O nobre ueputndo por Sergipe não pen=><'l. 

assim, porque essas discor,lan,;ias sà.o elfeitos 
e o Ministro confuncle-as com as causas. 

Mas que · ll~tincçõe.s meta phy~\ci\.~ ~ão essa~ 
qu11 s. Ex. t:•z no terr·erlo f CieUtlfico, no do
mini•' d" estu•lo e ltlVP~tig:11;ilo tks pheno
ntenos entre caus;ts e elfei tos ? 

Hoje não hn. causas, ll<t leis. isto é, a J.:ela
ção entre d uas varia veb pa.ra. as leis de sue
cessão e a con~t:111cía. na ~arie, laà" para as 
1<:\i;:, de ~em~llmn<;.1 . A nii.o ~er as <ou.u~t~1:1\H'ima.-· 
rias que esc;Lpam á nbser·vaçii.o e a experlen
cia. que escapam ao metlloào scientifico e po. 
sitivo, que se perctem nos domr :~ i<>s da fé e na. 

O!!<~.~. Pre~:i(l en-te-Tem a palavra imaginação. não ba. sinão e/f .-itos que são 
o Sr. s~rze:h:llo Cot'l'êa . MllS&S de atreitos po~te1·lol·es e causa.s que não 

sã.o ~íniio ~ft'll, ~os de causas au t,!•Lr;:s. 
O Sr. Serze dello Corrêa (mo - O eucatleamento G cont inuu, Sl)m que o bo· 

11i-mertto de «fellrtftToJ vem aindn u tOa. vez mam de sciencia po•sa eucoutl'a.r causa que 
c.utnprir o seu tlevet' . Vem defen·ler o or·ç,,. não se,ja. elTeito e effeito que não se tl·a.ns
men t., ; vem fi(•(enú~r :J, política tlnaaceir:L forme em Cll.US:J.. 
do Governo; vem d..teutler o erl.irtcio qua está Nasse uesejo rle não confundir a. causa. e o 
a.hi con~truindo-se com trabalho, com esf,>rço, efi'tlito, e de encontra.,. a. causa. da.s discordao
com fé, dos M aques dos quo não quoa•om o oi:.tl!d9 quo falia o ralatllrio, S. d:x. vae a. ponto 
não pr·oou a.m si não destruir. de nã.o sentir as . cont ra ,liçõe.s e•n que cabe 

A Cama.ra p r)rdoará · au orador a ousadia ~omo prova o orador, lendo trecuos do seu 
com q11e vem dizer, ~em os titulo~ de jo t·n,l~ di~Ctlr$0 sobre a produ<lção do caré e sobre a 
lista, de escriptor e de phito:st)p!\o, ao n•,lwe Uússa. riqueza. annua.l em ouro representada. 
Deputado p ·r Sergipe, em defes<~ do plano pelo valor da exporta.ção e a mass,1 de pa
ftnanceir<> do Governo, a. que prasl:à. apoio e pal-moorla. íoconver~ivel em circulação. 
a. que tern dado sua obscura colla.boa'tlçã.o, Sobre o accordo •lo Banco da RepniJirca. quasl 
que o daseurso de S. Ex . , mais eloqullate quej nada tem a accrescentut• é. j ust t/ica.t íva {eitt\ 
logíeo. ·brilba.nte na. fórma, no s.rreba.latueuto por seu e Blinente collega. De. RodolJ>hO Pai-
da im•lginaçào, no encanto das imagend, é no :tão. · 
emtauto falho na arg umeut.ação, fal sD no Aqu1 ta.mbem não houve mysteriol'l e con -
fundo e nas deducr;oes que eocerr·a. luios. os fa.ctos deram-se do seguinte modo: 
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o Banco Hypothec,•rio fez uma proposta de 
cerca de 39 mil contos á vista, e outra de 
43 mil a pr·azo para a I1quidação da carteira 
de b:;nus do Banco da Republica e da sua car
teira bypothecarill'.. O Thesouro, ou antes, o 
Ministro, deixando de lado a proposta a prazo 
que não devia nern podia iler tomada em con
sideração, aehou acceitavel a primeira e disso 
deu conhecimento a.o Banco da. Republica. 
Este apresen1ou então pr:oposta para. liqui
cl;J.ção da ca.rteira de bonus que o Ministro não 
acceitou, dizendo ao banco que só acceitaria 
nroposta para liq nidaçã0 dns duas carteiras e 
que não fosse inferiõr a que o.trerecia o Banco 
Hypothecario~ · 

Depois dessa declaração formal, foi que 
o Banco da Republicn. entrou em accordo 
com o Hnwthecario e apresentou então a 
sua pr•oposta pa1'<\. a liquidação, não só das 
dnas Ca.l'teiras, como de seu debito. Essa pro
posta foi de 50 mil contos, erri globo, não 
tendo o banco feito descriminação. 

O Ministro foi quem, decompondo essa 
somma, da.odo para o debito do banco e a sua 
dívida de bonus, sujeita ao mesmo regimen no 
pagamento (:sto é, o mesmo prazo e sem ven
cer juros) o desconto ele 6 °/o, verificou que 
restavam cerca de ll mil e tantos contos para 
a carteira. do Hypothecario. 

Si es:;a cal'teu·a vale menos é signal que 
o Thesouro fez bom negocio, mas si esse não é 
o valor dessa earteira, si nos 50 mil contos 
dados pelo Banco t.la Republica, a carteira do 
Hypothecario entrou com quantia muito 
menor, então signal é que menor somma deu 
o banco pelo seu debito e pela carteira de 
?onttS, isto é, O desconto, longe de ser I) 0 / 0 , foi 
muito menor, o qu9 torna a operação tão 
vantajosa pa1•a o Thesouro que parece in
crível que haja quem a censure. 

Quanto á accusação de ter o Ministro fa.vo
recido o seu am1go, Sr. commendador Leal, 
si tal intençiio houvesse melhor serh que 
fizesse o negocio com o Banco Hypothecn.rio. 

A verdade, porém, é que o honrado Dr. 
Murtinho não conhece pessoalmente o Sr. 
commendndor Leal. 

Eis o fundamento das accusações do nobre 
Deputado por Sergipe ; o que resta do seu 
discurso~ . 

A que valor está agora reduzido esse longo 
discurso de tres longos dias ? 

A nada! ... Não; engano-me. Ha. ainda no 
recinto o éco das accu~ações ao homem, ao 
individuo, ao seu ca.racter, aos seus senti
mentos. 

Taine chamou Goethe o poeta do universo, 
como a Byron o poeta da pessoa.. 

Em cada um dos poemas do immortal ar
tista. inglez ha a psycbologia. de um indi vi
duo, ha narração dos erros e dos crimes de 
um homem ; ás vezes a descri pção dos erros, 

das paixões, da vit:I::t, emnm do proprio 
Byron. 

O nobre Deputado :pód.e S(}r chamado o 
critico dos homens. 

Hontem no caso Chapot, S. Ex: · atirou ao 
tapete da discus,ão a vida do medico, a pro
poslto de uma questão de sciencia. 

-Hnje S. Ex. não se limita a discutir as ml:i
didas economicas e financeiras do Sr. Mi
nistro da Fazenda; não se limita a apreciar o 
hQmem publico, corno gestor das finanças da 
Republtc<t, S. Ex:. leva o escalp,ello da critica 
ao homem, ao individuo, a.o seu caracter. -

E então pinta-o com uma palheta ~mbebida 
nas tintas da sua imaginaçã,o de impulsivo, 
como msensivel, empedernido, esthmho aos 
males altH3ios-especie de m(•ntanha de gra
nito que não sente, que não tem alma, em 
cujo seio não penetram as dores a.lheias, as 
mí-erías humanas, que se côam no cmtanto 
a.tr'avez dos corações bem formados como os 
raios de Luz côam~se att'avez de uma lamina 
de vidt·o. 

Rico e celibatario, granítico-exclamou 
S. Ex . O Ministro não conhece as doçuras 
da lar, emquanto o clinico retira-se do con
sultorío, invadido pelos que soffrem aos mi
lhares, na confiança dessa ~ciencia que o 
tornil. um dos maiores medicos do mundo, 
sem uma palavra de allivio aos males hu
manos ! Até mesmo a moralidade do homem 
de governo é objecto de d uvidn.s, como si um 
homem, conhecido por esta Capital inteira 
ba mais de 30 annos, de quem já mais se soube 
ou ouviu-se dizer que si ac11asse envolvido 
em qualquer transacção menos lhitêl, p::~r.lesse 
o respeito de si mesmo, esquecesse todo o seu 
passado pelo simples facto de S:) achar no 
governo de sua. patria. a prestar os m ·is valo
rosos serviços á reconstrucção do credito pu
blico. 

Tl'iste contigencia a que se sujeitam os 
grandes ser·vidores deste paiz ! Triste o mi
seravel vida pu.blica que só a posteridade 
sabe julgar ! Washington, o fundador da 
Republíca Americana, o mais perfeito dos 
chefes de Estado, o mais patriota dos ame
ricanos. tambem provou des~e fel amargo. 

O caracter do homem é for·mado pda com
binação, em proporção variada, dos di versos. 
elementos que os psychologos desi;mam ha
bitualmente sob o nome de sentimento. En· 
tre esses sentimentos que representam papel 
importante, é preciso citar a perseverança, a 
energia, a. aptidão, para não se deixar domi
nar, .ta.culda.des essas derivadas da vontade. 
E' essa perseverança, é essa energia, é essa 
aptidão para não deixar-se dominar, alliada 
a sentimentos aft'ectivos, delicados, dirigidos 
por uma iutelligencia. de escól, por uma eere
bração extraordinaria que con.stituem- ~a 
individualidade que S. Ex. viu feita gramto, 
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fria, insensiYel por cffeito de larnentavel dal
tonismo. O Sr. Ministro da Fazenda e a per· 
sev~rança no trabalho, e alguma. riqueza, qu () 
possue, não a. herdou nem a ganhou nas es
pecul~ções do jogo; ga.nhou-a ness1t cliniClL 
de todos os dias , de todas as hOI'US; ganhou-a 
com o concUl'so de sur. inteiligencia e de .sua 
activirl.ade. 

Celibatn.rio que niiq conhece as doçttras do 
la.r, elle que foi o centro de ampar o de uma 
familia inteira., el le que tem nos carinhos de 
irmõ., na. doçura dC3· cuidados qul) lhe dão 
todos os seus, a recoropeasu. do a.mp~.ro e da 
prot<Jcção que a ninis tle uma famíli a. dis-
pensa. · 

Ins~nsivcl e frio ! . , . E o nobre Deput;t~lo· 
lem\tra essa commoveoto scena de um cão, 
cujos grunhidos a.fliict ivos p rovocam a. sen
sibilidade do Ministro, e que o cura, que o 
a.lliv ü1 i3as tlôres, recebendo em pnga. a. grati· 
dão que EÓe dar esse compauhciro fiel do ho· 
mem. 

Medico com uma clinic[l. espa.ntoS:1 , como 
d is.se o seu collega, ~ncrifica. i ntereEses para 
se con.çagral' a.o serviço do Est>.v.lr;>. 

-Homem de Esta.do, no meio clns mais arduàs 
l ocubrações, S. Ex., mesmo assim,vae <lo seu 
co11sultodo C3 Ió. fica até ás 9 ou 10 horas da. 
noute e só a essa hora é que vac n. sua ca~a 

. :para. .itm lar ! 
lusensivel , não ! Rocha de granito, sim ! 

mas onde as va.gas elos ioteres;;es inconfcssa
veis e uas paixcos m iser11veis batem con
stantemente, mas sllm deixttrem vestíg ios Je 
sua. o.cção destruidor~ . 

O nobre Deputado cclllsurou ainda o Go· 
verno, porque não sujr:it()u a regis~;·o o ac
e·Jrllo com o l1r.neo. 

O orauor tem duvidas si o caso é ou não de 
registro, pois nrr.o se trata de de~pezas. Si 
quizer enca.t•ar a questão pelo lnl\o do opera
ção de credito deve dizet• que a lei :mto•·i
zou o Governo n f•~v.o l-l\ do modo qul\ julgasôe 
mais conveniente o.o:; interesst\S tlo The~ouro . 
:liJ Ha. ~iurla a triste questiío elas nota.s rcfc· 
rentes a imagem do. Ropul>l icfl.. Nesse sen
tido cita a phra.~e ele G:.~ribaltli, gu:tndo in
j u riado e;m di/Jamatorio libello, e le as pala· 
vras de Girardin, commentando essa cart•t. 

Para accusaçõcs deswa. ordem quo suppCiem 
a degr<tclação do paiz e quo pretendem ntlingir 
a. um Governo honrado e digno,só ha uma re
sposta.: a indífferença, ou antes o mais silen
ClOSO e desdenhoso desprezo. (Palmas o ln·avos 
no 1·ecinto. ) 

Avisado pelo Presidente, o orador inter
rompe seu discurso par:L as votações. 

Comparecem mais os Srs. Luiz Domingues, 
.Ani,;io de Abreu, Jo!l.quim Pires, .Virgílio Bl'i
gido, Jose Avelino, João Lopes, Sergio Sa.· 
boya., Augusto Severo, Pereira Reis , Teixeira 

de Sá. Herculano Bandeira, Bricio Fi lho, Pe
reiJ·a rle Lyra., Ma.la.quias Gonçal ves, Esmeral
llino Bandeira, Juvencio de Aguiar, Elpidlo 
Figueireuo, Faus to O:ml.oso, Augusto de L•'rei
ta:;, Rodrigues Lima, Pn.rm\l1os Monte11egro, 
G•\itlino Loreto, Pilllleiro Junior, Heredia de 
Sil., ldneu Machado, Henrique Lag<len, Nelson· 
Je Vasconcellos, Oscar Godoy, Si\ Freire, 
Ra.ul Btwroso, Antonino Fia.lho, Pereira dos 
Santos, Martins Teixei ra, Estevão Lobo, R.o
dolpho Aureu, Vir· i ato Mascarenhas, Francisco 
SalltlS, Mayl'inl~, Landulpho de M<lg"alhães. 
Sabino Barroso, E.tuartlo Pimentel, Ror:lolpho 
Paixão, Ll\mu.rtine, Elias Fausto, Joaquim 
Al'l'n.t•o, Az;wedo Marques , Alenca.r Guima .. 
rãe~. Làmenha Li~s. Rivo.da.vit~. Corrêa, Al-
fretlo Varella. e Cau:p$ Cartier. · 

O Sr. !P.:-e.:.ii:don t e - Havendo uu
rnero legal, 1•ae-s~~ pr~;ceder us vl!tações das. 
nmleriOS itHliCüÜc\S l.l~ ordem do uh. 

E' litlo, jnlg~)do objecto de de!iberaçã;o e 
enviado á commis~ã.o de Coostituiç:ão, Legis
laçiio e Ju5tiça o seguiu to 

PRNECTO 

N. 144 - 1900 

Re!)ulct a J'el·oepçc1o do SHbsidio pelos Dap1•tado$ 
c &muioTes ao Congresso ~vcwioH<Lt 

O Congresso Nacional decreta: 
A1 t. I. • Nllnhum Deputado ou Senadol~ 

teri\ direito ao subsidio antes de prestar o 
compl'Omisso regimental. . 

A1·t. 2 . " o Con~t·es~o Fedm•al niio tuma.ra 
con11ecimonto de licença. solicittv.l tL pelo DdpU
tado ou Senadot• antes qn<3 teolm sido so.tl:;
feíta essa exigeocia regimental. 

Art . 3. • O subsidio uão sará abonado ao 
Deputado ou Senador que sa retirar pa.ra. o. 
estl·.lngei ro. salvo si o fizer por motivo de 
mo!estia. gr::~ve, comprovada. por att~stadL'
medioo quo 1J(l'iiti ve a. necesoidad() da re
mo~ão parl clmm de entro paiz. 

At·t. 4.• Revogam-se as disposições em 
coutrat•!o . 

Sal~ das sesSÕes, 4 tlo setembl"o de 1900.- · 
Poniclo FiMo. 

E' annunci!l.da. a continuação da votação do. 
projecto 11 . 96 A, de HlOO, com parecer sobre 
emendas offilt'ecidas para a 2• discn~são do 
projccto n . 98, deste &11110, que ti :m t1. despe~a 
do Ministerio da Marinlla para. 1901 (2• dis-· 
cussão). 

E' o.nnunciada a. votação da seguinte 
emend!l offerecid~ pelo Sr. Noiva: 

« A' rubrica n. 12 - Accrescente·so : - · 
sendo as pl\ tromorias proviuas nos termos da.. 
lei n. 478, de 1899 '>. · 
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Postn. a votos a referida emenda, reconhe
ce· se terem votado a favor 47 Srs. DeputtlLlos 
e contra 52; total, 99. 

O Sn.-. Pre~idente - Não ha nu
mero ; vae se proceder á chamada. 

Procedendo-se áehamada, verifica·se terem
se ausentado os Srs. José Euzcbio, José Ave
Jino, Francisco Sá, ·Lima Filllo, Arroxellas 
Galvão, ROttrigues Lima, Rodolpho Abre_u, 
Lamaetine e Bueno de AnclraJa. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á cham~da 112 Srs. Deputados. Ha, portanto, 
numero pnra se 1)roseguir )las votações. 

Comparecem mais os Srs. Marcolino Moura 
e Augusto de Vasconcellos. 

Snbn.wttida novamente a votos a emenda 
tlo Sr·. Deputado Neiva, vo1ifica-~e que vo
taram a favor 52 Srs. Deputados e con-
tcn. 50. -

O Sr. Presidente- Vcritica-se a 
presença n.penas de 102 Srs. Deputados; 
vae-se proceder á nova chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica se te-< 
rem-se ausentado os Srs. José Eusebio, José 
Avelino, Francisco Sil, Lima FUilo, Herculano 
Ba.ndci·ra., Rodrigues Lima, Rangel Pestana 
e Bueno de Andrada. 

o Sr. Presidente- Responderam 
á chamaJ.n. 114 Srs. Deputadmt. Ha, portanto, 
numero parn. se proseguit• na:; votações. 

Posta novamente a votos a rf&rid[l. emenda 
do Sr. Neiva, reconhece-se terem votado a 
ütvor 47 Srs. o.~putados e contra. 52; total, 99 

o Sr. Presidente- Vaa-se pro
ceder á 3" chamada. 

Procedendo.se :1 chamada, verifica~so te
rem-se ausentado c.s Sr·s. João Gayo.:;o, 
Ar~ujo Góes, Arroxellns Gal vão, Fausto Car
doso e Eduardo Pimentel. 

o §r. Presidente- Responderam 
à chamado. 107 St'S. Deputados. 

A Mesn, porém, estil. informada de que 
apenas estão presentes DO Srs. Deputados. 

Fica adiada n. votação. 
Continúa a 3:~. discussi'io do projecto n. 70 B, 

de l 000, com parecer . sobre emendas a.pre
senta•las pura 3"' discussão do projecto n. 70, 
deste a.nno, que orça a Receita Geral da Re
publica para. o exerci cio .de l 901. 

Continúa. com o. pn.lnvra. o Sr. Sel'zedello 
Cot•rêa. 

O Sr. Sor;,:;odol.lo Oorrea 
(continuando) elltl't\ ngorn na. segunda. parte 

do seu discurso, discutindo largamente a· 
fórmula do Sr. :\linistro da Fazenda e o pro
jecto elo nobre De-putado Sr. Pereira Reis. 

o or~dor termi~1a rJedi?do a emancipação 
economtca do Braztl. (ivit,~to bem; muito bem._ 
Palmas no •·ecinto e nas galerias. O oJ"ador l 
felicitado pc1· todos os seu:; collegas .) 

O §a·. Pl"esidente-Cout\n(HI. a dis
cussi'ío do projecto n. 70 B, de 1900. Não es~ 
tando presentes os Srs. Aug-usto Severo e 
Martins Teixeira,rJueestavam inscriptos, tem.. 
a. puütvra o Sr. Eiplclio de Figueiredo. 

O Sr. El·pitHo de I:F'igueiredo
-Sr. Pcesidente, ostando a hora muito ade
antada e não me sendo possível expencler no· 
curto espaço de tempo em que me e dado oc
cupar a tribuna n.s considerações que pre
toncto t:lzet• sobre o projecto dtt Receita, peço 
a V. Ex. que declare adiada a discussão, con
servan2o-me a palavra para a sessão do 
amanha. 

O §l". Presidente-A Mesa attende 
n. V. Ex.,opezetr de faltarem ainda. 30 minu
tos para terminat' n. hora. Havendo oradore~ 
inscriptos no expediente, fica mliaua a dis-· 
cussão e com a palavra. pura a sessão se .... 
guinte o nobre .Deputado por Pemambuco. 

Fica a discussão adiada. pela hora. 
Pa~sa-se á hora destinad<t ao expediente. 

O §r. ~~.o Secret.ario (servindO'· 
cl~ 1") procede á leitura do !>eguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 

Do Sl'. lo Secretario do Seuado, de G do 
corrente, transmi ttindo a proposição desta. 
Camam, autorizando o Governo a despender· 
com a repu.raç·ão do material Jluctuanto ua 
armo.da as economias etl'ectuadas nas diver
sas verba:; do orçamento tla M:u·inha para<> 
exercicio de 1899, e á qual não poude o Se-
nado d<tl' o seu w~sentimento. -Intairada. 

Do Ministerio da Guerra, de 6 elo corrente, 
enviando os papeis eni que o capitão do 29° 
batalhão de infantaria Ernesto Carlos Cesar, 
instructoL' da 3" secção do ensino pratico da· 
Escola Militar do Brazil, pede que a nota de 
approvaçU.o simples com o gró.o 6, que teve
em l888~nos exames finaes ela za e 2.a cadeiras 
elo curso superior ela Escola Militar do Rio· 
Grande do Sul, seja equiparada á de appro
vação plena conferida pela. mesma quota 6, 
em vir·tude da disposição do Regulamento. de· 
17 de janeiro de 1874, e do decreto n. 8.205, 
ele 30 de julho de 1881, aos ulumnos que es-·· 
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tudaram na Escola Militar da Corte. -A' I C?rrêa,que acaba de terminar o se:u vibrante 
Com missão de Marinha e Guerra. J1 scurso appellando para o patrwt1smo de 

Teleararnmas: . todos, afim de que possamos dizer que o 
"\_, . , . , ~· te Brazil é dos brazileiros e que temos uma 

Macew,7 .de setem~IO de 1900.-Pre~tden patria. livre. E' justamente por e:;tar de 
Camara Fe•1eral.-RIO. . . a.ccordo com o desejo do illustre relator da 

çong1·~tulo·f!le V.· E:s:. pela .data ~a_IOde- receib1 que o orn!lor vem justificar o seu 
pend~=mCJa do Brazll. ~ordeaes feliclt .. çoes.- requerimento, certode que elle ter·á o acolhi-
Euchdes ~1 alta.-rnte1rada. mento do Governo . 
. S. Panlo, 7 de setembro de 1900.-Sr . Pre- Os jornaes noticiaram que o Go~rno em-

Sldente Camar·a Deputados-;, Rto. .. prestou 300.000 libras esterlinas ao. B11nco da 
Congra tulil -~ne co~1 V· E~· • memora ;el Repul,lica e sabe-se · que emprestará mais 

data ~oje~anmv?rsl:~·w ~undaçao~ssn ~.tt.na. 200.l!u0 libras, ~~(~m como que vae ~er apre
Sa.udttçoe:s · :- hodl ~gues Alves· lnt Ira.rla · sentado um pl'OJecto mandando colloca.r na.

Be!lo Homonte, 'de setembro d.e 1900.- quelle Banco o lastro ouro de 1.000 .000 ele 
Pres1dente C<tmara Deputados - RIO. . libras lastro que ó o fundo de o·arantia 

Cong!'aluln·me c~m V· ~x. pela gloJ·~osa do u~sso papel-moeda em ciJ'culu;ão. Ha 
data !ndepenrl.enma nacwnal. -- S:lvwM poucos dias deu-se uma cor1'ida no Banco 
Branclc~a.-lntmrada. . . da RepnbUea e o seu presidente foi dizer 

. Ceara,? de, setembro de 1900- Ex~ P~·~- ao Gover_no qt~e si a C01"ricta COt~tinuasse, 
s1dente tla Camara dos Deputados . Rl · o banco nao tent recursosJJam sat1sfazer os 
_Co~g,·atulo rne. V. Ex. dat~ comm~ · ~r.t- seus compromissos, exigin o a sua situação 

çao mtlependcncta. do Braz~l. Slludaçoes: ·de esta.l1elecimento fa.llido um aoxi tio de 
Pedro Aug~tsto Bo,·ges, presidente.- Intel- 1.500.000 ltbt·as esterlinas ou exa.ctamento a. 

rada.. . quantia resultante da, somma rlas 300.000 
Requerimentos : libras, já emprestadas, ás 200.000 que ainda 
De Maximo Hugo Oscar Guichard, e:x:- :.vão ser emp1~esto.das e ao mili1ão do lastro 

inspector de 2" classe da Repartição Ger<ll ouro que vae ser depositado nu banco! 
dos Telegmphos, pedindo pagamento de seus Pois que ! O Governo que liqutdou tão one
-vencimeotos relativos ao perio•lo decorrido rosa.mente para o Thesouro as contas que este 
de 1 de dezembro de 1893 a 15 de abril de tinha com o Banco da Republica, soccone 
1894, a. que se julga com direito.- A' Com- este banco fallido, auxilia-o, eu:;presta-llle 
missão de Otçamento. dinheiro e restabelece as~im as r-elaçoes de 

Da Balbina de Araujo e Silva, viuva do dependencia que haviam desapparecido ~ O 
marechal Joaquim Mendes Ouriques Jacques, acto do Governo demonstra que a crise é ex:
pedindo uma pensão.-A' Commissão de Pen- cepcional, porque a autorização legislativa só 
sões e Contas; permitte essa · operação em caso muito ex-

Do alferes Antonio Paes de Sá. Barreto, tra.ordinario ! 
pedindo pagamento de dilferença de venci- Realmente, informado de que o Banco da 
mantos a que sa julga com direito.-A.' Com- Republica estava a rallir, o Gov-erno telegra.
missão de Orçamento. phou aos St·s. Rotschild fazendo vet' que o 

De Maria Rita de Queiroz Umbuzeiro, pe- credito do paiz e:;ta.va compromettido com a 
diodo pagamento do meio-soldo de seu finado : situação do seu principal estabelecimento 
marido.- A' Commissão de Fazenda. ' bancario e perguntando como sel'ia recebido 

um emprestimo a esse Banco. Os Srs. Rots-
0 l!!!h•. Faust.o Cardoso vem ; child manifestaram não ter confiança na com

·apresentar um requerimento de info,·mações i petencia dos administradores do Banco e ahi 
ao Governo e não tratar do assumpto que o! está o motivo pelo qual o Sr. Petter::;en, q~e 
levou ha pouco a pedir a palavra para umal pa::sa por haver lev<mtado o Banco Allem.ao 
.explicação pes~oal, deixando para amanhã,! e ser muito competente, recebeu o .cony1te 
na hora da discussão da acta, a re::~posta que: para administrar o Banco da R.epubltca, JU~
-deva ao nobre Deputado por Matto Grosso. o\ tamente quando o Governo quer collocar alll, 
Sr. Benedicto de Souza. · ' em deposito, o milhão de libras que serve 

Não sabia de que recurso lançar mão para.' de lastro e que é a garaotia do no~so papel 
.provar que não vem fllzer opposição ao Go-\ moeda em circulação! Entregar esse Ban~o 
~erno: ja disse uma vez que o Governo sahin- , a um estrangeiro é entreg~r-lhe a d1 .. 
do tóra da lei, é quem faz opposicão a ella. e ctadura economica. é. fina.nce1ra . do I!_aiz1 
aos que estão dentro della, ptomptos para de- porque a consequencta dessa nomea.cao e 
fendel-a.Hoje,pnr·ém, soccorre-se das palavras a. annullação da directoria brazileira d? 
de .um dos esteios da situação, o ·defensor banco, e a annullação do seu regular~~nto, .e 
J:t?&ls asshluo da. politlca tlnancelra do Pre- o enfelxa.mento lle u~ poder descn~10na1_:o 
f.lldente da. Republica,o illustre Sr. Serzedello nas mãos do estrangeu~o, qua.nto a gestão 
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desse estabelecimento, ao qual tão gr,andes I que ainda ftccwam depois da inJepenriencia ; 
interesses commereiaes e economicos·estão mas lucta ainda pela índepen leneia. ·com
intimn.mente ligados. mercial e é neste momento que se llle quer 

Pois que l Niio póde seradministrado por impor um dictad.,r econocnico e financeiro e 
um brazileiro e:<se banco que veiu do B'tnco um clictador tilllo da Allemanh;t, que tem as 
do Br;tzil, a cnja. testa estiveram homens vist<tS volta1las para estas plagas ! . _ 
como Cote'gi pe, Torres Homem: Dantas e o orador voltará. ao assumo to pa~a de
outros? Então a Republicajá não dispõe de fender o seu requerimento. si fàr necessario. 
competencias, ap~zar da yerd~de sa bída de Não quer. por·ém, terminar sem prevenir aos 
que cad<t g_er<~.çao que :rem ~- melh_or que. coUHgas de ·qne amanhã tom>trá a p;tlavr:a na 
?ad~ ger_açao .que se •Vae ~ ~U;O ! nao tem discussão da acta, para responder ao nobre 
JUStlfiC<lçao o acto do Sr. Mm1stro da Fa- Deputado por Matto Grosso e provar que 
ze:uta, que cb.~g~u !i' se esqu~cer da ~;ua d·>U- não ·entrou nest•t Oama,ra por um rabo de 
trma co_n_tr-a . m a mtet·vençao, para cot·rer sailt, como roi dito. 
em a.ux.1llo de um banco que elle mesmo · 
libertou da. tntella do E~taclo, galvaniza-ndo 0-> homens entl'am no Parlamento por duas 
um cadaver! · portas-ou ma.ndados pB'c povo qne os es-

A situa~;ão actual do Brazil é das mais colhe, ou in licado:; pelos chRft~s poltticos que 
gra.ves que póde um povo atravessar no dominam com os seus partidos : Jos,} Ma
percurso de sua hi~toria. os povos veem da ri;~no roi m•tndado pelo povo, mas Jt)Sé Bo
pluralidarle municipal para a unirla.de n<tcio- nifacio, Rio Branco e outJ'OS, que se tor
na.l, dos estados independentes para uma nararn glorias n•tcionaes, foram de p!'Íocipio 
unidade etlt11ica, moral e socialmente con- impostos ao eleitorado que os não couhecia 
stituida . Nós mesmos viemos das capitanias ainda ! . 
independentes. mas saltámos para a unidade Não importa que o orador tenha entrado 
que o irnperio fez. e que é o estado superior, ne::;ta O;tsa pela mão do Sr. Martinhl) Garcez: 
Lleixando a federação, que é um e;;t-.do si o eleitorado de Sergipe manifestar-se 
intermediaria. De modo que. a politica do contra o seu procedimento, renunciará a ca· 
Brazil vae-se encaminhando para o regimen deira de Deputado, que tem sido um posto de 
elos senhores feudaes do tempo das Galllas. sacrific10s ! Tem sido chamado de ins(Htsa.to, 
regimen que er<t ba.seaclo nas concessões das de desequilibrado, de louco, mas Ollt·Jsto 
chamttdas - immuniclades, beneficios e firleli- tambem fui chamado louco e. ainda hoje o 
tlade. seu nonte filz mover a machinit humana, e 

A seguirmos o caminho, que ora vamos tri- ainda hoje as suas doutrinas estão de pé ! 
lhando, chegaremos á desnggregação ela patria A' noite, quando medita sobre consas de 
como consequeneht da polltica fiuanceiea do política, ouve a voz de sua mãe que lhe é 
Ministro da Filzenda, que entre~·ou HO Rio sagr-ada, dizer : « Filho, continúa nesse ca
Grande do Sul a cobrança dos impostos r~~- minh(., segue nessa trilha pela qual en-vere
dcraes e como consequencia da politica dos dttste em defesa de tua patria ! » 
governadore~ estabelec1d(). pelo P;:esirlente da 
Uepuuli~:a.! Pode1·á mesmo vic de novo a E proseguirá, porque, como d'Allemberg, 
monarchía, como meio de salvar a, unidade que foi abandonado por sua. mãi, tamiJem po
nacional cornpromE:ttida e poderá ttté vir a derá. dize1•, si o eleitorado e a política. de Ser
occupnção estrangeira, porque oesta hora em gi pe o quizerem considerar como filho es
q.ue o imperialismo ou a expansão territorial purio : Melhor, porque sózinho det'enderei 
e a consequencia d<~ necessidade que sentem melhor a minha patria, pertencerei sómente á 
as nações de novos mercados para o excesso patria br-a.zíleira ! 
de sua producção, a Allemanha, que já tem (Palmas nas galerias. O Sr. Presidente re
no BrazH um município onde as actas da clama silencio. O orador e cumprimentado e 
camara municipal são lavradns em língua abraçado pelos Deputados presentes.) 
allemã e que vae ter um dictudor disp/Jndo _... 
do fundo de garantia das nossas emissões de Vem á Mesa, é Lido, apoiado e posto em 
pu.pel moeda, não trepidara em aproveitar-se discussão, que é adiada por tet• pedido a. pa.
dessa desaggregação da patria para conquis- 1avra o Sr. Dino Bueno,o seguinte 
tal-a e dominai-a 1 ••• 

O povo brazüeiro fo1•mou-se de tres raças 
-a pol'tugueza, a indígena e a africana ; 
constituiu-se ethnioamente, varreu os povos 
dos quaes teve origem-da ordem interna
cional, fazendo a sua indepeodencia ; e da 
ordem {lolitica, passando a ser governado 
por brazileiros natos e não pelos portuguezes, 

Camnra V. V 

REQUERIMENTO 

Requeiro q?-e o Governo informe: 

], 0 Qual a somma até hoje averbada na. 
caixa. de garantia e de emissão em papel• 
moeda.1 
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2. 0 Si o emprestimo recente do Banco da 
Republica foi feito em ouro ou em papel· 
moeda? Si em ouro, em que especie reverterá 
ao Thesouro, e em que prazo~ 

paiz não venb.n. a precisa r em defesa da Re
publica e da Patr-ia, quJ.ndo aque.llelil «que 
estão de oculos tte a!cD.nce» tentarem se a.u
proxim::Jr. (llfuito bmn, mttito bem. O o1·adÔ1· 
e cump?·iment~!clo.) 3. 0 ~i. dada~a nova situação do Tluisouro, 

para o~Banco, o Governo voltará a intervir 
na administração do mesmo Bcmco. O §r ... 11o sé Boiiteux-Sr. Prest-

- dente, uma reft.:rencia, ha pouco feih pelo 
Sala. dns sessoes, 11 de setembro de 1000.- nobr e De1mtaclo por Sergipe quando funda-

. - Fausto Cm-closo. . mentava um· 1iedido de informações ao Go-
vel'no, obr•iga-me a occnpar a attenção da 

O §r. &eiva- Sr. Presidente. pre- Camara. por alguns instantes. 
ten~i inq~i~ir do Gov~~~1o q~a.~ o ~-~me1:o de s. Ex. affirmo~l que no Estado que tenho 
P.atiO-rnorJa~.. que e:st,w o,_cupa.d,··? por offi- a honra de representar, o de Santa· Catha· 
cmcs refo_rrnados, pa.t·~ deJ?lqnstrar a Camara rina camn.ras rnunicioaes haviam ••• 
a econom1a que ha verw,, s1 por acaso pasS:\sse ' -
a minha emenàa uo Orçamento da Mar-inha. O SR. FAUSTO CAanoso-Uma. 

Mas, Sr. Presidente, en vacillo no modo O SR~ JosÉ B01TEux.- ... cujas actas eram 
~porque hei (le organizar o requerimento. Não escriptas em allemão. 
sei, porque uns requerem que informe 0 Pre· En devo informar á Ca.mara dos Deputados 
sidente da Republica e outros que informe o que no reg-imen :republicano tal anomalia 

.. Goveruo.Vacillo entre estas opiniões e não sei nunca se deu. 
tambem os termos em que hei de üiabol'ar o 
meu reqnGrimento de modo que não pareça O SR. FAUSTo CARDoso- R::feris.·me ao 
opposição, o qne, aliás, póde se inferit' depois tempo da monn.rchia. 
de uma discussão tão ::n•dol'osa. O SR. Jo:;h: Boin:u:x:-Eu poderia, Sr. Pre-· 

Nestas conclições; Sr. Presidente, limito· sidente, si não tivesse receio de abusar da 
me a dizer a•JS Srs. Deputados, áquelles que attençüo da. Camara, citar· factos que de
me ou-vem e nos que me l;ã.o de ler, que a me· monstram que, no meu Estado, os governos 
uida. qu:- está ha cinco rlias para. ser votar~a, republicanos muito teem concorrido para 
contingente de um Cüpricho, é da. ordem d.a- que nn.s antL;Tlf! colonins, hoje municipios de 
quellas que o P1'oprio Governo devia se in te- ineonte:.;tavo! pro::;poridade, Ecja, obrigatorio o 
reasar para que passasse; e e::;tn, pnjante en::;ino da. lingua pcrtugucza e posso nssegu
e imperterritrt bancada mineira, que npoh!. in- ral' que elle se tem desenvolviuo o metis pos
condicionalmente o Governo. porque é sot)l'C· si vcl. 
tudo rnui to ecooomica, devia. concot\l:n 
com a idéa. qne sustento e e-spero que l:et·(~ 
vencedora, por i~so qne a !5Ua. realização 
tranl. grúmle economh para a nossa, admiuis
;tr:açU.o. ( ripoiar.lo;.) 

Era isto, Sr. Pf'csiclente. que eu quel'ia por 
:ama fórma . de reqqerímento, mas devido á 
f:alta. de or•ienbção, sem saber a quem me 
dirigir• e como redigir (1·iso), afim de que não 
se descubra, a.tra.vés de minha.s pahvras uma, 
:phrase mais exaltr.vla, emfirn, um melindre a 

. qtlp.lquer susceptibilidade ... 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Um intuito 
,·.opposicioiLista. 

0 SR. FAUS'l'O CARDOSO-Sim, mDS com 1'0· 
beldia. dos colono~. 

O SR. JoSÉ BoiTEUx-Não ha tal. Sr. Pre
sid8nte, eu ct·eio.que . ha confusão quando se 
falln. em actns esçt>ipt·.•s em ·ullomão, por
quanto o que houYe e o que se lia, outr'ora, 
er·am editaes das autig&s colonias, publica
ções essas feitas nas duas linguas, o que bem 
se compr8hende, visto que as directorias da,s 
colonias precisavam fazer com que as sua:!! 
determinações chegassem não só ao conheci
mento daquelles que fallava.m a língua na
cional, como muito principalmente dos que 
só fa.llavam a allemã. 

D SR. NErVA- ••• muito bem: um intuito d ( ,1 0 SR . FAUSTO CARDOSo-Creio mesmo que 
opposicionista-Quo Deue ave,·tat 1·iso/ por- depois da Republica o sentimento brazileiro 
que sou incapaz de fazer opposição, mesmo a tem sido verdarleiramente comprehenàido no 
um Deputado que menos me estime· Estado de S. Ex., tanto que foi elle o pri-

Nest:.ts concliç_õ~s, po_rtanto, 11~? apresento meiro a implantar alli esse sentimento. Por-
..:requerlmento, deixo a 1déa. no ammo da C~· tanto não ha accusação 
mara para que elb. tenha tempo de reflect1r ' • 
e veja que ·a emenda por que propugno não. O SR. JosE: BoiTEUX- Nem tomei por 
llizrospeito uos gro.ndcs,entcndo com os inte-' ·o.cousaçãoo que S. Ex. disse, mo.s fa.lla.tido 
resses dos .p.obres, dos pequenos, dos mari- em actas, escriptas em allemão, corria-me o 
.nh'3iros, de ;quem talvez ptnza a Deus que o dever de vir dar esta explicação á Casa. 
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Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 110-1900 

Indefere o requel·imento em q'tee o alferes da 
28° batalhao de in{al?tltrit João Teixeira 
Mattos da Costa pede ser promo1Jido por actos 
ele bra1Ju'ra p1·aticados na çam,panha de Ca
nudos 

Foi presente á Commissão de Marinha e 
Guerra o requerimento em que o alferes do 
28° bat?.lhão de infantaria João Teixeira 
Mattos da Costa, allegando ter pl'estado, na 
eampanha de Canudos, serviços de guerra 
que lhe dão direito á promocão poe actos .de 
bravura, vem pedil-a ao Con.zre~so Nacional, 
como reparacão á . injustiça'"' que, conforme 
diz, sofrreu, não haven(lo sido contemplado 
nas peomoções realizadas a 15 de novembro 
de 1897; o que, aliás, suppõe ter demons
trado em reclam&çã,o opportunamente diri
gida ao ex-Presidente da Republica. a qual 
não pôdcner. despachada. por ncbar,se o Go
•erno preoccupado com questões de maior 
importancia, segundo conjectura. 

A Commissão examinou a.ttentamente todos 
es documentos e informações que acompa
nham a petição do alferes Mattos da Costa, e, 
do estudo a que sobre o assumpto procedeu, 
H1e adveiu a convicção de que realmente esse 
official portou-se de mod.o clistincto, quanrlo 
fez parte das forças em-operações no interior 
do Estado da Bahia. Tal, pelo menos, deve 
ser a significação das li!:oug,eiras refer·encias, 
plenamente contlrmldas pela ma.is alta auto
ridade hierarchica do exercito, que a J'espeito 
de sua. conducta, naquellà em!~rgencia, fize
ram os chefes, sob cujas immediatas ordens 
serviu. Assim: o commandante do batalhão 
a q-.te pertencia, louvou-o especialmente pela. 
bravura. e sangue frio com que se por~ara no 
assalto ao reducto central de Canudos ; eeu 
ex-commanc1ante de brigad:t, informando a 
reclamação acima referida, disse que,quando o 
Gov~rno Federal viesse a tomar em consicl.et'a
ção o importante feito desses dias, julgava 
não poder ficar esquecido o peticionaria que 
fôra collocado entre os maisdistinctos; e final
mente, o ajudante general, por sua vez, en
caminhando a alludida reclam::tção, declarou 
não discordar da jnformação supra, nem pôr 
em duvida os . serviços do requerente, que 
devir. aguardar opportunidade . para ser at
tendido, uma vez que não havia. sido promo
'Vido pelo general commandante em chefe 
em acção de combate, nem pelo Governo a 15 
de novembro de 1897. 

Por esta fôrma. esclarecida, á causa do re
querente sómente faltou o despacho compe
tente para ser ultimada ; este não chegou a 

ser -proferido pelo Governo. Mas o Ministro 
ela Guerra de então, chamado 3$0ra-a dizer 
sobre ella, na qualidade de chefe do Estado 
Maior do Exercito, assim se exprime : «O 
Congresso Nacwnal, em sua soberania fará 
justiça. O requerente prestou bons s~rviços 
em Canudos., o que se verifica de sua fé de 
ollcio ; mas na promoção de 15 de novem
bro de 1898, o Governo viu-se Emitado ao 
numero de vagas existentes e ás informações 
otficiaes que recebera ; com taes elementos 
procurou fazer justiça .. » -

A Comri::tissão reconhece igualmente ·os 
bons serviços prestados en1 Ca.nudos pelo 
supp!ica.nte ; embora pori3m os reconheça, 
não póde todavia fazer varia.r a attitude 
que até aqui tem ma.ntido e procurará guar
dtLr-do mais escrupuloso respeito as attri
bui~ões dos dous outros poderes · políticos que 
a Constituição creou. Ntio nega pois, nem 
aillrma o seu direito á promoção por actos 
de bravura, poeque si a uegativa poria fim 
á questão sem nBis consequencias, a affir
mativa traria como logico e inilludivel corol
lario, a apl'esentação d~ um :pr ojecto de 
lei prornovendo o requerente ao posto imme
diato. Ora, a attribuiç,'ío de 1Jromow:1· per
tence con;;titucionalmente ao poder que admi
nistra, isto é, ao Executivo. Logo, esse pro
jacto não poderia ser arioptado pêla C~· mmat·u. 
por infring·ente a Lei Fundamental da Repu
ulica-

Nestas conclicões, dil-o mais uma vez a 
Commissão de Marinha e Guecra,, - é mani
Jesta a incompetencia do Congres9o Nacional 
para tomar conhecimento do iilcto ; pelo que, 
é de parecer que a Cama1•a inde!it•a a petição 
do alferes do 28'' batalhão de inf<tntt\ria., João 
Teixeil·a .Mattos da Costa.. 

S<\la da.s Commissões, 11 de setembro de 
1900.- R. Pctiu:r.To, pt•esillente.- Litldotpho 
&rra.- Sow·cs dos Santos.- Ca?'l'Js Ca1Jal
canti, relator. 

PROJECTOS 

N. 145-1900 

Autoriza o P1·esiclente da Repte'úlica. a conce
der ao DY". Rodrigo B?·etas de Andrade, 
procurador seccional da Republica no Estado 
de 111.in~ts Gerae$, um anrw de licença, com 
m·denado, para trata1· de sua saude onde ~he 
co~wier , 

A Commissão de Petições e Poderes, á 
qual foi presente o requerimento do Dr. Ro:.. 
drigo Bretas de Andrade, procurador seccio
nal da. Republica no Estado de Minas 
Getaes, pedindo um anno de licença, com 
ordeoado, para tratar de sua saude, atten
dendo aos clocumeutos apresentados e infor-
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mações prestadas pelo Governo, é de pare· O Sr. Presiden-te- Não havendo 
cer que seja concedida a licença pedida, e nada ma.is a. tt·atar, desig!lo para amanhã, a 
!Jara esse fim submette a consideração da Ca- seguiute ordem do dia: 

!;'i :ma.ra o seguinte projecto: ~.. }a parte ( até ás 2 1/2 horas ou antes) : 

O Congresso Nacional resQ.lve: 
Art. 1,° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a conceuel' ao Dr. Rodrigo Rretas 
de Andrade, procur-ador seccional da Repu· 
blica, no Est.ndo de Minas Geraes, um anno 

· de licença, com or·clenado, para tratar de sua 
saucle onde lhe convier. 

Art. i. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala rias CommisPões, 11 de setembro d'e 
1900. -P(rrttnhos Monteneg1·o, presidente.
Sabino BarTOSO Juniol', relator.-Jose' Eu;:;ebio. 
-Tavares de Lyra. 

N. 146-1900 

Autoriza o Poder Executivo a mandar 1Jag,;,r 
a Or.wlos Galdino Leal e otttros. aux ilia?·es e 
se1"D1·ntes, nos t?·abalhc.s de exames p1·epa1·a 
twios no Externato do Gynmasio Nacional 
a qu mtia a que tiverem riú·eito ~oelos se,·ui· 
ços prestados dw·ante os me;:;es de janeiro, 
fevereiro e m(wço do co1-rente anno 

A Commissão de 01·çamento tendo exami
nado o pedido feito pelos cidadãos Carlos Gal
dino Leal e outros, auxiliares e serventes, 
nos trabalhos de exames preparntorios no Ex
ternato do Gymnasio Nacional, solicitao~,Jo o 
pagamento a que teem direito pelos serviços 
pre:>tados àurante os mezes de janeiro, feve
reiro e mnrçó do presente nnno, pagamento 
que deixaram de receber por não estar con· 
signar1o no Ol'çamento vigente; 

Attendendo que não só o director daquelle 
estabelecimento corno o Exm. Sr. 'Minb.tr·o 
da Justiça e Negocies Interiores, cleclarn m 
em suas in1ormações, juntas ao pedido dos re
querentes ser ver·da.deira a. reclamação feita, 
é de :parecer qne a Camara adopte o seguinte 
_projecto de lei: 

O Congresso Naciopal resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

torizado a. mandar pagar a Carlos Galdi no 
Leal e outros, ·auxiliares e serventes, nos 
trabalhos de exames prepara.torios no Ex-

. ternato do Gymnasio Nacional, a quantia. a 
que tiverem direito pelos serviços prestados 
durante os mezes de janeiro, fever-eiro e 
março do corrente anno, fazendo para isso as 
necess!!orias operações de credito e revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das Commisssões, 11 de agosto de 1900. 
-Paula Guimtrães, presidente.-Cornelio da 
Fonseca, retator.-Nila Peçanha.-Ser:~edello 
· Oorrêa.-Francisco SaHes ,-Mayrink. 

Continuação rla votação uo projecto n. 96 A, 
de l 900, com parecer sobre emend;~s o:ffereci
rlas para a 2" discussão do projecto n. 96, 
de~tH anno, que fixa u. despezn. dO .\olitl.isterio 
da Ma.r-inba pat•a. 1901 (;?.· discussão); 

Votacão do projecto n. 99 A, de 1900, pa
recer sobre emendas n::t. 2" discussão do pro
jacto n. 99, . deste a uno, qUe reorganiza a 
ju:stiça do Dh;tr·icto Federal (discussão unica); 

Votação do projecto n. 73 A, de 1900, com 
parecer ·sobre a emenda. offerecida em 
3a discussão ao projecto n. 73, deste, anno, 
que mantém o titulo de engenheiro geogra· 
pho aos alumnos da, Escola Po1yt<:!clmica da 
Capital Federal, que terminarem os estudos 
do curso geral, de accm•do com o regula
mento de 1896 ( 3" discussão ) ; 

ContinU:t(,'.ãO da 33 diSCilFSãO do projecto 
n. 7u B, de 1900, com parecer sobre emendas 
apresentadas para 3:1 discussão do projecto 
n. 70, dPste a.nno, que orca a R~~c,.it<t Geral 
da Republicn. pn r a. o exercicin de 190 I ; 

Continuação da 2" rli:;cussão do pro,jecto 
n. 87, de 1900, mandando observar varias 
rlisposiçõe:=; para fiel execução da l~;i do ca
samento civil; 

continuação da 22 discussão rlo projecto 
n. s;;, de I 900, regnlanrlo o sorteio rmlita.t•; 

Continuação da 21' discussü.o do projecto 
n. 1 i8, de 1808, 1lo Senado, com o parecer 
n. 204, de 189\:J, regulando o eslado de sitio; 

2a parto ( ús 2 1/2 bol'US ou antes ) : 

3a discussão do pl'ojecto n. 102 B. tln 1900, 
cnm parecet• sobre n. emenda oll'erecid•t para 
3" discussão do projecto n. 102. deste anno, 
que lixa n. despe2'.a do Ministerio das l{elações 
Extet•iores ; . 

2" discussão do p1•o,jecto n. 107 A, dB 1900, 
com parecer sobre emendas apr·esentadas, 
para 2a discu:;são do projecto n. 107, de.ste 
anno, que fixa a despeza do Mioisterio da. 
Guer-ra para o exerc1cio de 1901; 
. 3• discussão do proj~cto · n. 63 B, de 1900, 
redacção para 3a. discussão do projecto n. 63, 
deste anno, que crea mais um b:~talhão de 
infantaria, com quatro companhias, na Bri
gada Policial da Capital FeJeral; 

2a discussão do projecto u. 77 A, de- 1900, 
declarando abolidas as transferencias para o 
Estado Maior do Exercito dos tenentes e 1°' 
tenentes das tres armas combatentes, com 
substitutivo da. Commissão de Marinha e 
Guerra; 

3a discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 
que exige que as sentenQi1S finaes da compe
tencia do Supremo Tribunal Federal, e quande 
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este julgue collectivarnente, na fórrna · da Discussão unica do projecto n. -n A, de 
Constitni~.ã.o .e dM leis em vigor,~ sejam pro- 1900, emenda do Senado ao projecto n. 11, 
feridfls com a presença de 10, pelo menos, dos deste anno (130 de 1899), que autoriza o 
juizes desimpeo~idos daquelle tribunal, e dá Poder Executivo 11 abrir ao Ministerio da 
outras providencias; duerra o credito ex.traorrlinario da somma 

Discus~ão nnica da. indicação n. 30 A, de nece~saria para pag-ar ao capitão de fr-agata 
1900. estabelecendo- as regras a segnir-~e no Alfredo Augusto í1~ Lima Barros e outros, os 
exame, rli~cussã.o e votação uo projecto do vencimentos int.egraes que deixaeam de re
_Codigo Civil, o!'g;J,nizado pelo De. Clovis Be- c -~ber· no periodo compreheudido entre a data 
vllaqna, a convite do Governo, com os pa.- dP suas demis~ões e a de suas r-eintegrações; 
receres da Com missão de Constituição, Legi~- e dá outras providencias; _ 
la<;ão e Justiça e emenda da Commissãó de 3a discussão elo projccto n, 74, de 1900, 
Policia ; appl'ovando o regulamento para a Direcção 

2" discuE'Óão do projecto n. 115, de 1900; Gerill ele Contabilidade da Guer·ra, com as 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao modificações feitas pelo Thesour·o Federal', 
Minísttwío das Relações . li:xteriores o credito confeccionado pr•lo Mínisterio da. Guerra, em 
de ~0:0110$ . em moeda corrente, supplementar vil'tude elo n-rt. 20, lettra E, da lei n. '560, 
ao art. 70, rL 7, da lei n. 652, de 23 dê no- de 31 de dezembro de 1898, e enviado com a 
vembro de 1899; menl'l<l~Nm de 2 de setembro de 1899; 

2" dis~'n~são do projecto n. 119, de 1900, .3a dis·:ussi'io rlo projecto n; . 37 B, ele 1900, 
autorrzandn o Poder Executivo 11 abr•ir ao redacção do additi vo destacado, em virtude 
}.!fini~terio da Fazenda o credito especinl de do art. 132 do Regimento lnteroo, na 2" dis-
4:9i8$064, par·a pagamr·nto da gratificação ao cns~ão do prnjecto n. 184, de IR9~, do Se-

. encu.rrellado da guarda e conservação da. I nado. que reorganiza. o quadr. o dos officiaes 
fazenda dos Dous Rios, José Joaquim Ray- da aPmarla; 
munrlo Sobrinho; 3" discm-são do proj ecto n. 49, de 1900 

3" cli$CIJ~,.ã,., do projecto n. 97, de 1900,. n. 183 A, de 1899), mandanno conredr aos) 
a.utorir.nndo o PodAr Executivo a abrir ao I offichte:; alurnnos da Escola Militar do Brazil, 
Minist.PI'io da Fazenda o crf~dito especial de que conc\uirem o curso de eng-euharia !)elo 
77:247$080. par·a. occorrer ao ps.ganrento elas aclual regula.mento, os mesmos títulos scien
contas tio mat•·rhl fiwnecido á Casa da l\'Ioeda, titicas pa.;sados aos qne o iizer·am pelo re
em janfJ\ro de 18\-18, pela The B1·,~zilian Con- gnlamento rle 1874, com parecer das Com
tracts Corpoml·ion ; m1s ões de Mal'inha o Guena, de 1899. e de 

3" rliscns~ão do projecto n. 104, de HlOO, Imüue_çfLo e _Snude Pu~lica, deste anuo; 
;~utoriznndo o Potl<'r Ex cntivo a abl'ir ao 3"- dtscnssao do proJecto n. 91 A, d·~ 1900 
Minisuwi() d:t Gtt<•rra o credito extr•<~orcli- (:;ubstitutivo ao_rrojecto n. I, de 1898), r~
narin (\t> 5:419$720, para pa.gar ao ~" t.<~n~nte conl.l~c~ndo offhlalm:nte a actu~l ~~!~··~rma. 
da armada Nel.-on cb V;tsconcellos 6· AlmeJtla, Rr;~zll(·Jra de Lettro.,.,, fundada n.l CLtplt·•l da 
os vendmí'nlo,. qne lhe - competem como pro- R(~p~blica, para a ~ultura e rl,~senvolvimento 
fessor· elo Ct_,Jiegio i\lilítn.r; du. htteratura nnCit•?-al,, e dando outra~ p~0-

"3" .l· ... - d pl' .J· cto n 10~ ele 1900 v1dencm~, cnrn sul ·stttutlvos 1tllS Comunssoes 
u!SCUS::-ciO o (I e . <J, • 1' I t' - R· d Pubr de 1898 e de 

autol'izaudo o Poder Executivo <t abrir a'' r 0 ns 1 ucçao e ..,,Lu e . rca, • 
:.rimsterio d<t Justiça e Negocias ln~erioJ·es o Orçanr.enr.o, ~e::.te anno! 

9 ~redilo especial de 825$676 nara lHwamento 2" dlst :ussa.o do pr~Jecto n. 10, r~o _189 , 
. ' ,. ~ '"'< estabelecr·ndo l'f'gras para a liJscripçao de 

~os ven<n.1ne11tos que.competer:n aoe::.cr~vente todos os br•azileiros que exercerem a pi'otis· 
Ju~nment.,do do Ju1zo Federal Antomo Ro- "'- mar·t·ma e or()'aniza 0 sorteio elo pessoal 
dr1~u~s Gor~cnlves de .Macedo; ;1~~tinad

1

0
1 

HO ser~iço da armada (com 0 su-
3·' c1J:;cussao do proJecto n. 106, de 1900, bstitulivo da Commissão de Marinha e Guerra, 

autorir.ando o Po,ler Executivo a abrir ao sob 0 • 8 de 19011 iustituindo a iusL:ripção 
Mini.:;;teJ io da Justiça e Negocios Inte~1ores o m .• ritjm~ obrigat~ria para todos os brazílei
credno rle 8~:000$, s~pplementar a verba ros natos ou uaturallzados); 
n. 14, do art. 2a da. ~~l n .. 652, d~ ~3 de no· · 2a. discussão do projecto n. 108, de 1900, 
-vembro de 1899- Dtl1geneias Pohetaes; mandando ·computar, para a reforma dos 

3n d•scmsão do projecto n. 54 B, de 1900, ot'ficiaes do exercito, o tempo q~e houverem · 
que autoriza o Poder Executivo a <~brir ao pas,.;ado no extil1cto Deposito de Aprendizes· 
Mínister·1o da Industria, Viação eOl•ras Pnbli- Artilheiros, uma vez que tenham sirto trans• 
caso credito ~mpplementar de 2.912:675$525 fer·idos daquelle estabelecimerJto para a ~S
á ver•ba 17a, rlo _art. 21, da. lei n. 652, de cola Militar, como premio pelo a.provelta-
23 de novembro de 1899, para occorrer ao menta obt1do no respectivo curso·; 
pagamento das taxas de esgoto da Capital Fe- 2·· discus::;ão do projecto n. \09, de \900, 
deral no corrente exercicio; dispondo que o cargo de director do Pomba! 
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Militar seja provido por official subalterno 
ou capitão ettectivo de qualquer corp? ~u 
arma do exercito, com parecer d<" Comm1ssao 
de Marinha e Guerra, deste anno ; 

2a discussão do pro.jecto n. 156, de 189\), 
concedendo a Lourenço da Silva. e Oliveira 
ou á em1)reza que organizar, o ·direito-de con

-- struir em uma das ilhas do littoral desta 
cidade, um trapiche destinado a receber, du

. rante 30 annos, infiammaveis, explosivos e 
-corrósivos, nos termos c1a pro:posta que apre
ientou; 

la discussão do projecto n. 7G A, de 1900, 
declarando que; na liquidnção do tmnpo ~e 
serviço para a concessão do meio soldo, nao 
será descontado aquelle que fôr passado no 
gozo de licenç~~ -para tratamento de Eaude ; 

]a discussão do projecto n. 42 A, de 1900, 
mantendo a instituição do jury com a com
:petencia que ?t:a lh~ ~ab_e 1~ar~t oJuigament~ 
dos crimes snJel tos a J nriSdJCçao federal e a 
justiça local do Districto Feder~l, e modifi-
cando a composição e o funcciona.mento do 
mesmo tribunal; 

1 a discus~ão do pro.jecto n. 58 A, de 1900, 
determinando que o cuiD'primento dos con
tractos civis e commerciaes ser·á exigível no 
:primeiro dia util seguinte, si o em .que se 
vencer o contracto f•)r feriado; 

Discus~ão unica do pr0jecto n. 129, de 
1897, autorizando o Governo a aposentar o 
machinista de P clusse da Estrada ele Fe1•ro 
Central do Brazil, José Rudrigues de Oliveira 
Braga, com voto em separado; 

Discussão nnica rio pro,jecto n. 86, de 1900, 
autori?.ando o Poder Executivo a conceder 
seis mezes de licença, com ordenado, no ba
charel Manoel Eugenio Per•eira Maia, arua
nuense da Rihliotheca Nacional, para tratttl' 
de sua sn.ude onde lhe convier; 

Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, 
concedendo á vinva do jurisconsulto e ex-Se· 
nadar Joaquim Felicio dos Stmtos a pensão 
mensal de 500.~000 ; 

Discussão unica do projecto n. 68 A, de 
1900, autorizando o Poder Executivo a pro
rogar por mais um a.nno, sem vencimento 
algum, a licença concedida ao engenheiro ci vii 
Agliberto Xavier, preparador de cbirnica or
ganica da Escola. Polyteclmica desta Capital, 
para tratar de sua saude onde lhe convier ; 

Discussão unica do projeclo n. 122, ele 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Agostinho José de Souza Lima, lente da 
Faculdade de Medicina tio Rio de J;:meiró, um 
anno de licença., com ordenado, para tratar 
de sua. saude fóra do paiz ; 

Discu~são unica do projecto n. 95, de 1900, 
regulando u. antiguidade da :promocão do 
tenente-coronel João Leocadio Pereira do 

·Mello a este posto ; 

Discussão unica do pro,jecto n. 126, de 1900; 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anno de llcença, com ordenado, ao chi
mico de 2a. classe do Laborato!'io Nacional do 
Analy:5es, Cl~mlino Falcão Dias, lli\.ra tratai! 
de sua. sa.u(1e onde julgar conveniente; 

l" discussão do projecto n. 171 A, de 1896, 
autorizando o Poder Executivo a pagar a 
Estevão Cunhn. a importancia das terras do 
sua propriedade, em que foram localizados 
na ex-colonin, Brusque, · por ordem do Go
verno do Imperio, diversos immigrantes, do 
accordo com o arbitramento feito pela Secre. 
taria da Industria e Viação e constante dos 
decumentos ülli existentes. 

Levanta-se a sessão as 4 horas e 45 mi
nutos da tarde. 

102a SESSÃO EM 12 DE SETEMBRO DE 1900-

Presidencia elos Srs. Va~ de JJiello (Presi~ 
dente), .rlnr1elo Neto (2° Sec?·etm·io), Cast?"o 

· Rebello (sttpplente cl e 3° Secretario) e Va1 
de 11fello (P~·esidente) 

Ao meio dia, procede-se à chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, Gnstão d<t Cunha, Ca.stro Rebello, Bri· 
cio Filho, Gabriel SalgaLlo, José Euzebio, 
Cunha Martins, João Gayoso, Francisco Sá. 
Frederico Borges, Gonçalo Souto, Augusto 
Savero, Tavares de Lyra, Ermirio Coutinho, 
Herculano Bandeira, Cornelio da Fonseca, 
Elpidio Figneit·edo, Ara.ujo Góes, Arroxellas 
Galvão, Raymun<lo d~ Miranda, Jovin1ano do 
Ca. r·va.lho, Rodr,ig-ues Doria, Fausto Cardoso, 
Sea.bra, Milton, :Manoel Caetano, Eugenio 
Tourinho, Paula Guimarães, Adalberto Gui
marães, Augusto de Freitas,Rodl'igues Lima, 
Paronhos Montcncgro, Pinheiro Junior, 
Celso dos Reis, Irineu Machado, Augusto de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Deocleciano de 
Souzn., Nilo Peçanha, Pereira Lima, Pereira. 
dos Santos, Aureliano dos Santos, Martins 
Teixeira, Oliveira Figueiredo, Joaquim Bre:
ves, Estevã.o Lobo, Rodoll'Jho Abreu, Theo
philo Ot.toni, Viriato Mascarenhas, Monteiro 
lla Silveira., Bueno de Paiva, Alfredo Pinto; 
Carneiro de Rezende, Francisco Salles, La
mounier Goclofl'etlo, . Landulpho de Maga
lhães, Sabino Barroso, Eduardo Pimentelv 
Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Lamar
tine, Padua Rezende, Gustavo Godoy, Fir
miano Pinto, Domingues de Castro, Dino 
Bueno, Elias Fausto, Joaquim Alvaro, Flo
riano de Moraes, Alfredo Ellis, Azevedo Mar
ques, Xa-vier de Almeida, Teixeira Brandão~ 
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Manoel Alves, Benedicto de Souza, Carlos 
Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco Tolen
tino, Marçal Escobar, Germano Hasslocker e 
Vespasiano de Albuquerque. 

Deixam de comparecer com cama particC 
pada os Srs. Julio de Mello, Carlos de Novaes, 
José Doiteux, Agapito -dos Santos, Carlos 
Marcellino. Albuquerque Serejo, Sa Peixoto, 
Augusto Montenegro, Arthur Lemos, Pedro 
Chermont, Antonio Bastos; Imlio do Brazil,. 
Rodl'ignes Fernandes, Chdstino Cruz, Gue
delha, Mourão, Thomaz Accioly, Eloy de Sou
za, Trindade, Camill() de I-Iollancla, Silva Ma
riz, Celso de Souza, Teixeira. de Sá, Moreira 
Alves, Estacio Coimbra,, Pedro Pernambuco, 
José Duarte, Syl vi o Roméro, Tosta., Francisco 
Sodré, Ver·gne de Abreu, AI ves Barbosa, To
lentino dos Santos, José Monjtwdim, Silva 
Castro, Julio Santos, João Luiz, Monteiro d0 
Barros, lldefonso Al vim, Penjdo Filho, Leonel 
Filho, Necesio Tavares, Henrique Salles, 
:Matta Machado, Silveira Drummond, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Miranda .Aze
vedo, Alfl'edo Pujol, Malta Junior, Oliveira 
Braga, Valois (]e Castro, Adolpho Gordo, Pau
lino Cartas, Hermeneg-Ht1o t1e Moraes, Ovidio 
Abrantes, João Candido, Pinto da Rocha e 
Cassínno do Nascimento. 

E sem cansa os Srs. João Lopes, Sergio 
Saboya, Jouo Neiva, Nelson ela Vasconcellos, 
Martiuho Campos, Lourenço Baptista, Alves 
de Brito, Cuslodio Coelho, Rangel Pestann, 
Espiridiü.o, Antonio Zaca1·io.s, Arthur Toi·res, 
Costa .Junior, B11eno de Ant\t•ada, Edmundo 
da F'oni'ec:t, Cajatl.o, Cincinalo l:lragn e Artlmr 
Diedericlls~u. 

Abre-sa a sessiio. 
E' li ela. e posta em d iscussü.o a :..teta. 

O S1•. Fnu.sto Ctn.··:_loso - Estn. 
augusta. assembléa lho perdoad., pe;r cet•to, 
vir tomal' sua preciosa attençã.o, occupando
se de a.ssumptos que dizem respeito iL sua 
pessoa~ 

Tomou hontem o compromisso de vit' de
fender-se das increpações que lhe foram feitas 
pelo nobre Deputado por Matto-Grosso. 

A Cam11ra comprehenderá um facto-é que, 
apezar da lucta que ~~e ter.n travado entre o 
orador e a maioria deste pal'la.mento, tem o 
direito á sua attençã.o e ao seu juizo, tra
tando o orador de sua propria defesa. 

Será, pois, a Camara. o seu juiz na questão 
da entrada nesta Casa., que tantas vezes tem 
-vindo á baila por uma fórma insultuosa. 

Todavia, em homenagem ao nobre Depu· 
tado por Matto-Grosso, explicará a S. Ex. os 
motivos de sua rt:lclamação, bontem, por 
occasião de se discutir a acta da sessüo an
terior. 

Queixa-se S. Ex. (le não figurar o seu 
ap_a.rte no resumo publicado do seu discul'so. 

O orador tem e apresenta as notas tachy
grapllicas: a tachygraphi::l. e o espelho que 
reílecte as pahvras d.os oradores, nesta 
Cama.ra,. 

Pois bem, dellas se constata a fiel repro
clucção das palavras do orador, que figuram 
no resumo-publicado no Diario do Congresso. 

Demais, seria inc:tpaz de permittir que 
fossem publicadas palavras que o oradoe não 
as tivesse proferido 'da tribuna; 

A's que o nobre Deputado proferiu, respon
deu o orador, como prova com a leitura que 
faz das propr-ia.s notas stenographicas. E, si 
precl~o fosse, o.ppettaria para. o talentoso 
Deputado pelo Rio Gmnde do Sul, o Sr. Ger
mano Ha.sslocker, que já teve. occasião de 
a.ttestar o facto. 

Vê, pois, a Ca.mara que o resumo do seu 
(1iscurso é fiel, pet>f.üto, traduzindo a ver
dade das notas tachygraphicas, e, portanto, 
sem proceden~ia a recl::~.maçU.o do nobre Depu
tado por :Matto-Grosso. 

Explicada assim a suo. conducta, neste 
p:trticnlar, em occasião mais opportuna p~s: 
sari á defesa de sua uessoa, no tocante a 
entrnda nesta C<\Sa, para que de todo fique 
resol vidu. esta. questão. 

Aguardará a approvação da acta, para 
que lhe sej• conceJ.ida a palavra para uma 
exJ?licaçU.o p~ssoal. 

O Sr. Presidenite-Sl nã.o ha mais 
quem queira fn.zer observações sobre n. acta, 
vou dat-a por approvada. (Pausa_) 

O SR. LAMAR'rE'm- Peço a palavra. 
0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra O 

nobre Deputado. 

O Sr. Lann::"l.rtine-Sr. Presidente, 
pedi a. pr..lRvra unicamente} para reclamar 
contra a omissão d.o meu nome na lista dos 
que responderam á chamada, na sessão de 
hontem. 

E' verda.de que uma das chamar.las não foi 
feita por nenhum dos Secretarias effectivos ; 
mas sim por um Secretario acl hoc, o Sr. La· 
rnounier GouofreLlu e é possivel que uesta 
chamada se verifique justamente a omissão 
do meu nome. · 

O Sr. Las.nouniet• Godof'r.edo 
-Sr. Presidente, n~ ausencin. dos Srs. Se
cretario3, encarreguei-me de ftt.zm• a. ebamll.da, 
combinando então com V. Ex. só mlrcat• os 
nomes dnquelles Deputados que se nchassem 
no recinto. 

Mas não obstante essa comhina.ç:lo, posso 
aa.rantir ao nobre Deputado Jlelo t~o dis· 
tricto do Estado de Minas Geraes que, no. 
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chamada, a que procedi, dei S. Ex. cGmo 
presente. . 

Corrol,ora esta minha asserção a lista re
ferente á terceira chamada. 

O Sr. Presidente-Na lista, qne 
serviu par:~ a chamada á quro o nõhre Dt>;pu
tado por Mmas Grraes procedeu, não figura 
o nome do ::-.r. Lamartine entre aq_uelles que 
deixaram de .responder. 

O §r. Augusto de Vuscon
ceiJo~-sr. Presidente, reclamo tambern 
contra a omi~são do meu ·nome em uma das 
chamadas, vjsto que respondi a todas. 

O Sr. Presidente-A reclamação 
do nobre Deputado será attendida. 

Não Jlavenrlo m<ds quem quPira fazer ob
.servaçoe~ sobre <t acta, vou dal-a por appro
vada. (P,,usa.) 
E~tá appruvada. 
Tem a palavra para explicação pessoal o 

Sr. Fausto C<.trdoso. 

O Sit~. F::1usto Ca•-doso (para 
tJma exphcoção pessoal) obsPrva que a questão 
de que prHter1de se O(:t:Upnr tomou um ca
racter social, rle:)de que se vem fer·ir o titulo 
que lhe dá dir·eilo a uma cadeira nesta. Ca
mara. 

Apezsr ele se ter batido com a mni11ria. de:,to 
?arlame_nto. tf'ID o direito dr:J exigrr que o 
JUlgue. JUigarneuto que outro não é fJUe o de 
um eollega arr_ui aifrontttdo varras vezes e por 
apartes g-rossei rissi mos. 
• A't-: fíwes do orador se tem atir·ado que não 
e representaute da. Nação .e, ::;i 11qui tt~ve in
gre_s:-o, ~ ''eve a.o brar;o porlel'<'l:iO de um 
am1go .. C_lH'gou-S(l mesnro a dizer qur1 deve a 
sua elerçao a influ•ncia de rabo de saia.. 

~mlio!'a recon!1eça qne vilani<~s de-tH. ordem 
SeJam em grnnr\e parte devidas ao calor das 
pa1:xões. tnrlavia. precis;L def'ender-:;e e que1· 
que a C;1mara e o p11iz o julguem, sa.bendo 
como entrou para esttt ca~a. 

Vae ler todo:> us documentos da. sna Pleição, 
:para que nunca mais Ee levantem proposições 
desta ordem. 

Começará, lendo uma carta do seu illustre 
chefe, u Sr. Martinho Garcez, repre~:-~ent••nte 
mui 10 dig-no de Sergipe, na outra Casa do 
Parlament••; e que, ao saber d••S n_otícias 
que aqui drcnlaram, relativamente á eleição 
do OJ·ador, lbe dirigiU : 

« Rio, 6 de setembro de 1900.- Meu 
caro arnitto e collega Dr. Fausto Cardoso
Quando a sua vibrante palavra enrrespa a 
lisa sup,.rficie do mar morto do parlnmel,to 
republicano, a. revolta, mu,to natural, dos 
devotos do poder contra um iconoclasta da 

sua tempera, tem pretendido diminuir. o 
brilho do sen diplnnm de Deputado, corno si 
a.lgurn outro houvesse de fora! mais nobre e 
mab digno·; como si o seu dipJ,ma não fosse 
a expressão smcera do reconhecimento aos 
servroos do sen talento e da sua dedi__cação ao 
governo do benemeríto e venernndo Sr. Dr. 
Prudente de Moraes. Eis os factos : Sergipe 
uão podia regatear áquelle noiJre e beneme- · 
1·it'o br·,zdeiro a sua gratidão pPla serena 
J u,tiça com que elle sempre repblliU todos os 
planos de at .que ao meu governo e pela fir· 
rneza com que resguardou a_ minha uutori· 
da.le, apezar de separado do partido re· 
publirnnu, como :-,empre estive. pant manter 
a minha coherencia e a minha. palavra; em
penhada quando se fez a scisào do partido 
republicano feder;1l. 

Ainda eu dir·igia os destinos de Sergipe, 
quando recebi, o anno pás:"ado, uma carta 
daquelle \l\ui\tre amigo, na qual, encarecendo 
os ::->erviçns políticos prestarlu:; por V. S. com 
tndo o def-·inter · s::::e e derlicação na redacção 
d'O Debate. pedia a minhLL inter>venção a 
ravor dn. sua r.andirlatm•a 

_A carta. pa.rt.indo de um eida.dão tã.o ve
nerarlu em todo o paiz pela J"ll'ezu. e sinceri
~~ade do seu caracter, nã,o Ha, m1o podia 
ser- nma simples formalbtica de cllnfe po
lítico para libBrtar-~e - de urna. impor·tuna· 
çâo ; rra, ao contrario, uma cr.•d,"ncinl das 
mais hom•••sas que um moço po.Je couqnistar 
para orgulho do seu nome e glor·ia dos seus 
ri lho-:. 

Quem acompanhou de perto os aconteci· 
me11to.~ de Sl1T'~ipe, durante o r11eu governo, 
COIIlj}l'PhPDde Qlle I)P.Ol eu. IIGffi OS lllt·US amÍ· 
gos p .Jrtico!l, podiam recu~ar <~O Dr. Pru
d~mte de Mfli'IWS, não um favor, um ob~equio, 
mas U111a prova de gratidão, u111a flemon
st,·açii.o de e:~tirno; pnrisso, respondi a.o i! lustre 
e t1enenu~l'ito llt·a~ileiro 11os temros que me 
eram imp· stos por meu coraçfto e pelas 
responsilbilidades da minha po~içao .. assegu
rundo-ll!e que S\ a minha int(•rvew.;ã.o pel'ante 
amigos que eu ia dl:lixar tive~se algum ·vali
menta, eu empenharia em favor do seu can
nida to. que desde aquelle momento passava 
a sc~r tambem meu candidato. 

E, de l'eito. perante o directorio do «Partido 
Constituinte l:lergipano» pleitear cum sinceri
darle a inclu~ão do nome tle V. ~. na chapa, · 
o que era um dever rle lealdade e de re· 
speito á mirrba palavra. Só depois da mi
nha carta ao directorio do par-tido, por .in
termed i o · do vice-presirlente do E, tad', é 
que recebi pedido de Serg-ipe para consen· 
ti r ll<l subr-tituição do nome de V. S. pelo 
de um amigo de la, afim de evitur desgostos 
A l'ompim.,nt.o ns.s 1ile1ras politii'I\S ; assim 
como, foi só depois daquella udt-ba carta. 
que recebi uma outra do meu muito prezado 
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amigo o Sr. Dr. Prudente de Moraes, 
· na qual me declarava que, tendo chegado ao 

seu conhecimento que a inclusão do 11ome de 
v. Ex. na chapa importava a exclusão i!o 
nome do Sr. Fell:obello Freire, elle me affir
roava que o sen . pedido anterior não tinha, 
nem podia ter, o alcance de_ prejudicar a. um 
outro amigo, a quem era, tamhHtn, muito 
grato por serviços pr~stados com toda a dedi-
cação. . _ 

· Minh~ palavra, porém, era já conhecida; 
retràctal-1:1. não seria facil ao meu caracter: 
Entretarito, era nece:ssaria uma wlução -e eu 
encontrei-a, para nã.o deixar resent1mentos, 
pedindo aJ s m· ~ us nmigos que dispuzessem dn. 
cadeira qúe elles me uestina,vam no Senado. 
-porque as,;im tudo se conc1liaria. O meu H
lustre conterraneo conhece bem os termos 
dos telegra mmas que eu dirigi ao presidente 
e vice-presidente de Sergipe. 

Expostus os i<1ctos. como elles 8e passaram, 
aqui tem o meu t~sternunho, que é a verdade 
viva, par•• atte~tar que a sua eleição exprime 
o reconhecitueuto sincero dos serviços que o 
seu talento e a sua. dedicação pre:::t&ram á 
causa putJlica e dos que pode ainda pre:;ta.r 
com o seu a! ti vo caracter e vasta llJentali
dade. 

Com a SPgut·ança da minha. pnrticular es
tima, s;ubscrevo-me aro1go a.ifectuoso, collega 
e conter· r ant:o-Martinho Garcez.» 

E' exacto qne occupou o lugar de red•1Ctor
chefo d' O Debut"-, e os serviços qne a.bi pre
stou não lhe compete dizel-o : dil·O-llão os 
seus C(lrl'eligionaT·ios. Mas lbeseja. permiti ido 
ler os te!egraromas trocados eutre o p,1rr.ido 
Republic<~no de Sergipe e oSt•. 1\lartinho G;lr
cez a ri>.spdto da. suu situação a da do Sr. 
Sylvio Rntnf'l'O. 

Diz o Sr·. Martinho Gnrcez, em telegram
mas expedi. los par·a SePgipe : 

·-« Presidente. de Sergipe - Araca.jú -
Informado de que o ~enadcr Leandro Ma
ciel quer abrir diFsidencia por causa dos 
meus can·didatos, peço-vrs como ultimo obse· 
qu\o politico a fineza de declarar aos nossos 
amigos que eu retiro a minha candidatura à. 
se11atoria, deixando plena. liberdade de agir 
e pensal'. 

A todos o meu profundo reconhecimento e . 
a vós a minha eterna gratidão pela correcção . 
com que tendes procedido.-Garcez».~ -
· «Vice-.pl'c>sidente Sergipe- Arncajú""-Recti- . 

fir :o em tudo meu telegramma a monsf'nhor. · 
i'vfi n h a honr·a. colloca-rlie n:t situa.~,:ão dd não 
permittir a substituição do .Fautilo. Como a~~ 
vitre que tudo accommodara,peço que subst.I.· 
tuam meu nomepar<t Senaclor· pelo do SylviO 
e, acceitando o Fausto, escolham outro qual
que1' que quiz~rem. 

Affii' rno por tudo que ele ma.is caro tenho 
no mnndo que este pedrdo da minlHt s_ubsti· 
ttiiçãn é· fnito com sincera abundancw. de 
coração e sE>m resentimento. -porque não daria 
m~<u as:::entimento para a elei~~ãu de indivi-
1: u11s só capazes de votar e receber sul •sidio.
Gco·ce.z.» 

« Apulcbro Motta-Araca.jú.- E' <~scusado . 
insistirem. Mantenho o que di::>se nos meus 
ultimas telegrammas. · 

Autol'izo-o a declarar aos ami.~os que re-
I iro a mtn!Ja. candidatura a Sell<l toria, dando· 
lhes plena liherdarle de ag-ir e pensar. A:;sim 
se e v t tara díssideocia no seio do P''rt1do e 
ficará salva a honra de minha. pulavra.
Ga?·ce~.» 

Lembei1 que o Senador Leandro M:wiel mo
ven guerra renhida á Cfl!ldll1ntnra de Sylvio 
Roméro. e por sua vez um candi1\ato ~~~litico 
da. terra disputava. no orador a cader:a om 
que hoje se a.::senta. Era, pois, UITIH questão 
que se dehatià· Pntre os chefe:; do p<trLldo, d~ 

« Presidente de Sergipe - .Aracnjú - qual o St•. Martioho Garcez, quer1do como e 
A politica (~xige sacr1ficios de cu .. ·nção : O dos cheles que o representam no seu Estauo, 
momento nã.o e parn os Estados manda- í:iahiu YellCtldOr. 
rem repres•ntantP:;, que sósaibnm votare Eisporque oora~1or e o seu illnstreamigo, 
recebet• subsidio, mas sim homens capazes d(j o Sr. Sylvío Homet'O vieram a occup<~r uma 
trabalhar e de lucta.r na tribuna e tH\ im- cadeim neste recinto, a. qual o ol'ador tam-
prensa. Eu pr·eciso aqui de auxiLiares. bem deve á intervf'nção do Sr. Prudente ~e . 

Do Fausto, que tem talento e pr·eparo,farei Mór·aes, a . quem, n'O Debate, prestou o apolo . 
um combutHnte. Si os meus amigos teem abi do seu espírito e do seu coraç:lo,como o prova · 
alguem nas condições do Fausto,peço que me com uma ca1·ta de S. Ex. · 
indiquem, p(1rqne eu desconheço ... Preciso do Não quer contmuar mais nesta _materia, . 
Sylvio e do Fausto para engrandecer Ser- porque é ingrata. Repete o que ~l1sse hon- . 
gipe. _ tem: s1 pnuver quem diga que nn.o ema~:10u · 

Anonymo nunca fui nas funcções publiras do voto partidario._si não apparecer um ele1tor
que tenho exercido ; não quf·ro sel-o depois r para suffragal-o, lib ·•rta-se elos votos p~r
de velho. Para não crea.r ditllculdades, offe.j tidartos e será o representante de sua. patr1a. 
reço alvitre rle darem ao Sylvío a cadeira Cumpre, pois, que a Camara tr·ate das 
que me destinam no Senndo e, acceitaudo l questões serias do p~iz, em vez de analysa.r 
Fausto. escolherem outro candidê!to. E' pedido titulo' e diplomas, porque no confr~nto que, 
sincero que faço aos amigos.- Garcez.>> porventura, viesse a fazer com o d1ploma do 

Camara. V • V 2G 
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nobre Deputado por Ma:tto Grosso, certameJ]te t Não concordando com os fundamentos apre~ 
o· orador não ficaria aquem... sentados peli\ Commissão, vem unicamente á. . 

Tratemos, pois, dos interesses do paiz. tribuna em defesa das emendas que apre~ 
A bandeira allemã. ha de em breve fluctuar sentou. 

entre nós: já está ahi o homem na, direcção Ref\1re-se á primeira dellas, que tomou o. 
de um banco brn.zileil'o desnacionalizaclo. n. :2, e manda snp:primir do n. 31 do a.rt. 1° 

Isto é que devemos tratar ; esta e a palavra do projecto a palavra-embarcações, e lê o. 
de ordem ; isto é o que levanta'· o nosso pa- citado arUgo n. 31. Apresentou esta emenda,. 
triotismo: e não dizer-se to::camente Jle uin porque a Constituiçõ.o não permitte a.i.Jsoluta.:. 
Deputado que se empenha no cumpeimento mente que a União tribute a transmissão de 
de seus deveres, r~presenta. isto ou aquillo. :Propriedade. Lê o art. 9° da Constituição Fe-· 

O or<"Hlor representa serdços mínimos que deral. 
fez u 'O Debate, os quaes se avolumaram A razão apresentada pela Commissão 
atravez a gra,nde alma tlo brazileiro illustre não póde ter cübimei.li.o, não póde fulminat• 
que tem hoje o nome immortal ; e quando n emenda que oifereceu. As palavras da. 
esta. Camara sentir os raios de sua gloria, Constituição são genericas. (Lê.) Foi, por
certo anteverá illuminado o tumulo do gt•ande tanto, ern obediencia á Constituição, lei basica 
patriota que foi Prudente de Moraes, ao passo da, União, que formulou a emenda referida. e
que todos nós (tormiremos esquecidos. (Muito é por is::o que espera vel-a approvatla pela 
bem; muito bem.) Cn.mara, apezar do parecer da Commissão re-

Comparecem mais os Srs. Urbnno Snntos, 
Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, Anizio de 
Abreu 1 Joaquim Pires, Jose A velino, Pereira 
Reis, Soares Neiva, Gomes de 1\lattos, Pereira 
de Lyra, Esme1·aldino Bandeira, Juvencio de 
Aguiar-, Neiva, Felix Gaspar, Satyra. Din.s, 
Edundo Ramos. Marcolino Moura, Dionysio 
Cerqueira, Galclino Lor·eto, Heredia tle Sà, 
Sampaio Ferraz, Henrique Lngden, Oscm· 
Godoy, Sá Freire, José I:lonifac;o, Adnlberto 
Ferraz, Mayrink, Lindolpho Serra, X:'tviGr 
do Valle, Alencar Guimarães, Lnme:~ha Lins, 
Barbosa Lima, Soares dos Sautos, Angelo Pi
nheiro, Victorino Monteiro,Rivado;via Corrêa, 
Aureliano Barbosa, Alfredo Varella e Campos 
Cartier. : 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre~idente--Niio havenuo 
numero legal p!U'a se proceder ás votações 
das rnaterias constantes da ordem do diu, 
passa-se â. ma-teria em discussão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

E' annunciada a continuação. da 3" 
discus::ão do projecto n. 70 B, de 1900, com 
parecer sobre · emenda,s apresentadas para 

;:~. - .. . 3• discussão do projecto :n. 70, dos te anno, 
· que orça a .Receita Geral da. Republica para 

o exercicio de 1901. 

jeitando-a. · 
At~arteado pelo Sr. Serzedello Corrêa, diz. 

·que a di:;posição constante do projecto fere. 
a Constituição no seu n. 3"do art. 9'', qne diz. 
(Lê.) . 

Admira-se do aparte do illustre rela.tor do 
Orçamento cl;L Receita. e acba que um repu
blica,no tão distincto como é S. Ex. não deve 
vir dizer que se deve rasgar a Constituição. 

A outro aparte do mesmo Sr. Deputado,.. 
diz que, á opinião doDr. Bernardino de Cam
pos, contrapõe a sua ; não é jurisconsulto, 
mas sabe ler e ver que a disposição da Consti
tuiçuo e clara e terminante. 

Passa a teatar da, segunda emenda que· 
apresentou, depois de lel-a. E' ainda, na sua 
opiniiio, da competencin. do Poder Legislativo· 
1eg·islar sobre o processo civil, commercial e
criminal. 

A1·gumenta escurlado no art. 34 rla Consti
tniçi\o e assim acha que não se pôde dar at 
attribuiç~ü.rJ n.o Podet' Executivo do legislar 
!;Obro o direito procesaual. Si ba. nece:;sidacle. 
tic alterar a legislação l!scnl, a Conunissií.o 
que apresente um projecto nesse seutitlo. 

Trata da emenda que se refere ao n. 4 do 
nr t. 2° do projecto, que assiguou juntamente 
com o seu companheiro de represeutação,. 
Sr. Malaquias Gonçalves, e de outra apre
sentada pelo Sr. Br-icio Filho. 

Lê a emenda do Sr •. Bricio e diz que, na.. 
2a discussão do projecto, s~ manifestou contra 
o arrendamento ou alienação das estradas de 

O Sr. Presidente- Tem a pala- ferro. E' contrario á alienação ou arrenda~-
vra o SJ.'. Elpidio Figueil'edo. mento, porque uão só com isso o paiz ficar·ia 

O Sr. :Eipidio Figueiredo co
meça dizendo que, si não fôra ter offere
cido algumas emendas ao projecto do Orça
mento da Receita, que não foram acce.itas 
pela respectiva Com missão, não occupnrja a 
tribuna.. 

humilhado, como porque tambem qualquer 
desses dous factos que se e:ffectuasse traria.. 
prejuízos. A' vista, porém, de ser 1mtural que. 
nenhuma emenda, no sentido de impedir a.. 
alienação ou o atrendamento das estradas. 
passe, deseja então que se lance mão da con
cUI·rencia publica. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 11:25- Página 6 de 19 

j 

SESSÃO EM 12 DE SE'fEMBRO DE 1900 203: 

Lê a emenda sob o n. 21, que apresentou,,. O Sr. President.e-Não ha nume·
bem como a dispqsiçã.o do pl'ojecto. Demonstra. ro. Vae-sé proceder á chamada.. 
longamen'e estar em erro a llnião, quando I p d~> d . ~ ·. 
julga como proprios nacionaes todos aquelles ~oce v~ o-~e a chamada,_ ver;uca-se te: 
existentes nos Estados, exceptuando apenas re~ Sé a~-ent:?o os Srs. Joao Gayoso, ~e 
os :palacios dos governos estaduaes. Si o Go- rer~a Rer~LAno~}.o Neto, Arro_xellas. Galvao, 
verno da União vender alguns dos proprios Ra3 m_undo de_ ~.1ra_nda, Pere1ra ~1ma, La
nacio:ules existentes nc.s Estados, os respe- moumer Godotredo, Gustavo Godo:y e Marçal 
ctivos governos estaduaes não hão de cruzar Escobar. 
os brnços e terão o direito de pL·opor 11era.nte 
o Poder .Judiciar-io a competente acç:ão de 
reivindicação, 

Trata de uma emenda a.presentada por 
quatro distinctos rep1·esentr.ntes do Rio Gran
de · do Sul, á qual nega · o seu voto. Essa 
emenda refere-se a outra do ctigno re:pres(m
tante do Ceará, Sr. Saboya, que foi a,ppro" 
vadfl. em 23 discussão e em que a Commissão 
sustenta doutrina err·onea. 

A Constituição, no§ 2°do a1•t. 7'0 , refere-se 
ao commercio de navegação costeira e não 
ao de me1·cu.dor•ias. 

A um apu.rte do SL'.Serzeclello Correia, diz 

·o §r. Pre~ide~te-Responderam á 
chamada 112 Srs. Deputados. . · · · 

Ha, portanto, numero para. se proseguir 
nas votações. · 

Comparecem ainda os Srs. Virgílio Brigido, 
Lima Filho, I!:paminondas Gracindo e A.ntoninC1 
Fialbo. · 

O §r. Alf'Jt"edo EUis (pela ordem)
-Verificando-se que ha numero na Casa 
requeiro a V.Ex. votação nominal para esta •. 
emenda. · · 

que o termo- cabotagem -significa nave- O §r. Neiva (pela ordem.) -Não· 
gt1ção costeira, navegação de porto a porto venho oppor-me á votação nominal, mesmo 
no mesmo paiz, unicamente. porque nunca me oppuz a essas votações, 

O CongreEio Nacio.nal, em 1896, já deu in- nem nunca trepidei. em dar minha opinião 
terpretação a. esta disposição da Constituição. sobre este ou aqt~elle assumpto, com a ma-
(Lé o a1·t. 2~ da lei n. 410, de 1896.) xima franqueza. 

Refere-se á emenda sob o n. 24 que offe- VenllO, apenas, fazer uma ponderação, por 
rec:e. isso que não sei, si tendo a votação começado 

Fez substituir a lettra B do art; 3° do de um modo, póc1e ser continuada de um 
:projecto, :porque alli encontrava uma auto- outro. 
rização ao Governo para aforar, até mesmo 0 SR. ALFREDO ELI.IS-A camara é sobe .. 
sem concurrenciu. publica, os terrenos na- rana. 
cionaes. 

Após muitós apartes do Sr. Serzedello Cor- U:~~r SR. DEPUTA.no-E' o unico meio de se·. 
reia, acha o orador que é preciso fico.r bem evitar o obstruccionismo. · 
claro que o art. 64 da. Constituição não per- o SR. NEIVA.-Mais soberano e 0 Regimen
mitte que a União vá aforar ou armndar ter- to, e si lla obstrucção não e de minha parte,. 
renos devolutos que pertencem aos Estados. - t· lt d 

(A convite do Sr. P1·esíclcmtc, ú~terrompe 0 que nao a 0 aos meus everes. 
bradar o seu discurso para que se p1·oceda ás 
votações constantes da ordem do dia.) 

O Sr. Presidente -Havendo nu
mero Jt>gal, vae-se proceder ús votações das 
materias indicadas na ordem do dia. 

E' annunciada a continuação da votação 
do projecto n. 96 A, de llj00, com parecer 
sobre emendas offerecidas para a 2a discussão 
do projecto n. 96, deste anno, que :fixa a des
peza do Ministerio da Marinha para 1901 (2a 
discm:são), 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da,, ofl'erecida pelo Sr~ Neiva: 

A' rubrica 12- Accrescente-se: sendo as 
pat1'omorias providas nos t~rmos da lei 
n. 478, de 1899. 

Posta. a votos a referida emenda do Sr. 
Neiva, reconhece-se terem· votado a favor 
45 Srs. Deputados e 57 contra. Total 102. 

O Sr. Presidente- Não posso ac-· 
ceitar o requerimento do nobre Deputado,. 
porque -a votação já começou a ser feita sym,. 
belicamente. 

O Sr. All:.redo Ellis (pela o1·dem) 
Insisto, Sr. Presidente, pelo meu requeri• 
mento e peço a V. Ex. que submetta·o á con
sideração dn, Ca.mara, que é soberana, para 
que eiia decida si deve ou não conceder avo· 
tação nominal. 

0 SR. PRESIDE~TE-A Mesa mantém a sua 
deliberação. 

0 SR. ALFREDO ELLIS-Submetto-me, mas 
não me conformo. 

Posta, novamente a votos é rejeitada a refe· 
rida emenda oft'erecida pelo Sr. Neiva, á ru·· 
brica n. 12. · 
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Posta a vot0s, é approvada a seguinte 
emenda, á ;rubrica n. 13: ·-~ 

<< N. 13 - Balizamento de portos -
. 50:000$000. 

Substrtua-se pelo s~gainte: 
. -Rtlizamento.Ai~ê· · portos - ahi incluídos 

50:000$; p<:IJ!~\. collocação do phaeol entre 
Gurupy ~/:::lalinas-1 00: OU0$000.» 

. E' i'<'TliÍunciada a votação da seguinte emen
da, -btt'erecida pelo Sr. Serzedello Col'rêa: 

· -.... ~ Accrescen te-se onde convier: · 
O Governo mandará coliocar um dos pba

roes exi:-:tentc~s em deposito entre o rio Gu
rupy e Snlirws, nas pl'oximidarles das praias 
Boiu~súcanga, Ja. perica e Agirutena, conforme 
Julgar mais acertado. ll-

O St•.l'"HBo P~~anha (pela ord.n.m) 
-Esta emenda, Sr. Presidente, ,já foi vutada 
e o nobr·e Deputado que a crpresent.on, repro
duziu o texto do projecto sol)!'(~ o qual a Ga
mara jti. ~e pronunciou favontvelmente. 

O Sr. Galdino Loreto (pela 
Ol'r.lem)-Sr. Presidente, são duas as e1nendas, 
uma. á Puilricn-lmllizameuto de portos, e a 
outra: accrescente-se onde convier. 

· O ~~·. Neiivn (pela m·rlem)-Não venho 
.ventilur !:ii ~ão duas ou si apenas é uma só 
emenda. 

. O qn·' quero é apenas mostrar n.os eco-
. nomislns uquí ria Casa, que el!a augmenta em 
mais tlu 5U:000$000 a despeza. 

0 SH .• (iALiil(\10 LORET0-0 augmento já foi 
votauo, fu.lL;L votar o pharol. 

. O Sr. Sea•zedello Corrêa. (pellt 
ordem)-Sr·. Pr·csidentH, npenHS pam dar urna 
explicaçiio ao mc•u amigo, Dc~putndo pela 
Bn.1Jia, e rmr:: flfflrmar a S. Ex. que ess••s 
50:000$ H;in estnl,nlecidos no intuitn de evita
rom-se innnrnc~ros desastres dos navios mer
cantes nos llnixios de que se tr·<~ta. 

Tenho aqui os jornaes do Pe~rá e posw as
segurar q11e e1>te anno j;\ quatro navios de 
guerra rraufmgnram nesses b;.rixios e isso é 
apenas pat';L evitarem-se novos desastres. 

Em seguida é posta a votos e approva.rla a 
referida emenda offerecida pelo Sr. Serze
dello Gor·rêa. 

· . E' annuuciada a votação da seguinte emen
-da, o:trerecida pelo Sr. Nei va : 

«A' rubricL 14- Derluza-se da taballa 
mais 100.00"~000, reduzida a verba total a 
3. 072:0(1 l$796. 

Posta a votos, é rejeitaoa a referida 
. emend~ do Sr. Neiva á rubrica sob n. 14. 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emenda do Sr . N eí v a ; 

«A' sub-J•uhrica -da tabella 14 -Portos 
estrangeiT·os e flotilha do Alto Ur·ugu)ty
accre:.cc•ntt~-se : o vencimento dos otficiaes 
serà calc-ulado ao cambio de 27 e não 18 
como sepratica.~> 

O Sr. Neiva (pela o1·dem)- Sr. Pre· 
sidente, venho rc•tirar a emenda que apre
sentei a.ftm de evitar o mal r>ntend1do sobre 
el! ;t e por jsso l'eq neiro a sua retirada; aguat'• 
dai'ei a sa dbcussão. 

Consultada, a c"amara concede a retirada 
pedida. 

!!:' annunciada a votação da seguinte 
emenda sob 11. 21 : 

«Em relação ás etapas supprima-se a se
gunda parte 1·elativa aosreformados.» 

O Sr. ~eiva (pela onlem)-Sr. Presi
dPnte, tamb~> rn prometti a l'elil'adà desta 
emenda : d~u1do n.ssim aPrbas do qne não sou 
um caprirhoso, um Vélidoso. Peço a V. Ex. 
que consul 1e á Camara. si concorda na reti
rada da emenda. 

O S.r·. Bt>trboso. Limn (pela ordem) 
-Parece '-JUn a C<tmat•a tem o clireito de 
recusar a reli t•a.da, pedida, pr•·st;wdu serviço 
que a emenda v;sava. Tl'a.t <J. se de uma 
ellleoda econoruica, trata-se de uma emenda 
dejustiço. e du equidacle ... 

0 SR. NEIVA- Apoiado . 

O SR. BAHBnsA. LIMA- ••• porque não 
me const.t que no qut~d I'O ncti v o da. a.rmnda 
r!:Xistiam olfhdaes tle m(mos ; ao r~ontt · o.:·io, 
e' i~tum otrh:htes excedentes do tiUaolro normal. 
(Apoiados . ) 

Ne~sas coJ)Iliçi'5~s, não ó justo que a Camara, 
r·ejeitando a enH·nilll., de allfllffi:t snrte cvn
cul'l'11 com a <toutl'inn. iri'Pgul:•l'i!'sirna de se 
clla.rna.r·em da inactividade olllnine:-> J'efor
rnados pat·a lm·t~m vencimeutus su per·iot•es 
úquelles que teriam ~i permanece~sem na 
situaçfLO eíl'ect.iva. 

As nussas condições actuaes não nos per
mittem pmti•·ar om rela:ção á At·mada gene
rosidades que, pela lei em vigor, não se 
pratica no PXercito. 

A si tunção é aspera ; sei que a minha 
attitnde nestas condições é i ngr:. ta; mas 
acredito cumpr·ir o meu dever convidando a 
Camar-a a recusar a retiPada ela emenda pe
dida. pelo nobre Deputado pela Bahia. 

O Sr. Neiva- Peço a. palavra pela. 
ordem. 

O Sr. Presidente -0 nobre Depu
tado já fallou uma vez pela. ordem. 
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!
l o Sr. Neiva-Peço a. p::~.lavra para 
uma explicação pessoal. 

O S~. Nilo Peçanll.a (pela ordem) 
-Durante os debates declarei que· a. Commis
são attender-ia, na. 3a discussão, a sorte dos 

O Sr. Presidente- Tem_a pala- operai'IOS de 1874 apresentando uma emenda 
vra o nobre Deputado. _ completando o pensamento do nobre Depu~ 

tado pela Babia. ~-
0 §r. Neiva- Sr. Presidente, não A emenda do Sr. SeabE_a é approvada :por 

fundamentei a ernenda; apenas declarei que 62 votos contr·a 53. 
na .3a •liscussão a reproduziria accord.e com a I E' anounciada a. votação da seg·uinte 
Con?-~issão,porque procuro ser muito cordato e. men~a do. ~r. P~.ula Ramos, revoganclo o 
e so lll'lo aos extl'emos, de onde não recúo, art. 16 da let n. 6::.>2, de 1899. 
quando at·rastado a isso. Préso sobretudo a - . 
dignidade da Camara e não quero que a Ca-~ O §t"". Paula Ra•nos (pela ordem) 
rnara pr·atique actos de.incohere.ncia, voltan- -Sr .. Presidente, esse artÍ.!...'O da lei n. 652, 
do sobl'e umn. i·lea que e a da extincçãu do 1le 3 de novembro de 1899, estabeleceu que 
direitp que dão aos refol'lllndos que já estão os vencimentos r1os officiaes de marinha, 
cançados, quando a Camara acabi1·de votar a quando' em commissão no exterior, seriani 
continuaçã,o do direito do;;, reformados occup<t· pagos a.o cambio de 18,. isto. é, creou uma 
re!_U ca,rgos que deveriam caber aos pa- excepção odiosa contra uma classe. a classe 
troes. da marinl1a, ao passo que continuou a fazel' 

com que todos os empregados civis, quando 
em commissão no exterior, sejam pagos de 
seus vencimenios ao cambio de 27. 

E' justo, portanto, o que pede a emenda. 

O Sr. Jflodolpbo Paixão (pelt 
o1·dem)-Estou de accOJ;do com a ouinião do 
nobre Deputado pela Bahin. ; nws entendo 
que para poder ser. acceit.:~, a emenda de 
S.Ex.é pr·eciso que se declare,como se fez em O !§r. ~ilo Peça.nl'la (pela ordem) 
relação ao exercito, que não serão ch,,ma.dos -Attendendo aos interesses da propria ma
officiaes I'Bforrr.a.dOS quando hOllVer otllciaes f rínha de g"Uêrl'a e UOS interes~es do pa.iz, que 
ela actrva. tem necessidHde das viagens de itJstrucção 

Consultada á cámara é conceuida a reti- pn:ra_ õ pessoal da. armada, /oi que a Com-
rada pedida mtssao em seu Jlarecer dec.a!'oU que, ao 

_ · . . . cambio de !8, er·a mais facil ao Ministerio da 
Sao em segUJda posta~ a votos e reJeltHdas Mar-inha mandar fazer essas via.gens do que 

as emendas dos Sr;:;. Netva, á r·uhrica 25", e á taxa de 27 que, neste momento, seria muito 
Rangd Pestana ao art. l ú do n. 25. penosa. · 

E' annnne:jada a votação da emenda do 
Sr. Seabra: 

« Oude convier -Fica c Govet·no autori
zado a. despender até a quu.ntia de 50.00ll$, 
para pagamento das pensõe.s a que tiverem 
direitous opera.rios dos extinctos arsenaes 
de marinha.» 

O §r. Seabra (pela orclem)-Sr. Pt•e
sidente', a Cummissão de Orçamento não 
concordou com a emenda; entretanto, depois 
das ponder·ações que :fiz a respeito dessa 
mesma emenda, ella convenceu-se de que a 
emenda. era rasoavel. 

0 SR. NILO PEÇANHA.-Toda a emenda, não. 

O Sa. SEABRA.-Parte da emenda; a outt•a 
-parte vem ao encontro dos desejos do Sr. 
Ministro da Marinha, expressos no seu rela
torio a pag. 99, pedindo um reforço para. o 
montep.io dos operarias dos extio.ctos arsenaes, 
yjsto como elles estão na miseria. 

. A emenda tem por fim reforçar o monte
p~o da marinha e prestar auxilio a esses ser· 
v1dor.es da Patria que ·as círcumstancia.s 
extra.ordinarias lançaram na miseria. 

o·s...-. Barbosa I ..... ima (pel:.L 01·dem). 
-Como sou signaturio de uma emenda ideu
tica, que, provnve!mente, lla de ser conside- · 
racla prejlldicada, para esclaeecer· a votação 
e para me guiar nella, llesejava saber si, 
attend<mdo aos interesses da di(Jlomacia e a 
situação do pa.iz, no Orça,mento do Exte
rior a taxa para. pagamento foi de 18 ou 
de 27. 

0 SR. NILO PEÇANIIA.-A hypotbese é muito 
dilfe1·ente 

Suhmettida a votos, é rejeitada a referida 
emenda. . , 

E' cun,;irlerada prejudicarht a em~nda se- · 
-guinte formula.da pelo Sr. Barbosa. Lima. 

E' annuncittda a votação da seguinte emen~. 
da uo Sr. Paula Ramos:· · 

« Accrescente-se, onde convier, o seguinte: 
Fica o Poder Executivo autorizado a sanar 

a anomalia creada pelos decretos ns. 3. 233, 
de 17 de março de 1899, e 3. 652, de 2 de maio ,. 
do corrente anno, e a lei n. 652, de 23 de no· 
vembro de 1899, no n. 17 do art. 10, em re
lação nos car·gos de sub-secretario e P offlcial 
da Escola. Na vai.» 
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O§r. Paula Ramos- Peço a pa
lavra pela. ordem. 

------------..,..--------

~~ . . 
,/"· O §r. P1:•esident.e-Tem a palavra 

o nobre Deputado. · 

Nü.o_pense o nobre D~p~~a.clo que sou capaz 
de nsstg nalar na Commtssao um -outro con~ 
flicto que n:Io seja o de opiniões. 

Mv.s, o parecer é formulado com esse laco· 
nismo: «Toda. a Commissão, menos o seu 
relator, opina contra a approvação desta 

;·. 

O Sr. Pauja Ramos (peZa o1·dem) 
-Sr. Presidente, o Governo, tratando· de 
annexar a Escola de Ma.chi.nistas á Escola 

'" Nnval, em cumprimento de autorização Ie::.. 
· gisla.tiva, teve de aproveitm• à secret::.rio da. 

Escola de Machinist:Js e de fazel-o sub-secre
ltario da Escola Naval. 

Deu-se, porém, uin descuido e foi o de fi car 
esse funcciona.rio com vencimento inferior ao 
do Jo official da secretaria, que é seu. subor
dinado c seu substituto nos casos de im· 
pedimento. O Governo reconhece hoje o:; 
inconvenientes de sem~?lhante disposição do 
regulamento e quer providenciar a re
speito. 

E' justamente para sana.r esta anomalia, 
esta irregularidade, que peço providencias á 
Camara, apresentando a emenda que vc.e ser 
votada. 

emenda». __ 
Nü.o sei qual a razão, e por isto, desejo que 

o nobre rel~tor da . Comr.aissão diga sobre o 
assumpto duas palavras ao menos, naquelle 
estylo fluente com que&. Ex. sabe dizer. . 

Desejaria ta.rnbem que, por sua vaz, um 
dos outros memuros da ·commissão viesse dar 
explicações a respeito, -porqt1e do choque 
dessas opiniões, póde muito bem re:Sulta.r 
uma cDnvicçã.o, que me indique como pro-
ceder. · 

Agu:tt•tlo, pois, n palavra do digno repre
sentante do E~tu..to do Rio. 

O §r. i:'~ i Jo l?'~~a.nha (pela m·dem) 
-Sr. Presidente, sinto muito nã<J puder cor
respondet· uo appcllo do meu illustre amigo, 
Deputado por Pemamlmco, porque a dis
cus~ão sobl'o as emendns otrereciclus ao orça~ 
mento e:;ta encMrnda e não podemos estar 

o Sr. Br-icio F'Hho (pela ordem> eschtreccndo á Cu.mtu•o. sobee o que se passou 
-Sr. Presidente, creio que a.gora, deprJi s na Commis~ão . 
• que o illustre Deputudo pela Bahia, p Sr. O qu;, houve na Commissão com relação 
seabra, conseguiu-oh! acontecimento ex- fi. emenda. on1 questü.o, e o que ha de mais 
'tra.ordinario-que a emendfl. com parecer commum: divct'gencia entre os seus mem
contra.rio da Commissão de Orçam ento, pu- bros, quanto:\ intecpretação de umrt lei. 

-a.esse ser aceita }Jela. Camar<~,-e relembro Submettida a votos, é approva.da por 60 
este facto altamente signiticativo, pura que~ votos contra 49, a referida. emenda do 
seja notado devidamente, uma vez que S. Ex. Sr. Paula RJ.mos. 
conseguiu esta euorme victoria, podemos 
iallu.r mais animados, no sentido de pedi1• O §c.--. lBricüo F:ill.bo (pela o1·dem) 
-esclaref'imentos com relação a emendas que pede a piLlav!'a para explicar a razão por que 
tenham de ser votàdas. deixou de votar. 

E' por esta razão que eu, animn.do das me· O SR. Pm~smENTm declara. que essa e:x:pli-
lbores intenções e certo de que nestas causas caçã.o, pelo Reg-imento, só Ilóúe ser apresen
tudo está em dar o primeiro passo, e que tada. pot· escr-ipto. 
uma -vez elle dado, outros S13 poclern suc-
ceder,é :por isso que eu, animado, venho pedir O SR. BRICIO FILHo-Peço a palavra para 
esclarecimentos com o fim de ser orientado e uma explicaçfio pessoal. 
no intuito de saber corno devo proceder O §r. Presidente declara que, de-
quanto ao v~to que vou dar. . , pois de tind~t a votação, dará a palavra ao 

O parecer acerca da emenda formulaaa pelo nobre Deputado, para uma explicação pessoal. 
nobre _collega por Santa .Catharinn, é sim- Postn. a votos, é approvada a seguinte 
plesmente este : · : emenda, oft'erecida pelo Sr. Augusto Severo 

« Toda a Comrnissão, menos o seu relator, e outros: 
opina coutra a approvaçtio desta emenda ». Onde convier: 

Como se vê, toda a Commissão, menos o 
seu relator, opina contra a approvação desta «Fica o Govemo autorizado a reorganizar 

· d o s:eniço da Directoria de Meteorologia da 
·emen a. ,._ V E h · de con- Carta Marítima, creando dentro da veri.Ja ar-Comove . x., a uma espec1e t . . t -
1fiicto no seio da Commissão. ç~men arJa respectiva, es açoes ~~teorolo-

. g1cas em Belém, Fortaleza e AracaJU.» 
0 SR. NILO PEQANHA- Conflicto ~ E' · d t -annunma a a vo acao da segnintA 
O SR. BRICIO FILHo- Conflicto de opiniões,. emenda, om~recida· pelo Sr. Rangel Pes-

,m~u nobre collega. (RisJ.) ~ tana: 
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«Ao art. 2°, uepois_ da lettl'a d, accre~cen- 1 «Accrescente-se onde convier: 
te-se: Art. Na vigencin. desta lei serã.o prefe-

e) a desarmar e a ._yender, abrindo con- ridos nos trn.balhos dos arsenaes e obras do 
currenc]a, os· seguintes navios: Panwhyba, Mintsterio da. Marinha os o:perarics e ernpre
Fernandes Vieira, Trindade, Centam·o, Purús, gados extinctos por força do orçamento que 
Rio Gmnde, Aro:guary, Iguate'(l!y, Tambo1·im extinguiu os Arsenaes da Bahia e Pernam
e os cascos dos monitores Pe?·rta?nbuco e M't· buco.» 
a·anhi1o: I -· 

() a ·applicar o producto da vemln. de~t.es - Post~. a votos é rejeitada a se~uinte emenda. 
nayios na construcção e mellwramento dos 

1 
offcreCida. pelo Sr. Nelson de Vasco)lcellos .e 

predios o material das Escolas de Aprendizes outro: 
Marinheiros; · «Onde convier: 

· g) a mandar elaborar . um plrwo de reforma 
das. Escolas de_ Aprendlzes Marinheiros e de Art. Na vip:encia desta lei, fica. .estabele
creação ele uma escola de grumetes, afim dB cida a autorização contida no art. 14 da· lei 
ser sujeito ao CongreS?O Na.cional, ua sessão u • G52, de 23 de uovembró de 1899. » 
do anuo de 19::11.>> 

O §r. Niilo Peçan.hn (pel~ onlem) 
-Requeiro a Y. E:x., por isso mesmc que a 
Comrnis~ão estudou a emenda. nas lettra.s E, 
F e G, que a votação s:>.ja. feita. pm· partes, 
porque a Commissão deu parecer contrario 
no que respeita ás lettr<Js -E e F, e sustentou 
unanimemente a Iettra G. 

Coosulta.r.la a Camara, e concedida a vota
ção por partes da emenda do Sr. Rangel 
Pestana. 

Em seguUa são succe~sivamente postas a 
·votos e rejeitadas as p<n·tes da emendn. sob ns 
lettras e e f e approva.da. a seguinte emenda., 
sob a lettm ç, cujo teor é o seguinte. 

«[J) a mandar elabol'ar um plano de r·eforma 
das Escolas de Aprendizes Marinheiros e do 
et•eação de uma escola de grumetes, afim ele 
eer sujeito ao Congresso Nacional, na sessão 
do anno de 1901.» -

E' annnnciada n. -...otação da seguinte 
emenda, offerecida pelo Sr. Rangel Pestana: 

«Fica o Governo autorizado -a consolidá.r as 
disposições em vigor sobra promoção, licença 
e reforma dos o!Iiciaes da. Armada.» 

Posta. a votos, é rejeitada. a referida 
··emenda do Sr. Rangel Pestana. 

E' annuncia.da a votação do seguinte addi
tlvo, oíferecido pelo Sr. Neiva: 

«Artigo additivo-0 Governo fará organizar 
as ta.bellas justificativas do orçamento da. 
despeza para 1902, de modo a simplifical-ns, 
reduzindo as rubricas, e adaptando-as ao 
systema. seguido pelas tabellas do :Ministe:rio 
da Guerra.» 

Posta · a votos é r~jeitada a referida emenda 
·do Sr. Neiva. 

Posta a votos é approvada 8. seguinte 
emcuda dos Srs. Henrique Lagden c outro: 

«On(~e convier : 
Art. As YG.gas qüe se derE:nulo quü.dro rlo 

oper-::u·in.do do Arsenal de Marinha serão 
preenehidas l)elos operarias extranumerarios 
dispensa.dos dmante o anno de .1899, por 
ell'l~ito da lei n. 560, .de 31 de outubro de 
1808.>)< 

O Sr. Fausto Cardoso (pela or
.i-!em) requAr veritlcação õa votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem Yütado a 1'::l.v-or·ll4 Sts. Deputados, 
isto é, a unanimidade dos pre~entes. 

E' annnuciada a votação da seguinte 
emenda, o1ferecida pelo Sr. Barbo::a Lima: 

Supprimida na tabella 22 a cpigraphe~ 
Pessoal- que ahi não existia. Il<lS tabellas 
anteriores, para. o fim de continuarem as con- . 
tas de despezas feitas por esaa rubrica a ser 
pagas, segundo o que dispõe o art. 12 da lei 
n. 489, de 15 de dezembro de 1897, e§ 5° do 
art. 2° da. lei n. 392', de 8 de outubro de 1896 
e regulamento n. 2.409, de 23 de dezembro 
ele 189ô, arts. 179 e 180, que reorganizaram 
o Tribunal de Contas. 

O §r. Barbosa Lüma (pela o1·dem) 
- Sr. Pr·esidente, a rejeiçã.o desbt emenda 
importa na consagraçü.o de uma immorali
da.de admíuistraliva. 

As contas dos diversos fornecedores, em. 
consequencia das leis que organizaram o Tri
bunal úe Contas (leis e I'egulamentos. res
pectivos), teem de ser submettídas ao visto e 
á apreciação deste T1•ibunal. Assimeraaté ao 
anno :proximo passado, em que, para. evitar 
isto, pa.t·a que as contas de um unico felizardo 
fornecedor passassem a ser pagils em 24 
horas, sem exame do Tribuna.l de Contas, 
deu-se a alteração, que não foi de pequena 

_ E' posta a votos e approvada a seguinte importancia, na reducção desta parte da. ta
·emend<~, additiva, oiTerecida pelo Sr. Neiva: . bella das despezas do Ministerio da Marinba, 
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..fnsêriodo,se. a titulo -de sub-epigraphe a ~x-~ Respeitador decisivo, por espírito de con
-... p·r.·essãu:-_ pess_oa~~como se vê nesta tabella, s_ er~aiol'ismo, m_ uito ac~ent~~~lo e a_ntigo_, do 
_·e que nao exiStia em nenhuma das tabellas regimento, eu venho lfiiJUiru· de V. Ex., 

:_· anteriores. . . sem Iev-antar questão de ordem, apenas para 
: O resultado . foi este: sophismou-se a lei, o meu escl<Lrecimento, si, tendo V. Ex . 

. ,..em virtude da qual todas Hssas contas muito sabiamente dividido a ordem do día 
~ · deviafír ser examinadas pel<r Triliunal de clua.i; partes, terminando a primeit·a. ás 2 1/2 
. Contas, afim de dizer sobre a sua leg,.Iirlade, horas da taí'de, e tendo o relogio ua Casa já 
. sobre as cond-ições em que devia ser effe- dado esta hora, si passamos á -2a parte 
·ctuado o. pagamento. da ordem do dia, ou si continuamos na pri-

. A esta -exigencia subordinam-se todos os mo ira. - _ · 
~ - - demais fornecedores; menos um unico que, · Aguardo a resolução de V. Ex:. 
·_ .e_m· virtude d'este artificio, que denuncio á · 
::-·camàra, póde furcar-se ao preceito morali- O Sr·. Presidente- Estando adean-
,_-.. zado;r da lei. tada a hora. destinada á Ja parte da ordem 
· · . ·Repito, a rejeição da. emenda importa ua do dia, passa-se á 

1 
· 

_:. 'consagração üe uma immoralidu.de adminis
trativa. 

, Proponho-me a demonstrai-o, por A+ B, 
- ~ na 3a discu~são. . 

-·. : O S.t~. N:ilo Peçau.ba (pet ,.L ordem) 
' ~ .-'-Sr. Presidente, e claro que clepoisda pa
:-- lavr;\ vellemunte do honrado rept•est)ntante 

do Rio Grantle do Sul ~~ CommisEão dés~e 
' uma explicação á Camara. Li a emenda de 

· ~ · S. Ex . O llom•ado I'f-lpresentante do Rio 
. ·.Grande do Sul rez apoiar a sua ementla em 
·, ~er.tas dispoi,ições de le1s, e leis que organi

: : ··z~ram o iribunal de Contas. 
; · : _~ . I?ui à ltomada administl'ação da. Marinha, 
: e·lá soube que esta emenda dizia respeito a 

:~ ~ ~ssas pequenas despezas par-a bordo, como 
/ vei'dul'as, etc., e que difficilmente haveria 
;~ · -: QU~':ll qnizesse vender á admmisteação da. 
;'i· Ma.rmha, por isso que as contas eram demo
t : rada.rneute pt'o··essadas no Tribunal de Contas. 
< De _modo que 0::1 prej uizos que se da vn.m no 
'f :M.inisterio da Mariuba sem os adeantumentos 
.• : eram extt·.aordina.rios. 
; · Dahi o aviso do Ministerio da Fazenua em 
::; ·que. se apoiou a Com missão. 
(~, : 'O' Mmisteo era o Hlustre Sr. Bernardino 
(:.:/~e Oarnpo.s, que não aconselhou uma immo
,,~:-ra;lidade. 

,;~ '·. · De.:;culpe-me, pois, o eminente collega pelo 
;;> >Rió Grande do Sul. 
'? P_osta. a votos, é rejeitada n. emenda por 66 
~· votos contra 50, e em seguid:.\ é enviado o 

_. : projecto com as emendas á Commissão, para 
~1'-':l'~dtgil-o tle accordo com o vencido para a 
;:: .3a ·discussão. 
'::. 9 SR. NEIVA- Peço a palavra pela ordem. 
;•' ·· ' 0 SR. BRICIO FILHO - Peço a palavra pela 
!:(.ordem. 

::·::.:_ .. -0 §r. Neiva (pela ordem):- Sr. Pre
l\·_~ldente, como V. Ex. e a Casa sabem, não 
~;;/f~jO ~este posto; ~stou , prompto sempre ·a 
'}~d:J~ÇUtlr, como me e poss1 vel, e a v-otar como 
·f.:·devo · 
~:;·.' :~ - ' •: r ~ 

2a PARTE DA. ORDEM DO DIA 

O Sr. Bricio Filho- Peço a pa.· 
lavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a pala~ 
vra o nobre Deputado. 

o·s~. Brh•io Filho- Sr. Presi
dente, pedi a palavra para explicar o modo . 
po1·que procedi por occasião da votação que 
acaba de ter logar,com relação ao Orçamento 
da Mariuba om ·2>· discussão. (Sussurro. In~ 
terrupção. } 

O SR. PRESIDENTE - Attençõ.o ! Ha um 
orador na tribuna que reclama silencio. 

0 SR. BRlCIO FILHO - Sr. Presidente, eu 
não reclamo cousa alguma., (hilaridarf.e geral) 
apenas estava esperando que passasse esse 
ruído, natural, que succede a um trabalho 
te votação . Não pedi co usa alguma. ; em 
todo caso agradeço a V. Ex. a benevolencia 
de haver interpretado o meu pensamento. 
(Hilaridade.) ·· \ 

Sl'. Presidente, pedi a palavra no sentido 
justificavel de explicar o modo por·que pro
cedi na. occasião da votação relativa ao Orça
mento .da Marinha, em 2'\,discul:isão. 

Li o parecer a p1·oposito da emenda do 
Sr. Paula Ramos, o qual esta assim formu
lado: ~ toda a Commissão, menos o seu re
lator, opina contra a approvação desta 
emenda». 

Nestas circumstancias, deante deste facto, 
deante de um pa.recer por esta fór-ma elabo
rado, eu, vendo que o meu espírito nadava 
em-confusão, pedi ao illustre relo~tor da Com
missãó que me desse as explicações de que ne
cessitava, esclarecimentos de que precisava -
para poder dar o meu v-oto com conscien-
cia. . 

O parecer não explicav-a cousa alguma. 
0 SR. ESMERALDlNO BANDEIRA- Isto é pa

'!OOer sem pa-recer • 
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O Sa. BRICIO FILU() ~ Isto ó parecer sem I E' annunci:~d:L a . 3a diSQUi>SÜ.O d.o projecto 
parecer, como bom diz ~~n a.parLe o meu H- n. 1mB, de 11)00, com parecer sobt'e a emen· 
Justre.collegil do bancada., o Sr. E.:nnet'aldiuo da otrereci·la pa.r<l. :3·• (ti.scussii.o do proJect.o 

. B<wumra. . . n. lO~. deste anno, que fbp, a despeza do Mt~ 
Pois bem; levantou-se o nobre relator. d.t nísteriu da,:; Reiaçõe::; Exteriores. 

(\lmnüssão c, quamlo pensai quo tlH ~seu::; 
labioil devessecahir ae:cplic;tção de que tinh;1 O ~~·. !l.r.:;:.e8idente-Tem a palavt'a , 
necessidade urg-ente e iu~di<WGl, qn:1wlo o Sl'. Port:il'.t do Lyra. 
pensei que S. Ex:. viosse expor o motivo p!ll' 
que . approvava. ti. emenda, q_ua.udo os outros O !:i\ !I.•. lP"ei·eira de Lyra volta 
eompnnheiros de C,ommíssã.o ;.~. -rejeittHam, á.'tt·ibunit par:n f•zcr mais algumas considera
S. Ex. dBclaron que o momento não era op- çõcs Cf.O. re!élc;ão á maimoia em debate, por não 
pot·tupopara. dar explicações. Oh! Sr'. Pre- as ter co:upLetatlo na. ultimt vez q_uc occupou 
sídcnte, então, qu.al8erá o rn:.mento nzi.ttlo o u. a.ttençâ0 da C:lma.rn. 
opportuno paro.~ que as explicações nó sen- F .. z ligeir~t ~yntheso do sou anterior dis
tido de encan~inhar as votações possam ser cu rti<J e mostl';t aiuua a necessidade da reorga
dadas '? nis1r-:;;e a Secreluril~ do Exteriol' e os servi..;.. 

Mas a sorte tlnho. reservauo uma · pas- 1 ços de !la. decorrentes para n. desenvolver como 
::agem .i.nt.eJ·essante; ó qu. e·. pou. co. s . mimltos I 0.1'gfi..o uo. delic. 8/.lo or·g. ar . .lismo. da represen. ta.. depois daquelles em que S. Ex. se levantl\l'a. ção naciona.l no estt•a.ngeii'O, para. onde volta. 
}Jara declarar qu<;~ o Inon:wnto não era a:~.auo o trabalho de sa.grados inleres::es do pa.iz . . 

· para dar explicaçõe::;,' S. Ex. assomou a tl'i· .A sect·et<u·ia., sob o ponto de vista. da com
, hun;t e deu explicações ao Sl'. Bi:l.rbosa I peteuciu. e dedicilçâ.o tlo seu pcsso~1l, está per-

Lima! . · I feitamente' organizada, mas muito deixa a 
A minha reclamação, entreta.nto, tinlla deseja.rquantoá ttoliciencia. dt~ seupessoale á . 

.tolia a razão de ser, porque o parecer sobre a exig-uidade ·dos seus vencimentos, ·Refere 
emenda do Sr. Pauh1. Ramos não é j>are-1 que desde 1895 já se cogita v~ da. necessidarle 
cer. da r•eo,·ganisação. . 

O chamado parecer consigna. além disso LernbC"a medidu.s -~tomar com relação aos 
uma inverdade quando diz que tocla a Com- serviços, determinando créação de legares 
miss5.o, menos o sou relator, opinava contra. quo, na opinii1o do oradot. veern preencher 
a a.ppeovação da emenda. . lacuna:; existentes. 

A Commis~ão compõe-se denove membros; Passa a occupa.r·S<) ttas legações, da sua 
o rlestes, sete apenas assignaram o pal·ecer importancia cowo orgãos políticos e sociaes e 
sobre o Orçamento da _Marinha.; por con- do seu valor como agente do desenvoh·imento 
seguinte, a Commissã() uão foi toda contra a do commercio internacional. 
emenda. Occupa.-se do:, consuln.do8 contestando .a 

Deante da duvida, snbe V. Ex. o que fiz~ funesta. doutrina tle só serem conservados os 
Resolv1 não tomw parte no. votação, e como consulados que dü.o renda. 
o regimento impede que um Deputado, ei!- Depende a conveniencia de ter·se um con
tando no reci:ltO, deixe de toma.t• parte nas sulado geral em c<tdt~ paiz com que o Brazil 
votações, aust~utei-me, sa.hindo temporarin- tenha relações, consulado remunerado e occu
mente do recinto, e a.pr·oveito a. occ;i.üã.o pado pot• brazileiro; e sustenta. que as duas 
par::t dizer quo esta ausencia foi instantanea, classes diplomatica e consula.r -· podem ser 
de poucos minutos; e não uma ausencin. de fundidas com va.nt;1gem para o Tllesouro e 
dous ou t1•e;.; mezes, como fuzern alguns St•s. p&.l'a, :1. llefeza de nossos concidadãos e de 
Deputados, o, por signal que, quando tle nossos interesses no estrangeiro. 
~·olta, fpequontam as sessões pot• tres ou Ih1z c0nsiderações sobre pJlitica geral e 
quatro dias t) ~:ã.o zelossissimos (ríStJ) dos cum- termina dizondo que o Sr. Serzedello Corrêa, 
primentos dos deveres dos collegas e muitas quando om lti97 fazia opposição ao Governo 
vaze::; até fazem ret'el'encias expressivas; do D1·. Pru1lente do Moraes, u.o terminar um 

Sim, Sr. Presidente, a minha ausenr.ia. foi dos sens bellíssimos uiscursos, lombrava um 
cul'ta., rapicla, instantanen., telegraphicn. até episotlio da epopé;1 de Homero, .em que o 
:oi quizerem (hilm·ida,de) desde que passou o velho Laerte, tendo o filho no throno, que 
momento de votar a emeuda, aqui me achei cite havü~ occuparlo, fôra, longe dos fastigios 
de novo em meu posto, cumprindo o meu da côrli:J, viver · singela e modestamente à . 
(l\wer, como faço todos os dias, porque não sombra do arvoredo que ihe ficar·a de herança 
sou ave dG arribação ; concorro para as vo- pJ.terna., e f<J.zia. votos para. q_ue o Dl'. Pru
tações, concorrendo :pal'a q·ue os trr.\b•t.lhos dente de Moraes, ao terminar o seu governo, 
parla.mentares tenham seu regular anda- sahindo do fausto elo palacio de Friburgo, que 
mento, certo de que presto serviços, pro- ta-nto contrasta com ~a 1nbre~a da nosso rwole· 
curunclo bem servir minha patria. (Apoiados;) téwic.tdo, fosse ser o Laerte de Piracicaba.. 

Caruara Y. V ..... . ~:L. ··--- ·- -"""......._""""' 
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O::; votos do S. Ex:. fol'a.m Ctlmprídos: I vt:mcimentos. para. tratar de sua silude.-.A' 
; o Sl'. Prudente de Moraes lá. está vjvendo Commissão de Petições e Poderes. 

e~ta, Yicla :simples e modesta, do heróo de '- ~ 
Homero. O Sr. §er:ã~€HlcUo Coa"Pên. -

A exemplo do Sr. Serzedello, tmnbom vem I Sr. Presidente, em nome da Comü1issiio de 
fazer um voto. · Orça.mento desta Cas:t, venho ap1•esento.r um-

Teve a. fortunn, ·de o~servnr• dn.:; jancllns-clo projeeto de lei da rnuiot• importancin., de ca
palacio F'riburgo, em 15 de novembt•o c~o rücter profundamente governamef1tal, anlo 
1898, o mo:Jo por que _o poro, qne enchl<"!. as cil'cu mstrwcios qno so estão. <lesenrolnudo 

- litferalrilente n. pl'a~~à, recebia. o cidaQiio que m. princi pai 1waça. da. Republica, esperando u. 
iu. P:ssuinit' .b governo e o cidadõ,o que o a~abava Comm-issilo de Orçàmento, esperando o G o~ 
de deixar. Si foram condignas .us mP.nil'e"ilta~ vorno ela, Hepublica, que . t5.o grandes csfor· 

>ções feita-s ao p:i'imeiro-:o illustre Sr. Dr. ços es tà n. emprcg·ar para. reconstrliir o cre -
Campos Srtl!cs-o.s . mnnifeslo.çõcs· feitas no dito nacional, do patriotismo do. C<tma:r.v,, :\ 
Dr. Iirudente de Ivroraes nltingira.m ús l'<<ias comprehensão exacta. do mome11to actna.l o <t 

·- dodelirio, assumil'am as proporções de nma. a.pp t'ovaçiio do seguinte projccto de lüi, quo 
a(jcla,mnçüo, foi uma verdadeira. apotlleose l deponho nas mftos do Sr. Presid(mte. (l1I1~ito 
Homens de todas as condições c de todas us vem.) 
idades,· mulllel'es, cri:.uwas, todo povo que 
cnchict. a pruça e n.pinlln.vn-se nas .ianell~s Vem ú. fiie.~á o vae a. irnpf'imÍl' pa,t'a. OJÜ!'OJ' 
e sacndas, prorompia em umn. <tcclamaçao na ordem dos trabalhos o seguinte " 
estrepitosa, victoriando o honrado cidadão 
que deixava o gov-erno, que naua tinlln. a d<'l'l' · 
e quo sabia. do pa.ln.cio ,préside ncia.l nos braços \\ 

rRO.JECTO 

llü. multhlfí.o, l'eccbendo assim essa lwme- ' I ,,~u N. 1-17 - 1900 
nn.gcm ·da alrn[L 1wc ion:tl agradecida, como 1 

um protesto elofju('.nl.e e subl imo 6. guerra, 'ltrto i' i~a o Govcvno. ct ?·ecnlltcl· em conta 
sem teeguas, que a opposiçilo parlidn.rin., cégn, co?Tente ao 1Jancc; da Repv.liZ:icrr., ate a 

.,. e . in~xora.vcl. tizer·a á su:.t administração somma de 1. 000.000 esterlino (lo (undo de 
· honesta. e pa trioticv.. gamntict creado lJBl(t lei n. 5 81, de 20 de 

O voto tlo oralior é t"JUC o DJ'. Campos Sallcs, }ulho de de 18D9, com, o flm ele attxitim· o 
quando termino o seu governo, encontre no comiiJC?'cio · 

·coraçã.o do povo o mesrno cnrinho, n. mesma 
grathlã.o, que encontrou o ~eu a.nteces~or', e 
quo volto parn. SlHl. fazenda do B:mhnrão, 
niio como o velh0 LaHtG, para terminar 
mod'esta.mcntc e:s seus dias, mns como Cinci
nato, o pnkiola romano, ~:~ . c~perat· que o 
povo, termin~lla. a. incomp:üibilídttde consti
túcional, o vá buscar novamente pum collo· 
cal-o no supremo posto de primeiro InngistraJo 
da Ropublica. (Múilo vem, muito bem. O o1·ad01' 
c ctonp?·imcntaclo p~tJ ;; DepHti!tlos presentes.) 

li"ica a discussão acHada pela hora. 
Passa-se ú hora destinada no expediente. 

O §1•. ~~n Seca•ctt.arii.ll (seriJindo de 1°) 
procedo á leitura. do ::eguinto 

EXPEDIENTE 

Oficios : 

O Congresso Na.cioua.l decreta : 
Art. 1. o Ficn. o Governo antoriz.-J.do a rcco· 

lber em conta corrente n.o Ba.nco da H.epubli
cn.. ate n, somrnn. de 1 . 000.000 e5ter1ino do 
fundo de garantia creado pela lei n. 58!, llO 
20 de julho do 1899, com o iim de auxiliar o 
commercio. 

Art. 2. o l~e-voga.m·S~ as disposições em 
contrario. 

8[1.\a das sessões, 12 Õ.11 setembro do 1900. 
-Pa.Hla G~timct,·aes. presülcntc.-Ser~eclelto 
Conêa, r cla.tOl'.-Nilo Peçanha.-F1·anciscv 
ScL-li?·n.ncisco SallAJ>.-Elias Fauslo.-Alay· 
1·inh.-U. de Esco'bm·. 

O S~·. lF.a.•:uú:':isco !§á- Vem jUS· 
títlcnr um projecto de lei, autorizando o Go
verno a conceder au:x:Uios ás viceimas da sccca 
r.lo Ceará. 

Do Sr. Deputo. lo Toi~c:irn. de Si, conlmn- Fa~; n. narraçâo dos houores d.cst"n. cnlami-
nicando q. ue, anoj,tdo c. om o fallecimento de} dado, qnc estó. levando á miserla e á.. morte a 
wa cunh:lda, deixn, de comparecer ás sessões. população daquelle Estado . . 
-Inteirada, mandou-se desanojae. Lê um trabalho do .fa.llccido Senador Pom· 

Do MínisLerio tla, Induslria, Viação e Obras peu, em que so parece ver quo as secca.s so 
Puplicas, enYiundo o requerimento em que o teem reproduzido d •_l seculo a seculo, em épo~ 
agente do 2=t cla.f:'so dto Es tr·a.du. de Ferro Ccn. ca.s perteit<1.mento pel'iotlica:s. · 
tral do Brazil, Joaqüim Julio Alves da. Si!\';), Si nssim t\ a scccn. que se annuncia agora 
pello a concessão lle um anno de licença, com temerosa., correspnnde a uma das mais terri· 
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SESSÃO EM 12 bE SETEMBR'O · DE 1900 

vGiS do seculo passado, a que a,ssolou o norte Sala dos sessões, 12 de setembro de 190Ó.-
do 1791 a 1794. Frer.le?·ico B1wges.-Francisco 8á.-Jotío Lo· 

Püra patentear á Camara os horrOI'GS que pes.- Vú·,r;il~o Bl'igido. - Se1'(JÍO s~tboya.~ 
se estão accumulando sobre o Ceart\, lê um Gonplo _Souto.-Josd Avelino. - Gonus de 
tclegra.mnm do governador do Estado, Dr. Mattos . -1tureliano dos Santos .-Martins Tei
Podro Borgef-!, em que ce descrevem todas as .(l.:cira.-'-Nilo Pepnha.-Se.,.zedello Corda,-:. 
::;ccna.s tristíssimas ele qqojtt 'está sendo tllea- Perei1·a Lima.-Celso (los Reis .-Anr;elo Neto. 
trO aquclle populoso . Estado, e em que . se -Eipülio Fir;uei1·edo.-Hen;ulano Bandeira. 
P ·~rle o· auxilio üa Unif.i.o pat'l1 ser mioor:icb. -Panmhos IllontenegJ·o.-;F'austo Cardozo,._ 
aquolla. onor·mo desgraça, dundó~so trabalho B_ricio Filhó.-:-Aú.rJusto Severo .. - R.oclotpho. 
aos indige-nles em obl'i\S qne tenham fim uteis, 1>aixtío.-Vi,· ia to ll1asca1·enbs . .....;. Malaquias 

.enmo estradas de :forro. e re;;ei·valoriôs tlo Gonçatves .. -Jotia_ Oayoso.-:-A.r,·oxellas Galollo. 
agna. . . . · · -A1·au}o · Gôes.-RaynwndO de. ilii1·tmda.-

Esto auxilio du União n16 ó nni ·fa,vol'; c r-~~i .:; ·.Domingües.-Gtt.'iWo d_& Cunht·.-:.Pi
unw. cbr·ig-nção qne :L. Constituiçüo proviu; e nlwím .Junio1·. -.Oscw· Godoy. -,.R'-f«l Barroso • . 
em auxilio de Stll\ óp1nif\.o lê um parecer do -:-!Ie?·cclict dc3 Sú.-Nelson de Vascot~cêllos,...;;. _ 
D1·. Carlos de Cn,rvalho. E' mais do qne nmtt Gabdet Salgo.do.-Auf!HStcL de Vasconcellos.-· 
obr·igat;ão. E' um dever de ca.t·idadc, de al- Barbosa Lima. -Alfredo Varellq. - ·1J1m·çat 
t1·uismo; é. üm::t. man it'estação glorio:;~\ tla. so- Esco"Ja1·. -A~weliano Bm·bosci. -Soares dos 
Iidarie.Jadc e dc:t união de todos os lm.\zi- Scmtos.-Sú F1·eire.-1Tenriqtte Lagd'en.-E's
leiro~. · memldino Banrleint.-Ermi1·io Uoutinho.-

Hecorda quo na uHimasecca, a do 1877, o go· Pl1.clua Rezende.-Landulpho Magalhties.
vcr·no do Imperio gastou cerca de vinte e oito llfontei1·o d.L S ilvei1·a.-Sampaio Fenaz.
mil contos, mas quo di8SO ficaram bens para Sflt!J?'O Dias.-Felix G-aspar.-,Seabra.-Ro
o paiz, represen.tado::~ por estrn.ufl,s do fMro, clolzJlw .r11Jl·w.-11iayl"inh.-FJ·ancisco Sal1es. 
que ainda hoje são renda da União. O Cen.rá, -Oninpos Ccwt ie1·.-Lamartine.- Rivr.clavia 
}Jois, mtcl.:t ficou devendo. Libertou os seus Con·êa.-Theop!Lilo Ottoni.-Olegario J1:Iaçial. 
Pscra-vos, e, entret::mto, ficou pagando ao Im- -Edtc.anlo Pimentd.-Esteu{h Louo.--St~binQ 
porio a sua quota para o fundo de emancipa- Barroso.-Al(redo Pinto.-Germm1o Ho.sslo
t,~ão. Os seus filhos, emigrando para a A ma-' cher. 
zonin-, augmeutara.m e engrandeceram uquel- · 
hts terras br·~~ ziieil'as, e aind<1 hoje estão O §a·. Neiv~ (')-Sr. Prcsideute, si 
tltl vez lá conquistando, pela su :·.~ tenacidade, eu soubes::e bem :.~ lingun, france1.a., começario. 
pci:1. smL aunegação e p·:;lo seu patriotismo, com um proloquio fhwcez. Hrt pouco me 
mnn. llO\'a cstt'clla "(lnra <1 constelbçiio elo dirigi a um collega, que suppunha ~oubesse 
llrazil. mais francez do que cu, o quo ó natural, por• 

Espera, pois, üa Camara a appl'ova.çfío tlo que 011 nada sei, c inqniri-lbe como se pro-
peojceto. n uncittVtt Chacun c' sa place ! Elle pronunciou 

(Muito bem. o orado,· d abraçado c felici· isto, mas do um modo t:1.t que cu fiquei na 
t ~.tdo pelos seus coltegas .) duvida como se escrevia. 

J~llt[O, Solottrei: o-h-acha.,. C·H-H Cf.m,., 
Fict\ sob1•o a Mos:J., ato ulter·ior deliberação á s-ct se, .•• p·l-ct z1la •• .' c·c ce ••• 2!lacc. 

o seguinte (Riso.) 
Eu Sl-1i que <\ cous:~. começa por chá. (llila

,.idafle.) En tenho visto es1~t· i pto osso pro
loqnio; pensn. vn que a trn.tlucçiio clessa phrnse 
em -cada um om eeu logttl'. O povo, de 
onde eu procedo, f.)S:)C baixo proletariado que, 
<oito.do! catla vez· fic~L mais abatxado, em borRo 
não se rcbn,ixe, o povo traduz do seguinte 
modo : ca.rl<t macaco em sou g:llbo. ( Ilila
J'idaclo). 

PH.OJEC'l'O 

O Congre.~so Nacional resolvo: 
AL't. 1.° Fica o Poder Execntlvo autor'iza.do 

n. despender ate lO .000:000$ pn.nt soccorear 
ús populações do norte, fl:lgelladus pela. seccu .. 

§ Os soccorros serão distribuidos peltt fól'· 
llH\ que as circumsta.uclns cJoterminàt•em, de
vendo preferenlemente ser executn.dns obra.s 
do utilidade publica., em que sejam ompre· 
gados os indigentes. . . _ 

§ P~rn. tt execução dsstn. let serao pelo 
Presidente da Republica abertos o.~ proeisos 
creditas cxt.raordinarios aos Minhterios l:o 
Interior e do. Industrin, Vinção e Obrfts Pu-
blicas. . 

Art. 2. u Rev:ogam~so as üisposiçí3es em con
trario. 

A cj::tmara. dit: cada Deputado ·em · seu 
posto. 

E' assim qile nós vimos hoje, nesta hora 
solemne do expediente, que dá logar a alguns 
expedientes. o Deputado, o nosso I-:e H.oy 
Beaulieu, o econnmico tlos ccouomicos, o 
Sr. sew.ldello Col'rêa, causa. rara ! som pro
logomeuos, sem prophecias, sem inlrotlucçíio, 

( ·} O orudot• n~io r trv iu es Ltl discnrsJ, 
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sem exordio, sem argumentaçü.o mesmo, 
·.entrar uo assumpto, .sacar um pro,jecto que 
se diz, ou melhor, que diz elle, é ele gran1le 
valor na emet•gencia. actual por que estú. pas
sando a. Nação, ler e euvial·o á Mes<\. 

O Govemo, com CBt'teza não é indiffercnte 
a este pt·ojecto, ta.nt!l mais qunndo é elle 

_npt·esentado pela Commissão todo. (isto é, tL·dn 
menos um). Esse projecto tra.z o . cunho go
vel·namental, pois é S<tliida qual a ligação que 
lla entt·e o illu)tre .rcÍJraseata.nte·do Pará. e o 
nã.o monos illustre Ministro da Fazenda. 

E agora é o caso do ÔiZôl'·Se ; poetas pm· 
poetas sejam lidos, pJeta.~ po1· poetas entendi-

- fios. (Riso.) Este, o actua l,occnpa a past:t da. 
Fazenda; o outro, 'com brilhantbmo não 
menor, occupou tamb;:.m a mesma pasta, o sa
bemos o;; talentos qu e~ sã.o peculiares a S. gx. 
que ainda. houlem tle modo açlmiravel com~ 
lHtteu a ideados bJt.us-eombateu '? ! Não sei 
bem si cómbatetf ou,_si defeudeu. Sou pouco 
cnten'dido em tnes assuruptos. 

Sr. Presidente, nesart posição, S. Ex. de
monstt·ou . a necessidade que h(), via- não, 
S. Ex. não demonstrou a. neces:iidade qllc ha. 
Yia.; S. Ex. aventou a idé:1. de üecessidade que 
lnweria. ern se dar ao B;tnco da. Republicd. a 
quantia. dl~ muitos m ilhõ ,~s estedinos. 

Com certeza este banco não é aquelle com 
q a em o Governo eu tt·ou em accordo h a pouco 
t.empv. N;lo entendo bem destas cousas, rr.as, 
parece-me que não sa refor·e com ceetc~::a ao 
mesmo banco, e si é o In(·smo to/.!üw· quest-io; 
si elle pede um auxilio, si reclama do Go~ 
verno um soccori'O ás suus necessidades, 
então volti'l~os aos tr~mpos ülos e eu, que 
fui rlaquelles tempos, não po3so deixar de 
n.preciaL' e~sa entante conliale que sern pre 
existiu entro o Governo e o banco. 

0 SR.. ELriOIO Dli: FIGUEilWDO-V. Ex. p .t· 
roce ~peoccri::;ta. 

O Sn.. NEIVA-Sr. Pto')itlente, aqui, por 
tanto, o meu prezado amigo, _o nobre D·1PU· 
tudo p:~ lo Pc~l'á, andou perféltumento bem 
nessas questões cconomic :se agqra surgiu em 
Heguida. a. S. Ex. o nobre reprcsontame p!3lo 
Coará. 

S. Ex. tinha a :tlma. varada pela. flôr, dôr 
cruciante. vendo a. tel'L'tL arnada crestwla pt'lo 
EOl, quE>, com lal.Jureda!5 de fogo, torrava 
aquella teJ•ra tão decantada JJa phrase poetica 
do immortal Alenc,n·. 

E tal era, Sr. Pr-e:;idente, a dôr q m sentia 
S. Ex., que aqui entrou apossado de tanto 
peza.r, que nem pôde atteuder its supplicas 
que lhe dit·igi em nome dos pobt'es ma
rinheiro:;, que muitas veze~ naqnellas pla.gas, 
nas }\nga.dás, iam afoitos, zombando das iras 

ptivos, percorrendo assim, de nwdo corajoso, 
os verdes mares daquellu. terra natal do H· 
lustr<L Deputado. 

S. Ex. descreveu o pezar profundo que 
lhe ia n'alma e de que todos nó:~, brazileiros, 
no;; rosentimos, a todps compungindo, e-ter· 
minou apresentando um projecto q_!Ie tem a 
expL•essão de uma necessidade, de modo que, 
Sr. Presi(lente, nest<Çemergencia act.ual, em 
que a Ntwü.o tem de um Iq.d.o os Rottschíld, 
que esperam que a palavra do Governo seja 
curnprula no .llia 15 de julho de 1901, e de 
oatro aquelles que, de . oculos de alcance, 
na. phr<1se do talentosó, do illustrado, do ins
pirado Deputado por Sergipe, olham para o 
BL'àzil com vistns cupiclas ... cupidas, cupi
das sim, nao digo citpidas, porque a idéa póde 
SN' mal interpretrada e não estamos nos 
te~pos em que Venus imperava. 

0 S:a. GERMAJ\0 HASSLOCHER-V. Ex. esta 
fazendo opposição. 

O SP. NEIVA-Sr. Presidente, pec;o a V. Ex. 
que diga ao nobee D.eputado que me poupe 
(1·iso), nestas condições ergue-s~ aqui um pro
jacto de I O. 000 contos e eu, que acompanho 
o Governo, não digo, com todo o incondicio
nalismo do meu espirito, mas com toda o. 
sincera efi'usão do meu coração, com tocln, 
a boa vontade de prestar-lhe o meu auxílio, 
nã.o quiz nssignar esse projecto, para. o que 
fui solieitado por meu distincto mestre de 
latim, por aquelle que muitas vezes me tem 
tlado lições, por aquelle a quem estimo e 
prezo, e que me tem ajudado a, fazer os meus 
discurs·)S comprehensiveis, embora haja dito 
um prol'e~SOL' de minha ter!'a q ne essa lingua 
foi Cl'earJa para dOllS fins, Um pa.ra uizer desa.
ÍOPOS o o outro para dizer·se o que não so 
póde enunciar em portuguez. 

J\pezartlagratidão o.o meu procluro mestre, 
eu e~quivei-me ~~ assignar o projecto, cllja 
som ma está, creio, nn. proporção th secclt 
daquelles lcreeuos, daquelles açudes pre
cio::os e nocessarios, daquollas terras J'or
m0sas o salubres, onde os rios desu,pparecern 
e completnment.e seccos se transfol'llmm om 
vallos profundos; dnquelles tet•renos oode 
canta o sabiá nas mattaa quando a secca não 
mata tudo o onde, nos tempos felizes, altos e 
poderosos, de cas,lCa e luva!:! de pellica, se 
banq ueteam. 

Disse, Sr. Presidente, um presado amigo, 
cuja opinião a meu respeito eu muito aprecio, 
que eu estou tomando umas liberdades de 
dizet· á Camara umas comms, pela fórma por
que entendo, sem que nada me seja. dito. 

O SR. EDUARDO Ruros-Quem teria dito 
isto 1 

do mar imrnenso, o que muitas occasiões até O SR. NEIVA-Não sei; um amigo destes 
concorrel·nrn com ::~ou esforço e sua vontade zelosos; não gosto· de publicar nomes,- ando 
ener"gica para a liberda~e de seus irmãos ca-. pelas ramas nesses assumptos. _ 
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Pois bem, Sr. Presidente, eu que hei de tantos collegas entre outr.Js até alguns en

dizer aos meus amigos e. collegas ms horo.s fet·rnos, que vieram á Cámara hoje -C'oncorrer 
de prazer, sinão phrases melodiosas, abemo- para a morte dn. minha emenda., que tambem 

.ladas, como as sabe dizer o meu illustre con- era outra doente. (Riso.) 
terraneo e companheiro de bancada e repas- Mag as almas como a minha podem por 
sàdas de um se'tltimento dulcíssimo de um momento exacerbar-se, o cora('ão póde · enfra.::c· 
coração aberto a tuJo quanto é bom, grande quecer, Irias, passf:ladn. _a· onda, ·surgem de 
e g-eneroso? - novo, mais vivDces- outras melhores neste 

E é sómente em favor dos pobres e doa 11e- mesmo mar do Parlamento, e a.ssi.m,r,omo na. 
queuos que me afoito em dizer alguma cousa, jang!tda do Ceara vão os nurinheiros valentes 
e é sobre isso, Sr. -Presid.ente, quevou fa.llun- 'navegar de vela enCanada po1• .deaote, esp"e· 
do á Cnmal'a contra o despotismo da.s_mnio- rando prevenido;; as -muçlanças rapida.s que 
ri<ts; e quando digo, maiol'ias, naturalmente se dão . na atmosphera., . affectanclo muitas 
olllo para. a J)anca.da. mineira, que é a maior vezes os homens, e, assim tambem, é possível 
e é a que rudo esmaga ao peso do numero, e que eu attinjl1. fiO meu deside1·at1Jin. 
que além de tudo tem a seu lado aquelles que E' possível que a Camara ta.mbem se torne, 
estão :10 lado do coração, os seus coUegas·da além de econnmica e piedo::;a, amante das 
bancada paulista, embor:1 nMim procedam class:Os que mais de perto representarn o 
elles com um ardor digno. ele ser imitarlo. proletariado, seja o mat·inheir·o que se atira 
Por isso eu, ora esm'.l.gado nessas questões; ·por ma1·es bravios na dt3fesa das instituiÇões 
:poderei ao menos tet• o (',Onsolo de gemer pa.trias on ~~ombatendo pQl' aquillo que elle . 
dtt dôr cruciante . que me punge o coração reput;t sublime, emb()ra, consiJeremos um · 
que não é menos sensível para o infortunio e1•ro, ou tornando memoravel, nas aguas d_, 
dos pobres~como élastimavelecruci!1nteÜdôr Paraguay, a data de ll do junho, victor.ia 
que vae na alma daquelles que Ievarnm fixada em um quadro de pintor emerito, o , 
longos annos a econornizm• collocando depois depois reproduzidt~. na nossa. momla. p:tpel. 
as sommas juntas em instit~ições banca1:ias o SR. MALAQUIA.S GoNÇALVIll:l - lS3o ó al
que, de. momento, pelo .movu!lento cam.bw!, lnsilo. 
:pela~ ag1taçõ~s com~ercmes, sao suscepbye1~ 0 SR. NEIVA-Não é illusã.o; possogaran· 
~:i~:e~~em neste msta.nte so!frerem dore:) tir que ha ;u~ quadro representando a vi-

Etl ta,mbem sinto, não a suggestão dos sa- ctorza do RwCJtttelo. 
ques dos bancos a, cujos fundos o Governo vae ~ SR:. MALA.QUIAS GuNçALVEs-Agora é al· 
lastrar com a quant\a ela um miltlão de librils lucmaçao. 
esterlinas! O Sa. NEIV.A-E' a mania da época: quan~ 

A Ca.mara tambem entristeceu-se ouvindo do um individl!O ni.i.o vae na. onda esü allu· 
as miserias, descriptasde modo eloquente pelo cinado. · 
nobre Deputado pelo Cear~. por que estão pa.s- Si a Cnma.ra determinasse uma qU1.ntia 
sando as populações da terra da lllz. fixa que julgasso o preciso para soccort•cr as 

Felizmente o reverso deste qnadro é a pre- populações Jo Ceará., o Governo recnsaria o 
senca quasi tota.l destas duas bancadas, com ns auxílio; IDt\S mn fórma de autol'izaçfi.o accei
quses hoje fnnccionou a Camam,o quo foi para tar·h embol'n. sejam 10.000:000~000. 
mim um motivo de jubilo. F;:;sas duas ban· Já. no anno p.zssado recusou cerca rle se1s-
cadas, colossaes pelo talento o merecimento e centos contos para quatro Estados . 
. nelo numero, n.lli estiveram qu~a.si completa- Sr. Pl'esi<lonto, a hor.:~. est.i~ qun.si n. ílndo:r 
mente occupadas, e sobrr;tudo fez-me bem o e ttindn. uã.o entrei no a!lsumplo f!llB me traz 
desvelo com que alguns dos de. sons repre- a tl'ibuna, na fundamenta.,;ão do pr·ojecto, 
sentantes protestaram contra o abBm'rlo, de que pretendo apresentar, corno nm protesto 
q11e não sou absolutamente culpado, de pns- contra. um erro de ]nterpretação rle lei, que 
sarem-se tantos dias sem que tivesse logar a a.ft'ecto. ele modo _prejudicial os interesses dos . 
votaoã.o da malfadada emendn. favora.vel aos operarios. 
patrões-móres. Vi hn. poucos dias em uma. folha. desta Ctt· 

Chegou-se ao extremo f!e se rcqucret• yo- pit d, Ull1<1 ordem ou consu. que melhor nomo 
tação nominal para aquil!o cuja votação se tenha, determinando que não fosse pago o 
tinha annunciado symbolicamente. Vmva.vel vencimento n. um opcrario, creio qno da. offi-
empenho ! Gino. da Im11rensa. Nacional. _ 

Comparticipei simultaneamente das r1ores c Senhot'ês,uüo é de admirara minha presença: 
alegrias, e assim ê que seoti o coração extre- nesta tribuna em defesa desEes operarios ou 
mecer de pezar ante a situação afllictiva. do typographos, ]JOJ'que dles Eão os meus com
Ceará, como ante a -'situação temerosa do pa.nheiros de tlrte; foi nesse traLalho que co
commercio da primeira praça do Brazil, e mecei a. minha vida,~ onde fiz a minha e-scola. 
como e:i:remeci de jubilo com a preseuç~t~de política, 
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. Assim, fui praticante gi'atnito, interno, ef
.fecti:vo; fui amaonense, ~~~ oil1ciul, primeiro, 
director de secretaria, etc.; fui sur,plen te de 
subdelegado ede delegado e chefe de policia 

· interino; ·fui eleitor, juiz de paz, vereador, 
deputado- provincial, estadual o Deputado 
Federal; mas, venho da classe que ora. e 
sempre . defendo, tenho feito a · escala, 11:Io 
andei aos saltos. . 

Não me alimenta interess3 algum íncon-
fessavel, nesta defesa, corno niío me alimentou 
inter;esse desta ordem, quando do fendi a 1)1e
didn. relativa aos marinl10iros, nos soldados, 

estes não sfí.o eleitores. 
Faço esta declaraçã.o, porque já. ouvi di~.-w 

quo a minha intenção era enviiu' um cartüo 
11e visita aos mous eleitores, e de nltissilll<\S 
regiões baixnra m citações de livro estrang·eiro 
endereçaclasa .mim, e que aqui foram- lida.~. 
• Vê-se ·a improcédencin. cle::;ta affirma.çã.o,, 
desde que se verifique que os marinheiros e 
os soldados não são eleitores. · 

lia; dias, n. medida relativa nos interesses 
dos soldados foi por mim deí'endidtt calorosa
mente, sem que de minha :par·te houvesse 
interesse algum pessoal. 

Trata-se neste momento da _ causa dos pro-
letarios. · 

Vi, como eu j{t disse, em um elos jorno.es 
desta Capital que o Governo determinara que 
o operario, que, por ser jurn.do,. não compa
recesse ás· ofiicinas da Imprensa Nucionn.l, 
perderia o vencimento. 

Ora, Sr. Presillente, isto é nma injustiça. 
(Apoiados.) 

O operar i o l'ê-se nesta alter-nativa: ou de 
faltar ao seu tlever de cidadão, não compare
cendo ao . .i m•y; ou do porder·, durante dias, o 
seu salario, u.nico meio de sub:;istencin. de 
quo elle poderá. dispor. ( ;lpoiado.~.) 

Como oserviço dojury é oscrvico cleilor.,l. 
Não seria par~. desejarmos qnc todos compa

recessem. ús eleições, que a vontade popula.r 
se mamfestasse nas Ul'll<ts o que pu-
1les5emos dizer : «fomos eleitos l1 .\lo poYo em 
lides n.rdor·osat;, em luctns renlliihs, ·difnceis 
r.le serem vencidas ~ 

Não quero dir.er que isto não se tenha jã. 
veril1cado. 

Mas, Sr. Presidenle estes o_porarios não 
de·vem ficar ~1ssim privados de receber os 

:;c : seus salarios. · 
··· Não sei si ha lei neste ~entido; mas, si não 

ha, eu, por ('ste projecto acautelo os intr:il'
es.ses dess;t gente, que póJc ser pobre, quo 
pode sen t1r faltn. de toclos os recursos, mas, 
·qno é honrada, não fa.Jta. a sua palavra; esses 

deixam nrrastar, embora .com sacrificio 
pelas intimi:JUÇÕ3S nem pl'OllleSSUS: é O que S~ 
póde clutmar n. pobre honrada gente ; porque 
o.caractol' nU.o se mede pela. elevação do inclí-
vhlno. · 

Foi pensando nisto qne me abalu.Ucei :1 re
digir o projecto quo tra:go á consid.eraç~o dos 
meus illustrescollegas. . 
- Si elle estfl. mal redigiüo, abi temos a Com
missão de Redacção; si é inconstitucional 
ahl esli a Commissão ele Constituição.; si• nf. 
feeta o erario ahi está a. Com missão de Orça-
mento. · 
.o 'Srt. B.uú;osA· Lii\IA ~ o· que pólle acon- · 

tecer, 6 fica.r nn. Commissã.o sem pai'ecer. 
O Sn. •. NEIVA- Não · fica.rh ;··sou regimen

tista, e no dia em que se completar o pra.zó 
t·êgimcnta.l-15 dias, requc1'erei :1. sua inclu
süo na oi'dom do dia.. 

Não sou c:unadstlt · do Regimento, como o 
era o nosso iilustl'C amigo, o Sr. Coelho 
Cintra, sn.mloso àmigo, e quando digo sn.u· 
doso, é p;ll'a. exprimir osentimento que me 
vae na alma pela. sua ·Iamentavel auseneia 
deste parlamento. 

Quando chegar, pois, o fim dos 15 dias 
pedirei a palavr<.1 pela ordem o pedirei a 
V. Ex. qne, vü;to não ter esse projecto 
obtido parecer, V. Ex., Sl'. Presidente, o 
:ponh::~. na. ordom do dia, pois a Camara certo 
o antendcr•á nssim. · 

Ahi vae o meu prcijecto que não é apresen
tarl o colll bons auspícios, visto Ü' â. Mesa em 
um dia em qne se f'allou de desgraças de toda. 
a cspecie, ch~ deffgraçt... procluzicl.1 pela terrível 
secmt do Ceará, dt1 desgraç'1 que aco.hrunlla 
aos pol,l'\'S, da. desgraça qu0 peilê.t. sobro os 
nossos bancos. 

Elb vae rcpnsmdo de tanta (lôe que cu 
l'Oceio que, nlimll, clle receba, níi.o a morte 
por nrm:. votação, mns uma morte, como 
nq uella. pena do vir.l:1 q ne deram ao assns· 
sino do Rei J-Iumbel'to, :pe11:1 de vida qne é 
um ou tl'O meio do m01·te, n maia bn.rlmro 
flUiÇá. 

Tenho concluído e J:eço desctilpa a V. Ex. 
por tor occupadó él. tribuna em uma hora 
tfi.o a..leantu.c1a, canç<.l.ndo a n.ttençúo do illus
tres collegas que tlzeram a . honra. de me 
escutar. (Muito vem, muito bem. O omdo1· 
é cwnlwiment(!do.) 

Fica. sobre a MC\sa., até ulterior tlolibernção, 
o s~Jguinto 

PRO.JECT0 

o Congresso Nacional rasolve: operarios não voltam a traz, e quo.ndo dizem: 
<.;voto no senhor» cumprem a sua palavra. 

São homens pobros, mas em geral peobos, 
sérios, cumprem o que prorncttorn, não 
mudam de opiniã.o da noute :pa.rn, o dia, n~o se 

Art. 1. 0 O Govol'no expedirá as suns or
dens parn. que nã.o se.i::t.m descontados em 
seus Ycncimcntos os empregados o operai•ios 
que f<tl t;,rcm <is SlH\S repartições ou offlcinas 
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orn virtdd~ de s~{.viço. l?:ratuito obrigatorio, ', tencia elo Su1}remo Tribnr:nl Federal . e quan
como Q" 0

0
Ju;y, ~ ~lm_çoe~ e m~tros,. _ i elo e~to julgue culleetivamentc,.~: ... na fórmà da 1yt. ~ · h.ovooam-so "s . d1sposJçocs em; Constituição e d<lS leis e•i1 virror sejam pro 

con t'i; r~o: ~--,- , .. · i f'-'~idas . co~na rn~esença de IO:peio monos, do~ 
. S<tlu. u~:s. se~soe~, 12 de sctenllJeo de IDOO.-: JUizt·S rlc5rmpedtdos daquello tdbunal, e da 
J, A-• .1\e~va, _ t-0ut!'as providencias· · . .· 

. ! Disoussã.o. urlíca d,~ · indicação n 30 A -de 
_O §.r. _ J?g•.esiden~t·.~ - E~trtndoj HiOO, estabelecendo as rerras n set•nit·-s~ no 

ft~leu~lladu. a llot·a, d~}signo para ân1anllü, o.j exa.~1e, di~cus~1o ~ .. voü{ção do r~·ojecto c!Q 
s--~tn~te ordem do dw, : . · . I Cod1go Civ11, orgamzado pelo Dr. Clovis Be.-

Ia IHJ.rtc,até ás 2 l/2 horas, ou antes: . v1laqu~, <~ corr~it~ do Governo~ C?~l os . pa~e-
Votação do projecto n. 00 A,. de 1910, ,are . I ce~~s dn, Cor~u:m~ao de Constllmçao_,. !:-egls

ce:· sobre emondn.s na 2a di~cuc:são do prrr-\la.., ,~o. e Jnstlça e em<'nJa da CommJssao t.le 
.í~~d~ n. DQ,, ~e:>te n.nno, q~e 'r0orga.ni~a~~tP~l~cia._; ,- . .,.. · . · 
JUSt:ça• <!_o DistriCto Fcderai. (di.scussão unica);! 2 . .. c}Jscus~au .,do pr~~edo ~1. l1v, de.1900, 

Votaçao do projccto n. 73 A, tle 1 goo, com 1 &l~~~~~:a~do o ~ oder:_. hxecuü yo ~ abr1r .a.o 
p:we~er sobre a. e_ menda oiferecida em .. 3a dk-1 M!.L:>~ -~rl~. d:s hGl~çufs E,xtorw~cs . o cred~to .. 
cu ssa? n.o P!OJecto, u. 73, deste atulO, que ~e 80 . 000;1>• --m~rnoe(l~ ~ouent~, SU]~1)lementar 

·mantem o t1tulo oe en•7enheiro n~orrrapho\''o art.7ü, n. t, tlaki n. 65~, de 23 de no-
aos nlomnos da Escoh Pglyt'3chnicrd~ capi-jven;tro ;1 ~~~8901; .• , ., ' . · . · . 
t-,;l Fedem!, que terminarem os estudos do, 2 U,J.~cu,::,.,uo uo llOJe .... to n .. 119, ele ~900, 
cm'SO n·cral de accorclo com o reaul<>n"!en•o I a.t:t~r~za~do o Pot.er ExecutiVO a abrlr ao 
do 1sc.:i6 (B:J. 'discu3são); o "" • ' ~ Ml~lSt.erw da Fazenda o credito . esi:ecinJ de 
C~ntinnação da 3;), dit:cussão do projectol4:9~8.~~~:·,pnr~r;:l ~amontoda-~r~trtJ7caçao ao 

n. 10 B, de 1900 com parecer sobl'G emerid<IS I ~n~o·: '~r.:.:; a o ~la. ~.ua.rda .e eon::o~::rv a.:,ao da f<t· 
a[H'€Sentadas para. 3" di"~ctl;;"=i,n tio p"oi •c to 1.et.d~• co;:, DOLtS h.tos Jose,Jouquiin haymundo 
n. '10, deste anno, que o:"Qa ~~),' Ú.ecei tu: ú~{·atl 80!~~ 11; !1.0 ; _ · , . 
da.ltepublica pnra 0 exer•.::ic:io de lDOl; v' C!l~cu~Hl.O ao proJecto n,. 97, de ~900, 

Coutinur.<)io di1 2" discussão do pl'oj,cto a~to.rtz:t~lc,o o" Po:..cr Executr.vo a. a.br:u· ao 
n. 87, do 1900, man(L\ntl.o obsorv.,r vaÍ·h1s ~m1stc:r:o da l• uzenla o cred1to cspecml de . 
<lisposições pnra fiol execução ela lei do casa- t7.:2l17$0SO, pari~ occorrer. 

1
ao. pagamento das 

mcnto civil ; c?n~as u.o mn.ter1n~ forncCI,r .. o a C;tsa. c~a Mo~da 
Co~üinuaçã.o da 21 discussão 00 projccto e~n .J·~nm~o de ~89~, pela. '1 he Bra.;;tltcm C.on

'Q • Sv, do 1900, regulao do o sor·tcio milit:.tr ; tut~~ts f~1 1J~:;_atwz~ ' , • 
Continuiiçüo da 2·• rliscnEsiio do ]H'Oj(lcto 3 ~.:s .. U::;;,ao do P,lliJecto n .. 104, de ~OOQ. 

n. I 78, de 1898. do Senado, com 0 parécer ttt~tr~r1zat_tdo o Po:.ee. Exccut1 vo a a.~~u· ~o 
n. 20-1 de 1809 rC''"'llando 0 e··t, 10 de ~·tio l'vhmstel'lO rla Guerra o credlto.extl•aorU1darlO 

"" ' . 
1 

., ' ~ ,. ~ ~< · , "'1 · do 5:419P20, prlra pagar ao 1° tcnente.da 
N p9.rte, a:s 2 1/.v ho.as; ou ,mtea. armarla Nelson de V<~sconccllos c Alme1da 
Continuaçílo da. ;1õt discussão tlo p1•oj:3cto os vencimeutos qnc lho competem como 'Pro· 

n. 102 B, do HlOO, com p:treeor· sobre r.t fe.ssor do Collegio Militar ; 
~~monda. o!l'orccirlo. p:1ra 3a di~ cussiio do pro- 3 ' discussão do projccto n. 105, lle 1900. 
Jocto n. 102, tloiit.O nnno, quo fixa a r.:~slJCZU aulori:wndo o Poder Executivo :t abr·it• ao 
do Ministel'io (1n.s H.elu.çl.íGs Extorioros; Mlnh:tcrlo da Justiça e Negodos Interiores o 

;t\ discnsstí') do pt·oji.!Cto n. 107 A, <te 1900, crcLlito cspeciül de 8:25$-Jiti, para pn.ga.mento 
.com p\recer sobre emendas apresent:\das dos vencimentos que competem ao oscrevente 
:pa.t':J. ~~n discussão do projecto 1i. 107, deste jw'n.me.ntn.,lo do .1 ui :Lo Fctl&.I':ll. Antonio Ro· 
:nnno, que lixa a de::;pezn. dt) Mínisterio dtt dl'igues Gollçllve:; rlc Macedo; 
Guetra para o cxErc.icio rle 1891 ; . 3" rhcmsão do pro.jecto n. 10G, ue 1900, 

3'l üiscusi:iãO do projocto n. ü3 D, do 19Cl0, autorízanüo o Poder Executivo a. {l._brír ao 
redacçüo para ::!" discussão do projecto n. 63,! Ministc!'io d:t. Justiça c Negocios Interiores o 
·t;!estc anr.. o, que cre~•- m:üs um ba.taihüo üe 

1 

.. ct'Gdtto llC 80. :OuO$, supptementar á. vcrbn. 
mfn.ntn.rta, com quatro companhias, na. bl'i- n. 14, do art. 2° da lei u. 652, de :?3 de no-
gt~dn, l?Oficiul ela Capital Federal ; vembro de 18!:.10- Diligencias Policiae.s; 

2n. discu~r:ão do projecto n. 77 A, de 1900, -3a discussão do projccto n . 54 B, de 1900, 
declarando abolid<1S as transferencias para o que nutori:m o Poder Execntivo a <~.brir ao 
Estado-Maior elo Exercito dos tcneutcs e to~ I Ministeri~ da lnclustria, Viação o Obra~ f~n~li:• 
tenentes Llas tres armas combatentes, com i caso crecltto supplementar de 2 .. \)\~2:67;)$;)25 
sulJstitutivo da Commissiio de Mn.rin1ü\ e 1 á verba 17n. (]o . art. 21 da lei n. 652, de 23 _ 
.fh1ct1~a ; ~ uo novembro de 1890, pn.ra occon•e1' no paga-

so. dbcussõo do l_)rojecto n. 46 B, de !809, mento das tnxa.s da CRgoto d.tl. Ga.J?it.t~~ -Fe
que exige que as sentença.::; finues da compe- ~ deral, no cort~\1\e ~x,?,r<}\cio ; 
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Discuss\io unicn. do projeclg n. 11. de 1000, Militar sPja pl'ovi!lo pol' official subalterno 
emenJa do Sena.<io ao projecto :n. 11, deste ou capitão e11'ec:ti v o de qualquer corpo on 
anno -(l ~o, de 1899), ·Que autoriz" o Porlet' arma do exercito, com parecer da Com missão 
Executivo a···a.brir ao Ministerio da GueJ:'J'tt o de Marinlm e Gum·ra, clesle anno; 
credito extra.ordinario lh somma, nccesim.ria 2a di_scnssãO do projecto'---11. 156, de 1890, 
para pagar n.d"capitã.o de fragata Alfredo A n- concedendo a Lourenço da Si i va e Otiveinl., 
gusto de Lima Barros e outmsos vencimentos ou á emprcw quo orga.n_izar, o dit'eito do 
integt•a.es que <1cixaram de receber no periodo constl'uit•, e.m urna-das ilhas do lit,toral desla 
comprehel)dUo entre a dntn.-de suas domis- cidade-;, 1.11n tl'apiche destinado a. recebee, du
sões e :t- de suas reintegrações, o dá outras rante triuta annos, inilammaveis, explosivo!! 
providencin s ; - é corrosivos, nos · f:crmos cfa p :·o'posta, qu 1 

3a discussão do projecto n. 74, do 1900, apresentou ; . 
n.pprovando o reguln.mento para, a Dit•ecção P discussão do pl'ojecto n. 76 A, tle)900, 
Geral de · Contabilidade da Guet•ra, com a;; mo-. declarando quo na liquidação do tompo de 

- ~ dificaçõcs feitas pelo Thesouro Federnl, eon- Eerviço ptpoa, a concessão do meio-sol(lo nfio 
feccionado . pelo 1\t!inisterio da Qnl'rra, em será descontado aquelle que fôr passado no 
virtude do mt. 20, lettra E, da lei n. 560, gozo de licença para tratamento de saude; 
de 31 r:e dcz~mbro de 18 8, e enviado com a ru discussão do projecto n. 42 t\, de 1900, 
mensagem de 2 desetembro dA 18\)9; mantendo a instituição dojury com a ,com-

3a discussão do projecto n. 37 B, de 1000, petencia que ora lhe cabe para. o ju1gil
redacção do additivo destacado, em virtude mento dos crimes sujeitos :1 jurisdicção 
do ar·t, 13.2 do R(•girnento Intonio, na 2a dis- federal e á. justiça local do Districto Federal 
cussão do projecto n. 184, de 1898. do Se· e moditicnncto a composição e o funcci ona-

. nado,. que reorganiza o qut! dro dos o1lic;aes da. mento do mesmo tt·ibunal; 
. armada; . l" discussão do projecto n. 58 A, de 1900, 
· ga discmsão do projecto 11. 49, de 1900 determinando qne o cumprimento dos con~ 
(n. , 183 A, de 1899), mandando conferir aos tractos civis e commerciaes seri exigível 
ofllciaes alumnos da. Escola Militar do Brazil, no primeiro dia util seguinte, si o em que 

, que ooncluirem o curso de engenharia })elo se vencer o contracto fôr feriado; 
actual regularnellto, os me5mos títulos scien- Discus5fiO ullica do projecto n. 129, de 
tificos pas~ados aos que o fizeram pelo regn- 1897, autorizando o Governo a aposentar o 
lamento de 1874, com par·ccm• dns Commis- machinista de 1" classe dll, Estrada de 
sões de 1\Iarinhn. e Guerra, 1le 1899, e de Ferro CentJ•al do Brazil, .José Rodrigues 
Instrucçti.o e Sa.uue Publica, deste anno; de Oliveira. Braga., com voto em separado ; 
. 3a discm•sã.o do projecto n. 9l :\, ele ]!)00 Discus::;Ho unicn/ do projecto n. 86, de 

(substitutivo no_projecto n. I, de 189B), reco- 1000, autorizn.n,to o Poder Executiva a con
nhecenrto otlicialmente a actual Ac,:demia 1 ceder seis m~zes de licença, com orde
Brazileira de Lettras, fundada nn Capital da nado, no bachn.rGl Manoel Eugenio Pe
Republica., pn.m a cultura. e desenvol vimcnto rcira Mnia, amanuense da Bibliotheca Na
da litteratura nncicnal, e 1ln.ndo outras pro- ciona.l, T!D.l'li tratar do sun. snude on!le lhe 
vi~encias, cam snbstitutivos das Commis~õos convier; · 
ele Instrucção e de Su.ude Publiea, do 1808, o Discw;são unica do p1•ojecto n. lô2, de 
de Orçamento, 1leste :mno; 1899, conccctcndo ú. viuva do jurisconsulto e 

.. 2a. discussão do projecto n. 49, do 189~, cs- ex-Semvlor .Joaquim J?elicio (los Santos a pen· 
tabelecendo regras para a imc!'ipçilu de sã.o mensal de 500$000; . 
todos os bra.zileiros que exP.rcorom a pl'o- Dtscussfto 1mica do pl'ojecto u. 68 A, de 
1lssão maritima e OPgamza o sorteio do 11cs- 1900, autoriz ttndo o Poder• Executivo a peo
soal destinado .ao serviço ela. armada (com o rogar lJOr muis um unno, sem vencimento 
~ubstitutivo da Commissilo de Mnl'inhn. e algum, rt lit!ençn. concedida ao engenheiro 
G.uerra, ~ob ·n. 8, de 11100, instituindo a. in- ci-vil Agliberto Xavier, prepn•ador de chimica 
scrí~çã_o maritima cibr•igatot' ia paPa todos os Cl'ganica da Escollt Polytcclinica. desta, Cap~tnl, 
brazlletros natos ou naturnlizados); para tratar de sun saudo onde lhe conv10r; 

2a discussão do projecto n. lOS, de 1900, Discnssõ.o unica do projecto n. 122, de 1900. 
_ mandando computar, para a rcformn. dos offi- autorizando o Podet' }i.:;xecutivo n. conceder ao 

ciaes do exercito, o tempo que houverem Dr. Agostinho José de Souza. Lima, lente da 
passado no extiucto Deposito de Aprendizes J?ncu1rlade de Medicina do· Rio de Janeiro, 
Artilheiros, uma vez que tenham sido trans· um anno de licença, com ol'dGnado, para 
feridos daquello estabelecimento para. a tratar de sua saude tóra do pa.iz ; 

. Escola Militar, como premio pelo aproveita- Discussão unica do prejt3cto n. 95, de HlOO, 
· menta obtido no respectivo curso; regulando a antiguidade da promoção do 

, ~n discussão do p1•ojecto n. 100, de 1900, tenente-coronel João Leocadio Pereira de 
d1spondo que o ca1'go de 1lírector do Pombal MeUo n. esse 11osto ; 
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Discussão unico do prn_jecto n. 12ô, de I 9.QO, 
autorizando o Poder lfxecutivo a conceder 
um anno de licençn, ·co·,, oetlena.do, ao chi· 
mico de 2a classe do La h,'r:-ttorio Nacionat de 
Analyscs, Clau.dino Fale·:-:> Dias, parn. tratar 
de sua. saude. onde julgn• f:Onveniente ; 

l" discussão do projectr n . .:J7l A, de 1896, 
rw torizando o Podei' Executivo a. pagal' a 
Estevã.o Cunlfa a impo: tl1.ncií1 das terrãs de 
sua propriedade, em que foram localizados 
na ex-colonia. Brusqne, poJ' _ordem do Governo 
do Imperio, diversos. ir:nmig-rantes, de n.ccordo 
com o ari.Jitramento feito pela Secretaria, da 
Industria o Viaçã.o e constante dos do~ 
cumentos :llli existentes ; 

Discussão uoica do projecto n. 203 E, de 
1899, ad.ditivo destacado Tla 3" discusBão do 
projecto n. 203, tle 1899 ( orçamento da 
despeza do ~Hnisterio da Marinha pat'a 1900 ), 
fixando em 7::~00$os vencimentos c'lo auxiliar 
do auditor, c'e aceordo com o urt. 17 do Re
gulamento Pl·o,•essual Criminal Militar. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas c 5 minutos 
da, tarde. 

I 03a SESSÃO EM 13 DE SETEMBRO DE I 900 

Ptesidencia do Sr·, Vttz ele Mello (Presir.ünte), 
Angelo Neto (2° Secretario), Yaz- ele JJ1ello 
(P1·esidente), Angelo Neto (2° Sccretr.rio), 
Jose Boiteux (3° Socretm-io), Cast1·o .Rebello 
(supplente de 3° Secyoetm·iv), U?·brmo Santos 
(1° Vice-P1·esidente) e ArLfJClo Neto (.2° Se
m·etario) 

Ao meio-dia prol'ede-se á chamada, á qua.l 
respondem os Srs. Va7. ,to Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux, Gast<i.o 11:1. Cnnha, Castro 
Robollo, Gabriel Salgado, Serzedello C1rrêa, 
José Euzebio, Cunha Martins, Anizio de 
Abreu, João l.iayoso, Frederico Borges, Ser
gio Saboya, Gonçalo Sou to, Augusto Severo, 
Tavares ele Lyl'a, Pereira Reis, Soaros Nei va, · 
Lima. Filho, Ermirio Coutinho, Herculano 
Bandeira, Brlcio Filho, Malaquias Gonçnt
ves, Cornelio da Fonseca, Elpirl.io Figueiredo, 
Epaminondas Grn.cindo, Araujo Góes, Arro
xellas Galvão, Raymundo de Mieanda, Jovi
ninno de Ca.rvalho, Rodrigues Doria, Fausto 
Ca1•doso, Seabra, Felix Gaspat•, Manoel Cae
tano, Eugenio Tourinho, Pauta Gui.ma_rães, 
Satyro Dias, Ad·aJberto Guimarães, Augusto 
de Freitas, Paranhos Montenegro, Dionysio 
Cerqueira, Celso dos Reis, Raul Barroso, Dco
clecia.no de Souza, Nilo Peçanba, Pereira 
Lima, Aureliano dos Santos, Martins 'l'ei
xeil'a., Oliveira Figueiredo, Joaquim Breves, 
Estevam Lobo, Theophilo Ottoni,Viriato Mas-

camara v. V 

carJnhas, José Bonifacio, Bueno de Paiva' 
Alfredo. Pinto, Carneiro de Rezende, Fran
cisco Snlle:;, Larnounier Godofreclo, Landulpho 
de M:agnUliiea, Edua.rc1o Pimentel, Olegario · 
Macie1; Lamnrtine, Gustavo Godoy, Fírmiano 
Pinto, · Do mingues_ de Castro, Di no Bueno, 
Joaquim Alvaro. Flori~tno de Mora.es, Cnjado, 
Alfredo Ellis, Xavier de Almeida, Teixeira 
BrandP,o, Lindo! pho Serra, Larnenha. Lins, 
Cn.rlos Ca.valcn.nti, Paula Ramos, F1•nncisco 
:r'olentino, Barbosa Lima, MnrçoJ E.scobar, 
Soares dos Santos, Germano Has8locher, Au
reliano Barbosa e Campos Cartier. 

Dcixa.m ele eomparecer com causa partici~ 
pada os Srs. Julio de Mello, Carlos de Novaes, 
Agapito dos Santos, Carlos Marce!Hno, Albu
querque Serejo, Sá Peixoto, Augusto Monte· 
negro~ Arthur Lemos, Pedro Chermont, 
Antonio Bastos, Indío do Bra.zii, Rodrigues 
Fernandes, Christino cruz, Gnedelha Monrão, 
Thomaz Accioly, Eloy de Souza, Trindade, 
Camillo de Hollanda, Silva Mariz, Celso de 
Souza, Teixeira de Sá, Moreira Alves; Esta cio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, .José Duarte, 
Sylvio Romero, Tosta, Francisco Sodré, Ver
gne do A breu, Alves Barbosa., Tolentino dos 
Santos, José Monjardim, Julio Santos, João 
Luiz, Monteiro de Barros, Ilclefonso Alvim, 
Esperidião, Penido Filho, Leonel Filho, 
Antonio Zacarias, Henrique Salles, Matta 
Machado. Silveira Drummond, Manoel Ful-. 
genc1o, L\ndolpbo Caetano, Miranda Aze· 
vedo, Alfredo Pujol, Malta Junior, Oliveira 
Benga, Valois de Co.stl'o, Adolpho Gordo, Pau
lino Carlos, Hermenegildo de .MO}'aes, Ov~dio 
Abra.ntes, Xavier do Valle, .Toao Candido, 
Pinto da, Rocha e CafJsjano do Nnscimt:nto. 

g sem causa, os Srs. Francisco Sà, Mar
colina Moura., Sampaio Ferraz, Nelson de 
Vasconcellos, Bn.rros Franco .funior, Martinho 
Campos, Alves ele Bl'ito, Silva Castro, Custo
dio Coelho Necesio Ta.-vares, Arthur Torres, 
Costa Jtmi~t\ Edmundo da Fonsecn., Cincinato 
DPn.ga e Arthur Diedcriehsen. 

Abre-se a. sessilo. 
E' lida. e sem debate approvarla a veta da 

sessão antecedente. 

O §r. Presidente·- Não havendo 
numero legal para se proceder ás -votaç~es 
das ma terias· constantes da ordem do dra, 
passa-se á ma toi'ia om discussão. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DrA. 

E' annunciada a continuação da 3a discus-. 
são do projecto n. 70 B, de 1900, com .Parec~r 
sobre emendas apresentadtts pm'a 3a d1scuss:w 
do projecto n. 70, deste ~nno, que orça a ~~~ 
ceita Gel'al da Republ!ca pa,ra o exermmo 
ele 1901. 

28 
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ª~: O ~r'<". P.r'e§liidento -Tem a paln:vra 
o Sr. Elpidio Figueiredo. 

o §1· .. El.§.lhHo JF]ge.:·eh"edo vem 
l)L'oSeO'uir·na serie de consiilel'ilções inici<:tdas 
honte~11, no senttdo de justiJlcar a. omencla 
qne of:fi:Jreceu ao projccto de orçamento em 
debiXtc. 

Pelos ·tePmos do art. ~o lettt'a B, do pro
jecto pareee que a digrm Commis:;fio quiz a.Et· 
torízar ao Governo tt 'aforar_ os torcenos, na o 

dina.rio disoUt'ilO proferido pelo íl!ustrc Depu
tado pelo E-;;tado de Sergipe. 

Devo conú~~Sfll' á Ca.mara que n. fvrrnosn, 
oração do meu distincto collega ... 

O Sn .. FAUST,) CAn.Doso..:I-Ionrt\·me mÚlto 
em sel-o. 

0 Srt. BARBOSA LaiA.- ... pl'OrtllZtll llO mon 
espírito extraorclio~rin. emoção, levou-me 
a. estudar tlotalh~damcntc, nos limites da:; 
minhas forças. . • . 

, só os pertencente,s a.o3 E~t:.tdos, pela Consti- o Sn.. FAUSTO 0ARD:)So-Quc ~ão onormos • 
. · tuição, como n.qucl!es quo .iá. pertenciam ao:s . 0 SI}.. B~RBOSA LHIL\.-, •• nn:m qnesti'to 

municípios. por l!3iS ant.el'iores ttO regimen sobr0 9, qual 011 a.ié cntio não havin, medi
vigente .. Alern disto, no citado artigo, per- tado, uma qnestã.o quo entende comnssumpto. 
mitte a. digna Commissão que o Go\•erno raç:·, n, que me tinha em ger<d .eslranlto. 
esse aforamento -indGpenden te de coneurrcn-
cia. publica. . O. Srt. FAUSTO dAnno.so-Infelizmente para 
, Foi pal'<-1. evitar que o Pocl,;r Executivo o pa1z. 
tivesse tão Llta au~~l'!z~çlio, foi em ~'espei,to o SR. BARB:,sA L11\L\.-O honrJ.do Dcputftdo 
ao art. ô4 da, Cousli.mç'u.~ CJ 11.e.o orauoJ..' oiioJ- de Sergipe, n.nnlysaudo o relatorio do Sr. Mi
rcc~u ,:,cme:i~~l -~ue ~em JUS~tuc~tndoj. , 1 , nistl\1 da Fazoi.l!!i.él;. foi leyacl? 9, f'urmulm• 

~tvc.:::.o; OJgao., d:L~,lillJ~r~t.l~~.t~,e~. -~~~,t~.o aecmaçõ~a <ln, mttlOl' grtLVld~ue contra este 
la1gam:n.,c c~a qucsta.o das a.te!(l..,. uo ~~LtÜ~), funccionario da H.opublica., thgo mal, contr;\ 
~a. BüJI~~ hoJe tambel~ conlleeHh~:-:; n0 .._~;sta~'-· 0 0 se. Presidente da. Repub\ica, (:1lli começam 
o.?. Espmto Santo. jjjSta quesbo e rnmto as divel'gencia.s em que ou tenho o desgosto 
sel'Hl. . do me encontrnrcom o meu distincto collega), 

O, Cong::osso ?. ~otioe ~~ecutnr~ dev~r~ . to: Não com prehend~J, Sr. PL·esiden.te, nest-) 
ma~ mecltd~EJJ?IG~ld~ntes,:~o sen~~J.o d~ evlta.r regimen, sep:1l'<LÇ<tO on~t·~ o Pr-esiLlente. da 
a e;:,peculaçao q!J'llllo n. es~es tet. e~lOS · Rmmblíca e os 8rs. Mlntslt·os Socrctat'Ios, 

:l\.s_pro~·1de!1CH.IS tom~da~. 1_)(:Ju. cl!g·na qo~t:;- 1p Lrnsoo11sabilidadc que, sobre' ambos, pesa 
missa.o nao sao as mais erl1c:lzc.3 !la opll!mo e. lativa.mento, na pra.ticn. do netos, para. 
do ora~or • . _ . .. ; ·s '-~ ua.es so exiga decl'eto as.signn.do :pelo 

H a n.l!1da 1.11:na q ucst~o a t~studar. O~ te~- Chefe do Estado. 
ronos o;Hle ex~s_tern areH:s nn:a;•ella~ sao. ;;~- Com a ft·anqucza, com quo scmpra expem1o 
mc.nte ~e ma1•mhJs, l~~nos.,o~hw .nlur.t ~1~ lt~ ns minha::; opiniões, n.t::·oditand~ que com isto 
nh,t traçada pa.t,t serem <-umo lacs COWitdo 'nüo o!fcndo nen1 nul(.('Lh) a ncnnurn dos cot-
rados. . ~ ' . . - legas, Jnilitando em ca.mpos n.d.vorsosáqnellc, 

Em VJ·~ct-~ a~ nr·l·~. CH, da. ~~?u.sllttl!c~a.o ~l;;•t~ 0111 qno me encontl'o no . .tcrreno das opiniões; 
o Congr~et~>O .Lut~llzar o ,t~llument.o dc.~,c3, eom a fr•:utqneztt, eom qtw n•3m ::;iquct· velo 
terrenos. Ahsolulnmonlo nu·), dtz o Ol'<ulm os mew; i' Hls:.unentos, a.s minhas convicções, 

Foi pn.ra, regular o caso Yü!'C:mic, f•.d llll'll duvo di?;cH' qno o nspcct:).c.ulo, que se mo tio
evitar f• buso!ó que offerecott a f!lll:)JHlu. sob p;wou, nesle recinto, na, occ::.siiio em q11e o 
H. 24, poh qun.l o Govet·no pod1•l'tt :ti'•H'IH' os i1lnstJ•rtdo Dorm!.:ttlo ab:-illttntou os tlebat.cs 
terl'enos na.cionae:;, respeitado o d.ispo!tlitivo com ~L HLUL lHLLavm tulgurlttltu, causou-me 
do al't. ôl: lb Constituiçlo Fetlcral; e assim vct·da.udra s:u·rreza., verdadeiro espa.nto, pot· 
procedendo n'io tevo otltro intuito sinilo n que, ao passo qne o digna represenktnto do 

, êumprimento do éloyer, sem prcoccup:tçilo Estado de Sergipe,·:;orn o ma,ior des&,csombru. 
:, ,, outra que a do Deputado quo seL've u:n raan- com a, maior energia, sob a, ro;;ponsabllidade 
,;)'~':dato conferido p:;lo povo. do seu nome, trazia para (jSta tribun::t accusn-

. Espern., portanto, qno a Cn.métrú pos~"tndo ç53S da maior g-rn.vidauc, havia milito quem 
. . lJem a responsabilidade quo o.ssurniu perante o applamlinclo, havia muito_ quem. o aco.m

a nação, colloquo acima de qnaosqner conve- panhauclo, mesmo nas qnestoes n~a1s melll1-
niencius ou considerações indivíduaes os in- ll.rosaz, lcvantad~s por s. Ex., o {!~esse, TlOl' 
tcresses nacionaos. (li:D!ito bem; m~tílo bem.) fo1'ma b3m clitl'ercute, muito tlista.nciad:~~ da~ 

queH11. quo tanto nobilitava a ttttitnde do 
~: O SJt•. Bnrbosa Lhna-O Sr. Pre- honrado Deputado. (Apoiados; muito be;n.) 
,,,,.: sid.entc, ::~,in.Ji,, vibra nest<3 recinto, intcn· Eru.rn, Sl'. Presidente, o;; apoiados á so· 
[~it~ samentc, a not:t semmcionn.l do oxtraoe- capn., era.m cs UiJ:lpln.usos. 

(i)Esta cliscnt•so não foi revisto plllo orador. 
O Srt. Brucw FILHo-Ao lado desses a;poia

A dos e appJa.u.eos it soca.J?'h Jl.ry;we cutnprirnen~ 
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tos, como os dn.quelle que, neste momento, Na 1wimeira hypolhese, nós ou,tt>os, repré))~ 
interrompe o discurso de V. Ex. ·-~ sGntantes do contribuinte ; nó;; outros, fiscaes · 

O Sn.. BARBOSA L1.1\1A ...,._.. Folgo muito de da f::zond.a puhlic'1, nós outr-os não temos o 
ouvir a decla1•ação do nobre Deputado; nfLo direito de recusarmos ao dever inil!udivel.· 
Jalho carapuças, estou descrevendo tt})Dnas á denuncia erirne contra .. os prevaric;:~dores ; 
nmn. sLtuação. e si, n.o h1vm•so disto, estas nccusações con-:-

Havin. applausos sottõ voce, ha.via como stituem um. ente do l'azão, uma. mirng-ern. 
que urn mu:cmurio de npprovaçiio a tudo pela qual se deixou sed.uzir· o illusfre Depu-· 
qun.nto era ~ncrepação~ e se iam multipli- ttu:1o llor Sergipe,_ na. nob1'e preoccuJ;açfio. 
can<lo no tl1scurso do nobre Deputado; mas, de zelar os dinheiros publicas, nesta Ca,sa,. 
mm•mur·io, applausos, approvaQõt~s, feitos, '!tit alguma coqsa de tão dev;.ldo, ha. :ügunm. 
como direi 1, feitos com a üevit.l:t canttlla, cou:oa tle üio nobre, que níio póde ser deixada 
para que rwovavelmente os Sr·s. tachygf'a· abandonada no tapete dt~ discussão, mal 
pllOfl ni'í.o rasgassem o véo ft uma situação, fer•ida pelos golpes tremendos, desferidos pelo. 
y:H}quer continuar masc<u·a.da ( m1úto bem; nobre Deputado e osta algnma cousv, ó a .. 
apoiaclos; ~~pp!cl.ttsos ), em uma Ca.nmt·a, gra- honoi'<lbi'lidmle, é a honesLídade, é a respei-
ças a cujos pronunciamentos até hoje, o que. tabilidado do Governo, a quem eu, a quem 
s(j acredita, ê que a qucLsi tota.lidade de seus nós todo:.; ou a maioria da Oas:t ·dá o seu in· 
meinbros dá desinteressado e nobr.J rlpoio teiro apoio, apoio que os homens de bem nü.o 
n.o Govet'no da H.epublicn, ao chefe do Es·. dão sinào aos homens que o são. 
t:vlo, á situação que elle encarna. (apJiulo.s), O Sn. .. FAUSTO CARno:;o- Flllicito o Rió 
uo conj uncto dos amigos; que o acompanham Grande do Sul por ter collocado V. Ex. nesta, 
na administração. cadeira para t1eféndel' o Governo, que ainda. 

Não se comprebende que, ao em vez dessa nüo foi defendido nqni, scn~.lo pat'n, notar qne, 
n.ttitude, os protestos não fosr<em os mai:; v. Ex. nfio é um dos ft'CCJUBntaclol'es elas 
vehomentes, as manifestações de díscordia regiões oú1clr..es, das secretarias. 
implicH<t não se fizessem :p:1ra logo sentir em 0 SR. B.Ar..BosA LmA _ Dei>vanece-r.ae. 
relação :'ls accusações da maior gravidade, 
Jevar1tadns pelo iJiustre Deputado.. O SR. FAUSTO CARDoso- E' e:mcto ; ainda. 

St o simnlcs assentimento tacito, si o ninguem o fez, e.pez,tr de lmver nesta Casa 
simples accol.·do, pelo silellcio, já importa,v;J. muitos amigos do Gove1•no que frequentam 
mn~dal ou qual quebra do conti::l.nça na.quelle., as Secretarias do Estado e que, entretanto, 
elemento que contribue, antes da analyse ~o tcem so conservado calados. 
fltcto, paea nos tlar a cert.e~a do que ello nno n Sa. BARBOSA LIIIIA-NÜ.o tenho a preoc
eya yossi,vel, n~ respons<tl)llldarle do Govem~; cupação do p:·ocluzir uma 1lef'esa, })Ol'que pnra 
st nap pode_ de1xar de .causar e_stra;Jheza a isso f.:':ra preciso, não eó que fosse dotado pelo 
ncqme~cencJa ~ada a 111crepaço~::) no;;ta,?;· menos de tamanlw. capacictaue, do tanta com
dem,. mc_o~npativol ~om n.. con11~nçn. .n~~;'u. petencia quanto a que a.ure~ln. o eminonte 
rc:::peltn.blltdade, t~m1to men~os se co.nprc: homem de Estado quo está. a testa do:> ne· 
hend~ q;:te se contl~ue a e:rer que ,lla quns1 gocios da. l<"azenda, was ainda, quo pudesse, 
~mammHlade de apoiO, qua.ndo, ~lo sew. d.el..les, no pouco tempo quo vao uo dia em que foi. 
m:omperam, como um murmm·Jo lJUSlh\lllme publicado o discurso do llorrrullo collegn. no 
(apoiados) applausos 2mstanto cautelosos p_a1:a de hoje, compulsar os milhare:; do documen· 
qno o tn.chygl'apho nao os lova.sse ao dQmJmo tos á luz do::; quaes clevel'ia fazer unu obrv, 
:publieo; mas bnstante ~laeos_ p~rn. do-.veudar uo boü, fé e de sinceridade, a qua.t consi:;te 
:~os nossos olhos um<~ süuaçao ~ncontestav~l- em oxaminat• retrospeétivamente diversos 
mento vesga, strab1ca. ( A.pow:lo; ; m·utto neg·ocio:; naquillo que olles tiveram de pu
bem. ) . blico, como nuquillo que elles tiveram de 

. Senhores, 11 ~mpressão ql~e os te foí'l~Icla vel 1~ ais ou de nw.nos secreto e que correram 
thscurso prorluz.m nos espmtos; o sentimento por estatJelecímcntos dv créditos ,;epcndentes 
paru. lo~o conmtou:me a estudnr o a;s~umpto do Governo da RepublicrL e quo me pudesse 
e assmmr uma atbtudo fmnca, decJsiva. •. de convcncce de que tt sítnaçf.io tal quat osan· 
accordo com o pr~cedimento, _quo Eempre tiVe tecedentcs que veem, não só da mon:wchin., 
no Congresso Na.c10nuJ . . (r1pou:dos.) . . ~ mas destes tempestuosos doz armes do Repu-

O que ·me levou n. Isso fot a O_P~mao quo, blica ••• 
~3;1'~'1. logo se f?rmou, no men~ espl!'lto, ?0ID 0 o Sn FAU:s'l'O CAlWO:':;O - Pnrfcíbmcnte 
Joltw ele um dllemma, que nao ha fug1r. ta · .~ s·tuaç'to ' 

Ou estas accusações ao Presidente da R~- 08, 
0 

' 
1 

' • • . 
}nl.hlica, ao Chefe do E;,ta.do ~ ao seu Mt- O Sn.. I3AytBOSA LlMA.- ••• fot:ft p1:~C1SO q~u~ 
nistro se estrilta.m em documentos incontes- me persuadisse llC illln esta Bl1,u:HJ:W assim 
tn.veis o incontestados consLitw3m uma triste et·eadu. comporlnva, pcmüll.ía, dentro dos 
realidade, - ou 11ão. estt>eitos limites eonlnwtoo.es, dentro dns exi· 
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gencias dns leis ordinarias, dentJ•o do circulo I merecer a equiparação, porque V. Ex. rapre
traçado pelo nosso direito constitucional, senta uma bancada que pesa e eu represento 
uma sabida, uma ~olução, um remedio me- uma. tr.dividualidade que quero ser- e quo 
lhor, mais facil, I1?_ais conveniente aos inte- quero agir em nome do meu pa~z, mais nada. 
resses da Fazenda. llo-...quc aquelle qu~_ foi le-
vado a adoptar o actnal Governo da Repu- () §1 .... Pre~Sidente- E' com pe7.ar 
blíca. qu• peço ao nobre Deputado licenç~t fJara in--

Nãér vi esta demonstea.ção, não vi· o inven- tcrromper o seu discurso, visto Jmver numero 
ta rio financeiro, o inventario das relaçõeR nfl. Casa para votar. 
entre este estabelecimento e o Governo da 
}lepub1ica,.feoito aqui com bastante · cla.rez;t;- O SR, BARBosa L!MA-Com o maior t~razer 
com bastante minuciosidade, indo até aos pri- obedeço !l. V. Ex. (Muito bem, nu~ito bem.) 
mciros dias em que germinavam as primeiras 
causas, para falar a linguagem de V. Ex: ..• 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Perfeitamente. 
0 SR. BARBOSA LIMA- .•• em que germi

naram os primeiros actos cujo desdobramento 
fatal. .. 

0 SR. FAUSTO CARDOso-Se repete no pro-
jecto do nobre Deputc1do pelo Parà. 

0 SR. BARBOSA LIMA- ••• levara á si
tuaç-ão que ahi está, e collocou, ou colloca, o 
Governo actual, não na situação em que se 
poderia collocar: um governo dictatorial, que 
viesse crear uma s'l tuação nova para um 
paiz :qovo, mas na de um homem que se vê 
obrigado ao comesinho respeito ao clireito dos 
contractos, no de um governo adstricto ás 
exigencias creadas pot• situações, nas quaes 
elle não tem a rospousabilidade directa e 
immediata. 

Si me convencesse de que a situaç.:1.o im
punha ao Governo da Republica uma so
lução possivel, ranJ, pratica, sem desrespeito 
a direitos de terceiros, sem violencias, melhor 
do que aquella a que elle foi levado ; si eu 
me convencesse d~ que o Governo tinha tido 
a faculdade de escolher, em uma feliz alter
nativa, entre um coritracto menos lesivo e 
um contracto ma.is lesivo aos interesses da. 
Fazenda, e tinha commettido o crime de es
colher o mais lesivo; si eu tivesse sido le
vado a persuadir-me desta tt'istissima ver
dade, estaria ao lado do eminente Deputado 
por Sergipe, e iria mais longe do que elle, 
porque eu estaria descrevendo a denuncia
crime contra o Presidente da Republica. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -V. Ex. pôde 
-fazel-o. 

-·- 0 SR. BARBOSA LIMA - Poderia tanto 
· : qwmto o meu eminente collega, porque 

qualquer de nós representa aqui um fiscal do 
contribuinte, portanto, melhor do que eu o 
poderia V. Ex. fazer, porque é uru jurista. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Sobre este ponto 
que se discute, V. Ex. tem manifestado grnn

. des conhecimentos de diretto. Mas não é esta 
questão, ha outra mais importante. V. Ex. 
qualitativamente quer me dar a honra de 

$e me equiparar, quantitativamente não posso 

Comparecem mais os Srs. Ur lJtUJ9 Santos, 
Luiz Domingues, Joaquii11 Pires, Virgiho Br·i
gido, José A velíno, João Lopes, Gomes d•3 
Ma.ttos, João Vieira, Pereira tlc Lyra, Esme
raldino Bandeira., Juvencio de J\ guiar ,Nei v a, 
Milton, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, 
Pinheiro Junior. Herec1ia ele Sà, Irineu Ma.
chado, Galdino Loreto, Henrique Lagden, Os
car Godoy, Sá. Freire, August.:> de Vascon~ 
cellos, Antonino Ftalho, Lour~nço Baptista, 
Pereira dos Santos, Rangel P·~·· tana, Rodol
pho Abreu, Monteiro da SiJveí:·a, Adalberto 
F'errnz, Mayrink, Sabino Barroso, Rodolpho 
Paixão, Pactua Rezende, Bueno de Annrada, 
Elias Fausto, Azevedo Marq J.es, Benedicto de 
Souza, Manoel Alves, Alencar Guimarães, . 
Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, Ri va
davia Corrêa, Vespasiano de Albuquerque e 
Alfrerlo Varella. 

O Sr. Pre!!lidente-Havenrlo nu
mero legal, vae-se })roceder ás votações das 
matarias indicadas na. ordem do diu. Antes 
de submetter á votação o project.o n. 99 A, 
de 1900, vou submetter á deliberação da Ca
mara diversos projectos que se a.cl1am sobre 
a. Mesa. 

São lidos e julgados objecto de deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 148-1900 

Auto,-iza o Go,ento a expedir orden.s para que 
não sejam descontados em seus vencimentos 
os emp1·egado.~ d ope?·arios que faltarem às 
suas ?"epartições ou of(lcinas, em virtude de 
se1·1>iços oú1·igato,-ios . como jm·y, eleições e 
oulros · 

o Congt'eso NacionaL resolve:_ 

Art. ].0 O Governo expedirá suns ordens 
para que não sejam descontados em seus 
. vencimentos os empregados e operarios que 
faltarem ás suas repa1•tíções ou otncinas em 
virtude de serviço geatuito obrigatorio como 
o dejury, eleições e outros. 
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A~t. 2-;0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Cama.Pa dos Deputados, em setembro de 
I 000. -J. Nciva.- A' Comnüssão de Orça
mento. 

N. 1:19~1900 

Aulod;;a; o Pode~· Executivo a despender ate 
1p.oao:OOO.t pam soccon·er as popul(tções 
ao norte, fiagellada.s pela sêcc .t e dd outras 
p1·ovidencias · 

Art. I. o Fica o Poder Executivo <lU torízari.o 
a despend~r <)té dez mil contos do róis para 
soccor~·or as :populações do norte, flag-ollada~ 
oela seccc.1.. .· L 

- § Os socc~t'ros Stl:'iio distribuiclos lJela fóe-· 
ma . que as cu•cwnstaucias deter·mínarem. C\e
vendo_ :preferentemente ser executadas obms 
d·~ ut1h.da~e publica, em que sejan1 ernpreg -
dos os 1ndJgentes. 

cussão do projecto n. 99, deste anno, que 
reorganiza. a. jllstiçtt do Districto Federal 
(discu_ssão unica). 

E' posto a. Yotos o approvado o seguinte 
al't. 1 o (salvas as emendas). 

O Congresw Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A justiça. civil e penal do Dislricto 

B'ederal é exercida pelas seguintes autori~ 
dades: 

-'12 pretores. 
15 juizes de direito. 
2 Tribunaes de Jury. 
1 Tribunal dé Justiça.. 
§ I. o O Districto Fedei'al é dividido em 

12 pretorias, cujas circumscripções o Podc1• 
Executivo ttxar·á, e em cada. uma. das quaes 
t'uncciona.rtt um pretor, queterá tres sup· 
plantes. 

§ 2. 0 Os juizes de direito exel'cem seu 
carg·o com jurisdicqã.o pl'ivativa e singular, · 
sendo seis do · ci vel e cómmercio, dous de or
phãos e ausentes,um ela provedoria e residuos 
e seis do crime. 

I. Os juizes de direito do civel e commercio 
e o da provedorht e resíduos teem jurisdícção 

A~·t. 2.o Revogam-se as disposições em con- em todo o Districto, funccionando os primei-
trarJO. ros por distribuição livre, à escolha do autor; 

§ . Para a execut;.ão dest.a lei st-l'ão . pelo 
Pres!dente da Republica _abertos o., precisos 
ct·edt~os extraordinarios aos M1nisterios uo 
In_tel'lOl' e da Industria., Viação · e O!,I'HS Pu
bhcas. 

Sala das sessões, de sctemLro de 1900. ?S ~e ~r~hãos e a~sen~es e os do crime teem· 
-Frederico. BJrges.-FrJ.ncisco Sei.- Jocio ;,JUrisdtcçao em determmadas zonas, compre
L opes.-Virgilio Brigido.-Sergio Saboi~t.-1 hende~o esta::; d~as ou mais pretorias, ou a. 
Gonçalo Souto.- José A-velino.- Gom.es de exten~ao territortal q_u~ , de _accord? c?m as 
l!fattos.-Atwelicmo dos Santo:;.-Mrwtins Tei'" necessidades da, admlm::itraçao da JUStiça, o 
xeü·~. -Nilo Peçanha. -Serzedello Cm·réa. _ regulament? d~st~ l~i fixar. 
Pere~:a. Lima.-Celso dos Reis.-Angeto Net.;•. li. Nas _JUl'lS(hcçoes que comprehen?em 
-Amz1o de Abreu.-Elpidio Figuei1·edo.- ~uas ou mats varas, cada uma destas e de
Herculrmo Ba,ulei1·ct.-Paranhos Montenegro. s1g:_nada por UJ:U numero de or~em .. 
-Faus!u Cauloso.--ll1·icio Fil/w.-Augusco Se- !:3 3 •. 0 .o Tt•tbuna.l de Justiça. e composto 
ve1·o.-R. Paixa:o.-Viriato lllascarenh 1.s,- de ,12Jurzes (desembargadores) um dos quaes, 
Mala guias. -Jotío :Jayoso. -Arroxellas Gat - ele1to por seus .pare~, e~eece por um ana~ o 
vao.-A•··t?.!-jo Góes.-Uaymundo de Miranda. ca.r·go d~ pr~st~ente, n_ao podend~, porem, 
-Luiz TJomingues.-Gv,.>tão rfa Ctmha. ·-Pi- ser re3leüo smao depo1s de decorr1dos uous 
,~Jzeiro Junior.--Oscm· Godoy.-RetHl Ban(;$0, aunos. . . . - . . . 
-Hererlia ele Sá.-Nelson ele Vasconc2ttos.-- .Tem JUrJSdJCçao em todo o D1st~tcto e dt
Gabn'et Satgado.-A. Vosconcelios. -Bm·bosa Vl~e-.se ern dua.~ .camaras, uma ctvll e outra 
Lima.-.Al/'redo Va1·ela.-M. ele Es«>olJa1· .- crrmmal, pt·esrdld~ cada uma por ,um de 
A.urelíano Bat·bosa .-Soares dos 8antos.-Sâ seus membros eleito pela me_sma. forma _e 
Ji>.reire7 - Hem·ique Lagd_en. - E •meratdino pelo mesmo tempo que o pres1d~nte do Trl· 
13cmdewa.- E1·mirio Coutinho,:_Padua Re- bunal e formando os tres prestclentes ~m · 
zen~e.-Landulplw de Ma,qalhcíes.-Monlei?·o Conselho Suprem?·. . . ..: 
d,;, Si~v~im·.-Sam.pct·io Fen·ctz.-SatyrolJias. 1. A C~~ara 01V1l ~ubdiVld~-~e em secçao 
-Felt:n Gaspar.-J. J. Seabt·a.-Nuc~· 9tpho de appellaçoes e secxa,o. de ag0 ta.~os_. . 
Abreu.-lllayl'ink.-Francisco Salles.-Ccwt- I_I. A C!mara. Cr1mmal constitUir<~ . um_!). 
'[1os Oa·,·tie1·.-Lamal·til1e.-Rivado,"út Co ·.,.ea. lH!Ica secça.o de JUlgame1_1to de recursos cr1· 
-1'heophito Ottor1i. -Gteoario- Jl.laciet. -Edu- nu~aes de qualquer especw .. . .. 
anlo Pimentet.-E. Lobo.-~allino ll•wrrnw. s 4.o Os memb•·os do Tr1hunal ~e Justtça, 
-A/{1-e.:(o Pinto.-Ihs~tocher.-Limt~, Filho. oxccptuo.:.d05 os ~ue bouver·~m Julgado a 
-A' Commissão de Orçamento. uppellaçao, const1tuam um Tt'Jbunal ele Re-

VIsta. 
E' annuncia.daa. ?otação uo .w·ojecto n. 99 A, I. O Tribuna[ de Justiça tem uma secre

de 1900, parecer :obre emendas na. 2a djs. taria com o seguinte pessoal: 
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1 secretario; vezes que me parecer necessa.I•io da1• á Ca~ 
l lo olD.:::ial; mara. a opinião da. Commissão Especial sobre 
2 2' 5 otficiaes, com attribuiç:oes dos actuaes ns emendas apresentadas. ·" 

. escrivães; · 
7?. amanuenses; - -Q §r. Br·icio :I?Hho (pela ~1·dem) 
1 porteiro, que Sel'á tambom o do Fontm, -Sr. Presidente;o que se votou é o·art. 1", 

logo que esto se estnbnlecer; so.tvo a.s emendas ou corn l.\S emenuas ~ 
2 contínuos e dous oinciaes ele justiça.. 

O SR. Pn.msmE~~'l'E-Sn.tvo as emendas. 
'§ 5. 0 Ih em: cada Trilmn[ti do Jm':V tlous 

escehães c um em cada, juizo singular, ex- E' annun.dRda a .votação da seguinte 
Gepto nas v;u·as orphanc~logicns e de a mentes, em onda, do Sr. ·:Nilo Peç~anha: 

na clit pro':edori:1 e resid_uos, ca,da uma du.s Ao iWt. 1. o, § 3", 1 _ Substitua-se · todo 0 
~U::lCS podem ter ~O~lS, ttlen: à os r;screven tes I dispositivo pelo seo·uinte: . 
. 1uramcntados e ofh ·::Hte;; de 3ustü:.a. quefm.'Gm - . -. o . . . . 
necess. ilrios, servindo um destes de portei!'ü !:: Ca.mara Civ_tl sub~l. IVIde-se em duas se· 
dos anchtorics. . cçoes ~ com a dos1gnn.çao de P e 2",quc julga.m 
· § O. o O Ministorio Publico compõe·so d:;: \ ultm·nüd.<l.IJJeute as appcllações e os nggt·avos. 

1 procurs.dor geral; 1 
. 

4 Ill'Omotores publ icas; \ t.íJI §r. Edu:~~clo Rrunos (1Jela 
G a,cljuntos do promotor; orclcm)- St• . . Presruente, V. Ex., natural-
G curadores, sendo: mente. esta seguindo a ordem do impresso, 
2 do orphãos; para fttcilitar na votação a inspecção da Ca-
2 de m~Lssus l'allidn.s; mnra. 
1 do ausentes; Creio que a emoncls, que V. E~c submetteu 
1 de resicluos. á votnção da Camura ó esta: 

Haverá um ama.uuenso e um continuo, que «Ao nrt. lo,§ 3·'-Substitua-se todo o dis-
serviriio junto ao proc·urador geral. · 11os.it\11o J_)elo S<!gu~nte : A Cn.mar<t civil snb

divitlc·SB em duas secções, com a designnçã.p 
E' annunci;;da a votn.ç.fio das emendas o1Ie- de l'·' e 2n, que julgam alternadamente as 

"" recidas uu projecto n. 99 .. :'L de 1900. nppellaçõos e os og,g'r-avos ». 
0 En.. AUGUSTO DE Fn,EI'l'AS E OUTROS Sn.s. 

DEPUTADos-Não é e~:;ta emenda,, não. 
0 SR. EDUARDO RAMOS-Creio que esta é a 

emenda quo v. Ex. ;1nnuncíou, o que seJu::>
tifica pnrfeitamonte por depender do art. I o 
do projecto que está em voto.<;[o. 

O !§r·. lEdu::n"<l-.') ll>~::un.os (pela 
ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. nfio re
metteu o projecto com ns omend<lS apreson-. 
tadas por algnns_ dos illustres membros desta 
Casa.,para, que sóbre ellas déBse a Commissii.o, 
cncal'roga(b especialmente da org;rtnizn,r,.Ko d;\ 
justiça federal, mm p H·ccer. limitanrlo·so n 
remettcr no conhecimento da Commissfio tle O t~t·. .L\..ugusto de Freillas 
Orçamento aqnellns que entondíam com nu- (pela otrlem) - Sr. Presidente, creio quo o 
gmento do despez:t. nobre Deputado pala Bahia está enganado . 
. V. Ex. obedeceu nisso a um préceito regi- O§ 3~ <lo art. 1° do pl'ojecto estabelece que o 
mentnl. TriJ,UIHl.l de .Justiça, e composto de 12 jUJzcs, 

En, poi~. ninda mesmo que ti\'cssD motivos um llo;:, qun.es eleito por seus pa1•es, etc. 
de estranheza, sabe V. Ex. quanto mo A este artigo apl'esentou d Sr. Leonel 
merecem os seus actos pa.ra. qne sncrilicasse Fllho uma. ememb substitutiva, elevando o 
a elles com o respeito que tributo a V. E x: . numern de juizes a 15; apresentei uma. outra 
qualquer. observação, que me fossn suggerídí.J. etcvando a H, o isso porqu·J , com o systema, 

k .: a. re.~petto da irregulal'idacle do proe~dimento- d.o pro,iecto, o numero lle 12 juizos por elle 
:;·<'d.u Mesa., irregularidade que não ha. ado:ptado torna inoxequivelo mesmo projecto, 

Entretanto, vê V. Ex., como a ma teria e o o numero lle 15 dá logar ao excesso de um 
muito complexa. , serh da maior import;tncia, juiz, que não terit o qne fazer • 

. para não pert1ubar a uniformidade do ·pro- _ O numero, pois, mais r~zoa.vel é o numero 
jecto, qne :?.. Camv.ra ouvisse, ainda que. l'l\· r!e l'l, proposto ]!cln. minha emcnt\u,. Apro
pidalllente, o nosso parecer; o modo de scnlir veito a, oppo~.·tunidnde para pedir preferencia 
da. Com missão a respeito c\a.s variaa emendas na vota(ofto para. a emenda., que tive n honru. 

'" que fornm ap!'escnt<ldn.s a esse mesmo pl'o- do <tpl'osentn.r. 
jecto. 

~~ :: , · Tomo a. liberdade, pois, pelos mo li vos que O §r. E<luat"do li~::..ntos (pela 
r:;,_': acabei de expor e pelo metlwdo que devo set• oJ·clcm)-V. Ex., 81'. Presideuto, quererá. ter 
l::;: ~eg·uido no. voü\<;t\.o, t1

,1} in tel'vil· todas t'\S i1 bomlaüe de esclarecer à Cmmtrn. qual :._.~;''' n: 
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emenda qne se vai votn.r. Etl me referi á .

1 

O §r. ~.ugusto de i<,reitas 
~ cmench. do Sr. Nilo Peçanha.. (pe~a o~·qen~)-Esta. em~nd<1, Sr. Presidente, 

O Sn. AUGUSTO DE Fm~rrAs-Não é esta. I esta preJUdJCada. (Apowdos.) 
- EUa obedec.'3 a um systcma c, desde que a 

O §t"'. Pt,esidente--A Mesa declarou qamara pão _adaptou o 2m1?ero.de 14, mas 
oue in, suhnlctle:t: a votos a, emenda <lo Sr. s1m de lD, nao tem razao L.e ser a emenda, 
Angusto de Feeítas por ser a mais r.:steíctrva, 
\'isto como uimiuuo o numel'o de jnizcs ; ao ({),; @.r· Presiiden.te--Sim, senhor; o 
vn.sso que a entenda do Sr. Leonel Filho ô nobre Deputado tem r·azão. -
tunpliê11.iv·a c a.:1g·menta. o numero (leHes. · E' approvada a seguinte emenda do Sr. 

O Regtmcnto mr(ncla. qne se vo.te em :r:~ilo Peçanha: 
primeit'O logar a. emenda .. mais 1:estrictiva. Ao nrt. 1o § 3o I~Snh"titua~se todo à 

O ~l'. D0put~Hl<) ,\ ug_ysto de Freüas requerenj dispositivo p'elo seguinte : :-j 

ptcferenc!a·rm votr:çao para. a sua. emenda., .. .. , .. , 
Os senhores que concedem a preferench . ::_\. Cam:-w,1, Ct:'ll su]?c1tvH1c-se em tl.uas se~ 
pedida queil'am levantar-se. cç?cs com a des1gnaç.ao de l'~ o 2'',queJulgam 

Consulta.da n cam.arn., não 6 concédiúa a nlrcrnadamente as appelll!.ções e os aggea.vos. 
prefercncin :pedida. E' rejeicada. a emenda do Sr. Augusto de 

Frei\ as no paragr<) pho 4. 
E]l §IJ.•. Nilo P.eç.:Hlba (lnla ortlem) 

requer vorit1cnção da votação. 
Proco·1endo-se ú. ver-ilicn.ção, reconhece-se 

terem votado a. fn;vor 27 o contra 78 Srs. 
Deputados: total 105. 

O §R·. Presi~lcntc - Nflo lln. nu
mero. Yac-s•:= proceder ú. clw,rnuda. 

Procedendo-se á cha.nwdn, vcz'ifica-.·n te
rem se ausentru.1o os SI'S. José Avelino, Au
gusto Severo, Llms. Fill10, Pereira de L)7í1, 
Rodrigues Lima, Hm'edia, do Sá, Frr~noisco 
Sa.llcs, Alenea.r Gnimariies, Angelo Pinbeiro, 
Germano Hasslocher, Aureliano Barbosn., 
Vcspasiano do Albuquorquo e Carnpo3 CD..r
tier. 

o !§r-. lP'li."(".sidenlte- Respondemm 
á chamada 109 Srs. Deputndo::;, ha, portanto, 
numero para se proscguir nas votações. 

Os Srs. qnc concedem a prclinwwia l'úi!11B· 
r ida pelo Se. Deputado Augusto de F:ooitas, 
p:n\t ser votado, om primei I'O lognr n. emenda, 
que offereceu, fixando em 14 o numoro do 
,juizes do Tribunal de Justiça, queiram le
vantar-se. 

Consulla.da. n Cnmarn, não ó concedida u 
pl'ef'eroncia. pedida. 

1'/ em fcguida 11osta a votos e approvada 
por 83 votos contm ;2.5 D, seguinte emenda. do 
Sr. Leonel Filho : 

~<Ao n. 3 elo m·t. 1°-Substitua-se, em vez 
de l2juizes, dign-se: 15jnizos. » 

E' consil1oradtt 1wejudicaoa n. emonda do 
Se. Augusto ele Freitt~s, elevando _a H o nu
mero ch~ juizt'S. 

E' n.nnuncindn a votação da emenda do 
SI'. Aug\ISto de Freitas t.i. pag. 2 do impresso, 
accrescentn.nclo ao segundo pcriotlo nrt. zo_ 
compost~ de se:to membros. · 

O Sl". P~esiden.lte-0 art. 2° elo 
projccto digpõe o· seguinte : 

Art. 2. o Os desembargadores, juizes de di· 
reito, pretoTe::í, procm? .. dor geral do Districto, . 
promotores pu blicos, curadores e o secretario . 
do Tribunal de Ju~t.iça são nome:tdos pc:lo 
Pres1dente dn. Repnblícu., observada::; as r:e
guintes disposições : 

I. Os desembargudorGS, dentre os juizes de 
direito, l1G. proporção (le dous terço.s por an
tiguidad~ e um terço por mcl'ecimeuto, de 
modo que a nomeação ele um desembargrldor 
por merecimento seja sempre precedida da 
nomeação de dous por antiguidade. 

A antiguidaoe conta-se da posse, prevale
cendo em i;runJ<lu.t)c de condições : 

a) antiguithtde no Tl'ibunal Civil c CL'i
minal, que so extinguo em ·virtude desta 
lei· 

u) a data da, norno:J,ção ; 
c) a iLlado. 
n. Os juizes de direito, até sete, tlc entre 

os p1·etores; ate cinco, de entre os membros 
do l\1inistetio Publico c advogados de no
torio sat)er, sendo estes l.mchs.reis oa dou, 
tores em ~ciencins jurídicas e sociaes, por 
faculctac.le ela Republica ; e ate trcs, de entre 
os juizos federaes o os da antiga. magis
tratma, em disponibilidade, comtanto que 
tenham uns c outros, pelo menos, seis anoos 
de cxercicio em cJrgos juridiciurios, do Mi"' 
nislerio Publico, ou na advoca.cia. 

lU. Os pretoro;;, do entm os bMhareis. ou 
doutores ·em · sciendas jurídicas c socines, 
com tees anuas, pelo menos, de pratica. 
forense. 

Servem por quah\) annos, dnra.nte os quaes 
são imtmoviveis, podendo ser reconduzidos, 
c só serão dcmiltil.los por f'oPçtl, de sentençn. 
ou a pedido, 
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Quando nome~utos de entre os magistrados ns. 1 e 2 do l1ecroto n. 2.'164, de 17. do fo· 
postos em disponibilidade pelo Govérno Fe- ve1·círo de I 897. -- " 
dera!, são vitalícios. IIl: Em virtude do aposentadoriv. doere-

Ao requerimento de reconducção acom- tada polo Presidente da. Republíca, nos se· 
panhado de informação dos juizr:s de direito, guintes casos : 
llos- preslclenles do Tribunal lle Justiça e d.e a) si, em exn.me de sanidade, requerido pelo 
suas cama.ras. rDpre5entantc do :Minísterio Publlco, fôr pelo 
_ Juntarf"w mais um mappa de estat.istica Tribunal de Jusliça rcconbecida a inhabi!I

j udiciaria, ·do qnal conste a indicação, po1' tnçâo do magistrado para o serviço ; 
ordem chronologic<l, dos feitos trntados pelo b) si o mag-istrado tiver completado 70 
pr·e~enden!e, o seu andamento, · estado actual annos de idade. 
ou solução, as fianças eGdrpo::; de delicto. Neste-ultimo caso o magistea.do será apo-

Este mappa sera fornecido l_)Or despacho do sentado com os resnectivo5 vencimentos, na 
presidente uo Tt'ibunnl de Justiça, authenti- _pr.oporção ::eguinte: 
ticado pelos escrivães respectivos e publicado Os vcncim<}ntos de um anno so dividir·ão 
no Día1·io Official. em :20 pal'tes iguaes, · cabendo aünualmente 
. IV. O procui'<Hior· geral, dentre os bacha,,.. ao aposent.tdo tantas tlessas partes quantos 
rei::; ou doutores em sciencias jurídicas e :::o- t'orem os annos rlo ~et·viço xm magistratma, 
cirtes, com seis annos de pJ·atica,, pelo menos, ate o maximo du 20 anoos. 
na magi:stratura, uo Ministerio Publico ou § tL" O uwgistr·tv1o, que não acceita1' n. 
na ad vocacin. · nova uorne;v;ão q ne 1 h e competir por accesso, 

. V. Os promolol'es publicos, os curadores o ficará avulso, sem direito a vencimentos. 
o sect•etario do Tl'ibür.al de Ju;:;tiçn, dentre os § 7.u Os juizes e mais f'unccionarios du. 
bachareis ou doutores em scienc:ias jurídicas justic,~a loeal do Districto Federal serão sub
c. socía.es, com tres anno~, pelo menos, rle stituidos: 
pr<.üica f'ot•cnsc, como magistrado, membro I. o presiclente do Tl'ibunal de .Justiça 
tio Mio~ste.I'io Publico ou a~vog~do. . _ pel~s P!'csidentes dns Ca.maras, na ordem ele 

§ 1. Os supplentes. de p~:etot, os .:tdJuutos ant1gmdade; 
de _promotor, os. GffiCia.es e am~:mu~nses do H. os presidentes das Camnras pelos juizes 
Trlbun.al_ de Jus~u~a e da ?~o.curadcri~ ~eral, mais antigos das rcspectivu.:; Cama.ras. 
os eset'Jvn.es dC!_ Jnry. dos JUtzes d~ ~ht'ei~o e . li!. Os tlesembar•rn.dore;:; de uma cam;tra. 
dos pretol'eS ~a.~ nomea?os pelo Muusterto ela pelos àa outra, e wr f;1lb de;;tes pelos juizes 
Just1ça c Negcmos InteriOres : de direi to, obsermdrt a ordem do antiguidade 

I. Os supplentes de pretor e os adjuntos de em nro e outro ca.so. 
promotor, dentro os bachareis ou dou toros IV. Os juizes de direito pelos prctor•es que 
em sc:iencias ,jurídicas e socines, com <.lous o pl'e~idente do Tribunal de Justiça de· 
annos do pratica: forense. signar. . 

ll. Os 2 a ofHciaes do Tribunal de Justiça, V. Os pretores :pelos respectivos supplen-
os escr·ivães do jury, dos juizes de direito o tes, na ordem Dmnerica. 
dos prctoJ·e:;:, dtmtr·e os cida<lãos ln·azileiros ';I. O procurador geral: 
q~e s~ houve~em habilitado na f'órma da le- a) nos impedimentos occasionaes, pelos pro-
g;slaçao er~ v1gor. . motores, na ordem numeríca.; 

_ IU. O~cr?-1 c amanuenscs, .den~ee os. Cl~a- b) nos outros casos, por cidadão nomeado 
claos brazileiros de reconheCidi1 Idone1daa.e. mterinamen te pelo Ministerio da Justiça e 

§ 2. o Os demais empregados do Tribunal Neg-ocíos lnteriores,e que reuna as condiçõos 
de Justiç.a são nomeados pelos respectivos do n. lV deste artigo. 
presidentes. VII. Os curadores, os promotores e os ad-

§ 3." Pelos juizes de direito e pretores, juntos, dentre os das respectivas classes, por 
perante quem servom, são nomeados : llesignaçi:to do procurador geral. 

r. Os o!Iiciaes de justiça. VIII. O secretario do Tribunal do Justiça 
·H. Os escreventes juramentados, prece- pelo respectivo l" oíncia.l e os dema.is fLmccio· 

dondo proposta uo respectivo escrivão. naeios pnr dosignação do pl'e::liLlonle elo 
me~ mo tribuna L 

§ 4. 0 São vitalicios o inamovíveis os juizes IX. os escrivães d.osjuizos de direito eprc-
de direito e os tlesom1Jargadore3. - torias pelos escreventes juramentados, e, na. 

§ 5. 0 0:::; magistrados vitalicios só perderãe falta, por quem os respectivos juizes no-
seus logares : mea.rcm. 

I. Por exoneração a pedido ou em virtude § 8. o Quanto á posso, exercício, incompati· 
de sentença condernnataria. bilidade, licenças o vestuarios, se observará · 

H. Em virtude de aposentadoria, ccince- o disposto no decreto n. 2-464, de 1897, com 
.. dida. a requerimento, nos termos do art. 39, as modifie.ações estabelecidas nesta lei, 
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O Sr. I:Joanla Rn1nos (pela odem) 
-Sr. Presidente, antr.s d: .~ Camara. pronu!l
ciar-se a respeito da mate ria do urt. 2°, pe(<O 
licença a V. Ex. pam mastl'a.I' a situ:\ç:'\o 
em que ficamos com a aprrovação da ernctJda, 
augmeutando para 15 o numero ele desem
bargadores. 

O projecto diz: 

« §_ 3. 0 O Tribunal de .Tustiça ú compOl~to 
de 12juizes-(deí;embargadores} urn dos quo.es, 
eleito por seus pares, oxerce por um auno o 
cargo de presidente, não podendo, porem, ~er 
reeleito stnão depois de deconidos dom 
annos.» 

Ma.is adiante dizo seguinte: 

« Tem jurisdicçfio em todo o Distri·~to e di" 
vide"se em duas camaras, uma civil e outl'a 
criminal, presidida cada uma por um de seus 
membros eleito pela mesma fórma. o pelo 
mesmo tempo que o presidente do Tribunal e 
formando os tres presidentes nm Con~elho 
Supremo.» 

UM SR. DEPUTADO-Cada uma, com O seu 
presidente. 

0 SR. PAULA H.AMOS-0 numero de _jnizes 
do tribunal é par. No caso de 12 · membt·os, 
quando ha a di visíio em duas camt~ras, cada 
um<~ dellas fica com seis membros; porém, 
estabelecido o numero de 15, peegunto eu: 
com quantos juizes fica cada uma. dessas 
ca.maras ~ 

O SR. OscAR GonoY- 7 l/2. 

0 SR. PAULA. RAMOS -Ou o projecto está 
cl'rado, estabelecendo ns disposições rola ti vas 
á composição das dur~.s car:1aras, quando 
admitte o numero par de me1r1bros para o 
Tribunal ele Justiça, ou, acceita a emenda, 
que elevou a 15 o numero desses membros, 
é preciso modificar o rlispositivo sobee a di
visão em duas ca.maras e eleição dos presi
dentes do Tribunal e destas Camnras. 
(Apoiados.) · 

o presidente do Tribunal de Ju!:itiça é eleito 
pelos seus pares. ( Apco·tes.) 

. Ou eu não sei o que leio, ou <'S nobres Depu
ta.dos que me apartcam não tecm razão. 

O presidente, repito, é eleito pelos seus 
pares. O numero de membros do Tribunal é 
de 12, e o Tribunal divide-se em duas ca
maras, cada uma composta de seis juizes e 
cada um desses grupos de seis juizes elege o 
seu presidente; pergunto eu: no caso do nu
mero impar, compondo o Tribunal de Jnstiçn., 
quando {Sse Tt·ihunal se divide em duas ca
maras, qual é a que fica com oito membros o 
qual a que fica com S8te? (Apartes.) 

Não é isto o qtle está no projecto; o projecto 
diz: · 

Cmnara v. V 

«Tern jur·isrlieçuo em todo o rtistr·iclo c 1ii
•:id0-se em 1i.~t.Js Cr:ui1an~s, nmn. civil o outra, 
<~rimiunl, prt~1'iolidac:ada urn:t por um Jn seus 
mün1bros, eieito pela. mesm1L fúrrn:\ e pelo 
IJ1e:5mo tr·mpo que o pl'esidente do Tribun;1l e 
!'orrnanrJo os tres - pro3idenks um Conselho 
Supremo.» -· 

f->;lrccc~. r:ortanto, que é preciso qn o n. Com
missão providencie, sanando est:t itT.rgular·i
diHle, que 1l ppar't'Cél com .n. mwla.nç:L do nu
me:.ro p:.tr p:tra. imp"U\ is(o ~~. do àoz."l p:1rn~ 
quinze. Et' :t p:H:~ isto que q11r~rin. ~ ~ !lam:u• [t 

attençã.o da Camn.t·a,:ifim de que ni'io íiqun n:\ 
reda.cçã.o desse· projocto est;~ r! u vida, de não 
se su.her q u::~ l :~ Carnn.rn. ·que fic<tr•ú. com dto 
membros c qun,l a que fie~~rá com sete. 

O §a·. l=Dduardo R:ll:HHS (71cla 
onlam )-O ti obre Deputado por S:L:l ta Ca t.ha
rin<L tem toda a r ;I Zi3,o (•Lpoiados) nas obsel'
vaçõ \S qnc <Lca.ha. de frLzer; ma.:~ V . Ex. com~ 
prehendo que, qnan,lo urna elnc3nda. é ap1'0-
sent<vln., no :~.entido de rt:form:l,l' o mechanbmo 
geral de um pt·rjecto, n:Lt.ul'almente cstn p:·o
jecto, na pai·tc em q nc se rofei'C esta. cmon(ta, 
lica. virtml.lmente n ltora,tlo. 

::;i n. ide:t \'eDC!!rlont é aquolln ·que collide 
(Otn à iclén. vcnciJa, osp.lllmd;~ atrn.vós do 
contexto ··do projecto, clammen te. esta, se· 
gundu. tem de ce !m• o p;tsso ;\ idé;L trium
plwntc na votaçi\.o da emendo .. 

Pot'tanto, si houver·, cotno é p ;iS:'i vel c nn
tnral que haja, t•ollistLO entre o :syst.ema get·al 
d(J projecto c a.s idéils trinmphantos na actua,l 
votn<;>ão, o recttl'$0 quo ha ó adc~quat· n;~ di~
cus:sã.o Sttr.cessiva, si houver, t\ n;L redacçi'io 
do pro.ic~cto, n.s cmen,ln.s o o projecto em lmt•
monía no sy$ÜHna n.qni tt'iumph:tntc. 

Ei:l IVJUi !'e::;poodidas ns obsct·vo. ç:í;~. aliús 
muito ;judicio:as, do illustre !Ji.,put.tdo por 
Sanla Cntllarina.. S. Ex. mesmo, ao termin:tr 
as su<~S c:onsidcruções, sugget·itl um i'dvitre, 
e.:if!Ot·;tuJo que a Commis~ü.o o '~'l•)plaR.:cl, e 
et·a de que, em tempo oppor·tuno, a L<Htl
missão tize::;se a adaptação rlus iJ0;•s vonco· 
dorns ao regimen geral do projecto. 

E' nppt•ova.do o art. 2", ml\·; ~s as lmcn:ln •. ;. 
E' annunci.tdit a Yotaçiío do ~nbstiluti vo 

üprcsont<v.lo no n. I, LlO nr.t. ~". 

O Sr. Eduardo Ra .. ilHH~ (peü~ 
order11) -Peço ú. Cu.mo.ra que me 1·eleve ~L 
insistencin. com que estou in terrompcnclo :1 

votação. . . 
O nobre Deputado peln. B<•.ht:l, o Sr·. Au

gusto de Freitns, meu pi'oza.disAimo amigo, 
e:n um discurso brilha.nt.e, com0 costumam 
ser· todo3 os q ufl S. Ex. pr·on uncb!,, l'rnvocr,n 
nominrdmcnte a minhn. pesso:~ ~w tleb;tl(', do. 
clarando que, em n.ntagoiJislnq ~om :~s.:iün!"~s 
ídúas nntoriol'0ti, o eOJJcmso 11::l..') pon1.a um, 

2c' 
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xar de ter a minha acquiescencil1. O inopi
nado com que o deb:lt~ foi encerrado, a 
despeito de estarem inscrip~os não s? eu como 
outL·os Deputados, veedaden·os 1 uzmros desta 
(;amara, impediu-me de dar tL ~. Ex. as ~x
plicações daquillo a que chamou mc:oherenCJa. 

Na melhor hypothese, Sr. Presidente, n~o 
houve incoheroncia, houve apenas annuenCJa 
a umn, idéa quo pre-domino.u ~obre o mr.u ~E-
siguificnnte voto na comm1ssao. Na occasmo 
opportuna, darei á Camara as razões pel~s 
lHla.es dobrei-me a esse voto vencedor• no sew 
dos meus illustres collegns. 

A rruardarei a proxima 3·• discussão para, 
dar~ S. Ex. as explicações, corto do que 
quaésquer que ellas sejam o seu espírito_ bene
volo ·as acolherà, como tem acollndo a:; 
outras. 

O Sr. Augusto de Freitas (pela 
ordem)-Desculpe-me V. Ex-, Sr. Presidente, 
si venho interromper a votação; mas o que 
acaba de dizer o nobre Deputado pela Bahia 
exige de mim resposta immediata.. _ 

Eu não tive nunca n preoccupaçao de <J,s
signalar uma incolH~rencia de S. Ex.; eu 
u;:;ava. de um diL·cíto natul'al a quem defende 
uma idéa e procurava para amparar a minha 
fraca palavra as convicções . sinceet\S, sobe· 
rana.s e solAmnemen tf~ clnfend1das pelo nobre 
Deputado, em relação ao concu.t·so po.ra pro-

. vimeuto dos cargos da magistratura, e ou
tão, vendo S. Ex. assignar este projecto sem 
restricções, em relação a este ponto, ao me
nos, eu procll:ravl\ explica~~õe~ deste facto e 
queria quG o nol>r·o Depulaclo •nesse t~t~zer a 
oxposição dos motivos que determmaram 
esta mudança do convicções. 

Assegm·o a V. Ex., corn toda a. leal· 
dade, que, si o nobre Depnta.clo viesse tra1.er 
os motivos quo tletet•ruiuara.rn esta. mudança 
de con vicçues, tal vez eu fossG um con ver
tido. 

Desde, porém, que ii v e a fortuna de ouvir 
o nobre Deputado dizer que cedeu no maior 
numero da Commissão, tive ainda a ven
tura de poder contar o nobre Deputado entre 
os partidarios do concurso p;'.\ra a investidura 
da magistratura. . . . 

E' simplesmente o que deseJava assrgnalar 
neste momento, que o meu distiocto amigo é 
particlario convicto do provimento dos car
~os da magist~'atura por concurso, mas ~edeu 
~s convenienctas do momento, cedeu a ne
cessidade. 

0 Srt. EDUARDO RAMOS-V. Ex. não ante
cipe as miuhas razões. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Limitar-me
hei a estas simples palavras. 

E' rejeitado o substitutivo. 

E' annunciada a votação da emeuda do 
Sr. Augusto '·de Freitll.s ao n. 2 do a.rt. 2°. 

o Sr. Eduar-t:lo Ratno§-Este 
est~ :prejudicado. 

O §r. Presidente---Ko n. 12 hJ. 
a seguinte emenda. (Lê.) 

O Sll·. E<luar~lo R.tú:n.os (pela 
ordem)-Essa emenda está prejudicada.. 

()Sr. Augusto de Freitas(iJela 
onlem)~A emenda não esta prejudicada; no 
systema que adoptei nas em~ndas ao pro:
jecto estabeleci o concurso pa.ra o · }lrovl
mento dos ca.rgos de desembargador~s. no 
art.l o ;para a investidura dos cargos de J_Uizes 
de direito no art. 2' e :para. a invest1dma 
dos cargos · cl e pretores no § 3°. . 

A Camara acaba de negar o provimento 
no alto cargo da magistt·atura, isto ó, das
em bargadores, por meio de concurso~ e ad · 
optei essa medida nos demais outros cargos, 
de juizes de direito e de pretoro~-· , 

Por conseguinte, a emenda nao esta pre· 
jut.licada. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Supponha que 
V. Ex. filiava todas essas emendas a. urn 
plauo. 

0 SR. AUGU:iTO DE F.R.l!:ITAS-Filiei, mas 
defini. 

E' rejeitada a rcferiua emenda do sr. Au· 
guato de Freitas. 

g' annunciada a votação da, emenda do 
Sr. Augusto de Freitas ao n. 3. 

O Sr. A.ugustode F1•eitas (pela 
onlem.)- A Cam.ara acaba de rejeitar por_ 
grande maioria a idéa do provimento aos 
cargos ele ct..,sembargadores por meio de 
concurso. 

0 Sa. MILTON-Ainda bem. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Ainda. bem~ 
diz o meu honrado collega. e mestre. 

A Carnara em seguidtt acaba de dizer que 
para a investidu!'a nos cargos de juizes de 
direito, que representam a primeira instan
cia, não é necessaria a prova prévia de capa,
cidade do cidadão, por meio de concurso. 

Resta, pois, Sr. Presidente, em ultimo· 
logar o humilde pretor, e por isso uispenso 
o concurso para elle e req neiro a retirada da 
emenda. 

0 Sa. EDUARDO RAMOS-Era esta a homo· 
geneidade a que ho. pouco me referi. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Agora ella · 
não tem mais razão dG ser. · 

E' concedida a retirada <ta em~ncla. 
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E' approvado o art. 3° do projccto, sn.lvol Ao art. :3", § 12, I e n·: - Substit~a·se 
as emendas. todo o dispositivo peto seguinte : 

E' approvada a, seguinb emenda Llo Se. La- A Camttra. Civil jul_gar, na /ôema do ar" 
martine e 011tros: tigo l", § 3'', I, em 2" e ultima instancía os 

· • ' ::-> " c ~ L ehos o sentenças profertdns pelos JlllZ0S de 
Ao art 3' ~ 6~- .. c ·re·<ccn~e -se: I aggravos c "'.P!Jeltações ~ntorpostas d?s_d.espa• 

r.l ) }1rocessa.].• o julgai' inventarias e parti- direito no eivol c commercio, de orphãos e 
lhas de do~untos, qu_:: deixa r:om te~lam~n to, ausentas l.l da, proveLiona, e os aggravos das 
S•~lll herdCJros O!'pbaos ou Lnter(lJctos (d(~- õ.ccil;ões da .Junta Commercial, negando ou 
ct'cto 11. 4.82,!, de 22 de novembro .(lr~ 1871 ). aumittiutlo registros e marca, de itlllustr1a on 

E' a.nnunciada a votação th emonda. do lló ~omJJlordo o cas~ando a mRtcicula, de ne _ 
SP. Augusto de ll'roitas, Sllppr•imiud0 o§ 11 gocnwle. 
do ai·t. ;)o, E' n.ntnmciada ;1 votação da emenda do 

Sr. Angus.to de I.<'reita.s n.o § 12. 
t~ Sr. l~.ugust~~ de ~?1·eiitB8 (pela 

ordem)-Sr. Pre.siden tt•, pedi n p:.il:t vra, ao 
:::o r · annunciada. esta votttl;~ão, IJorq ue

1 vae 
sendo acloptu.do o syst (: ln<t de, com a tolc
rancin. do ltogimcn to e m<dor cond·:scenàen
cia n.inda da parte ele V. Ex:., vae f.:enüo ad
optatlo o systema, repito, àe, por occtt<:>ião da. 
Vt.tação das emend<:\S, cl.izer-se a razão das 
mesmas. 

Esb emenda manlla. SUJ!PI'itnit' o § 1!, n. 3, 
que éaquclie em quo o projecto,quanc'.o tl':lta 
elo tribumü de revista, üiz o seg-uinte. (LO.) 

Quando tive n honro, de ncld"üzir conside
rações sobre o projecto, ora. submettido a. 
Yotos, perguntei ao meu homado collega c 
amig-o qual o papel deste tribunal, decl<l
rando que, si elle touo in. rever o t~:dto, e:ü 
consulta e p::wcrer erarn indispemn.v-cis e si 
11ão ia rovet•, então cahiriamos no systc~m:t 
dos julgamentos sem cxnn;c. 

ParecJ que est<t cotl',;i:let'a,;iío calou então 
no espírito dn. Corumissão. 

A suppres:;fio que peço ú tlosta. ttlll'ihu\ção 
da.<la, pam examinar o feilo c tbl' p;u·ocor, 
uttribuição desnoccs~n.t•itt ou inconveniento. 

O ~;;g_h, ~~iau;~rdo !.~:n..l!noA (11cla 
o1·dcm)- Sr. Prr.sidonte, j:t tL Conuniil'i:\o dC'· 
lil.rou que at~coita.r·i<t, nosto }Wojecto, n eol
labornção, •ts lu;r. ,_\S dos seu~ cotlegn!!, atlm 
que o trab;tlho lhe fú1·a comrnettido, f•Jsse o 
mais completo possivcl. . · ~ 

Assim, ella vae ao encontro da opmmo tlo 
nobre Deputado, dizen~lo que e:;tá. tle inteiro 
accordo com a emenda e quo votara per ella,. 
~lluito bem.) 

O -~~~~. Aue·n8-to de I""'reitr·ü,~ 
(r:cla úrdcm )- Sr. Pl'ssiuen te, creio q no foi 
n.pprovn.d:t uma emenda apro:;entadu, pelo 
~· r. Nilo Peça nlw.; e, sendo us ~im, não só fica 
prejudicada esta emenda ao § 1~, que con
si~·mt :1 mesrn ::\. ·idóa, corno · n. immcdiata ao 
n~ 2. excepção fdt:1 da ulLim<t pa!·te desta 
emendo., que tlotermina que (lendo) ~~no caso 
de a.ppella.ç:ão seja sOt-teallo o relator no acto 
do julgamento». 

Peço a V. Ex. que submetta á votação 
esta ultima p:1rte, npenns. 

O §r. Presidente- E~tão de racto 
prejndica.da:; as duas emendas apontadas, pola 
adopção ua. muendtt elo Sr. 1:\ilo Poçanha. me
nos quanto á. ullimtt pnl'te, 11 que se refere o 
nob!'O Deput:.1.t.lo. 

Pos(,,~'" voto:; tt ullitnn. p1.rtu tht C>mcnda uo 
11. :~. 111;s i1n rc!dig-itla: «Sendonoca::1ode appel· 
lar,:ito StH'letv.lo o relatl)l' no ac;to do julga
mento ». 

E' annunciaAln. a vol:lc,\ii,o dn. seguinte 
cmcntht o1rn•eciua poto St•, Nilo Pcçaulw.: 

VI. Mandn.l' organiz:1r ItlCll::i:\llnonte, pll.l'a 
publicar' no 1Jia1·io Offí'ciat, <L lista rios advo
v ~·ldos o soUoitatlores no ci vel e no ct·ime, que 
ti verem ·registraclo seus billletes de imposto 
ue protis:::iio. Suspendel'-SC-ha o ttnuamento . 
d<t callsa ;;empre que nelltt interviel' advo
gado ou solicitarlor, cujo nome não consto da 
uttimn. list(}, publicada. 

Submettidf.L <t vote~, é <Lpprovada a rúCo-~1 o~ .... -.. N"Ho I::"'·e~ . .-~auha (pela o1.· dem) 
I'idtt emenda, snpprosstvu,. _ St'. Pre::;idento requeiro a V. Ex. que 

, consulto a. Ou.sa, sobre :::i consente na retiratl~~ 
O §r. I<'red(~li·ieo ll~org.-?s (pela [dest~~. emenda. · 

o1·dem) requer verificação da votaç:ão. I vozEs_ Muito bem. 
· Procedendo·se á verificaç1o, rceonhecc-sr, ( 
terem votado n. f'!lvor 8'~ e con tra :)2 SI'S: { o §t·. Auii:.P.io de .... ,._~n·eu
Deputados: tolalll '1. Jst·. Prc~:~identc, o nobre Deputu.Llo pelo Rio 

Posta a '\'otos é nppr0Vfl.ufl.. a seguinte ~de Janeiro ha de permittir que t~ça minha a 
emenda;: ~menda que S. Ex. o.c:•b.t de retn\u', 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:26- Página 12 de 34 

228 .AN'NAES DA CAMA11A. 

o SR. ELP!DlO Frnuu:numo-Apoia,_go. 
0 SR. ANIZIO m; ABREU-A illüU ver, elb é 

um:L emenda que g·aranto os ínteresse::J do 
lisco, sem de fOrma alguma prejudicar, como 
se pretende, a bonorabilidade dn, noure car
reira da ad vocaeia. Peço, pois, quo a, emenda 
seja, m:.\11 tida. 

O Sr. Edunrdo R-~t.n-..os (pela 
ordem)- A C<tmnm precisa do saber-o con

·texto desta emenda. Elta dih o seguinte •.. 
O SH .• ANrzro DE ABREU- Todos nós es

tamos com a omenU.a. na mão e a lemos. 
O Sn .. EnuARno RAMOS- E' verdade; mas 

v. Ex. me permi.ttirá que a releia áqueiles 
que não teem a emenda. nas mãos, como 
v. Ex. acabn, de dizer. 

«Mandar organizar mensalmente, para pu· 
blicar no Diario Official, a lista dos advo
gados e mlicitaclores no cível e no crime que 
tiverem registrado o::; seus "bilhetes de im
posto de profissão. Suspender-se-hn. o anda
mento da causa. sempre que nella intervier 
advogado on solicitador, cujo nome não 
consté da ultima lista publicada.» 

Por mais respeito que o tisco nos me;·cça, 
nós não lhe podemos fazer o sacrificio do 
exereicio elas profissões, de uma cspecie de 
confiscação das profissões livres (leste pédz, a 
·pretexto de falta de 11agnmcnto do imposto. 

Si nesta Ca.ma.ra, alguem se rt:cortlasso de 
mandar arr,mcar ús mãos do operat•io a sl!a 
tralha, o seu metro, os sou:1 instl'urncntos de 
trabalho, por não ter pago o imposto, Psln. 
Camara se levantaria como um só lwmom 
contra a Ol!pl'e::sü.u. contida em tttl medida.. 

Demni::;, occorre; IW caso Ycrtcllto, nrna 
consideração que não pórle passar· de~perco
bida it agudeza desta. Camam. o ü a :-;cg:tinto: 
a suspensão de nm advogado no cxeJ'dcio de 
sua pt·oftssão pótln comprometter os illt1~ros· 
ses em litígio que ello ostó. defenuond1>, dtl 
fórma. que a JlOil:t. ih:cal, o. tacando o ad vo· 
gado, va.e recallinlc modo ouios~ssimo wu~·e 
aquelles que, desconhecendo a, cu·cumstanma 
de sua impontualidade, lhe vão on trcgar u. 
de fez<\ de seus interesse~. 

O. Sn.. Pr-:.EsiDEN'rE - Lembro ao nobre 
Deputa,do que a emenda. não está om ciis· 
cu~são. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Nn.o estou diS· 
cutin(lo; apenas estou iodicando quues ns 
razões que fizeram com que eu, pelo menos 
e g1·andn numero do Deputaflos pre_sontes, 
acouJpallhttlllus umito ::;olicitos o movunento 
d~ retirada b;1m i11spirado pelo illustre au· 
tor üu. emenda. 

() Su·. P.~~··esiden'te--Vou submotter 
a votos a emenda.: osSenhor·es que upp1ovam 
queiram leva.nta,t"-se'" 

O §r. l~riein Jí""ilhP (pl.'tn orúem)
Sr·. Presidente, V.Ex. declarou que aquolles 
quo fossem í'<tVOl'aveis á emenda se levantas
sem. Devo, porém, lembrnr t~ V. Ex. que o 
nobt•e Deputado pelo Rio de- Jnneiro, o Sr. 
Nilo Peçanha.. requereu a retirada di1 ememlu., 
de modo que' o que de\'e ser sujeito á vota
ção, é o pedido que fez aquelle Deputado para 
que a emenda fosse retirada. 

UM SR. DEPU'rAno-Já foi concedida, a reti-
rada. -

0 SR . PRESIDENTI~ - A Mesa aind.a 
não submetteu á votação esse requerimento. 

0 SR. BRICIO FILII0-0 illustre Deputado 
pelo Pianhy, o Sr. Ani?.io de .Abreu, no mo
mento em que o representante do Rio de Ja
neiro acabava de requerer n retirada da emen
do., levantou-seefczsun, a emendadoSr.Depu
tado Nilo Peçn.uha. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -Não podia la
zel-o. 

0 Sn.. BRICIO PILIIO - :MttS S. Ex. 11ão 
podia fa.zer sua a emenda, porque ninda. não 
tinha sido vot:1do o requerimento do repre
sentante do Rio de Janeiro. 

O que podia. fazer o Sr. Deputado Anihio fle 
AIJreu tll'<t acon,;elhar :'t C;t!i:t a rejeição rlo 
requf:\rimonto, porque, Iicando a emundu. de 
pé,com <t dcsanprovaç:To do podiclu pur·a aro
tit•nda, a. Cam:'i.r:t então ~c pronunciaria, ftt· 
vor·a vol uu contnwiumou to ao tl:i:mrnpto. 

Pu.rceO·IllC qne ns!lilll eollocrulu., n questão 
Jlc:L em :mus devidos tür·mcs. 

Er·u. esta :1. oxl'liL~:v;ú.u qnu julguei nocus
s;n•io dm· á C::a.nmrtt, som quo com isso quoir;L 
pm;sar por t·auonista 1lo Regimento, pm•que 
O IIIOll intuito lili SlOlpll!SlllOlltu Jll'<~ellt'tU', 118. 
medida de minlrn.:; l'c;L't;:tt;, cneo.nlinhHl' a. vo
ta<,~ão. (Apoiados.) 

o SR·. It•.a·e~hlen t.~~-A Mcsn. ainda 
não linha suhm~ltido :"t votn.r;ã.o o reque
rimento pr.~dinoo a rctirn.dn. da emenda. apre
sent:vh pelo nobre Deputn,do do Rio de Ja
neiro. E' o que vn.o ützct·. 

Posto tt votos, ó o requerimento à.ppro
vado. 

E' annunci:uh tt volaç~üo tla emcnrla no 
§ lô «Accrcscellte·se:-Senclo sortea.U.o ore
lator no acto do julgamento.» 

Vozi<Js-Já foi votaua.. 

O lõ§r. Au~u!:õ3t.o de lFJ"<f~ita5~> (pela 
ordc111) - A e!lHl11i.l<t ainfltt níí.o roi vof.a.da. 
Ella :':ie refm·e uo julgamonlo <lo tribunal de 
revisü.o o !Jtu•a o q nal de;:;ejo n.do ptar o me::;wo 
systema que par;L o tribunal Lle :?.a instancia., 
a Côrte de Appollação-o sorteio do relator 
no acto do julgamento. 
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O §r. 1-.t•c""i<lent.c-A emcncla ain1la 
11fio foi votada ; foi votruJ;), a parto--ao 
§ 12, n. 1, esta pn.rto, por(\m, rG]ativn, no 
Si 16 ainda nilo o foi. . 

Posta a votos, é approv::L1la. 
R' annuncinda, a. votação da emnnd:\ ao 

n. :~, lettra c. · 

O St~. Augusto de Freitt.·r,.~ 
(pela ortlem)- Com permiss:io da MoS<l, vou 
escla,recer á Cn.marrt. qual é o pensamento tla 
emenda. . 

O projncto mancln. qne, no co.so de impe
(limento do :tn•tis àe üm torço dos membros 

· do tribunal superior, sejam convidados juizes 
do tribunal inferior, e eu adapto na. emenda 
a medida ele serr~m convithdos esse~; juizes 
de tribunaes inferi01·es para substituírem os 
juizes imperl idos, mesmo uo . caso de faltar 
um só do.:; membros do tribunal superior, de 
modo que este tribunal, quo tem ele decidir 
em ultima instu.nda, esteja sempre com
pleto. 

Si esto trilmn:tl snperjor tivesse llP- votar P
decidir sempre, como teilrtliHtl pleno, nilo 
soria eu qnüm fosse oxig·il', va.r·:1, julgamento 
dos feitos, a pre:~enç::L de todN~ os juizos. 

Ma~, a Camn,m acab:t ele ad.opt:tr :1 emenda. 
do Sr. Nilo Peçanh:1, segundo :1 qnn.l o tl'i
lnwal é dividido em rluassccçõor:;: -um:l. consti
tuindo a Cn.marn Civil o outra a Camara 
Cl'iminal ; e a Cn.ma.ra Civil por :;ua vnz, vae 
sor dividida; em duas secções, de modo que 
cada uma deUas será con1po~ta tle trcs on 
quatro jnizes para decidir os feit()s e eu 
qtwro que esses feitos não sejam julgados 
sem que estejam pi·esentes; ao menos, esses 
tres ou q11atro juizes. 

A ndopç·ão desta emenüa é medida, neces
saria par::t o funccionamento do teibunnl ; 
EÓrnen te, Sr. Presidente, nos casos fie revisão 
tlo~ feitos, t~ CJUO o trí bunal scr tL compo..;to de 
todos os membros, exceptuado=' os tres, que 
julga.ram o recurso rle appella.ção. 

.lá vê V. Ex. que l'l natumt o que nós 
pretendemos peh ernentla ; não fhzemos 
uma exigencia. tiio absurda como pensa o 

O Sr. Eduardo Rnuno§ (pela nobt'e Deputado. 
o,·tlem) - A simples explicação ela. emenda. Submettitla r~ votos n. emenda, é rejeitada 
do nobre Deputado pela Ballia manifesta, o por 61 votos contr·a 40. 
iuco.nvenientc da_ sua adopção ; exige . que Em seguida !li'í.o snbmetticlos a. votos e ap-

.-o. trJbnnal de ?nuüos membr-os so pos:->:1 func-~ provatlos os arts. 4o 5", (io, 7·•, 8", 9• 10, 11 
cwna.r com a mtegr1dn.de desses membros. e 12 ' ' 

E' evidentemente embaraça,!', da maneil'a a ; . 
mais completa., o seu fnnccionamento. E suhmcthdo a votos c npprovado, salva 

O SH .• :MILTON- Na Bt\hitt é assim. a, emenda, 0 art. 13. 
0 SR. EDUARDO RAJ\IOS- Si na Ba.hin. 1oi 

ou é assim, na Bahia se deve ter vel'illcado 
os inconvenientes de semelhante .rn·a.tic:t de 
se julgar. (Apa?·tes.) 

Si se vcrifteou, cou forme VV. Exs. dixcm, 
os apartes não servem sinão para demonstrar 
as vantag-ens da a.dopr.~ fí.o do Pl'o,jecto, contra 
a emenda do nosso iltustre patricio,o Sr. Au
gw.;to de Freitas. 

Não ncreditem VV. Exs., como nenhum 
dos collegas,que eu possa recuar, cspavot'iclo, 
diante <le precedentes erroneos, commeltidos 
por mim, como legislador, diante das verifi
cações inconvenientes resultantes oesses 
erros. 

Ora, o aparte do nobre Deputado veiu de
monstrar precisamente o que · eu dizia ; isto 
ú, que, nos logares e111 que esse desideratum, 
esta medida tem sido praticada, olla. tem re
velado os maiores inconvenientes, que agora 
devemos evitar. 

O Sr. Aue·••sto de Freitas (pela 
ordent)-Sr. Prl)Sidente, eu subscrcveri!t as 
considerações do nobre Deputado pela Bahia 
si o sy~tema do projncto, modific~trlojú. pclns 
~m~?~as a.ppl'ovaclas }Jola Cam:tl'a, pudesse 
J U!Mh~-;1-as. 

B' annuncinda a vobçi'io ela seguinte 
emonclu: 

Ao al't. 13 : Snbstilnn.-se-Acha.ntlO-Hc) nu· 
sento o jni7. elo (oito, podo!'Ú. l:Hn' despachada 
a petição, CJIIe lhe üt';t tlestinacl:t, por qualqum• 
dos juizes, quo se aehnre111 fH'esenle.~. tJ'it· 
tanclo·se tio cnso em quo o dirfliln possn. ~m· 
pl'O,jutlicndo. -

O ~··· tw..ugu~t.o de Fa·eitn"' (peht 
ordem)-Sr. Pr-esitlontc, tomo :L lib(~l'[htdo ele 
sol.icitar a n.ttençilo da Camam p:mt estlt 
emenda. 

O projecto estabelece o syst.cma. de se en· 
tregar petições ao porteiro do Fornm, o 
qual tom rlo comparecer alli ~s G horas ela 
manhã e ficar até ás 6 horas da tarde, com o 
ordenarlo de 200$ por moz. 

O porteiro tom de receber estas petições o 
rnzer um extracto de c·ada. uma. doUas, regis
tPanrLo-as em livro ospccirtl e tem 1a,mbem 
de entregat• á parte um recibo. O juiz rece
berá das mãos do porteiro ns petições, e, si 
não quizer ontregal-asclirectamente ás partes, 
entregal-as-ha. ao porteiro. 

Comprchendi qnt~ a Camarn. teve em vista 
uma hypothcse, que se notlerá verificar, a 
qual é o da ausoncir~ de ;:;:z. no momento etn 
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qu. e seja nccessu.rio recot•rel' a. um~ mediJ:t \papeis aos. juize:i. 'Ma.s obseevo qno o pro
Jlara salvar direitos em litígio. jecto o pel'lllittc coaJO um direito dos intc-

Ncsto caso,como o pt'ojecto 1!i~plíe a ct'ertQil,o rossados. 
de 15 juizos de direito, dos qnaBs seis silo Devo CJIJservar a Cama.ra. que o que S. Ex:. 
,juizes do civel o do commercio, on estabelct~o inseriu na . sua mnencla, um outro pro
na cmeothL que, si n5.o os ti vot• prcsente_·no posito muito maig grave, foi o. libordade de 
fOro o jui:t. do feito, pot' motivo justit1cad•) , dirigir a~ petiçõe.s a qualquer juiz encontra
pa.t'a. que a parto nüo fique l"JI'!~juuic:ld:l no do, qu:.\nuo u.mentes os juizo:; a quem com
~eu dit,:_eito, a.pr6sente a outro jni:;, a petição, petisso dospaclml as. 
que ser{L recebida. e despn.chacla, seguinrlo 

1 

Como se vê; é uma w·ot.'lmLin, a.ll.::raç.ão na. 
mais tarde o negocio com o juiz do f~ito. msteria das jurisdicçõcs privativa~, que ti
Pal'cce que isto é me.lhol' q!JC a ceençã.o desta. c:tm assim confund]das, desfeitr.ts. 
entidade. . · Uma tal resoluçi'i.o na. rnatcH'Í:1 das compe-

. - t!mcias é importante de m'ds p,tra entrar {t 
O S11.·. Eduardo '1\.tcunos (JJefa o;· sombt';1 do umas disposições concernentes ao 

rlem)- Se. Presidente,a occasião uão e oppor- portoil'odos anditorios. 
tunr.t paradiscutír a mateda do projeeto; mas Po·ta a V)to" ; •cj0 ·• •1u1 n, emetH};1 i'j ub-
'bem sabem aqudles que teem tr:tt.udo t!e ne- -r li. . 

1 
, ·>• t; 1 .. IL ' ' • · • 

gociosforense$,qttantosinconvenientes ha. em ~> ttuttva. ,1.0 11 • !.3. 
ohrigal' as partes a procurarem os juizos E' igual!TlE:nte J'oj eilfllh n. envmda supprcs-
onde elies residem, muitas ' 'ezcs em sítios siv~t do :nt. I•!. 
remotos, na cidade, muitu.s vezcF;, fóra della. Posto a. votos, é o.ppPovado o n.rlig-o sob 

No regimen procmsual existem prazos fa- n. 14. 
taes pnru. os requerimentos, para a entrega 
de autos, para a inicia.ção de n.ctos jndiciacs, 
IJill'U. se intentarem recursos, etc. A tr·n.nscur
re.ncia dos pl'azos compt•omettc o eY.ercicio dos 
uíreito3 que llws correspondem. 

Niio ó f11cil ús partes, em uma cidu.de da. 
extensão desta, ter ú miio os juízes e f'unccio
na rios judiciae.s. 

Nestas condições n. Commissito lembrou o 
alvitre lla creação de um empregado seden· 
tario no fóeo, r1nc receba os papeis e petições 
das pMtes, para. dar-lhes o s ,1 u clest.ino legal, 
oncaminh[l.l-os,aos juize3 e oscriviies, sempre
juízo dos interesses envolvidos nas lides d.o 
1ôro. 

E' facil c;1;~a. 1arel'<l. : o p•Wt•;iro encn.mi
nlmrh, com os meios tle tplC di~por:i. par•:t osse 
utíl !"eJ·viç.o, os feito;; ou pn.pei,; q11o l'd~Clber. 
E' o quo sa prn.ticv.. nas rc!•U.I'ti<;iJes publica~; 
nllch1 ltil., pois, ele novo. 

Ora, si as;;im é, n. qne voem os C::zn bu:~c_1t1S 
lcmhr:ulos pelo meu illustrt) collega., na im
TJUgnação oppost[l. ás i:léas que o projccto 
consigna.? 

O ordmw.do tle 200$ é IJOIH:o ~ S. E :r. dcvin 
então ter proposto o augmenlo. 

E', porventnr<~, muito pdnoso o scrviçü !le 
}10l'tcirc>, porque tem ele ftlzor o ros:!micJo 
registro dos prLpcis que Jhc são entregues 'i 

Jdcntica, si não maior, era a tarern. elos dis
tribuiuore.:;, por cujas mãos passam todos os 
p :Í]lr~is forGnses ; o nem por isso fui jamnis 
impugnada a l:illa nlilidatle. 

:w. puid, mui Lo lhtc.L a impugnn.~ií.o tio meu 
illu~tt·o rolle;.;a.. 

Níio tenho du \'Ícl:t em d;l.l' :t miulla n.n1111011· 
cí;1. ~l iLlén, <1no o digno Dt)pllt~l,lo pola · ll:tllin 
defende, !lO ~~ontido !]p clrtJ' Jihcwcla.do ÚS p<ir
teS do en1rt~g:H•om em mlio pl'Oprin. os seus 

E' igunJmen te app1•ovndo o artigo sob 
n. 15, ~alva a ümendn.. 

Postn, a. votos é rejeitada. n. emctHh oiTere
cida <'1.0 art. 15 pelo Sr. Angu&to de Freitas. 

São succc;ssivamentc~ posto.:; a votos c a.p
provados os udigcs sob ns. lü c 17. 

E' annunciada. a vottçã.o do artigo sob 
n. 18. 

O St•. All.ll{;usto d.e Frei~.ns
Sr. Presitlentc, nã.o teuho amor ás ementlns 
I']Ue apresento a qualquer• PI'Ojecto siniio po
Ju.s hléas quo c,llas consignam; 11ii.o tenho in
tt~re:;;sos rle outt'l\ qn:llquet• na.tnrez:t, oomn j:·,, 
ton h o d!L!lo lJas l.:mtc!:i IH'1wa::: 1lísso, om :utnwl 
a.ntr·rior~s, lUMl tenho muito n.mor o.os •li
nlwircs ptt!Jlico.;, poi'qlro nqni não ó urn di~ 
t'<!it.o :r:en dcsproz.nl-o8, é uru dcvc•r mcn 
zeln.l-cs-. 

O projocto n.presontatlo pr.l:t Commissü.o 
Especial, neste momento votado p:l la. Camn.ro., 
consigna n. crellçiio do varios logn.res, c a 
Gmen!1a adop1:ula. hu. pfluco, apresentada. pelo 
Sl'. Deputado Leonel Filho cr·cn. mais trcslo
ga•·es no tribunal superlol'; temo:>, portn,nto, 
t.t·cs dt'lS<l tnbnt·go.Jores novos e mais um ou 
dow:~ juiz r~s de direito. 

Quando V. Ex. cleliberon, c n. meu vor 
muito bc~m, manrl;Lr CJlla a commissão do Or
çamento dé.ssn pareeer sobre as emendas 
apt•csent!l.das tLO pl'ojecto, ora em vota.çito, eu 
q1r · ~ nind:J. :~credito na sincc:rida.•ln com que a 
Commis8ão 11o 01\~l\111<\llto <:stú tl'n.b:tlht\ndo, 
C'om que tt Cnmnr .. t c.::;tú. auxiliando o Go
verno IHl.s nwdida~ 1ln c•.conorui:t, rspol'Oi quo 
a Commí:;;siio do Ori:a.mento viosso dize1·: a 
flffi(~lVh :tpT'f;)Sentatl:t pelo Dl'lpntudo Augusto 
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de Freitas haz ren.e~ economias :í. Nação, pol1• 

que monda que SeJam aproveila.rlos para os 
nov_os cargos ereados, quer no Tribunal su
periOr, quer na primeira. Íl1Stancia ÚS maots• 
tru.dos em disponibilidade, sejam elles des
embargadores ou juizes de direito. 

Preciso, Sr. Presidente, dizer á Camara 
q.ué existem 20~ magistrados em disponibi
llda,de neste pa1z e que, desde que se pro
clamou~ Republica, são pensionistas do The~ 
souro, llao por V?nta.de sua proprirt; não por
que elles se que1ra.m furtar ao · serviço pu
blico, mas porque, com o l'egimen da, federa
ção, a justiç~ dos · Esta(los foi entregue aos 
seu~ respectivos governadores que aprovei
taram pal'a os ~argos de magiskatura. pes· 
soas de sua confl<mça, ficando em disponibi· 
lida.de 208 magistrados que cu8tam annual
mente ao Thesouro Nacional, 45! contos de 
reis. · 

_Pois bem, não é, cu disse, :por amor á 
mmha emenda, mas por amor ao Thesouro 
NacionaL que eu peço :.\ Camara. que adapte 
e_ssa emenda! porque assim o Governo póde 
h vremente 1r bur::car magistrados para co l
locar nesses quatro Jogares e é impossível, 
senhores, que entre esses 208 homens não se 
encontrem qu~tro magistrados, que venham 
honrar a ma.g1stratura desta Capital. 

. AJiorn., Sr. Presidente, espero quo a Com
mJssuo de Orçnmento, que por um lapso na
tural, por um engano, que desculpo, autes 
de ouv1r a palavra. do homo.uo presidente ou 
relator dessa Com missão, vonha declarar por
que não acceitou es~a emenda. 

O Sr. Oorne'Ho dn Fonseca 
(J!Cla o1·rlem)-Na qualidade do rolator llu. 
Commiesão do Orçamento, que tleu pal'ecer 
sobre ~ parte rofercrlte ás tabollas constantes 
il? pz'o.lecto, com as quncs tinllnm t'eln.ção 
somente as emendns (}Uo nã.o dizem l'arti
e_uln.rmcnto com os int.erosses <la justiQa e 
s1m com a naturez;t da divisão da magistra
tura federal, venho, tlcfentlcndo a Comrnissiio 
declarar que limitei-me npenas a tratar rla~ 
emendas que tinham relação com os interesses 
dos cofres publicos, deixando as outras para 
a commissão competente. · 

Na parte referente ú. emenda apresentada. 
pelo nobre Deputado pela Bahia â Com
~issão, consi?eraudo que. S. Ex. apenas pe
tha c~mo 1!1~1~ dê aproveitar os magistrados 
em dtspombllidade, a, sua collocação quando 
se reorganizasse a magistratura, tenho que 
lembrar á Camara que, approvada a emenda 
apreS{3ntada por S.Ex., redundará inquestio
na.velmente em economias para. os cofres do 
Esta.do. 

. Assim! ~1·. Presitlonte, os mngistrnrlos em 
dlspon\lnhtlade, liercebenilo ordenndos, uma 

vez aproveitados J)ara a. magistratura certa-
mente ha;vori economia. ' 

Dectaro, pois, que nesta par·te a Commissão 
considera a emenda f<wora vel aos cofres pu
blicas. 

Mas! Sr. Presidegte, si porventul'a ha 
n~cess1da.t!e da . orgnnização judiciaria ser 
fettn, por outra forma, a honrada Commissão 
a _quem compete conhecer da utHídade do 
assnmpto, dirá a respeito. 

Termino, pois, Sr. Presidente, dando estas 
informações que me competiam por ter sido o 
re.lator do parecer das emendas, entre as 
quaes se achavaa apresentada pelo nobre 
Deputado pela BJ.bia. 

E'-àpprovada a seguinti emenda do Sr. Au-
gusto de Freitas: · 

Ao art. 18-Substitua-se: 
Nas primeiras nomeações pam os cargos de 

juízes tio Tribunal de Justiça serão contem
plado;; os àctuaesjuizes da Côt·te de Appel
Jaçiio, sendo preenchidos os novos legares 
por desembargadores em disponibilidade e na 
talta por juizes de direito em disponibilidade; 
para os cn.rgos de juizes de direito serão 
aproveitados os juizes do Tribunal Civil e 
Criminal, dos Feitos úa Fazenda Municipal, o 
sub-procurador do Dist1•icto Federal. e, em 
ultimo loga.r, os juizes de direito em dispon\~ . 
bilidnde. 

Os pretores, membros do ministeriÔ pu
blico e mais funccionarios quo forem vilali
cios serão mantidos em seus cargos, respei
tadas as disposições do exercício actua.l. 

O §r. Luiz Do1ningues (pela 
onlem) requer verificação de votação. 

Procedendo-se n, verificaQfio, reconhece-se 
ter sido appr·ovada a emenda por 53 votos 
contra 53, 

E' consiúcrn.tlo pt'ojutlicaclo o nrt. 18 do 
projccto. 

E' rejeitnda a omcn<ln do Sr. Augusto de 
Freitas ao§ zo do a.rt. 18. 

E' annuncia.d<~ a votação tla cmenrla do 
Sr. Augusto de Freitas ao§ 3·' do ::~.rt. 18. 

O Sr.An.gnst.() de J.<'a·eit:ts (pela 
ordem)-St'. Presidente, V.Ex. me li.trá o favor 
de fazer sentir á Camara que esta emenda. 
é aropliativa da disposição do projeeto que 
mandava -contar o tempo sómento ao pro
curador da. Repub1ica, que é u1wovoitado 
para o cargo de juiz de direito. 

Eu mando que se conte para todos quantos 
forem aproveitados. Agora, si a camara. 
qner deixar essa J.•egalia sómeute a um, faça 
o que en tendflr . 

E' rejeitada a l'e~0~'~ci~, eu\enda. do Sr·. Au· 
gusto de Freitas. 
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O ~,~. Nehra (11eli, onlem.) tequer ve- declarando á Ga.ma.ro. e pedindo a Mesa que 

l'iflcação d<'l votüção. faça com que a. deliberaçfio tomada. pel?- Cas~ 
não constitua um precedente, e somente 

Procedendo-se á. verificaçiio, reconhece-se lance mão desta medida de su~pender a clis. 
tel'ic)P..l votn.do a. favor 50 Srs. Deputados e posição do Regimento em condiçõe~ tão cri. 
contrt\ 40, btal 9\). tica.s como a actual. 

Ern. est<1 a declaraç[o que tinha. a fazer á 
<~ 8r. l?'c"csidcn'o Nií.o h::t nn- c.tmn.r:\, porque por ma1s de · uma vez me 

mP.rl), -va.c-se procodet' i cilama11n. tenho oppost.o ao pedido tle UI'gencía., feilo 

O §r. Pan!a, Rtnnos (Jlela oi'dem) 
-Sr. Prcsideute, V. Ex. uca.ba de aittlllncia.r 

·que vae m~ndar proe1 dor a uma novtt cha.
mach. Eu lembl'tU'ia. que, de accordo com o 
Regimento, não se tizesse mais essa. cha.nmda. 
Está. exceduh a la pat·te da. ordem do dia, na 
q mti ligm•u n, ài~cu:;são e votaç·ão dos pt'O · 
,ief:tos neila indicados. (Ap:?ia!tos.) 

Nesms condições eu per.liria. a. V. Ex. que, 
l'espeihndo o Regimento, pnssn.~se ú 2• paJ·te. 
(Apoiados.) . 

O Sr. ~erzedeHo Cot~rct.~a (pela 
1n-dem)- Sr. Ptesidente, t?nho necessid ;lde 
de pedit• Ul'fencüt sobr·c nssumpto dn. nw.xima. 
irnp•wtune:ia.. En pediria, pois, que se man
tb,s~e proce;ler' á chamada par;.t í::e saber si 
1w. numero, para. tmta,r rl<3 ~1ssumpt.o que 
inteeessa. <to momento -politico por que est~ 
pa.ssand.o o raiz. 

O Sr. lP'residmH.e- E~gotada a. 
pri'hleira pari e, pass<'HW ú. t:eguncb. 

()~r. §e:rzedeHo Corrt.";a (pela 
orrlem)-i'\estc caso, pt!ÇO <L v. Ex. qw~ con
sult·: á Ca~n, sobre l> seguintn l'E.'qum·irnento. 

Vem á i\fcsa; e é lido, o seguinte 

REQUER!l\f ENTO 

Requeil'O que a Me:::1 consulte ú Ca.maJ·a si 
concede nr•gcnci:1 para e11tra1· em discus::;ã.o, 
na. 2" po.l'te da. Oi'tlem do dia do hoje, o pro. 
jecto aprusr.nt:tdo peln. Commis::;ão tio Orç<\· 
monto, relativo a auxílio que, por intermeriio 
fio Bn.nco da Republica, dovo ser prestado ao 
commercio. 

Sal~ das sessõ.;s, 13 de se tem lJI'O de HlOO.-
8erzdello Con·êa. 

em iden tic;ls condii~Õ0S. 

O Sr. Presidente-O nobl'e Depu- · 
tailo por Santa Cntharinn. sabe quanto a 
Mesa acata• <t sua, autorizada opinião ; entre
tanto pede venia pu1'a. discordar neste mo
mento. 

0 8R. PAULA RAMOS-Si V. Ex. permitte, 
eu mostt'arei que tenho razão ; mas, peço a 
V. Ex. que não en~1·o nesta qu~?stã.o. 

VozEs-V o tos. 
O SR. FAusTo CAR.noso-0 nobre Deputado 

por Sal1 ta Ca.tharína tem toda a. razU.o. 
0 SR. PRESIDENTE - Attençiio ! Declara o 

Regimento: 

«Art. 73. Urgente l)fiTa se interrompel' a 
ordem do dia. só se deve entender aquelle 
negocio, cu_jo resultado se tornaria nullo e de 
nenhum etf ito, si dejxnsse de ser tt·n.tn.do 
imme liata.mente. 

Vencida a urgcncia, o presidente consultará 
de novo á Cnma.ra sí o assurnpto é de natu
reza tal que, não sendo tratado immediata
mente, se tornaria nullo ou de nenhnm 
ciTei to. 

Si a Camara decidir afllrmatívn.mente por 
surt maioria, entrará a materia immediatn.
mente em discussU.o, ficando prejudicada. a. 
ordem do dia, até ú sua. decisão tinal; si deci
dir pela negativa·, se~à a. discussão do as~um
P to adiada para a pr1meu'a hora da sessao do 
tlia seguinte. 

§ l." Em ambos os casos! precederá á eo~l
ce:::sã.o do ur:;:eucia a leitura do l'equel'L
mcnto, indicação on pr0jecto, mas a funch1-
mentação só será feita. no mesmo dia, si a 
Cama r a decidir afflrma. ti l'amen to ás duas 
constlltas, e no clia seguinte, si apenas affir-
mar a primeira vez. 

- ) § 2. 0 Quanto ao andamento do nego~io de-
O St". Paula ·n:unos (pela ordem c1arado nrgente, a não se tra.tar de s1mples 

-sr-. Pl'esidente, si a situação fosse normal' requerimento, -pa.recer ou projecto d~ com
eu me opporia, em nome do Regimento, ao rni~são, quz1lquer outro ussumpto, ~eJa. pro
pedido do nobre Depu~ado pelo Pará. Mas jecto ou indicação, depois de o1fereCido e fun
acho que o momentl) é por demais grave, a d.amentado pelo autor ou um dos aut?re_s, 
situa~;ü.o é pOJ' de.rna.i:; c_rit!ca, para me leii!-- teJ·â. de ser· remettido ao estudo dn. comm1ssao 
br.tl' que sou mais braztleJro do que re?pm- competente, na fórma dos arts. 107 a 114 e 
tador do Reg'mento da Cama.ra. (Apo~ailos 168 e seguintes.» 
gemes_} 

1 

. 
Nest<I S cont1ições, eu dou o meu voto ao Portanto, em ftlce dn. disposiç·ão .regimental, 

requerimento do iUustre Deputado pcloParú1 1 i)ÇJde incontestavelmente fazer obJecto de um 
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requerimento o pedido de urgencia pa.ra 
qualquer projecto. -

Este requerimento, tem um objectivo, e 
esse obj;ctívo póde ser justamente um proje· 
cto já apresentado. 

0 SR. PAULA. RAMOS-Em oceasiâo oppor-
tuna discutirei este assumpto. -

0 SR. PRESIDENTE~Porta.nto, a Mesa não 
considera infracçã.o do Regini.ento submetter 
a votos o requer'imcnto do nobrJ Deputado 
pelo Parâ.. 

0 SR.- PAULA: RAMOS-Nã.o é esta a ques
tão. 

O Sr. Presidente-Os Srs. que 
concedem a urgencia. requerida, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Foi unanimemente concedida. 

O Sr. Presidente-Os Sr. que jul
gam que o objecto é de natureza tal, que 
tlcaria nullo ou de nenhum effeito si não 
fosse tratado immedia.ta.mente, queiram le
V<\ntar-se. 

Foi approvada unanimemente. 

O Sr. President.e-Em vista da 
deliberação da Cama!'a, interrompendo a 
or,lem do dia, entra em 2" discussão, por 
ser projecto da Commissão do Orçamen
to, o segr·~. ~" projecto sob n. 147, t\e 1900: 

O .congresso Nacional decreta: 
Al't. l.ü Fica o Governo autorizado a reco

lhor em conta corrente ao Banco da Republi
ctt, até a somma de l.OOO.IJOO esterlino do 
fundo de gllrnntia. creo.do :pola loi n. 581, de 
:!O de julho de 1899, com o tlrn de auxiliar o 
oommoi·cio. 

Al't, 2. 0 Rovogam-~a as disposiçõe" em 
contrario. 

o projecto; subo á tribuna para, commis- , 
sionado pelos meus dignos companheiros de 
representação, fazer exclusivamente uma de
claração á Cama r a e ao Pa.iz. 

Embora .. a crise que atravessamos seja o 
resultado da imprevidencia e· do desazo do Sr. 
Ministro da Fazenda~ .• 

Os SRS. SERZEDELLO CORRÊA, BARBOSA. LIMA 
E OUTRO- (com vekeméncia ) Não apoiado. 
· (Sussuro, apartes.) 

0 SR. BRICIO FILHO-... embora a crise· que 
atravessamos seja o resultado da impreviden
cia (p1·otestos; apoiados, ncio apoiados) ... em
bora a crise que atravessamos seja 9 resul
tado da imprevidencia e desazo do Sr ... 

0 SR. DINO BUENO-Não é verdade. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-E' do domínio 

publico.( Apoiados, não apoiados.Oontinuain os 
protestos vehementes e sig1~aes de adhesões que 
impedem o orador por algum tempo de prose· 
gui1· em seu discursa,) 

0 SR. BRICIO FILHO- ... embora, repito, 
a crise que atra. vessamos seja o resul ta.do da ;::; 
imprevidencia e desazo do Sr. Ministro da 
Fazenda... (Continuam as interrupções e 
apartes; SO(tm os tympanos e o 81·. Presidente 
reclama attenção)... embora a crise que 
atravessamos seja o resultado da impreviden· 
cia edesazo do Sr.Ministro da Fazenda,impre
videncia e desazo que chegaram a ponto de 
pretender S. Ex:. impor ao Banco da. Repu
blica, em um momento de difficuldades, a 
a.cceitação de uma direcção (ncío apoiados e 
npoiados) que evi,dentemente só poderia ser 
mais um elemento de perturbação, declarada 
como está a crise e confiando que o pri
meiro esbbelecimento de credito nacional 
continuará a. ser dirigido por brazileiros, a 
ba.ucada pernambucana vota o projecto em 
discussão e vota.rà. todos os recursos que 
rorem necessat·ios para que a crise seja. 
quanto antes debelladn. ( Mttito bem, muito 
bem; apoiados. Pa&mas na.~ galc·rias.) 

So.lallo.s sessões, 12 de setembro de 1900. 
-Paula. Guima1·lle~, presidente.- Se1·.:;edel&o 
Corrêa, relator.-Nilo Peçanha.-Fmncisco 
Sá. -Fmncisco Satles. -Elias Fausto .-May. 
rink.-Jrf, ele Escobar. 

O Sr. Pre8idente- As galerias 
não póclem intervirnos trabalhos daCa.mara, 
dando signaes de approvação ou reprova.-

0 Sr. Bx-icio Filho- Peço a pa.- çU.o. 
lavra. 

O Sr. Barbosa Lhna-Peçoa. 
palavra para respouder ao nobre Depu
tado. 

o Sr. Presidente- Tem a palavra 
e Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Bricio Filho (movimento de 
attenção)-Sr. Presidente, não venho discutir 

Camara V. V 

O Sr. Barbosa Lima (movimento 
de attenção) -Sr. Presidente, o estranho 
pronunciamente do meu honrado collega 
transportou-me da situação em que nos en
contramos irmanados todos no mesmo pensa
mento de prestigiar o Governo da Republíca, 
transportou-me dessa situação para um nivel 
por dema.ís subalterno da politicagem quepe
dinrlo um n~mc suggestivo á conhecida loca
lidade de minha terra natal, representada 

ao 
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pelo illustre Deputndo, qualificarei de politi- • tencia do honrado Sr. Ministro da :FàzenJa, 
·cagem de Motocolombó... (Apoiados; muito bem.) 1 Nós ou vimos aqui a nfflrmação gratuita de Era isto que cu, acreditando interpretar os_· 
que a situação excepcional em que nos en- sentimentos da minha banca<la (apoiados e 
contramos é uma consequencia da imprevi- mttito úem da baMada 1·io-g1·an(lense) julguei 
dencia e desazo do Ministro da Fnzendu.. dever dizer em resposta .ao honrado Deputado 

_ -Si não se estivesse immerso nesta politica- que interpretou os sentimentos da. bancada 
gema que acabo de me referir, não se faria, pernambucana._ (Muito úem, muito úem; 
Uma &.ífirmação de tamanha graVidt).de Sem palmas ?lO 1'ecirtlo. Ü Ol'adm• e CU11'1-_FI'Í1l1en. 
se dar á Cnmara a satisfação quo e lia tem o ta do.) 
direito de exigir, de se lhe demonstrar por 
factos que essa afllrmação conesponde á ver· 
dade. (Apoindos.) 

Essa demonstração nós não vimos, nós 
Uvemos o desgosto de passar a 1·êr immedia
tamente uma outra manifestação da mais 
deploravel das inconsequencias, porque os 
nobres Deputados de Pernambu~o ou o hon
rado Depütado que fallou em nome da ban
cada fez uma distincção capcio~a e odienta, 
filha do espírito de partidarismo (apqiados; 
applausos), entre o honrado Presidente da Re
public:t· e o eminente cidadão, a quem S. Ex. 
julga na altura de continuar a gerir os in
~erosses da. fazendu. publica e mais do qne 
1sto: SS. EEx., ou o nobre Deputado, que os 
representou, cahem e cahemmais baixo ainda, 
porque veem dizer que dá um apoio, que nin
guem chega a cornprehender ! ( Apoiados; 
muito bem.) 

SS. EEx. declaram que concedem a medida 
solicitada, mas querem que essa medida seja 
praticada ao talnnte das suas opiniões (azwr· 
tes ; o Sr. Presidente {a:; soar os tymp mos e 
reclama atterzçtto) e querem que, de accordo 
com as suas opiniões, com o seu modo do 
vêr, ele accordo com quem nem siquer possue 
os elementos necessa1'ios para ujuizar ela 
crise, o Governo, continue a gerir esse esta
belecimento, não segundo o seu modo ele ver, 
não segundo os intuitos de patl•iotismo, que 
tanto o recomrnendam tL estima publica, não 
de accordo com a compotencia. do honrado 
Sr. Ministro tia I.<'azenda, mas de accordo 
com a mais estranha inconsequoncia do quem 
dá. novos recur::;os precisamente ao Ministro 
accusado de imprevidente e desazado. 

E se vem nessas conrlições fazer um appello 
ao mal entendido e deslocado espírito de na
tivismo (apoirulos ! muito bem; applausos), 
qué não 1;,(3m, neste momento, não póde ter 
absolutamente guarida ern uma a,ssembléa 
tão l)atriotica, quanto amiga. dn Republica, 
porque é a propria Republica que está em 
causa. (Apoiados ; muito bem.) 

Nós damos o nosso digno e Iea,l apoio ao 
Governo, nas medidas de que elle carece, 
certos de que, com o cl'itorio, com o patrío
tinmo quo o recommendam :.i benemerencia 
ilos Reus concidn,rJãos (apoiado~),~ h a de resol· 
ver a crise, aind:1. :pm' meio da ~~ta compe-

O §I". Bricio J:i...,ilho - Sr. Presi· 
dente, ha pouco pedi a palavra, pa1•a, com· 
missionado pela bancada pernambu€ana, fazee 
uma declaração á Gamara. o ·ao Paiz. 

Ainda. não tinha dito ao que vinha, ainda 
não tinha prd!'erido urna só phrase, e já o 
representante do Rio Grande do Sul, o Sr. 
Barbosa Lima, pedia a V. Ex. quo o inscre
ve3se para me responder. 

Aquillo que aqui disse, em nome dos meus 
companheiros de representação, foi o que sen
timos, o que pensamos lealmente; é, como se 
vê, uma attitude nobre, dig-na, patriotica, 
diversa daquella que assumem os que, vivendo 
constantemente a, atacar com vehemencia o 
Governo nos corredores da Camara, assomam 
:.i tribuna e pronunciam discursos calorosos, 
contra os collegàs que, coherentes com as 
suas opiniões, não subscrevem actos de um 
ministro causador da crise que atravessa IJ 
Paiz. ( Apoiados, nllo apoiados e protestos.) 

0 SR. BARBOSA LIMA.- A insinuação não 
me attinge, não me a.pLtnha. 

0 SR. BRICIO FILHO- Outras fossem ttS 
circumstaneias e eu o.longar-me-l1ia em l'e· 
sponder no nobre Deputado. Poderia dempn
strar a verdade do que a1Tirm13i com relação 
ao Sr. Ministro da Fazendn. c para fa.zcl-o 
nüo teria mais do que apontar o quo está 
positivamente n!l. com:ciencia publica. (Apoia· 
dos e nlro apoiados.) 

All! Sr. Presidente, mo.s o momento é de 
agir o agir do prompto ; o momento e de 
votar e vôtar com presteza. , 

Votemos, Sr. Pr.rsidente ; n~o scr.emos nós 
que emba.racemos a so!pç:1o da crise. (Apoia· 
dos; m·uito bem, muito bem.) 

O Sr. Serzedello Corrêa -
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para 
fazer um appello áquelles q,tie, neste mo
mento, estü.o sincorament~ ao lado .do Governo 
da Republic&. · 

A occasião não é para recriminnções parti
darias, não é para npreciações .de ortlem po· 
li tica, a occasião é para votarmos, fortifi
cando o Governo dn: Republica, prestigiando 
o Sl'. Presidente da Repul.11ica, dando·lhe 
todo o apoio de que ello carece pn,_ra. solvor n. 
e ri se, quo está. a.ssoberbanuo o principal Ba,nco 
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1la Repuhlic11 e ao mesmo tempo o commereio Í quell[l. época eram taes medidas Je_crotadas · 
(lf',sla. c~.pitu.l e de tod.o o Paiz. , dictatorialmente pelo Poder Executrvo, em-

Se. Presidente, a, opposição flO Governo ona.nto que hoje éllag o silo pelo poder compe
•tctn:tl üwá occnsião de fórmula!' as snas·é~n- tente, de3tle que o gol\)e de estv.do or·íginou
~urns. se da guer·ra que o Poder Legislativo movia 

Por5so g;.wantir a ss. EEx., em 11omn do á transformação em lei dos projectos .do ~r. 
Govetoo, que, passacht a ci'ise, removidas as Lucena; e este, -por julgal-os necessanos, 1m~ 
diíilculda_des, cumprido o dever de honra, rn•escindiveis, deu o golpe de estado, conhe
qne se impõe ao pü(ler publico, nesta occa- chlo pelo golpe de Bolsa. 
~iii.o~ o Sr. Presideü te (,ln. Republíea virá tt·a- Hoje a com missão -de Orçamento, em nome 
~cr ao 9onllecimento da Cama:a todas as ~n- do Governo, n.pre::ent~ ~ Gamara ~s mesmas 
Jormaçoes, todns as_ decla.raçDt;_S a respe1t,o medidas, as mesmas 1dea.s, e ex1ge que se 
dos actos, que prat1cou, e entao, sem mais vote sem crítica e sem exame ! Por acaso 
lJerigo para in.stituü~ões de credito, sem mais so.ffreu modificações de mtão para cá, a si
pet•!go para os altos intereS§€8. em j!1go, ~e!ll tua.ção gern.l do Paiz '~ Não acredita! I-Ia uma 
pengo pa1·a a fortunfl. partiCular, 11 opposrçao unica uitrerença: então, em 1891, a d1ctadura 
poderá formular r.s suas cens~1:a.s e ·11otlerá veiu esmagando e hoje a dictadur:;t v~m cor
mesmo promover a responsabrlidadc do St•. rompendo com promessas de expl!caçoes que 
Pr·esidente da RepuuUca, si acaso entender vit·ão dep~is t Estas razõas, porém, deviam ser 
qne ello nã.o consultou os altos ]nteresses da dadns antes da votação do projecto, paira que 
Pa.trit~. O Governo ll~~da receia da diseussã.o a. Oamara podeEse votar com. conhe~irnento 
do seus aotos. . . perfeito do a.ssum:pto. Par~ 1sso fo1 9ue o 

Yotos, votos! (ilfwto bem; ?Jwdo bem, Ap· orador n.prescntou o reqnemnento do mfor-
Jil·tttsos no ,-ecinto. Palmas). mações nind1t não discutido nem app~ova.r!o~ 

o §r. F:u.1~to Cardoso diz quo 
ao contrario do que pensa o nobre Deputado 
pelo Pará, autor do projecto em debat(1, o 
momento não é de votar com predpitaç:ão, 
sem analyse detida, sem debate amplo sobre 
as medidas que o projecto consign~1, projecto, 
sem duvida, o mais importante que tem sido 
apresentado á Camara dos Deputados nesta 
SI)SSfiO. 

i\o contrario do que pensa o nobre Dcpn
tu.1lo, é opiniü.o do oro.d?r qu~ touos de.vcm 
l'eflectir e pondet•ar mmto sob1'e o pro,1ecto 
om discussão. Votnr precipitadamente, por
qnn mnis tarde o Sr. Presidente dfl. H.opnhlic t 
viJ·ú. expl ical' como cnmpriu o setl ueYor na. 
enwrgencia ncl.wtl, r;crin. anrmlltl.l' n.repl'cseu
fn•;iio nacionrtl. 

I-Ia no prnjecto C>m debate a l'epclic~o t1e 
um fo.cto. Ha. algnns nnnos o Sr. Raru.o de 
Lucena tentava. emprGgar as mesmas m·~Lli-

. tlas, lwjo suggeridas, pal'!L salvn1: o Banco rios 
Est.ados Unidos do Brn.~1l, surg1do do nmal
gama, do Bnnco do Bruzil. Enttio a. ~n.tnara 
recusava. obstinadamente estas metlldas, o 
que orig-inou o g·olpe do Est;t<.lo, t1enomin;Hlo 
pelo nob1•e representante do Rio Gr~nde Llo 
Sul-- golpe ele bolsa. _ .. 

O decreto que as pl'omulgavn. .Ja estn.va 
sendo impresso no Diario Official e_ íiJi o 
conti·a-galpe que impediu a execuça.o da.s 
medidas constantes do projecto hoje apresen
tado pRlo nobre D<3putado Sr. Serzedello. 

Naquella época, como hoje, :pretendia-se 
tlcpositar o lastro em oueo no Banco daRe· 
publica. 

Nilo 110 póde lliz~r, como o no~m) Dcputa.do 
pelo Rio Gl'ande ostá amrmv..ndo, que na-

Unico embora. a. protestar, o orador d1scnt1rn. 
o projccto qt11~ se pretende fazer sem debate, 
começando por atnrma1' que o banco em cujo 
auxilio deseja h• o Governo é-um bltnco sem 
recn-raos paen. sn.tlslazer ~os se~1s c~rnpro
missos-o Banco da H.cl?ubllca esta fal11do ! 

São os factos qne o dizem e nã.o palavras 
de rhetorica oue com outras palavras de 
rllotorica. possaiu ser destru!do.s. Nen~ o mi
lhão esterlino de que coglln, o -proJecto _e 
nem mo:;mo dous milhões do librtls portorao 
s~L!vnr o- banco, por•que esse b~nc9 tem ~m 
deposito 70 mil contos, o uma ligeira COJ'rldf.l. 
qun não corrcspolHle á qnn.rta p:wtc dcsso 
v::~lor obri~ou·o a suspender pag~mcntos, 
assígnando o novo gerente R r. .I· e ttP-J'son 
chcour.s a eo uins LIO prazo! A .cme r~sn.lta. 
do. (~Lttmtcitt do Hn.Hco da. Ropubltru. e.~HlO o. a. 
f';tllencia que resulta do ct•íse que Jlt exJS· 
tisso! 

Depois de alludir. :~. C:lmprcsti-n;os de bon~s 
feitos n. homens pollt1cos qu·.~ 11ao .e~am la.
vra.dorcs, com o· pretexto ele aux1l1ar a la
voura o orador allcga como provn. de que o 
banco' está f:\lli1lo-o fact(J de constar do seu _ 
balanço qneelle. não teye recL~rsospn.t>:t::pa~fi.I' 
no Governo os vmte e etuco Iml contos, a v1sta 
do contracto de liquidação de contas com o 
Th0souro ..• 

o Sr. Preside11-te - Obsel'VO ao 
nobre Deputado que está finda a hora da 
2a Jlfl.rte da ordem do dia. 

O Sr·. §eJ•zedell<? Oo1.~1•c';a (pela 
01·dem)-Peço a v. Ex .•. Sr. Pre$idente, q~e 
consulte á Casa so))re s1 concede prorogaçao 
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da sess.'ío por uma hora, ntim de ser ultima- O Sr. Pt·osidente- Observo no 
do este debate. nobre Deputado. que a )10!':\ t.le prorogm;;To jn 

Consultada a. Casa, é cencedida a proroga
çiül. 

O Sr. Fausto Ctn•doso (cmltí
nuanclo) re-pete que o ba.la.nço elo &'\OCO da 
Republica fornece a prova da que esse b:J.uco 
não pôde etfectuar o pa.~tnmento dos 2!5 mil 
contos que devia dar á v1s ta, em virtude do 
accordo falto pura a liquidacão de contas com 
o Thesouro, só entregando ·cinco mil contos: 
é um banco fallitlo I E tanto é um banco 
fallido que o Sr. Pettersen, depois de haver· 
tornado posse do co.rgo de gerente, assigno.ndo 
cheques a. pra.j;o de 00 dias, cumo noticiou 
toda a imprensa, reth·ou-se de8Se ca.rgo alie· 
gando nã.o ter obtido a necessaria. licença da 
caixa matril; do Banco Allemii.o, como si já. 
não estivesse devidamente autoriz:1do a accei
tar o convite! O Sr. Pettorson pensou que ia. 
cur:u• um doonte e encontrou-se com um 
eadaver: não quiz fic.'\r, porque não podia dar 
vida nova. a os~e caduver l 

O Governo já. emprestou ·ao banco 300 mil 
libras, va.e emprestar mais 200 mil libras e 
quer ainda, com este projecto, depositar nelle 
o milhão que constitue a ga rantia do nosso 
papel-moeda. Feito tudo isto, o milhão e 
meio de libras esterlinas terá escoado para os 
bolsos dos-depositantes do Ba.oco da Rapubl ica 
e o Governo, caso vaja.-se na triste contin· 
gencia. de precisar acudir aos deposi tantes 
das caixas e<!onomicas (nas quaes existem 
120 mil contos em deposito), niLo terá. recur
sos para. iSl!O e teremos a banca.rota! Demais, 
um Governo que se viu forçado a suspender 
os pagamentos em especie, pedindo e obtendo 
moratoria de tres :mnos ao credor estrnn
geiro, não tem o direito de pegar do lastro 
do papel em circulação para entregai-o a um 
banco que o vasarú. pare as algibeiras dos 
seus depositantes, sem que com isso consiga 
evitar a tkllencia., porque o Banco da Repu
blica está fallido e póde arrastar o Thesouro 
na. sua. quéda , si a Camara. votar o projecto 
em debate. 

A Ca.mara dos Deputados, qu~ foi d issolvida 
em 1891 para. que medidas semelhantes ás 
do projecto fossem tornadas pelo Barão de 
Lucena., não póde hoje esquecer-se de que o 
chamado golpe 1le bolsa foi a causa de todos 
os nossos males políticos, financeiros e eco
nomicos! E votar como? Vota.r sem que o 
Sr. Serzedello, que o apresentou em nome 1\n 
Commissão de Orçamento e do Governo, 
houvesse pronunciado mais que quatro pala
vras, deixando as medidas propostas sem a. 
necessar la juslitlcação, para vir depois pro
motter que o GovernQ (lo.ria 0\)portun(l.U!(.mtc 
todas as explicações , 

está torminado.. · 
·o SR. P'AUSTo CARDOSO- Poderei deix:n· 

para. ama.nl!fi as consídcrnçõcs que ti niu\ 
t\iud<\ a fazer . · 

O Sr. Ser7.edello ·cor1•êa (lleln 
ordem) - Peço a V. Ex. qu e consulte :1 
Casa sobre se consente nn. ·prCJt•ogaciio <la 
hora para terminal' esta uiscussüo o 

Necessito hoje mesmo de da.r ligeira. ro· 
aposta, que reputo alk'lmeníe conveniente 
aos interesses do paiz neste momento, as. 
observações do meu illustmdo collega., pe
dindo a S. Ex. que tenha a generosidade tle 
consentir que ainda hoje me5mo Jl1e dê a 
resposta.. 

O Sr. Bl.•ieio .Filho (pela ordem) 
-SI'. Presideute, o nobre Deputado pelo 
Pará pediu a. V . Ex. que consu ltasse il. c~ 
si consente na prorogaça:o da lwra até que 
seja. ultima.da a discussã.o . 

Parece- me, que, nos termos em que está 
formulado, o requerimento não póde ser ac
ceito pela Mesl\ , O Regimento é claro are· 
spaito; ox.igo quo ~ prorogação s&ja :feita com 
tempo determinado, !leclamndo o requerente 
quantos os minntos pa.ra o prolongamento da 
discussão. 

Não quero com isso dizer que sou infenso 
ao pedido do nobre Deputado ; estou r esol
vido a. votar duas, tres, quatro, vinte, quaiJ
tas proroga.ções :fo~em precisas p:wa quG 
seja. encerrad.a a discussão deste projecto, mas 
com o que eu não posso concorcla.t• é que se 
11rocure estrangular as disposições do H.cgi
meuto, que devtlm estar sempre Je pé, que 
devem ser por nós religiosam!'lnte respeitadas. 
( AJJOiados.) 

Consultada. a. Camara, é concedida a J)r oro
gação pedido.. 

O Sr. FaustO Cardoso (conti
nv;.mtlo) - 0 . Ministro da Fazendl\ devia., bn
seado na.. Constituição, pugnar pela. extiocção 
dos bancos estrangeiros, pois constitucional-· 
mente esses bancos vodem desappa.recer-

Attendendo ao lldia.ntado do. hora. e sendo
lhe permlttldo fallar sobre o art. 2• do prõ
jecLo, vae resumir as suas conaideraç:.ões. 

O Mio.istro da Fazenda assentou a idéa. da. 
separação das funcções bancarias, isto e, o 
e~tabelecimento de del)ositos e descontos não 
negociará em cambio e vice-versa. 

Na pratica. o intuito de S. Ex. serin bur
lado porque o banco de deposito. forneceria 
o.o do cambio o capital necesso.~io para as 
s'la.~ operações . 
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Fecha. o orador as suas observações, di
zendo que a Camara. deve rejeitar o art. 1° 
do projectoem debate. (Muito bem, muito 
hem. Palmas no 1·ecinto e nas galerias. O 
orado1· é cwnpriment(~do.) · 

O Sr.· Serze(}_elno Correa (peZa 
ordem)- Poço prorogação por uma hora. 

E' concedida a prorogação pedida pelo Sr. 
serr,edello Corrêa. - -

O ~r. President.e - O Regimento 
proscreve que cada orador póde fallar uma 
hora sobre cada artigo de pr<;>jecto ; o artigo 
qne está eth discussão é oprimeiro e o nobre 
o e pu tado o Sr. Fausto Cardoso esta fallando 
lla cerca de 2 horas. 

é um trabalho onde á primeira vista vê-se a 
trama de contradicções, não sendo.diiicil ao 
orador demonstrar que quasi sempre o illus· 
tre Deputado por Sergipe encarregou·se de 
refutar-se a. si proprio. -

O orador vem com verdade dizer o qU:e 
sente e o que pensa, e o vem fazer com fé nos 
destinos de sua Patria, porque de todas a 
forças que a humanidade póssue, nenhumalà 
igual-à fé. Só ella pó de · tudo, tudo; só el a 
pôde produzie PMro Eremita., Savanarola e 
os grandes convencionaes. Com ella é que se 
fundaram os grandes imperios e se crearam 
as grandes reUgiões.-. 

O illustre Deputado por Sergipe acoimou o 
Ministro de incapacidade pararesolver a crise 
actual, porque o honrado Dr. Joaquim Mur· 
tinho começa por confundir as causas da crise 
com a propria crise! 

O Sr. Fausto Cardoso (conti- Disse-nos s. Ex. (Lendo): 
nuando)-Que é que eu agora faço~ (Biso.) ........................................ , • 

Vou terminar porque tenho de continuar 
amanhã, aind<t ·na 2a discussão. (Consulte-se o 1·elatorio.) 

O Su .. PRESIDENTE- Na 2a. discussão, 0 Dizem as palavras qua lhe abrem a intro-
Dcputado poderá fallar sol!Jre cada artigo, ducção, dirigida ao Presidente da Republica: 
ullla vez, durante uma hora. «No relatorio que tive a honra de apresen· 

Ora,, V. Ex. já está fallando ha mais de tar-vos o anno pa,ssado, u.nalysando as cir
cluas horas sobre o art. }0 e a Mesa pede a cumstancias que determinaram a nossa cri~e 
V. Ex. que restrinja as suas observações. economica e financeira, condensai todas ·as 

o SR. FAUSTO CARnoso-Agora pergunto a suas causas nestas tres formulas: 
V. Ex. si, resumidas as minhas constdera· Discordancia entre a producção do café e 
çues, fechar o debate relativamente ao art. 1°' seu consumo, determinando a reducção do 
posso fallar sobre o art. 2) mais tarde. preço daquelle genero e, como consequencia o 

o SR. PRESIDENTE_ Na fórma do Regi- em~obrecime~lto da lavoura e ~o paiz; 
monto poclerá pedir a, palavra sobre 0 art. 2o. DiscordanCia entre nossa rtqueza annual 
o nobre Deputado sera opportunamente em _ouro, representada pelo vaJ.or da ex.\>or· 
attendido. I taça~ e a m~ssa de pa~el-moeda m3onvert1vel 

em c1rculnçao, produzmdo reducçao do preço 
' . · ~ . do papel, baixa do cambio, empobrecimento 
. O§~ ... SeJ."zede':_lo Co~1·ea (s~len- da circulação nacional; 

cw, mo.mmento de attençao) vem amda uma vez Discordancia da. receita e a. uespeza federal, 
cumpr1r o s,eu dever· V ~n?- def.ender? orçamen- produzindo deflcits orçamentarios, novas emis
to; ve~ de1ender a polltiCa. ~u~ance1ra .do. Go-:- sões, novos emprestimos, e, como consequen
verno, vel?l defender o ocllficw que esta ah1 cia 0 descredito no exterior.» 
a constrmr-se com trabalho, com esforço, ', _ . . . . . 
com íe, dos ataques dos que nãç> querem e _E H~Jsorw. Que!ll podera acred~ta:r, SI tal 
nüo procuram sinão destruir. nao estivesse es~r1pto, que :um Mm~stro, ac-

A Camara perdoará ao orador a ousadia clamado financeiro e estad1sta., serta ca~az 
com que vem dizer, sem títulos de jorna- de affiem~~r que as ~ausa~ da cr1s? cconom~ca 
lista, de escl'iptor e de philosopho, ao nobre e financmra \lo_ pa1z sao as du;cor,dancias 
Deputado por Sergipe, em defesa do plano ti- ent!'e a producçao e consumo do cafe, entre 
nanceiro do Governo, a que presta apoio e a a r1quez.a annual.em ouro e a massa d_o papel
que tem dado ~U[t obscura collaboração, que moeda mconvertrvel, entre a rece1ta e a 
o discurso de S. Ex., mais eloquentc do que despeza ~ 
logico, brilhante nn. fórma, no arrebata- · · · • · · · · · · · .. • ... · · ................ • •... •• 
mento da imaginaçã.o, no encanto das ima- Pois bem; deve dizer-que clifficilmente pa
gens, é no,emtauto, falho na. a.rgumentaçiio, dor-se-hão condensar em synthese mais clara. 
falso no fundo e nas deuucçõos que encen·a. mais precisa os males que cletermináram e 

gssei::l tl'eS longos dlscuesos,_onde tlmontoá- ainda determinam a pressão asphyxiante em 
l'a.m-se os algarismos, onde atl'opellam-se os que nosachamos. 
argumentos, não é um monolitllo inteiriço, O nobre Deputado por Sergipe não pensa 
de strnctura uniforme; antes; pelo contrario, assim, porque essas discordancias são e:lieitos 
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e o Ministro confunde-os com as causas. Mas 
que d,istincçôes met4p!J ysicas s5.o e~sas que 
S. Ex. fnz no tcm·eno scientilico, no domínio 
do .estudo e in y.;stigaçã() dos pbenomenos, en
tre c i' us~ s e effeltos ~ 

Eis nqui um11. cousa que ninguem sabia: 
que a ll.YPérpl,'oclncç;.\o do_ café trouxera como 
consequencia o empollree~meuto de. Iav(lura e 
do paiz, isto é, que:< l avoura dl' canna, do 
algod;io, úo cncúo, do fuin o, da. ,borracha, 
em ~umma, todrw as modal.idádes da vida 
agrieola. nacional ~e empobrecor~.m porque a 
protluc~,ito do o<~ fó a.ugrileritou·. . 
. Ou petisàr:i. S . Ex. quó tio Bn~zil só SJ 

la na o caf~ 1 
Do um ou de outt·o ·modo t~. SU'l. afirmacão 

é lutanLibt. -
•••••••••••••• • ~ ...... . • t • ••• • •••••• •• • - ••• ~ 
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Hoje, Sr. Pr<>sírjente, não ha ca.usns, ha 
leis, isto é, 3 relação entre du as vnria. v eis 
para as. lclis dl:l successão o " corist.üJci:J. ria 
variedade- para as leis de EetÍlalhanç.a . A 
não sen1s causas primarias, que esCa.p~m ti. 
observação e a -exver iencia, que ej!capa.m \1.0 
methodo vcrüadeira.niente soicnh fico .e posi-' 
tivo, quo ~e .pei.-dml nos dotnil\io~ da .fé c rios 
m__ares i1~tennirios l~a im~ginação, n~o ha si
na o e,(l'ettos, que sao caus~s . de etfetto.<; pos· 
teriores e causas que iião sffo. s inã·q eifeitos E,· no cwtaoto, ma·ls a.dean to é S. Ex. 
de causas anteriores. o encadeamento é con· incemo quem amrmo. : · 
tinuo, ~em que o homci:n i'le sclencia possa . «São Yal'ias as co11~as da hyperpi·oducção do 
encontrur eau::a que não soja,c1fcito e effeito caré entre nós . Dellas assignalo.o orador llS 
que.nào se tra.ns!brUJe em causo. . . · segnintos: o grande preço· que Elsso gcnero 

E' certo que dizemos qli!} oii coJ'Pos cahein di!sdc alguns anuo'l adquirlU nos met'cados 
para. o centro da terra em virtude de uma consumidore.-, a disposição do solo e do clima , 
C<I.US8. - 8. gravidade; é cei•to CJUà dize!liOS em dil"lll'S3S r•artes do territorio Dl\.Ciónal, 
que a. e~ponj& de plntioo. Mtra.he o .oxygeneo pam a cullura. de café , à a Lkacçiio li'l'esisti
em virtude de uma cn.um: n acção de pre- vel rl<\s actlvidades agrícolas pel()S lucros .ex
sença. ou a ior•ça catalytica; é certo quo dize- cessivca, p:na os pontos ad<tptados .o ada· 
mos que o moviment'J é . nrod~izido por esta ptaveis á sua. Javom·a c á c&nalizaqii.o t;ltts 
ou aquella força. Mas tiiao i~to i•esumé no- correntes immigratorias para. esses pontos. 
çõf!.~ n bstracta.~. entido.cles st:ibjectiv&s, com Todas essas oircumsk1n~ins actu~ram, sue
que pl·etendemos explicar o phenomeiHi e· cessi~·a: a si rnultane>lmente , para o atigmeuto 
nada m~is . . da proclucÇCio ele café . ~ . 

E O:bi está porq11e,com razão, nes~a.s discor
da.ncias produzhlns por varias _catis:)~,. vê o 
orador, do o:ccordo corn o honrado Mmr~tro, 
as causas elos males que nos atormenta.m: a 
depressão caiiibiúl, a; desva.1oriznçiio de rióssa 
moeda, a carestia d~ vida , a :ilta. de preço;;, 
emtlm, todo esse cortt-Jo do phenomeueis qué 
de:primll'alri o ére<lito :pubtico, fizarm.{). cmigí·ti.1' 
OS motii.OS prcciOWS C desvn.lorii;\r a fortuna 
1l ublicu., a nossa p ro(lucçii.o e a for t unn. ps r-
ticulár, s . Ex: . o Sr. Deput,\do por Sei·gipc 
nii.o ncc:aita. essas en.ns:ts para. olferecer-noa 
outrás que lembraram ao orador um his to
riador grego qúe a.ttriliukt n. inv8..;;ã.o dos 
barbaro:; a.o gosto de um rei pelos figos da 
Athenas, ou ainda, em tempos mais mo· 
dernos, t\ outro que estabeleceu como causa 
p ri mo.ria dl\ iustituiçi'\o americana. o imposto 
sobre o chiL Mns !lesse de~ejo do níio con· 
fundir l;l. causa e -o ell'oito,.e de encontrae a 
causa. dD.S discot•da nci(\S de que falia. O relU· 
torio, s. Ex. vae · <l. ponto tlo não ~entir as 
coutrad!cções em que cac. 

Disse S. Ex. : 
« Vae começar pelD. primeira das fórmulas , 

em .que ellc condensou as varias causas da 
crise . . 

Discordaocia entra r. producção do (la.fé . e 
seu consuino, determinando a reduc~io <lo 
preço da.q uelle g-enero e, como cqns~quencia. , 
o empobrecimento da Iavout'il· e do paiz;, X> 

Aquij~ h& para. S. Ex. hyperproqucção, e 
o que é mnis, t\dennte a.fl'it'ma o no!Jre Depu
tado que otitrits culturas foram, úbati.dona.· 
das. 

E' S. Ex. qncm diz ( lendo): 
« Te•·ro.s qne se não dcsconllava.ru pt•opria<> 

para essa proúucçü.o foro.m ao sul o ao nor te, 
co hortas de cafes:1es ; lavouras ui versas 11 
prosperM foram em muitas partes <lcstruldas 
& stibstitui<ins por ella. Dera.m·se premios o 
ainda. hoje dno uos Estados, a quem cult ivasse 
e tolhesse umn. cor·ta e determiuada medidD. 
desse producto. O Brazil cobriu-se de café •.• 

A preoccupação do Jnvr<\dOt' erl\ liber
tar-se ela. lavoura da canun, do cncáo, do ai· 
godão, lias cereue~. etc .» 

Mas, S!lnboros, ó isto que diz o Mlni~tro o 
é ilm . (<Lcto qtte ser-iamento ninguom póde 
co ri testar . . . . . .. 

.Quando o Ministro da. Filzenda eEcroveu, 
est;tva. p, lavoura sob a pressão do baix· 
preco do café, que m·a então produz:id<t ex· 
clusiV'à.meilte com ti.ba.ndouo d <\ cultura de 
cereaes . 

Miuas, quo em o gramlc celeiro dá ce· 
rea.es, de toucinbu, ue •03.D ha , tri!.UStorrua
l'a ·àe ~m prodticlora de café; houve, pols, 
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uma lÍyperproducção que contribuiu . para .. a Os mais moderaào_s repetiam sentenciosa
baixa do preço, baixa. aggravadapeloincon- mente que só resgata papel-moeda quem 
veniente. de dar se a -produc~ão em. pe- pód~ e não quem. quer; os mais. exaltados 
riodo c,;;rto c:lo anno e de fazer-se entrada no- clarila-vain com indignação que o- Goveri10 
mercado consumidor, em IJolic9s mezes,.além de.siruia Iias fornalhas da Alümdega. gràlide 
da especulacão americana que quasi mone- parte da riqueza publica e que, ·em vez de 
poliza. esse commercio, . . . navios e estradas de ferro que podiam ser 

E como. essa hyperproducção foi produzidp. construidos _com'" aquelles ca.pi~aes, n~o nos 
pelo abandono -pc quasi todas as .outra::; cul- rest~va . ma1s do q!leum m~ntaode cmzns. 
tm'US que ficaram sem :capitaes e sem Nao tmbam lt -Vlsta bastante pen~trant~ 
braços, tleu-se o empobrecimento da lavoura, para. perceber 9ue o que se tem. quellnad!J e 
m1.o c·c-mpeusando o preço do cafó os ct~pitaes. a:penas o veh1cu!o _e que o :Yator a ~lle n~
As misturas, .. o ens<wcamento de aniag~m e corporado antes da mcmeraça,o P<_tSsa de_pota 
outras pequenas causas pouca influencia teem de.lla para o papel que fica em circulaçao.» 
e tiveJ·am.- Longo do que peiJsa S. Ex.;·a 
a.lta. dos preços esthüulou os lavradores a • 
vro(hnil'e:in .melhor : grandes plantações se O illustre Deputado por Sergipe aclia qú.e 
1izerafn com todas as regr_as, e terreiros a queima do papel realmente tt·ansferé o 
bem acoucl,icionados foram preparados. valor da riqueza publica qu~ eU e representa 

O desauimo o ,certo abJ.ndono começaram ao papel que ftca em circulação; mas acha 
quando os preços baixos n"ão compensávam que esse papel que se queimou veíu sob a 
mais os esforços empi·cgados. Isto é qúe se rórma do imposto, que não é pago igualmente 
deu, por quo . isso é que 9 natural e que é por todos, nem é proporcional á riqueza de 
h urnuno. . cada liin de modo que pôde concluir: 

O nobre Deputado' a:ffl.rma. sempre que o· Mi • 
n istro corúo rerncdio fez. a coricordaricia, redt<~ 
<>iu o consumo,e a isso attribue a alta do' preço. 
Senhores, o Gove~·no não reduziu a producção, 
nem :podia .· fazel.o, nem tinha me_ios de 
fazel-o. O que. o Governo acreditou e disse foi 
que, em :pal'te, do propl':io mal 11avia de vir 
o remedio. O capital intelligente e com .o 
cttpital o trabalho, desde que na .lavoura elo 
café não encontrassem remuneração, iriam 
procurar outro empreg() e foi o que se deu, 
porque so iniciou de. nov-o .ern S. Paulo o 
Minas a lavoura dos cereaes. Além desse 
fhcto, o Governo, comprehendenclo e com elle 
a iniciativa individual qUe· há. via mercados a 
explorar e a abrir ele modo a augmentar o 
consumo, esforços foram empregados nesse 
sentido e continuarão a sel-o, de modo a 
-valorizar-se mais o café. 

Onde o erro do Ministro da Fnzencla? Onde 
o seu crime 'I 

s. Ex. não foi mais feliz na. refutação que 
ü~z ao segundo principio apresentado pelo 
.honrado :Ministro da Fazenda. 

.Escreven o honrado Dr. Murtinho: 

«Eis ahi o resultado pratico da quoim:a do 
papel-moeda: transferir a riqueza do. pobre 
ao rico sem o meuor beneficio 11ara. o paiz, 
porque essa queima não lhe augmentou a. ri· 
queza, como affirma o Ministro», e . não 
satisfeito, o não querendo. ver o que é claro, 
isto é, que a nossa circulação reduzidâ a. 
700.000:000$ ao cambio de 10 on. nove -vale 
muito mais, têm .muito mais r:oder acquisi· 
ti v o do que os 800.000:000$ ao cambio de 
5 5/8, disse-nos: 

«Pàra quo isso se désse era mister que à 
diminuição do papel ímpor·tasse no augmento 
de nossa. riqueza, de nossa. producção. E teve, 
porventura, esse resultado a queima do papel
moeda 1 Não. Si é cBrto que o que Sr. Mi· 
nistro da Fazenda queimou foi, como elle diz; 
o vehiculo e não o valor do producção incor .. 
porado n esse vchiculo; si é certo qne esse 
valor, q·ueimndo o papel, passou }>ara o papel 
em circulação, augmentando o valor <.leste nà 
proporção do p:~.pel queimado, a conclusão 
logica e_.qu:e os 703.000:000$ em papel' que 
restaram dos 788.000:000$ que existiam 
antes, ficMã.o,.valendo o mesmo que estes, ·e 
não que esse '\talor augmentasse.» 

« Dado o augmcnto o válor da exportação 
pela va.lorizaçãodo café, a solução do ~e~undo 
problema, isto é, a concordancia entre ç>' • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
valor. da · expor-tação . e dá. mas~a . Q'B papel- :Mas coi;no nãó augmentamos de rrqlieia, s( 
moeda, fica réd'uzida á diminuição desse· o· n·umerario d·e um paiz é capitale o capit_âl 
pO:pel. . . . é riquez~, pois qu~· é producçâ_o a:q?umúla:da.~ 

A realização desta pa.rte do programma Como não se augmentou a 1•1queza. de tiadl}. 
,governamental, feita com toda n. prudencia,- um de nós, si a moeM, que ante~ tiriha.m·os~ 
mas tambem com toda :firmeza, provocou por hoje .teni um. valor de acquisição muito' 
sua vez protestos e censuras os. mais vehe- m~üor 1 .• . . . .. . .. . .. .. .. . 
mentes por parte de alguns criticos' finan- Pois então,. ten4o h_oje essa riiôed~ quasi o 
,ceiros, d'uplo do póder tfcqüisitivo que tinha, pâra: 
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obtermos as mercadol·ias e os. productos de 
gue carecemos, nã.o nos sentimos mais ricos, 
com meios mais Cort<>.~ de a.dquirír o que ca
recemos para satisfazer ás necessidades de 
nossa triplice existencia physica, intellectual 
e moral ~ Isso parece· lhe cl<\ro, e não sabe 
mesmo como possa haver gymnastica dera
ciocínio que chegue á cooclusã.o c<Jntraria. 
Mas, causa curiosa, o nobre Deputado por 
Sergipe, que assim r.ondemnot a queima. do 
papel, é, no ernta.nto, quem adeante em seu 

- discurso !lOS diz : · 
c A consequancia foi· a. de~va.lorização com

pleta. de nossa moeda, jã. pelo descura.mento 
dos industrías, obra da monarchia, já pel'o 
accrescimo excessivo do papel-moeda, obra da 
Republica.» 
............. , ................................ 5. 

Jã. aqui o excesao produziu a desvalorízil." 
cão ! Já aqui ha. papal'moêda em excesso ! ! 
Jll, si ha excesso, a si o excesso produziu a 
desvalorização, como não resga.tal-o ~ 

Na refutll.ção ao 3• principio, o do excesso 
da despeza sobre a receita, S. Ex. tambem 
nú.o-foi feli:r..Assim, S. Ex. attribue a alta do 
cambio á diminuição da importação, que 
prova tornando os p"l'imeiros semestres de 
1900 e de 1899 e cóntroutnndo-os. 

Mlll!, Sr. Presidente, estes dous annos fo
ra,m sujeitos a tarifas diversas, e com a cir
cumstancia de que, devendo começar em 1900 
os 15 • f. ouro,o commercio exaggerou as suas 
encommeudas nos mezes de outuhro, novem· 
bro e meiados de dez;euihro de 1899, de modo 
que ha no 2' sell).estre de 1899 uma larga 
importancía que.- devia pertencer o.o l" se
tnestre de 1900. 

Cam\nho mais certo seguiria S. Ex. si 
confrontasse o valor official M.s mercaàorias 
lmpo~tadas e a. massa. total d<~. inrport\\ção. 
Do mesmo modo,não é certo quo a diminuição 

. dl\ importação seja. devida à retrMçií.o de nu
merario ou â falta. de moeda . O nob~e Depu
tado l'ecorra aos quadros de orçamento e ve
rificará que de 1889 para cá. a importação di· 
minuiu devido il. não entrada de varios ge· 
neros que vamos produzindo. E' asslm que a 
importação de plwsphoros, de mnn teiga.s, de 
tecidos de algodão-e mesmo de lã, de cereaes, 

'::.etc. tem diminuído espantosamente, devido á 
producção nacional. 

Deve, ao terminar a resposta a. eab. parte 
do brilhante discurso do digno Deputado .por 
Sergipe, dizer que S. Ex. não tem razão 
alguma. no que affirmou a respeito do J'eSgate 
de 18.350:000$ do cmprcstimo interno do 
1889, juros 4 •; •. Não ba mystel'ios, não h~t 
J>egredos, e nada do que escreveu e disse 

, S. Ex. tem razão de ser. Do~ 18.000:000$, 
D.OOO:OOO$estãoresgatados com as economias 
do mesmo Theoouro, e os outros 9. 000: 000$ 

estão :presos por operações feit:J.s, serão em 
breve resgatados, delles jà. não paga j uros o 
The-souro. .. 

E tanto é assim que. o Eeu coll~ga não vsrá 
mais no orçamento da desp~za a verba paTa 
o serviço da divida desse emprest imo. 

S. Ex. disse-nos, porém: . . · 
«Si o Governo resgatasse os 18.350:000$ 

que existiam em circulação, e si incineras~e 
taes titnlos, faria jlis aos applawm~ do pu
blico ; ·mas queimar títulos recolhir.lcs, ou 
documentos de divida. já. paga, e simples
mente armar o eJieito » 

O or-ador exige, pois, os a pplàusos ao Go-
verno. . 

Sobl·e o accordo do Ba.nco da Republica, 
quasi nada tem a accrescenta.r a justificativa 
feita peto seu eminente coUega o Sr. Rodol
pbo Paixão. Aqui tamhem não houve myste: 
rios e coiJluios. Os factos deram·se do_se
guitlte lUodo: O Banco Hyputhecario fez uma 
proposta de cerca de 39.000: 000$ ã. vista, e 
outra de 43.000:000$ a prnzo, para liqtlida· 
t;;ão da. carteira de bonus do Banco da Repu· 
blica e da sua cartelra hypothecaria. O The
souro, ou antes, o Ministro, deíx:ando de 
lado a proposta a. prazo, qUG ni'i.o poditl. nem 
devia ser tomada em consideração, achou 
acceitavel a primeira, e disso deu conheci· 
monto ao Banco da. ReJiublica, Este apresen
tou entã.o proposta para liquidação Ja car
teira de bonus, que o Ministro não acceitou, 
dizendo ao Banco que só ncceitarla. proposta. 
para. liquidaçao das duas carteiras e que não 
fosse inft:Jrior á que ofl'erccia o Ba.ncu Hypll
tbeca.l'io. Depois dessa declaração formal foi 
que o Bo.nco dn Republica entrou ern accordo 
com o Hypotbecario e apresentou entã.o a. 
sua proposta. para l!qu!daçõ:o não só d11.s duns 
carteit'as como de seu debito . Essa proposfil. 
foi de 50.000:000$ · em globo, não tendo o 
banco feito discriminação. O Min istro Joi 
quem, decompondo e!s·. ~ som ma., dando parn o 
dabito do banco e a sua divic\;t do /Jonus su· 
jeita ao mesmo regimen no pagamento, isto 
é, o mesmo prazo sem vencer juros, o des
conto de ô • /o, verificou que restavam cerca 
de onze mil e tantos contos p<tra a cartei ra 
do H ypothecario. Si essa. carteiL·a v ale me
nos, signa.l.é que o Thesouro fez bom nego
cio ; mas, si esse não é o valor des~a carteira, 
si nos 50.000:000$ dados pelo Banco d a. Rllj1U
blica a. carteira do Hypothecario entrou com 
muito menor quantia , en tão signal é que 
maior somrna deu o banco pelo seu debito e 
pela. cai'teirn. rle bomr", isto é, .u desconto 
longe do sm• 6 •; .. f ui muito menor, o que 
tornct a oper·ação tão va.utajosa. !HI.ra. o The~ 
souro que parece incrivel que llaja quem a 
censure. · 

Qminto á accuHaçii.o de ter u Ministm f<~.· 
vorecido o MU amigo o Si'. Leal, melhor 
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:.cria, _si t~l int~nçü.o houvess_e, que fiws:•c ~ , hington, o funil:1<lt;~. na Republi~a f1 mericana 
ne~?CIO. com o Hypothecarw. A . VOl'tb.~~~. I Wn.~l:ington, bom, pttro, irnmaculado, 0 mai~ 
po1em, e que o honrado Dr. Murtmho nao \ pcrfetto dos Chef!s de Estado 0 mais p:ttriot~ 
conhece pessoalmente o Sr. commenrlador I dos amcrien no~. t;1ffi bem nmargO'l es -a in()~ 
Lea.~. r • - I digni,~ade, tamiJcm IH'OVOU de~se f~l a~argo! 

EIS, ~enhore~~ o fund<1 ffi.,;O~o Llas accusaçrJes : T:Lmb3m houve. quem atirasse sobre W<.IS
d.o nobre. Dep~t-ldo por Seri?I!Je! .o que resta, lllngtüa u:s nHliS sorl{idas accusações. Pro
rle ~.eu d1scur~~ ~ -~ que ~alor esta •t·g~i·a re-i furHl:B e gra.ves i.njustiças . fo1•am feitas por 
rlulldoe~s~ ch::ocmso 1ie t1 es Jong?s . d1as ~ A' seu <'.olleg;l., arrastado nos vôos de sua .ima· 
n_M1a .... nao, engano-rt}C· Ha. amda no re-: gin:H,~.i.o, a crear funtasias; suppondo-se i;1_ 

c~n~~ o eco das a~cusaçoes ao homem, ao i~- . geilU ; lJ~et~t0 entr·egue a um trabalho de 
dtvtc.uo, ao seu caracter, aos seus sentt- : p';:Jch? ogm, a um est.urlo de obs~rvar;ão e de 
ment?s. . . . . ! scienc;a, qnandll S. Ex. reflectin. som querer · 

Ta.me, S~. Pres1rlente, chn.mou G~tlle o apcn:1s v. malcJicenci:J. e o.::; mur-murios d~ 
poeta oo Umv<:l'rso como a Byron o poeta da cn.lumnia. 
pessoa. Em cada um dos poemétS dn immortal 0 . , nt · . 
artista inglez ha a psycholo.~ía de um indivi 1 c~ral,.e: ~~)homem e, set'!_hore:;,_ formad;) 
duo, ha a narração dos erros e dos crime::J de I?~ a :om l!l,IÇ~~· - em proporçao V<ll'Jarin, dos 

· um homem ; ás vezes {~ descri;;çfio do3 erros ~{:~~~~sh·eb~l~~~~~: tqne bo:; peycboldogos d~
da.s paixões, ·<.h vida, emfim do pro ri~ "' <~ 1 n e so. o n JIUC e senti· 
Byron. ' P mentos. Entre. e~ses sent1m~ntos _que reprc-

0 nobre Deputado póue ser ch:liJ,lado 0 sentam ~~ap:3l lmpor·t~~te, ?, P:r'e~1so citar_ a 
r.ritico de homens. Hontem no ca~o Cha ot. re:s~ver<mça,_ a ene,ro 1a, a o.ptidao pa~a nao 
S. Ex. _atirou ao t~petc da diEcussüo ~fi'!~ ~~~~~~-~~l~~mmar, taculdades essa.:;denvadas 
do med1co, a propos1to dt~ uma questao de 
sciencia. Hoje S, Ex. não se limita n. dis
r.utir as doutrinas economícas e financeiras 
do St·. Ministro da Fazenda ; não se limita, a 
aprécin.r o homem publico como geator elas 
finanças da Republica: S. Ex; leva. o escalpello 
rht crítica ao homem, ao ín'1ividuo, ao seu 
c111'acter. 

E então pinta-o com uma palheta embebida 
nus tintas de sua imaginação de impulsivo, 
como insensível, impederuido, 'estranho aos 
males alheios, especic de montnnhr~ de gra
nito que não sente, que não tem nlmn, em 
cujo seio não penetram as dores alheias, as 
miserias humanas, que co:lm··se, no emtantn, 
türavés dos corações bem formados com·J os 
mios de luz coam-se a traves tle uma. lamin:t 
do vidro. «Rico e ce.libatario, granítico, exda
mou S. Ex., o Ministro n5.o conhace as düçu
rus do lar, emqua.nto o clinieo retit•tt se do 
consuitorio, invadido pelos que soffrem aos 
Iú.ilhares, na confiança dessa sciencht qu.1 o 
torna um dos maiores medicos do muntlo, 
Eem uma palavra de allivio aos males huma
nos ! ! Até mesmo a moralidade elo homem de 
de governo é objecto de du ·;idas, como se um 
homem conhecido por esta Capital inteira, 
ha mais do 30 annos,de quem jámais soube-se 
ou ouviu-se dizer que se achasse envolvido 
em qualquer tt·ansacção menos licita, p(::r
tlesse o respeito de si mesmo, esqúecesse todo 
o seu passado, pelo simples facto de achar-se 
no governo de su':l. Patrin. a prestar os mais 
valiosos serviços á reconstrucção do credito 
publico! Triste contiogencia a que se sujeitam 
os grandes servidores deste paiz ! Triste e 
miseravel vida publica, que só a posteridade 
sabe julgar! Washington, o grande Was-

Cnmnrn V. V 

E' essa persevoranoa, é es3a ener()'ia é essa 
aptidão para não deixar-se dominar

0 

aÚln.di1 a 
sentirnen tos affectivos delicados, diriaidos por 
uma._intelligenci_a de e~col, por· u~a cEJre
~l'a9a~ ext_r:~ordmaria, ·que constituem ess:t 
I~d1Vld~al~'lade que S. Ex. vin feita de gra
mto, fl•Ia, msenstvel, por effeito de ln.men
t<tvel daHonismo. Sim; S.Ex. o Sr. Ministro 
da Fazendtt é a perseverança. no trabalho, e 
e;;sc bem es.,.tar de que goz~, e alguma riqueza 
que tem_, nao ~herdou, uao a ganhou nas es
pcculaçoes do JOgo ; ga.ohou-:t nessa. cliaica elo 
todas as horas, c:>m o fructo de sua intolli
gencia e de sua actividacb. Celibatario que 
nã.o conhece as doçuras do ln.r·, ollc que foi o 
cl'!utro de amparo de uma fa.milia inteira, 
ollo que tem nos carinhos de irmãs na do
çura. de cuidados que lhe dií.o toJos ~s se.us, 
a rec9mpensa do a~ll_ptu'? e da. protecção que 
a mms de uma. fil.milta d1speusf.l. ! ! 

Insensível e frio! E o nc;IJre Deputado re· 
fero. essa commovcnte scena do um cãJ a 
soffrer, cujos ganidos affiictivos provocam a 
sensibHidade do Ministro que .o cut'a, que o 
a_ll~via das ~ôres, recebendo em paga a gr.\
t~d~o que soe dae esse companheiro fiel, gra
tidao q u.e ha almas humanas que não teem 
porque muitas vezes são a víbora que morde 
a mão que lhes deu o beneficio, que lhes der
ramou na alma o bem! ! 

Medico, com uma clínica espantosa, como 
disse seu collega, sacrifica interesses para 
consagrar':'se ao serviço elo Estado. 

Homem de Estado, no meio das mais ar
duas locubrações, absorvido em trabalhos da 
maior relevancia, S. Ex., mesmo assim vae 
a sou consultoria e lá fica até 9 e 10 hor~s da 

31 
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noite, .quando r ecolbe·Ee á. sua. casa pG.ra ja:n-.1 Si Hev.umarcha.is resuscit<'Sile, elle riria 
u:u:,! · dost'=l aviso e não diria mai~: 
_ Iusensivel , não! ~ntes , pelo c:;ntra.r~o, «Calumr1iae! ca!umnia.c! porque ficarà. sam• 
1rnmensarnente aífectt~o. S. Bx. é, s1m, ur.ra 11re o.lguma cousa Não respondae" mmc.a á 
nersevertL UÇil. fir!lle e segura, uma. enofgJa c·'l · ·. . :. • 1 d ~ . d ll 
{nn .. ~ur\\.n'·~.o'fel e sem 'VO.c\Ha<>õ~~ \\ma ll""Ü- ~ .um01<1, p~rque_,,l ,a ta a resposta, [l a. 

_,,"' - ."' _ . . • -· ' ;> . no.da rest<!ra» 
dao.quo nao se d01X!\ domlUa.r, que tem: 1ildt- ' 
viuualidadc. S. Ex. c emftm um curacter Seobor'e.>, p:u a accusações dessa ordem 
formado a·accentuado. E é isso o que distin- que suppõem a degradação do pniz e que 
gue ~· Ex., porque as qualida.de~ do co. r~- p~e~eud?an -atti ngir· a 11m Gov~m? lmnra<\!1 c 
cter sao elementos fundament~es trl'Gu u..:tt-, d1gno, so uma respo;~tn.._.. a. d,e mdt!feronta ou 
veis 'que permittem differcnç;n· a. coustitui- antes a do desdenhoso c silencioso despr ezo . 
ção mentnl dos povos su periora.\', como dos (Palmas no· 1'ecinto, apoiados e 1n·a tos. ) 
homens de elit t~ - E' esse ca.t•uclcr que f,,;t de 

· S. Ex:.' um homem precioso no ar;tual mo-
mento. ' 
. Roclla U.c granito, sim, onde as vr.gas dos 
'inleresses inconféSS[l.veis e d(,s J>aixões mise
ru.vois vêm b:ctar·, di<\~\ dia., sem sequer Jei
:xarem vesti;;ioJ de su;1 acçã.o, na sorcnidnde 
com que vae cumPJ'indo o seu dever, na tir
mE'7.a. com que ni\.0 S!\be l'ecuar, n~ índifl'e
ren~>a nos applauso;s que uão o atordot<m, 
como {l;; calnmnias que não o eufrnquecem o 
não entibiam-lhe ~t fol. O nobre D~putado cen
SUl'OU ainda o GoYerno poJq ue não suje itou 
a registro o ar.col'dO com o Banco. O or·ndor 
tom unv!das si o caso é ou nà•1 d(l regi:;tro, 
-po'il> u11.~ u, \!ô.\.r.. 11.'1> \i<.:.'t.~'l.\1. . ~\ qu\:z.~-r- ~:>n
o.:ura.r->e :1- que~tii.O pelo lado ele OJ!eraçüo li e 
credito, deve dizer que a. lei autorizou o Go
vel'no a fazel·a. dO modo que julgasee muis 
onvenieute aos iJlU:re!:sea do Thesouro. ora, 

o jniz da:.sa. convon ioncia er&. o Oovol'Qo, o 
querer <1M ao Tribunal e. attribuição de ne
ga.t• o regLstro a_o O.CCOl\\o, ert\ d;w-lhe o juízo 
~upt•eruo sobre ·a. couveniencia da. oper·açiio, 
o que não eslá no espíri to e na !ettJ•a 
da lei. 

Se. Presillelr\.~, h·~ (l.in.da. n. t ti!ite (\_\\e;:;\-'-'i.IJ 
tlas nota.~. 1'efe1·ento it i mugem da ltepullllca. 
o nobre D~putudo dcixou-w assoberbar pela 
calumoü1 que la f<ÍL'C. lem <\ cogi la.çü.o ,]e dea
honrar a. RepubliCol, protclUdendo m&cu!ar a 
houorabílitlmte do llfinistro que ~?stli. a. prestn.r 
inesqueci vei~ serviços no pair.. Para. ellu, só 
a. r asposta ue G!trib;l ldi ao general Fiírr 
quando o viu insultado em misc:ravel lil:;allo 
dl.tl'amatorio: 

O S r. §e~·zedeHo Oo•·rêa (wn
tinuando)~Enlrará agoro. na S!lguuda pm·te do 
sbu disCl\I'So. Tem. necessi.dad<l ll.e re[el·i~-s'1. :i. 
lei do quocienl!õ dos~ . ·Ministro \h Fazeau:.t, 
lei, de certo, empir-!0{1., àprimindo approxi
m~thlmontil as vMiações cambiaes, e que o 
or<1rlor• ncc~it.ou em seu p<Lrccl\t".A fórmula do 
Sr. Ministro da Faz.Jndo. fez depender as va
riações da. taxR. carnbial de dous elementos: 
- o vnlor da ex po:rtaçiío em ouro e a massa 
do po.pel-moeds. em circulação. Os que lhe 
negam o cara~ter deumn lei empírica, oe.po.z 
de approximadamcnte e sa tisfaotoriamente 
prever o. média nnnm•l das variações ca.m
'l:li:~()S, O.~sprezs.üt\S , portanto, as vnl'\ações de 
ordem secundaria, o fazem porque os phono
meuos cconomtcos sao comple)(os o oã.o c pos
sl vel :mbox·dinn.r as vadaçõ~s do cnm IJio, de· 
peno.leutes de graud.o numero de factoros, 
entre os qua.os os do ordem moral, n.penas as 
varia.-;.ões do valur da exporto.çiio om ouro o 
•I:J. mas,a do J><lpel-moedn. om circulu~;ão . 
Para o orador não ha duvida. que vnri~ são 
o:; elementos de cujo. n.cçti.o dependl)m U8 va
ri!IÇÕ\JS ua. ta:m cambial a lém dos quo en· 
e:oa-cn e'l.'tll\~\\.':!.m~'l\'. 1!1 ~ ~ll\', rí\'o\.~ es~ll:!i C\l~
mentos \Jodom cr:.ssltlca.r-sc om duus Clltego
l'ias: - e emento.~ porturb<ldorcs du. lei e o[o
rr.cntos motlillca.dor~s dessa. lei. Os pl'itneiros, 
da. :tcc;ão tompor!lriu., intermittcnte, não po· 
d1a.m e nem devr,l!ll ser tomadi)S em conside
ração sinno corno um r.ooiDcJeute pl".J.tico ó1 
e<.msidorat• no momento de sut1. acção. 

, .. . «Um homem de coragem póJe L!efcndcr-se 
como Cccles contr·r> um exorc\to , mas n;).da 
pód.e contra. a calumnia o a ni it<1m açiio: Nada 
de resposta ! Aeooselho-vos, pois, r;, calcai-a. 
sob a patmilh:J. de voSI!as botali ,, E ainda as 
palavra.s, de Gira.rdin o. pror•osito dcs:11 catt<t 
do glorioso u nifi.catlor da Italü1: 

Os segundos estão cousidern.dos na lei, e 
en tr~ rn em seu enu nciado, desde que· se dê 
racioul\1 o.ccepçlí,o i\. expressão- «va.lor da ex· 
portação:~>, o que J>rova que :~ lei tem a ne· 
cessllria generu.lidade, abrange sufficiente
mente os va!'ios elemento. s que concorrem á 
fol'lllação do phenomeuo cambial, Não ha. du· 
vida ai li uma que os tactores mornas, a. maior 
ou mano·r ownliança na (lirecção dos negocias 
financeiros do Estado, as probabilidades de 
u ma guarra , de uma maior on menor agita
ção interna, r eftectem-so sobre o cambio, · 

· «Jamais a. r.alu mnía. resistiu ao desprezo e 
levantou-se de si pa.ra si mesma. A ealu moia 
não toma a palavra. sinl:.o para que so lhe 
rosponda . . Niio lhe responda.es, e não ficará 
para o u.utor si não o. V'llrgonlla. de h a. >er ca· 
lumniado .» 

Nem outra. cousase podia acreditar, quando 
uma. lat'gu. parte dessa.a operações assenta. 
~obre o cr edito; mas, senhores, ninguem po· 
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dorá ~izer por isso que . a lei das variações l E" quem não sabe que ella e, appro::dmada
ca?llJ~aes, expressa. n,n, for~nula t1o. quociente, r~entc, verdadeira, que só se realiza. quando 
SeJt} falsO;. ~· un;1 ia.cto mcontestavel que u. l':a,o afa.stados os factore:;; perturlJaclores, que 
res1s~encw. cto !ll' e um ciemei~to pel'turbe..do_r ~.m tt'ust, que um SY:ndw;.tto, que o monopo· 
da lm {}.a _gravidade, caso particular da graYI- 110, it perturbam, a 1m_pedem de realizar-se, 
taç~ã.o umversa.l, e é certo mesmo que, 1)ara parecendo que tal lei é completamente 
tl.escobrir esse principio irreductivel da bcno- falsa 1 
logia, foi necessario ah<>trahir desse elemento Como, pois, contestar a. lei do quocíente• 
perturbador, coJtJO é J1cces:>nrio, é preceito que é uma .simples lei empír-ica, porque dá 
do methodo. scientifico, seguido por~ todcs os resultados approximados, e ás vezes pertur
grandes sabtos, na descobel't<t das le1s que re· bada pelos elem~ntos mo Paes, a .. contlançu,, a 
gem os phenomeno::;, quer celestes 1 quer ter- desconfiança, n. especulação, etc., não for
rostres, quer physicos, quer biologicos, quor nece pratimunento a realidade ela ta:x:.a cam-
sociaes, abstl'ahir das cau:::as perturbadoras, bial en1 um momento dado~ . 
eliminai· as mesmo si isso é possível. A lei da. E' Ln!Iite q_uem nos diz em seu extraordi·: 
inercia, a que foi levado Koplér por genial in,. nill'iO li vro-:-Cours de thilosophie 1Jre·nti(h·e
ducçilo, não se realiza no nosso planeü~, corilo que toün.s as leis não sã.o al;solutnmente ver
nenhuma outra lei, pois ns leis em seu caracter d(l.clciras,o portanto nr.ccssarius, como o que
ab3tracto refe:em-se a typos alistractos que rh MontestlUieu,masque dahi não so infere 
11ão so confundem com os typos reaes, effe- flUe não coutpnllam um certo gráo de ver· 
c ti vos, concretos, e pflra descobri l-u, e para r.ladü. Ellns são sempre veruacleiras em certos 
eomprehend~:l-n.; foi preciso ::dntruhir ele to- limites do espaço o do tempo. E' assim que 
das as resistencias perturbadoras. as pl'oprias lds astronomicas a quo ligamos 

E ninguem dirá que essa lei, quo ó urna hoje nma. certcsa quasi tão grande como a que 
das bases da meca,nicn., e ninguem dirtí. que attrilmimcsils leisma.thematicas não são real
essa lei, sem a. qual 1:oda a theoria dos movi- mente -verdadeiras, si não as considerarmos 
mentos não seria estabeLecida, nfLo seja real, eri'l certos limites de tempo. As leis nã.o são, 
não seja verdadeira. A lei de Nev,rton, a lei poh', no maior uuniero dos casos, sinão de um 
do igm~ldade entre n. acção· c a ren,cção, grúo relativo de verdaLlc, diz o notavel phi· 
fundamento da mecu:i:lica, sem a qual a theo- losoplJO, são contingentes, e como não pode· 
ria dos choques não estaria <:studnda, só fuj remos nunca. attingjr á vertlade abs')luta., de
descoberta abstrabindo- se das ca.usas pertur- vemos contentar-nos com o g-ráo de realidade 
budoras, elas resistencia:s do meio, da maior que melhor nos pareça corresponder ás ne
ou menor elnsticidu.clc e compressibilidade ccilsicbdes praticas. 
1los corpos, o ningu~m dirá que o principio Emfim, Sr. Presidente, o idév.l consistiria 
do Newton seja falso porque cntSllS pertur- em eonvertcr em numel'os todos o::; pheno
badoras o impedem de ter exacta realízaçii.o. menof.:, o que to1•naria. possível fol'mula.r 
A lei do quociente ó mero.mentc npproxima- igualmente em num<:lros to(las as l'Clla.ções que 
tiva, pois é até uma lei empírica, e errados se pudesse descobrir; mas si isso ntio é pos· 
estü.o aquclles q_uc lho querem (\li\ prestar o si vel si não para um pequeno numero 
ca.I'acter de uma. lei mathcrnatic:1, ca.paz de dellcs, si i~so nu.o é possivcl para os pheno
oxprimir e prever vadações sccunda!'i~J.s, Por- menos complexos, nem por isso a sciencia 
Vijutura a lei que rego. o escoamento de deixa de caminhar, pcrimttindo-nos em al
um liquido por um orificio tletei·min!.l.do, as guns casos uma determinação mais ou menos 
leis tcda.s dn. hydrn.ulie[~, as leis de resis- satisfactoriamcnto a.pp1·oxirnada. 
tencia de maleriacll, não são todas approxi- Si nur~c<t tal voz cllogarmos a úbtol' isso 
madas, embora do uma npproximac:ão sufll- para certos phcnomenos sociaes e moraes, si 
ciente para clellas tirar o homem todos as nunca chegarmos a medir, a avaliar a facui
vantàgens que a engenharia conhece? Por- dado deuuctivl1 dos cerebros humanos, nem 
ventura a lei da refracção, sc•m a qual por isso pcderemos ddxar de reconhecer que 
astronomo algum será. capnz de prever o a, invenção de Daf:ca.rtes, a logica das imagens 
mais simples pllenomeno astronomico, em veem em soccorro do espírito humano para 
cujos calculas carece d-e attender a esse ele- f<wilitar a descoberta o a verificação de certas 
mento, não é -verdadeira senão approxima· lois r<'lativus a. phenomenos superiores. 
damente dentro de certos limites·~ Porven- Poucos lw. que, considerados sob o ponto de 
tura a lei de · Mariotie não é, approxima- vista, de sua intensidade, não posEarn ser figu•· 
damente, verdadeira, e isso n'lesrno uentro rados por umn. imagem. Descartes o de
de certos limites de pressão dados para cada monstrou nos fac:tos geometl•icos, outros tecm 
gaz isolado~ Porventura !ta hoje quem con· demonstrado na ordem pbysica, na biologia 
teste a lei da, offerta. e da procura, como e na sociologia e até mesmo na moral. 
sendo a lei elos mercados, como sendo t\ lei Basta ennumerar a curva dos movimentos 
que 1·ege os preços'~ cardíacos, respiratorios, cerebraes, dos nasci· 
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. mentns, dos ohito$, llns ct'imes, dos suicídios, 
etc, E>t;\ por qne a)>plaurlin o omdop a t~nta
tiva graphica rto arniuente Sr. Perefr., Reis. 
·Está poP que acceitou ;\ formula.-Murtín h o 
como uma tentativa ;·qmid<tve l :para approxi· 

_ riH~·lamente t~rnws urmt ncçilo das vil.riao;\ões 
·· cambiaes. 

O omdot• earrce niud'7:t de explanar o segundo 
:_·ponto. 
.. A lei tem sudici~nte gener;1lidodo, abr,n'i-

· .. ·gendo os olementNd.odos que inter·vecm ua 
· .morHficnçüo e u:t formr1.ç1io elo phcnomono. 

Com eifeiCtJ, além da. ex p01·ta<;iio e (la llla~sa 
do pap()L moeda, que outr•'S elementos podem 
influir n:u; . taxas ~nm bines ~ ·ll:Pl pr•irneiro 
Jogar os emprm,tlmoe exlerrws; espacialmente 
quando s.\i.o dei:tndo.a no cstro.ngci i'O á di;;po-
8içjlo do Governo p~n-.~ sncar contra ellef', 

· P<\J'.> fl'1gamento <I:\.> rrsponsn.bilidades qut; 
pag-a.v1t, recol' l'<m'l o ao rner·car.lo de caruhio, 
ou · quan.lo o prorn·io Governo sob1·e el les 
adianta saques á. J'tl';IÇ.l. E pol' QUG influem 
na. taxa cambia l e le • nnd•J-J.? r afluem exact:t
mentc, ~Ol'QUC ope t' C\111 COtn(t ·c xpoJ-t;JÇÜO ; ÍU· 

·fluem, porque angment•tm os valores de CJUB 
. dispõe o pai;~, como ~i bou ves;;e accrt•scimo de 

o::tpol"ln~;i.o. Lcg<', ('S\á esso facto:: compt'c· 
hondrdo no. krmnla Murtinho . 

Outro elemento podo!'Osc a influi!· sol.Jrc ns 
taxas cami.Ji~es Ó Ullli~ ln:\Í(H' OU Jl!CI10l' lm
porlaçilo, cons•)tVO.d•L a me~n;a lllaSS;L du 
pajlel-moeLla e o mesmtl v,dor ouro da ox
por tt~çã.o, devido á norS<\ t·~·od acr;r~,,-
. E' claro, quo ma ior impc.rt~tçã.!>, ,Jadn a. 

constaneia. de ou h•ns eleroentos, o r:ambio 
po•Lerir. ba.ix:n• e l;~ixo.ril., de cet·to, si houver 
dc(icit col\l.l'a nós; menor import:.H;iio, elle 
elevar-se-ha. com cer\ez;\ ~i isso f,, j u por1to 

-... de nos dor S·.l hlo::; ri<\ bala.ncn. <lo conlas. M.1s 
porq11o d;\-.~<l isso, senhores? E' c>XlCtilrnento 
por que um:~ rn:~ior import~wã.o sign\fic·\ qne 
teinos ·mais a }Jltgar do quo antrs, 11 ó com•1 
~i o vahll' da no~s.<A oxportnç:ã.o ti VefSc dilrJi. 
nuido ; e uma munot· iuqlorta.nc.ia, t cn<lo-se 
monos a p11ga.t·, é como si ti vesso <1 ugmenlndo 
o valor da nossa ex portaç·ã.o. E eslá ;1 razllo, 

· · sonhare~, pot· _que pensa. que 1nra elevnr a 
taxa cambial não bast~~ 1lirnínuir a maosa 
de papel ·moeda em circu l!t<; ii.o, nã.o basta va
'!orizar a fi03S.'l prot.lucç5o, e preciso O.UI!IDCll• 
tat' a producção, crcar novas tontes de 
J)rod ucção, desenvolver o proteger ns n0350. 
industria~. itito é, procurat' irnport~~~- npenas 
aqui!lo que não pudermos p roduzir liom e 
baruto. E a.indn. 6 cssenci(l l diminuir a re
messa de vulores que f11zemos para o exte-
rior. evit;w llmftm n. drenagem da seiva<>. 
das economias bra.zi leira3, naeionalimndo-so 

· 11.3 ernprezas int.lustri l\c~. uncionlllizaudo o 
comrnercio, fixltndo ao sólo u. lot'Llluu. pu.t·

' tieulár. 

Eis, senhores, a ra?.ão por (]Ue, de accordo 
com o eminente Sr. Poretra lteis, na. opinião 
que fórma da. le i do quociente. divcwge o 
ora.dor das consequenclll.s que tira, islo 6, 
diver"e · do seu prújecto, não concor ila. com a 
i,lê:i Jn. emissito de i.iOO.OOO:OOO~ de o.policcs, 
.juro 5 •f. , amortizaçilo de 2 •j., p:Lra. l 'CS· 
ga.te ilo pa:pel-moc,la . · 

P rirneii'O, porque pal'a elev:n• n. tsxn. co.m
hial, ,o II}eeanill_mo do projeeto lo.n~s. rnú:o ape
nas ela retira.tlo. do pa.peL O~a,. t~s. v:n•iaçüe::; 
do cambio tlcpenclem Jll\ lei ·de tlous fo.ctO!'CS: 
expot•tu.çã:o em ouro e tudo o qno ahi S() com
prehende; segundo, (h\ mtl:>&L rle pa.pel em 
cir.:ulaci'í.o). . 

Nào é t•acionn.l, não li logico, fazer <~ elo· 
vaç1\o eó peli1 retimdn. do pa.r,el, especial· 
mente qnvndo elte cex:~ci.Mnente o uuit.:o ele· 
moo to de tl'ausacçil.o, tle p.'lrrnuta. que. temos. 

E' cel'to Cf U-3 l\ elovação do canibio torna 
desnaccssat·ia \lmn. ceJ•t.n pnrçio (}c moeda, 
porq11e es~a n.n;rmen!a o s2u poJf,l' de acqui
sição, mas todos saoom que isso se f<lz l!!ntO.
mcnt.c, pois ns v:~rüçõcs p;na baixll. no;; pre
ços JlÜ:(l ~<1 fi.1Zam com !l r a['irlcz corn que· se 
l'..tzo1n a.s altas c;~mb i :tes . 

O commc:·oio tem .itr,ch", I]U !) o/\'ercceru l 'C
sistcucin, mais on menos energim, o ~ó tenta· 
monte cloix't vcne·.1r'-so. · 

Segunrlo: Niio (:iHlt:OI'Ih ;cindr\ com a mnis· 
são da~ apolia.:s e::u tiUbslit:liciio t.lo papel : 

1•. porr;,uo nilo evita rs rnulus qm: so quer 
COl'l'igil'; 

2?, nã() ó coav•m kn~1) au g mcntaJ'JnOõ a 
JlO.>sa uh'ill a. lutcr n:J.,pDI'qu;, vamul:! ;wgr!lcn
t;~r a. rerncsm que fazemos ue valores pam o 
extet·iot• ; 

3", o empresíim" 11110 enc:ontral'ht tornrulo
r-es sel'!i uo c:mtn.li to de fp'allllG onu;; pa.!'a o 
TlleSo\ll'ü . 

Senllore~, o flm •fo cmpt·esf,imo (~ n. J·~t,imd;. 
do papcl-moeJr. pa1'11 pr·ótluzir• 1\ clcv:Lf,tÍlO da 
taxn. cum I.Jin1 e dnr· mait•t· c.;tabilidado ús suas 
oscilln. ·;üe~. · 

Crê o oratlot·, po:·i:m, ::1.polado em ~.~ctu re
ciwt.e , que ussa. oubsti tu;çiio não produzirá 
esse resul tado. 

A apolico pr·(,~;tn-~e , inle l i ~m ei1 te, llO .iogo 
do meomo modo, c cow ell<t os lmr!l':o.~ cstr·an
gciros podom exer·eet' sobre a Praça a mesma. 
pressão que exercem com o pape!-moeda em 
deposito. 

E' Jlreciso não set•mos ingenttos :. ponto de 
aC}'ClhtM• que I\ ra lta. !lo papsl-ruoetlu. seja. 
su fficicnto paro impedir o jogo e [Mm.lysar as 
remess~s . 

O exemplo recentt~ do mez do julho ul timo 
ahi O:SLÍI j)>"l.l'll. (li'OY<I!-o , · 

Autll :r. f:•lta do papel-moed a Ulll IJ:HlCO e~
traugf\Í!'O vend\\\1 a)loliccs e nc.;.õcs nfl11 r l](l 
compn~r s:\qu~s om tal rruantillailo que o cam· 
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lJio baixou de 14 I /2 a 10.- Por conseguinte, 1 senta as necessidades correntfs daRctividade 
é preciso partir uo p1•ineipio que é al1sJlu- brazileir·u.. Por con;;ogubtc,Jogo CJUe- n, inci~ 
tamente inditferenle para o capitn.lit;!a e neração tiver atlingid_p a 338.000:000$, o 
-para. os ban~os servirem-se de apoli~es ou do ex·éesso supposto t(m\ des:lppareeitlo. · .. 

- papel-moc•l:1,emquanto que não é imlifferente To'mo.s prt!.SCntemcnte 7Clo.OCO:OOO$, o que 
:para ·a _ populaçfto, para a. massa geral das prova (]no basta ret,irat'mos lontameuto mais 
transacc]tio~. -pal'a as liqui lar,ões a -l'a:r.er., rc- ccr·cn tle 250.000:000$. Attingido este alga.; 
lltringir-se ra.pidümentc e em qmmtin avult:t- rismo, ú pref'erivel atacar resolutamente as 
da. a massa ele moeda em cir0ula<;ão, pois isso a polires da di vidn. intérnn, dn modo a fazer 
traria grande retracção, encwmr!S dlfliculda- refluir o (linhciro disponi v<.'l sobre o mercado 
U.es-ás liCJI:tida•;Cics o uma nlta usurariu. á ttü:n: rnonctnrio e ot,rig-ar os cn pita!istas.a empre
dos descontos. · ga.l·o em desem-olver . a producçüo. Para 

Em s:Jgundo logar não vê ronvenioncia em obter nm augrnento de exportação ou de _ 
[LUgmenta.r onus á. nossa di vida, interna: Ello. ríquez,, publicn, o me: o mais seguro consiste. 
é hoje : em restituir a di vida interna á circulação. 

Apolices geráes (lo 5 "/a• •. 
Ditas gcraes de t1 °/o· ..... 
Ditas elo em· 
prostimo dn 
186'3 de ô nf., 
ouro........ .7 .1:?7:500.~ 

·Di ta.s c1o em
prestimo do 
1879, 4 1(2°/11 

ouro ... · .... 20.5,10:000$ 
Dita:;; do ompresti:no do 

1880 de 4 n ;., ouro;, ..... . 
Ditas do empre,;;timo do 

1897 de 6 "/., papel. ••••• 

Divid:l. anto
rior a 1827. 22: l7G$0:>7 

133:D~H$fiR 

lmagine a Cnm})rtL si, dos 571.500:000$, ct:Jrea. 
483.401 :000~000 d·~ 200.000.0:.:0$ forem applicados no Brazil, 
. : llD:tiOO.~OOO o impulso vigoroso que tera o paiz, pois é 

cr~rto quo, temlo nós o cnida,Jo de mantet>mos 
os Raldos orçament:1rios como os qne V<ln · 
coustítu'tr anuualmentc o fundo de g'•1ra.ntia, 
dex ou doze onnos 1Jastal'ii0 par·a l'e!"gntarmos 
n. uividainlorna eu. quási tot&litlade do papel 
moeda, npproximando·nos do a.dvemlo tia. 
Mloliçiío do curso !orçado. 

Tenhamos juizo, por·que na vida !lo urn 
povo vinte annos p:1ssn.m rapitl:unente. 

27 .67ô:500~.000 Quando o Brazil não tiver· sinão uma divilla 
diminuta e nnm papel-moeda, os negociog 

G0.000:000$000 far·-se·llâo fatulmnnte em (;Uro, e então sô
-------- mente st>rá oeea~iiio de sabor pela. expcl'iencia 
571. I U7: 100~000 n.rlquit•ida como d<n·cmos agir e o que devemos 

faze!'. Não nos llê cuidado:· ~11estiio do sys-· 
tema, monotario, porque a i , • ·:;iativn. intli vi· 
c!unl enconll'n.rú. meios de (weu.t' IJancos que 
~nbet·:i.•l efl'octun.r a lr•cct dos bilhetes em 
our·o ú, vi~t.:L u rw por'tMlor. l~' preciso niio 
esquoe.•rntos fJUO estamo'i, além disto, em 
um pai;.: qno torn grn.nun:{ c l'·:ennclru; minlkl 

Divida, inscl'i
pta no g-rau
de !iYI'O ••••• 

Dita. dita. do 
n.uxi.lios ao:J 
Estaclos ...... 1:8:7lli1$~n0 30,'dJ:3G$1YJ~> do out•o o quo hoju lllOl-liiiO ooxpur·t:m1os. 

-------- Isto tndn prova, Sr•. Presidouto, fjlle ó or· 
571.501 :0:3ü.$GfJfi r·mwa a. polít.ic:t do :51th-ti tu ir• o papel· moeda 

pcl<t :q1oliee, ele tr·oc~ll.l' um:~ tlivídn. Si3tn juro 
isto ô, n7U>0'1:000$ e com 08 300.0110:000.~ tia por outl'a do ,i11w nllo, dt) IWguamtD.rmo~ 
Hmissão subirá. n. 87t1.5'1i:OOO$. bt,, ú, pnt•to emfim a noss:1 di viela iutcl'na .. 
de !JO.J.OOO:OOO:J;, 1le Ct1.pital imrnobilízallo, uo L'rect:o:rL aind:\ o orador• tlemon!>tr•ar que o 
capital inutil que poJcrht com ,·anl(l.t;Cm para emprestirno cncontr•ai'IL lomadot•os; mas quo 
o paiz ter outra. i1pplica.ção, movimentando o onus que n:naçii.o nca.rrelilrú. sorti. enorme 
novas industrias, f'acilita.ndo o credito, a la- alórn de qtw será eu1 geral tomatlo pores
vourn., ou ser appiicn.clo a industrins a ~crear, .tl'tlngoiros, o que imp:.nta em ·uugmeutar-as> 
como a da pesca, a de carnes consorva la~:, a remcss:ts quo t't~zemos, rcmo:;sa.s avultadas e·-
metallul'gica, IJ. inrlusti·ia. dn.s minus, a da que sã.o uma das graucles cau::;us que obol'am 
crenção do gado, a da cu I tu ra. do trigo, etc., a batunc~a ele con tus, tornando a ·desta voravel 
etc. Segnnuo estudos minuciosos que fez, e ao no:;so p:1iZ. · . · 
que outros antes do ol'<lllOl' já fizet·nm !lobrc A substituiç:ão de 300.000:000$ uo papel .. 
a circulação do papel-moeda no .. ; paizes em moeda por uma somma. igual em r~polices re~ 
que vigora a circulação metallica., isto é, ~~ rluzirb a. circulação fiduciaria a 400.000:000$; 
conversão obrigatoria do. bitbcte de banco, mas de vemos attendoi' á necessiJado do lazer 
nossa circulação Pormal do papal-moeda }Jóde a. emisiião n. um typo aecoitavel. Si Pl'esente
ser avaliada em -J50.000:000$ com a quasi cer- mente vale a apolice nn. Boba cerclt de 850$, · 
teza do provocar-se gTande rctr·a.cção si n. emissão d:ts novas apoHces não poderá ser 
clescermoB a.b<üx:o, porque esta somma. repro- por typo suvorior o a realização do ca.pita~ 
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de 300.000:000$ cmf.:wia. 15 •/. mai~, ou R' tl,lloroso o qne vai dizer, lnns é verdade, 
· 3<l5.000:000$~ ou nm(\ ann uid:ttl.e em jnros de .c é pree~iso que a nossiq.wração VÍI. trausmit-

345X5=17.2.'50:000$, mais 2 •.t. de a.mor t izr.- i.inolo ú.s g·arações vindouras ess~s verdades 
'ção ou u m serviÇO a.nnual fl:x.n 1!e ô. \JD0:000.5, para. quo ell;ls façam o 'JliG não soubemos ou 
que sommPdos a 17 .:250:000$, dão 2'1 . 150:000$ não .qnizemo~ fazer. Nffo é o espírito ja.eobino, 
Cl isso durante o pt'n7.o tl fl 2ü a n110S. q\fc não o tem; não tl o espírito na.tivista; é 

·Ei!te emprestirno euSÜI.l'i~, país, ..•..•.... 11 congcienc!a.dos mal~s que nos opprimem, 
G27 .000:000$000 . · da sltu"-Ç\w precat·i<Ht::l Patl'in. q lle obriga-o a. 

Allmittimlo o snceasso dõ cmprcotimo, ello cha,mar a postos os brnzileircs; · mns aos pos· 
se~í.a· quusí sub<:criptQ tot<'lme12t.e pol~$Stran -, t,os do t~·;~b,, Jho, da poupança., da. ten;!cidade, 
~tell'OS; a.o menos na proporç.;.w ele 1<1 ''lo· e •m pers1steucm nn. ccollonllll. e no :trabalho,. 

·então aunuatmcute os juro'; e runor·LiZ?-çfio hnitauuo cs~ es!,t·angeiros o.flm de.cousti-
1riam . x-euuir·-se ·.a ~eus eapitnes di~ponivei~; ·tnirrncs urnn. P;:,tl'ia. qu·e scj~ nosso , porque 
sempre prestes a emígr·a.l'. e como .v. somma ·p,)r ora. oHs. e upena.s nos~a in n9mirte . .. 
anoua.l por elles r emettida a.tt.inge a. Cll!'.!S. O Tt1esouro k•m me!horndo,· é certo : os 

· .de 200 . COO:OOO$, nos o.c.he.remos sob a :~moa~::~ nrç:Hnonto:> entrumm em co.mintlo ele mldos; · 
·permanente <.le 1'6Jl1CSS:lS n.nnuaes TiO V.:l.lor de ffi;lS e !lreCiSc) olhat' ])ara a sitm.Çíi.o do·· pai?., 
.225.000 :000$, 111io f'nzenrhl,llO e•11tanto,3. op3- Ant~s rlo ti r::~r conc!nsoes ex&remns (la. for· 
racão augmentar de Utnn. só libru. stm•lina o mnlt\ <lo St• . Ministr·o da L?az.emta p9:rn. elevar 
va.!or du nossa. export<lCiio, que es~iL ((Valiadlll o mtmbi?, · car~ema5 de ve~ si isto nos oon~ 
ho.)e e.m cerc<t de .35.000.-000 s torlmos. vem ass1m r ap:dumcnte ou st npenM vamos 
· Em · lugar de tarmos umR. emissito de p~rmiLti ea. remes;a. de qll!llltias ::~vultauas. 
550.000:000$ em: ::~polices a tni:imos de nos ompobreP-õndo rnnis . Convem, pois, apre-
900. 000:000$, Deve confes~ar nimla. o oro.dor ciat· os l'Ccnrsos·e.'ltrangeiro~:, suscetJtiveis de 
que o emprestimo deverá tet' bom exito, en~ emigr:w, quo se compõem 11o rlividendog, de 
contranóo, i vhb tlas '\>'?..nt:l.guos qne pro- ea.pltat'S colll!cr.dt:s e dó3 Juct'oS roá.liza.dos 
pot•ciona, tomadores nos bancos estrangeiros pelo comm>5rcio ou pel11 iudustria om cada 

. e na.s capi tnes estmng-eir:ts. Cém elfcito, ~nno . 
supponbam<Js um <'atJitalistfi que troca, que Ba.stn. lanç:t!' os olhos sotl'e a constituiQão 
dli. 100 :000:~ conti';\ 11 5:000$ em tl.polices. d.o ro:mnaJ•cio b1'n'ilf:liro part\ v twilic.'lr que 

.Admittamos qu() com o c(l.miJio ~stá :1 ~2$ sobrll \60 Mgochlnt.e3 Sú sli.o est!'angeiros,do:> 
. !t .il OU a taxa dG lO 29/3·~ . qua<S 75 portugllc7.€S. 

'Dividindo ltlO:OOO$ por 22$ t emos ;t 45,,15 E(g a c~t\\li~Lica do !897 . (~apito.l Folleral): 
pnl'a. carla. conto do rili~ , ou .t 4.5,15 pelos 
100:000$. Mos C•llllO o omprostimo é feito 
]iu•a. levantar o cambio, suplJnmr.s qu e isso se 
dà; o empre3timo produz resu ltado, a tR:ta 
ca.mllla.l attlnge 24 dinlHlÍ!'CS, o q ue quer di7.er 
que um:\;~; p11ssa a Cilstar 10~.000 . 
· ·O capitl•l istn tem '1 1 5:00(1~ em apolices r e
prceen tando an trs rl ;1 nlta ca.m biall 15 X ,1.5<15= 

' .:ti 5.226, 75. Por conseguinte, ao cambio da 
24. dinheiros, o preç<J tle cad~ opolice d.o um 
conto de réis é r1e 52:2$675, c tudo o mrti~ ó 

· beneficio. E' facil ccmpl'elionúer quo o vende 
dor a.chn.ril. sempre tomador. pois que 5;'>0$, a 
600$, ~ 7~, etC · , Ü!l'!lllS 5:53=9,43 "/o; a 
5;80=8,33 °/oi 5:70=7,!4 °f,, 5:80=6,1?5 °/o• 

Imlnstrin.s e pt•ofls:õcs : 

Negüol:HJtes. TuLal 14.48(). 
Portuguel\cs .. ... _ . .. .. 0 .1 13 
Outros • . •.. .. •. • . . • ... , 1 .080 
Brn?.ileil•os. ... •. .. . .. .. 3.593 

HWS : 
Negocil•.tlt<!S [,1.41:lG. 

Bmzileircs . .....•. . .... 
EstJ•o.ngeivoz • - • ...••• . • 
Po1•tugut:-ze~ .... . . .. . . . . 

To la.!. ..• .• • •. .... , . 

!4 .48G 

3.20~ 
1.C.80 
Ç),t,(l~ 

63 .,. 
!l •/o 
2G •J, 

1 oo "I• 

22,11 •f• 
) ),59•/o 
G6,30 °/o 

100,00 "/ o 
Ha , pois, tluplo nttractívo: o j uro o agiu 

,.:. provavel para ntt.iogi r o -p!lr . E' ·certo, poi,, 
,;:· que nenhum cn pit,•list.o..rccu7.ar-sc-hn-a t rocn· 
i'! ·J OO:OOO$ contra 115 :000$ de o.police~. mesmo 
· contra cem npolices. si esta somrnrt fe l' rqrpli· Estl'~nge\ros .... , . .. • 77,89 •;.,) 100 00 o/ 

c~ da. á retirar](, do pn.pel-moGdn, que lhe l'aci• Po:·t1lgUI:i7.0S ......... 22,1 1 •;,) ' • 
litA.rn. os m~ios de comprnr mais omo do 1uc 
antes, a um cambio mais alev:tdo. Mas é isto Sem contat• O!l e8tran~a h·os socios dos mt· 
mesmo que demonstra qne o pro,jecto de em· cionnM quo niin flgnram como a~tra.ngeiros . 
prestírno de 300 .000:000$ 6 urnn. so!ucf..o E, como no !tio, o mosmo sn tlá. no Pará, 

~ ·. v iciosa. Mttn:\os , nnbb\, S. Pnnlo o lt•1ol fa. 
):· Senhores, precisamos olha.r pn.ra. o nosso Do>to eslo.•lo rl11 ron:-:na l'r:sultr\ quo 75 •;. 
;' .. ~ pnlz com vist a-s p:r3.t.ie.'\S e pôr a mão sobre n. tlos l ucro~ do comtn<'l•r.in pnB!I:·•IH Jllll'll ns mií.os 
:·: .çhaga.. . <;slr:mgeh•os, o, 111\mi t.tinrlo quo hnja -uma 
t~· ; ·~~'. . . 
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economia. de metade, a somma cliSJ>Onivel 
equivalerá a 31,50 °/ 0 • _ 

Para a Camara fa.zer umn. · iuéa do com
mcrcio esteangeiro, é preciso encaral-o em 
seu conjuncto e v.oP a act;ão que exerce sobrn 
to:Ja a. economia social. 

Admittindo em n_os3o p.1iz uma população 
1le 18.000.000 e uma, rlespez.11 aunua.l, por habi
tante, de 120$ ou lO$ por mez. ml3diu. cxt.raor
dinariamento modica,a. despcza total _em com
pras ao commercio é de 18.000.000 x 120.000 
ou 2.lô0.000:000$000. Ca.lculanrlo-se o_ !ucm 
médio em 20 °/o, teremos custo de merc'ldor·ia 
1.800.000:000$ (já sobr·ecarrega ios dos im
postos, despézas de trnnsportH~. etc.) mais 
20 °/o de lucros ou 360.000:000$, igual ao 
total da 2. 160 . 000: 000.$000. . 

Ora, si só o commercio estrangoil.·o repre
senta 75 o /o, seu lucro bruto será de 
270.000:000$. Acreditando que . haj :1. . uma 
economia de 50 o/o, o lucro liquido ou o capit;\l 
dispooivel adquirido no fim t!e cu.lla anno será 
de 135.000:000$000. . . 

Além deste recurso perma.riente, ha. ainda 
dividendos dos capitaes emprGgar!os nas em
prezas, peoprieda.des, acções de companilias, 
titulas publicas. . 

E' preciso confessar, senhorel:, que o Bruzil. 
e ainda colonia de Portugal. 

Segundo um inquerito teito antes da que,Ja 
do imperio pelo governo portuguez,sua colonia 
possuía no Brazil a metade de todos os valores, 
moveis e immoveis. Este capital nã.o póde ser 
avaliado em menos de dous milhõGs de contos. 
Tomando como ba.se a metade a penas,collocatla 
a juro de 5 o f o ao anno, o di vi dando disponi vel 
no fim de cada ao no será de 50.000: OOO$,que, 
reunidos aos lucros liquidos do commorcío, at
tingcm á som ma colossal de 185.000 :OOD$, sem
pro á espera. de um cambio fttvoravel para 
emigrar. E' mesmo provavel qne a. economia. 
annual estra.ngeira. attiojo. hoje a mais de 
200. 000 ~ 000$000 . . 

Si feita a. verificação, este e.stit lo tle cousn.s 
fô1' confirmado; como é quasi certo que o 
seja, estamos sujeitos o. uma ac-;ff.o al>sorventc 
permanente das forças vi v as nacionaes do 
paiz, por uma. actividade cxtr!l.nila. que tendo 
a u.ugmentar cada anno, n. ponto do impedit• 

· formalmente a creação da ecooomia. bl'azi
leira, não só da que . provém do corhrnercio 
mas ainda. a que prov~m de um grande nu 
mero da industrias. 

O que ha de mais gr;t -v e em tudo isto ú a 
proporção da. riqueza 1mblica, adquirida pelos 
estrangeiros sobra o solo brazileiro, come
çando-se a aggravm~ esse Esbuo · pela venda 
de fazendas de café e de seringa.es em largas 
e extensas legoas de terrítorio. Resulta dahi 
que estamos condemnados a ver passar por 
suas mã.os a. administroçã.o de mais de 75 °/o 
4~ fortu.ri!t pllolica, ·facto que nos de v~ fazer 

r r: flectir na _ procura da formula pratica que 
devemos applicar para assegurar ao Brazil o 
caminhC> do progresso e da prosperidade. 
Da h i a nccBssic.lo.dc de med.idas sobre os b:~ncos 
est1,a.ngeiros, abolindo a especulaçflo ; d:tlli a 
nece3sHade · d.e medidas sobre us companhias 
de seguros, de modo n. evitar qu3 remessa.s 
avulta.das se fc.tça.m ; dahi, st•nhores, a. neces· 
sübdc de proteger a la\·oura que é nacional, 
de ampnu.r tudo que for companhia, em-
prezn. iJrazileira. P;lN. àttíngir ~m fim u.tU ·é 
preciso inverter · a ordem dos fnctores : em 
v:.'.lz de representar o commercio estrangeiro 
por 80 o /o e o nacionu l por 20 °/o, deve sef··o 
contral'io, o n::tcionul 80 °/r) e o estrangeiro 
20 °/o. 

Ernqunnto nãci fiwrmos caminho para ahi, 
é inutil' nos prendermos n. formulas sCienti-; 
ficas para fixar U:ma. estabilidade economica. 
Isso, si honra a. 0sses esll•o:mgeiros que sabem · 
traba,lhar·, disperta em nosso coração cuida
·dos que exigem a. a.ttenÇão de todos os brazi- · 
lei r os, ele todos os · homens do Estado. 

Ao lado dessas anomalias assígna.Iará. o 
ora.dor uma outl'a bastante absurda. 

O systema financeiro da União repousa so
bre <'l.- percepçã.o dos díreitr;s de entrada so
bre as ruer.::udorias estrangeiras importadas, 
de modo que a producção nacional.de uma 
mercarJoria qualquer, antes importada does
tl'angeiro, representrt um deficit igual aos 
direitos p"gos pela. mercadoria estrangeira. 
· Os irnpo.:;tos recentemente creados estão 
longe de compensar deficits da. receita, verili
cados nas·alfandega.s desde 1889, durante o 
qual a receita aduaueira. elevou-se a. 
90.216:271$ em onro, que correspondem ao 
cambio de 10 1[2 libras, a 25$714,235, a 
231.428: 565~000. 

Em 1808 n receit:.L dn. importação foi de 
148.458:207$, qne, reunida árec3íta interior. 
tle 78.131:779$305, dú. a importancia total do 
22ô.590:88i$l35.E si ded.uzirem-se32.0JO:OOO$ 
da Central, teremos HH.590:887$135, prova 
evidente da. imuf!iciencia. dos impostos inter
nos em 1893. 

No anno de 1890 deu-se o me3mo fi:l.cto, o 
ainda em 1900 é ]WOvavel que ::t receita da 
importn.~:iio seja. inferior de 188~). 

H:stes resultados d<ío uma idea exacta do ·· 
cleficit causado no orçamento da União pelo 
fabrico de productos naciona.es, e petadimi• 
nuição dos direitos que então deveria.m p~ga.r ·
pa.ra sub3tituir os que pa.ga.vam os objectos 
estrangeiros que substituira.m. E' preciso, · 
pois, que estes sacrHicios feitos tenha1.n um 
resultado fecundo e qne ao menos as indus" 
trias solidas, cn.pazes de abril• Vdsto campo à 
actividade, de assegurar trabalho aos braços· 
cli:;;~poniveis, ele fixar no solo nacional a eco~ 
ilomia, de desenvolver ti. fortuna publica,, de 
~aranth· ao Thesouro Federal l'ecursos :per;. 
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· .manentes e progressivos, vivàm, sa thrtíll- fr:er ainda,, Olha-me: porque· este tumulo . 
. quem e que clesappare~n.m a(Luelh\s Q.\\11 nã~ nao te. (lemndou as fcnc;ões, e falia-me a mim 
, podem viver e especialmente aquellas que se qne mil v~zes te chamei em noites· atlonciosas' 
.. Tesumem em· sugar s.se1va e n. eoonomia bm- que as.>ustei os passaros adormecidos nos ra: 

; z il~iras pa.r:l. tr.'lnsportal-a _pat•n. o cs~ran- mos mudos das arvores; flUe :~cordei o~ lobos 
gmro, ue modo que possamos pedi!• a no.>sa. das cavernas e tornei o t eu nome conhecido 

·receitaínteríor-70 ou 75 "/ .. c aexterior30 ou' <lo:; éc\Josd,a.!> monl'\uhas, que me respondiam 
2.5 •f;, . · quando só tu· t<:J consor•val'as mu.da t Falla.-

_Em uma. outt'<\ . ordc~ •le i<h\~s. ~ )\r~ciso mo; dize-me ao menos uma palavra, seja 
[IJDúa. confessar quo a ba1xa rlo camb'' ' reteve qual for. Que ainda uma vez ouça. a t11u. voz : 

. durante annos os diviüen1los e o;; lucros ac s 1. t r tl b ·t b d · 
cumula<los pllL<.s.estrangeiros ua uxpeclttUVa p$a " " ~ me· wug . 1 a '\ wor • but 
·de um c11mbio melhor. - . · l!l1:\', l beo ,.:~ worà, b,ut, let me hem theo once • 

. Uma. fra.ca parte destes ca.pitaei> Cai em- Thee once, once tllOI.e .» . . . 
pregada ua construcçiio d!l edi licio.s em vir- E quando Astarte tles11.pparec 1, d<Lndo no 
tnde út\. alta nos u.lugüei!'l e lnrniJem om in- ·pool.à: th!aotaL\Or(l. rewost.,, Maufr·edo, entre
dustrias nov<\S. . · guc il lnc~, e .ió. a mo.rrer, ~ente e ·diz: «(lUe 

~· precisamente esb n!D~maç:i> do poder· só a alma llnm~rtal .da a Si mesma n recom
. ~onetal'i~ estr~ngeiro no meio de nós que peusa ou ·o .ca.st1<,>o de seus o.'?tos .» 
·da a. me(ltdn. das Lll lflcu!d,tt.le~ fJUC ]I:\ verti. em O orador. sen .a-se convenc1do de que n C:.\.
. reter aqui capi t:\es s<;mpr~ ~r~sl<!S il emigrar, · m~vl\ votl\ra as ementlas C!om orel11.t.or da ~e-
po;que, emqna.11to o commercio l'DI' con ~ti- c81ta, que tem a consc•oncJado ter cumtWH.Io 

· tul\ló . como estú, ô ocioso cuidai· tlc sem e- o seu dever e <Je ter aconselhado o tjUe con
l hante .nssumptu. Depni!', eomo obter um vem :•os interesses d& n:tçã;o . . _Que cada, um 
sy:>~em:\ monetario ca.paz . de s~tppo!' tr;r :t de llÓ3, &~ tleoid ir de . vo_laçõe;; tão i~por
ewrgraçiio·· dos lucros do commcrc\o, 1l<ls {!i- ta.ntes, que ~\llEW~ ss<\nl .n no:l.a da. R.epuu\1c:1, ó. 
viden·Jos, dos c~!lft:le?, !.lo pagamen to fl(I.S reconstrucçao UL) cl'edrto, lembre-se que .é a 
mer~a.~orías no estra.ng:eiro e a.inóa. 0 serviço con~ciencl:l. que nos dá il reconlpcu~a ou o 
da. dt"Vda lnler·na e o do juro its estJoe.tlas de casttgo de no.%03 actos . 

· (el'l'O ga:ro.ntida.a, si, emquar.to (\ tempo, níio O orador sente que tem de SU<l ·conscieneia. 
-tra.ta1•mos ue cre(l.~ ambaru.ços a. c~se Mt.aJiq a. recumpenS(l dos qu<; cumpriram o seu dever 
·: ue cousa.s1 e w\o ralt·tr .m :i. Lealilttde a. sue. Pa.tri<', di· 

Um r.ouoo de retleJJ:ão ittdica qne e preciso, ~11do a ver•la;\e: o Braz. i\ precisa cuidar tl e 
·Srs. Deput.1dos, cust e o que custa r, e vitnr a sna om:mc,puçn.o ecouomJCa. . (Palmas no re
,.di·enn.gem das eaoucom1as brazileira~. amptt - cinlo e 11a.•. gateriet$,/Havos e apoiados ger,[es.· 
.1'n.l' e protP.ger tudo o qne é nosso, 11m parar O Ol'U.1ior e caloros((m·;tlte <11Jrw;o.tJ.o por t~dos 
·e promover o rlesenvolvimcnto (hl l~• voura. o os sJus cottc.f}at , ) 
da.q em[lreza.s na.cion(l.es e esllechlm~nte in
verter a OJ'<lem do.; 1\l.ctorcs que com põem o 
cornt'!l(ll'Cio bJ•azileit•o, O 001 •merc\o u. reta
·tho precis:L e 1lcve ser oacionaliza.t.lo. 

A Camn.I'.\ lhe permittirà que termine com 
uma._ remi nisconcia lítterari!\ -pa.ra a.me11.har 
u, aru.lez do assumpto. Tem um certo p(ln· 

·.?o~ para Byron, especiatmente Llopois que 
rame comparou f'S:>e b<llo poema-A1a11fi'edo 
ao Fo.~uslo de Ocetlte, que é sem du vida o 

.·maior·a mais extraordioario poema do ~e-
;, culo. Recorda-se, nessa Iut11 tremenda do 
<heróe, <iu antes, do uesl?ra~atlo, d~» p'll la~ra~ 
,t,_que exprJmern a. enel'gia de uma. ilidivlo.iua
;~lfd<tde·, & coraf?em de um homem, QUP sabe 
,~Juctar e que amda ao m<'rrer, ao tombar na 
.lueta, estOl'\'O.-se po1' -vencer. Essas palavras 
:- encontJ·u.m-~e depois d~ssa a.rnargurau<\ ~e~ll 
·de amor, de affecto, de a.rrapeot.limento, de 
loucura, na. sublime inv\Y'..a~iio da imll."em 1le 
Astarté,que Manfredo amou, que amou"muit•' 

··e gue, mot·la,e.lle d!>se,i>t ver, elle pede e sup: 
. phoo qw~ Jbe lu.lle : «Escuta-me, escuta-me 
:dtz Man1're<lo, fali:\· ma ao menos uma vez.' 
~ -Tenho so1l'rid<;> tanto e tanto me resta llOf
~ .. ::· f. . 

O Sr. J"'o:n1lo R::unos- Venl o.ponns 
retembr\l.r que o projectn conton1 @>posição 
pela qul>l ~e bateu no anno fintlo, isto é, que 
o fundo de garantia fos~e depositado no~ ban· 
cas nacioonos ua p1·ur~~l·enci o. ·M S estr:~n~ 
geiros. 

Ecttão a Ca.ma.ra. insurgiu-se !NUtra o. opi
uíito do ortulor qnA vê, com satisfu.çii.o, 
hoje. (\eternlitH\1'-se que, Pelo menos, part9 
deme fundo de {,r:traotia sej(l. depositado em 
um e.stabelacimeoto <le credito naclolla.l. /. 
(.3fuito b.em; mt:ito bem. ) 

O .Sr.Germano Jtias!!!lceher
St'. President~, a. hora vae muito at;lea.ntada. 
0n~o posso d(!senvol-;er convenientemente as 
idé~>s , que proteodo ngilar. 

Ncstus conrliçoes, reoer\'o-me pnra a 3" dis
cussão, pedindo-a. V. Ex:. que me considere 
insor•Jpto em primei ro loga.r, pnra tratar do 
o.s~nmpto. · 

Não h11vendo mais quem t~e~.a n, lla.la.vro., 
eucerra-.>e n. díscus:iio do art. 1". · 

E' ~Jlll~)'.loia.•la ll. discu~são do art . 2•. 
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S~SSÃO> EM 13 DE SETEMBRO DE 1900. . • 249 

O St". Fausto Ca~doso-Sr. Pra· 
sidente, eu tinha. pedido a pn.lavra para pro
segui e nas. min1:as consifleraçõe~; mas, como 
a IJOea esta mUJto acleantada, me a~ruardarei 
pn.1·a a 3" discussão. ~ 

Ninguem mais pedindo a palavrn, é cmcer· 
rnda n. discnssã.o do art. 2° c a1liada avo-
ta<;ão. · 

Pa~sa-se a hora destinn.c\~1. ao expediente . 

O. ~r~ :1-o §cca"-etar·io ·(gen,intlo 
de 2"'). procede á leitura do seguinte 

_EXPEDIENTB: 

lleq uerimenlo: 

De Jnvenal dn. "Silva Conrado, pharma
ceutico arljnnto do exercito, pedindo con
tagem de tempo· pa.ra. ser promovido.- A' 
Commi~::;ãode Ma.rm\m e Guerra. 

O §r. Pre~ident:.e'-E~lanrlo aclean
tatln. a hol'a, designo para nmnnhã. a Eegninte 
OHilEM llO -DIA. 

l" parte (até 2 1/2 horas, ou antes): 
ContínuaÇ'ão da votação do projecto n .99 A' 

ele l 900, parecer sobro emendas úa 2a discus
l':lO do projeeto n. 99, 1lcste anno, que re
orga!liza. !_1. ,justiça. do Districto Fclleral (dís
cussu.o UlllCit) i 

Vot_ação do projecto n. 147, de 1900, 
autorizando o Governo a recolher em conta 
corrente ao Banco da Rcpublica, nt6 a somma 
<le l.UOO.UOO esterlino do fun;\o tle garautia 
cr·eado pela lei n. 581, ele 20 de julho de 
1899, com o fim ele auxiliar o commercio 
(2" ·discussão); 

Votação do projecto n. 73 A, de 1900 com 
}):Lrl!cer sobre a emenda om~recidn. em 3a dis· 
ma.~ão no pro,jecto n. 7::!, deste anuo," que 
aosntem o titulo de engenlleii'O geog1'npho 
~me a.lnmnos da Escola Polyteclwica. dn. Capi
tal Federal, que termiuarem os cstuuos do 
curso geral, c! e ar.cordo com o regulamento à e 
l89G (3" discussão); 

n. 70, deste anno, que orça a Receita. Gei'al ·)j 
d:~ H.epublica para. o exerci cio de 100 l ; --~'· 

Continuação da 2a discus~ão. do· projecto .... ·S;j .· 
n. 87, de 1900, mandando observar· varin.s:r 
disposições para fiefexccução Lia. lei do casn/·>· 
mento civil; . .. 
Continun~ão da 2" díseussão do projccto 

n. P.5, de 1900; regulando o sorteio milita.r; 
Continuação. da 2" discussão do projecto 

. n. 1"18, de 1898, r~o Scnàdo, com parecer 
n. ~04, de 18\JJ, reg11lando o estado ele sitio; 

3" discu~sãà do projecto n. o·1 B, . de 1900, 
retlacção para 3a discussão do projecto n. 63, 
deste anno, que ccca mais um batalhã.o de 
infantaria, com quatro companhías, na Bri
gada Policial da Capital Feclernl ; 

2a discussão do projeclo n. 77 A, de 1900, 
declarando a.llolidas ns transferencias para o 
Estado Maior do Exercito elos tenentes e 1°8 

tenentes das tres Úrnas cotnbatentes, ccim 
substitutivo da Commissão de :Marinha e 
Guerr·a.; 

3·'-discus~ão rlo projecto n. 46 B, de 1899, 
que exige que as sentenças finaes da. compe· 
tencia do Supremo Tr-ibunal Federal, e quando 
este jnlgne collectivamente, na fúrma 1la 
Constituição e elas leis em vigor, F"ejam pro
feridas com a presença de 10_, pelo menos," 
dos juizes Llesimpedidos daquelle tribullal, e·. 
dá outras providencias; 

Discussão unica da indicação n. 30 A, do 
1900, estabelecendo. as regras a seguir-se no 
exame, discussão e vota.çiio do projecto tle 
Codigo Civil, organizado pelo Dr. Clovis Bo~ 
vilnqna, a convite do Governo, com os pare· 
r.eres dtt Commissão de Constituic.~ão, Legisla
ção e .Justiça e emenda da Commissão de 
Policia.; 

2a discussão 1lo projecto n. 115, elo 1900., 
autorizando o PuLlor Executivo tt abeiL' ao 
Ministcrio das Relações l~xtcriores o cre11ito 
1le80:000$, em moedn. corrente, supplomentat' 
a.o art. iO, n. 7, tla lei n. G52, de 23 elo no
vembro de 1899; 

2" d iscmsão tlo projecto n. 11 O, do 1900, 
n.ntol'izando o . Poder Executivo a abrir ao 
Minist.eri_o da Fazendc1 o credito especi<~l de 
4:978$064, para pagamento da gratificaçãb 
ao encarregado da guarda e conservação da 
fazenda. dos Dons Rios, José Joaquim Ray
mundo Sobrinho; 

Continuação da 311 di'scussão do projecto 
n. 102 B,. de 1900, com parecel' sobre a 
emenda ofi'erecida para 3:1. discussão do pro
.Jectoy_. lO~, deste anno, que fixa a despeza 
do M1mster10 das Relações Exteriores· 

2" di~cmsão do projecto n. 107 A, de' 1900, 
~om parecer sobre emendas apresem adas para 
~" dis~ussão do projecto n. 107, deste nnno,. 
que ttxa a despeza do Ministerio da Guerra 
pat'a o exercício do 1901 ; 

3" discus~ão do pro,je"cto n. 97, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrie-ao 
Minist.erio ea Fazenda o crer.lito especial de 
77:247$080, para occot·rer ao pn.gamnnto das 
contas do material fornecido a Casa dit Moeda 
em janeiro de 1808, pela 'l'lte fll"<t::.ilian Oun-
wacts Oorporation ; 

2" parte (á.s 2 l/2 horas, ou antes): 
C~mtinuação da 3" discussão do projecto 

n. ,o B, de l 900, com :parecer sobre emenda::: 
apresentadas ·para 3'\ discussão do projecto 

C::una.l'a. V. V 

3a. discns~ão rl'o projecto n. 104, de 1900, 
autot•izando o Po:ler Executivo n, abrir ao 
Ministerio da Guerra. o ceedito extraordi
nario de 5:419$720, para. pagar ao 1 n tenente 

32 
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da armadt~ Nelson de Vasconcellos o A lrneida. Republica, para a cultum o dasell vol vimento 
os vencimentos q1le lbe competem como pro·- .da litter;1tu!'~L nacionnl, o dando outras pro
fessor do Collegio Milita1' ; _ viJencias, cOIU substi tutivos-das Com missões 
· 3• discussão .do pro,jecto n. 105, tle 1900, de Iustrucqií.o e de Saude Publica, de 1893, e 

.autorizando o Poder Executivo a abrir ao da Orçamento, tlesta annó; . 
Ministerio da Justiça e Negoclos Interio. es o 2" t\iscussão do prohcto n. 49, lle 1899, es
credito especial de 8~5$676, para. p1gnmento tabeie·~endo regrn.s pwa a inscrípçiio de to elos 

.-dos vencimentos que competem ao escrevente os .l:Hvzlleir.qs que exercer<-rn u proílssão ma
juramentado do juizo fedtlrn.í Antorâo Ho- rítima e orgnniza o sot·tr)io do IJ2Ssoal des
drigues Gü~çMves de Macedo ; tino.do ao serviço <la. armada {com o su bsti-

3" discu~são do proj~ct.o n. !06, ue 1900, tntivo ch Cbmmis~í'í.o de Marinha. <l G-qer \'a, 
àutorizando o Poder Executivo a abrir a'b sobn, 8, de 1900, instit uindo p.jnscripção 
Ministerio da. Justiça e Negocias Interiore~ o ma1·itima. obrigutoria pam toclos os br~zi-
credíto rle tlO:OOU$, · supplementr.r. á. verba leiros natos ou natural izadós); . 
n • .14, do art .. 2• da lei n. 652, tle 23 de no- 2• discussuo. do p1•oj~cto n; 108, do 1900, 
vembro de l"B1'19~Diligencia.s Policiaes; . mandando computa.l'. pa.fa u re forma dos otll- · 

3• discussão do :projecto n, 54 B, de !900; ciaes do exercito, o tempo que h ouverem pns
qne autoriza o Poder Executiva a abrir M ~ado no extincto D~posito de Aprenrlizes Ar
Minístedo da. ·rndustria, Viação o Obras tilheiros, uma voz quo tenham sido transre
Publicns · o credito snpplem~ntar 'de réis ridos dáqnelle esto.belr.eimento para n. E5cOlfl. 
2.912:575$525 á verbn. l7",do Mt. 21, dt~ lei Mllitar, como -premio pelo ap-roveitamento 
n. (152, de 23 do novembro do 189\1, para oc- obtido no respectivo curso; 
correr ao pagamento das taxas de e~goto dJl ~' di~eus~ão do project.o n. 100, de 1000, 
Capital Federal no corrente ex:ercicio; · di~pondo que o cargo do director do Pombal 

Discussão unica. do projecto n. ll A, dll Militar seJ~• provido por oflbial sub.tltcrno ou 
1900, emenda do Senado ao projecto n. li, capitão ~fl'ectivo de qualquer corpo ou arm l'l. 
deste anno (1'30, de 18~9), q1la autorizt~ o do exercito, com pa.rece!' da. Commissão ds 
Poder Executivo a abril• ao Ministerio dn Marinhi!. o Guerr:t, deste auno; 
Guerra o credito extra.ordinal'io da somma 2• discuss~o do projecto n. 156, de l89fJ , 
necessaria p<1ra pagar ao oa,pW.i.o de fragat-a, conceJm>do n Lourenço da Silva o Oliveirn., 
Alfredo Augusto de Liam l3«rros e outt·os os ou á empreza que orga.uizar, o di reíto de 
-vencim.entoll integra~3 que d~ixa;ram. de l'e- construir, em· uma das ilhM uolít tora.l d~sta 
cebsr no Jieriodo comprehendido Grltre a data cicl:ide, um ttapiche dest inado l\ reM1JJr, dll· 
de suas demissões e a de suas reintegraçõe~, ra.nte 30 1mnoa, inlbrnmaveis, explosivos e 
e dá outras provittencias; corrosivos, nos termos da proposta que aprl)-

3a discua;,üo 'do projecto n' 7 4' ue 1900, ap- sentou ; 
prova.mlo o regulamento 1l"ro. a Dh•ecçli.o 1" cliscussão do projeoto n. 76 A, de 1000, 
Geral <le Contal1iliattde da Guerra, com as declara.nuo que, na liquidação do tempo rle 
modificações feitns -pelo Tbesouro Fedet'al, serviço pam a concessão do meio-soldo, não 
confeccionado pelo Ministerio da Guerra, em serti. des.~ontado l'.quelle qne for passado no 
virtude do art. 20, lettra E, da lei n. 560, gozo de liceoça parn. t~atamento de sa.ude; 
de31 de dezembro de 18\18, e cnvíu.do com a 1~ t'iscus.>"ão do ])rojocto n. 42 A, da 1000, 
niensagflm de 2 do setembro ele IB99; mantenuo [ t íostituiç:"io do jury com n. com· 

3" discussão do j)l'Ojecto n .37 B,do 1900, re. peiencía quo or<l lhe Cllbe para O ,julgamento 
dacça:o do additivb destacado, om virtude do rlos crimes su,ieltos !1. jut·Jstlícção fedcrn.l e 11. 
a.t"t.. 132, do Reg imento Interno. na 2> discus- justiça local do Dish• icto Federal, e modifi
são do projecto n. 184, de 1898, do Sent\d.o, ~a11do 11. compos\ciio e o funccionamento do 
que. reorganiza o quadro dos otnciaes da ar- mesmo tribunal; 
mada; l' discussão do pt•oj•3cto n. 58 A, de 1900, 

3a discussão do projecto n. 49, de 1900, determinando quB o cttmprimcnto dos oon 
(n. 183 A, de 1899), mandando conferir aos tractos civis c commercia.es será exigível no 

. ofilciaes alumnos da Escol:!. Militar do Brazil, primeiro dit\ util seguinte, si o em queso 
que concluírem o em·so de eng enharia. llelo vencer o contracto fm• feriado ; 
aotual l'eguhmonto, os mesmos ütutos 'i!oien- Discussão unica do projecto n. 129, de 

·' tificoS'__Jlassados aos que o fizeram pelo re· !897, autorizando o Governo a apo;:entar o 
gulamento de 1874, com parecer dns Com- .ma.chinista do l' c lasse dn Est rada de Ferro 
missões do Marinba e G11erra, de 1899, e de Central do Bra.zil, José Rodrigues do Oliveira. 
lnstrucção e Saude Publica, deste anno; Hragn, com voto em separado ; 

311 discussão do projeoto n •. 9t A; de i91JO Discussão unioa. do projecto n . 86, de 1900, 
(substitutivo no proje_cto :n, l,de !899), reco· autorizando o Poder F.xec11tivo _a C{JOCPa1(lr 
nhecendo o1Ticialmente 1\ nctual Acad!ltnin. seis rnezes rle licença, .com ordenado, ao ba

. Brazileir11- de Lettra,s, funrJadá na On.pita! dn. charel Manoel Eu,g!ln\o Pereira. M&~B.~ a.w.t>.nu· 
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onse da Bibliothecá Nacional, para, trnta1' de 
sua. saude onde lho convier•; 

Discus!:ã.o unica do projecto n. 162, de 19CO, 
<>oncGdendo á vinvn do .iurisconsulto e ex
Senador Joa.quim Felicio dos Santos a pemã.o 
mensal de 500!0QO; , . · 
- Discussão. unica no projecto n. 68 A, de 
1900, autorizando o Poder l~xecuti vo a pro
rogar pot• mais um ~nno, sem vencimento 
nlgum, :1 licenÇa concedida ao engenheiro 
civil Agli.berto Xavter, preparador de chi-

. mica orgnnica rla Es~olo. Polvteclmi~a desta 
Capital, pàra tratar de sua siudc onde lhe 
convier; · 

Discussão uniéa . do prcd11cto n. 122, de 
1900, a.tltorizando o Poder Executivo a con
eeder ao Dr. Agostinho Jos.é de Sonza Lima, 
lente de Faculdade de Medicinado Rio de Ja
Ilciro, um anno de licGnça, com ordenado, 
para tratnr de s~1n, saude fóra. do paiz ;· 

Discu~são uni cu, elo pro,jecto n. 95, de .1 !JOO, 
regulando a antiguidade da promoção do te
nente-coronel João Leocadio Pereira. do Mello 
rt esse· pcsto ; 
Discus~ão unica r.lo projecto n. 12ô, ele 1900, 

autorizando o Poder Executivo o. conceder um 
nnno de licença, c0m ordenado, ao chimico 
dl~ 21

' clns~e do Laborn.torio Nacional de Ana. 
lyses, Claudino Falcão Dins, pnra tratar de 
sua saude onde julgar conveniente ; 

1" discussão do projecto n. 171 A, de 1896, 
;mtorizanclo o Poder Executivo a pngar a 
Estevão Guuhn. a importancia das terrns de 
su::t.]Jl'OPI'iodade,em que foram localizados na 
excolonia R1·usquo, por ordem do Governo do 
lmperio, diversos immigrantes, tlo nccorrlo 
eom o at•bitrnmento feito na. Secretaria d<"l. 
Industl'ia o Viaçilo o constante dos documen
tos àlti existentes; 

Discussão unica do project.o n. 203 E, <le 
1899, addilivo dcstacatlo na B" tliscus~ão do 
projocto n. 203, do 1890 (or.;amonto das des
pezas do Ministerio da l\-Inrinha pura 190iJ) 
lixando em 7:200$ os vencimentos J.o HUXililll' 
rlo auditoi', de accordo com o tl.rt. 17 do H.c
gulamento P1·ocessuul Criminnl Militnt•. 

Vem :t Mcsn a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei a favor tio art. 18 in 
JWinc.e§l 0 cloprojecto n. g\) A, dclUOO 
de reorganização judiciaria., e cons:~quente~ 
mente contra. a emenda do Sr. Augusto de 
Freitas. 

Sala das sessões, 13lle seteml1ro do 1900.
Luiz ])omingwJs. 

Levanta-se a ses~ão ás 6-horas e lO minutos 
da tarde. 

1Q4n SE~SÃO EM 14 DE SETEMBRO DE l9Ó0 

P1·esidencia dos · s,.;·. Vaz de lriello (Pte:;i
dcnte) e Angelo Neto (2·) Sccrrtario)··. 

Ao meio-dia prcc 'dc-se á cbamada, á quál 
respondem ns Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, .José Boiteux, Gastão da Cunha, Castro 
Re~cllo, AI~gelo Pinheiro; gabriel Salgado, 
Jose ::_~uzebiO, Cunha Martms, Anizio..., de 
Abreu, João Gayoso, José A:velino, Francisco 
Sá, Frederico Borges, Sergio Saboya, Gonçalo 
Souto, Augusto Severo, Tavares de Lyra, 
Pereira Reis, Soares Neiva, Ermirio Couti
nho, Gomes de Mattos, Bricio Filho, Mala·· 
qnias Gonc;alves, Esmeraldino Bandeira, Cor~ 
nelio da r Fónseca, Juvencio de Aguiàr, El· 
pidio Figueiredo, Epaminondas Gracindo, : 
Araujo Góes, Arroxellas Galvã.o, Raymundo 
de Miranda, Joviniano .de Carvalho, .Fausto 
Cardoso, S:?abra, · Milton, Manoel Caetano, 
Eugenio, Tourinho, Adalberto Guimarães, 
Augusto de Freitas, Paranhos Mon,tenegro, 
Dionysio Cerqueira, Pinheiro Junior, Heeedia. 
de Sá, Celso dos Reis, . Raul Barroso, Deo· 
cleciano de Souza, Nilo Peçanha, I~ourenço 
Baptista, Pereira Lima, Aureliano dos Santos, 
Martins Te,i.xeira, Oliveira Figueiredo, Este
vão Lobo, Rodolpho Abreu, Theophilo Ottoni, 
Viriato lVIascarenhas, Jose Booifacio, Mon~ 
teit•o de Burros, Bueno de Paiva, Alfredo 
Pinto. Carneiro de Rezende, ·Francisco Salles, 
Adalberio Ferraz, Landulpho de Magalhães; 
~duardo Pimentel, Ologo.rio Maciel, Gustavo 
Godoy, Firmiano Pinto, Domingues de Castro, 
Dino Bueno, Valois de Castro, Bueno do An· 
tlradn, Elins Fausto, Joaquim Alvaro, Fio· 
J'iano do Moraes, Alft·eJo Bllis, Azevedo 
Marques, Xavier de Almeida, Teixeira Bran· 
dão, Carlos Cavnlcunti, Paula Ramos, Fran
cisco Tolentino, Mo.rcnl E.scobar, Germano 
Hasslochor, Vespaziano do' Albuquot·que e 
Campos Ca.rtier. 

Deixam de comprtrecer, com causa. nartici .. 
pnda., os Srs. Julio de Mello, Carlos-de No
vaes, Agapito dos Santos, Carlos Marcellino, 
Albuquerqnc Serejo, Só. Peixoto, Augusto 
Montenegro, Arthm• Lemos, Pedro Cher· 
mont, Antonio Bastos, Indio do Brazil., Ro· 
àrigues Ferna.ndes, .Christino Cruz, Guede· 
lha Mourão, Thomaz Accioly, Eloy de Souza, 
Trindade, Cnmillo de Hollünda, Silva Mariz, 
Celso do Souza, Moreil'a Alves, Estacio Coim~ 
bra, Pedro Pernambuco, José Duarte, Sylvio 
Romero; Tosta, Francisco Sodré, Vergue de. 
Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos Santos. 
José Monjardim, .Julio Santos, JoãoLuiz, Mon· 
teiro de Barros, Ildefonso Alvim, Esperidiiio, 
Penido .Filho, Leonel Filho, Necesio Tavares. 
Antonio Zachn.rias, Henrique Snlles, Matta Ma
chado, Silveira. Drummond, Manoel Fulgencio, 
~i"Q,clolpho ., Caetano, Miranda Ale"'lledõ, Al-
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fredo Pujol, Malta Junior, Oliveira Brs.gn; Diz .o art. 7:3 : 
· ., A dolpho Gordo, Po.ulino Cal'los, · Jlel'mone-. «Urgente '[>ara se interrompcr n; or\lem ,!0 . 

·gildo !lo 11Ior:~e~, Ovili\o AbrM\t es, .)oão Có.n- dla, s6 dcvG ente nder ll.'f1Iel!enegocio, cujo re
: dido, Pinto 1Ja Roch,\ e Cassinno do Nasci- sull~do se t ornario. nullo e de nenhum ctrcito, . 

mento.· . si daixasse de sel' trat;tdo immetliatamente. : 
E som Cc'lUsa os Sr•s . ,JJão Vieira , Snm paio Vencid1t a Ul'gmcia, o Presidente con:ml-

Ferraz, Barros Fmnco JunioJ', Mat'tinho Üll'á de novo ú.·cam;tra si o aEsumpto ó rlc 
Campos, Alves \\e nri lo, Si lvR C:tstro, custo- nrt.tu~·e?,a. tnl, quo nào senrlo t r:\!.ado immo-

. dio Coelho, Arthut· Ton ·cs, r.a.martlno , Costa. diutamente, si tornari3- nul\o ou de nenhu:n · 
Junior, P.dmnnrlo dn Fons.'>r.n i C! n,\ j :ult•1 Brngn. .. e:ffoito. Si :1 Cama r<~ decidir a.lflrrn:tti vamente .. 

- e Artlmr Di&derichson. · . · por sua maioria:, entra: a a matería. · iin tnellia-
mente em discus~i'í(.), ·ficando prejutlictvla a 

E' Jhh~ e posh em díscimã.., a. :l.<:ta._ ol'dotn do dia, atk á sua decisão fina l; si llcci- · 
dir pela negativa. sel':i. t~ discus>ãv do assum-

. O St•. Paufn Un.m ()l;) .;... Sr. Prnsl· ptQ adia'\:~ pli-l·:t a primeira hora dn _ses~ft.O 
dento, .d ·~ acta consta. que, quando hont.em o do dia. seguinte. · · . 
Deputado pelo Pa.rá, meu nobre amigo o § I ·.• Ern ambos os caso1, prec11deró. :i. C'AII· 
Sr. Scncdello Corrê·•, petliu a. rnlavra parn cess..'io de u rgeaciit a leitur:~. do requeri
tratar de .negocio urgente e apres&ntou um mento, indit,ação ou . projeclo', mas l' fuurbl-

·:r equerimeuto afim de que n Ca.mnr:1, cons_en- menta~.ã.o só ser;i. fe it.;\ .n~ mesmo dia, si n 
.tindo rl[l nltoraçiio dn or.te:n do dia , tomasse Ctuna.rO: dceidir :J,Itirm~tivamente âs <in::l.s cOil · 

· · .. em con_sider nção im"med iatamonte o projccto sul tas, e tio d ia scgninf.e, si apenas aiJi rmnr 
CfUe S. Ex •. em nome\ <ll• Commissã.od~ Or- a p rimeira vez . · 
Çamento, havia nprcsmJt:tdo ' ante-hontem, § 2.• Quanto :t.o andnmento do nogocio 
V. E.x . <tpressou-so a consultlll' â. c~sa t~cerca tJeclRrado urgente, a n1ío ~c tra.t!U' do >i m pies 
ceste requeri111mto. Ne;sa occnsíü.•> lovan- requerimento, parecer ou pr<>jec lt) d!·l com
tei-me ·e decl!u•ei q•1e, si a situação fosse mi~.são , qualquer ontl'O assumpto, seJrt. pro
normal, si não se tt•a.tasse da nogoci.t> rle tão Jecto ou ind\cn.ção, depois l\e o(lel'eci,\o c 

.,grave impo>·tancia, pL·ote;;tari:l contr11 a tundnmentauo pa!o autor ou um <.los a.utor·es, 
acceitação do reC}uerimentr,, -pDI'quc ôispo- let'á. ele ser rcmt)ttido uo estudG dn. commi~~ 
sicões claras e tehninantos do Regim~nto ím- são competente, n:t fúrm:t dos n.rts . 107 n. 114 
pediam a. Mesa. do ter o procedimento que ia e IG8 o seguintes.» . 
tendo. · Estabcleca, portanto, este ar~igo o seguint(\: 

V. Ex. immetlial.amcnte docln.roll quo, em- que a Carnar·a paro. conceder• ttrgencia t..:.m 
... bora. acat11sse n minha opiníõ.o, flUe V. lt'( . I1B dar rluas v-otações, a prime 1m potlondo 

teve a.- generosidade Ú\3 considerar autori- se!' .,-0 tatla. eom a. ma.\m•ia dos m&mbros pr~
zatla., entendia. qul', al:~goJutarnen te, o proce- sen to3• Si n url(enaia fo r• vencida, fi e; ~ no 
dimeuto que acabava de ter não int't•ingi:l o or:vlol' 0 direito do ru11,l;unonht' a suu indi · 
Regimento. A Cnruara tinha necessiJadc rle cação, requ orimenl.o, ou p1•ojc<:to no ~n<'.sr_n i! 

. :discutir a. ma.teria., que ern. r ca.lmonte \le ll<l· dia, ou no dia. segt~i nte : no mesmo d:a., :11:\ 
· gocio d& natureza. urgf!nte, e eu CJliB não segunda vota~.ão .1\ que se proccrler, a qnal _&i 
querít\ protellar por um momento n. dis· poderá. tel' lrg:1r aclmrvlo-so presont•111 m:uo

·cussão de assnmpto tão sério, snbmolli·mo :"t r io. a.bsotut-\ d:\ <'~1.ma.ra, ·ror ·n\Vor:~vd no 
decisão 1la. Mesa, mas :promctti, ao mesmo r.erlido do omdo!; si, _porérn1 n vota.çi\o 111? 
·tempo, fJHC havia de Pt'OV:Ir \~ V. Ex. e i~ fOJ' contra1·io., ~o nn dra. segutnte ello poder:\ 
Camat•a que a razão estava commígo. t'nndameutar ·a indicação, o requer imento, ou 

Acrcdita.ndo l)uo o momento é opportuno, 0 projecto . · · 
venlto.clesempenhar-me d~sse compromi;;so e l~m ambos os ensos, diz o § 1", «\H'e· 
mostrar a V. Ex. o Ctl idadü que tenho na.s coderi :i. conces,ão de túgenuia. a lei tur : ~ 

. · . opiniõCJS que externo nc.s ta tribllna, o amor t:lo J'equorimento, ijll\.icayão
1 

o'u pro_jecto, m~s 
::: .que dedico ao Regimento, e provar que t\ a fttnrlamcataçdo so sP.r'a. fetta. no mesmo dta 

· ·Mesa. não tinha a1nolut.3.m~nte J'a:Llí.o. si a C>~mara decirlit' atnrmativamento às duas 
E' isto o que a ónmarn vae ver c espero consuLtas, e no dia seguinte, si npeno.s atflrmar 

que V. Ex, se convancer(L de qua a. rt~zão 11 -primein\ vez.» 
estava de mou lado e níio do l11do da. Mesn. . · Do.hi. éonc\ue-so o\nra, jlositiv:1. e t ermin:-tn · 

Diz o R(lgimento;tl'i\tando·do rnodo porque t amentc que a fundamentação tlo roqueri
n. . Mosa orgaoiza a ordem do dia- a rt. 70 : meuto, .indicação ou pr·ojl)cto, só se fm·ó. no 

« A ordem estabelecida. nos artigos ~ntcce- me~mo dia ~i n C;:.ma.ra. duM vczo~ conceder 
dentes só poderá. ser altArada. ou íntcrrcm· Ut"g-t"ncin.. . 
-pida : lo, no caso de urgclicia\ salvo a 1líspo· Vê, porto.nto, V. Ex. que o Rl.'gimouto nã.o 

. sição do a.rt, 73 ; zo, no caso ae adiamento .» cogita ll.bSolutamento de discu.c;sii.o do ~·eque-
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rimeoto, indicação ou projecto, no caso de 
ur"cncla. 

K1ais adiaüte·no § 2° do rderido art. 73, 
uiz-sc: 

«Quanto ao andamento do negocio de
clarado urgente, a não se t_r8,tar de simples 
requerimento, parecar, ou projecto do com
missão, qualquer outro assumpto, seja p~o
jecto, ou í ndicação, depois d~- oiferccido ou 
tunJamentado p~lo nuto1>, _ou nm dos autores , 
terá. de ser remetti<1o ao estudo daeommissiio 
competente; na fórma dos arts. 107 a ll e 
1118 e segui~tes.» · 

em Ol'dem do dla, reconhec1da n. sua urgenci:1, · 
o R~gimento determina: Eómente quaudo 
se trata cl'e--projeetos de orçamentos ou de 
credito, vindos- elo SenatJo com emendas, nos 
u1~imos oito dias de sessão, poJel'á a 1Iesa, 
consultada a Carnara, fazel-os entrar imme
dia.tnmonte em. discnssão. 

Isto é o qne se contem no art. 134, ultima 
parte, do · Regimento: 

« Dentro destes oit:o 1Jias, em c.1so tle ur- . 
gencia, poderá o Presidente dt~ Carnn,rn. con· 
sultar esta no senlirlo do uetormin(l.r a dis
cussão immediata dos mesmos projectos; si 
assim· resolver n. -Gamara, abr·ir·se !1;.1. logo 
a discussão, ·ficando preterida a ordem do 
dia.» 

Isto é, qualquct' indicação, requerimento, 
ou projecto par:.t o qual o autor. tenha obtido 
a mgencia, em duas votações consecutivas, 
não poderá ser discutido sem . que Súbre ello Já vê V. Ex. qllc, si a. disposição do Rog-i· 
sejam ouvidas as commissões comp:Jtentes. mento puclesso p:ttrocin(l.r a opinião da Mesa, . 

Si, porém; o proJecto , ou inrlieação, ou rc- hontem emittida, não havia necessilhtue ne· 
querimeuto é de um:;\ dc~a cotmnis~ões, elle nhurna dessa dispQsição par·ticular para os 
não tem ele ser submettido á com missão cnsos rb 1)rojeetos de orçamento ou de crerli· 
respectiva, visto que já está dado o pareeer to; qualquer Deputa.do se l'3vantaria c pe
ticlla, mas terá do subrnctter-se a todm dir·ia. á Curnara que, attenta a urgencia da 
o;, outros tr::< milos regimenta.es, qua('S o ma.teria, se di :::cuti.sse ímmediat:m1Cutc. 
da pulllicaçiío o o do interstício, para que Mas EÓ nc:; t es casos póie a Camartt. dis-
ros~a figurar na ordem do dia.. cutir um pr'ojecto qne ubsolutnmente não fi-

Não só é csle o esplri to do Regimento, como gu t•a na o1·dorn do dia. 
esta tom sido a dec i~ão da Mem sempre que E não prevalece ainda a evasiva tomada 
ella tem querido respeitar o Regimento. por V. Ex. quando disse CJUe se tratava. tle 

V. Ex. poderá dizer-me que ha preced.on·l um requerimento, cujo objectivc- era a <iiscus-
tcs em contrario. são de um pro,iecto. 

Sim, ha; cu mesmo conheço doi::;- um Para. a apresentaç:ão do r ;::quet·immlto, uií.o 
CJ uando s:J tratou do projecto do estado do ha duvida alguma que o i Ilustre Deputado 
:iilio o outro quando se tl'atou do projecto de pelo Pará tinha o direito de requerer n ue
amuistia; mas em ambos c,s casos a c:ommissão gcncia. e üe funtlan;enLal' o seu re:Juer·imonto, 
protestou e a 'Mesn, desrespeitando o Regi- si a mgench~ fosse concedid<t; o que nfí.o li
monto, fez com que o.s projectos fossem dis- nha direito, nn. vigencia do Regimento, era. 
uutido3. fazer com que a Camal'n, tomasse conheci-

V. Ex. deve SG lembr·ar de quo, em uma mento do projecto apl'csenlaüo na vespera. 
dcssns occasiões, o i Ilustre Deputado por Mi- Já vê, pois, V. Ex. que, deantc do Regi
nas Gorae::, o Sr. Maita Machado, que é um mento, a Mesa não encontra. apoio para. a 
dos autores dc:=;te Regimento, c, si não -'lle deliber.tção tomada hontem, e só o podia. 
engano, autor mesmo desta disposição, pro· fazer nos termos em que cu indiquei. Attonta 
testou contra o precedente que Ee q tteria a natureza tla ma teria, attentn. a urgenci~1 
abrir, de fazer discutir o projecto queja da mcdilln, a Mesa. devia. ter declnrttdo á 
linho. sitio apresentado anteriormente e que Camaro. que, embor·a. o Regimento não )h() 
não figurava. na orJern do dhL permittísse a.cceitar o requerimento de que 

E, para corrolloru.r a minha doutrimt e a se trar.o;va, consult:wa a Camara si e~la 
opinião que ·aqui estou sustentando, V. Ex. devia ou não tomar conhecimento da materm, 
encontrará no proprio Regimünto, uma dis- suspendendo, por um momento, as disposi
dosiçiio que vem auxiiiar a. minha argumen- ções regimentar.s. 
tação. E' a disposição contida. no art. 134 do Teria,; assim, a. Mesa cncontrudo da parte 
nosso Reg-imento. da Camara o apoio :l Sita deliberação, tcl'i rt 

Nos ullimos oito dias de sessão, o Presi· conseguido o seu fim, e nüo teria firmado 
drnte, desde que reconheça que ha. urgencia um precedente, cujas consequencins serão ns 
na vota<;ão dos projcctos tio orçnmento ou mais perniciosas, as mais desastradas para 
do creditos, vindos com emendas do Senado, o bom andamento dos tl'abalhos desta Ga,
poderá fazel-os discutir immedit\tamente, mara. 
pl'ejLHlicando a ordem do dia.. Era isto o que tinha n. dizer a V. Ex. e á 

Jí1. vê Y. Ex. que parn. o cnso em quo se Camara, om sustentação Ítopinião que hclll
pódo discutir um proJecto que não figura tem emitti nesta tribuna. · 
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O Sr. Presiidente- A's--conside
rações emittídas pelo nobre Deputado por 
Sauta Catharína, a Mesa, em resposta, tem a 
dizer que coutintui a manter a interpretação 
que deu <to arLigo !lo Regimento. 

A nrgencia e concedid.il. sempre p~ra inter
romper a ot>dem do dia. 

O Regimento dispõe que, para se conceder 
a urgencio,, sa-façam il Carn(lr,t duas consul· 
tas: a primeira sobre a t:ouccssãú da urgeu~ 
ciu,; a segunda sobre si o objccto é r!c no,tureza 
ta.I que, uão sendo trütado immediatam?nte, 
ficaria nu \lo ou de nenhum effEJito, 

O § L o do m•t. 73, tr .. ttan\la dos olJje!ólos da 
urgeucia, refere-se a apresentaçiio de indi
caÇões, requerimentos e projec:;os, e dispõe 

- que:> fundamenta~ão só :será feitn. no mesmo 
dia, -si a CauuJ.ra decidir afflnnati vamente as 
duas consultas, o no dia ~.;guiltte oi apenas o 
fizer quanto a primeira. 

O Regimento não limita, nem podia limitar, 
o objectivo de um reC(uerimento de ul'gencitt. 

O SR. PAuL,\. RAM·)S- Apohdo. 
O SR. Pn.ESIOEN1'E- Si o Regimento não 

limita, nem podia. limitar o ol1jectivo do re
querimento, ó claro e incoulefJt,,vel que 
esse requ.et·i111ento pude tat• por obj'Octt v o 
a inclusão de um proj3clo em ordem do [lia. 

Foi ,iustameute sobt•e isto que versou a 
urgenciv.. pedida .. , 

0 Sn.. PAULA RAMOS- N5-o apoiado. 
O Sn. Pn.ESlDECITE- ..• po.ra qnc fosse in

cluido na ordem do dia, em quo foi ~:prcsen· 
tado o reqtterirnento, o projccto que foi dis
cutido. com preterição · dtts oulm~ m3. terias 
que uella figut'I.\Vam. 

Demais, si se :tratasse de outro 1uulqum• 
requerimento }ledindo, por exomplo, explica
ções ao Goveruo, e essu rcqnerímento fosse 
approvado pela Cama1'a, <JeciJindo esta 
atnrmativamente a primeir11. o a segunda 
consulta, a conseqU-eucia qual seria 1 Appro
vndo esse requerimento, o resultado seria 
exigir-sc·as informações do Governe. 

0 SR . PAULA RA1110S- T~1nto qua esses l'C· 
querímentos não_ teem votação. 

0 S:a. PRESIDENTE- POt't(l.nto, Ulll r , quo
l'imento tendo por objectivo a apreseut<~ção 
de u.m projecto, ou de outra qur.lqmll' medida, 
como no caso ver.tente, não podia, disse o 
orador, ser acceíto. 

A Mesn, pois, não infringiu o Regimento 
acceitando esse requerimento. 

O projccto, que constituía o objectivo desse 
requerimento, j á era couhecido d:t Camara; 
o nobre Dr:putndo em seu requerimento re· 
feriu-se a esse projecto ; a Camara tinh!l. 
conhecimento oelle r\,;sdA quf! a. Ca.mura. 
respondeu affil'mativamtlnte a t\ma e outra 
conl)ulta, á. Mes\\ não restava. outro alvit-re 

sinão tlal-o para uiscussão, interrompendo !1, 

ordem do dln. 
A urger.ch~ é.,_cor,~edida. jllshmente pa.ra :JJ 

interromper a ordem do dirt e t ra.tar-se log-o 
tlo assmupto que della faz objcotq. · 

VozEs-Muito.l;em. 
O SR. PmcsroEm'E-Por-kmto, a MGsn acre

diia que n~o in f[·ingiu o Rezltitento accei~ 
1>-tllclo, como o fe;;, o -r>cqüqrimcnto de ur~ 
gene ia. nas c_?ndiçõcs expos tas .e submettemlo 
a consldcraçao dfl. Cam o prCIJecto a q uc elle 
se· retei'ia. o nohl'é DBp nt,ltlo sa.t~e perfeita
mente Q.ll:tnto a Mesa. iL0ata c r~sreita a sua 
untorizn.dt\ opinitl.o; entl'etanto, sento divGr
gir ,l,~ S. Ex. nes te po:1to. 

O §K•. JI~riicio FHho ú_Jela ordem )
St'. Presiden~c. venho fazer a V . Ex. uma 
reclamação q_ue, por se me afigurar acer·t~,dit, 
devl3 merccsr a. annnencb da Mesa . 

Hontem por ÓC!u.Siii.o do. rk oussilo do pro
jecto D. 147, de 1000, f] \1G iJá anxilios flO 

8:\nco da Republica na cl'ise por que e!le 
actualn1cnlo atra ves~a., o uol!re í·epresen· 
tanto do Paró., o Sr. SP.rzedello Corrêit, re
querem a prorog;~ção da hora. l)O.ra qnB (1, tlis
cussão uo O.>Sumpto -pndcsse ticar ultimada 
nuquella mcsmt\ s~ssão. 

v, Ex. \leve esta1· lctnbJ·ado , o. Casa deve 
estcw recôrdc.da lle qlle ,tendo o representan~ 
p~raenso requerido que se votitsse a proro
gnçiio ate a. terminação do debate , eu, estrí~ 
bado no art. 89 uo Regió1en to, que dispoe 
qu!J (L prot<og;wão sej~ por t empo uetenni nado 
e fixa.llo por lloras ou minu tos~ levantei-mo 
impugnand.o o pedido do S. Ex., não om sna 
es~eucia, em sous fundamentes, mas ll t> 
rór•ma, no modo por que roi elaborado. 

Foi assim que declarei ~er preciso que'"O 
nobro Deputado marcusse o prazo no pedido 
prot'llgnndo o dcbt\le. 

E como não tiuha i ntento de protellnr , fiz 
VBr ne~sa occasião que estava disposto a 
vots r um.a, duns, t.rP.s. quatro, vinte p1•oro~ 
go.ções, tantas quantas fossem necessuias 
para que a ultimação da dis~ussão tivesse 
logar l10u tem mesmo. 

Como se vil, o meu discu rso foi pron uucir,tlo 
em seguimento ao do Sr. Serzedello Corrêa. 

Follleaudo, J?Ol'ém, hoje o Dü.wio do Crm· 
rp·es.~o, verifiqnci que o meu discurso está cal· 
locado n.~ima d::1 oração do illu~trudo Depu
tado pelo Para. 

0 SR. FAUSTO CA.RDOSO - Foi um Ol'l'O llc 
paginnçl'io. 

O Se. BR!CIO FlLlEl- Ora, só se re>ponde 
a discursos pr ofer illos e não a os que ainda 
estão em gestaçli.o . 

A este pt•oposito I' r.COl';lo-me de uma pole~ 
mica interessante tr ttva.da entre clous reprc
sent"'ntes do mundo litterario, 
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O escriptor portuguez il:l~riano Pi!1a onviu 
dizer quo o grande estyl!sta · Cam1Uo Cas
tello Branco pretendia publicar uma interes
~o.nte obra intitulada-A histo?·ia e o sentimen
talismo; teve mesmo occasião de ler, publi
nudo em um jornal, um trecho do livro, cujo 
appareciment9 estava annunciado. Sem mo.i:s 
demóra fez a critiça do trabalho, procur·ando 
desmerecer o volume do grande Camillo. 
Este, porém, com a ironia, q~lG foi uma. ?as 
suns armas de comba~e, ped1u ao Sr. Pma 
que llle désse um exe'inpl~r d.a ?bra alludirla 
c que si não o fizesse, c1ar1a d1relto a que lhe 
:peeguntassem: ---r Ond.c est,á A hist01·ia e o 
sentimentalismo? . 

Não desejo, Sr. Presidente, que me per
guntem ta.mbem onde está o discurso a que 
respondi (Riso.) . 

E' por isso.que faço a presente declaração. 
Não venho faz8r éensura. á l\Iesa. nem tão 

pouco ao pessoal da. Casa. e do Diado do 
Cong1·esso. 

A sessão de hontem, como V. Ex.. sabe-, foi 
uma sessão extraordinaria, alongada, cheia 
do incidentes: cheia de pertpecias. 

Nessas condições, é natur·al quo se tenha 
dado o engano. E' por Isso que peço ap0nas 
que seja. feita a conveniente tran:;posiçã.o, ~e 
modo que o meu discurso fique collocr~do onelo 
deve ficar, isto é, logo n.baixo do proferido 
pelo Sr. Ser·zedello Corrêa. 

O §r. P1·esident.e- O pe..lido do 
nobre Doputado serú toma•lo na devida. con
sidernçü.o. 

O 81•. Augusto §e,rel'O - St•. 
Presidente, pe<li a. palavra. r>t~t·a fa.zot• um!\ 
rectamuçüo po:;itivumente sobl'e a neta. 

Estão públicadas, no Dicwio <la Congro.~so de 
hontem, entre os trabalhos do ~eno.do, as 
emendas feitaspelu.Oamara ao peoJecto n.37, 
quo reorganiza o qua.-h·o dos offlciaes dt~. Ar
mada. 

na uma omissão grave entre as emendas 
apresentadas á Camara e por ella approvadas, 
ela emenda do Sr. Barbosa Lima, concebida 
nos seguintes termos: 

«Art. Os patrões-móres de 3'' classe terão 
a graduação de 2° 8 tenentes ; os de 2a classe, 
de 1°8 tenentes, e o patrão-mó r ele la classe, 
de capitão·tenente, nos termos da lei n. 4i8, 
de 9de dezembrode 1897, n. 10, lettra A.» 

Recordo-me que, por deliberação da Mesa., 
foi destacada, :para constituir projecto em se
parado, a. emenda sobre o corpo de enge
nheiros navaes, sobre o corpo de saude da 
armada, e sobre o de machinistas. 

Esta con tinúa a. fazer parte das emendas 
acceitas e que deviam ser remettidas ao Re· 
nado, 

Venho, portanto, pedir a V. Ex., que pro
videncie no sentido de ser em tempo remet
ti_cla á outra Casa do Congresso a emenda a -
que me referi. 

O ~··. Gomes de 1.\'lattos- St·. 
Presidente, seria talvez mais curial aguar- -
dai· a discllssão do projecto n. 147, para 
fazer a declaração que- venho apresentar á 
Camara, neste momento. 

·Como, porém, eu não -pretendo discutili o 
projecto n. 147, como entendo que em as
:sumptos desta ordem medita-se e nota·S), 
mas não se discute·, porque, si da discu.ssão 
póde nascer alguma luz, muito acima da luz 
que poss.amos ter, teremos inconveniente de 
maior monta, e assim entendendo aproveito
me da. discus8ão da acta para fazer u:ma decla.· 
ração a respeito do que se passou aqui na 
sessão de !tentem. · · 

O r1istincto Deputado por Pernambuco, o 
Se. Bl'icio Filho, ·a quem muito respeito e 
acato, declarou, em nome da bancada per
nomb~!catw, que a. crise que ú"tlia::vessa.mos e 
o resultado da imprevidencia e do desaso do 
Sr. Ministro d.a Fazenda, e que votava pelo 
projecto. 

Não entro na apreciação do que póde lla
vor de discordante entre estas duas pro
posições; quero apenas accent:uar que, si esta 
declaração ficasse simplesmente dentro deste 
recinto, eu nu da teria a dizer. ' 

'l'oda. a Camara sabe que, m expressão 
«bancada peruo.mhucana», eu não estou com
prellendido ~ a Camara sabe que- aqui me 
acho eloHo a esforços do commercio de Per
nambuco, em accordo eleitoral com os diver
sos elementos opposicionit-,ttls de Pernambuco 
e que aqui não represento, por conseguinte, 
polit:ctl. nenhuma, siüã.o especialmente os in
teresses commercines daq uelle Estn.do. 

Como, pot•ém, esta dealaração não fica 
neste recinto só, vae longe, tem de atravessar 
todos os .Estados, tenho necessidade de decla
rar que, das duas proposições, por S. Ex. 
emiWdas eu acceito esta: «voto pelo pro .. 
jecto» e, si alguma cousa houvesse a accre
scenta.r, seria simplesmente esta: como con;t
mercíante, agradeço a S. Ex. o Sr. Presi
dente da Republira a sua intervenção para. 
sa.l v ar o conimercio da, praça. a mais impor
tante· da Republica. (Muito bem.) 

O §1•. Dricio Fill1.o- Peço a pala
na para. uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE-Darei a palavra ao no
bre Deputado depois de approvada a acta. 

Não havendo mais quem queira fazer ob~ 
servações sobre a acta, é a meim.a dada por 
approvada. 
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. o · Sr. P r esiàenl.c - Tcm a. palavra lei con to.r-se·h:l , P:•ra. to.J.os os eiTo~itos, o 
pará um:~. ex:plicaç5o pessoal o Sr. Bricio Fi· tempo de serviço ouc · tívoro.m · nos cargos 
l'Ilo. ext inc-tos:» · 

O Sr. D•·!cio FBho (pam uma w -
7Jlic,. çã> pcssoal)-St'. Pr~sideute, fui o rcpre
·scnta.ute. de Pern,lml:mco que, commíssion<tdo 
po1· sc.Qs compar.lwíros o1e banco.th , fez bon tem 
aqui a declaração ·o. q us a llulliU o nobre De
putado Sr. Gomes de M(l.ttos. 

Devo !lizer· n.V. Ex. eáCn.saque·nM t ive 
por fim, quando falloi em nome <los meu~ 
companheiros, em·otver t< pessoa do lllustte 
Deputado. · 

Eu só podsria fallar em nome <1a.qu eHc~ 
que seguem na. bancada um<> e ·u. ,mesm:~. 
. oriento:ç<to . , 

Em todo o caso, ncho j ustiticavel a r ccla
macão do nobre Deputado. 

Compai~ecenl mais os 81·~ . Set•:tr;•ld lo Co!'· 
rêa, Urhnno dos S·,mtos, Luiz Domin~?•tes, Joa
quim Pires , Virj(iliCl Br'igido, Joao Lopes, 
Llmt\ F'llho, Teixeira de Sá, Hercnla.no R••n
dei ,•a, Pl3reim. de Ly rn., Rotlrig-oe!l Daria, 
Neiva, Felix Ga;;par, Paula G:uimárií.es, Sn.
tyro Dia.s, Rorlrigue:; Lima, Eduardo ltnnos, 
Marcolino Mout·a., G:aldino I .or·eto, tt•ineu 
M<\challo, Henril]ue Lag<llln, Nelson <le Vus
concel!o; , O~car Godoy, An·<nsto de Va.>:con· 
c<;llos, Antonino l•'ialho, Purei l'a. ch1~ Sa.11 los, 
Jaq uim B1·oves, Rangl~ l Poslan~t , Lamou uío1· 
Oodol'l'.:J<lo, M;Lyr·in l,, S;~bino H'll' I'Of;O, Ro:loi
j)ho Paixiit>, P:Ldua Rezuncle, Cajado, IX!ne
dicto do Souw.~., t,inuoiJ>ho Set·r·o. , Manoal 
Alvos, X:a.vior do, Val h1, Alenc•ll' Guímarftcl$, 
Ltunonlm. Lins, Bnrlir1~;~ Limo~., Suare~ olo~ 
s~utos, Vlctol'ino M\mtuirtl, RiVtL<h y)i\ Cot·· 
l'Õn, Aureliano llarboon u Alfmuu Vnrulla . 

ORD~ltl DO DI.\ 

l'ltJAtli:lltA PAR1'J; tiA OIW!·:~r liO !liA. 

O ~··· l:'>reli!litlent·.e - ll:lVClll<lo nu 
me!'O log"! , V<H~·Hl pt'o<:erl~>r i1~ votações das 
Jrul~erias con:;ta.ntes d<' ordem tlo tlhL 

E' annuuciada a cont inuaçiio da vota•;Üo do 
projecto n: w A , do 1900, que· rer;r g-.;.n iza a. 

, __ a. justiça do Districto Federal (di:;cussão 
'UQÍCO), . 

E' annunch\da o. votação da seguinte emen
da., o:fferecicl.t pelo SI'. Augusto de Fl'!!Ít<1 s : 

«Ao§ '2t- Supprima.-se. » 
Post:> a votos, é apilrovarla. ;t rel'oriua. emeu· 

da do Sr. Augusto de Freitas. 
Posta a votos, é igualmente :~oppt'ovadn. a 

seguinte eme!1da., o!Tel'ecida pelo Sr·. Augusto 
de li rei tas: 
. « Ao § 3" - Substituo.-so: - Ao~ funccio· 
no.rlos proviüoo nos cal'gos cre[J.tlos vor usta 

E' consid'3r:tt1:~. JW;Jjuclicada a omen1ll'l. do 
Sr. Augn~to de Freiias rdatlva ao jur·y,IJJI';.~ 
ju lgM11~ntc elos ca.nttich\·tos M~ loga•·,,B O•.l m:1· 
gi~t!'at\tra.. 

Fosto ;\ votos, c'1 approvn.do o seguinte 
ai't . 19: · 

«Revogam -se ~~s disposi,,>os em contrM.iO.» 
E' annun::h;rlt\o. Votr.çiio tia seguinte e:nenrla 

o!Iereciol<\ pelo Sr. Julio Santos: . 
«M o.rt. lQ - Digol·Se: 4 proú1otores. G:OCiO.$ 

ele or•1CO i1dO e 2:0.;0$ do gl'a.tifiClaçâ.o.l> 

O Sr. Sllú Fa·eire ( p-:·l1t unlco~) -
Sr. Preside!.l le, !Jontem foi o.p provndo pel;~. 
Oumara o nrt. !4 do projcr:to que dispõe d<L 
s~guinte !'ôrma : 

«Os mem.b1·os d'J oninis!el'ÍO 'llttb!iciJ s'ro in
comp:ttiwís com outJ•a s r:t uaesquGr tu ncções 
alhei:1:> no c:trgo que ~xel'COl',mt . » 

Em virtudo dessa di;;posiç.'i.o que o projccto 
creou, foi :tpr·~.senl<\th uma emend,t do Sr, .J u
lio S•lllt05, lWJ<mentau{\o o or<ieuarlo Jos 
prorootor·es publiGo9 e por i&:o ·e. Ctunur;~ devo· 
;J. Ilprovtu• essa emenda. 

Pinta <t votos, ó r·eio!it:lda l1. r eferido. 
omüa• l;t !lo Sr . Julio Sa.ntõs . 

O~.- . S ú I•'r•-e it·c(JlCla o•·cl•:m} f<!C]IJCt' 
vel'ilicac,,iin •lc vut:v;ão. 

PJ'oecuendo-se ú ·yer irlco.çüo, rac:oniPJce-sc 
terem vuLuclo coutt·a G7 o tL favor 57, 

E' a.lli\Uncilula ~~ votnção <l[J. segui1rte 
cwun<ln, vlrcr·ccida. pe lo Sl'. Herc<!ít~ du Sã : 

<1 \s }Jrirurdros nomea.qõe~ de OSl,I'iviies po.ra 
os cU versas Vtll'Jl S O!'tt ct·e:Hlas set·ão feitas pot• 
propostas 1\os juiz,~s . no Ministro ch JthLica, 
tendo pref~rencia os escri\•iies das vretot'ia.~ . 
e os que não for· .. ~m aproveitados tie..·1.l'[o em 
suas circumscrip~ões . 

03 escrivães, inclusive os dtts vrotoria~
niio p:Jilcl'iío set· demittidos sem processo, e 
terii.o tnnto;; auxilial\·s qu~utos forem neces· 
sat·k s. 
o~ escrivães serã:o r csponsa.veis por seus 

nrepostos a l'espoudertto s:>lídarínmente com 
estes. pelas multas, perdas e dnmnllS que 
occt\sionarem no exercício ele suas Cuncc;ões .» 

O Sr. Hcredia de Sá {JlCla or·dem) 
- Sr. P .resi!lenle, :ttrevo·mc a chMn:u• ·~ 01t· 
ten(.~o <la Ca.nlu.J'a part\ l\ j ustiça 11 uc e3lo. 
cmen,1a cuni.órn. 

Os fuocciom\rios a que ella su refere teem 
direito~ adquiridos, tccm ser viç-os á. Patria c 

- ·- --~· -_ ... _ .. ,_. __ ... ... -....... . ............ ... _ .,o;_.,.~-..... : ........ O:.'t. 
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por isso não devem ser preteridos por ou tro3 
que appareçam na. .occa8ião (apartes apoiado:s; 
não apoiados,a.fi.m de que mais ta.r•<.le não sejam 
feitas injustiças a esses t'uncciona.rios, e é por 
isso que a emenda procura garantir esses func 
cionarios sem que, de fórma alguma, Vtlllhll 
ferir o programma financeiro do Governo e 
per conseguinte appello para a justiça <111 
Cam.ara, certo de que conv~rtera em lei _a 
emenda, cnjà. votação acaba de ser annun
ciada. 

O Sr. Luiz Domiagues . (pela 
o1·clem)-Sr. Presidente, a emenda do illustre 
representante- da Capital federal importa 
em uma preterição por demai3 dolorosa. · 

A Ca.mar;\.,pela nova. organização j11diciaria., 
extingue o Tribunal Civil e Criminal, e os e::;· 
crivães queservem nesses tribunaes natural· 
mente devem passar a servir com os juizes 
singulares desse. tt·ibunal. 

A Ca.mara ha de concordar que é dolorosa 
a preterição dessP.s escrivães pelos das pre· 
torias, e por isso acredito que ella. não se 
deixará le\'ar pelas razões de coração do 
nobre Deputado. 

O SR. HER.EDIA DE SÁ - H a escri vâes de 
pretoria que teem mais annos de S3rdço do 
que os de tribuna.es. 

0 SR. SÁ FREIRE-E demai~, o aproveita
monto dos escrivães das pretorias não exclue 
os outros. 

O SR.. Lu1z DoMINGUEs-Ex:c1ue, sim se· 
nhor. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ-Não apoiado. 
O SR. LUiz Doi\IINOUES-A emenda do no

bre Deputado diz que as primei1·as nomeações 
para as vagas ora creadns serão feitas por 
propostas dos ,juizes aos ministros cla.justica, 
dando-se preferencie. aos oscrivães das pre-
toria.s. . 

Ora, si crearmos 15logares de juizes e der
mos esses logares aos escrivães das protoriaa, 
pergunto: o que ficara para os escrivães do 
Tribunal Civil e Criminal'~ (A.pcwtes). Era 
isto, Sr. Presidente, que tinha a dizer para 
enca.min har a votação. 

Em seguida, é rejeitada a referida emenda 
do Sr. Heredia de Sá. 

E' o projecto assim emendado,approvaclo em 
2~< discussão e enviado á respectiva Commis
são, para. redigil-o para ga. discussão. · 

E' annunciada a votação do projecto n. 147, 
de 1900, autorizando o Governo a. recolher 
em conta. corrente ao Banco da Republica., 
n.té a somma de 1.000.000 esterlino do fundo 
de garantia. crendo pela lei n. 581, de 20 de 
.iulbo de 1899, com o fim de auxiliar o com· 
morcio (2a discussão). 

C:.un:tra V. V 

·.'::.. 

Po_stos a. v_otos, ~ã·) approvados em 2:1 dis-
1 

-
cussao os segubtl!s artigos do ,/.i.< 

PRO.TE:CTO ~· · 

N. 147- 1900 

O Congresso Naciona:t decreta: 
Art. I.n fi'ica o Governo autoriza.dÕ a. reco

lh~r em. conta corrente ao Ba.nco da Repn
bl!Ca, atl a somrna rle 1.000.000 esterlino do 
fubdo·.d~ _garantia. creado pela lei n. 58l, de 
.20 de .}nlho <le 1899, com o fim de auxilitw o 
comnwrcio. , 

Art. .2.n Revogam-se as disposições em 
con tr~tr·J o. · · · · 

E' o.nnuncitda :t votoção do projecto n. 73 A, 
rle 1900, com p:l.t•ecer sobre a emenda offereo 
cida em 3• discuss<io ao projectO n. 73, deste 
anno, que mantém o titulo da engenhuiro 
geogr?pho ao3 . alumnos d:\ E~cola PoJy. 
tecbni.~a di\. Cap1ta.l Fedct•al, que terminarem 
o:~ estudos do curao geral, de accordo com o 
regulamento de 1896 (3' discussão). 

OS~. Presldente~A este projecto•• 
foi offer·eci<.la. uma emenda ao art. 1° pelo 
Sr. Sa.bino Barroso, a qnal deve ~er votada 
r·m primeiro logar. 

Postn. a. votos é approvarla a rere-ridrt 
emenda. do ~r. Sabino Barro::o, cujo teor é 
o seguinte: · 

«Art. 1.0 Igual titulo será tamb'3m confe· 
rido aos nlumnos da F.scola de Minas do 
Ouro Preto, que terminarem os cs utlos do 
~urso fundnmcnt.a.l, rio accordo com o actuul 
regula meu to da mesma escola.:. 

Em seguida, é posto a votos o npprvval.'lo 
em aa d iscussiio, nssim emenclarlo, e eu vindo 
á Commi:isão do lteda.cçíto o seguinte 

PrtOJECTO 

N. 73 A-de 1990 

O Congre::so Nacional decreta: 
Art. I. o :\os alnmnos da E')cola Polyte

a!mica. da. Capital F~deral que terminarem 
os e~tudos do curso geral, úe accordo com o 
reguLtmeato de l89ô, será mantido o titulo 
de engenheiro geographo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

O Sr. Serzedello Oorrõa (pela 
ordem) - Pedi a palavra. pa.ra solicitar de 
V. Ex. que consulte a Casa. sobre si. concede 
urgencia. para que o pz·ojecto relat vo aos de
positas em conta corrente de um milhão es
terlino do fundo de garantia n') Banco daRe· 
publica, entre em 3a discussão hoje mesmo, 
dispensando-se o intersticio legal. 

33 
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Vt'H1 ã llcsa e é lido o Boguint:J~ l dimento do Gnvcr!l01 instaurnn(lo lnesrno~ si. 
, :t!'~Íin cntencbrem, o pr-oce~so do res polH•· 

. REi<1Ul~tu~wr-;ro billdarlo e~talml"?-ci!lo pelG. Constituição, d 
\'r , · · t 1· 111 r:,1 ~, 1 , . .,1, .•. - ac:tso os actos do Govc1·no não consultarem 

·. hequmro m·~cncw. pâra cn I'[• r ' ~ ' os >}\to;; inte1'cs~.es-nnciona~s . 
mente om 3" dtôcussi'lo o projecto tl. lfi, de , "· 11 d 

>O A,t• ., l "' . l •+ '·t'. L o u~ <1ppB ''n' o r•:l.nt os representanteS 
11100, com a r<~P"~ l'" cts-"ans.~ c ' 1"'cts 1 <h~ umn Camaru, repl!bltcn.na, rooorclando-mo 
cio· · ·-- de er.;eq;et<cl>t i-le ntico. 00~0rr·i·h lJO regime11 
·s~;h da3 ~ssõcs, 14 de so/Mlhro de HJflO .- 'll1Qlll\rchico. · 

Eet:;cdcllo Co1·rlia.. Loml!1'3v:t·rne d:1. attHuJe do benemerito 

O §.i.·. Pr'<side~t~c c1,•chm1 que o 
·r~querimcnto apt·c~(;nt~ulo polo Rt'. Sm·z(l· 
d121La Corrêa pede t]Ue ~t-j<t í~Jterrom))ida n 
ordem do tl.ln .• para otltrr;.t• em ::;" diacu~sfio o 
:proj,~cto li. 147, ele !IJOO, di~pen~<'-ndo-~e o 
inter~ticio leg-al.· Vo.e consui\OT Í1 Camfl.J'D. 
nes~e soatiLlo:· 

Consulbula. a Ca.n1:1l'r.l, é cnnce;11r1a :t urgcn~ 
cio. J>ediu~~ Jdo Sr. Scrz.:tlcllo Corn\<\. 

Consull ath 1le novo a Camnr;t si jn!g?.. 
(),Uo o objeclo de c:uo trata. CH\l req lJGrimentc 
é <lo tn l nntur~z:i. q Ui:l, nil.o sendo lmlado 
irotnedi~üimC'.nte, :fic:lria nullo o de )Jenhunl 
'cffeito, a Camtmt d<cide affirmath'MMnü·. 

E<lt segui:la., é a:-.nunci;Jca a. :3• discus~·iío iJo 
wojccto n. l4i, de HJOO, . aulüt'Í'l,«twlo o 

·Governo a recolhe; em coui:a cm'J'ente r~ o 
Btm<)O dt~ H.(>t\1\\)Jic~. o. til 11. •omrna de 1.000.000 
estei·líno ele fundo ele :r~~·~ntin. crcado JlCia 
Jei n. 581, de 20 de julho tle IS'J9, com o fim 
de (l.UXíliat• O COJU!I:Cl'CiO. 

O S1•, !§ot•zc(lcJ.lo Ccn·~·ô::o-:::r, 
Pre:;identc, th·c ncccssiiln•lo, :~o ~·e.<•pnwler ;t 
LlcclM'D~ã.o <1e 'ií•tO d()lilliitJO a ll.ttiÜlLl<l d<' 
bancada dü Pem:tmuuco, nr~s(El !l1clllt:nto, 
feita pr.lo n:cu illu~J.re e Ji;; t10 nmlgo, patrí
cio ernerito, glorio. \lc ruiail3. t<~l·r·v. tl,lÜJ.l. •• 

0 SH. HlUClO FII.Hn-Nfl.o !I[JOÍ;Hlll. 

O Sn. FA t1s~·o CA ltDO~o-.\ poi :te\ o. 

Vh:cond•J do Río Branco, glorí~. elo nossa pa.ir: 
[Cnl-wosos applau.~os), peios son!;; imn1orta.cs ser· 
viços prc~to.dos ã. nos>:;j, Patria, llomeC!J 'l 'w 
niio JJ~rt.<;nccu ::; instít.uiçucs, parquo ei!e é 
honra. c gioriu. \tO nosso pu\~, (Apoüdos; 
'll!c:ito bem,) 

Tinlm h'lm p1·csen te orn meu 'e,:;pirlto que, 
~kante dr\ el'ise tjtle ~c passou no Govel'no 
dcssü 1wmcm dú E$ t<ldo, existindo então 
g,Tii.ll>.le " torL·: opposíçc~o no seio da C11 mara, 
dUl'il.nte os trcs {tias da e.~·isc, o Go ~,.cr.-no agiu 
c::m cnlma c Sl.·rcn!rh •lc, nnto ·o ·pntriotismo 
de una opposiçKo qu~ se entregou aos tra
b~ Hl·;JS nornuos do P;Jrb mento, sem fazer 
inkrpellr..ções, ~em P<1l'turbi,r a acção gover
na.tncn t::tl na.<tne:I$. crnr:l~genc.la, 

Pà~~a• l;J. a. c;·iso, tss" vnlt.o VGnõrn.nrlo apre· 
scnton-se 6. c~;mfn'a, pelliU a n}:ll'Ovn~fio da lei 
;[e 1875, tlts~e que ]Jr,via v iolatlo il.S leis do 
p;\11. 1\ULO 1:\, 11<)\\C~~ i dcH.lO ue tl.C!l.lltC]Ilt' a. l taa 
intcr·ç~scs, podíllclll :t a,pp t·ov:tçii.o dos seu:,; 
actos; e, i]Ufi.wlo ~n lovantou ~~ tempcstm.le 
eo ntr~1, r~ lli.l, Eúrriu ~r.·t·cn;J.rucu te, rli~entlo: 
'< S'1l vei. o meu pfli:r.; CUill lll' i o m eu l\cver. 
(•lJ"'llÜWSOS; 1hl ! iW '"''" ·} 

.-\ Ganmr.\ Hopul!licarm niío p,),Je ~cr in fi.J. 
riOl· e111 )Htll'iolislJ;O ti Gamnra da. Mona.rchia, 
( A]lpltwsos.) 

r>la~ o illu,tre 1'ept' •. scn t:•n tc do Sergipo, 
euj<.l iu.lcl\to ;Jdtlli t·o, cmbvt·nniill \l.precie\\tll
Utuuo <pie S. E:i. nssn miu l1(J~ta oce:tsiiiu, 
ntutw!n rp1o ilCt;·<> licC1JÇ•I p!Hit roputur a.uti
P~Lt'iotk~~, (upoi tclos), clesviou·~<J, obriga ndo

O Srt. SlmzEnEr.t.o Cornt1~L\-, •• pt~h'~ ~eu~ n;e ~ vullar novamente á tribuna par a ni'it) 
moritos filiado llcjc á J•olilíco. per11amhu. d.uixat• q:te o éco lli:s palavras de S. Ex, om 
cano.; tive 11c~esslda.dc t!o ddc:lm•aJ·,_ con~u!- 1 t•~::l c> ç[a u ~itunç[io do Banco da. Republica, 
tn.ullo os r11ctnm0s uo mvu p·<ltnotlSiilo o a : po~~am sa.lln' t.I.>31C n cmto e perturbar a. mar
minha cou~ci<:nci!l t~e br:t~ileiró e republi·j cha du Govemo, peJ'Lu ruar a lllar c;ha llu bom 
c•\no, ttnte as c1í1Ilculdades qw.J a.ssobc!'bD.rn sen~o e do~ in~CJ.'es~es conservadores da. nos::o. 

. os ínst.ilutos de credito tla.cion;;es o o commer- socicLlade, nggravando os males que e•tamos 
c:io deste paiz, qne o memento não _em pa1 a ompcobados Clll debellar ne~te momento, 
lurgo.s c vagüs Lll;:cussile3, 11em t<t-O JIOUco (itpoiados g eraes . ) 
}Jl\J'a ret.aliaçôos :ra.rt.idm'ins, ma.s, sim, }ll\ra. Sh11, o· uolwc Dcpntarlo 1)01' Súr g ipe, l~.tn~ 
cercarmos <t p!'imeir<t autori~ade tla !\e pu- çantlo mã.o do 1Jala!lço do Ru-nco rtn. Republi<'rt, 
blica do Jll'estigio e da cnullança de que ca- (disse quo este b:Mco em um biJ:uco fallido, 
rece para uebolla.r os mali'B que •ltti estão. Qllí.\ de;ntro tlellc nao havia sinão ci~co. 

Accresccntei que, po.;;sada. a críse, teriam Nilo, Sr. Presidente, ni\o é verdade. 
üquel!0s qnA nõ.o ronoorrlam com a, provi- .E' exa.ctamenie porque o Banco rlrt Repn-
dencil':. -pedid'\ no pr<•.iecto em delmt•.•, nem h\1cll. tem dentro da sua carteira um grande 

J com a marclla economic<l. e financeira impri- niJrnero de emprezas, quA :sTio nacionaes; é 
mida. pelo Go1crno :J.ctual n.oil ne;;ocios pn- ax~cbmente :porquo o Banco da Ropublica. 
blico~, oppoJ·htniúadc rmra {li~cutir o {'!'OCO· tetn d<)ll t1·a do. sna <~arteim um g r:mde m.\~ 
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moro do títulos publicas, não EÓ federaes, como que proveem de institutos ·de caridade 
cstaduaes; ú exct(l.men!e por if,SO que a crise de institutos de educação, uatrímoníos d~ 
<lesse instituto está a chamar a attenção dos v~rin~, inetituiçõe~ da 1palor importancia, 

. poderes publicos, no intuito de evitar que a dmhe1ros de orphaos e , mterdictos; quando 
_fortuna. particular possa ser assoberbtula pela se pensa que os principaês accionistas deste 
ruina, pela, <lestruiçii.o, pelo aniquílu..memo ! Banco são estes d\fferentes institutos. são de
( Bravas; muito bem.) ~ zenns _de milhare.s de orpbãos e de interdictos 

Sr. Presidente, a crise, si houver patrio- e viuvas que vivem exactamente da. renda 
tismo, que terá o povo bt'azileiro; si houver pr·oporcionada por este instituto, vê-se como 
patriotismo, qu3 devem ter o Gong-resso e Po- se impõ:.:> ao patriotisn1o -do Governo, tanto -
dez' Executivo; si houver a convergencia. de q.uanto for possível, na medidà das suas. 
esforços de todos n.quellcs que teem os Feus for~as, empr~gar os_ m~i'?S necess~.rios para. 
intc::.·esses cornpromettidos nesse instituto, é conJUj'ar a crJSe e nao u(>JX::lr quo a debacZe 
uma crise que IJóde S·~l' conjurada, on qno lw. a:isuma proporções nssustndot'as, compromet
do ser e deve ser conjui·adu., (A11oiados ge- tendo essas emprezas nnciona.es, co~npromet
nws; mtdto bem.) tenc1\l uma lttrga pi1l'te da fortuna. particular 

Affirmo ·quo l)Ó::lo ser n ::;ed. conJurada, brazileira. (A·pplattsa~). 
porque neste clepo2>ito, rln que fallou o nolJro A h ! Mas como qui;1:r ft~zel-o o Governo da 
Jleputn.do 110r Se1·gipo. m1. irnportan~ia. d0 ·rnínha. Pat1'b, este- Governo tão malsinado 
09.000:000$, !1-p::mns 70.000: 000$ são exigi- veio nobro Deputado por Serp-ine? Quee poi·
vcis ó. vista, c:;tã.o em conta c.orrente; e de- Ycnttu·; ~ emitl:it' pa.pel-moe,Jo. ? • 
'im.itlos da c3.íxa tlo Btu1cn lS.OOO:OOOS que Não; esta Govcrno ·qu!}r ir ao encontro das 
J{t existiam, conft)rmc se vê do halnnço, esf:e rliillculdades, com recursos ordinarios do The
deposito e.xigivel ú vi::;tn, ftca reduzido a cerca souro ! 
de 52.000:000$000. · g q~ando se pensa que este Tllesouro 

No entretanto, o Dn.nco rh R0pliblicí.l. tem c.::oteve em condições de suspender os sous 
em apoiices do g~l.rantia ao fundo de r•eservn., pag:a.mento:s; quando se pensa que elle esteve 
am. fundos publico:; nacionaí~S, em titulas de em condiçi"ies de pedir uma, concordati), e que 
Estados importante~, como é o de S. Pnu]o, hoje, pt~lã politica "do honrado o beneme· 
como é o d.:; !vlinas, como e o da lllhia, como rito Sr. C'u,mpos Sa.lles, cujos elogios são 
c o do Pará e como e o de Per-nambnco, c:erca poucos, para regí::,tl'cn· na historia e em nosso 
de 54.000:000$, isto é, mais do que os depo- conção os gt'anctes serviços prestados à Re
s!to :~ exi~iveis á vista. . l publiCiL ( Apoütdos; mttito bem ; palmas) ; 

l\1as amdu, Sr. Pres1dente, o Banco {:a. qu.().ndo se pc~nsa rrue esse Thesouro vae ao 
Repnblica tem, em títulos d : ~ mn.is impor- encontr·o dessas difTiculdades, em quantia. 
tanto em preza nacion&l, dessa em preza quG quo o not.re Deputado acha avolumada, com 
é um monumento da engenharia, nneiooal, recursos ordinarios apenas, se é obrigado a 
qUG é uma. gloria. do Jios;;o paiz- n. Empre;-.n. reconh~:c:er quão fecunda em beneficios, quão 
tio Cáes de Santos, cujos til'ulos prefet•otwiaes benetlc:t em seus resultados, sábia, digna, 
ou dcbenttwcs estão cotados a.cima. do par e patrioticr1, sfi e republicana é a direcção que 
cujas acções tcem umo. cotnçã,o du-pla do seu o actual Governo tem imvrímido á marcha 
valor, cerca rle 10.000:000$; tem em deben- finaDCJii'<l. o economica da minha Patria. 
lures de bancos, de companhLas, te;·::; em (A.pplat~~·o .~ p ;·.1longados.) 
título$ da Municipalidade dc~sta Capital (ti tu· Abençoado, pois, o Govemo do minha pa· 
los que teem a mais sJlida e completa ganu1- tf'i:; , que sonhe fazer, <Ül'avés dn.s grandes 
tia, porque está ns:=euta sohro o impo5to dilficaldades por que ~assou o Thesouro, tão 
predial), muitos milhares de cotltos. compt·orrll\tt.íclo ja :peto:; nossos erros e já 

Ainda mais: o Lloyd pertence ao lxmco. pela3 diiTiculdu.drs que tem atmvessado o 
E' exa.cto qne cstn. ernprcza luctn. com <liffl- paíz; abençoado o Governo que soube fazer· 

culda.des ; mas, quem não slhc que clla tem essas economias, com as quaes elle póde 
um activo importantissimo; quem não sabe tentar ampamr o grande instituto de credito 
que ella posstH~ um dos molhol'es diques do do no~w paiz e uma Ja.rga parte da fortuna 
mundo; q\lem não su.ho que el.lt!. üm1 uma dog nossos conci~ladãos. (AJJplausos.). 
grande esqul\drilh:t d1) vapores, trnpiches e Aben?r;ado o boverno que.com o fructo de 
terrflnos de grande valor em torJos os Estado~~ sua pohtlea, de suas o_conol~la~, de sua pe:se-

0 Banco tem tit.ulos du.ii emprczas de carris vrJr1J.nça, salva o que e brazllmro, o que e de 
urbanos como Vil\;\ Isabel, d.c C:trr'i\5 u~·bs.nos, orphi\os, o qne é de desherdatlos da. sorte, o 
Jat'dim Botanico, omtlm, uma. larga parte da- fJUO é nosso, o que é o ft·ucto e o suor da eco- . 
quillo que é putr·imonio nosso, 1Úcionn.l, que nomin.dos br~:ziloit•os e do comme_rcio do paiz. 
ó o suor o economia brnzíleíro::t. (f.Jat?IWS zn·oltmgadM no rectnlo, b1·avos. 

E, quando se m~dit<\ Ql.h:l este im;tilulo Dcptttados lct)(mtam-sc c tlbraçam calorosa ... 
tem ainda como deposito, importanctas mente o o1·adot·.) 
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Vem á. Mesn, é lido, apoiado e posto con
. junctamente em discussão o seguinte 

ADDITIVO 

A~ projccto n. 147, de JVOO 

Art. 2. • FiCJJ. o Governo autorizado a omi.t
. . ti r até I 03.000:000$ em a.polices !lomiu~ ti Va.3 

de juros 3 "/o e r.:Jsg;\tavci~ o. razo.o de 
20.000:000$ por• anno. · 

Po.ragrapbo u nicó. O re~gato Fcrá. f oH() por 
compra, quan<lo os rereridos títulos estiverem 
abaixo do par ou merliante sorteio, quando 
e~~tiverem ao par ou acima delle. 

Art. 3. • Os tittllos do que tr~~otl\ o artigo 
n:titerior serão exclu.si vamente destinados ao 
pa"a.mento, excepQão f.lita do Thesouro, aoS 
crédores do Ba.nco da Republica do Bmúl, 
medi~~onte accordo com os referidos credores ; 
e serão garantidos. ate o resgate clefinit.lvo. 
pelo activo no referido banco e pelo Oo· 
verno. 

Art. 4. • O Banco ria Repuhlica dv Brazil 
fica. obrigado a recebt'r os referidos tltulos 
pelo seu valor nomio"l. quando oft'orecidos 
em p11!'amento tlo rlivhla8 ao mesmo banco; 
que podel'ó. tambem J•ecebel-csem pagalllellto 
de ncquiaiçiio dos bens do proprio b:~nco. 

Art. 5." Fica oooverno uuturizado n. abrir 
uma conta corrente com o Banco da Repu-

. blic:~. até 2.').000:000$. para o fim 1lo auxiliar 
as operações d_e_ dosconfoi, á. me~lida. das ue
eessidades IAgltlmas do commel'C"'· vencendo 
o juro de 2 "I•· 

Art.6.• Para execur;ão Ja. pr~seotc lei. o Go· 
verno entrarâ. em accortlo com os :~cJionistas 
rlo Ba.neo da Republica do Bmzil. que p:.ssa
ril.o o o mesmo Go-verno os seus direitos. n.ssu
mlndo ll8te a. rlirec.;ão do re!er·ido b:tn ·o, 
dando-lhe 3 orga.niznção que j~lgar rll(l ÍS 
conveniente, a.tê o resl(ate defini tiVO das npo
llces de quo trata o até, 2" e até n eomplota 
llquidaçio o (lllg:1mento do debito do banco 
para com o rhesouro. 

Ao art. !.• rio pr••joeto: om vez de-com 
o ftm de auxiliM o rommercio, diga. ee :
pa.ra o tlm de poder o banco operar e111 trans
acções cambi&r.s . - Scr~ed~llu Corrêcc , 

O Sr. Gern1nno I:Iosslocb e J.·, 
(movimento d~ atlenç<To) (')- Sz·. Pl'O$Üiente, 
nã.') pt·ocis'J ciizcr. á Cn~ll<~l'<.~ i~uc -voto . 1mb 
projecto ot':t om rhscnss:l<J : o t.o,·erno J:li·o· 
cobcu o pt·onuucia.ment> da. . b:meuda <H!UC 
pertenço e 8:thc quo o p u•cído ~·cpnblicano 
riogmutlens~ nã 1 llm rccrlSJ. a.po10 ll<J. omer· 
gonciu. om rtuc se enconka.. 

Não SCI'ht 011 que1Il havia U.c rtuobmt• <l SO· 
lidal'icda,lo cb b:\llC<\dU. w m o Oovenl.), on, •> 
mais oltscum de seus JJtemln-.:•s (núu al>Oiados), 
cu quo estou ctu plena. conforlllidu.<l o de id~.as 

(•} Esta discmso não foi ptev;bto ~Jelo orlldor. 

coro ella., sobretudo no tocante á a.tti tudo 
que ã. mesma. cabe no momento a.ctm~l.- bem 
gra.-ve, bem súrb, 11m· a a. vi-da d a. R opu blica. 

Mas, parece-mo, quo tm·á mais prestigio o 
voto •lo ap:>io 1bd·o :w projecto, patenteada<~
COtlsciench~ que o <wima o, p or isto, sou ful'
Ç•ltl'l t~ cun~itlen~çõ<~s qu e o mom~Jnt.o ímpüc • 

Nã,o vou ft~zct• pr.J}l!'ia tnento :1 rlcfcsa d > 
projccto,porquo o que crct. essencial já foi tlib 
pelo illustl'c l'Clat'll' d a, Commissão <lo Orça- . 
monto rl :~ Rccoit<L, u Sr . Serzotlelío Curróa, 
quo rlcslumbrou IJonicm esta Cannra com a. 
oração, '"Ct'tla.tlcimmcnte ínspin11la., <ll!lli 
profci•hh. (Apoiados gemes .) 

Creio mesm'l que raras vezes, em mo:
monto alllictivo e.Jm:> es to, om que a <lis· 
cuS.c;ii.,) é procipii;ul<J, pcht urgenciit. do objocto, . 
p01lor:i. um ora.tlm· eolligit• com ta.nt a fe\1ci
llatlo o propt•íotht.de ur•gumentC's tii.t> J(lgic<'s, 
t,'í,n convincentes como a.ttuel!e.; quo cahil·:m1 
neste rcdntJ, nas pa.lavra.s Ilt'urfll'iclas por• 
S . Ex., hontam, 'ill<tndo llcmoJJstt•ava <l nc· 
ces.sídado tlo se 1t.JH>i<~l' o Governo no. cl'itic:~ 
sitn:.~.çii> orn que se ouc.>ntra li Ropulllica. . 

Rondo U:l.lllli pqblic:unrmto ·~~ minhas ho· 
men;t.~ens a.o illustro Deputado :peb Po.r<i, 
reconhot:ent!o <t:> mesmo tomp) q110 este 
íllu~tJ•o pntl'ici> tem 1'oitr•, ~om rosor•v;t~, o 
sr~eríficio intch'J 1h sn:t. in<liv idu(l.lirh~tlo m~ 
defosa, do Oonmw, 80ift·cntlo a ind:\ n.ssim <L 
gJ"al·bsirn~t in,ju~tiç.:t '1110 lho fez o ~r . I:lcpu· 
l~ulo por ~m·gipo, 'luan<lo dizü\ hontem quo 
St\ o :SI'. ll :u•bos ; ~ LimtL, meti illustt-e <:ompn.
nllf'lil'n •lo h:uH~~<l:l, havia tcnh <lo t!ofundor o 
Gm·orno. 

A YOL~húo ( I <tno nlng-uom com mais m•clor•, 
nin:;uom cum rwds rlc:>IH·onúimcnto, t om ll<L· 
birlo l'clmtet· toúc•s os at:~lliC'.~ :~o GoYel'IIO rlo 
<1110 o il!usko Dopnt<ttl•) 11clo Par;~ . . . 

o Stt. ltour>Ll'Hu P.\lxXu-Apoi:\do . 
O SR. G~:JnrA:-;o JIASSLocm:n. - •• . SJbre· 

tudo os <ttiO Yis:wam dírollta.mcnt~ o Sr· . .\li
ni.~tro d:t l•'azond:.t. , .. 

0 Sn. ltOJ>O!.I'I!IJ l'AIXÃo -J Apohdissimu. 
0 Sa . GE!t~!.\:\'0 HASSWCU~;Lt- .• . com euj:L 

polític;t. so i•iontificou. · 
E ninguem ignol'a, Sr. Presidente,- quo vi

vemos em urna societ!u.dc em c1uc os homens 
valem mais po.l;ts nu;·idrtdes que promcttem 
do qu~ pch~s idéM que dcf~ndom e cnm que 
emociormm a curiosidade publica. Não levou 
isto em contu o illustm Sr. Sel'l!ldcllo espo
sando a politic<t ftnancei t'u. do Sr . Mnrt.inho c 
a ta.l ponto qrH\, si e;;s,L poHtic a r cc:!bes;m 
tL con<lcmnação publica e motivasse a. rcti
t•n.da. <lo ministi-o, um homum haveria in· 
com pa.tivol para lhe succcder c esse homom 
seria n Sr· . Sm·zedcllo, que acccntuou a. sua. 
solidariedade com o Sr. l\Iur tinlto a t-11. 
ponto qtte, ca.hindo este, 8 . Ex. eahil'hl 
com ellc. 
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o SR. S:r::azEDELLO CoRRÊA-Apoiado. I exclusiva d~J: má dirocção crue o co~npro-
. · mettau ; pedrmJs a esse homem, alhero aos 

O SR. GER.MAN~ I:IAS~LOCHER. - 4-981~nalo, a.ttrit:Js políticos, que !'orçam a transigencias 
pois, ~tremenda IDJU::tiça cru-7. c~mme.teu 0 funestas, que vcnhà reerguct· do abatimento 
n~c .. u lllustr:a.do c~lleg~ .por S.e· !g~pe . qt_Ia.~do l .u_m. p.oderoso ins~ituto de credito •. fazendo-se 
d1sse que s~ o Sr. B.trbosa Llma haVHI. até surdo a toJos os intercs~es alhows ao seu 
hoje defendido o Governo. (!'awm.) . . destino e qua lhe venlmm h:ttet• :1 porh. 

sr. Preside:n~~· a q?estao _gue se dtscuto (.4pp1ausos ~) · 
a.larmou a op1mao publica e nao deve ser rl3· , , . . , .- . 
solvida sómcnte no seio do CongrêSi!O·. Antes O Sn.MALAQUIAS Go::"'ÇAI.\ hS-Na~ apmado. 
de aqui entrar eUa agitava a ma.ss~ popu- O - sr~. GE_R~H.N~ _HASS.L?cmm.- O cheCe 
lar, interessada em todas as soluçoes ·que dessa. agitaç:ao n:.ttlvtsta í01 o Sr. Ruy Bar
aifectam o bem publico. Explo1•arla perfida- hosa. Mas o nuds audacioso talento de nossa 
mente no seio do povo. ella. tomou um ca.ra.- Patria, o inais fulgurante dos nossos or•a
cter especial,começando por afigurat•-se como dores não omprehcndeu essa campanha por um insulb aos lJrios nacionaes, indo estimu- um sentimento elevado ou sincero e sim 
lar os sentimentos nativistas. Foi por 01;1de tocacl.) pJlas paixões que o atormentam, a 
a questão mais se pre~tou á:l3 . explot·ações e ponto uc. ser hojl) o instl'Urnen to mais furte 
um jornal pretendeu tira.t• dtst.) gra~de par- com que .Jogam os quo prctm~<lem loucamente 
tido, espalhando que o Governo hu~llha.va a del'rubar a Republica .. (Apowdos e protestos.) 
Patria, porque fôra busct~r na colo ma. estra.n- o SR. FAUSTO CARnoso (com velwmencia)
gerra o homem c1ue ~evm ser po.~to a frente Não apoiado ; é uma das glorias mais pro-
do Banco da Repu bhca. eiosa.s do Bl'a.zil. 

0 SR.. FREDERICO BoRGES-Acto do Governo 
não; da directoria. do proprio banco. 

O SR. GER~rANO HASSLOCHER-Não estou 
teatando de apurar isto, si a idéa. p1I'tlu do 
bt~nco ou si desceu das cumiadas do Governo. 

Para a. discus:Sâ.l) que levanto, é secun
<lario este ponto; o que quero é provar que 
<.~ excitação promovida. sob pr~texto lle of-
1onsa.s ao sentimento nacional é sem cabi
mento e inJusta.. Acho que. a condu.ct~ d) 
Governo fui até uma. cortez1a. a:J natlVIsmo, 
soccorrentlo o banco na hoi'a da quéda, cvi· 
tamlo-ê1 e evitando que sobre os seus des
troços a. cspnculação cstra.ngeira campea8se 
vindo explorar a sua fortuna (apoiados ge
raes), intm•yindo a tempo para que ~stc cul· 
I osso que tem presas, em suas car.tmra..:'.l, as 
ma.is importantes cmprczas do p;nz, nao as 
arrastasse em sua ctuéda., nã.o as sepultasse 
na. sua ddbâclc. 

Evitou r1ue tudo isto, como um espolio 
abandonado, fosse ompolgado pelos capita.
listn.s ostrangciros, que som dnvüb :u·rcm:l.
tn.riam esses haveres, que sã.o, até c'wto 
ponto, um patt>imonio nacional. (Muito bem ; 
apoiados geracs.) 

Mas dizer que collocar um estrangeiro á. 
tosta da direcção do banco, ó .humilhar <~ 
Patria., é um absurdo. B só bojo disto se 
lembram, quando a historia. do banco a.hi 
está. a lembrar llUe muitos estrangeiros o 
dirigiram, dando-lhe o impulso vigoroso de 
suas competencias. O esforço productivo do 
suascapacidades. Chamar. pois, um ostr;Ln
goil'o para dirigir_ este banco, não é uma no
vidade, e menos um attcntado contra. o sen
timento nacional. S0mos nós 'lUG absorvemos 
um homem capaz, a quem pedimos c1ue com 
o seu talento nornu\lize uma situação filha 

0 SR. GER:M:A.:\'0 HASSWCAER - Digo sem 
temor da. gr·ita. que possa leva.nta.r•: a Repu
blica teve uma grande desgL';tç:.t ao nascer·: 
f'oi encontl'ar o Sr. Ruy Barbosa junto do seu . 
berço. (1ipoiatlos e não apoiarlos .) , 

Si não tives~0 existid.> este homem e s1 o 
obscm·o solrla.do rtuo se dcst<~cou para. rea.li
zu a obrct da. vontade popuhr, o MM•echal 
Deodoro, ti v esse tido junt J de si, ou_1 vez 
dollc, uma consl!icncia pUI·a de rupubhcano 
imma.cuhvlo pat•a or-iental-o com a s:.tbedo
l'in. de cJnsolhos sincot'v::!, nunca. teria.lll:)S 
choga.1lo <.i. situaçã.o em llllO nos enc)~t.t•al?-OS, 
filha d .1S ct•t•os do Sr. Ruy lbrbosa. 1!. e a.md:~ 
cUo quem busca. <Lggr<tV:l.l' u. emer·goncia, 
sem um ;dcvanta.do movct; c votl proYat· 
com ellc proprio que . o ua.tivismo que o 
move Cl unm cxplora.ç~'í.o, pül'que s .. Ex. sem
pre so ma.nifestou tlc mou.> cont1•ar10 ao sou 
pt·.mundamentJ do lujo, indigno uc um ho
mem superior, como c!.. . 

O SI'. H.uy B:il'l.>Js<t cst:t pretcnJowlo cmo
ci.Jna.r n. alma. na.ciona!, cspatha.tHLO 'lUO se 
dourada. •~ p<~tl'ia., intlo lmsca.r-s3 um estra.n
"Cí.'l'o pa.ra reger um estu.belecimento par
ticuhtr de credito, cujJs destinos só podem 
sel' sobJranamente resolvilos por seus a.c~io-
n~t~. . 

No embnto, era o mesmo Sl'. Ruy Barbos:~ 
quem lembrava a·J Governo que, á. seme
lhança uc outl'a.s nações, notadam;.mte o 
Chile confia.sse a chefiá do estado-maior do 
nosso' oxerclto a um o!Iicia.l prussiano ! (Muito 
bem ; apoiados.) :l 

UM Sa. DEPUTADO - Ainda. O anno 
passado. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-H~~V<H'd. en
tão sinceridade eni quem apregôa. como de-
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· grn.ll~\nt t~ p:tr~~ tU11 p v\tO VCl' un1 estrangeiro 
na. g.::.r encla (Lo sen J.H·inlcir·o Uttnco, c~·tra.n
geü•o comp~tc>1Ho, e n~o prm.>a. o mosmu p~U'<\. 
le!Ubt•:n• (1\l:l llcYonw~ coníh\.r :1 tliruc<;âo sn
promn. do nosso eXOJ'Cito, o tlCIJO;;it:tt·ü• lli
l'ecto da hont'<\ n:tcion:.d. o tlc(',: n'!ol' Ü<t inte· 
grltlade !b p:ttrh, 1.1 \nn mílit:l.t' alkmil•J , 
quolh~Yenh:~cnsinnrcomo ~ccomb:1Wpcl:t 
líandclr a., como ~c dofcudc o:; bdns d.a _n;;e?ío! 
(App/.attsos calúl'Osos c 1}J'olcngadv.~ . As gale
,·ias •rOJHj)Cti~ J>!d"tiUC.S . ) 

· O Sn. Pnlo8umx•rr.-As g.:üc••üls-,\:io 11o,lnin 
)11 [\Ui/t~~i:tl'•S:!, :t.ppl'OV:Ludo OU l'c'pl'O\-.!-UtlU . 
Vou manda.t' ler o m'tigo llo Regir!Iento, !]_Ue. 
farei observr.r si fot• nccessr.rio. 

(O St, Scr.ret<!rio '[II'Ocadc â li!ittwa do 
artig!l rlo Regirl•ento.) 

0 Sn.. G-rmMA NO HASSLOCHlm.--Pro,~cgu inilo, 
Sr. Presitlen te, opporei v Sr. Ruy ao SI'. 
Ruy, pe.tuutcando a cstn. ~rnude cr~ança qne 
é o povo qua.oto se dove 'a.eaute!:~rcontra. os 
o:cplora.dorcs de sons set~timcntos, pene~ 

· trando pe!<J. -p~rta ela sut\ o.lma o;_;·ocíona-qel, 
para r eclnzil-o a insi :•umcnto rle SHUS pla;JOS . 

E uacb mais cloquonto do C[tHJ a eontra
dicç.ão enü·e o <ela.rn:e por t' <UlS?. <Jo · buuco 
que pede a um estrangeiro pru':J. o.cceitctr a 
sua, . .dirua~ã.o e a i<\~:\ d()fendid-.\. com a:üot üc~ 
úil entregar o m•tndo do c:xerci to n um sol
dado allmnão . AiLlcla mais: o nativista do 
hoje é o mesmo qne proi.(<l ~uo ~J deve fn· 
cultar nos estrangait'OS o dil'oitn de voto :1ns 
11leições munic:i pnes, facnlinr-se lhes o accesso 
ao governo do município ! ( :Vu!lo bem; 
nJloiados ge1·aes,) 

Ningnom ignora qn~. tl a~to istiJ, prcpc-nde
rantu como é n. col<' Jlin pOJ'lll'-(Uoza., mwctt 
mais um h~:l :Z.ilc<ir•o , ~'em o sea u:.,goutimeuto , 
ser·Lll. inteo:ttmto muniei_paL 

E hm,\n. cot~tl';\ o fnoto <.lo mo c,tnl!Jg-eiro 
ser ultnlMdo Jlfll'a r1iJ•igiJ' 11111 lnnco! . 

E nuo ó tu•\o, O n:.tivist'l. de nlti 111:1 hor9., 
IH\ bem poucos dins pensava de modo di
v~rso, nilo via a hnrnilhaçã.o, que fl :t:~·p.IJ :\ tito 
nrclorvsam.~nto. lJiscatimlo o saneamc:~t•J d:t 
ci<lauo, acouso!luwa. o Oovom o a lll:l!lfi:LJ' 
bttSCl\1' no (',<;tr;\Jl gl!ii'O O Jl(!$SOill ]li-.1'<1 0 -' S;\ 
obt•a., l embrando qutl assim se pt·ocedou em 
Santos. (Applaus;s.) 

Oh t J!Ótte hn.nr qttern leve o~ seus ex
lromos a ron to tlo W<l' no que .~s deu com o 
bü.nco uma bumil!la.ção po.ril. nós, mas o SI'. 
Ruy Ba1·bosa não tem esse diroito, ello qtw 
prega doutrinas qnfl mnis dir.octamcnto eof
foJtdem as suseeptibi!iu:;deo nativistM. 

Siuto individualmente a. obrill'ação moral 
de discutir o assumpto por esta. Jace, cu, que 
de..'\('.endo de aJlernãos, Isto à, do. raça que 
disputa. a. hegemouia no concerto dos llovos, 
raça. que teve c tern um papel importante ua 
vida do meu Estado, prorulsor(l. ·de su(l. in· 

dustrh:, elo seu commerclo, !lo Sll:t agricnl
tu r,\. g não exagero dizeú·lo que l á, em 
uma pC\rmlar;ão t!e um milbito do habitantes, 
talv<·z ll<ljll qu:ltroNlritos milMmes allemães. 

Pols bem, a. deS[léito r\a. raça., sou extremn.
ti!lment.:~ b: uz:t~iro, como os que mais_ po:;;sam 
~Gr. 

Dr.r.~~n.-h rlA 1'/llonizad ,n·es ob.;cnros que so 
axcnturc.rU.ll1 a tra.z. do ben1 estar c nqui. nesta 
Brazil, initigarnm c;s seus prtciGcimcntos phy
sko> e morac;s,ao mesmo tempo q U6 se ittziam 
in;;trumcnto~ th progre;;s·J dr. terra. que o-;; 
hospedt' LL · 

E ning-aem c;ont&:;fa que o mais poderoso 
elemento de pt·ogr~sso do Rio G!'audo !oi :J. 
colouilt :ll lomã. 

A ~\l!\ fl>rÇ:l, a ~Uil- pujc··~1Ç;1. 'POdem tér ngi
bllo ~m :tlguns ,,,:piritos ll.\'entm•eil'os veJ. 
iG id•\rl<'S d~; n.b,ol-pl;-1iO, mas os rncóm os des
ce:nd,mtc!~ ue :tllcmii~s <ll.o oa primch·os a 
coin b:üel·as c ne.s~o tct•t·eno teub.o ~i,lu u 
ma:s dénotb do dos Iucto.Liores. 

Dominem peia. incus~ri~ . na coneurrencia 
com os t\('tn:ds p0vos, veuçam ll8ltl9 con
qni~tas j•nci!Je::s de tnbalho-ó o tlestino fl
t.<\1 c log\cCJ da humanidade moderna.. 

Num lhes podemos contra.r·inr a ac~•úo, qua 
e um dil'eito seu. 

ill:lS :.~bsol' vel·-nos nunc:~, in"orporar-nos á 
su:t p:ltria., nunca. r·~ creio que nem cogitem 
dhto. como não é peln. luctc~ omnw-rcial quo 
o bllõ(lliOro. visando sóm onto com ~to a. con
quist(~\\c niorca.•!c.s con;;umidores. 

Dar·nos a oxp~riencb de seus homens, a. 
praf ica quo cllcs no~ t razem dos negocio~ é 
col!aboJ·:~r pnra a obt·~ C(Jffi!llUUl do. huma.ni
lln':!c o O~llecialmsnte para a nossa. TD, si fns>.e 
humilhante, t.legmd<J.ute, ~oor.ol'l'Or-nos do Sr. 
O lt,o Potterseu, porqno nfi.o o seria o. col!a.ho· 
1':\~ão ,lo Sr. l>t', Gl\lnillo ' t'r.·rní,quo ch:t· 
mil mo~ n nó~ qu:u:rlo inompt•n o flagollo d:-L 
FOS!e buboniC<l! (.41JPltH1S•is .) 

Ond <l o uh·cHo do l'epellil' corno um:\ 
~.!Iront..:1 á nr.~sa dignidade o concurso loul, 
~~a caro o osso financei ro ~ Só mesmo o. C3pe
cultt~·1'LO , qne lutlo delurpa. para s~us fins 
inco~lllls.>avoia, no•ler;:-. ousat' ta.nto. 

Scnbore.;, a \ mica preo(!()Upaçf'vJ que deve· 
mos ter é a sorte da. l~-.:pubiica , contra. r, qual 
ainda attcntt~.m os csp~culu.dores, e por isso 
mesmo é preciso que nos compenetremos da 
nec€ss\dade üe dcfl)nder-so o regimcm. 

Ora, o S!' . IWy B(ti•bcsa, col lab,Jrador do 
Governo Provisorío, já disse nll. tribuna do 
Sen:~do que não tazia ctuestíio de fórma. de 
governo. :Ma.s nós fazemos, qneremos a 
Ropubtica, somos republicanos n.utes de turlo. 
S. Ex. ti diverso ; para. ella é indiffer ()ntc o 
só isto 6 urn pllrigo. Sim; par:t mim lllerece 
mais respeito o Sr. AndraJo Fig-neiL•n, qua, na. 
intl'an$igcneia de sul\. fé, ostens\v(l.mente a. 
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rn~e.ga n~op; fori.nndo á'; c~1nsequenebs que I tl.iscurso.!, nii.o rw doixilutlo 1ev<tr pelo enthi.i 
leva.m, ale o careerc. . 1

1 

GW.srno do momento 
Ni.ío nos det~nhamos . Je~1.ntc do bl~nto do Ante;; do din' a fJ:>.lavra. no reol'esentanto 

_se. Ruy. que aostruhe aa fc!rma p~r<-t~ll::fartFll' I 110 E:sta.do do Hio Grun.lo rio Sul; o Sr. Ger
o seu ptano e nessa. attltude üUbta bm;ca , mano I-Ia.ssloe!ler-, convido S. EK. n. retirar as 
oxploral' a mass·.t popubr. I OXJ;ressões que omjH'I;g,m com · re!Jc:'i.o á 
.. Devemos buscar, aJta véz de todos os s·~us I p13::so1. de um Scnadt<r díL Il8pub1iea., ·o Sr. 
u~senr::.o;;s, de t~clas as ospecbeulosas exllib\- ltuy Barbosa, e para, corn o seu colleo-a 0 
çues de s1.m, Val::h;Jl .' , o p!~J.no ~uc 9. anima, Sr. Mn.l'colino Mout·a, Deputac.lo pela B<~hiu.. } 
most1•a.r o 1:11-tufo qne. all1 cda, calltnrlo, ro-~ . . -
Vtndo.... . · .Tem c. p:.l :w ra o-S :·. Germano Ihsslocher. !/ 

O SR. Pn.E~IDRNTr~ - Lmnl;ro n.o nobre . ;: · . 
Deputa.do que S. Ex. não pó1lo usn.r dessétS! O.@J••; G;:,i ... .rn.:~n '> ~-ilassloeh.el" ;< / 
expr~ssões co_m_ relaçii.o a._um Scmaúor tb. Re-I \mo?.:z.í~<.eY:to ~la. a_n::nr:ao)-0 Dcrutado~ que ora:. ... / 
publwt. ( Apotados

1 
mw.to bem.) lse·dll'lge. a C<l:!•Htl'<l., tr.m deant~ aos olhos 

o SP FE E -· • \. h _ . . j cous:).. mUtto mn. t::> elcvn.rta. do que sunpl.es per-
-.. ~ a ·DIA. DE ::iA-• p l'U!:.O e CJUe G StH1 <l lithdes · ··. SP:'l. P ·,trh, pOl' QU!l'll tu lo lá. 

pGr domais aspern. · - · ·Por i~s;):· si· ~~-co~~;~t' 'do. discu~~5.o 1le ~~~ 
O SR. ~AR~OLTNO !vioUn.A ( tli.1·igi~do-se ao\ &?Slltnpto, qur; a ~lta Í\'\ter(ó:ssc;ç·t\., e;o~~a\)Ôn-m.e 

m·o.dor)-1!.. a.ss1m. mesmo, ou f{tw.ndo 1sto rosse 1 :l.lguma pahvra, quo r~ndessG pn.rocm• oifen
VG1'dn.dc, elleestaria muito acima de v . .Ex. si~·u.. n<ilJ era. essa. a intençã.o qne levava. 
o elos seus allemães do Rio Grande do Sul. nuscavo, rebater o que outras, no intuito 

O SR.. GER-r-IA.No HASSLOCHER-E~taró. n.cimn de cxpiorn.r·cm o ~~~nt i n1onto pubHco, teern 
de V. Ex.; de rrüm o dellcs nunca. Póde 08 • /0ito tle mal á H.epublica, neste momento 
t:tr, digo mal, ·cstú acim;1 de v. Ex., que (tifiicil o de V13l'tbd(;it•a, cL'iso. Não al vrjci o 
nesta Camn.rn. nü.o repreflcnta cousl nlguma. Sena.d.or, m::,s o horn-::m que se dosd.ohrn. na, 
(P?·otestos da ba.ncacla b1:.hiana; apartes. O s~·. imprensa. 
Presidente ta~ som- 0 g tympanos e 1·cclama di- Quanto ao meu collcga pela Bahirt, o Sr• 
versas ve;es altc;-:ç<To.) ~lt.t.rc ~ líno Moura., p1~I1Sv nii.o haver o1fcnclido 

devolven,Jo-lile oft't:ll;:as qne qniz atirar-me. 
O SR. SEA.TIRA.- Pe·~o a 'Pt1.lu.vra. s. Ex. disse que o S1'. Ruy Barbosa valia 
O SR_. PREs_IDENTE - A. Mesa não lY\de mais do que a minha Ilnmilde pessoa e todos 

consent1r que úgur'em no d1scurso do nobre os aHenüi.Cis do Rio Gr:!nde do Sul. Em pri;.. 
Deputado as palavras que n.ct.t.ba.m tte ser rneiru logar eu não suu allomão, sou tão 
dir·igidas, não só ao Sr . Sellu.dor rtny Da.r- brazi!eiro quanto o r:obre Deputado pela 
lJoso,, como aind<~ no nob;·o D!~ puütdo pela B<Lhia. Jil. meu pae o era. c ao lado de S. Ex. 
R,1hío •• Convido o nobre Deputu.do u. retin.\.1' n.s bateu-se n:1 guerrtl. do Paraguay pela. nossa. 
oxpre::;sões quo uson. ( Co,,tiJlúa o LwiP .. ,llo ; pat.ria. 
os 1~1'!1. Delmtrulos dei:~:(t./lt o.~ SI?US /nf/{lft'S, a Sou .brazil~~ii·o~ roi.~; não sou aUcm~o. 
mmtos t:dl'cam o M·wfor.) Devo d!ZI!l' a S. ltx. qno o nome tle allemao, 

o St~. C-11-:nMANO IL\ssr.oc 11 n. 1 ~ _Sr. Pt' r•si- quo l!lG n.Uyou, em ::i 11i:i.o ~njut•!a ~ m~lito 
ihmte, nt'w me intirnitl:l.m egtes n.parlt\.;, IÍom o;·.g.\~h:?, ter;;~ em s~~rf. :\Hmna.o ~\~M ,t?;:,se 
cslec proh~stos ; 01~ não t.cn h o medo t.lo n in- ~J, ~~~t~u2, co,_1o 1110 o. 10 ul h o de clr-sr,und~:.r do 
guem tHllii. (Tamullo, applr.wsosnas gderias altcnttw.,: . . t' . . L -

u Sr. Presidente fi·r:; sotL1" os tympanos,raclama . . ~-~.a·l;· n. _:_nJuri.~ e~.~l m~ ,:~~ol·:1.ç~:o, .n,a -paln.:ra 
aUcnçã.? c, mTo se.*lo altan:lido, dei.1.'rt a c.;r.-j ,Ü!t. ,u ,t c:vrn. ue::pi"''-o r_;,t.,> L ~~[J-linll. q ne,~o 
rlei?·a. Su.sr,ende-se a sessi'io, Depois de meia por sct• n~gl'O t<tm i.r(~!H sco~c. ~·~ _humllhaça~ 
iw 1·a, é r eaúe-,·t-.r. cs!,~, 1-ei:lamo.ndo 0 Sr. Pl·csi-l qu;md? llt o }embrai!l corno m.J_urw., yol'que e 
ti ente tlltcnçao.) e~;sa ?' ll1l·3!1Çàl~ <lo C:l]HLllOt.O e nao asslgnatar a 

ccr oa sua epiderme. 
Suspende-se :1 sessão ás 2 horas da tarde. Quanto aos aHemães elo Rio Gmnde, eu não 
Reabre~se a sessão ás 2 horas o 15 minutos os precise> l1eftJndet•. M<.1.~, S. Ex.. acha-se 

dn, tarde. ofi\3ndido porqge eu lhe d1sse que o Sr. Ruy 
Bi1ebosa. va.lia mais do que S. Ex., .isto é, o 

ele mesmo _quo o nobro Deputado avn.nçou com 
os reJn.,JãO n. mim e aos ullmnli.es do Rio Grauclc. 

--::::.Ó-Sr. Presidente (iliovimento 
a/.tençiio)- Reabre-se a sessão ; convido 
Srs. Deputados a occuparom seus Jogares. 

O SR. SEABRA-Peço a. p:~htvra pam uma 
explicação pessoal. 

0 SR.. PRESIDENTE- Poço aos Srs. Depu
tados quo usem de moc!.craç~o em seus 

E' un.1 in sul to ? 
Não foi o que me atirou ? Pois bem, eu o 

retiro e digo agora : o Sr. Marcolino Mom·a 
vale mais do que o Sr. Ruy Bal'bosa (risadas). _ 

Sr. Presirlente, estou com a palavra e 
en tonel o que não elevo ser int::\rrompido pelo 



Cànara dos Oepli:ados +Impresso em 20105/2015 11:27 +Página 14 de 28 

2G4 ANNAES DA. C,\MA.JU 

Sr. Deputado. que pediu a pA-lavra. para uma com este caso, eomo se portou naquella em1w 
oxplieaçuo t:essoal. , gencia? 

Dito isto coro relação· á. exploração na.t.i~ 
O Su.. Pu.EsJnl!:NTE-Per[eitamente. vista., farei ainda. alguma.s ligeiras considli·-
Ó SR. GERMANO· HA.SSLOCHER-Repito que 'rações so!Jre o acto patriotico do governo, que 

não tive em monte achincalhar ou nmosqui- soccorre o Blluco da Republlca, conducta. essa 
nhar a quem quer que fosse, nuo pretendi •1ue si elle não tivesse, ficaria exposto ás mais 
cobrir de opprobrio a. niuguem. A cama que acres censura~. 
estou dereudendo e tão superior, pizo com Ha. IJoucos dias levantava-se ll:a bancada 

·tanto. seguranç:t no terreno em que me acho cE>aren~e urn de seus mem~r·os 1llustres e 
que não necessito desviar-me do abjP.clo nn, debaixo dos n_ppla.usos un~nw;es do. Camara 
di5cussão para. aggredir (C qnem quer que esten:leu a mao em u:na supphc1t pam o s~u 
seja. e assim illudir o a.•sumpto ou aiogal-o na to1'rão na. tal fiagellauo pela socca. . 
protervia. Descreveu-nos os cearenses succnmlHndo 

Firo incidentemente porque estou dianta ~a. nas e:;tradus, prost rados pela fom,e e. accen· 
Republicn o.tacDda por um homem que alVPJa tuou que erQ um ped11ço <lo nos~o solo, na 
~ol1rn clllt e r.ã.o ~o\"Jre 0 b;•uco. nos~a._ Pa.~rto., o tbeatro destru~ _sce1~as de de

Disse desde 0 começo que via. em tudo isto s?la~uo. b u ppeUo~ pnra ~ sa}!dartedade da 
uma eic:ploraçüo nnte-repu·blicann. Naçao para &~ccor1er os 1rma.os. os mesmos 

· -.- .;, • que compartJlllav"m. se~:npre ua:s ~assas o.ra., etll tnes con(l!~oes, dea.nte d_o) rna. glot'ias como da.s noss::ts dores. E nos nao fi-
!Jsta, que pmtende ex_cJt,Jr as ma8_sa~ popu- cámc-~ surdos ti esso appello e comprebcu
lares e:xplor·ando o na.t1v1smo morb1Jo, capaz demos 0 deve!'. pe1-gunto: t ranspor tada. par:~ 
ds todos os e~cessos, lov.\Uto-mo eu parn outro scenar·io, a situação do Banco da Re
oppor a. essa propuganua o argumento (·sma- publka. nã.o atlmittirà um sfmtle com o in· 
gailor, rl!coril.:~ndo n ma~sa p~rmlar 9ue esse, feliz Ceará'! 
quo lhe _1<~lh em ,hum!lhnçJo rmcwnal' ept Niío a um flngello que invade a industria, 
~egrndat;no da pa~rm -por causa ó:J. nomelH}a.' podendo amanhã, si não matar pela fome, 
1.e um estra~gon•o pam gerente de u~a paralyz 1r-!he pela falta de meios a aetividade 
emprez~ particular, quo t>Sse <l.u~ quer faz;;r produdoro~ Não é 0 commercio, não é a llgri
~el~a o mstrumsnto uo su~• pa1xtw, esse n~.o cu!tuJ'a. não é a economia publica que estão 

. e .smcero _porque. é aq_uen~ mesmo que ped1a em risco~ 
um allema~_parn. cl~te. do est~<:~ mo.;or_ do Tolm·ar que tudo isto pereçaqua~d~ é p<?_B
nosso exercito, pre_.,d\~ o. d_!JeJto ~". \oto sivel salvar, ainda que com sacrrftc1o, oao 
para. os estrange1ros uus els1çoes mumC!Jlnes, seria um crime t ã.o ~rande como abandonar 
reclamava do GçlVerno que m:.ndasse Vll' 0 Ce!lrá. á. sua •orte 1 
pessoal da. Europa rara as obras tlo s11nen.- Acuso 08 ll~\·os só são tla.ge!lados pelas 
mento_ t.l_a CJdad~- pestes, peJas secc,IS, pelas innunuações ~ .As 

Nahv1stas dif!'DvS ai\o os que querem crises econornicas e tinunceir-as sã.o fl;~ gellos 
evitar a ctuedn (lo banco, é o Gov~rno <J.Ue o que piecísam ser comb(1tidos, soccorridos e 
S()CCOrre,que não o' dei~a. cal! ir em liquilh,cão, uebellados 
que não expôe o 8eu acti~o á conc~rreucia Os oppÓsit.ores i nobre conducta do G~· 
dos preteudentos ostrange1r0s. §nn; 'Of!i~S vernojá mediram as consequencias possivets 
nós_ os q11e ~~batem pela decretaç!J.O do prJyJ· da qnP.brf1. do Banco d:t RP.p nhlica. ~ 
Jeg10 bancnno para estabeJectmeutos nac10- Cnm certez~~o não ou então nêlles a paixão 
naes, os que del'~n~ew o lmnco de cahir, supplanta o senti~ento de justiça. 
lJOrque somos natJvtst~~:s. sem con.tuJo r~pll· Tivo occasião, qua.udo dj>cuti o orçamento 
gna.r·nos o concurso dedlc Hlo do extr;mgom.. rht receita de critica!' como um desast re, a 
E_' o no&so. prii?eil'o estabeleci monto ~e cre- liquidação' de contas 'do Governo com esse 
dJto qne pe~wa, _e., quando as r_a.zoes de banco, tacllu.ndo-a de zna poHtica do Sr. Mi
ordem matel'lal nao bastassem, so uma de nistro di\ Fazenda. 
ordem mor~\! imfJÕe-!los odover ~e soccorrel·o. Mas declnro hoje que si então pudesse 
E' que nao podet·Jamos quenu.r-no~_ dos prever a siluação do banco, longe de censurar 
estr·angeJro~, com os seu~ bancos_ t_l'mm- a liquidação, Jouv:.Lria o patriotismo o sabe
phantes n_lh, SI o nosso mnwr, o t:na1s lropor· doria do Ministro, porque eru tempo retirou 
tante cab1sse pdo nosso abandono. a cumplicidade moral do Governo no desaatro 

Nós, qtJe não nos nlvoroúlmos com n indi- immiueute, poupou b. R.epublica ser onvol
c:-.<ção do S1•. Pettersen, somos os mesmos que vida. em uma bancarota. 
na. questão dt~. Trindade soubemos coiD!>l'B· A uoutrioa l!cient iíica. du Sr . Minist ro, le· 
hender o no5so dever porque ahi, sim, o caso vnnrlo-o a. emancipar o banco da tutella. do 
era de lmnülha~i'io pat·n. a I>atl"ia. No em- Estado, surprehendeu, é certo, e mereceu até 
tanto, o pesso!\1 que hoje tanto se exh•em~t a critica do Sr. Deputado por Sergipe, que se 
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lliz monistn, esquecido que nesse tocante a desastre moral e pode ho,je estender-lhe a 
sua. philosophia soccorre o spencerismo que mão, soccorrel-o e é dever de patdotismo 
attribue ao Sr. Minisko da Fazenda. assim proceder, como soccmTet· o Cea.rá, qua 

se debate na mi~et·ia.. 0 SR. FAUSTO CARDOSO-Perdão; não diga 
isto. (Trocam-se varias apa1·tes.) 

0 SR. GERMANO HASSLOCifl!:R-E' um me
thodo que conduz ás mesmas consequencias 
que o outro. (Apartes.) 

.S. Ex. acha que não ha doutrina mais 
veedadeira do que o naturalismo de 1-Iaú.::kel, 
e no emt.anto combate o spencer·isrno n~.s leis 
da concurrencia -vital que é a evolução e no 
progresao que e a. soiecçi'io natural, leis que 
Spencer foi buscar na philosophia. do nobre 
Deputado. Eu não me prendo o. escolas phi
losopt..icas, e menos suu secta.río de thcorias 
absolutas, achando que tudo varia segundo 
as condições. 

o Sn.. FAU:;To CARDOSO - Esta e que é a 
minha theoria. 

o SR. GER~fANO HA~SLOCHER -Entendo, 
como o nobro Deputado, que somos uma 
nação em via de formação ..• 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-E' a minha thcoria; 
agora sim. 

0 SR. GERMANO I-JASSLOCHER- ••. um povo 
que não tinha apego ás iostituições que cahi
ra.m a. 15 lle novembro, porque não eram a 
ma 0bra, não haviam custado o seu esforço 
e sim o resultado de um con v enio, mnculado 
pelo accordo secreto com a côrte de Portugal 
sobre a. indepeudencia. 

Estamos ainda na. menoridade c precisamos 
ainda de alguma tuteUa. 

O SR. FAUsTo CARDOSo- E :são os estr,m
geircs que nos veem tu~ellar. 

0 SR, GERMANO HASSLOCHER-EU não disse 
isto; estou me referindo á tutella do Estado 
sobre o Banco. O estrangeir·o nos auxilia 
com as luzes dos seus pensadores ·primeiro, 
com os seus philosophps, os juristas, os ho
mens de sciencia; depois tiOS trazem a sua 
experieocia, os seus homens mais praticos, 
menos idealistas, que transitaram pot' es
tradas mais rwies, em meios mais egoistas o 
nós nos utilisamos delle assim. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Ce r~'est pets la 
même chose. 

0 SR •. GERMANO HASSLOCHER-E' sim. 

0 SR. FAUSTO CARDOilO-.:Nào é não, meu 
caro collega e amigo. 

0 SR, GERMANO HASSLOCIIEit-Deixemos 
isto de par·te. Eu -vinha referindo que, si 
tivesse previsto que o Banco da Republica. 
chegaria oride chegou, só applaudiria o ac· 
cordo que com ello fez o Governo, como ap
plaudo agora. A Republica escapou de nm 

Cawara Y. V 

E si o Sr. Pettersen for o homem que as 
circumstancLts indicam para. reconstituir 
a.quell?. case., que venha elle, sem que a sua 
qualidade de estrangeiro possa influir para o 
repellirmos .. 'Outros estrangeiros lá estive
ram. 

0 SR. FAUSTO CAHDOSO-Por~tuguezes, nãq 
estrangeiros ( Hila1·idade.) · 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Confesso ao 
nobre Deputado que sou amigo dos portugue
zes, set que U1es devemos muito (apoiados ge· 
raes); mas sei tambem que nada de novo po
demos mais esperar de Portugal e dos por
tuguezes. f-i} uma nação em decadencia, que 
já cumpt'íu a sua missão na historia, aliâs 
gloriosamente. Pela fatalidade das cousas hu
manas, Portugal cedeu o logar a outros mais 
fortes,que veem occupar o primeiro plano no 
scenario do mundo. 

Atlin.ntando-se de todos vem a Allemanha., 
que marcha i feente do progresso e da civi
lização. Não ouso faze!" um confronto entre os 
dous povos-portugucz e nllemão. Um é o 
passado, o outl'O o pr8sente e o futul'o. Sem 
o:trensa para. os l)Ortuguezes, permitta que eu 
trace o quadro do que seda este Rio de Ja
neiro, si os estrangeiros, como quer o Sr. Ruy 
Barbosa, viessem a governar o município. O 
port uguez cobriritt a cidade de cortiços, si o 
domínio fosse delle; o allemã.o, pelo contrario, 
havia tle demolil os tonos e em seus lagares 
levantaria. palacios. (Hilaridade geral.) 

Sr. Presidente, pouco me re:;ta a dizer. 
Vejo com satisfação que o Governo està na 
altura. do momento, e bem comprehende a sua 
gravidade. Não ncs cabe discutir o remedio 
que elle peClo. 

O illustre Presidente da Rcpublica 11ão 
ignora a propaga.nda tenaz contra esta, feita 
em tutlos os cantos. Não lhe fttlta o animo 
para conjurar_ todas ns crises e cumprir o 
seu dever. Dão a Republica. como perdida, 
annunciam a restauração. Pois bem, si tudo 
fôt· -vencido, mesmo a despeito das barreiras _ 
que os maos vão oppondo á marcha dos ne
gocias publicas, a obra uo illustre patricío 
mais valerá e os seus proprios adversarios, 
que dão tudo como perdido, deverão reco
nhecer que a gloJ•ia da sal v ação cabe-lhe in· 
teira. 

Nada mais póde aspi!'ar o chefe da nação 
si não isto, ligar o seu nome à obra da recon· 
strucção da patria na Republica, deixando 
um nome impel'ecivel na memoria nacional. 

Como meu illustre collega por Sergipe, 
permitta, Sr. Presidente, que tambem conte 

3Í: 
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umn histoJ·ia,, ou J'nQJhor Unlrtlflr~da, coHdílO. n..p(lk.1, n(:rl1 olp!;tnuscs ao l10111'aSo g~~. Ltr i 
nas muita~ que se (:ontnm na i\ilmnrrnhn. C!a rnp::~ Salks. . . 

0 Sri.. FA usro C,\f<::JOSO - A n:inlH\ Ó J11ú.Í:1 clà~,ll~~~:l;~~~~ Ó.:z~;\ ~~;a d~vg ~~;~~~~' i2;~~~e~l~~ 
lenda.ria; é do temro do E)lheso. _, 

1
• • 

o no\.rre Dqnltd.-.::>, que ainu t1 honter1.1 ... n.Z-lll 
O Sa. GER~rA;;:o I·fAS>WCHER-A minla1;Ko uceJ•IJas c g;•:J-· cs comurnB o ncc: :u;u.ç;>:lS :1n 

sei Je que tf-nnpo é~ n~:~rrl <JD.t.lo !je ps.~soa. O Prt•sUente d<l !~t~pubilcn,hr~ e h~ \· n..ntar ho~~u~ 
paiz jt't não oxiotc, desupparec;<;n consutnrc\o nas. etl'.N~:· :.vnwos em liomemtg~ru no pn
pelo tempo ou pnr u:n c:ttacly~mo. Oov<Jr- ltl<oiro M~>:.: lolr:a<lu d:1 Naç~t}! 
no.va-o um rei, que manuara el!lvar r.m ~eu :>ira, Sr. Prê•:,.identc, d<,vo dn.t'I'nrab\ons r·0r 
ll.alacio uma torra, P: la no Cl!lio. prenrlcr,c nm Gsl!\ c<h'\Ltista, enl 4!lllnr~.,; devo rcgor.ijar
s!no. Mas nmlc~ mngtto!n OU7t,, toc:•r esse nw 11~Jl' V<lr que 0 nobJ'C Doputa,] n qufl,_ ;w•ll:o, 
stno, sempro Stl~nr.;oso, lll"ll(jnn:Jtc os anu,1~ lJont'-'lll, :lifir-ma.v:t quo o Elustl',:, Si'. Ml!llstro 
passa"><lll por cima d·.·llc. 1la. l"u,zerl'la, obcdcch\ lW'l ucenos da City, 

Dizia. o t'ci desse estr.who püiz (\llC só no 

1

. tenh:t vi1i<\O l.io}J bater· 'lo.lm:~s 0. escol h~ ti o 
dh, na hora, no instante em quG s~ ~~mhse uul_ estrlln"eiro vam a ~llrecçL'lo d o u~,,lCo •h 
verd~~.deil"i\ffi~nte f·dir., inrín. ültvTr o sorn do Reputillca-.t' 

· sín~ sHenc_ioso._ . l' • """.!. Não p::~êt·~n·:~o e uem qtY:ro~ Sr .. Pr3~idcat.e, 
Ja vellw, alq_u~bra.rlo, sen.Iu o mo,tat~tl<c fa.zer ~ctn!JG.ço 1·s; porque, st qurzeSS\3 f<\ l!:ol· 

que a sua r~or·a ?~t1'€:!lli\ chngTtYO, : A not1c:a HS, podel'itl.. rflt•St!··.~1r a::; contriH.H :_~õ;..,s dv nobr·o 
correu que o re1 Hl. mo;Tcr, e o lJüi'O :'~<:uÜiu o~onl•<tlo p~lo H.1o Oruwl·J rlo Sul , :!S q lln cg, 
pal'n. as cel'cnnia.s do p;~lacio, c ali i lamentn.- entretanto, nful bn.sta.riam pn·a q nc S. l<~x. 

· va-sn em alto~ brados, chot'tlnào a lle8graçn merecess~ 0 epitheL:' de- üeSlJ!'G>.i vcl- (Jile 
que llle occorwt ele pct'dcr o sMl tober.-:.1>1•) J:wçou sobre ,, pesõoa do l:'1tmdo Sem.'!or· 
tua bom vara eHc. pdÓ, Duilin. 

Ouviu o moribundo aqu8Ues c\amore , Potlet·i~• 0 com v a:>ta."nm, m ostl'ar e d.:.· 
desper-ton n.og soluços th multidüo e pel'gnll.- mou~trl\J' 'que essn. tloutl'ina, essn bandeira 
tou nos qus o oCH'cfl.vam o que ora :.qwllo. de ex:\·~erado Halhism o t'Dl lt,•ste3.da a lle rell· 

E soube então quo o ~liOl'ttvam, que jit a :lida pOi' aqtwltv ()UC pro~a>a. que os estl' ::m
sa.udn.de nn.scm n:) cc>r••çuo do ~cn povo, qu0 geir0s sJ sa recebem ti bala! ! ..• (P,·ol~stas a 
elle i11 deixar•. Í.r;l!r!es ~~eliêmen~es inlenwnpem o o<·atlo1' . ) 

A su<l mão_ tn:,mula, estendeu-:o_e c procurou ·se eu pret,1nJ.esse Ntalbt', r ocor da.rí11. 
a corda ~o smo, que s~milre 1\c:am mndo !lO aq•.:ella cdeln·e r,1,nca, em q11o , )l tl l'tl. cmnba· 
campanarw, a P"li\· pr-,men·~ vez o SLliO lan- \t0 L' 0 Governe do uenonwr ito e honrado 
geu. Si'. P;·wlent'~ de l\Ior::.es, prec:iS!lmm S!l'.lS <:L'l· 

. O momrcha, ao _mc;rror,. tinl1a li'lo? mo- Yt.!l'~"- rio~ expiOi'lH' 0 ~<a"l.iá.mw . (<1paiado~, 
mento da verdar1en\c, felicuJt\de cub!çuua, aparles.) . 
era essa. a. certcr.o. ue sel' r. mn.•lo do seu Encontmriamas em toclos r•alp1l.Vets o. ex-
povo· . . . tr;,m:<linarias cont:·a•\ir;çõe;, o , Dem }lOl' ISto, 

O Sr. Pl'eSldcnte r1~ RBpubltc:J., qtJo astm·e m8r ,:ce·:'inu1 o epithel.o de tw·t1r/i1\'. . 
::\essa boea de CtUe fu.l!tt ,~_ ltNla-couquiste so eu ([llÍZG.iSü intl i~· üJ q,\l i zo. !' , ap on b;.I' In. e 
a saurb<lc eterna tlos brazilcll·o~ por hcwm· l''mbr~t·ia 0 1Hoen li mcnto ti .. :~ nol1l'e Df\pnhulo 
coll:IbOr'l.do para a l'ciíeid:ttlr! do Hr:tziL pe!o Esl-;\i\o do Rio Gmnde tb Sul , :\. qnem t'e · 

(Muito be;n, 7Ja./.m.as no ,-eâlltu, O orFtlo•· d \~pondo, li untem li• Z'llHln g ra veH. ~ l_cemend .. s 
C!HllprimeMado.) ' !\.C<;llS[I,(;ú~;; ao ill:Jstr<~ Sl' . Mnn str o rit; F fl.· 

I 
;\Gnd:J. o lloje ~;;c;um i ndo po;;içilo CiJUtr·.trw .. 

O §r. Seabt'i"->. (Jlam HtJW cxplicaç.t2o 0 SR. FRl~I>EJUC'i B_oRGilS-.\.consel.ha.:!o llelo 
pessoal)-Sr. Pre~tdenle, pGncns p:liiWii\fl, lJ:\lr:ot.:sn)(). (lia out ros e<parlcs. ) 
mn l't~ sposto. ao nc. bce Deputr.do pelo lt1o ' . 
Grttn•.le do Sttl.. ~ O SP.. SBAHHA-E qun ;;c ntinwn l.o _acon~e-

NKo teria pet1ido :. p:~lavm, cer·b;wmtn, lli:tv!l ao nolJ!'I: De [)ut at!o qtl'l_t: do ll~ u!9,s athr-. 
nes.te mom0nto_, si :t.nobr-o terra !!tie r_·,:pre- \ m(L:·.-~,_ qne ~ hormvto. Sr. M!ln6tro (,a, ,,azomla._ 
sento nesta Casa não deve~se julg:u·-sc .>er-ia. e sen< f,,t;ll ;t ~lcpubh~~- ~. . . 
prorundnmen to offenr\idn, pcla.s pl\Javws in- Pm· que n.a.o attri~mr no ,;au p r,tr1otlsmo 
juriosas do nobre Deputwto pelo Est:tdo do a ncttnll n.ttttude elo lllu st:rado Sen atlo r pcl'\ 
Rio Grande üo Sul, dil'igidn.~ a um notavel !:la lua~ 
repre.,enlante do Estado dlt Btlltia, no t;ena.do 
da. Repubiicrr. O §1~, Fal38 "ta Cu..rdos u inieh o 

Sr. Presidente, todos ronhe~~:m a minha seu discurso pedmdo :pGl'missão ao Sr . Pre· 
n.ttitucte e a de mous honrau~.s"·mpanlleiros sidente para, antes rla sér'Ie do :.;_aci?cinios 
dl:l r eproccntação nesta Ousa., r;n defesa tlo q}l('. tem tle 1\~o.envolvl}'.' om relaç,to a ma 
GoYeJ·no d,, H.cpuhlieo.; núo temos l'i\!;":\tmulo, tel'i:t ~uc Q ·tv~,z ft t t•ilnm~:• dizet' alg umn2. 
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nalavras :i rGspeito rJo que re:feriu o Sr. Gor
inn.l'O Ha:,sloc!wr, l.r<l.tando do Senador Ruy 
narbM;n.. Pód.o def'~:!H.!er o Senado!' bt_lh!au?, 
pm·qne, qu:ln~o S. t•.x. tomc:u a. ~1.. n. !rlea ao 
·voto estrn.ngen·o un. esplwra mumc1r:mr, pohts 
columnas elo seu jornal-'-...1. Impren::a, o ora
dGr', em ClÜJ'a J.'ollw., o cnm1J,I teu. 

~U.o se póde -.t"~rgnil' o Sr·. Ruy B.u'i:osa cJe 
r.xplorn.dor llo nativi.smo, conr.lemp.ando a en
trada d0 um allemiio em um banco de c;·e
ditu mtr:innul lign<lo n.o 'rltesouro, pelo fs.ctc 
tlc ha.v.et' t\Comeihado q\lG um general es
tr-;·,ngeiro viesse ensinar t<1.cticn, estrategica 
110 nosso exer·cito. Nilo é a m~;snm coam: n. 
adc da g-uel'ra ]Wecisa exercieio c os exer· 
citos americi\nos nã.o 8e po1\em exerc1ta1•, J!or
q ttd n. guerra ó u in a co usa rara on tre nós. 
I·~· diff(;rente !Juscar-se um estrungdro par·n 
ensinar-nos a commereia.r-, a nós queovivemos 
presos nns lides CélL•:~mel·ciaes, cconomic<J.s o 
lÍIHil1C0Íl'<\f: , ~o 

Pelo facto do St'. Ruy Bal'bosa desviar 
mnitns vezes as suas idéas tle accorào com it 
evoluç~üo americam~ , ni."~o 11óüe ~or taxado do 
Tar-tufo. 

Pelos argumentos do Sr. Has~loclwr, o or;;..
<loP poderia dizer a respeito do SL' • • Julio de 
CastUhos que este illnstre l_~razileiro, que pro· 
lenüe cs altos c:: rgos na :Naçã.o e qt!f~ tem o 
dil'eito de pretendei-os, uão podin. ficar silen
cioso no seu l-Gstarto, d:;;vit~ vir paeticipar 1lus 
grandes ludaB, em seu posto, no Sc-no.do ou 
:na. Cnmara. Quem raciocinasse, eoroo o sou 
eollcga riogt·a.udcns~. podoria conclui r que o 
Sr .. Julio do C(\stilhos tem receio ele uppu.
rccer. 

O SL'. Ruy Bul.:o.sa, a qnem o ora.dot' lc:n 
combaticln :por ser sou ad.vur:surio no terreno· 
1!a.s idtias, sym1)0liZ<'L o pensarnento 1la lei c 
do direito. (:1poiw.lo.<r.) 

Estn é qne ten1 sí:io o s~n papel na. REpt:
l.~lic:l, o~:;te l'ui o ~eu papel mt mona.J•ellia, 
portanto é justo quo se l/i(< 1'Gloí'em :dguns 
1\esvios, pcr·que não ha. quem não os tenlla. 

Co:?~et;;t\. ft tr·a.i.al', em seguida, do projccto 
qucJ I:Hlllda. clcpositllr um milhão üo lastro, 
que gnl'ani.c n. no:>sa moeda, no lhnwo dn. Ru· 
publi~:a, e mnh; que cmitlo cêm E1il contos 
om apo!iees a :3 ''/o. 

E' " unico D('putll.do <~ combater este pro
.iecto, scl'ú. o uni. co a votc.tl' contra. elle~ Nfto 
~;a be. O qne sabe ó que ha lrtntn. sincerulad~ 
de sua púrte, r.omo da. dos Sêns collogns que 
sustontnm o sou p1•ojecto. 

Deseja eirc'ut.nscrever-se o mais possível aos 
factos e no:; numoros. 

Estucht lmgament.e, fa.r.cndo considet'ações, 
o bal<l.nço do Banco da. RopnblicOt, especiali
zando a.s suas di.vidn.s para com o Tlle::;ouro. 

H.ofcre·se no contracto celebrado, em 18 'lle 
ma.io ele 18!)7, :pelo banco com o S·r. Bemn:r

i.no de Campos, entã.o Ministro <la Fazenda 

do"Br. Prutlen te ue I\J(;J'i1CS. Pol' este a eco reJo 
dispensou-se logo, IHL divida, a r1uantia de 
2l.667 .OOC$, il.cando, pol'tanto, o banco de
\·edol' d.e 15').191 :000$ apcuas, vor urn favor 
de Theso.niro_, atim de evitae crises que se 
daivat'inm do estsclo-do bnnco. 

I-I ou v o depois mn cncon tro de contas, pelo 
qun.l o ha.nco ficou devedor de \H.670:ü90$ 
sóm e:n te. p,Jl·ünl to, só lucrou o banco com 
es'to encontl'O de contas. 
· Dopais quo o Sr. Prudente de Morncs sahiu 
!lo gove1·no, o eslt~do 110 h::tnco melhorou de 
tal fór-ma IJUé ns suns ncr;ões, que em 1896 
estavarn com o depr:eciamünto de 50 °/o, subi~ 
ram :l.O par. . 

No r.ciatorio s0guinte do banco a.indo. se vê 
qtw por encontt'OS r1e novas coutDs bo.ixou a. 
divici~~ á quauti<'t dd 81.000:000$, h~wendo 
vo.utagem pa1it\ o Thesouro nosso negocio. 

Tru.t<i d:1 oiTerta que se fez, no governo uo 
S;·. Pruc1c,nte c! e Mot•ues, dn. vGnda da Com
pnn!Jia S. Luz8,ro c S<::'tls pertences pela. 
somn:n do dous mil contos, otrerta que í'oi 
rc0r::ibda paru, cntrctunio, no actua.l governo 
opernr-:: e pelo va!or de seis mil contos. 

Estnch os c!i:fl"e;:'G:ntes estrdos por que foi 
pnssa,ndo a carteira de bonus elo ba.nco, que 
ascendeu i impor·tancin. do tres niil contos e 
diz que, h ~werdo sido ap1.na.s gastos 600 
<:ontos :parn. o ro.::gate do p.:~.pr:l-moerla, o 
restante, 2.400 contos ficara.rn nos cofres do 
Banco th Republicu. tlínda, nGturalmcnte, 
por auxilio do Governo aetual no dito banco. 

O debito pt'imitivü ele 180.000 contos foi 
líquí(hdo ele n.ccordo com u iuteresse do 
lJ;IIlr-o. inter-esso que foi no ponto de dar-se~ 
lh·J 8.51JO contos por umn. companhi.n. que o 
Govorno passado I'ocusar,~. por 2.0UO contos. 

Coutinüa ;;inda cn: n:linucioso e detn.lhD.do 
cstur.lo dns l'l1as:es por qu0 foi pn8.3ando o 
lhnco dn. ítt•pntJlica. 

Si o banco nilo su !'nl vou, nü.o púdo evitar 
a 1lebacle, ;q;ezar do toJos os fiwores recebidos 
o tendu as suas acçôes subido no pnr, urro o 
fará. certa.monle ngoi'U, com o a.uxíHo com quo 
o GovDr·no vao soccorrel-o. Si quando as 
n.cç~úos c:,;tn.vam <\o par, o lw.neo rolou de 
qui:cla em quoti:l, ogot·a ó fJUe se vue snlv;n• '? 
Nüo! n quo so V;le :>:1lvat• não é n. !>oluç;\o do 
Bancc) da l~epuLlic~t, é outra cousa., o quo 
vc.e pl'OV<\l'. 

O 81·. Ministro da F:\zeu:lu. não se Pl'úpüo n. 
s::~l val' o bauco, porque não póde pt·cleuder 
sa.lvttt' um cado.vm'; S. Ex. sv.bo que o lianco 
estó, morto o não pócle reviver. O qne o Sr. 
lVlinistco quer é o soguiute: assume por· este 
ou lJDl' aquelle mBio o compt·omi::so uos .debi
tas e outras resnonsahilitlad<:s do !Junco, li
quilla depois O seu actiVO e O b:mco não tGm 
mais direito de entrilr ne8ta liquidação, por
que todog os seus direitos dcsappureceram no 
novo compromisso-; que o llanco vac tomar 
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com o 1'1Jegouro, su1·gindo entUo o plano de derrama.mento de Sll.Dgue nos dons exe1•cltos 
S. Ex :-o b:<uco de rcsgnte de patJel-moedn. , irmãos que se b:\tia.m; e'V"il.itnJo que o braço 
Refe re·se depois a os capi tnes que este banoo assassluo de ~larcelino Bispo consumma o as-
1m d e ter . Eassinato pol!ttco, planttt msteirn que ger· 

Es ta1Jelcce o parullelo enti·o a idéa que minucontra as tyrannias . E.Bto nnjo da vi· 
a.ttribuc ao St·. Min istro da. Fazenda com a ctorh\ varece t&r desa.ppa.rer.ido ngor a da 
que t&\'O o Sr. tucena, que · quiz fazer o pa.tria. brazileiru; mas, oão, elle occultou-se 
Bo.nco de Credito Uuiversill. As duas ideas, npenns. . 
diz o orarl or, são igua(•S, rep1·e>entnm a V~e calar-se e sentar-se certo ue que o qna 
n1csm11. opet'aç~ econom'c..~ e financeira. se v:Je 'lotar não é um projecto para snl va.r a 

Vê-se que o Governo não tem u m plano lo· Republica. O que os h\ na con~c i enc(a de todos 
g ico, não sa.oo p~ra onde V!\ E\, u a prova é é ·1lle o osquire dn Republica vae pa.>s:tr para 
que ltontem apresentou un1 projecto dPposi- !lar lo~ar ou ó. monarchia, qoe nos 11.bateu jb. 

. tando u m mil3iio e h je mr.nd<l. u ma ernenua o caracter, 0\l Íl de&Jggregaçõ.o em pequena~ 
emittindo cem mil cvntos em ap~•l l cea a juros .p.ür ia.s. (N <Io ·apoiaiUs. S ussurros . Apar tes 
de 3 •; . . do Sr . Ser:m lel!o Corria.) 

O orador diz quc tloounciou da. tril·una que, Si estes f~ctos não se dtJrem, teremo~ a di· 
i'ei tases~a~ operações, fat almente dar-se-hiam ctadura.. Nós estamos a provar que pr~cisa
as cort•idas e h~wcl·ia banca rota. mos da ospa:do. pora r emodelar esta ma teria 

O depositante acceitnránpolices a 3 ' lo para inrormc, paro. .que della saia o povo bra
.rllpresentar o seu dir1hoiro? Quem as sub- ziletro . (N<io apoiados.) 
screverá? Refere -se ao tlireito de governar existente 

Esta operação reduz-se a pnp el -moeda e é na lnglatorJ'a. 
feita pelo Sr. Ministro da Fnzen~a.que rn;mtl:!. Termiua o orador dizendo que o amor q-ue 
queimat• o papel-moeda . lig._. o pae no !i lho, as gerações umris ás ou-

Quem subscre,·era ns a po!ices do cmpresti- tr<Js é que JlJrma esta concatena~láo. em que 
mo, o!csde que o d~posilaa le não as aeccite ~ tudo se funda até á. con~cienci" huroao&, que 

Trata do modo por quo U!em sido resga- ó·o ponto de chegada da. evoluç..'i:o mecan ica, 
tadas as apolicrs do empres limo dn 1868, cég-.1, inconsciente, rata!! (Muit'> bem. P c.lmns 
pelos ministro~ do. monaJ·ehill. e drl Republica nas galerias . ) 
e atit>a·se a longas consltlor~çCles a respeito. 

Diz o or~Jor ter o di rei to de perguntar o O Sr. P..-es idente-Por occnsião de 
que toi í'eito di!. quantia do 180.000:000$ da manifestaçõtts de applausos ao Sr. Fausto 
dividt\ inicinJ·da Banco da nepu blicn, que o Cot·doso, qun.Ddo terminavn. o seu discurso, 
Governo do Sl'. Prudente liqttillou por cn· hou ve manirestuções pa.t·tid\\~\l~s galerias,que 
cootro de contas, fa.vor;n·el ~o banco, que o irromperMn em pa.!maa aS. E:x: .; declaro qua 
Gove rno do St•. :Gampos Sal tes entregou ao o Regtmcnto não p•lrmitte m11nifest ações das 
banco em troca de quatr·o roi! o tan tos.• galerias ou de pessoa s estt·a uhas iJ. r epresea· 
Porque estó. on tiio quebrado o banco, s i erse tação desta. Camara. e que, no caso de reinei· 
dluhoiro não sahiu olelle? dencla, a. Mes•~ mandará evacuar ns ga• 

Vamos ter futr.lmeutíl n quecla do. Repn· lerius. 
u!ica. porquanto o Sr . Preitltlentc da Repu· 
blic!l. acha qu e el!a será arrasta.d~~o na quã:la O Sr. Dino Bueno (I)- Sr. Presi
do banco. O banco nüo teru mais salvação. d~nte, quando ha tres dias ouvi o nobre 

A um aparte do Sr . Sot'ztldcllo CoJ•rêa, diz Deputado por Sergipe, que aindtt agot•tt 
sor este seu co!lega "'o a ll tor d't trto1·te do acab.\ de ll09 arrebatar com a. sua palavr~, 
Banco da Repubiica, fundiudo o. levantei me e exclamei, dirigindo•me a S.Ex.; 

A novo apat•te do mesmo 81•, Deputado, diz -sempre etcqucnto, mas sempra apaixonado! 
refer!r·se ao banco que seu colleg,, quer crell.!\ Tem oi-o ouvido, Sr . Presidente, ha tres dias, 
o Ba nco do Resgate do p,,pel, Moed,>, do qu;;l tenho-o l ldu no I>icrio do Ccngreuo e venho 
vae ser director o Sr. Pettorsen. Talvez qu e oind~t h oj e t•epet it• deanto de S. Ex. o d~ 
o orndor denuncia ndo o cr ime, e lle não se ve- Clmara a mesma. excla.maçã.o: - semprc elo· 
r iftque. quente, m as sempre apai~>Wt~odo! 

Nã.o dá. o seu "lOto nem a.o projecto, nem à Felizmente. pl"lrn. as boas 0!\UUS,. quando 
emen da, porque elles "ão mnto.r a Repubtica. porventura e llas tsnha.m contra si o talento 

Mostra. o alljo tutella r que sempre tem es- e a eloq ueoela. do nobre Deputado por Ser~ 
t ado ao lado do Brazil : trazendo as náos do gipe, feli~mente para. o ca.so presente, feliz
n osso descobridor ás nossas plt1gas; revol- mente assim é ; porque, si pela e loquencla 
t ando um príncipe contr·R ns ordens paternas ·s. E~. arrosta. e convence o audltorio, p~!a 
para que se fizesse a: nossa !ndependencia; paixtto põe os seus ouvintes em guardi!. 
operando a Hberd ade dos escravos; funda ndo 
g, Repu\lHc.'\ entre risos e Gores; evitando o (1) Este discurso não foi rovisto pelo orador. 
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contra. as suas palavras. __ E' o que tem succe
dido nestes tres dias, em que temos ouvido o 
nobl'i':) Deputado, em que a sua palavra. apn.i
xonada, como ainda agora, quando eJJe nos 
acabou de pintar a pn.tria á beira do abysmo, 
do retalhamento e da dictadurac, teve r<lSgos 
de tanta eloquenci~. 

Ainda agora, quando S. Ex. nos vem dizer 
quo o projecto que está'- em discussão e que 
vae ser :votado pela Camara ê um projecto 
que mata e não um projecto que salva, 
tenho razão pnra dizer que a paixão, com que 
S. Ex. se. revela, compensa com vantagem o 
valor eo poder da sua eloquencia. 

Não, Sr. Presidente, não se trata de um 
projecto que mata, mas de um projecto que 
salva. 

Eu posso trazer esta affirmação á Casa1 
como ella, já foi trazida pb!o illustre relator 
da Receita na Commissão do Orçamento, que 
apresentou hontem o projecto e hoJe apre
sentou o additivo que esm em discns:Sã.o. 

Eu devo. Sr. Presidente, dizer algumas pa
lavl·as relativamente u.os motivos ou á situa
ção que determinou o projecto que está em 
discussão; e devo fazel-o pura explicar o pro
jecto que acaba de ser atacado pelo nobre 
Deputado por Sergipe; devo filZel-o parares
ponder a S. Ex., que .i à. duas vezes me incre
pou por não haver acudido ás suas Drguiç-ões, 
feitas ha tres dias, arguições com qui) S. Ex. 
fundamentou um requerimento de informa
ções, ap1·esentado á Camara para por clle se
rem presentes ao Governo. 

A Camara recorda·se da noticia publicada 
em um dos orgãos da imprensa. desta. Capital, 
que deu motivo ao discnrso feito pelo uobre 
Deputarlo por Sergipe. Eu não desejo tomnr 
tempo á Cama1·a; não lnrei, n.Jm apresenta
rei á Cama.ra, em todos o:; seus termos, tL 
noticia, a que acabo de me referir; simples
mente inseril-a-bei em meu discurso, quando 
o publicar definitivamente, porque desejo que 
ella figure nos « Annaes >>, como uma ::wova. 
cabal e decisiva da paixão com que o nobre 
Deputado se tem enunciado relativamente a 
este assumpto. -

Mas os Srs. Deputados conhecem u noticia, 
os te1·mos em que ella foi concebida,.os ter· 
mos em que ella noticiou á cidade do Rio de 
Janeiro ns difficuldades que se achavagt no 
momento assoberbando a praçn. e o commercio, 
difficuldades que h::t muito tempo estwam 
sondo determinadas, desde que a oscillação 
brusca do cambio lançou a perturbação e a 
desorientação nos espíritos mais bem escla· 
recidos e or-ientados da praça do Rio de Ja
neiro. 

Desde esse tempo que as difflculdalles eram 
conhecidas de todos ; e o proprio Banco Alle
mão, confiado á competencia que me parece 
hoje indiscutível, do Sr. Pettersen, :::;abe a 

Camara, luctou tambem com diiliculdades, 
teve os seus momentos difflceis a ntravessar, 
p;na potler de pron·tpto attentler ao vulto 
enorme das suas traumcções. 

0 SR. SERZEOELLO CORRÊA <1a um a.parte, 
0 SR. DINO BUE~O - Essas difficuldades, 

St•. Presidente, se foram dia a dia accen~ 
tuando; os estabelecimentos de credito foram 
resistindo; e aquelles que n_ão tinham os 
mesmos recursos das poder·osus caixas estran
geiras, estal.Jeleciàas na nos.sa Capital, aquel
Jes que não tinham caixas matrizes a que re
correr, para dellas esperar o auxilio de que 
purlessem carecer, esses se vü·am natural
mente em apuros. 

Foi nessa situação que se viu o nosso Banco 
da Republica em prineipios elo mez correnté. 
Em tal emergencia, Sr. Presidente, a dirc
ctoria do Banco da Republica pl'ocurou eu
tender.se com o Gover110 para Jbe expôr o 
melindre da situação, as rliflkulclades que na
turalmente ad viriam a prnça e no com
mercio, pelüs circumstaucbs especiaes em 
que elle se :vi:.1 para operar as suas tran~
acções. 

Ess::~s difficuldadcs foram tomadas nn, 
devida consideração pelo Governo, cuJa soli
citude se tem revelado e dc•mnnstrado dia a, 
dia em todos ot> di versos pel'iodos da adnü
nistração que vae atravessando. 

0 SR. SERZIWEI,LO Comcf:A.-E nessa occa
sião, agiu dentro da lei. 

O Sa. DINO BUENo-O Governo, sanhor das 
difficuldades que tinha. de combater e não 
podendo, pela sua enorme responsllbiliclnde, 
cruzar os brDços, procurou aconselhar-se, 
procurou ouvh· as Cu~as do Congi·esso, ['Or 
interrnedio das suas Comrnissõe~ respectivas, 
procurou ou v ir as pessoas que putltlssom ter 
alguma orientação lHL praça, inspirar algum 
remedio tle salvação, no momento que sa 
estava atravessando. 

Ao Governo, St•. Presidente, a L1irectoria do 
Banco da Republica rerlía o declarava que, 
sem a emissão rle 50 a GO mil contos de :pap~l~ 
moeda, as dilllculdwles não poderiam ser con
juradas~ que esse era um remettio ext1•emo, 
de q uc o Governo devia. lançar mão, porque 
para os grandes males os grandes rernedios. 

E si nós por disposição ele lei não podemos 
emittir. si o Governo não póde lançar rniio 
desse recurso, póde,entretanto-argumentava 
a directoria do tanco-:-vencer as difficulda
des, salvar a patria, sn.lvar a naçi'!_o e sal·· 
:vttr o paiz, ainda, que parn, isso fosse- neccssa· 
rio assim proceder. 

A Camai'a dos Deputados compt·chendc 
a gravidade do passo solicitado pela directoria 
do Banco da Republica. 
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270 ANNAES DA. CA~LI.RÂ 

A (l;;.marn. dcs Deputar! os recor:l:1-su da \ O pre2idcnte d lt <Lir•ectOi"ia do fhmco rc. 
st~ppressão ~la_ autorhaçõ:o, Olll:t'Oi'<J. ci:I ~pond~u que talvec: o. Sr . Pette,·scn pt•d~.•se 
VJgor, da emJS:iuO da Ll~-\lEÜ· m<.lcdR l•M;J. ~<lC· '\JC»~U t\3 úlf/kt•ldco,les . Dcanlc; t1e>t.(l. 1\1· 
cor'!'Ell' as nece5sith\(les tla pr·:t lJ:\. A Cnnuwa 1 spo.<:ta, er;t m1tul'rd q ue o Govcl'no c a. Di· 
dos Ü()patados conhece c> contracto o a õ' rêct0ri:1 do B•t:J CO procuc>;wsem entend-~r-iic 
accôrdo de I.on:lres, do r~cn-!ing lo(tn , em Yil'· com o Sr. l 'i\'tlm•sen , e umv. conl'e l'enr.!a !'ui 
tudo do. qual o Hr<Ü;íl ~ 'ão J'Ótle emittir, o ao l'ealiz:ulo. nn palacio do Governa entre os 
contmrw... Sts,. Presidente da Rept;blisa, 1\Ii ni&tro da 

Fa%cn 1.b . e a :firectol'i<t do Banco, assis ti w.io a 
e! la alguns distinctos- ca!l 0i~ ~!.S que n1 li se O Sll. SERZllnELLoJ Con.ruü-1tpoútdo. Devo 

resg-a.tar o não cmiltir: ú <c·sb te. impo>ü,,ã~ 
ar;hü.'"V<..U':l. · 

O Governo intcl'pG!loa o Sr . Pettcrson ,i, 
O Sn. DtNO BUUJNc- ... deve r~H;:;:o.t~!' e com arweHo3 t\!CUl'nO s . qu0 e lio lho lhlil üt dill', 

não omittir, como muito \J~m 1l\z o ;:,uhre e1'a c;' p;lz .Lhl venecr a ~ d\HlcL1lLinths coru qne 
Dcpnta.do. ~e sentla. as.sobe.r1,.,ula. a ditcctot•ia do H~U:f!o 

de um coatr<~cto f,n•mul. · 

O J'Gllledio, potbnto, p:H'c'Oi:). iltl[JOS>Í \'C:l. dLt Rejwblic:1. O S:'. l'otter·sen tomon em corl· 
O Gove.rno conferenciou com it dir'eec·.n·ia sidm·;t<;ilo a p:·opQ.:; !;a, que JhD on1 i'<Jit.a o d~· 

do B!.lnco ditltepnbl~ca, o pednJ.·lht~ que 1110 1 ciarou quo co:n t.~os t·ccu csJ~ \""·:!ll t> ;ria t\.S dl i'~ 
indicasse qualquoe me\o li,_, s:llm~ th dilllc:!Ji· llculdau€s. 
thtr1e, menos o que !'oi nlvlü·atlo n <.~. que wc De:mto dcsh :)líit•n;a<;li.o cn.tegoric.l, fci l1 
referi, porque o l:iOVt1rno nJ:o podia. e;;t:.cnt'l t-o 7 por ~vJ.ue!le Uanqneit·o, 1·osh1 v~~ sór:ncn ~e qu~ 
não só peht prohibiçi\o, c·,mo pel<J. lea ld~,,Je do f.G lh!O cló:;';e oatr ,Hh; m1 dil•scç 'lo ,lo Rwco 
contracto com os nos.~os ct·odot·cs estr·o.ngd- d;·~ Hcpuhl!ea. 
ros. 1\mi:o ouvirlo d iwr Desia Cn.sn , :Unr!a ll on· 

A dü:tcta~·1a d·J bt\l1CO, Rr. P~,e~~d~lrte,. tc\n, (luvt ú Sr. De-p. \i.b,;J.ü>:\'3 Sei'gl.pc a!Hrroa1\ 
declarou ao Go\·ernn jnlg-1\1'·~:: insnfJi;;ient.c / tnmilcm ou vi tlo nobl'c Dopntn.do de Pernrinl· 
pna co!llbn.ter 8-S diíiictlhh:Je,, •. '~s,lc o mo-- IJ;:c·~, !l:J. occnsião em que lll'Cto~tava con t.r" 
1nento que não lhe fOS$C d~ldo o l'Ci!U~ ~u 1wr· ~J, ~-, :~.!_ii·_ln. c dcclal\".. va (tO n1esmo tempo que a 
e.ll:\ solicitado. ;ma b~':JC<Hh. Ih~ chu·h~ todo o :Lpoio, r1ue o 

Foi n~ssa ~ituaçi1,o 1 Sr. P1·c~identc, que o Sr 4 ~\li~~blro da Fn~:ondt'l. itn'(ioz a. ontr:u.l<t. tl: ) 
Go'•erna \nterp,üiou ao Sr. p;·e$luenLu (i,) um c"tnw:;c-;ro 11<t dircc;,~ãa do BD..nco (Jit r:.o· 
B:~.nco da. Republicn ri n:'i.o lu vet•b. ~\l gnem nnbli ca.. 
nesta praçv. com c:tp:tc;í,hlde ~liffkcnw \'.ili .l':l, · Üô Sr;;. Jlepnt,o.dos s:1.hcm <1gor:1 como ~:·s 
diante das di>posiçõ;:.s •.1a iei c •lhtntô •los f:.ctcs sa pas~ut·: ~Jll. Tru ln. l' r.-~a uu icnmsnto 
recur;;os legnes, salval'·no;; Lh:::; dífJi,:tllJa.•hs de dar c11tJ·~d<, Df, <lírecção üo B:tnco do. Rc
que assim est<W<\Ul imm\nent<;s; lhll'tl\H3 nos 1111\Jlica. ao Sr . Potter~en . 
te!'mos dn lei, o' Governo !;odm'ia us"l' de · O St'. !.Ii :lbtt·o (\o, Faz·)!lU:J, int~rpcl!on 
qua.n1.1a. ate ;:w.ooo:ooo.s p!U'<t socc"l'l'~t· ú:J <J. ind:.~ o p;·o;;ideHt<l d t~ cli r·ectori:.l do B"ncn, 
ueccssitl~de~ dtt prnç:\; o (<:,vor!:o p;,:lel'hl como, IliiO pm\emío o OoYct·u o nomel\1' o 
Janç:1r mão ilo J·ecnt·~o qtw :<q!ii füi l!Olltem Sr . Pcttrrscn par:1 c B<tneo, \'bto como Q 

apresenta.~lo, pcdiiiÜU pa!':t dn;Ju~it:u• Uo lh:JCO rw.nw e llojo n· ::a Ülst.ituiçãode ClLr.lCtCl' Pl' i· 
da Rcpublicn. eiJ! cont.a cureunt ,, pa!'n. lttlc:;. v:1<l•~. que nii.o tem \igaçi\.o, nem •lepenuencia 
dor ás truns~w<;õ~s cvrumel'd :J.cS, nló tW'l mi- co:n o Gavor'IJIJ o cru cujo serv iço o Govel'n<J 
ll!ão e.~lc rl i no. nã.o \em ;1 in~cre uciu que~ li nh<t. outr'or(L, in-

Todos estes rccnr.'(JS f.Jt'ti.<E )n>t<H :'t di~po· tl\l'p~ llou, ~o:no pocle!'ia t er czltl\Hla. no 
siçõ.o da. dir~ctor·i;t. \\o B~uw ll:< ltBpublici.L, ,, l3l lllCO o Sr. Potle!'S<lo. 
depois tle r.íl:c!rcc·.w t<Klo:; esl>e3 rc::.:m·sGt !e - Aec.lluiu o I•l'esitl.enü~ d~\ 1lir ectori\t •lo 
gacs, recursos alêm :los q::ébas o Gu\'(~!·no nfco Banco dizcnLlo que littv ia u m lliructm· in tl!· 
potli:1 ir, ~ob pena. de tulha' 110 seu d•)Wl', ú ri no, o· Sr . llo.rilo de Qnart im; que tlci:ltaria 
sua fe e á sua lealdade, foi que o Go\'Cl'llO o Jngar c o Sr. Pc;tbrsen se:t'ia nomettdo pnra 
íntorpellou a. directm•itt d.o Ba.,u<:o si oii.o ll:tYe· o ~ttb~tituir . 
l'ia. nlguem capaz de, com l1CJileHes recurso:. Eis ahi corno o St' . p ;,tter sen f.e <;e entra.rl:J. 
que lhe 1X•reciarn tuo grandes, vcn•Jef ou no B<J.nco da. Republica.. Estô H~ entreou nü.o 
supperar as diffimldad.es de momento. imJ!osto p;lo fll'. Mini~tt·o da. FliZentla, a quem 

A directori o:~ do l:Jo.nc'l não so lembrou de o Sr. Depubdo pOI' PernamiJuco attl'ibui u hon· 
dar nomes. Foi nessa situação , foi nusse mo~ tmn o doscahlbTo fin~ncc:iro e <t crise no m o· 
mentrJ que o St•. Ministro rb Fazenll~. inter- mento actatll, nflm pelas mitos do Governo, 
\H)llau ao Se. pres\dQ.l1t~ '.lo Ba.nco t\<l. rtepu· mas ~;ntrou. ll&las mã.os tl~ quem podia. 
blica si o St•. Otto PetterEen. cuja competencia !tLZtd·O entr:J.r, que e a tlircctoricl do banco. 
em rnr,teria de linança.s 6 tão cornpt'ovada, e (Apoútdos.) 
tào conliecith na. [ll'<J •;a, niio seria ca:paz O Stt . Ft..U~'I.'o CAl\üo~o-Porque ~e demit· 
de conjurar as difilcuiuaues d o momento. tiu ella ~ 
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SESSÃü EM 1<1 DE SE'rEMBRO Dt(19Ü0 

O_ SR._ Dl'N? BuENo-Estou fa_zendo a nar-j. N~turalmcnt.e, as_conjccturas começmram a 
rnçao aos tactos ; respondere a V. Ex., ferv1lhar, os depositantes começaram a se 
or:portunamente. - 'alarmar c depois trataram lle retir·ar de lú. os 
·Foi nomeado o Sr. Pettcrsen. Mr.;,; o Sr. Pel- Ecns depositas. 

tül':':cn era antes de tudo gc,.rento do Banco . Foi, m~~ tal situação, porque já havia produ
Ailcmão, não poclif.l. ab,mdonar o seu cstabc- Zido eco o fa.cto quo acabo de narrar, que o 
Jcc~imcnto sém licença da Europa. _ . Sr. Petters~n teve 9ntrada._ no Banco, que 

Pnssa.ram-sc cs telcgrammn.s de eommnni· t~vc necessld&de de n' acud1r a um estabele· 
e:1ç;ilo, de solicitação ue licença, tudo de :per- cnnen~o que estaya abanclona~o,. que teve 
fcilo r."ccorc1o com· a üirectoria do bunco; os necess1daclc de ~Eatlsfnzer os pr1mmros pa.ga,· 
p1·i mciro8 auxi li os for<,m forneddos, só ftLl- me1:.tm; quo fG~'s.m solici tauos, vendo-se de.pois 
!and•J ao Sr. P~tterstm <~ sagr;t,:ã.o o!Iicit> l que obrlgado 11, VI~m· os chequ.::s, dando-lhes o 
lho seria, d;1ua. d11 Euro];w, pclü conces~üo 11a. prazo de 60 d1a~. . 
Jict\llçn. solicitada. · I\lns, Sr. Presidente. uma V~'Z clleg-urla a 

. . -· . crise a este ponto, clla se desenhava á face 
Puss:u·am-sG f(ssrm os aws; assml passou-se de todos, como de~ extrema gravidade: 11 coÍ·· 

o <I in, 5 <lo COl'l'ent.'l, assitn pns.~ou-sc até 0 llia rida, esta v(). so verificando, o Bn.nco tinha 
lU dcsto rnez, segund<l-fcit·a, dh p:na 0 qun.l necessidade üc vis;r O'J seus choques, todo::; 
est<Wtl, ju:;t,,mento annunchl!lrt a suspen~ã.o 
l, 11urr· me 1 t' s Jo bat'co peh i •11 no ·ib; li- os cle:IJositantes, touo o comm creio, todas as 
:!~de ct~'\.:ür~nrl\.!r\i.::; 11 eG:~~~:L1adc~ d~ ~.n~:,; co'm- il~(~ustrias, mais otl menos .depenclentes dos 
nc,rc'r) e dn n~'a ,~ cofres elo Banco dn, Repul.:llca achavam-se 

L.N.T··tt . ., l'cl·,'"clet·;elf;u·J-cl3-"e'ÍI'·) o l .. r.~-:ir1c·Ptc d· com n su.n. viàa intcrro.mpida. 
,t 'l 'J ' .-. 1 · · 1

' ,., • '"~ ··• '· '
0 ""r .. · est'l fi situ·'ç<'ío a q1 o G pr ll:1.nco da Republica dirigiu umn. c;-.rta ao ~",L , 0·-~,'· ,., "' _"' • 

10 . , ove~no O· 
Ministro da Fazcnlb, declarando que o dia. c~L~~ 1 '"' 11·e~uar, _lJ

1
U0 0 Govor_~1o_ pioc~r~~ 

lmvia corrido sereno e que os negocios ~o en- s~1..~' u.r.,/ !1aoQ ~~~~,ar, como dJS:5e o llt)bd} 
caminhavam P<tra. urno. solução f'ttVOT'U.\'Ell, I [Je~~tc,~o"~~)r .'~Cl.,0•Je· , " ,. 
e bem n:.-sim que lwviam ontl'ar1o para o. l h~, r'.e"'t"'~~I-~u.u.~ao qu~ ~ Go'ic<.no tr",~tou 
banco ccret~ de mil contos de depositas. ~1~ ~01, ~~)'~·lt,c,t 111!-_~nedmta,me~te. ~ n~edtd,a, 

Esta em a situação Jo btn;co na ::.:egt~.n1h- ~·:. '->~'lJ '"tolt<1? yro:J,~cto _que f.c~t ,a,}Ul a.ple· 
f•:r'l. dn •·eTn.na corrente ,_.._nt,u o e lnllh.Jmdncilte Sí.t~kJHado pelo 
ln c "·~ ''' · ' · • nobre Depnt:ldo pelo Par·á; foi nesta. situação 
Con~ a entrada. do ~Sr. Pottm'?en, cu,i:t in- que o Gon~rno se lembrou desta medida., re· 

fiuenc1,~ a Camn.l':t nao póde d~1xar de reco- lativa ao deposito r~e 1.000.000 do libras na 
nhcce!', l'estnbelcccu- Ee t\ conf1ança IHl, pr<lÇft Caixa. do Banco du. Republica. pa.ra ncudir 
ll ns n.cções elo Danco du. l~cpuhlica, que of'nm ils necessidade::; deste estabeloeímento de cre
c~tadils a. !40$, sul1iram immcd~n.tamcnle a. dito e satisfazer as reclamações do. praça 
1_,0$ o o cnml?tO apr-~scntou se nuus ou mcno3 comrncrci<1l elo Rio de Janeiro. 
lln~lc nesw cl:a. , o Governo acreditou quo, com esses re-
_l\a tot.'Ç<l.·fün'a, porem,. s:.L\Jo-o a, Cama.ra.~ a. cnrsos, quo ol!e havia facultado on havia 

t!tt'ecton;\_do btweo reumu-~e sem que nm- ppomettido ao St·. presidente do Banco ua 
g·uem ?n!t~a por qne 1nottvo, dand~He por ttepublica e depois ao Sr. Pett•;r:Sen, as dif· 
~usceplllJillzu.cla con1 a cntrudn do :::.1·. Put·· ficul:lades pediam s n· conjuradas; mas, o que 
ton;en pam o b~mco. _ . succedeu ? o Sl'. Pottersan não teve per-

Começou cntao a oxplot'açao a SUI'g'll'. missão para, cleixant!o a gcrencia do estabe-
A vc1·dade é quo na segundn.-f'oiro., ú. tat·cle, lecimento n.llemão, dil'igir osso cs tabeleci

l'cuniuo3 a. dil'ocloriü. do banco c o conselho monto ua.cionu.l, novns ditnculdades surgem e 
fhcal em sc::;süo plena do direetoria, os Srs. eis nqui por qne dei um Dpartc ao nobre 
presidente e vice·pL'esitlente do Banco da Deputado por Sergipe, quando S. Ex. disse 
HO[:Ublic<:t resolveram exonerar-se do seus que o Sr•. Minist.r·o dn Fa.zonda não tem oricn
c;IJ·gos, r2iiOlução qne dcela{arnm sor i1·retra- tução em seus p!anos. 
ct:tvcl o não voltaram mais uo !Janco. Eu disse a S. Ex. que isto acontecia, por .. 

U ~. D,. I' · 0 . .1 t , . que, cladns novas ditliculda.des, verificacra 
'L t' ~1 .•. _lt. 1"PUTADO- ' 01 0 ·1ue ue mmmou uma nova silunção, os remcdios, em um.dia, 
' ,rt:so • poderin.m ser uns e, no seguinte, outros muito 

O Srt. DINO Bmmo-Foí o que determinou dífl'erentes. 
tHl gr-andes (lifliculd::tdes que cst<.lmos agora Eis a razão por quo hoje tivemos occasião 
quePendo conjurar. de ouvir o nobre Deputado pelo Pará apre-

Rcalmt•nte, que significação tera aos olhos sentando um a•.1ilitivo para ser tomado em · 
do publico, quo niio conhece os segredos do consideração pela. G;unara dos Deputados. 
banco, o a,bandono de seus postos IJor parte E' quo ,já não nos basta mais o llepo:>ito de 
rlus dircctores q no nelles foram colloca,los pela. 1. 000.000 lle h bras nas caixas rio Bm1co lln. 
conlirmça dos accionístas? RepuiJlica, já será preciso solver os compro-
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míssos do Banco, fazer face a todos os (\epo· 
sitos e outl'Os titulas constantes da ro~pe
ctiva ca.ü;:il.. 

A emissão ni:i:o é passivo!; mas, é preciso 
hab\t,tar-se a dil'ectoria futura. com os meios 
necessarios e o Governo len1brou-se da. me
dida, que severiHca no ndrlitivo, apresMt.ado 
hoje, a emissão de 1CO.OOO:OOO$COO em 
ll.polices, plano que ninua llc:,· dependente. 
da approvaçãn dos c1·edorcs e <l<•s accíonistas 
do Banco, porque, depois deste auxilio, lacul· 
ta.cto pelo Governo, ainda é pnciso ·que o 
Banco da Republictt .Be reorganize e qntl o~ 
credores queirüm acccit·.<r o seu pagamento 
nesta especie. 

Aqui est<i, Sr. Pré'side nte, porque llonteru 
se pedia. uma com{!. e hoje E e :pede mais ,.1. 
guma cousa. 

E, Sr. Presidente, nós pt•ccisamos de ur
gencia, como ainda ha ])Ouco eu disse, em 
aparte, no nobre Deputado pela Bahia, 
quando tão brHhantemente derendia o ~eu 
Estado; precisamos, sobr·etudo, de urgGncia, 
porque um momento, que se perde, na ap
plicftção do rernedio, póde ser a ruina, o 
perigo, o completo extermínio do cntorrol>. 

0 SR. ADALDERTO GUIMA.RÃES-Mns, o.l.lso
lulamente não coucorreu o Sr. Seo.lm~ [Jaru. 
a demoro. do rcmedio. 

0 Sit. DINO TIUENO-Perfeito.melll'' · S. l~x. 
devia. mesmo fazer o .. , ., ftlz, lauto qtte o 
apuiei. 

S. Ex. foi muito ra.pido quando, com a 
sua pttlaYru, que tem para nós g-rande valor 
(apoiados), declarou que com lor1a a sun ban
cada du va. lodo o >cu npoio fmnco, lmd c 
decidido 11.0 Govcr no. 

Eu disso enWo IJIW 11reclsu.vamoH elo ur
geaoia. neste assumpto, nao c,,mo um11. cun· 
~ura r~o nol.lro Doputndo pola Hnld11, mo.s 
COO!O lUilll. oxcla tnncr•itO 1\l'l'<\1\r tVh\ dll \UCU 
iutimo, pela uccesslluuo {ltl occ!lsiiLo, r!o mo
mento. 

Sr. Presirl~lllo, oxr.uz n. sitnar;iio ou as 
ditllculda.c:les em que no,; aclwmos; axpnz a 
intorvençlio quo o Governo procnrou tet' 
neste negocio, pelo 5C ll devm' de Go1•eruo, 
pela. sua res].)onsal:lilidade; tenho expli.:)tulo o 
morlo pelo qual o Sr. Petterson foi convithl rlo 
e chegou mesmo a praticar actos de gestão 
no Banco dt> l~epublica., c tenho, port,o.nto, 
tirado de sobre o Governo a r~sponsabili
dade que tenho visto :1. elle uttribui.Ja, a.qui 
e fóra daqui, das dHllcu!Jades que e>tamos 
a.gor11. atra.vessa.lJ(J.O. 

Não ó ao Governo qul3 c11bom as respon
sa.bilida.des da situação (apoiados); ni1o houve 
imptudencia, não bouve absolutamente qual
quer ar: to meno~ cauteloso da parte do Sr. Mi
nistfo Ul\ Fa2.enda,que pudesse comprometter 

a soluç5o prova vel dos IIPgo~ios public s . 
( Apoia,los ; muito bem. ) 

03 Srs. Deput,ldo~ ac1b1m de s~r info!'
mados do curso que os acontecimento;; tive
ram, do primeiro momento ·em que :l so
luçfío so nos a.preseotou favoravel, e, linal
mente, ún. pertur·bação dada á mesma solu• 
ç:1o por circumstanc i ~s que, infelizmente, in
tercorrera m. 

A.o Govemo cabe simplesment:J 'procurar 
prover de rernedio aos males que estamos 
atravessa.ndo, e devemos acreditar, pe!o menos 
fia ,!os ou conüa:los H:< affirmaçã.o quu tsmos 
ouYido de competentes, quo essa solução m· 
tisl'arâ ou ser·{l. su!Jicien te p:Lra ácudir às 
nece:;sidad~s e o monlen to para conjurar os 
graves, gravíssimos IJCrigos qne poderão es
tar envolvidos no bojo destns dltficuldades. 

Acredito que r·s las medidas trurão effectívo 
remedlo aos males ue occasião. 
E~tam1o assim explicada a situação e a 

nece:<;;idade de que se convet·ta ern lei o pre
sente projecto, nilo porde1·ei mais tempo, 
não fatigarei mais a. tlttenç:lo Lia Cnsa. (Não 
upoiados .) 

Pedirei :tpenas desculpas no meu nob~e 
col!ega, Deputado por Sergipe, cujo talento 
nós to!los admiramos c cuja eloquencia 6 um 
enlévo, on ' 'ae smdo um enlevo para esta· 
Gamnr,l , pedirei desculpas. pois que n:io sô 
hont!lm, como t<intla hoje, fui increpado por 
S . Ex. pelo l'acto de n5.n ser mais soli.;íto 
ern tt·azer estas in for mações, p1m dar logtH' 
11. ~ ue S. Ex. ··tOmilSSe conheci rnento dt~ re· 
spo~t•t ao requerimento de informaç5es que 
:~pPesontou. . 

l'l'no o f\ :r; ha mais tempo, porque a apre
sentação do !'egueriment.o fm feit11. na. hora 
1I>J expediente, e V. Ex. sabe que a ho!'& 
úo ex pedioote do (lia immediato foi t od a. 
Lornr\1l1J. por üí versos Deputados, q Ull deso
jriY;Im apresentar projectos o quo n sessão d<l 
houtcm !'oi toda consumid<l pela discussão do 
pl'tl$c n I. e proj o c to. 

Rocei;tndo- que m1) acontMcsae hoje o q uc 
tem acontecido nas sessões <Lu teriores, d et i· 
l•Cl'ei tomar n palavra para vir t razer n V. Ex. 
o a. Ca>a os! as infoi'Ln<l.Ç'Ões o para. declarar · 
que o Governo deseja que a luz se faço., uii.o 
~ ó sobre este ma~. sobre torl os os seus netos; 
porque um governo que se tem mostrado, 
como este, conscio das suas responsabilidades, 
seguindo s~mpre com preeisã.o, cem segu· 
rança, a mesma trillw. que se tmçou, quando 
investido da magistratura (apo iados, muito 
bem), não póde querer que se faça, que se 
escondam nas trevas os seus actos, sejam elles 
q uaes forem . 

E' por isso tambem que estou autorizado e 
tenho a satisfação de dizer ao nobre Depu
túdo por Sergipe que estou prompto a votar 
o seu requerimento. 
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o sa. SEil.ZE.DBLLO Con.REA. -Como todos Ot: 
amigos do Governo. 

0 SR. ANISIO DE Ann.tm _:,;. Comtwto q1u o 
Governo mande abrir um inqnol'ito em que 
exponha a, verdadeira siluação do Banco e 
nol.·a, remetta. 

0 SR. DINO BUENO - Po<lia.m vir as i t1 fol'
ma.ções que o nobre Deptlt<tdo desejn. e asse.., 
guro que nem uma dellas -poderia. compro· 
metter a orinntaçü.o do Governo 11este as
sumpto ou no assurnpto tl.nanceiro em geral. 

o Sn. l"AUSTO C~RDoso- Si esta -votação si 
fizesse antes do requerimento, quem sab-3 si 
eu não votaria a favordo projecto. 

0 SR. DINO BUENO;.._ Acabei do explicar a 
v. Ex. quacs os motivos que me impediram 
de acudir com a maior solicitude ao requeri· 
mento do nobre Deputado. . 

Uma ve1. feita, Sr. Pr·~sidentc, esta üecb,· 
r<tç~o, creia o nobre Deputado que é com a 
maior satisfação que n:-e retiro tla. tribuna, 
por ter podido ft\zer coincidir as miullai'! von
tades ou desejos com as elo nobre Deputado 
em fornecer as informações, as noticias, que 
dizem respeito a, este nssumpto. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Possamos sempre 
estar em accordo ..• 

(Múito bem, mitilo bem. O oru-(lo?· 6 comJWi· 
mentwlo.) 

Ninguem ma.is pedindo a palavra, é cncer
r::vla. a discussão, 

Em seguida é posto a votos e approvatlo o 
udditivo offerecitlo :peht Commissão de Orça
mento na sessão de hoje. 

Assim emendado e apprcvado em 3n. llis· 
cussão o projecto n. 147, de 1900, quo foi 
hoje approvado em 2"' discussão. 

O St.•. SeJ.•zedello Cor1.·êa ·(pcl.a 
twdem)-SL'. Presidente, a Commissão tle Re
tlac~ão, comprehendemlo :t necessidade quo ha 
mn votar-se l10je mesmo a ret.1acção liu<d 
tleste projecto, de mo1lo qun elle seja votado 
Jlola outra Casa do Congresso, onde, com o 
mesmo patriotismo, o Goydrno de nossa P<'l.· 
tria está certo, será o mesmo acceito, tem a 
lwnra. de apresentar a V Ex:. a redacçtio do 
mesmo pro,iecto e peço que Ecja ella submGt
tida immediatamente à approvação da Cama· 
ra. (Muito bem; m.ttito bem.) 

0 SR. RODOLPHO P.Al:X:Ão-Muito bem ; é 
mais um serviço prestado. 

Consultau;t a. Commissiio ,ó concedida. a 
dispensa pedida pelo Sr. Scrzedollo Corrên .. 

Em St'lgnidtl. é posta a votos c sBm debate 
approvada a, seguinte 

Camat·n. V. V 

Rf;:DACÇÃO FINAL 

N. l17 A - 1900 , _ _., ,I 

Iledacçcio (i.n.rl do ;n·ojecto n. 117, rleste anno, 1, 
que m., .~ori ;;;c~ o 0f,verno a ?'Ccolhei' em conta 
corTt!nlt~ ~t() B:wcn (la Rejl'v.ulica ald a som- ) 
·m a de 1.000.000 stertino t.lo fundo de go.~ (\ 
?'WJt ict crcodo pela lei n. 581, lle !?O <le 
j Hlho de 1899, pm·no fim. de poder o Bcmco ) 
opem1· ein tro.nsac~ves cambiaes e dá ov,t?·as ' 
ll?'Ooidcncias. ! 

O Congresso Nacional decreta 
Art. l. o Fica o Governo au.torizatlo a l'u· 

colher em cónta corrente ao ·Banco da H.e· 
publica ~tó n. sornma, de I .000.000 stel'liuo 
do fundo de ga.ra.ntia creado p0la. lei n. 581, 
do 20 de julho úe 1899, para o fim do l)Oder o 
Banco operar em transacções ca.mbiaM. 

Art. 2.° Fica. o Governo autorizado a 
emittil• até cem mil contos de réis em apo
lices nominati ns de juros de 3 °/u e resg-a.· 
laveis á razão d.J vinte mil contos por v.nno. 

.Paragt•a pho unico. O res;;·<tte será í'eilo :por 
compr•a qun.ndo os referidos títulos estiverem 
<I baixo do pa1• ou mediante sorteio quando 
estiver·em ao par ou acím 't delle. 

Ar·t. 3. 0 Os titulas de que trata o artigo 
sr~rúo excl.usivamente destinados ao paga
mento. excepção feita do Thesouro, aos cre
do1'es do Ba.noo <la. Re\mbHc,:~, do Brazil me· 
diante accol'do co:n os referidos C!'cdores, o 
serão garantidos até o resgate ddinitivo pelo 
acti vo do referido Banco e pelo Governo. 

Art. 4. o O Banco da Rcpublica do Brazil 
fica obl'ig-<Hlo a receber os referidos titulos 
pelo seu ~- valor nominal quando o1ferecidos 
mn pagamento de dividas ao mesmo Banco, 
que poderá ta1nbem recebei-os em paga
mentos de a.cquisíção de bens do proprio 
Banco. 

Art. 5.° Fica o Govm•no autorizado a 
abril' uma conta correntl3 com o Rn.nco ch\ 
Republica. do Bra;-:il ttté vinte e cinco mil 
contos para o fim de uuxilhll! as operações 
de descontos á medida das necessidades legi
timas do commercío,venconuo o jllt'O de 2 o;.,. 

;lrt. 6. 0 Para cxecucão tia ]Jresente lei o 
Governo entrará em accordo <'Om os accio
nístas do B!1nco da. Repul.Jlica. do Bl'azil, que 
passarão no mesmo Governo os seus dil'eitos 
assumindo este a direcção do referido Banco. 
dando-ll.Je a organização que Julgar mais 
~\ctwcniente, até o re:;g<><te det\nitivo t\as 
a.pc;lir.cs ~c q'!_O trat.~ o art. 2°, c a. com
p!et<tliquulaçao e pagamento do debito do 
Ba.nco para com o Tho~OUI'O. 

Art. 7. 0 Umrogam-s·~ as tlisposiçõesem 
contendo. 

Sul<\ das Co•.nruissões, l-i J.e sct<::ml;ro de 
lüOú,-Al·o,l.~o Góes.-Esteou.m. Lobo. 
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Passa-se ã bü!'<\ destinada ao Gxpeclisnlc. 14. For(;a Naval ....... ·'-· . 3. 172: 001$79[\ 
335:225$000 15. HospitneB ............. . 

O Sl·. 3" Sec:o:'êlk'l.J.•io (sc;·dado Hl. Carta Mar·itim~- Aun 
de 1°) procede á leitura do S<:!gu\nle g-mcnt:>da rle 50 :000$ 

EXPEDIE'HE 
Qffi.cios : 

I 

para cst,a.belecimento 
do pharol entre Gu~ 
rupy e Scüina .•...•. 

E~co.b Naval (Irlem) .. . 
Rel'o,·mados (ldcm) . ... . 
Compnnhhi no Inval idas 

I 

(Vlem) •.. . ......•.•• 

Do Ministerio da Marinha, de hojQ, en- (~ · 
-via11c1.o o rcqum•írnento em que P~Lscltval · 
0!11allgnin, contmctado em abril de 1891, nos lU. 
-:te1•mos do aet. 103 do regulamento uos ar
senaes, para ade~tmr e d1rlgü• o poseoal do 
serviço geral do ArS!·,nnl de Mari11ha dest:J. 
Capital no trabalho de extincçiio de incen

20. Armamento e equipl1-
mento f[dem) .••• , ••• 

B l . ,H mli .;.)os · de bocctt 
dios pede angme.nfo de·scns vencímontos. (ldem) ............. . 

030:532$000 
355: 1003000 
086:354.$108 

QZ:OOO:j;OOO 

70:000$000 

5. 820:000$000 
800:000$000 A' Commissiio de Orçamento. 

Do govcenadoe do Estttdo do Piauhy, de:~ 
do mez 1\.n.uo, cornmunicc•lldo que, nesm data, 
designou o dia 2 de outubro proximo . futuro 
}JB.I'a se proceder n•"s~e Est:v!o <~ elel,.ã.o de 
um Deputado ao Cou:.;rc~sv Naci011:ll, n:. V:l!.f& 
existente.- Intei!'adt<. ' 

Vão lL imprimi!' os seguintos 

rJtOJECTuS 

N. 9ô B--1900 

ReclCGrçt{o jXO'a 3a diSCt'SSrto do jl1'Gjcd.<J n, !'JG, 
deste anno, qu a fixa a despc~a do 1l:fir1-istcdo 
da llla·l'inl«t pa1·a o exe~·cido de 1901 

Art. O Presidente da Llepublica é ~~uto-
rizado a ilespol1tlor pelo Mioi~tef'io d:~ Ma
l'inhlt, com os servtços designados nas se
guiutes ver\Jas, a qmmtii\ <\o 2:3.l46:977$i54 
em papel. 

1. Secreta.1·i~. do EsLado .. , 
2 . Conselbo Ní!.Vrtl. •.••.•. 
3. Qurll'tel General .•.•. . . 
4. Supr-emo 'fribunnl Mi-

litar .... , . . ...... .. . 
5 . Contadoria, ........ , .. 
6, Commiss\l.l'ÍO Ge-ral. ... . 
7. Auditoria •.........•.. 
8 . Corpo üa. Armudu .... ,. 

205:007$000 
-1G :000$(XJ0 
~J0::<3l$000 

:w:o4o$ooo 
162:0iOSOUO 
43:7ô0:5000 
l õ :800.~0()1) 

2 . 7 82: 580-'iiOOO 

~~?-. Muni<fÕBS No.va0s (ldem) 
z;;. Materi!Jl do con,tmcçõc~ 

(Id<ün) ........ , .... .. 
24. Obras (Iúern) ........ .. 
2). Cumbnstivel (Idr:1u) .. .. 
25~ Fret(\S, :passagens, a.ju-

Jas de cnsto e com
mlssõos tlo saqu es 
(fdem) ...... . . . .... .. 

27. EvetltU<:\CS (rdell1) ..... . 

750:000$000 
180:000$000 
G4l :000$000 

250:000$000 
;200:000$000 

Art. 
~ccUO : 

l?icct o Poàor Executivo au tor í-

n) a ~·.evot· o.> r<lgularnentos da.s ropartl
ções ,)o Miubterio eht Mal'inha, sem a ugmento 
cte despe%a, creaçiío ou suppressão de em
pregos, ;;ugrnento on diminuição de venci~ 
mentos ; 

u) n. vender o mate1·ial r êputa.do inuti l, 
aproveitaudo o pl'orl ucto d<~> venda nos !'epa~ 
ro.l do material fl nctua.nte ; 

c) !t importar d lrectamentu elo extel'ior o 
com bust,iye l nccessttr·io iL esquttllru., arsenD.oS 
c o1lt 1'<\S rop<lt~tiçõe~ <la mc1rin ha, nwdian to 
contracto por couciiL'J'oncia pllblic:L ; 

tl) t\ dl~::en~·o\> l) r o \\t~;•vit;o 11() soccorro 
n:wul com os reCUi'SOS para esse fim de~tina-
llos na lei ela recelt.l- ; · 

c) a dcSIJSnucr até a qut\ntia do 50 : 000-~ 
p·.1n< pagamento elas pensões lL que tiverem 
direí_lll os operarias dl'5 cxtlnctos iLl'SJnaes do 
llHH'lll!J:\ ; 

9. Çorpo de .Marinheiros 
Na.c10nacs ..••.... . .• 

lO. Corpo dP. Inf•.llltl\ria do 
Marinha. ........... . 

11. Ar;;enaes- A ug mentada 
Lle 20~000$ pa.ra pr.g:c-

n o. sanar a ~•nom·,llia. cread:J. pelos Ul\Ctetos 
1.390 :400$000 ns. 3.?33, de 17 ue mu.rço de lil9\) , o 3 . 652 , 

tle 2 de maio elo corr cnto anuo, e a lei 11. 552, 
280:063$200 de 23 de nov·embró do 1899 , no n. !7 do 

art . !O; .. emrelação aos cargos de sub-secre· 
tar.io c lo ofti~i::ü elo. Escola N11Val ; 

g) a r eorg:J.nizar o ser viço da Directoria de 
Mcteon.logíu. da. Carto. Marítima, creaudo 
dentro c]<J; vm'lm. orç;uncn taria. r()spectiva es
taç·õc.;; mctcorolog ic~s em Belém, For taleza e 
Macajú ; 

ment.o dos sa!arios do 
aprendizes do Arsenal 
de Marin!lét d<l. ;;upital 
Federal, a qo.c ter.m 
diroito os nlurnnos 1LL 
Esc<.oi<1 rlG 11-l:tcltiua.s . • 

12. Capllani('~ de portos •.• 
13. 1~alizamentc.> lle por·to; . 

3 .f.98 [;;,f$G50 h) :t rn;mLlu.l' dabtn'al' um phwo de l'eforma 
~Hi 'l (\r !J$DOO) •1·,,:; F.~c,::.\a'i> o.\ o Apronrllzes Marinlwiros c de 

50 000.$000 cro;tção <le uma esce1h rle grumetes, afim de 
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SES~Xo' ÊM 14 DE SETEMBRO l.J.IlA .&.Qyv: 

~Üorii~~-------~------·----.,--...... -...----'-·~~+--/-_,C~· ;:~;.;:,~ 

sor sujeito ao Congresso Nacional, na sessão· 
do anno de lQOl. · 

Art. o Governo maw.Jarú. collocal' um dos 
nharóes existentes em deposito entre o rio 
cíurupy e .St*nas, nas proximidn.~es das 
]1rabs Boiussuc~ll1g'f.J,, Japerica e Agwutena, 
conforme ,julgaJ.' mais acel'tarlo. _ _ 

.Art. Na vigenchc clest<1 lei ser ao prefendos 
nus trabalhos dos arsenaes e obras do Minis
teria da Marinha os operarias e ernpreg,1dos 
cxtinctos po1· força do orçamento que extin
gniLt os arsenaes da Ba.ilio, e Pernambqco. 

Art. As vagas que se derem no quadro do 
operaria_rlu do Arsenal_ de ~arinlla s~~'ão 
preenchidas pelos operarws exuranumerr~:rws, 
dispensados tluf'antc o anno de 189;:), para 
ell"eito da lei n. 5GO, do i.ít de dezembr·o ele 
1898. 

Sa.la das Oommissões, 1,1 d0 setembro de 
1 000 . .....:Pcmla Gt~iman1es, presidente. - Nilo 
Peçanha, relr~tor.-('onzefio dct Fof~:SCca. -
Francisco de Sâ.-Etiw: li'ttLtsto. - 8e1·~eclello 
Corrêa. ·- JlÜ(I"(,'at E-;col,·ar, - Fn(nc-isco 
Salles.-Jlfayrinh, t 

N. 150-!DDO 

lifandJ CJnsideraJ· como uppi''JI);(çries plena,s as 
npprovações si·mples, com o gráo 6; obtidas 
Jjeios ahtmnos qHe eBt1.ulw·am na c:ctincta 
Escol\ lli1litcw do Rio G;·Mcle elo 8ut, pelo 
1'egulamento de 1884 

A' Commissfi:o de Mar in lla c Guerrf', fiJi r,ro
sente o requer·irnenh.J qno ao Congresso Nn.
cional diricre o capitã<) do ·20" cl0 infhntaria 
El'nesto Ca;Ios Cesar p{oclindo ~er cquipararJn 
a not,1, de n.pprovaçilo com o gráo ü que ob
teve em 1888 nos exnmcs fino.c3 elo l" e 2" ca
<leir;\S do cnrso superior dn, l•:scola Militar elo 
Rio Grande do Sul, á do app<ovação plena 
conferida pela mesma. quota aos alumnos que 
ostuda.ram na antiga Escola Militar da Corte 
11elos reg-ulamentos de 1874 e 1881. 

A Cornmissão repoi'tctndo-se ao qnc informa 
o commando da E::icola i\1ililar do Brazil e re
conltecendo que n. oxtranb~t disposiçfio do rc
"Uiv.mento d.e 188-1 niio foi rmmtidrt pehLs 
~eformas de 183\J, tio 18\1:) e de 1898, por soe 
1.nnn- medida ossenci;':Jmentc per•tnrímdorn. do 
ensino, é de pn,re~Ol' que o suppllcn.ntc, 
como os demais al umuos da ex ti :wtu. f~:5cola 
Militar uoRio Gnmdo, fjUO obtiVCJ'llll1 flquella 
nota nos exames das mnterin.s que. o.;;tn
"clarn.m de e.ccordo com o referitlo regula
monto de lSi-!1, sejc<ill ~~onsiclOI'ac.los, como 
tondo sülo lmbili tados com nppt'O\'ttçi'íes plc
n~s. pam os eil'é:ito.s lcg-<!0). 

Nesse sentido, n Commi:;sü.o apeeseni.a. á 
considel'ação th Camara o soguinte projecto: 

O Congresso Na.cional resolve: 
Art. 1.0 São consiclern.dos como .tendo ob

ti<lo appr.ovações plenas os alumnos da ex
tínct;t Rscoh Militar do Rio Grande, que es
tuda1'n.m pelo regulamento de 1884 e· conse
guiram 1t nota 6 de habilitação nos respe-
cti vos exames. _ 

Art. 2.0 Rev-ogam-se as· disposições em éon• 
trn.rio. 

. ~ala da,s Commissões, 13 de setembro de 
1900.-.R. Pai::d'io, presidente.- Lindolpho 
Serrlt.-So u·es dos Santos, l'elator.-Carlos 
Cavà.lcm~ti. 

N. 151- 1900 

.A-utori;;a o Poder Exectttivo a conceder ao en· 
genheim· ciüit Pedro Luiz Soa1·cs de Souza, 
ou á Emp1·e;;;a ou Companhia que organi.zar, 
a constntcr,JtTo, uso e gcso de uma estrada 
de fen·o, sem onus de especie alguma pcwa 
os cofros publicas, partindo do ponto onde 
acaba n fhwca navegaçcTo do Rio B1·anco, 
no Estado elo Amazonas, e terminando no 
JJOnlo mais conveniente dtt fi·onteira do 
B1·a::;il com c1- Guycr.n:l Ingle;;a. 

A Commissão ele Obras Publicas examinou 
detidamente a petição do engenheiro civil
Pedra Luiz Soares de Souza solicitando con
cessão para a construcção, uso e goso de uma 
esteada de ferro, sem onus ele especie algttrna • 
para o Thcsouro Fecleral, que p~rtindo c!o 
pontD onde aca~a a fl'<!nc~ na,•.-egnçao do RI? 
Branco, detol'mmado a vt::;tu. dos estu(los, va 
tenninat·, tenclo-se em attenção as conve
niencias c interesses estmt.egicos, no ponto 
mais conveniente dn. nossa fronteira com a 
Guyaua Inglcza. , 

As inl'ormações prestadas a respeito pelo 
Governo, em virtude de requisição da Com
missão, são inteiramente iavoraveis á pre· 
sente prctenção e de teor seguinte: , 

« Em resposta ao vosso o111cio n. 20, de 5 
r lo ('Ql'l'Oll te, UCO!llpanhando O requerimento 
qne junto vos devolvo, em flUe o engenheiro 
ci vit Pedro L\ÜZ Soares de Souza. pede auto
rlzaçi:io para construir, usar e g-osar uma 
estrada, tio ferro que, partin<lo do ponto onde 
terl1!ina tl. franca nrtvegaçfto do Rio Branco, 
no Estado de Amazonas, vá terminar no 
-ponto Lia fl'Ontoim que os estudos indi
carem c·omo m:ti'-i conveniente aos interesses 
nncinnaes,tenllo alwnm do informar-vos que, 
tnlin.n•!tHl:\. rlo uma estrafh de ferro, cuja 
conr,~~s:lo, :-em nn!l!Ium onus, destina-se t1 
!C'.Vtlt' :• ci vil!z:u:à'' n o pol'oa.mcnto n vasta 
zol!ct .in. l"t'IIIJLdif'a, qun~i nbltlldoun.d:t, o all.u· 
dido rcqttr:t•iuwulo pc'llie sot• delcrido, com a 
rcmlvu, pol'0tu, dt~ HPl\.'ciüUlat;i\o lll'ÓVÍfl dos 
1'12Sj10 ti VO:J e::; tudo~ O Ol'Çiilllnl.llOH1 U!llll dO 
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:.:.~· so;,•,1rn a pprvv:vlnõl Jlulo Gcw er·no ~!\Ws <!o lf.tr.is, por G.<)<'l'~.to n. 900, do ~3 tle 01•luiH'o 
:· :i ni~ia.d.;l a con~tr~c.;:i.~. <!Oufc>rm~ dis]'J A o LI .; lS!iO, para •·nnst:··ur.t;íio •l ~ um:t ~stn<I:J. 
:., -Brt. 21 do llec.reto n . 5.56!, de :~S do fave· elo ferro com :,;:;.r:tntHI. de J UfM e ma;s fil.VO· 

l'ciro ll r. 1874 ., r~s, l! lf<lrY:o a rHtVP.gação de lta.picurú ús dos 
· ... · Os int~ilos e f: us qne v\s;l a r:stud;t Pi'O· L' ius Toc~ uLins o Al'itg'U'l~·a . 
. ;iectad:l, ::. ~ .convenirncl:l 9 o inturesMs qnu lct.;r.tka. sofuç;(o t ove o pt•ohl·Jma em <•U-

yom u.ttcndm·, iluli~:~dns nr~ informn,,~o pr·as- tro$ p~.izt•.s, sem emb<Ll'go <te ctispot•ent <le 
tacla pelo Governo, sfi.o. os lll' •mos quo se maiore> recursos de que o Brazi.l, M temm 

··-'ln'oeur:\ satisr·azer no jJlatlO geral d:~. v'<tç5.o, sens horneni do l!:~taclo, seus lcglslo.c\o!'cs·t\c 
· ... j•i app~ov::(\0 p~l:t C;;.maN~ ~ ciepe;;dontc do providenciar no ~er,tido do l iga rQm en t re s i, 
, :. :->ena<lo, com a ronsti"'lCl_'.á() d·l u nm estrad;\. poL: í'aceis communicnções, divcrs~~ v.onus clfl _ 

de ferro de M::maos pelo vn.lle do· Rio Bronco controH populoEos, pri•curaudo ~uxilial' o bar
á f•'OlJteÍL'II. UO L' o da RepnhHc:\ na Goynn<L moi:Iizar por esta fôrma. t:ws· crrrprchendi
Iuglezn. (f't•ojecto n . 21 n, do 1896, . qu~ dt\ o mentos-com os recursos de que tl i>pnnham o 
plao;o da viação g-e;•at dt\ lV!publica) . . 'fhnsom•o c as contlições lillancciras ul\ epoca 

Com etreit?, o!l'erccendo os rios Negro e em que fumm decretadas . 
l'll'a.nco trn,ncn n:t vega.<;f•o a vapor, aq ltellG Exemplos a 1,mndantes uos fornece neste 
em todo o percm·so <.le ,Munilos 'I e·>llfluencio. po.r\icui::.J• a. llistorla. da.s · comrrnmicações 
do Rio llrunco, e ~ste em gro.ude ex tcnsão·uc O.Pf>rreiçoa.das.não só qurmto a to..los os pa.ims 
~cu curso, constrLlimlo·se a cs l t'll.d<\ de f<>rro d<t Eurupa, como :ws Estados Unidos. 
do ponto on,lo i~rmin~ a franca navegaçií.o â. Não solicitando o petic:íona r io favor pc
.ftootaira, tem-J;e r~solv!<to o problema de cuoíario de especiealguma., não accarl'ef•a.ndo 
modo mniR cconomiw·~ quiçá o uaico pos~iv<>l a concessão p~dld11 o menar "'"'& !oaf'« o 
na ncturtlidade, ntten t:l.'i as no~~as condições '1'/tes,tw o, de :tocO<'thl com · a legislMÜO do itn
·nmmçci rae, ~ esca>se;\ de co.pitaeil para taes per in (l~tlot·eto n, 5. f>41, de 28 de fevcrcii'C de 
rmnmettítMlltos em paizes novo;; como o --1 874) ,~com a 1\a lt•Jpablbt (tl<lcreto il. 52·1, 
l3razil. .. dú 26 d~ junho dú l SOO) porlet•!a ter-lhe si1lo 

A b ístorin. d:;. colls trucç[to d<\11 o'tradas do fei t-1. pelo P orJc1' Exocutivo a j>I'CSente con
.. ·ferro ligando á Ci;J;ute do Rio de Janeiro as ce;s;ín , si a isto n:;,,, ~e op ptt?:(ll;se o decr eto 
, ··C<\pita.es da. Bahi~> e Pernambuco com o centro logislr.tivo n. !09, ele 14 de ou tubro de 189:!., 
:·· mostra qu o d iversa u5o roi a solução do pro· an . 1", [!O!: so to':ttar d:L 2• secçiio de uma 
, bleroa t\'J tm tar·se de l ig-tu·-s~ · ü>'S«s áqu~lla cstt·adtt cotlt<nnpl:vla no plano gem l ({() vio.ç{io 
·. "polo interior, fot•mtuHlo·SO um:t re([<} de d11 l~pnhlic<}, clcpemlonto ole approvt~ç•ão da 

estradas do J'rll'!'O hannonica . l:l' aósim ~uc Cong['<~sso . 
foi decrot :lua., pótl<l·Se dlz.er que sim t;J .. As cotweniencia.s e vantP.gens lle carnctcr 
tam:amout!l, a con~tr·u ·~çií.o ' •I~> «Pcd !'iJ l b•, ~strat.egico c in ternacional, que o.ttcndc :t 
boje cCentral rlo Bt•azill•, lH'OCutn nolo um e>tL·ada. proje~ta.<la., juntam-se :.s dl\ O.'l.l'acl.oé:r 
lJOnto ua.veg-avel no Rio S. ·~·ra.ncisco 11 ht:m esl.atlunl ou loca l pruvenientes da rncilidade 
ass im a. tht Estrati>\ dt~ Fo:r·r o · d<~. Ilahi:t ao ']Ue terão a. cidrultl t.!e l.lanáos e outrllS popu
S. FranciSc J e do Recite ao mesmo Rio u, l:tçõcs t'iheir in lws do Amazonas e Pa••ó. de 
·pol' esta í'Mmt\, a.provnit~t ll•10 ·M mn g~ttnd·~ ijCrem abastecidas f!l.rt.luncnto de ;;aclo das ra
percui·so n'\ve~;nvel rio l'(ll'Hri.lo rio, con· zundas nacionaos do lUa B•·:mco, quo o.ssim 
seguiu-se r.o:n mcnol' llespcz(l., pOI'· Se em com· as vcrn 'f:tlorizatlll:i .:. as tL'tlHSfOI' Ill:l.l'it tio 
muJ~ica.9àO us (';tpita<!S dus ~ r ·ovitlcia•~ t!t\ lmtH'O<}uctiva.s e onerosas em protluc~ivus o 
Bahw. o Pernumbuco com :\ Cidade do ltto lucr atins . 
do J.·m~iro . E.étle <lo. ?.-ovel'~0 · . . , Assim pensa a Comml.'!:>áo quo devo set• ,[{}-

St · to1 cs~ n soiGç.to quy os m.us .au l.ort· feritlo o l'O<J uGr imento do s upollcante orl'ei·o
zados eotadls;ns. do lli1J?Gl'IO, c OS m:us co.m- cen<lo á conside raç;io da Cau1aro, o pr csants 
~etco tes pt•o !tsswn:\c~ (\c;~m ao prolllerm:, de [lt•ojecto do lei. ' 
lig:>.Jh~o JlOI' face1s e •·ap1rlrts conunumcaçoes, · 
o norte ao sul do lll'ar.il, isto ti, IJ. smt capital, 
dívc;·sa solução niio tem tido o 11ltlsnio pro· 
blerna .ii• uo tlominio 1k1 Wlpublica, ao cog i· 
te.t·-se do pôr-se em comtntuiict~çãu !W caJlilllCS 
dos Esta~o• do Mi"whão e PiM•hy com a 
Cid.'tile do Rio de Jil.Qtl il'o, lljH'OI'<;I'Ian,Jo.;re u 
parte UllV<lg-<wel de S. Francisco e do l t<l
TJicur·ú e ligP. ndo-as pel,,s e>trauas de fet·ro d<~ 
Caxius a Tll> l'ez\n;~. e Thereziu:t M Rio 
S , l?rl\UCÍSCO . 

No mesmo intuito f:.Ji Celttl pelo Governo 
Pto vl~orlo 11. couceosiio ao engenh;,iw A:.ll'ão 

O Con ~rcsso Naciona l r t;solve: 
At·t . 1." Fir.:.~ o Governa u.utorizudo 1\ con

ceder ao ougen hoh·o Pe.l l'O Luir. Soai'O$ d o 
So uza, ou á erupt•ez" ou úomll<Lt:bi..'l. que oc
git.niznr, r;en•. onntt :tlg-UJ!l Jlõl.l'a. o 'f hc..~out·o 
t<'cderaJ, a constl'U~ç;í.<J, HS<J o goso du 
Ulll;;t ~;S ~ l'FJ.r! a. d~ rc l'l"O do ] Jnelt•o HIILrn 
lt'i.l hos, " '[liHti r •lO jJOuto u'uJ.e uc,dm u fl'an•:•t 
nr~.v12.gação a vapo1· ,lo "l'io f:h.·anco ao ponto 
maiH r.on veniente d~ fronteira com a Goyana 
Jngleza . 
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§ 1.u Os pontos inicial P. tcr·m~nnl scr:to' 2" di~cussã.o elo projecto on: 10?, deste anno, 
t,·n,çnüos definitivamente, I) bem assrm os eon~ qne_JJXa--. íl. dcspGza elo Mtr11sterw diL Oucrra 
diçues t€c1t1licas, {t vista dos ostwlos apresen~ prtra o exercicio de 1901; 
tndos, !lo aecorllo entre os Mini~terios da ln- ;:a cliscus~:to do projecto n. 63 B, de 1000, 
uustria, Viação o OIJrns Pubitetts o o da redacçã.o para. a 3' discussão do p1'ojecto u.63, 
Gncwra. .. o • , _ deste anno, que crea mais um batalhão ele in· 

§ 2. 0 Essa estr:vla conshtmra n.o 2 1
_. secç,ao fantuia, com quatro companhias, na Brigada 

lia que J1gura no phno geral da v1açao, :par~ Policial da Capital Federal ; 
tinrlo da cidade ele Manáos á fronteira pelo 2" discussão do projecto 11. 77 A, de 1900, 
valle do Rio Branco. _ declarando abolidas as transferencias para o . 

§ 3.0 Obrigar-se-ha o concessionario a apre- Estado Maht do Exercito .dos tenentes e 
sentar os estudos definitivos dentro do prazo tos tone'ntes das tres arrnatl combn:tantes, com 
de dons annos a contar da. dat[t elo decreto do substitutivo da Commíssão de Marinh<1 
Poller Executivo fazendo~lhe a respectiva Guerra;· · · 
concessão ; o a iniciar os trabalhos da con- . . 3'\ discussão do project.o 1f. 40, de lDOO 
strucç,fto denko dó prazo ele clous anuos, n (n. 183 A, de 1899), mandn.ntlo conferir aos 
contar da do.ta da a,pprovação dos estudos. officiaes rdumuos ela E;;cola. Militar· do Bt>azil, 

Art. 2.0 O pl'a,zo da concessão ~orà. d,) 50 quç1· coneluirem o curso de eng~nha1•ia J?elo 
a.nnos, contado da dat.a em que f01 a estr~~a actunl r.cgulamento, os mesmos t1tulos .scmn
alJerta ao trafego, revertendo esta. ao cJomm10 titlcos passa,los n.os qne o fizeram pelo re..; 
da União ao finrlar .. sc o ~eferido p~·azo. gulamonto de 1874, com pa,recer doos Com-

Paragmpho unico. Sera.o concodzdos aocgn· missões de Marinhn. e Guerra, de 1899, e de 
cessionario todos os favores e van~agens Instrucção e Saude Publica, deste anno; 
inhei·ontes a taes concessões e que mw tro.- Discussão nnica. do projecto n. 11 A, de 
gam onus para. o Tbesour9 Feil~l'~tl. 1900, emenda do Senado ao projecto n. 11, 

A~t. 3.
0 

Revogam-se as chspos1çoes em con- deste a.rmo (130, de 1899), que autoriz;), o Po-
tral'W. der Executivo a abrir ao Ministerio da Gu&rra 

Sala das Commissões, 3 de set.emhro de o credito extraot·Llinario ua somma necessaria 
1000.-0tegctJoio Maciel, presidente. - Ni- para. pagar ao crtpitão de t'eagn.ta Alt'reci_o Au
rmula Aze1:edo, relator.-Vespasicmo de Al- gusto dn Lima Barros e outros os venClmen
buquerque .. - Se?·gio Saboia.-: C{trnei?·o de tos intngra13s que deiXM'<lill de receber no pe
Rezende.-F'eZix Oaspar.-Fto1·tano de JJ:Ioraes. rioclo comprehendido entre a data de suas 

demissões e a de suas l'eintegrações, e dá. ouw 
() ~r. P1•esidente- Tendo dado a tras providencias; 

hora., designo para amanhã, a seguinte ordem Discussã.o unica do projecto n. 126, de 1900' 
tlo di~. autorizando o Poc1er Executivo a. concefler um 

Jn p<\rte até 2 1/2 horas ou. antes: 
Continuação da 3" discussiío .do projeeto 

n. 70 B, do J 900, com pal'ecer ~sobre eme~1das 
apt'c,:=:en tad.ns para. :3"' discussao do o proJecto 
n. 70, deste a.nno, que orça a Receita Geral 
dn. Republica para o exe~cicio !e 1001 ; . . 

Continuaç;io da 2" d1scussao do pPoJccto 
u. 87, de 1900, rnanda.ndo_observnrovn.J•ias uis
:posições pa.ra tiel oxccuçao dtt lc1 do casa-
monto civil; o _ • 

Continuat;ão da 2a d1scussao ~o pl:o:Jecto 
11. 85, de H100. reg·u!nntJo o s~rtew mll~tar; 

Cont.inuaçiio da 2J--·uiscussao do pro.Jecto 
n. 178, de 1898, do Senado, com o pnrocer
n. 204, de 1899, l'egulando o estado de 
sitio. 

2a parte tis 2 I/2 horas, ou antes: 
Continuaçftn da 3" discussü.o do pt'ojccto 

n. 102 B, de 1000, com pnreceL' sobt'o a 
emenda otrerecid~L papa s~ discussão Llo PI'O
jecto n. 102, deste anno, quo fixa a dospezn, 
'do Minístorio dns Relações Exteriores; 

zn discussiio do vrojecto n. 107 A, de 1000, 
com parecer sobre emendas apresenta.dus para. 

anno de licença, com ordenado, ao chimico do 
2" classe do La.horatoPio Nacional do Analy
ses, Claudino Falcilo Dias, para tt•atar do sua 
saude onde julgar con venicnte ; 

l" discussão do peojecto n. 171 A, de 1896, 
autorizando o Poder gxecutivo a. pag<.~r a Es
tevão Cunha a. impo1•tancia das t:erms de sun, 
propriedade, em que ror·am localizados na ex
colonia Brusque, por ordem do Govci'Uo do 
lmperio,- diversos immigrantes, de accordo 
com o arbitramento ft~ito peh1 Secretnria da. 
Tndustria. e Viação c constante dos dccumcn~ 
tos alli existente.;;; 

Di~cussão unica do projecto n. 12Z,de 1900, 
autorizando o Poder I<;xecutivo a concedct• ao 
Dr·. Agostinho Jose de Souza: Lima, le~te da 
Faculdade de Medicina do lho de Janetro, um 
anno de licença, com ordenaclo, pttra tratar
de snu, sauclo fóra do paiz; 

3:1, discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 
quo exiae que o.s sentenças finaes da cornpe~ 
tonciu.lo Supremo T!'ibunnl Fedornl,~ quando. 
este julguo f'O!Icctiyttmeutoe, na. ~orma da 
constituiçüo c das le1s om vtgor, SeJam pro
feridas com a. preseM,a de lO, pelo menos, dos 
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juizes desimpedid_os daquelle tribun~.l , o tlâ t 23 de novembro de l S\.19 - Diligencias ·po· 
outras prov1denCJas: ' J liciaes; . 

Discussilq unica dt\ indicaç:Io n. 30 ,1,, tle j 3• (\isiíus;u.o do pr-r>jecta. n. 54 B, de 1900, 
.}1)00, estabelecendo as r egras a seguir-se que aator iz;L n P oder Executivo a abril' u.o 
· no exame, di~cr~1ss.ão e ~ot<~çíi.o do lll'ojecto Minjsterio ela l !_lllustri;; , Viação e Obras 
de Cod1go GIVl l, organ:zatlo pelo Dr. Clovis Pub!"ic:ts '!:) cPedJtn supplementa r· d.e . . ..• 
J3evilaqua, a co!lvitedo Govel'l)O, com o;; J.XI.· 2.9\':?.:()75~525 i\ verba 17", do art . 21, da lei 
receres da Commissão de Constitui<;ii:o, Le· n. 652, clé :t3 lle .novembro lle 18})1), pam 
gíslasã_o . e Justiça. e emenda, díl comnlis~ão oécorrer ao vr~g:.men to dls ta-:::ns de. e..«goto 
de Pohe1a; da. -Gapito l t?edm~tl no cJrrente exeretCJO; 

2' discussão do proj~cto 1Í. 115; de 1900, 3' discussõ.o do prvjecto n. 74, . d~ 100_9, 
. autorizando . o Pode1· Executivo t\ abril' ao a pprovundo o _rcgul&m cnto pnra a Dn·ccçao 

Ministerio das Relações Exteriores o credito Geral (lc Comahll!r1r,dc dn Gucrl'a, com as 
' de 80:000$ em moed;. CO!'l'ente. ~n'pp\emen· ffiO(l\flcatões r .. uas pelo T hl'S,)UT'O Federal, 

tar ao ttrt: 70, n. 7 , t"la lei u . 65~~. de 23 de c~nfeccioritulo p.\10 !liiuister io. dct Gu~rrtt, om 
novembro de rsgg · v 1•' tucle do t~rt. - 20, l<) l t rtt E, da . lel n . 5\10, 
· 2'-discus·~ão do 'projecto 11. IJ9, ,!c 1900, de 3 l ,le dcz,,mbro ~~e 1893, c cnYiarJoconi a. 
autorizando o Poder Executivo a. al11·ii- ao m•~ns~gcm <ltl ~de ~etemnro do Jaog; 

. .Mioisterio da Fazcn rla o cre~ ito esoecial de . 3• ili;;cussão do projecto n. 37 B, de 1900, 
~ - 4:978$054,· par11.· page.m~nto clt1. gl'itilkaçã.o reJacç:io do ;l(ldit_ivo dcst.uca.•lo, em virtu~e 
>::ao encarregado d,, guarda. o conservação <la do a~t: 132 •Jo_ltegm:onto lnter'no~ n:t 2•• !l ls

fe.zenda dos DousRios, José J; ,aquim Raymun· cmsao do pro.jecto. 11. 184, de 1898, do _se. 
do Sobrinho ; nr,do, que rcol'gan:za. o quu.uro dos offimaes 

2'' d_iroussão do projl)cto n. 125, de 1900, dn. __ ,ta·a~n<.l!l. ; _ . , 
autoriza.mlo (I Poder Exec11íivc p, abrir ao ,. •hscm;;u.o tlo proJccto n . 9l A, <le 1900 

· Mini.sterio da Justiça o .Negocias tnt'"'iores o ( ~ub:il itu tivo ao ~r(1j ccto n. l, t.b !898), rec~~ 
G~edtto de 700.$ supplement..'tr A vcrça Ü''- nllc~~ nclo ?fllcm.m.~ntc a ac:.u[ll Acarlemm. 

' Ajuda.s ele Custo- do art. 2" da lni n. 852. llt•az1!eu·a. ne LHttrM, fnntln.,'a r.:n. Cap_1tal da. 
' de 23 de llOvembrode 1Sil9 , Rcpuu!iM , p~rn a cultura e d<>sonvol vJmen to 
·· 2' discussão (lo Jll'Oj<'t!to li. 129 , d"' l~OO, !l<!- litt:~J a.tL~r·a naciollo.l'.·~ u_a.n_rl? outra~ p~o-

autorizaudo 0 Podei' Executivo a ahJ•ír av illl<lnclas, •:.om subs~tlU cJ . o~ cl;ls Comm1ssoes 
Ministerio d(\ Guerr:\ 0 credrto e-xtrt<O!''IíiHH i o <.e lnstrucçao e rJo Saude Publica, de 189B, o 
de 1:400$, para. occoncr 30 p~g:~mento do ele, ~rr,.amon~o, deste ~n?o ; 

. bacharel. Mas.i~i~o lle Araujo ~lacíel. profes· i! p~tscu~,~o do pr~JI!C~O ?· ~9,}o 1~'39, esta-
. sor em d!spoulblllrlatle rio Cotl~,q-io Ãlili:a1· ; ~~~~-~.,ud,o ~e~ras.yr~l·~ a.msctl P:- ·•o u.': todos ?.s 

3' d iscu~são do projccto ll. /0•!, de ! OUO, ~: a .. !IBilO;, q.:~~ eX· r __ ol.c m :.1. o~~o!bsíi? !U•l tl· 
autorizando 0 Potle t• l~x 'cnti v 1 ·\ aLr'r ao tuoa e org •. nl z,\ o Soi tcl(l do p ,ssllal des? na<lo 
Ministerio da Gue!'l'a. 0 cr~dito ~l;tr:wr:lma- a.o :;~ry:ç.<_> d~ ::u·m:~: la (con,l o snl>stiiutlvo da 

.. r io de 5:419$720, Pill'!t pagar 110 I" tenente c,o,mmts:·L.O <:C }<1au_nha ~ U~errn., ~o~ n. 8, ~I) 
dR. armad!\ Nelson tle Vasconcellos e Almehla. U~O, 11\,tttmndo a wsellpç,LO I~mut11na. ob!l
os vencimentos que thn compokm cç.mo J>l'O: g:\tor'?· ?.am . t?clos os br<~_r. l ht'OS natos on 
fessor do Colle"io Militar· natur.llzo.<lo~-,) , , . 

· • . - " . ' , 2' dl~<>Ufôao uo pr<'Jecto n . 108, de 1900, 
3 ~~~cuss:to do pl'OJecto n. 07, uc. l OCO, ! m1mtlamlo computai', 'pala a refol'ma fJos 

·a.~t~ma~do o r-:orter Execu1.1vo ~ :\hl'll' n.o omciaes do exercito, o tempo quo honvcrem 
M!IJJSterio dn. I<azendtL o cre1!ito es[J· 'ctal do ·,a~sa1to no extlncto D(•:po;;i to de Apl'enclizes 

, ,77:247$080, para. _ocorrer ao _l):lgll;mettl(J lla.s ~·\ rti lllc•lro~. nmn. vez qu~ tcnbam sido trans
~ contas do . mat.ertal foi'nec1d~,. a. Caill; .'la feridos uaquollc estatJelccimé'llto para a Es· 
}~oer!~ em ~a.ne1_ro. de_ IS98,pela • ·h e Um ;rlttm co la Mil it~l'. como preml"o ilehl uprovo itn.~ 
::/;?.n~m!s Co:)Jo, alton, . ~ , men to oblldo 110 l'espcctivo ~urso ; 
;.:- ~:.,.:3 . ~J.Scussao do project o n_. 1 Do, ,,e ! !JOO, ?." tliscmsii:o rlo projecto u . 1 oo, de HJOO , 
;ll l!t~l'IZS.l_ldO o Po~el' Execu~ovo <t a !Jl'"ll' :\o dispondo fJUO o co.rg-o de dil'ectol' do Pomb,, l 

. Mtn1~ter1o tla._Just,ça ~ N_<;_g,octos lnterion:s o Militar seja provitlo pol' official sul>Bltcrno 
credrto c~pec1:11 do 82o$b tG, para po..g:unonto 011 c:1pitiio ulT,Jctivo ue qwtl<fUOl' cm•po ou 
dos v~nctmentos que _competem no esc r~- arma do Exerci to, com JXU'Cccr d:1. Com missão 
vent~ JUramentado do JlllZo feliCI'al,\ ntomo de Mari.nl1a e Gu<Jrra. t\este :\nno ; 
Rodr1gucsGonçalvcs do Macedo; 2·' discussão do p1·ojocto n . !5ti, do 1899, 
· 3' discussii.o do 1)rojecto n . 106, de 1900, concedendo a Lour enço da Silva e Oli.veira, 

. a~t~1·izo.nclo o Poder Executivo a abril' a.o ou i emprcza que organizar ; o clircito do 
' .. Mm1ster10 _da Justiça e Negoci.os Interio- construir, em uma. dns ilhas do Httoral dostn. 
:: res o crethto de 80 :COO$, supplement..'tr cidade, tlm trapiche de~tinado a receber, 

ti. -verlla n . 14, tlo art. 2" d(l. lei u . 65~, de <lurante tri11ta. a.unos, ínflammavois, expio-
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si-vos e corl'osivos, nos tem:1os d~ proposta 
qne apresentou; -

~3" ~iSC\.1 ssão c! o ptoj ecto n . 7 46, de 1900, 
(l.utonzando o Poder Executivo ;_t mn.nd::tr 
pagar a Carlos Gald.ino Leal o outros auxi
liares e serventes, nos trabalhos de 'exames 
prepa1•atorios ,no Externato do Gymnasio 
Nacional, a quantia a que tiverem direito 
pelos serviços prestados durante os mezes de 
janeiro, fevereiro e m:\rço do corrente v.nno · 

In discuss~o do _p:rojecto n. 7B A, de 1 goo: 
r1er.1~rando que, na. liquicla.ção do tempo de 
ser;1ço para a concessão do· meio-soldo, .nfi:o 
sera tles~ontaclo aqucl!e que for passado no 
goso de hcença para tratamento de saude · 

la discussãó c~ o projecto n. 42 A, 1900, 
mante~do a instituição do jury com a com
petenCia. que ora lhe cabe par·a o julgament11 
dos crimes sujeitos á jurisolicção federal e á 
;justiça local do· Dístricto Federal, e modffi. 
cando a composição e o funccionamcnto do 
mesmo. tribunal ; . . 

In discussão do projecto n. 58 A, !1e J900, 
determinando que o cumprimento dos con
tractos civis e commerciaes será exigivel no 
primeiro dia util -següinte, si o um qua se 
vencer o contracto for feriado ; 

Discussão unica do projecto n. 129, de 1897, 
autorizando o Governo o aposentar o mn.chi· 

-nista de l 0 cla.sse da Estrada ele Feuo centl'al 
elo Brazil, José Rodrigues de Oliv<;:ira Braga, 
com voto em separado ; 

Discussão unica do projecto n. 37 F, de 1900, 
recltwção do a.dditivo destaca<lo na 3n. dis
cussão do projecto n. 37 A, de 1!)00 (n. 184, 
de 1898), do Seuado, reorgani;mndo o qufldl'o 
dos machínistas nava.os ; 

Discussão unica elo pal'ecel' n. 110, de 1900, 
imlef'erinclo o requerimento em qne o alferes 
do 28° batalhão elo infantaria .João Teixeit'[l. 
Mattos da. Costa pede ser promovido pol' actos 
de bravura praticados na. cnmpanlut de Ca
nudos; 

Discussão unicn. elo projecto n. 86, de !000; 
autorizando o Poder Executivo n. conceclet' 
sc~is mezes de licença, com ordenado, ao 
bacharel Manoel Eugenio Pereira Maia, 
amanuense da Bibliotheca Nacional, para 
tratu.r de sua saude onde lhe convier; 

Discussão unica do projecto o. 162, de 1899, 
concedendo á viuva do jurisconsulto e ex
Senador Joaquim Felicio dos Santos a. pensão 
mensal de 500$000 ; 

Discussfio unica do projecto n. 68 A, de 
HlOO, autol'ir.amlo o Poder Execnti vo a pro

-rogal' por mais um anno, sem vencimento 
algum, a licença concedida ao engenhc~iro 
civil Agliborto·xavier, prepn.radot• de chimica. 
organica da EsJola Polyteclmica desta Capital, 
pa.ra tratar ele sun. saude onde lhe convier; 

Discussão unica do 11rojecto u. 95, de 
1900, regulan~o o. antiguJdade da pr9moção 

do tencnte-cor•onol Jc,ão I.eocadio Pereiea ele 
M8llo a. e:-;":.c posto ; 

Díscu~s~~ unic;t do projecto n. 203 E, de 
1899, acld!bvo de:3trwado na :Ja discussão do 
projccto n. 203, !}e l8V9, (orçamento da des· 
f.?DZa do Min~ste1·io da Mnrinha para 1900) 
11X<tmlo em ': 200$ os vencimentos do auxi
Uar do auditor, de accordo càín o art. 17 ao 
Regulamento Processual Cl'imiual Militai'. 

-':)ECLARAÇÃO 

Declaro que votei contea o projecto n. 147 
de 1900, que dá auxiHos ao Banco da Repu~ 
b1ica. 

Sala das sessõo;s, 14 de setembro de 1900.-
F'austo CanJ.oso. , 

Levanta~~·a a ses~ão ás ~5 horas da, tarde. 

105" SESSÃO ElU 15 D_E SETEMBRO DE 1900 

Prcsidenci(t elo,.; Srs, Vá:; de il[e!Zo (P,·esi
rlente), Josd Boiteux (8·' Sec?·eütrio) e An
gelo Neto (2' Secretario) 

Ao meio-dia procede-se á chamado., á qual 
respondem os S!'s. Vaz do Mello, Angelo 
Noto, José Boiteux, Gastã.o ria Cunha, Castro 
Rr~bello, Gabriel So.lgado, Serzedello Corrêa, 
Jo.sé EuzelJio, Cunha Martins, Joü.o Gayoso, 
To.vn.rei:l de Lyra, Pereira Reis, Ermirio Cou~ 
tinllo, Bri.cio Filllo, Herculano B:~ndeira, El
piclio Figuoiredc, Epaminondas Gra.cindo, 
Araujo Góes, Anoxellas Galvão, Raymundo 
dn Miranrln., Jovinio.no do Clll'Vt\lho, Senbra, 
Milton, Folix Gasp::tr, Manoel Caetano, Eu
genio Tourinho, P.wln. Guimarães, Satyro 
Dias, !ll1gusto de Fl'eita.s, Paro.nhos Monte
negro, Marcolino Moura, Dyonisio Oe1'queira, 
Pinheiro, Junior, Celso dos Reis, Henrique 
Lagden, DeocLeciano ele Souza, Nilo Peçanha, 
Pereira Limn., Aureliano dos Santos, Mar~ 
tins Teixeira, Oliveira Figueiredo, Estevão 
Lobo; Theophilo Ottoni, Vir'iato Mascarenhas, 
Bneno de Paiva, Alfredo Pinto, Carneiro 
de Rezemio, Ada.lberto Ferraz, Landulpho 
de Magalhães, Olega.rio ~1Rciel, Padua. Re
zende, Gustavo Oocloy, Firmiano Pinto, Do· 
mingues de Castro, Di no· Bueno, Va.lois de· 
Castro, Joaquim Alvaro, Elias Fausto, Al
ü.•edo Ellis, Azevedo Marques, Xavier de Al
meicla, Teixeira Brandão, Lindolpho Serra, 
Manoel Alves, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Barbosa Lima, 
Marcal Escobar, Angelo Pinheiro, Germano 
HaaslochGr, Victorino Montei:t'o e Aureliano 
Barbos~;· 
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. Deixam de cotnparcr.er, eom causa partici
pada, os Srs. U1•bano Santo.~, Ju lio t!e Mello, 
C:u·Jos de Novaes, .Agapito dos Santos, Cttrlos 
Mi\l'cellino, Al buquerque Serejo, .Sá Peixoto, 

· Augusto Montencgro, Arthut Lemos, Pc(\ro 
Chormont, Antonio Bastes, Indio do Bra?.il, 
Rodrigues Fernnnde:;, Cbristino Cruz, GU,l· 
duelba . Moul'ão, Thom~z Accioly, Eloy de 
Souza, Soares Neiva, 'fritl<lude, camillo de 
Hollrrnda , Sil ''li Mariz, Cel~o fie Souza, Mo
r·eira Alves, Est.aclo Coimbr~ . Pedro Pernn'ill· 
lJuco. Jm;é Du~rte , S~lvio n.omero, ·Tosto., 
F'rnncisco Sodre, Yerg-no de Abreu, Alves 
Ba.tbosa, Tolentiuo drJS Santos, José · Monjar
u im, Silvá Castro, Julio Santos, Pereira dos 

. Santo3, João Luiz, :Montch'o de Barros. 11-
. t!efonso ,\I vim, Esperidião, Penido Filho, 
.Francisco Salles, Loonel .Filho, Necczio Ta· 
vn.rca, .A.n\on\o 7.acharias, Heurir1uo Sn ll~, 
Malta Machado, SiiYeira Drumrnond, Arthor 
. Torres, Manoel Fulgenoio, Lindolpho Ca(ltnuo, 
Lnmartine, Mira!làl.\ Azevedo, Alfredo Pujol, 
Olil'eil'a. B1-aga., Adolpho Gordo, MaH,t Junior, 
Pa.uliuo Cnrlos, Hermcnegildo de Moru.c·s, 
Ovi,Jio Abmntes, Xr.vier rlo Valle, João Can
<\illo, Riva.t.\avia Corrêa., Piuto da Rocha o 
cassitiJIO do Nascimento. 

E semcausaos Srs. Joaquim Pirca, !"rltucisco 
Sá, Ja>o Vieira, RoclriguesL\ma, S' mpa.lo Fer· 
ra:., Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, All· 

. gustorle Vasconcellos, Antonino ~'inllto,Barros 
F r :wco Junior, Martin ho Cumpos, Alves de 
Brito, Rodolpho Abreu, Josó Bonifaclo, Ln
mounier GotlorreJo, Rodolpho ·pnixí'io , Cosla 
.T nnlol', Edmundo (!a Fon;eca, Cinclnato 
Braga, ArLlmr Díe<lerí·!h;:en e Campoil Car· 
tier . 

,\bre·se a sesSí.o. 
E' lida e posta em discus;ão n. acta. 

para qno S. Ex . merecesse o cpitheto-.des- · 
prez\ vcl - que lançou 8obre. o honrado Se· · 
nadar pel!• Bahia..» · 

Niio ouvi semelhante. expressão, c eston 
certo de que níio foram proferít.ln.s eatiJ.s pa
lan·~s ·c;Jln r elação ú mi nha pessoa e, !less~ 
CCl' tezn, faço u. re~litro açõ.o a V. Ex . • Sr. Pre
sítlente; para. que mande suppt•imir das 
A•macs esta in verdtvle que estâ aqui l'G· 
gistrada.. · 
OSR ~ SE.ümA.-Peço 1\ pa.hvra. 

. 0 Sn •. GEUMANO H ASSLOCH!l:Jl, -- Sr~ Pro
~~d~oto, · nnda. mais me cunipre dizer a re
speito, ~alvo 5i o meu ltonratlo colleg". 
Deputado pela Haliía, vier declarar que eu 
estou ·ongana.do, que estas pa.la. vras com 
e1feito fo>ra.m pronunciadas por S. El<. : 

O S r•. PrB!iidente-Tem a p.'tla.vra 
o ~·r . Sea.bt-a . 

O Sr . S onbra-Sr. Presidente, a. re
clamnÇLO no no ]Ire Deput.a.Jo pelo ]tio Gran<lo 
do Sul s incabi vel. 

Si S. Ex. tivesse lido com nttençito o D ia
rio do Congrc$SO · terir. -visto a seguinte n otn 
encabeçando o meu discnrso: «Este discu rso 
não foi revi~to pelo orador.» 

Si eu, ponantum, tivesso revi~to o dis· 
curso c entregue n pessoa. competoule para 
maodnl' public:~l-o, comprehendcr-se-la. n. rc· 
clamaçúo do nohte Deputado, a qu:1.l, nosse 
momento, ó inopporluna. e precipitada. 

Quando eu corrigil' o mau disr.urso, veri!l
cano.lo~.e então a sua publicação na inl<2.1l'r<l , 
ser â. opport uno. e talvez just•l e razoa. v e! a 
recl:trnação de S. Ex. 

Não 6ei si, ll<lS notas tachygra.phicas, se ve
rifill<l. este ~riodo, níio as J'svi. Vou coJ•rig-ir 
o discurso e então S. E r. fará us recla.ma.~.acs 
que julgar convenien tes . 

Era i:sto o que eu ti oba. a. d izar. 

O Sa•. Presidente-Si não l1a. mais 
quem queira fazer ·observaçõeS sobre a a ela • 
vou dal-n por a.pprovada. (P,.v.sa.) E.~tá 

approvada. 

o 9.-·. ~e~·tnano r-:rassloe h e r 
- Sl' . Pt•esid~nte , d·~~ejo formuln.r um,l pe
qnenB l'P.cla.maç.'i.o sobre u m pcriotlo, quo 
veiu public;ltlO no l>itu·io 1lo C'o»yresso do 
hoj e, uo oliscurso> do Sr. Onputo.do, ou.io uomo 

. ]Jeço licouça. pnrs. declina,r. o St•. Dr. J<Js6 
. ·.Joaquim Sea.bra, período esse altamente of
"fensivo á. minb:1. pessoa e que tenho ·~~. cer-

.. 'tt".i~ Ü2 que S. Ex. nao proferiu. Comparecem mais os Srs. Luiz Domiugues; 
. ·! •Derenolenclo hont.em a. pessoa do Sr. Se- Ani1,io do AbT<Ill, Virgilio Brigiúo, Jos_é Ave

na.dol.' rtny Barbosa, s . Ex., si não me fn.lha li no, João. Lopes, Fl'f der i co Borges, Sergio 
a mernoriiJ. , d isse que, si q uize.<;se ret..~ l i&.l', So hoia. . Gonçalo Souto, A ugu5to Severo, 
poderit•, na. condncta que hontem tive a.qul, Lirllll Filho, Teixeira de sil, Gomes de Mat
cncontr~r ns lllfsmas contradicçws que en tos, Per~ira de Lyru, Mul~quias Oonça.lves, 
censurrwa no H lustre Senador ;. mn.s S. Ex. r.:smerald in o Bandeira, CúJ'nt!io da Fonseca, 
não tl issa o que constn do llia1·io. do Co».- Juveucio de Aguiar , Rcdri~ues DoriiJ., F austo 
g,·esso, onde as palavras repl'odllz.idas silo Ca.rdozo, ~eiva, Adalbe:rto u uimarii.es, Eduar· 
estas: « .• e<t não quero fazer retaliações, dO··Raruos, Galdino Loreto, Heredia de Sã, 

· · JIOrqu~, &\eu viea~e retn.llar, poderio. moa- !rinom Machado, Reul Barroso, Lourenoo 
·trar qu1 essas contradicções do . nobre Depu- Ba.ptista., Custodio Coelho, Joaquim Breves, 
· tado :pelo Rio Grande d'l Sul são sufflol()QÇeg . j.lan~el pestana, Monteiro do. Silveira, :May-
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,rink, Sabino Bar•rozo, Eduardo Pimentel, 
Bueno de Andcada, Floriano --de Moraes, Ca
jado, Henedicto de Súuza, Alencar Guima
riles,Lamenha Lins, Soar•3S dos Santos, Vcs
p<~siano de Albuquerque _e Alfredo Varella. 

pGriodicamentc rop1•odÜzida por vezes nef;ta 
casa, por outros oradores, a proposito do 
outl'os assumptos, consistiu em fc1zer o 
S_r. Ministro da Fazenda como c1ue o prin
cipal, corno q_uo o uni"co responsavel pela 
situação dos negocias flnanc.eír·os da R.apu
blica, pelas 'condições em q_ue se encontra, 
no momento· presente, o Thezouro Federal,' 
em consequencia de acções . ou omissões do 
honrado gestor da pasta da fazenda. 

E' incontestavel que S. Ex:. de alguma 
sorte redtiz a uma · passividade que não se 

. O §•·· Presidente-Tem a palavra compadece com a e~sencia do regimen pl'e-
o Sr. Barbosa Lirna. · . sidencial, o illnstre chefe do Estado.·S. Ex. 

condul-o a uma situação que não está absoln..o 

E aununciada a continuaÇão ·da 3a discussão 
do pl"oj ecto n. 70 B, de I 1300, .com pareoor 
sollre emendas apresentadas paru 3a. discussão 
do projtçto n .. 70, deste anno, que orça are
ceita geral da Republíca para o exercicio de 
1901. 

O S1.•. Barbosa IAtna (movi11iento tament.c de accordo com o regimen consub· 
rlr.: allençito)-Sr. Presidente, JH'ocuravtt eu stanciado na. Cbnstituição de 24 de fevereh·o, 
estabelecer as condições do problema com que porque,. ou o honrado Presidente da Repu
occnpou brilhantemente tt attcnç:ão da Ca~ blicn, conhece plenamente todas as faces çlo 
m:wa o Sr. Dt~puputado pelo Estodo do Sel'- problema de. certo modo resolvido pelo ae
gipe, quantlo a n&eessidade de .se proceder á~ co.rdo de lO de março, ou o honraclo .Deputa.(.l.O 
votação de ma terias contidas na. ordem do din. dá a entender que o Sr. Presidente da Repu· 
levou-me,a, cem vi te de V. Ex., t\ interromper· blicn, desconhece a qnestão. · 
o_ rn.eu diSClll'SO. Assumptof de maior r.:l~evan- UMA voz- o nue não e admi~~jyel. . 
c1a mterpuzernm-se entre aquella sessao e a '1 ::.:; . 

~lo hoje, por fór•ma tal, . que somente agora O SR. BARBOS~ LIMA -Na primeira hy-
me é dado retomar o tio dus considerações que. pothes~. S. Ex. Jaz do che{e do ~stado 111~1 · 
ia produzindo. c~mpllce; n~ segunda, um 1mprevu.!ente, si-

O homado Deputatlo por Sergipe levantou, nao um lev1an? . que · deu a sua plena e ex· 
nesse seu discurso, questões da maior com- pressa rcsponsablltclade a semelh~nte a.ccortio, . 
plexidade, c.le par com accusações da maior na_scedouro de onde proman;tr·l:Lm os fe1os 
f.tt'<Widnde, reftectindo ~obre a capacidade, cr1mes g.ue o el?quente ~eputado pl:l!o Estado 
si não tambem sobre a honorabilidade do di o-no de Sergipe aqm denuucwu. 
republicano, ora á testa dos negocias fin~n. Bastará., ~r. Presidente, recordará.Camara 
ceii'OS da Republica. · que o accorrlo de 10 de. março, fmto p~lo 

Tendoeusitloleva.do,peloestudoconsciencio- ~l~esouro ?ederal com o Bctn~o_da Repu~llca 
soa que me entreguei,a conclusões diametral- l~l,P~'ecedldo de um_<L .expos1çao de mottvos 
mente oppostas áq uellas a que chegou o hon- dll'lgtda. pelo Sr. M1ms_tro da ~azenda ao 
rado Deputado por Sergipe para ju~tifical-as, Sr. Pre.sidente (hL Repubhca, tormmando ~om 
para fundamentar a opinião que, em oppo- a~ ~egumtes p~l~vras: « ~· por estas razoes, 
siçã.o a S. Ex., sustento, sou obrigado, pela d:Izta o Sr. ~tmstr~ da l~azenda ao Sr-. Pre
extensão excepcional do dtscurso de S. Ex. a Sltl.e":lte _da h,epubl!C<'I.- qLt~ eu '!lOS peço_ a 
abusar por mais tempo do que desejaria da ~.cce1taça? da proposta do Banco da Repv.blwa 
attenção dos meus benevolo:3 collegas e a wo B1·aztl, 
embrenhar-me, acompautmudo o nobre Depu- Portanto, o Sr . President~ da Republica 
ta.do, no labyrintho fastidiosissimo das cifras teve pleno conhecimento das condições em 
com que S. Ex. pretendeu argumentar. que esse accortio se ia fazer, estndou-o, e em 

Antes, porém, de penetrn.r nesta porção seguida baixou o di:lcreto n. 3.606, de 26 de 
mais arida do caminho percorrido pelo illus- fevereiro do corrente anno, decreto que pro
trado Deputado, seja-me permittido recordar videncia sobre a liquidaç{{o dos debitas c en
que, nas primeiras palavras que proferi sobrG cargos do Banco da Repubtica para com o Tfw· 
o assumpto julguei do meu dever estranhar sot~ro Federal, ftos quaes se refere o contracto 
que o intellig~:mto sergip::tno houvesse sus- firmada tw Directorta do Conlencioso elo The
tentado, sinão explícita, implicib.mente, uma souro Federat, em 18 .de maio de 1897, sob ~s 
doulrina. que não está de aecordo com o nosso clausulas, de conformidade com as quaes fol' · 
direito publico o, muito menos com os altos finalmente lavrado o accordo de lO ele março 
talentos de que S. Ex. tem dado pr-ovas, toda do cortante anno. 
vez que revela na tribuna. desta Camara os Portanto, Sr. Presidente, a accusação do 
seus conhecimentos de direito constitucLona.l honrado Deputado reftecte immediatamente 
brazileiro. · sobre a capacidade, sobre a competeDcia., so-

Com e.ffeito a accusação de q_u.e o honrado bre o espirito de previdencia, sobre a honora
Deputado foi o orgão ffi(l.ximo, mas tem sido bilidade do digno Sr. Presi<trmte d<.\ Republica 

Camura v. V . 3G 
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tanto quanto sobi·~ a do stm hom·Ddo a.u- O Sti. . BRiaio Fn.no-V. E:<::. procur:l. todas · 
x\liar . · . as occ:J.siões afim dtl uos magonr . Não respei · 

Qnerer divorciar um do outro, tomar o. tou :>te\ o cn.rlaver de Joaquim Perm\miJuC{l, 
. quest..'to pura ap1'ecia!-a pela fó1:Jm~ por qu<l o par a. !WS feri r. Agora , o que nó.> queremos e 
honrado De]u tado fez, o concl uir roalsinando que V . Ex. diga. si folli\ om -seu nome,· ou si. 
a cap<Leidade, ·a previsi'ío e a honc~lidaq_e do ·nest:t oc<:.a.s!ão l'tllla. em nome dasun. bancB.l.l~. 
Sr . Ministro. \'-a. Fazcndi\- o.\ desnssociar ele- QU11.1\<.I o ncs procura al:'lcal'. 
~entes absohllam~nte lig·ados polas lei& da o Sn. . BAnBDSA LmA-Frillleit•o, não me 
contex tura intir.là do .nosso or·gaoismo poli- desv iarão v v .EEx~. porque cu _não quoty, se
t ico, q110.L o. delineou, qllal o definiu o e& ta- guodo, Ca. llo coa1 0 ca.lor (las nn11ha.'l propna~ 
tuto de 24 de Cevereiro de ISDI: convieções . .. 

O que se uão dirà, Sr . Presidente, a.iah · 
.roais, om· face de ilffil'mações que ouvimos ha. O SR . MMhA,.QULI.S GoNç~Lv tts-E. nós tam- · 
dia.s nesta Casa, filiadas a esse meUwdo vi- hem: · · 
cioso tle discutir. ns nosSM questões á luz do O Sa. B tUCI.C 'F1r.u~-Püis ra1. muito hGm. 
nosso direito·constitueional; o que se não o SR . BARUOSA LTMA. •.. cxp!ic<\nrl'o minho.s 
dh•á, repit9, de Jjroposiçoes, de !lftlr.mações, opiniões, til !las do estndo a q110. mo entr e-
de pronunciameutos, como o que ha po!lcos · 

. dias ouvimos nest&. Casa, e que Ke nsnme no guel . · · 
seguinte: a ~itnaçií.o exceiJcion::.l de crise gt•a. O S1;_ . Bmc1c FlLWl-0 que fozemos sempl'e. 
vissima, em que se encontm 11 Pl'nça. do Rio O Sr.·. DAL~BOSA. LIMA- Si esse estltdo me 

. de· Janeiro; é . um r esultado da. i1ltpre,ideMia tive~s~ levttdo á.s conclusões a que SS . EEx. 
e do dcsaso (:~ic !) do Sr. Ministro tla Fa- chegaram, convencendo-me de que o Sl'. Mi· 
Z'>llda? ! • • • · nistl'O da F<l?.endo. era um impreuidente a IHU· 

Mas n õs d~mos a esse .illinist:·o àesasado, a des·•sit<lo, ter me·hia leYa.n tado ne;;tt~. tribuna· 
esEe Ministro im.pre11ídente, nós lhe rlnmos contrtti'iando a. medltla solicitada (l!a apa,·tes) 
p11r a -pasto do !len desaso, para o exe1'cicio da o não seria. tão inconsequente que, depois da 
stia impL'€videncra, mais nm mill1ão de libras ba.ver nffi1·mado semelhnotes conclusões, 
sterHnas tomadas aos contribuintes; que nós viesse vot.,r novos fllndos e mo.iores recurso~ 
representa.n1o&, e cnjos direitos devemos res- a serem oonftados pelo Pri:Si(letlte da Repu· 
lleitar e zelar, na esphet·a de nossa compe- l)lh~a no tle.~a.~aa., que eu houvesse apontado e 
teucia . • • llCCUSUUo ! . 

o SR. Barcro FILHo ná. um .,pnr!e. Não! Delegado do co11tl'ib1ürrt:l eu nito teria 
o S:a. BAR.BO~A L lA!A .- E.-,.m atti tudc não o direito de l\Sr>im conscieulom~nte malharo.

me iucommodou nem deixou ue incommo- tal' o sen clinbeit·o,hoj;1 halirido pelo Thesouro 
dar-me : achei-a .• , exqnisitl\ , á cusbt de pesados t1•il.mtos. 

o sn. . Bmcro Fl.Lno _ Jncommodou, sim, O S1~ . Bmcro Fn .uo- Dcpoi:> V. F.x. peue· 
porque queria forçar-uos ·i oulta <\ltitude ria rc:;:ponsn l.tilida.dc do Presiuonte da RllpU • 
:para disso tirür 'Vt\lltngem . blica, não e assim~ l~ra logic_o. 

O SR. B.I.RBOSA LnlA-E;;su. n.ttitu·le con- O S n .J3A.RUOSA. Lnr.~-Si me convencesse un 
dut.iu-me á. tribuna.pt\1'1\ fa11er uma pergun ta eril11inalirlnde da. sua. concluct o. .• .• 
aos meus hom·ndos col!og:ts; si. sou eu, oa o SR. . Batera Fn.uo- Om ! V. Ex. lavoa 
os meus dignos collegas da. b:mcadn. de P·~r- o.qui a~cusando o Sr. Dr. Prudente de Mo
nambuco, os que nã.o esliio ,.eudo com ela- rues e não pediu a re8pcnsa1Jilidadc del!e : 
reza. ...• · seja. cohe.reHte e lógico. 
·. O SR. BRICIO FrLii!\}- ·vemos pelo;; olh.os do o Srt. BAR:aosA. Lt:IIIA.-Nilü lhe da. ria r a-

. pat!'iotismo, bl como o en tendemos ; V. Ex. cut•oos escepcionaes depoh de o increJ>ar do 
Q(}i_e >er pelos olhos do patriotismo,como en- inepto. v. Ex. vi!;ivelment e quer dcsv1ar~e 
teRder . à fot•ça : não o consegu irá . Que1• quo en dJs
. ~O S.n . .BAnnosA LrMA.--V .• Ex. Tê a ques- cubt agora n min\l;t n.ttí.tndc 1111 pnsss.tln. 

tiio pelos olhos deste patriot.isn::o ;<ssim 1le- lagishttUriJ., éomo as questões •le Pern ::unbttco. 
íinido: Nós entendemos quo esse Minist1·o clli Nã.<:> discutírf'.i neste momento nem umn. nem 
Fa;end11, '[tte pela sv.c! i;nprevillcncift c des- oulrl\s . -
<tso ... o SR . Brucro FrLno-V. Ex. foi preso por 

O SR. Br<rcio FILHO- Impr•~vidência e dcs- e l!e; pr isão com n. qual n i.'ío concordei -e 
a.so, phrnse qne repeti e repetj,ria a. til 0 di!i. qnn.n1o dcv'ln. ser lo~ co e r eque!'er o. _respo!l· 
seguinte, ato que se fizesse silencio. sabilirlade do Pres;rlento dn. RepulJhro , nao 

· · O St:t. BA.nnos.A. LIMA.-E qne estou repro- 0 fez. 
· UU7.iU\lO 1iclm(\nte :~ gol''\ : «MM nós en&end<!· . 0 SR. BARROSA l ,!Mll.- V. Ex. ·vê, Sr. Pre-

side\) te, ~1,1e si eu fosse :~.tten1ler a.os ~J?artes tnos . • , 
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011 objnrgatorios do meu collega.. jáma!s l sões, d~ alguma sorte, coincidem com as _ 
drscntü'ia o assumpto pQra que mo ms_ crev1., concluwes a q. uo chegou o no?re Deputado •. 

o ''R hn.rciO Fn .. uo-Não são objnrga.to- Vê-se, ?Ornparunc1o esse nrt1go com o l'n-
.. , "- · · lhunto l11scurso do nob1:e Deputado, que 

r
1
•
1
"·,, ,.., : . 1 _ " :- I S. Ex. entrou nesse labyrintho eorn o mes!?-o 

O Sh. B:\RBci::.A LIMA-EVtüCntementv nuo flo e andou '·W1'i passtt com as affil'mn.çoes 
sii.O c~utra_ cou~a :. A,Cam~t'a é t~~~ten;~n-~l~ dG I desse !ongo 1 

artigo, a te a_o- ponto de trans
CJUO s . ..,Ex. e ~eus uollegas de lJ,\·1C~üa. fcl,.em cre,~cr no resumo do seu chscurso nm quadro 
vio!ent<;s esforços pv,ra me d::svtarcm do numerico com <cr·gumentos rlessc jornal, e tre-
(l.ssnmpto. . chos inteiros do mesmo artigo. ~ . · 

o SR. MARÇAL EscoBAR E OD'l'ROS- E' De modo aue; no meu exame, tenho que 
exado. (Trocam-se fJ?'bteslos e. apm·tes 'i'elw- acompan1Htl: tnmlJem este a:etigo, tenho quo . 
mcHICS eHtre a bcmcacla 1Jernambz,;cana e a rio ir estwiar as aJiirmnções apparentemente 
!JI'WHlcnse.) r1ocnmonttu:las d_e3t.~ tH~balho fei,to para ser 

o Srt; PRESIDENT:m-Attên~ão. Quem tem a publicado no edlt?r1al cte uma t?lba: que se 

l1n,lavra e 0 Sr. Barbosa. Lima. Pl'é::;a, e, come6mnteq1e~lte archtt~ctado com 
. .

1

. mais cr.lma e cc:m mats sequenc1a do que 
, O Sn .. R\.R~OsA_ r...;'-'IA - .. se· .. ~r~stclen_te, aquellas q_ue multas vezes é impossiyel ter-se 
\. Ex:_ comp.tel:eüde_que, ~ v1st<1 c.es_ ta lll~ em um discurso frequentemente _mtt)rro!n· 
lel'vcnç·ao constado do;:; hon~,tdos D~putatlos · piclo r.or apar-tes que nos levítm a cllggressoes 

1 
do Pernambuco, melhol' sorta que_ 88:.. EGx. nãn ~tlculadas. 

1 pedissem a. palavra para urna ~::;;plwar;-ao p~s· Õrn este artigo, cuji:~. autoria é attribuida 
, ~~n.l. porque, yor mmha vez, Sl JUJg<tr ?onve· a alto' ,1ersonagem da politica republicana, 
n :r.n t~. ust1.rer desse recurso qne nos faculta, está. in lado de ine.x:actidões, muitas das qu~es 
o R:gtmento. - . . rFravissimas, porque são as fontes cb_s ~rm-

SigO na J'esoluçuo qno. tomm de dar ao n?- âipaes conclusões a que chegou o artwn11sta, 
lJrc Depntado por Serg1pe o te:>temunllo no E' P"r conse()·uinto, umn. vez demonstrado 
a.preço .cm.qne tenho ~s seus _esforços o os· q'ne ·estas fgntcs são impuras, que ell~s 
lit.lo_:-;, .JUStJfica.nclo a nnnha att1tmle etp con- quan:lo não impuras são phantastiCas, nao 
trn:·:o, aquella que o _honrado ~ep:Ü,~Ido1 Ju,Igou correspontiem :1 1 cali_?ade, ficam ipso facto 
de~ot adopLar, e u;to, den.on;jtt.llH.o a Ca- invalidadas as cone! u~oes. 
mar;t dos Deputatlos: · · Começa 0 articulista estt·anhnndo que o 

1", qne mo r:~·forcei na mctlid:t dos meus Ministro da Fn.zencln. dissesse, na introdu
rccnr:ios l!Ol' e_st.u dm: e .compec.hcn_ clcr o as-~ cçí'io do. relu.torio apresentado ao Congresso, o 
snJttplo; se"uinte: 

;~". q~e fn~ levado, depois :lesse Lr:11Jalho, a :< Di::el' que 0 Go 1,enw lesou ao Thcsouro, 
conclusoes dJvet·sns daqudlus a quo clwgou o llir;ttirlando tmw (Hl)ida de J86.000:qoo;~ 1Jm· 
J\:ihl'e Deputado. . .'50.000:000$, ccrlando a circumslanc~a de que 

Este é o tu;snmpto om debato. Dentro llelle a ilivida ~·ô tittiw aquelle valo~· no (tm d_e 18 
c;~to~l rofolvi~o a. me nwnter couraçado J<elo (otnos, e 1·evel;Jl' ttma ignoJ·anc.ia ou 3ná fe_q~uJ 
~_ •. og.·tm. e.n.to, tao bo.m ~'opi"eseniarJ.o por_v. l!..x_., ~-to.rnrt imp 1sszret ·. qLwlquer dtscussuo sob? e {~ 
Sr. Prest<lente, o nmmado pela benevoloncra asstmz:VJto. o Gorerno nao teve deante de st 
com qne os m·m:; illiLSÜ'<JS coll<Jga~ mo estilo uma dívida n.!J 1:alot· aotual de 186 mil contog, 
unv!n.do. . . . , mas simplesmente uma clwido, qtte no fim de 

lliZI<1 en que, em consequencra llesr.o de- 18 a11 nos attingiria aqw:lle valor. _ 
Cl'~!to expcrl~do pelo Sr-. Pre~id_e~te Ja ltüpu- Si, pois, algwn (avor foi f~it? ao Banco da 
llliC<t e ass1gnado pelo ~r. ~11mstro_ d<t Fn- I?cpublíca, 1·etlHzindo-se ·uma dttl~da d_e 18f!,OOO 
z•:nda, IJaseauo na nntor1zaçao de le1 votach~ contos a 50,000, esse (avo1· nao fot fe,tlo ~w 
l1elo Cong1'esso Nacional no armo r~as:mdo, aclo da líqtticlaç.r7o realizada pelo actual Cro· 
ln.vrnu-sc na, Directoria tlo Contencwso (lO '"erno ma:; sim na epow C?n qtte deram os 
Tlw.snuro Fer.leral o nccordo_ de lO ele mn._rço_. Bancds da Repu!Jlica c Ilypotlwea1·io r! í?t'a::o de 
. L1guei, segundo !1~e pa:::ecm corrocto e ,)Urt- 20 ann 1s 1Jara prtg.tmento de stH-> ilt•vtdas.>.• 

1l1co,;, ns.responsabtlldn.cles de um e de o~tr~ AtYirma 0 'Ministro da Fazenda: «A con~ 
p_:ir::J. afYJI'Jnar que, a meu vez:, ? ucto ~lllO o cesstto desse lon r; o prazo constittw uma 'CeJ·da
~~~np,ros~nente 11!11 aci.o (~0 Muustro da Fa· deim nxlttc:ç(ro'nas dividas; o Governo ac~ual, 
Z1 n~L1, e um acto elo Gov~I ~10. Federal. ·•s Jois, já as achou 1.adu.:;idas, nc7o (e.:; ma~s do 

Ill<\S antes de SOl' pr oter1cl0 nesta. C"', a, 1 z· 'l l· , as conclicrie.s C'l1~ que rtS en~ 
prlo nobre Deputado de Serg·ipe, o discurso que ·.~qttu a :_:s n · - -
que motivou a minha presença na tribuna, eontl ou.» . . 
''11l dos jorna.es desta Ca.pital havia publi- Agora, diz o artJ.CulJstn.: «Basta resta,~e~ 
e;ulo, em editorial, um longo estude: do ac· lecer a verdade para . d~monstl'ar~se . a 1m~ 
coJ'tlo de 10 <.le março, estudo cujas conclu- procedoncia desta argu1çao e tornar ovtdente 
~--


