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(Projecl:o 1\ ~173, de i896, do Senado.) Pags. iW, 

191. 1\12, 25>, 25\.l e 260. · 
iPn~e"IAJ u. 1SG, tl~ 1~9:1.) !'ags. 415, 4tG e 4i7, 

Receito ~erat <1:1. r .cpnhlic!l. I,P•·o.iecto · n. {25-
n. <te !SCIC..J P~gs. \12 :t t2ti, 1:3,1, 135, i:~G, 
1:n, t~s. 13~ . u o. 14 t. 142,·!43, 14~, 445, H6, 
~-~~- !·!S· ~-!~· ~,i~. F9. ~-' · ~~2. ~Q:3, ~\4, 
-'" "· -ii6, ~o: • • 6;;, . fi9, 2 ,0, _t!, ~,2, _73, 
274, 2i !l, 276. 2i7, 301, S02, 30:3 , :304, 305, 
:~06. :Wi. 30S, 30~. :HO, 3 l1, 312, 313 •. S-1\J, 
320, 321, 322. 32:3, 32-l, 325, 326, 335 e 33G. 

Reorgnni-~ão . de dh'l'I'SO~ csta.belecime~;. 
los de ~nsino. (Prokcto n. H2, de 1895. ) Pug~. 
ô. 7, 1-l , 15, 16, 17. 1$. 25, 26. 27, 56, 57, 5S, 
59. 611. 61 , 62 . fA 64, G.'í. Gd. 77 . 78. 79, 80, 
SI. sz; S:3. t'H . S.";. ~- Si. S:l. S~~ 9tJ: 91, 112. 
i5i.l: l >Jl. 1;;2, i::í3, l ':>'l,. 155, -i:'i6. 1~7, 1DS, 159, 
WO, i61, 162, W3, 2iü, 291 c :39il. . 

Reorganisação rh l~~cnl::1 N.1val. (PN
jecl<> n. l 3.>; •. Ut! 1~~6.) Pa.g-s . 278. 279, 2SO. 
~~~ · ~~2;,~:-;:3, .?8-i, 2i;;), .UG, :w, 288,. 2S~, .2'JO, 
33~, 3.,(), ·•·lO. ,os e 399 • 

8erum anti-\';n•ioloso. ( l~r:>jec\o n.; f62 A , 1le 
1SD5. a.uloi•jsanrlo o Gr)Vf1!l'no o,. nom@o:tl' umo. 
c.>mmissito de · [ll'olls>ionaes p:trn e.;tudiu- c 'l·e
l'i fi car :1. c ffiC:J.ci:t e v:tlor da descolm ·t:l do 
ttit·J sertm\. ) P:tgs. 456, 457 e ,;.72. 

Tribuuul de Cont.:l~. (Pt•C\iecto n. 16~ .A, do 
· tS,IG.) -l'ags. 14\l, j50, 33(;, 3ü3 e 418. . 

Vago>! n!ls comlllissões. Pa; s .-407 c i 30. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Torcmra sossãó -ua sammna Ioillslatnra·· do Gon~osso Nacional 

141" sEss.Io E}t3 DE NOVEM:BRO DE 1896 - ~ Pec;ànha, Agostinho Vidal, Ernesto :Brazilio, 
· _ . . _ ·· . · - · . 1 Pon~ de Leon1 Paulino de Souza Junior, 

Pres,dencta c(os -Srs. Arthur Rios (p·e•idente) : Ma.ynn~. Almeida·. Gom~s, Landulpho _de 

. . ·. . . ' Luiz. Carvalho Mqurão, Monteiro de· Barros; 
e Chagas Lobato (I~ 'tlic~-p1·esiden1e) I Ma.g~!haes, Ca.mpolma, ·Lima Duarte, Joã.o 

Ao meio-dia. -e 25 minutoS procede-se á. Cba,.,aa.s -~~ato, Gon~lves Ra~os, Luiz Detsi, 
chamada, á qull.l respondem os Si's . Arthur ! Ferraz Jumor, F~anclSCO Ve1~, Alvaro ~0-
Rics, Lins de vascoricéllos, coelho Lisboa., I telho, _Leonel Fl_llto,. Octaviano de Br ito, 
Tavares de ·Lyra, Alencar. Guimarães, Ga-1 C~pertmo de S1qUe1ra .. ~;dol,Pho Abr~u, 
_briel Sa.Igado, Matta.Bacella.r, Eoeas Mar·tins, t At ~hur '!orres, OlegarlO ~iaclel, Pa~~zo 
Augusto Montenegro, Theotonio de 'Bt,ito,J Ca., alcaott, Ca.rlos d~'> ~hagas, Lama.Ittne, 
.Hriclo Filho, Holla.nda. de. Lima, Viveiro:;,, ç~~ta. Machado: Casemtro da. . Rocha, _Do
Luiz Oomiugues, Costa Rodrigue~. Chistinol mt~gues de Ca~tro, Cos~ Ju~10r, Gu,:tavo 
Cruz, Anisio.de Abreu, ·Nogueira. Pa.rana.:;uá,l Gol oy, Adolpbo ~Gordo, ~oretra. da :Sllv~. 
Pires Ferreira~ Frederico Borges, Tllomaz Co\· • Edmund? d;:. Fon~eca, Pauhno <-:arios, ~'-'Sa.I:"to 
v<ÜC<~Jlti, Udet'onS\l· Lima, João Lopes, Hei-! Motta, Cmcma to Br_aga! FranCiscv Gllce~I~, 
vecio-Mmi.te, .Jose· Bevilaqu11 , Augusto_ Se-~ Furtado, · Hermenegtldo de, Mora~s. : Ov1dto . 
Vel'O. Pedro Velho, Cunha Lima, Silva Mariz, ~brautes, _Urbano fie G9u>e1~, Xav1er do 
Trindade, José Ma.riano, Artbur Ot"lai:tdo, To- \ ~lle, Lutz. Adolpho, Caracctol<?., Lamenha. 
lentino de Carva.lbo, M.a.rtins Junior , péreira \Lins, Al~eJda._ Tl•rres, Lauro Mull~r, Paula. . 
de Lyra, G~par Drunimond, coelho Cintra, ~ ~os, . Fra?ctsc~ Tolentl~o: EmHto Bl~m. 
Luiz de Andrade, Barl:osa Lima,. Herculano I F~n:;eca Guu'!lara.es, Martm_~ Cos~, Marça.l 
Bandeira.; Mede.fros ·e Albuquerq-Ue, Miguel! E~CQbar, Perm,ra ~a ~sta, RJ vada.vuiGorrêa, · 
Pernambuco, Gonçalves Maia,. Carlos Jorge, ,--Pmto da. Rocha, Ves~siano de Al~uquerque, . 
Araujo· Gões, ·Clement ii:ío ·do Monte, Rocha 'I Pedro M-.acyr e _Cassiano do Nascunento. . 
Cavalcaiiti; ·Octa.via.no _Loureiro, Menezes . Abre-se a se~ao. 
Prado, Gouveia-Lima; Santos Pereira, Za.ma; Deixam de eompa.recer: com cau sa partici•, . 
Aug~sto de Frett,as, Noiva/Milton, Francisco ! pada, os.Srs. Sá. Peixoto, Carlos· de Novaes, 
&dre, To;,ta., . ~tanoel - ca.e;.a.no, 'Eduardo 1 Gustavo :.Veras, .. Edua.rdo _de Berredo; Torres 
Ramo~. Paula. Guimarães, ·yergné·de Abreu; I Portugal, Pedro·Borges, Frauciseo ·Benevolo, 
Leovigildo Filgneil"J.s; José.Ignacio, .Flavio [ Ft•àncisco Gurgel, Chatea.ubriand, Ai'minio 
d.e Araujo, Tolentino dos Sll:ntos, RodiigU.es 1. Tavares, Marcionjlo Lins, Cornelio da Fon
Lima, · Paranhos MontenegT9, Torqua.tçJ -saca, Fernandes Lima., Olympio de Cainpos, · 
Moreira, Anton_io de. SiqUeira;_ SerzedeUo_l Geminiano Brazil, Sebas_ tião Landulpllo, Mar
Corrêa,. FranÇa - Carvalho, ·oscar· Gildoy, ·colina Moura, Atbayde Junior, Julio Santes, 
Alcindo Guanabara; Tirilotheo da · Co~ta.~ Póreiuncnla, Urbano Marcondes, . Vaz ~e 
Americo de Mattos, Beli~a.ri?- d~ So~,.E~~co_ l Mello •. ~~o Penido, !o~tes Junqu~irl)o, La
Coelho, F,;ons~~ Portella., ~~l~a. Castro, :Nllo . moumer GodotL'edo, ·RibeirO de Ã1Ille1dá, :Fer"- · 

Co.l!lua ·:v. VIl .. · · ._. ·:1. 
·: . 

. .. ·· 
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reira Pires, Valladares, Theotonio de Maga-
. 1hães, Pinto da Fonseca, :Matt.'J. Machado;Ma

noel"Fulgencia, Simão da Qnnha, Lindolpho 
Gaetano. Franci5.co de B>rros, Luiz Flaquer. 
·Almeida Nogueira, Oliveira Braga. Alberto 
Sa.lles, Al'ies de Cas.tro, Angelo Pinheiro, 
Apparicio Mariense. Victorino Monteiro, Au
reli~r.no Barbosa e Fnncisco Alencastro ; e 
sem causa, os Srs. LimaBacury, Lourenço de 
Sã.. Aristides de Queiroz, Cleto Nunes. Ga.l
dino Loreto, Euzebio de Queiroz. Barros 
Franco Juniot•, Alfredo Ellis, Domingos de 
Moraes, Bueno !le Andrada. Padua. SaUes, 
Vieira de Moraes e Brazilio da Luz. 

E' lida e posta eui discussão a a.cta. 

hospital de S. Se~tião-Elimin.ada a verba. 
por ser transferido ã. administração do Dis
tr icto Federal. 

Laboratorio de Bactereologia-:-para guarda. 
e ·conservação do. material, até ulterior reor
gani~ação, 6:000$000.:. 

E no n. 21, que intitula-se-Ser"1)iÇD sa,-ti
tario marítimo-diz: 

~Transferida para. esta. rubrica a consigna
ção destinada ao hospital Maritimo-de Sant<J. 
Isabel,. sendo supprímida, no material dessa 
consignu.çii.o, a. de ~:800$ para dous mari
nheiros da. enfermaria fiuctttante; elevada 
de 80:000$ parà con~trucçã.o de umahvan
deria. a va.por, banheiras e latrinas e suppri· 
midas as consignações de 9:600$ para addidos, 

O !!ir. Luiz Dersi-Sr. presid~nte, como empregados do hospital de Santa Ba.r
ti ve o mais sentido desgosto pelo facto de não bara, que e transferido para a administração 
ter assistido :por inteiro it. sessãü e.e sa.bbado, do Districto Federal. :r> · 
sobretudo á parte em que ~e votou a. l'e- A este projecto da. commis~ão foi apresen-

-dacção do project.o, que fixa a despeza do ·ta da, sob n. ll, a seguinte emenda: 
. Mlnísterio dll Justiça ·e NE-gõcios Interiores. -«Ao § 22: -" mante~-~6 a· verba proposta 
· Motivos superiores ã intervenção mesmo pelo Pod~r E;r;eculivo.» . · . 

energica da vontade determinaram-me, em 
tão má hora. essa fa.lta. a mim que não Entre os signatarios desta emenda. ngura .o 
posso, como V. Ex. sabe, ser accusado de obscuro orador. '. 
ausenc!a de llssiduida•.!e no cumprimento do Parece-me que da sua interpretação nunca 
devet', a mim, que, nesta. ses,ão. que já me poderia resultar a. menor duvida. . 
bem longa, conto as faltas por unidades, Na occasião de ser votada ein 2" discussão, 
pelos dedos das mãos. essa e1uenda cahiu, sendo approvad<1s as dis-

E' pena, Sr. presidente, que neste mo- posiç~s patrocinadas pela. co1nmissão. 
menta Dão possa fallar no Senado, a quem Em 3·· discussão apresentei a ·segUinte 
se dirigem principab:ente as miullas pal!L- emenda:· 
vras. que nesta. Camara não podem aspira.r «E' mantida a verba destinado aÕ Instituto 
nem de leve a uma. ollrrigenda. na redacção 
final do prajecto a que aca:bo de me rt~f~rir, S•mitario Federal. 1l.eando o Governo autori

. redacção definitivamente a:pprovada em 3, ~ado a reformd-o unificando os serviços de 
discussão. hygiene terrestre e maritima. 

Mas, para. minhas palavras reclamo o me- Sala das sessõ~s, 17 de outubro de 1895.-
recimento de uma explicação pessoal,sínoo1·a, Ltti= Detsi.» · 
que eu devo sem a menor atreotaçao do meu Ao propol-a, fundamentei-a com poucas 
proceder, unflbrme e continuada-mente o palavrM, ,que, mesmo no resumo que st: eu
mesmo, leal e franco, que tenho mantido contra no Diario do Oong,·esso, e~licam 
desde o primeiro :Passo, que ensaiei na. vida sufficientemente a minha. inten<:io, o·alcance 
política., e que espel"o-com o favor de Deus- da emenda. 
levar ao seu termo, sem o traço mais p~lliúo, E' assim, pol' exemplo, que, logo ao apre-
mais indeciso de uma. subrepção. ~ental-a.. rereri-me á outra emenJa, que não. 

Entremos singela. ·e fielmente no as- tinha sido approvada pela Ca.mara.; e disse 
sum~to. que tin!Ja. IIS$Ígna•lo esta ultima uão por 
.. Na proposta do Governo, que está annexa condescemlencia.. ·ma;; .. por um(l. couvieç-:io 
ao projecto n. 124, encontra-se sob o n. 21, pessoal profunda, em relação ao serviÇO 
o seguinte: · publi~.o. · 

Instituto Saniiario Federal.. 285:567$680 Lembre~ ness~ · occa.si.ão· 9 parecer que, 
. · . . em 1894 tmba $ldo contrario <'~ emenda su-

Na: rubrica a~ham-~! comprehend1dos os pressiva do mesmo institú.to • 
.llosp1taes ~e§· "'ebast13:D e Santa Isabel. Ainda mais, Sr. presidente, continuando a. 

A .commissao, no p:·oJecto que apresenlo.u, trata.t· do · assumpto, referi·me à emenda. 
modifi<la?do a. p_roposta do Gove:rno, sob o apresentada antes IJelo d!stincto deputado· 
n. 22, diZ o J:.eg_umte: peht. Ba.hia, o Sr. Rodrigues Lima., da q11al 

<~: 22. Instituto Sanitario Federal-'E~imi- me tinha. apropriado; e ainqa referi-me .. a. ·_ 
· n<l.da a verBa. IiOr se extinguir a. re?3J'ticão ; um bom artigo publicado na· -«Ga.:z.etlllw> do 
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Jo-maZ do C~mmercio de 25- de setembro Díiia ue.c;la. occasião que a mes!Xl6. emenda 
deste ailno. com · o qual estava de inteiro tt•azia o cunho governamental, -pois eu es· 
!LC<."'Ordo, istQ ·e, na .unificaçã.o do serviço tava de accordo com as idéas do. Governo. · 
sanitario maritimo e federal, e a proposito Si as idéas do Governo estão espalhadas no 
citei o trecho, que neste momen~o peço· li- rela.torio ; si' o que me serviu de base foi o 
cença. para mais uma. vez ler. . artigo do Jor,1al do Commer·cio ; · si ao funda-

E' 0 ·seguinte: mentar a. mesma. emenda. recordava. a. emenda. . -
«O iim principal a que' naturalmente e- anterior, rejeitada. em 2" dU,cussão, é claro 

... que não havia. de manter a verba. para. o Ins· · 
chamado a preencher o· Instituto Sanit.ario tituto Sanitil.rio Federal, sem os bospitaes, 
Federal,· isto é, a bygiene ele propbyla.xía e sem 0 serviço bem organisado. 
defesa, como exereel·a.· . sem hospital de Pois si eu, pela mesma emenda, da:va au
~solam_ento_. sem lazaret?~ sem .se~": iço de des- torisação ao Governo para refol·mar como en
mfecçao, ~em a _repart1çao - ll!.~rltlma, entr~- tendesse o serviço sanitario maritimo e ter
g?-ec a. _ou~ras l!laos e sobre. a qua.~ elle nao -restre, com a uriica coll.diçiio de unificar os 
tmha JU!'lsdJcça.o, nem aqu1 e mutto menos nous serviços, havia de 'começar por tirar 
ncs Estados ~ . os hospltaes e pa.ssa.l-os para. a Municips.li--

A pouco e poucú o Instituto Sanitario Fe· dacle ~-- ! : . · · 
dera.! foi adqu irindo o que de direito lhe . Comprehende V. Ex. que seria isto injuria. 
competia : os bospitaes. de ::;. ·Sebastião e feita a mím mesmo. ._ -
Santa Bal'ba.ra: fica.ra.:::. sob sua guarda, e, só o O honrado relator da commíssão, quando 
a.nno 'pa.sSo.do, o Dr. Gon<;al ves Ferreira, de- fundamentou a sua. emenda â. redacÇoJ.o tina.!, 
pois de pessoalmente ver quão . bem fundadas apresentou. como argumento decisivo, que a 
eram a.s queixas contra-o hospital de Santa. emenda, que foi approva.da., do Sr. Cesario 
Barba.ra. pelas Pessimas eonaições do . edificio M~-~ta., passava novamente para a União . o 
e sua oollocação ·. no meio de um ancora- hospital d~ Santa Barbara. 
douro, . resolvera fecha.l-o' :Por imprestavel. Eu pergunto q_ual era o inconveniente na. 
transferindo os enfermos par a O· hospital de approvação desta emenda ? 
santa Isab~l •. na Jurujuba, q_ue assim deixava. Estava prejudicada, mas não estava em 
de pertencer á Sa.ude dos Portos. :& . contradicção com o que eu tinha pedido. 

Pois ·si eu mé d~lara.va de inteíro accordo A Commissão de Redacção devia sentir-se 
com 0 artigo· publicado no ]o,·MJ de O<nn- embal'açada deante da. mínba. emenda appro
me1·cia, · parect~ que não PQdia. haver a menor vada., si houves.se 3olguma. posterior á mesma, 
duvida.-sobre a .minha ioteo!;ão ou sobre o que pussa.ss~ algum dos hospitaes para a. 
va.lor da. einenda ; e t-anto isto é assim, que 0 Municipa.Iidarle, si houvesse contradjcção eu
Commissão de Redacç-do, com a qual ab:>olu· tre a mesma. emenda e a que fosse po&terior
tamente não ·troquei a. menor palavra. . . mente npresentada. Mas nada disso se deu. 

Deu-se um excesso de votação no mesmo sen· 
O sa; PA.IUNnos MoNTEl\"EG.RO- Apoiado. t ido, duas Corças auxiliando-se. nã.o contra· 
O Sa. Lutz DETSI-.• • interpretou perfeita.- dizendo~se na. mesma. direcção. · 

mente bem o seu.tido_da. minlla. emenaa. Para a. redacção final, a unica duvida que 
. . . -poderia surgir er-a si na verba de 285:567$íi80 

_O S.a . -r:Alt'':'".rros MoNTENEG-J.tO. :-Sen t1 q_ ue_ proposta pelo Poder 'Executivo, deviam ser 
v. Ex. nao e~llvesse aqui na Ult1ma. sessa.o· englobados os 80:000$. que se referem a la.-

0 Sa. Luxz DETSI- Prioripiei Ias'timando vanderias, l atrinas e outros serviços do llos· 
profundamente a minha a.úsencía., que verift- pita! de Santa Isabel. 
cou-i!e por circumstancias independentes da A Camarn, Sr. presidente, approvando a 
minha. vontade. · emenda à redacção, teve um la.mentavel co-

Na. ultima sessão, . bem. adoentado, cheguei chilo, e nisto não vae íojuria.,quando se pensa 
a vil.' até o.ó edificio da. -. Camara., onde me que o impecca.vel Homet•o ta.mbem cochilou. 
encontrei., na secretaria. com o nobl'e depu· . O que quero que fique bem accentua.do é 
tado Sr. Alcindo Guanabara e· com o distincto que não tive a intenção de illudir a boa fó 
director dá mesma. que me expuz6ra.m o que 'da QJ.mara com uma. emenda, que pudesse 
se tinha ~a.do ha.vi::.liouoo 'no recinto ver!- trazer duvidas em reu bojo ; a emenda. era · 
ficando que cbeg<Lva. tarde pa.ra _qualquer re- cla.ra., cla.ri$sima, comotã.o bem comprehon-
cla.ma.ção. - · .. •. . · deu a Com missão de Redacçã.o. , 

Sr . presidente, continuando,. direi que Ao termina.r esta explicação, pessoal que 
nesse meu dís~urso; rt.teri-me ao a.ccord.o .em me é bem penosa., lastimo que, no momento 
que está.va. ~om a opinião do.il!ustre ministro em que os poderes constituidos e t~~os aquel· 
Gonçalves Ferreira, quanto ao estabeleci· les. que se preoccupa.m com a polltlca., todos 
mento ·dos ~rTiç9S sa.nita.rios marítimo e que t.eem um ]louco de amor á Repu.blica, 
terrestre. · · · · · todos_ os patriotaS devem se unir e poupar 
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. forças para grnndes combate8, es~jamos lu- ções que S. Ex. lhe dirigiU quil.ndo qutditicou 

. ' . etando entre amigos,_ perdendo energias em 'mhtifieação o projecto, abl'i.:J.do creditos ao 

. •. questões secundarias, que são erguidas ã. al- Gove1·no para pa,"'ll.r as redamaçõesitaüa.nas, 
.. : tura de prí~êi}llo!:'. pretendendo assim substituir os protocollos. 

· Ao tet·miriar. ~r. presid~nte, a.ppello para Declal'a que S. Ex. explorou o aparte que 
·. o Senado, ·esperando que rle la venlw. a cvill lhe foi da.r1o para detentler-se contrv. a. justa. 
· :preheru:ão exa.cta e justa da minlH\ emetvia. indignação do pwvo, que via. no tamvso pro-

- jecto,reproducç.ão dos protocollos, um attenta
do á soool"~nia da. Nação, sendo certo que bem 
procedeu o Presidente da Republica. afa.s
tando de si toda a co-pariicipaçiio na ap~e
sentaçã.o df'l~se · projecto. 

O Sr-.i· Brieio 1'<'ilho-Tambe:u ve-
·nho fazer unia pequena teclamaçil0 sobre a. 
acta., porque no discur~~ prLJnuncia.do pelo 
meu distincto cGllego. o Sr. Alcindo Guana
bara, esti um aparte meu que, do modo 
pot• que foi publicado, altera completrunente 
o meu pe,lsa.rn(~mo. 
.· DiS* o hvnr,,do relator, quando pugnan. 
pela adupção da. sua. emen·l<~, apresentada a 
l·edacção rlo o~.amentv do lnterio1· : 
- « Esta era a proposta no governo. A Com
missão ue Orçamento coHocou o Hospital de 
Santa. Isabel na rubrica do serviço sanita.:rio 
marítimo, e nã.o íoi apresentada nenbuma 
emenda. que o retir:~.s~e da rubrica em que 
estava iuctuido.Y> 

Dei então o seguinte aparte :-« N5o pre
cisava"; entretanto o aparte veiu publicado 
assim:-« Preci~a.va ». 

Si o a.p;,rte ti~es~e sido dado pelo modo por 
que foi publicado, teria sido em apoio as con
sídera~~!es de S. Ex. ; entretanto as~im não 
toi, tanto que o nobre deputado, proseg:uinr1o, 
disse:- « Perdõe o nobre deputado, V . . Ex. 
contestará depois, á vontade.» 
P~, por consE-guinte, a V. Ex. que seja 

feita. a, rectificação necessaria. 
Em seguida e approvalla a ;;.cta. da sessão 

antecede o. te. 
Passa-se ao 

EXPEDIENTE 

·Diz mais o orador que a prova de llaver S.Ex. 
;;imuladó iras pa.1•a tel' pretexto para sua 
õeteza está em nii.o haver s. l!.'x. sa melin
drado com a expressão {!azua duda aos pro
Goeollo$ pot• um deputado do Dhtricto Fe
dcl'a1. e de-conto do viga.rio-dado a razão de 
Estado, que segundo di~se S. Ex. determi
uavao seu vow nesLe as~umpto; e o ·facto era 
que o tal pro,iecto ficou na. pasta ela com
missão e qtie ainda é consul em s~ Paulo o 
conde. de BdehantAau que deu morras ao 
Brazil á frente de italianos, . como ficou pro
vado no inquerito a. que se procedeu. sendo 
que po1• tal motivo o leader pediu á Cama.ra. 
que rejeitasse os ditos protocollos apezar de 
já votados em duas discussões. Voltando a. · 
rectificacão a que se referiu no começo de _ 
seu dbcurso tem· a. diZ('r que o que constá. 
dos Amta~s é o seguinte: que S. Ex. 
julgava.. o projecto sobre moratoria ·desas
a'oso votando, porem, para. que fosse j11l· 
gado objecro de deliberação simplesmente 
pe'la consideraçã.oq1.1e lhe merecia o seu autor; 
e co:ri:IO alguns deput<1dos clissessew · que vo
ta vão contra; não por falta de consideração 
ao autor do prc~ecto mas, porque, não. podia. 
se continuar a manter a Situação em que se 
achava a praça, disse s. Ex.: que da.rm seu 
votO ao projecto por tel-o dado a outros em 
iguaes condi~ões por attenções pessoa.es aos 
collegas que os ha.viam apre~utado. Pe~o 

0 Sr. 1° SECP.E'l'ARlO declara que não ba ex:po•to diz o orador, aquilate a caJna.rti.O 
ex~ediente sobl·e a Mesa. alto criterio · com que S. Ex. dirige os seus 

trabalhos. . . 
O Sr. França Carvalho vem Passa o orador a defender o Partido Repu-

á. tribuna. para. dar uma breve ;:esposill. ao hlica.no Federal das. accuoaçóeS que lhe di-·. 
liJader da waioria.. tigiu o deputu.do Dr. Gaspar . Drumon.il. que 

Comeva ·];leia. ractlticação de um facto. pi·ocurou isenta.roleaderda maioria.derespon-
Em uma. elas sessões passadas o rrador re- sab1lidude dos erz-os comettidQs quan1o o.que 

:ferindo-se ao proje·~to sobre mora toria., do Sr. é verda.de é que taes el'Tos teein -:>ido provemen
Medeiros e Albuquerque, disse que o-learhr,· otes d.a mti. di~:ecçã.o que tem S.Ex.áa.do ao :par
ba.,·1a pedido a. Ca.ma.ra _para que julgasse e::;,., tido que a.l1ás por vezes tem resist.ido.a- essa 
pr·,~ectü di•>no rle delibera.çào. . dhecção pa.1·a mel1lOl' $ervir ao seu paiz E> 

Tendo s~do coJJtestada essa declaração por contir·ma es~a asseve.ração com diver-sos luctos 
alguns deputadu8 e cvntirmada por outros, u que cita e refere-se U.lucta. travada· entre 
orador appellon para o Sr. Glicerio e· S. Ex. S. Ex. e o .Congresso Constituinte que pro
respondeu-lhe que recorresse.aos ~1nnaes. curo\l impedir esse diluv:io de concessões de 

Extra.nhou semelhante descortezia. por pal'te todo genet-o feitas :P<Jl' S. Ex. ·. . ... · ·. 
de s. Ex.; e sô_a. explica. por haver compre- Aproveita a occasião p&l'a chama1· a. atten
hendido mal o silencio do orador as increpa- ção do Presidente da Rep~?liêa. para a. Es-
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trada. ile Ferro Cho:pim que ameaca. o E>õtaõ.o congresso de chefes lo~es com a exclusão o os 
com enormes responsabilidades, pois tra.~ se sr:g. l)r$". :\nisio do Ahreti. e Nogueira. Para- . 
degarant~ de juro3 de 6 "/.ao anno, em na,."Uã.. . -~ 
ouro. pelo pel·iodo de 70 a.nnos e ~pera que As razões "de . ordem-politica. que a isso de- ·-.. 
S. Ex. honrando a sua coherencia. poisjâ. termillaram escapam a meu conlle~imento~ . 
manifes~ou-se sob-:·e este assumpto por int~r- mas quaesquet· que fossem seriam dignas d!'l 
medio do ministro da. viação, livre o pa.iz de todo 0 acatamepto pela natureza do tribunal .. ,· 
tão illegal e inju;;to gravame. que as tormulou. -. 

Ref'ere depoi~ diversos tactos com os quaes 
prova.· que S. Ex. não tem idéas firme~ e $e-:... O honrado senado1• Pires Ferreim, sentindo-· 
gura.s, revela.ntlo por vezes incoberencias, pa- se ma.guacl.o com. a exclusão da.qoelle seu . 
l'ecendo nem ter perfeita. comprehensão do que amigo. envidou j;j. perante o governador; já. · ' 
seja o regimen pre~idencial. perante o Congre11so Eshdual e chefes locaes. 

Reconhece que a ma.ioria. da. Ca.ma.ra. con- todos os esforços no intuito de ser o mesmo 
scia. das suas grandes responsabilidAdes vae ineluido na. chapa. _ 
p&triotica.mente se insurgindo contra" dieta- OJ;-'3., já estando a .mesma organisada., a. ea.- · 
dura da dlscipllna. pa.rtidaria., ·que se lhe m~ra. convir& que não seNl ~em muito trabo.
tem queriéto im:por e por veles tem recusado lho satisfeita a vontade daquelle a. quem o 

· seu .apoio, a. :L Ex., não poucas veze;; partido o tinhil. como pre,;timosis~imo chefe. 
derrotado em QUC$tões e111 cuja defesa tem Sr. presidente, V. E-x. sabe os laÇO$ f. e san-
empl'egado os maiores esforçOs. · gue, d~ respeito e de immensa gratidão que-

Conclue dizendo que espera. que a provi- me unem ao general Pires Ferreira.; V. Ex. 
dencla que parece · velar por este paiz filça sa.be o muito em que o teem os seus correU- , 
com que a palinuro mais competente seja con- gionarios no Estado. e portanto o supremo - ·. 
fiada o leme da não, ·a.fim de que· aiDontando ·desejo em que todo~ se acham em não odes;, · =: 
as ondas enca.pelladas possa livrar-se dos ca.- gostar; mas, Sr. presidente, foi S. Ex. mesmo : = · 

chopos qu~ já se aproximam.· quem para si creou essa. situação difficil. · :: 
. Aiuda estão na memoria da Camara os dis- ' · 

O Sr. Pires Ferreira- Minha cursos :pronunciados por S. Ex. neS:ie recinto 
presença na. tribuna,S::.>. presidente. se explica. e no Senado. em que confP.Si'lava a sua. não 
pelos discursos pronunciados no Senado ~b- intervenção na. confecçii.o de chapas. na. indi-
bado ultimo. :pelos Sr. senadores Pires Fer- eação de candidatos. . · · 
reira e Cruz. e ma.isa.inda. pelos oommentarios S. Ex. em ardente· allocução dizia. c:que 
da imprensa. dest.a. ca.pita.t sobre a situaçã.O C•)IDO representante do povo nã.o -podia nem 
politica do Estado do Pia.uby. ' tinha. o d ireito de impôr seus representantes; 

Que minhas palavras n5.o t~:~nha.m o resaibo -iei:xava isso aos chetes locaes, ao directorio . 
da offenS<\ por mini ma que :;e,ja.. pois venbo do partido» e mais ainda. «que nunca tinha. 
!aliar à Ca.mara inspirado dos mais puros in- imposto ca.ndidatur~ J1Cffi as imporia..• · . 
tentos. Onde pois se desprestigiava. S. Ex.~ si a . · .. 

A defeza da polilica. do governadol' doEs- norma do congresso eleitorul se inspirava na 
tado e meu objectivo, Sr. pl'esi•lente. V. Ex. cont.lucta de S. E:r. . ~ 
sabe e o pair. a. HgitaA,-ão que reina no Estado· Mas é, Sr. presidente. que· o bonr-ado ge- .. 
do Piaully des•le o dia 17 lte setembro, a.gita- neral piauhyense, a.ssim n•io entendeu .e antes 
ção que se minorou em meados ·de outub1·o de uma ~olução definitiva. formnlnu o seu 
pa.ra recrudecl'r em fins do mesm:j .mez. · ,\U? plano de bata.lha.emque(tevia de$tr·oça.r com
entã.o a paz alli reina v a, a familla. piaullyeose pl~tAmente aquelles que lhe forom sempre 
liberta. das commoções, que trouxe a revolu· dedicados. · · · · . 
çii.o -de 23 de novembro descansava sob um re- Patrocinado pelo. preclaro chefe do partido 
gimen de ·o1'liem e progresso. ~ · · ·· republicano federal, o Sr . general Glicerio 

Tendo oDr~ Coriolano dl:l Carva.lho·e. Sã. de S. Ex.- a conselho · do mesmo e sob promessa. 
deixar as redea_s do _governo a $0 de .iUO llO de apoio do Centro ligou-se ao senador cruz, 
deste.a.nno, procedeu~s!! a eleiçil:o do seu sub- seu inimigo politico ate então. e com os S\'S. .• 
stitulo em abril, teod.o sido eleito. o nosso ex· Anisio de Abreu e Nogueira Paranaguá., so- · . 
collega ·.O r . Raymri.ndo Ar.thur de .Vasconcel· licit:>..r-a.ni do Centro o p:'omettido apoio. : .. ·: 
lo~ •. que tomou pos:S~ a. ·l• de julho, Por essa Este telegraphou ao Gover.m~do1• de Estado . :· 
occ-d.SJíto a.cuavaulcse ·na.. e~pttal na.da. me no~ ~lo Pia.uhy, ped:iouo a 1m,l11Sàà do Dr. No- ·, 
C.e 2.1 cllefes dos ·a! rPpr_e.seut:,ntes. •·J,•<> dil·i· ;;ueis·a. Pa.r,. n:lf..'U:Í. na chti.pa - ( Este tele:.. -~~ · : 
gem· a -politica féderal nos 31 muoict:pios .do gra.ro.ma'foi as-~igoado por. · todos o~ membros 
Esta.do. · · ·. . . . . do ·Centr·o·; Jlf:rém sei p·or declaração. de 

Tr:1otou-se de confecciolia.r• a chil.pa dos ·f11tu- · alguns não o terem feito): O ~dido do Cen
ros . 1•epr~ntantés do. Estll4o· ~ ·eamara e tro, ::ir. pr6Sít1~te. Gã.o foi satisfeito. como· 
Seua.d~':-~h~~a que fico~. <?rga.ni~a ·por essa não tinha sido o do general_Pires. · · 

.· . .. ":' ' . ··~ ·. ·. 
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.... . -s. •Ex. o·Sr. generál Glicerio então em mento do nobre deputado, que fica preju· 

."ivistlL do. resposta deu a questão por termi- dicado . 
• ::"nada ·e autorisou ao Dr. Coriola.no a. telegra
:.:':phar :pa.ra. o Estado, commuuicando essa 
· :• r'!solução; · . · .. 

Ao mesmo tempo que isso se dav:~. S. Ex. 
· .. .. c·om·oca.v~. o Centro e c:;tc assia-navn. um do· 
> cumento, J:etit:'ando seu apoio à.o ~~;overÍiador 
. do E:;tado e · reco~mendo.ndo ao Governo as 

:· , pretençõ~ da.ligà Pires- Cru~ . 
. .• ' Desse dia, Sr. presidente, datou a. <lebade. 
' Pel;l. Noticia soui.Je da resolução do Governo 
·e 'do Sr. generol Glicel'io t ive a eonfirina.
. ção. Dia; antes. j;,i.. havia do Dr. Coriolano 
· telegrapbado, para o Estado ao governndol', 
.mostrando a necessidade de serem a.ttendidos 
o . .general Pires e o Centro do partido. O Go
vernador depois de consultar alguns chefes 

',)ooa.tes e a MUigos dedicados tinha resolvido 
' ·eliminar U!ll. dos membros da chapa. e incluir 
·· . o Dr. Nogueira na mesma.. Desta fórm~L, es
·.·~.t:rva no entender do honnvlo general Glice
' -Tio finda. a. qu~stã.o ; ]'J(lrem.. Sr. presidente. 
,·,as demissões de empregados pU])ÜCOS choviam, 
--aquelles qut: não o P<Jdiam ser eram removi" 
'.c<hls- alguns logares eram desdobrados paro 
--contentar a. mais de um - e · mo.is do que 

0 SR.. Pnu:s FERREIRA-ReQueiro a V. Ex. 
que logo que haja numero submetta. á.' vo
ta.ç.ão o meu req11erimento. 
·· O Sa: Pru;:smE~'TE - O pédido do nobre 
deputa.do uií.o póde ser a.ttendido. _o requeri
menw de urgencia não tem discussão; imme
dia.tamente depois de fo1•mu!ado é .submet
tido a. votos, e si ha numero sufficiente, para. 
se proceder â.· votaç.ão é approvado ou re
j~it.,do; e si não ha numero· fie:~. p~ejü.-
dtcado. · · · · . . 

Nestll ultimo easo es.ti o requerimento de 
V. Ex. ·· · . . 

ORDEM DO DIA 

- E' a.nnunciada. a continna~ da 2> dis; · 
cus&í.o do pwjeeto n. 14'1, de lS%, a.utori· · 
sa.ndo o Governo a. reorganísar diversos es· 
tr.belecimentos militares de ·ensino com o . 
voto E'Jn separado do Sr. Thomaz caval
c!lnti. 

isso,. Sr. presidente, era.m ag-gregados qua si 
todos os eommanda.ntes superiores da Guarda O St·. Pre~ldente-Tem a palavra 
Nacional .do ·Estado - muitos otlicia.es supe- o Sr. Antonio de Siqueirt~.. . · 

· 'ri ores~ ( Trocam-3e muitos aparte~ ) . 
O S.a.. PRESIDE~'TE - Advirto ao . nobre N~ ustfd:.,Andetomnelmob~~-SCoiqmumeJ.~~r;~d-e 

deputa.do que :1. hOra do expediente està q a. ...ue w "" .,.._., ·finda. Ma.rioha e Guel'ra .• sente haver divergido_ dos 
seus iUustrf)S collegas, no parecer que ela.bo· 
ra.ram a propoaito do projecto de Sentldo, que 
autorisa. o go~ erno a. reorganisar os esta.bele
cimeutos de ensino militar; e sente tanto 
mais, qua.nto. sempre com elles esteve em 
perfeito. harmonia. de vistas nas quesUíes. que 
mais dírectamente dizia.m respeito aos iuter-

O SR. Pm.Es FERB.Enu.-Eu pedia a V .Ex. 
·. prorogaç<i.o. Necessito concluir. A questão 

está. no dominió publico e produzindo certa 
.. agitação. 

O SR. PR.ESIDE.'õl'E-V. Ex. pód.f mtinua.r 
_ as suas obset'vações na ~es~ão de a.ma.nhã, 
~· para o que lb.e conserYa.rei a pa).a.VJ'a.. . 

O SR.. PIRES FEI'l.UtRA.- A questãO já está. 
começa.d~ e por isso envio a mesa. o meu re-

. querirnento. _ · 
O SR. PRESmE:sn:- c como se trata. de in

. terromper a ordem do dia., o seu requeri· 

esses da rtepublica. · 

· mento deve ser por escripto. · . 
Vem à Mesa.. é lido e apoiado 

Esta pequena. divergenda, que <l~terminoti 
ns re~tricções com que I imitou o seu voto, 
como a. Cnmaro verã.. não tem outra signili· 
~rw além da preoeeupação em que se aeha.. 
de julgar inconveniente modifica.ções no en
~ino militar sob os molde~ propostos pelo pro· 
Jecto do Sena.do,_ , · . · . . 

0 seguinte Coro os seus illustres oollegas, que ~ubscre· 
veJ-am o parecer da maioria. da. commissão. 
está. de perCeito a.ccordo quanto·;). neeet>sidade . 
inadinvel de se simplillcàr:o qualltO · pos5hiel 
o curso das escolas militares. que como se 

REQUEROrEN'fO 

Requeiro urgencia. por meia. hora. .!~~~~~em um.a. !requ~nciá.s~~sivelinente .· 
;s ala. das sessões, 3 de novembro de 1896. De perfeito aooordo quanto as· modifi~ .. . 

,:::;. .. p.í,-~s Ferre.ira . . que a .ma.iori'a. : da, ·éommLoiião apr~enta aó - · 
projecto·· .do .Sénado .. ne3t.i parte. ·não P9Ude · 
comtudo acom,Í)!lnbat-a ·na tlXteasiio qut• eU:t. 
entendeu:da.t .. ' ·ao> .seu ~ parecer, ·O:cceitil.ndo ó .. . 

: . . . . . 
· .. O Sr. Presr.idente-,-Estii.o presentes 
;' no: recinto 98 Srs. deputados. Não posso J>Ol' 
consequencia. submetter á >'O~ o requeri- projecto ta.úomo elle v~iu. · · 

" ... ( L ' ' '-
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Feitas esta;; ligeiras conslde~ações, passará. . Ahi ê que os ofilciaes vão saber o uso, que 
a. estudar o prpjecto do Senado, que consigna. devem .. fazer da.s suas armas, adquirir os 
li.~ moditicações, que julga conveniente fazer. meios praticas para aprecia.ç:ão de distancias, 
desg.e ja no ensino milita.r, p3.rll. attender ás o que tem grande applicação durante as cam-
nece~sidades da iustrucçã.o militar. panhas. conhecer o uso ila.s alas para, por 

Diz 0 art. 2• do projecto; meio dellas, se utilisar convenientemente das 
suas armas. 

«A instruc~o militar comprebende o en-
sino militar ou pl'imario, o ensinosecundarin O Sa. PRESIDENTE-Ha.venr1o numero pa:ra 
ou preparatorio e o ensino superior teehnico as .:votações, peço licença ao nobre deputado 
e profissional.» para interromper~ ~eu discur~o. · 

Nada tem a dizer sobre a disposição O SR. ANTO~Io DE SIQUEIR.A.-Pois nã.o. 
deste artigo, porque é o que existe a.ctual- E' lido, julga.~ o objecto de deliberação, e 
mente. enviado á Commissã.o de Orçamento o se-

Ao art. 3' ta.rnbem nenliuma observação guinte 
tem a adduzü•, visto como- esta. de per-
feito.accordo com a modificação apresemada 
pela maioria. da Commissão de Marinha e 
Guerra. ~ 

O art. 7•, porém, consigna a disposição,que 
determinou o seu voto é!ivergente. Esta dis
pY.>içã.o é a seguinte : 

«Ficam reunidas as escolas preparatorins 
uesta capital á. pratica do Rea.lengo; e a. de 
Porto Alegre á do Rio Pardo, com a denomi· 
nação de -'Escolas Preparatol•ias . e de Ta
ctíca.» 

Procm•a.r ligu· e harmonisar as escolas 
prepara.torias, base essencial para a ma.t1·icula 
nos cursos technicos das escolas militares, 
ás escolas praticas de tactiba.. que actua.J.mente 
teem por fim exclusivo facultar, não só aos 
otliciaes, como ás pl'aças o conhecimento pra
tico indispensavel âs armas a que pertencem 
onde cada. um Cl.elles possa completar a pra· 
tica, que.não póde ser dessa, com o desenvol· 
vimento requerido. ·nas escolas theoriras; 
quere1· que aquillo, que tem fim tão diverso, 
và constituir um todo sem a menor cob~o e 
sem um objectivo commum poderá ser uma 
medida. política .. , 

0 SR. THOMAZ CAVALCAN:Tr-Apoiado, mas 
anarcllisadora do ensino. 

0 SR. ANTO~IO DE SIQUEIRA.-E crê que OU· 
tra. não foi a inspira.çã.o que dictou semel11a.n· 
te J?NVidencia; mas o que não será de certo 
é urnã medida. sa.bia, uma. .medida. que v c· 
nha trazer beneficios á instrucção pratica das 
:r0rças de terra. · 

As .escolas praticas, ta.es como existem com 
o seu· programma. de ensino, incumbem-se 
exclusivamente.de dal' os cursos_pra.ticos da.s 
tres armas combatentes. 
· o sit. TimMAz CAVALCA.NTI-Presup:pon~o 

jã. o curso theorico dos:olllciaes. 
0 SR.· ANTONIO DE SlQUEIR.A~ão verdndei· 

ns escolas de a.pplicaçôes, ~imíla.res ás que 
existem em todas a.s m\ções européas de pri· 
meira ~rdem:; · · · · · 

PR.OJECTO 

N. 17l-l896 

At,l<:Jrisa a Poà~r Ea:ccuti·~o a pagar a Este
mio Cunha a importarccia das terras de sva 
propriedade, em que {OíYJ.m locaUsados na 
ex-colo>~{a Brt<sque, p01: ordem. do gn-vcrno 
do imperio, di~:ersos immigrantes, de accor· 
do co1n o arbitramento feita pela Secretariu. 
da Industria e Viação e conrtante dos do
cumentos alli ezistmtes. 

O Congresso Nacional resolve: . 
Art. l." Fica. o Poder.Exeeutivoautorisado 

a. pagar a. Estevão cunha., a. importancia. dns 
terras de sua propriedade, ém que foram lo
cali~ados, na ex-colonillo Brusque, por ordem 
da. governo do imperío. diversos immlgran· 
tes, de accordo com o arbitramento feito pela. 
Secretaria da·lndnstria e Viação e constante 
dos documentos alli existentes. 

Art. 2." Revo,r,<a.das n.s.disposições em con
trario. 

Sala. rlas sessões, 31 de outubro de 1896.
Paula Romos.-E. B!um.-F, Tolcntino. 

E' annnnciada a continuação da votação 
das emendas do Senado ao prçamento do Mi
nisterio da Fazenda, que foram mantidas 
pelo mesmo- Senado IJOr dous terços de votos. 

São 'successivnmente posta.$ a votos e ap-
}lrova.da.s a:s seguintes emendas do Senado: 

A' verba-Obras: 
Augmenta.<ia. de: 
800:000$ para. as obras ne~ssarias no &li

freio da "Alfant\ega da. Ba.hia, substitui~.ão, 
remonta, reparo e desenvolvimento de ma· 
·china·, guindastes. ascensores e material em• 
pregado . nos. Sel'Viços da capa.tasia. e guarda- . 
mo1•ía, e dos serviços de descarga, sabida e 
armazenagem de mercadorias ; 

80:000$ para inicio dll. coostrucção do pre
dio destinado ã. Alfa.ndega. da Para.hyba., :po-
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dendo·se desta quantia r1~penü.er até a de 
20:000$ com concertos do posto fiscal ua. 
Amarraçü.o. • 

• São successivamente postas a votos e re· 
jeitadas, por 93 votos contra 23. as emendas 
do Senado ao n. 30 e aos arts. 3" e 5 ·. 

como de outros officíaes reformados em vir
tude do decreto de 6 de.abril, e o ultimo que 
conçede credites ']larl\ pagameilto de todos os 
officíaes reformado . quer em virtude do de· 
c1·eto de 6 do abri! •8quer em virtude dos.de
cretos de 10 e 12 de abril. 

E' o ']lrojecto enviado i Comrnissão de Re· 
.dacção. • . 
. E' · amiunciada a votução do projecto 
n. 48 A, de 18\li:J. autorisanflo o Governu a 
abrir o credito especial de li5:336§00 para 
pa.,«arnento. dos vencimento~ do::;- atllciacs que 
reverteram a effectividade do serviço do 
exercito e do abono da diffel'ença da etapa 
aos officiaes reíorma.dc~ e honararios, seguido 
de novo parecer da maioria das commissões 
reunidas de Constituição, Legi~lação e Jus· 
tiça e de Orçamento, com voto em separado 
d(l Sr. Martins Costa Junior e J·estricç:ões da 
minoria das mesmas commissões reunidas 

Requer o orador preferencia para o voto · 
em separado do Sr. Martins Costa . 

O Sr. Tosta lpela ordem)·- Como 
reh1tor que. foi da.<; Commissões 1'eunidas·de 
Constituição e Orçam('nto, de-vo p1oesta.r á Ca
ma.l'll. um esch1·ecimento antes de ser votado 
o requerimento apresentado pelo honrado 
dei•Utado pela Bahia.. 

· (2" discussão)-

O Sr. · Pr:etiiidet;~~e - A este pro
jecto foi otierecido um requerimento -pelo 
Sr· .. Thomaz Cavalcanti, que deve ser votado 
em primeiro legar. · 

O · Sr. ThoJDaz Cavalca.Jltj 
(pela m·dem) a']lezar da declar<J~.ão do nobre 
deputado ']lOr Pernambuco, não sabe ao certo 
si esses officiaes jã. receberam os seus -vencic 
mentos .e, para dar o seu voto ao projecto, 
precisa sabet• si officiaes nas mesmas condi
çães receberam seus -vencimentos. (Ba apar-

. tes e protestos,) · 
() SR. PRES!DI"'lTE- O requerimento (lo 

nobre deõJUtado não e prejudicial á VOtUl:iÍ.O 
qu;, '\"ao ter lagar. 

EJJ?. segu lda ê posto a -votos e npprovado o 
segumte 

REQUERL\IENTO 

Requeiro que o Governo informe. com 
urgencia, si. os o.ffieiaes de marinha que estão 
nas mesmas condições das do exercito. con· 
stantes doprojecto n. 4S A. de 1890, jâ rece· 
beram vencimentos equiv~lenws aos recla· 
mo.dos no dito projecto. 

· . · E' annunciada a votação do :projecto 
· n. 48 A, de 1896. 

·· ~ - O Sr. Leo~·igildo Filgueiras 
(pela ?r~em) diz .. 9.ue, sobre o assumpto a 
C?mmlSsao 1llcumb1da de dar parecer, di.vi
c1!u,se em tres votos divergentes-um delles 
foi o do Sr. Martins Costa Junior, que sns· 
tenta. que cabe apeu:.rs o d.ireito A pel'cepc.:ão 
de vencimentos ao S1•. Almeida Bar1·eto,ou tro 

E' verdade que no seio da commissão ap· 
pareceram tres opiniões .divergentes, mas a 
opinião da maioria das commis~ões reunidas 
e por conseguinte a opiniã.o vencedora foi a. 
~eguinte :-que. a. Camara devia appro>ar o 
cr€dito ']ledido ']lelo Presidente da. Republica 
vara. pagamento de todos os officiaes que 
fi•ram relorma.dos pelos decretos de 7 e 12 de 
o.bril de 1892. e depois re.integrados em vir· 
mde do decreto do Presidente da Republica, 
qu~ co_nsiderou insubsistentes aquelles dous 
prtme1ros decretos. · · 

Nest::~ cont'ormid<tde, espero que a ca..:. 
mara. deixando de acceitar o requerimento 
do nobre· deputado. dara prefel'P.ncia ao pa
recer da maioria das commissOes. 

O Sr.l\ledeiros e Albuquer
que (pela ordem)-0 requerimento de pre.;. 
feren~ia. apresentado pelo nobre deputado 
Sr. Ftlguen·as·tem tanto mais razão quanto 
menos tem o illustre de:vutado Sr. 'I'osta., qne 
se d~z relator do parecer da maioria das 
commissões reunidas. 

Si severi!icar, ha. de se chegar a.conclusüo 
(!e que não (la parecer. 

O que ha. e isto: as duas commissões re· 
unidas dhridiram-.;e em trcs grupos dos quaes 
um queria. que se fizesse npenits po.rn os mi
llt.:J.res. ']lara f[Uem se pede ocredito, o mesmo 
que a Camarajã. fez para um credito pedido 
para funccionarios civis. isto e, a continua
ção da mesma doutrina de se dar credito 
áquelles que tivessem ~entença do Supremo 
Tt•ibunal. . · ·· 

Nestes 'termos, pede ~ue -se dê credito-só 
para. o maTeeb.al Almeida. Barreto, que esse, 
sim. não esr.á no caso do Sr. Pira.gi']le e ou
tros. que nã9 tiveram sentença à ravor .. 

A outra parte da commissão que divcrg'tu, 
apenas com um ·voto mais,- ficando de ·fora· o 
Sr. Martins Cósta .Junior; acha que o credito 
tal como está e ille:;,.L, mas :pôde ser l~gali· 
sado ']lela Camara em determinada circum-

é\·.: propõe que S<: con~edam. os credi~s para :p~ 
;, ' gn.meutos, -nao so do Sr. Alme1da. Barreto, 

stancia. , . 
vozES-Esi<i. discutindo. 
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0 SR. MEDEIROS E ALITC'Q17EHQL"E-Bern, O 
que ha e isto; não ha voto de maioria., lla. 
duas partes da commissrio igualmente divi

OS~. Pre~·ident.e-Tem a palavra 
pela Qrdem o Sr. José Mariano. 

didas- uma que pede a Camara mantenllft o §r .• José :tlaria.no (pela m·dem) 
o seu voto, dado em favor do~ funcoionar•ios -Sr. presiden~e. v. Ex:. eompreliende. que 
civis, acceit~ildo <lJJena~ ct•edito ,pl',~-o ma- não teuho empenho em protellar essa voti
rechalA.lmetda Barreto, que tem sentença, e. çiio, mesmo porque espero que a camara nã.o 
outra qualquer que se dê çrediw a todos. qn eira concorrer pal'a que. nesta questão. 

(.)Sr. Leovi;:;;ildo Fil~uei.r~ts seja a FazBnda NaCional condemnada nas 
~ custas. • -Houve eng-ano no que eu disse ; eu queria 

pedir a preferencia para. o p:•recer na maior i<~. 2-Ia.s, s.i. V. Ex .. mesmo reconhece que opa-
d C · - d c · · · ;•ecer não e>t<í. bem formulado, como vae 

a. ommts~cl.o e ons tttUic;ilo e .Justiça que S. Ex. mettel-o a votus? A 0,1mara. 'l"'otou a 
pede pagamento unicamente para a marechal 
Almeida Barreto. por qu~ foi 0 uni co que preferenciajulg:.tndo que o plrecer eo.tava em 
obteve do Suprt>mo Tribunal sentença a tavor. termos de ser . votado; não esta, é V. Ex. · 

mosn1o quem reconhoce, e ~i assim. é, como 
O Sr. Tost.a (Pela or.iem)-Desejo es- vae ~ubmettel-o ã. (!9nsideração dn Ca.mara? 

clarecer a Camnrtl.. . .-\cho que a Cari:ta.ra. não rleve votar o pa-
vo7_.Es..;.Não nóde discutir. l'Ccm•; entretanto,' ella nv seu enthusiasmo .. 

r oe tudo degolar, fará. o que entençler; 
O SR.. TosTA...,.Posso, por I)Ue sou relator. 
o Sa. PRESIDENTE-O Regimento não per- . co s,-. Chtcin:ato Bt·aga .(pela or

mitte que V. Ex. falle duas vezes p~la dem)-Parece-me, Sr. presidente, que se trata 
ordem. de um conflbto entre uma ueliberaç.;Lo de 

O SR. TosTA-Sr. presidente, quero dizet· momento da. Ci,m~ru. ea· lettraexpressa. do 
apenas isto: ha. tres voto~ em relação â ma- Regimento. (Não apoiados.) E' a verrlarle. 
teria, um·assignado :POl' oito Srs. deput<J. 'os ::;egundo o RegimentO a votação, si fõt• -pro-
membros das duas commissões, autorisa.ndo 0 cedida de accot•do com a. prcferencia. votada· · 
credito para pagamemo de todos os offlciaes peta Ca.mara., dará em resulta.do uma in-· 
reintegrado3, · outro assignn.do np~>nas por 7 fi'-,ução do mesmo Regimento. (11lr7a. apoiados.) 

·membros das commissões, autori:>ando só- S_im; um,L deci:ião de momento nãopode 
mente 0 c1·edito para pagamento de venci- àltel·ar o Regimento da Ca.rnara, que é a lei 
mentos rio marechal Almeilla Rarreto l\ o pela qual nos Regemos. . . 
terceiro a.ssig-nado pelo Sl'.deputa.do pelo Rio Nessas condi<,;õe; requeiro â Mesa que cum
Gra.nde Martin~ Costa., perrnittindo s'Omente pra as disposições do Regimento: 
o creditO para. pagamento de oftiéiaes refor
ma.dos pelo decreto de 7 de abril de !892. 

Por conseguinte o pt·imairo voto que 
obteve oito a.ssig-naturas e o voto da maioria 
das commissões reunidas. 

Posto n. votos é approvaclo o requerimento 
de preferencia o1!et•ecido pelo SI'. Leovigildo 
Filgueiras. 

o S1•. Il>r·e,..idente-Tra.ta.-se •le um 
projecto em t" díscus...:ão. 

A commiss~.o nã.o coucluiu o seuparoce1· 
por um projecto sutstitutivo. de modu que H. 

Mesa. vê-se em di!ficulrlades paro g-uiar a vo-
tação. _ ~ 

O St• Barbosa Lhna (pela ordem) 
-Umt\ vez, Sr. presidente, que votei pela 
prelercncia. releve-me V. Ex. que eu de alili· 
uha humilde opinião sobre o assampto .. 

.\ Ca~Tiara, ba poucos dias, mào gr·ado dis· 
posi\'óe;; express::1s do Regimento. cmiclldeu 
preferench~ sob1•e um n.~sumpto que f"i apre
·Dnta•lo it sua consideraç;.i.o em uma emenda 
•lo noln•t- d<!jJUta·io por Santa_ Cathari.ui. ao . · 
Or·~amento d't lndu~tr.a. (Al ;oiadai.) 

o·. escrupuio de V. Ex. e muito l'espei
ta.vel : mas :t conclusão para a qual a.·.Ca-.. 
mara a~:;;.ba de vota1· a preferenaia é muito_ 
clara, -muito positiva (apoi,Jdos). e o mais. 
me ptrmittil·á; v. Ex. que eu affirme. sera' 
um<~ quüstão de rec1a~çii.o, que a 1•espectiva. 
honrada comm1ssão sa!Jerá fornecer de modo 
bem claro, segundo o vencido na votação a 
que S. Ex. submett•!l' o· assumpto. · · 

O SR. M~DEmos E Ar.aCQüERQUE- E a m&· · 
teria não se presta a. duvrda>. 

Si se tratasse de uma votação em 3" dis
cussão, está. bem claro que o Regimento_ es· 
tabelece_e admitte que a votaçii.o das emen
das -precedem a votação do projecto; rnesu1o 
no ca·so. tertente, em 2~ di~cussã.o, · mai5 
nãO SUCCedé, porque oS pro.jeCtO~ Sii.O VO
tadOS, salvas as emendas; a menos que uma 
e1~wnda tenlla c:.tra.cter de ~ubstitutivo, caso 
que não ~e dâ presentem.etitci. o Sr. Presidente_ A M.é$a curri-

. O Sn.. JosE' MAiUANo-Pe~Q a pal~vra péla priu o ~eu t.zever, tornando b~m daró a. irre·· --~ 
ordem. . . ' ·· --· · ·· ·. gUla.rlda.de que tem a coilcltisão ilo Iia.recer ; 

Co.nrara ~r. v n ~ 
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:r· rns.s não ma.nifestou nenhum i!esejo ue h' de . pr ocurações em c.aus:~. propria, . com todas as . 
·. eo.contt'O à._vut.'\ção d:\ C:\mê\ra. t.:lpoi .... dosj . snas .preroga.tivas juridlca.s; nã.o podendo ser 

. Vou sulíme•ter a Yoto3 a coJJclusãr> ; e l'evog!ldas cmql.j!lnto durar o oonéractl:l, e 
, a.pprovada. ella. fictwá }Wejudicada, :1. materià uem depcndemd.t~ reno1•ação para produzirem 

. ·principal do p1•oj ecto, sendo e3t:l. enviada a effdto. ainda mesmo no caso de fa.Uecimento 
. commissão l'espectiva. p:~,r;;. formubl-o cem- do constir.u inte. 
:ven~en\e!I!.t:n~e . e pode1· sel' ! lle d1scutido em Art. 3.o Os contractos. e[eetuados pelo 
S" discussao.. 1Janco com sem m·,tuario~ teern tor~a. de ,es-
: _Era isso'! qúea Mes.\ · ia. deli~er~:· qua.n!lo· criptnra. pu~lica, ,deA~ qu~ seja.~ t~temu

. .!Olmte::.'l'cmplda, . por h a ve1· pe1tdo :J. p:>b Vl>a nhad•1.s por c ou~ I un.::ct.ma.rtOS publtcos. 
·. ,pela ordem o Sr. dep:ua •J o José }la.riuno. Art . 4.' Na hyvo~ll\»e de remoção ou 
. Em seguida. ê posu a vor.Os e approvada. a commissão do runcctouado publi~o :pa.r;dóra. 

segnmte conclusão _ do :voto em separado do da. Cu.pitlLI Fedentl, a 1\epu.r tiçã.o po~ onde 
. Sr . ·u:.wtins co~t.::l. . Ha.. pois, impedimento elle custurna.va. l'ecc·:,er .eus vencimentos 
-. ju1•idico invencível para. m~ parte em q ues- consign:or:~ ao me~m.o banco a. qu<>ntili. que 
· tãp conceder o credito pedido· e de que tra~\ l!le e de\·it'.a me•t~almente, indepeõ.ente_- dê 

o projecto n. 48 A, do l 891.L com ~ restri- r~uisiçãa. e o ruuccclonario não poderá. r e· 
cÇões do Sr. Medeiros e Albuquerque e ou- tirar a con.stgua.~.ão wm ac\lllrdo com o banco. 
tros, referentes ao credito pedido. só para o A~t. 5. • Os ollicia.es · G.o exer.cito, da ar· 
ID(\1'echal Almeitb. B3.ne;;o, · níada e OS dos eorp'lS de policia. e de. bom-

., . E' consider&da . prejudica.1a a · materi;~. beiros Slio eonsl(terados funccíonal'ios publicas 
. Jll'íncipal de que tral'\ o projecto n. 48 A, de pa.rl\ os e.treitos da. ·p reseote leite lt!i •. 
· ·IS96, e · envia.d.o a C<ltnmissã.o de Coristi- Art. 6• São rMog-a.nas as di.>posições em- . 
~tuiçã.o e de Orçamento o voto em separado ~.:ontrario • 
. · 'do Sr . Mat•tins Costa: eom ;;.s :t•estriccões do 

-S1• . Medeiros e Atbuqu.~rque , ·e.outr os, para. 
~ ser redigido para a 3-' dil;lcussão de accordo 
· •com o vencido; , 

. E' posto a votos e approvado em 3• tlis· 
·. cussão o. seguinte 

PR0JECTú 

N. 137 A-1891.3 

(Do Senado) 

:O.Congresso Nacional decreta.: 

. Artigo unico . E' creada uma a lfa.ndega de 
·4·. classe em Sa.nt'Anna do Livramento, Es· 
tido-do Rio Gra.nd~ 1~0 Sul. 
. . E' o projecto ~;m~:iado à sancção. 

E' posto a.. votos ~ approv-ado em P dís
cu.S500 o l!Elguinte 

PROJECTO 

N. 60 A-1800 

·O Congl'e:JSO Nacioual resol ve: 

O Sr. A.ugui'ltO Severo (pela or
dem) requer e obtem dispensa de ioter.sti
cio para o projecto entra.r em 3• discussão • .. 

E' posto a. votos e a.pprovado em 3" discus
são o seguinte 

;I 
PROJECTO 

N. 150 - 1896 

O C<lngl'CsSo Nacional resolve; 
Art. 1. • E' o Gover·no autorisado a abrir 

ao Minísterio da justiça. e Negocio~ lnteriO· 
res o credito de 70:000$. supplementar ã 
~erba. n . I a do art. 2° da l~i n. 360, de 30 de 
dezembro de 1895. l'azendo para isso as ne
cessa.t·hs opet·ações de credito. 

Art. 2.• Revogam-se as , disposições elU 
oontrario.. · · 

E' o projecto enviado á. Commissão de Re· , 
daccão. . . · · _ 

E' annunciada a. votação do IJarecer n. 77, · .~ 
de 1896. j ufo>ando qu~ não decorre da. hii_ do 
casamento civil. o estatuto jurtdlco da e3:t!O~
ção do coatracto matrimonial, com ·voto ern . 
saparado d:~. minori:~. da. Coromissão de Con· 
:sti tuiçã.o, Legisla.çü.o e Justiça. ( dlscussã.o 
unica.) . 

p Ar.t. ·1.• Fica conceõ.ida a':lS funccionarios 
publicas José Má.rcos lnglez de Souza e Sa ·. 
. muel José Pereira das Neves autorisa.ção 
para fundarem, na Caplt<ll Federu.l, um banco 
clenominado-s .. nco AUX.ilial' dos Servidore.~ 
da.. Na.cão-éojos estaturos s~ráo 1>egu!arl.os 
pela lei vigente dM sncied:!.des anonymas. 
. ·.Art. 2;" As procuraçfJes p:;s.sar..as _pelo.? 
mutua.rios ao · banco · serãO instrumentos é.e. 
contractos sygnalla.gmatícoS e verd~il·as 

O Sr. E••ic()·Coelho (IÍ~ta ··o;·clem) 
-Pe~ a. v. Ex: qué-exponha. a. ma.teria. que ·,-: 
vt\e ser suje!t.1. â. vo~ação, _visto. corno n~o,me •. 
parece re:,:ula,r o e_nuuncu1.do_que est<IO'!Dl
r>l.'esso cómo c;~.beçatho do , proJect>~ na. ordelJ.l: 
do día. 
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.. Aci mesnio tempo. requeiro a. v .. Ex. que 
con;ultea Camara sobre se consente que seja 
votado em primeiro Jogar a. conclusãO do 
voto .em separado da minoria da Commíssão 
de Constituição, Lêgislàção e Jutitiça., e .bem 
assim que o projecto de que trata o·voto em 
separado da minoria dá commissão seja votado 
nominalmente. 

Regimento comparado com o art. 40 da Con· 
stituição que determina que os projedos re- . 
jeitados ou nã.o sancciqnados não podem ser 
renovados na. mesma sessão. .A minha.ques
tão de ordem é portanto um recurso da mi- ., 
noria. da commissiio :para o juizo esclarecido 
da. C.'lmara. · 

A indicação já foi acceita. pela maioria da. 
comnüs;ão, mas não foi acceitu. pela Camara. 

OS.~.PI•es_identP--Na sesião de 3 Trata-se c1e uma. questão constituciona.l1loe 
de agosto o Sr. deputado Erico Coelho offe. grande imr>ortancia que não pôde ser resol
receu ã. consideração da Camara. a seguinte vida. unicamente llela. ma.iorí(l da. Commis-
indicação: - · são. · A Ca.m~tra. tem o direito de pro,nuncia.r- · 

d. · d' d se sobre a materia, tanto mais que. não se 
«rn 1co que a 1gna Commissão e C~nsti· tratando o.gora, de uma questiio política., no 

tuição, Legi~Iação e Justiça, . ponderando a sentido restricto da palavra.~ ê occasião 0"'-
necessidade de, a.dmittir-se no nosso direi to r 
c i \'il 0 · e1>iatut0 jurídiCO da extiucçã.o do COU· lJOrtnna ele Se firmar a doutrina do art. 40. 
tracto de casamento, em circt,tmstancias de da. Constituiçã.o · . 
forç1a maior, digne' se de estudar e conYerter Portanto, esper.o ·que V. E:c acceite o meu 

d requerimento que importa não só em um 
porventura em projecto e lei os seguintes recurso de appellação da ma.iória. da eommis-
postulados: . . · . be 1 
. Prime\ro-0 . casamento . extingue-se uma. sã.o-vm·a a. Camara., como t:\m m en'Ç'o ve 

vez concedidoo.divorcio nos termos do art.s2 uma. questão de doutrina constitucional que 
· d · d · b convem ser firmatl.o uma vez por todos para 

da lei 181, de 24 ejaneifo e 1890, o serva- não continuarmos ··nesta ...-ariedade rle reso-
11as., porém, as_condições, a. saber: . luçDes acerca de nssumpto tão .importante: 

N . . 1. Decorrido um auno da.separa.ção de Neste sentido envio a. Mesa. o meu· requeri-:-
pesooas e bEms no caso dos.§§ I• e 3• do ar .82, · men to. · · 
.~requisição do·conjuge innac.m:e. · 
· N. 2. Decorridos dous anuas desse regimen 
no caso do § ' 2" do dito art igo, ainda a reque·. 
rimeoto ·do conjuge ínnocente. . 

Vem á Mesa o seguinte 

REQ'O'ERIMEN1\'l 
N, 3. De.corridos -tres a.nnos, no caso do 

§ 4• do rererido artigo, per petiç:lio de ambos Requeiro que a Ca.mara, . ant€s de vot ar. 0 · 

os conjuges. parecer da commissão, resolva., como preli-
SegulidO:,...O casamento extingue·se tambem mina.T, si neve ser acceítn. a indicaçãu apre

pt~la oond~mn~ão de um tlos conjnges por ~entc<da pelo Sr. Eric() Coelho no sentirlo de. 
:!rime contra. segurança. da honra ou da Pl'O· ser admittida em nos~o direito civil a dissolu· 
priedade, .3. · pedido do ou~ro e immedinta- Ção do vinculo matrimonial ·em vi<'ca dos 
m~0~;er. tidos em_· pr~.l·ectos de .. lei os JlOstu- ce>njuges, visto ter sido o divorcio rejeitado 

pelo · Senado este a.nno, e, nos termos do 
lados supra, bastcl,rá revogar o· nrt. 93 d(l.lei art. 40 tht Constituição. não ser permittir1o 
n. 18lde 24 ·ao janeiro de lSDO.» . rAnova,r na mes.m:l. sessão legislativa os pro-

Enviado, Je accordo com reg.imentoa indi- · · t · ·•-·' - · d 
c:u:.ã.o Corrimissii.o de Constituição, Legisla~.ão Je<: os reJelw.uOS ou nao sanccJOna os. 
:e Ju.;tic;a; estli dividiu-se·= a sna maioria Sal:l. õ.as sessõet<, 3 t:'ce novembro t~e 189()-
julgciu inopportuuo dar ·pa,recer sobre n ma- Ignacio Tosta. 
teria, julgando necessario o seu . adiamento; 
a. minoria, ·pensando · ;de modo contrario, for
mulou um projecto : que e a . conclusão !io seu 
votó em sepa1-ado. 

ó ~r. Medeiros e Albu
querque- (pelti OYdern) Na. sessão ue 
1894, di:;cutiu·se aqui a questão .de inter· 
pretal' o art. ~O do Coustituição. T~tava-~e. 

O·~r: Erlco Coelbo (pelaordem) dn.leide ih:açao de forças . Oent!LoPr~1·· 
Requeri ·antes de tudo a V: Ex. que cohsnl- <lente iia. Republlca, marechal Floriano; ve'-
tasse a. Camara. ·.se dava. preferencia para a. tara essa lei, e a ca.mara a.cceitara ·este 
votação do voto· em St'parado, que afin:.j.l é a. veto. ·· · · ~. 
uni'ca conclusão_ que a Cam.a.r a: tem de votar. DiS.~ntiu-se ·muito :;;i se pode'ria. · ou não. 
Uma. 'vez :con,éedtda a preferencia .v ; Ex. renovar eSSl lei, c CS5'L_ questiio foi objecto . ' 
consulta,rá.á. Ç.amá.rasobre a vota.çã.o Iiom.ina.l. <ie um parecer da CommiS...~ cie Con.sti·. 

·· tui~5.o. Legisl,, ção e Just:ç,a,, daquelli~ ép:}c&, ·~ 
· ~a S~ . . 'I'Óst~ ~~l~- orde1~) ;_;_A miul!a. contra O quaL :me iDSltrgi · quanto pude· 
questão de • ord,em é . basea.(la. no 3!'t. 140 do nesta tribuna. · ·· 

~ . . . ·~ - . ~ 
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; Argumentava a commis;ão que, tra.tan
.do-se de leis anuuaes, era permí<tido reuo
val-as na: mes:r1a. ses~ão, porquanto a Con· 

,stiluiç.ão,· taxativamente impnnha ao Con
gresso a . .;.brigac-ão de votar eiiSét lei. 

Havia, portanto, conflicto entre o pr~eito 
.' constitucional e o artigo do Regimento. 

Em fo"i.lo· o caso. tl'inmphou a opin!ão de 
que ~e podia renovar n:~. mesma. sessão l,l.lna 
lei, desde que não fosse .. concebida. n05 me3-
mos termos da anteriol'. 

P:l.ra que se fixasse· · be1n essa doutrina. a. 
alter~ção Que se fe:r., ness:• lei, fui (IJO$SO f<tl· 
la.1• com est.• f'a.lía. de respeir.o) co mica. pol'· 

.- que fe1.·se apenas u1na. ?.ILenoçã<.J de 40 sol· 
dados. e isto constituiu motivo p;,ua. que fosse 
.acceita vel o novo projecto. 

:Mas. deixando de pa,1·te :. que5t:io d:?.s lei~ 
annuas, a Cama.ra. no anuo :pa.~sa.do. viu os 
:projectos de amnistía discutidos aqui. Com 
intervallo apeoas de 10 minutos, cahiu a. 
a.m.nisti<:~ plena do Senado e entron em 

· discussão a amnistia re3trict:l.. 
O nobre rleputado, o Sr. J'osta, firma-se·em 

um ·facto que não se deu. porquanto no 
Sellado não chegou a haver vow.ção alguma 
sobre o pt>ojecto de divorcio: o qtle Ia se fez 
foi. um :projecto de casamento civil, ao qual 
a commissi\.o apresentou emendas, nas qunes 
se estabelecia o rlivorcio, e o Senado rEjeitou 
o projecto, o que implicou a. que1lil. 1ia.s embn· 
das, que nem cbeg:J.ram a se1• tomadas em 
considel'ação. 

Portanto. não tem razão de ser o que pede 
o nobre deputado ; c, quando tivesse, J>S.rece 
que o momento azado, para. ~e levantar · a 
questão, seria. antes de se travar a ! 11 dis-
.cussão. . 

· O Sr. deputado 'Tosta di~se que a indic:l,Gão 
. ainda não foi approva•la pela (",;,1.ma."a. Não; 
·a indicação foi app:-ovada.; a. Camara ma.!).

' dou-a á Commissão de Legislação e Justiça 
p:c\,ra fazer um projecto acerca deste assum
pto, acccitando-a ou rej .. itando-a. (Ha mui

. ·tos .a.JX'-'·te.· que in!e1·rompem a ol·ado1·; o S1·. 
. py-esidente reclama a.Jtmçao.) 

. Sr. presidentP.. craío que o requerimento, 
· além de não te1· !andamento legal, chega. em 
hom muito descabida. 

O §t•. Pre~ideute-Preciso esclare
cer u·rn pauto a que :se refere o nobre depu
tado. 
· A Camara nito npp1•ovou a inrli".a.ção. 

Na fórtna llõ R1·grmenr.o. :l:; il)l\ie!rçC!Cs cn
'Vi3.das a Mesa .-;.io iuJm,..dilrtam· nto t'r•mf"t
tidas á. c6mutissão. dt>p;yis de cujo· parr~ctlr 
entram ani d i~cu,;st:to. · 

·Por coa!'equenci&, a Ca.mara ainda. niio ~ 
·· pronunciou sobre + o. assumpto contido nebtil\ 

indicação. 

O Si-~ Paulino de Souzà .Tu
nioi· (pela oh.lem)- Sr. llt•esldentc, penso 
que pra.tica.mem;e e indift'erente \'Otarmos a 
coaclus,io do pa.•·ecer .ou o prójecto apresen
ta/,o pela honrada minoria da Commissão de 
Justiç<'; por isso, não terei duvida em dar o 
meo voto ·a favol' e.ô. inversão pedida. pelo 
nobre deputad.o Sr. Erico Coelho. . · 

Mas, já que se lManta a questão ··relati'\Ta 
á ime.t·p~cta.ção do art. 40. ·devo dizer que 
esta preliminar foi .est(tbelecida no seio da 
commissão. que , em sua 111aio~ia, reconheceu 
que não havia. incomp:~tibili<i.a.de em dis
cuti1'·3e. nesta mesma sessão o projecto rejei
ta·' o pelo Senaa.o. 

O pal'ecer e assignado por cinco deputados 
e o voto em separado por quatr·o. 

Não a~C€i te i a i noom pati bi Lid.11de ; fui ô.e 
opiníiio que podi.a.mos discutir. nesta. mesma. 
sessão, o J)rojecto ~<presentado pelo nobre 
deputt•do, pgr isso que declarei que não ac
ceita.va o projecw pot· outros fundamentos, 
que não os cl.o pa.rece.r. . · 

Assim, soinma.nd.o-se o meu voto com . os 
dos q ua.tro membros. da. comm~ssão, ' temos 
que a ma.ioria decidiu que não ha.<i'ia inoom
pa.tl!•ilida.tle em díscutiNe a. questão· do di
Yorcio. o que está inteiramente de: acoordo 
com o~ precedentes mais · de uma· vez. .fuma
dos por .;sta Ca.ma.ra. 

O Sr. Cha~as LO bat-o (peta ordem,) 
-Sr. pt•esidente, inimigo do divorcio, entre~ 
tanto, ní.í.o quero obstruir o caminho para lá. .: 
chegar-se. · . 

Nilo posso. esto. e que é a questão. consen~ 
tir na intelligencia que se quer dar ao 
art. 40 da Q-,1nsolC11ição,. que é claro, nã.o 
precisa. de mais commentarios. . · 

Elle rlispõe tenn[nantemente que um pro-
,íecto rejcita.d.o em urna. sessão, não póde sel" 
reproduzir.o nes;;a mesma sess((o, .. 

o art. 40 o quG dererrnina &. que a déia 
e:a.pítal de um pl'O.iccto não po5sa ser re.pro~ 
d.uzid.a debaixo desta ou da.']Uella. fórma.. , 

Desde que não seja e3ta a ÜJ.telligencia 
deste artigo, eU e seria. uma lettra mórta.; não 
teri;J. applícação em hypothe~e a.lguma.·. . 

Peço aos nobres deputados que me apre
sentem uma. hypothese apenas. eru que .nã:o 
se p~ S5õ. HI'Çidir a ruspi)SiÇàO do<art. 40. 
(Pau.sa.) . · ·.': ·· · · .. ·. · 

1'em-s~ trazido ao debate a; questão jâ. :verK 
tlc:v' 11. aqui, ·com relação · á. lei C.e fon:a ·e á. 
t~11111Í~lia.. . · · · •. · .. . ." . 

Nlas. Sr. prcsldente~ no caso .d.:l. leí , d~ 
f•m:a.. w·o.tttva-se de uma medida annua, .ina;-. 
,l.itwvl,,ln. qunl·tlã.o podia ficar pri'Vado ogo
V(1!'UO ; no Cll.SO · •il~ amnistia.. tra.ta.va.·se ~ 
umt~ medida. politlca., ta.mbem )ua.diavel. 
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Portanto, as hypotheses síi.o ?cifierentes 
da.quella. de que ora se trata. 

Por- estas considerações, continuo a vot:l.r 
contra a propósta. que acaba de ser feita.. 

O Sr. Martins Costa.{pellt ordém) 
- Sr. presidente, não tencionava tomar 
parte neste del·ate, já. bastante esclarecido -
pelos oradores qu~ me precederam. Entre
t-anto, portal fórma se me aftgura destitui•lo 

o Sr. Presidente_ A Mesa vae rle funda.mento o pen~amento daquelles que 
submetter á. votação 0 requerimento do Sr. entendem dcve1• voUI.l' contra o requerimento · c t · do illust re Sr- Tost-'\; que me ammei a. 7ir _ 
Tosta. A arn:tra era verLiicado, pelas in- contribuir, por minha parte, pa.ra a t:lucida

'forms.ções prestadas por um digno membro - d 
da OoliJ.missão de Constituição, qne a questão çao esta questão. 
de constitucionalidade foi 'lebatida petante a O illust re crador, que me precedeu. i:o• 
Commissã.o, sendo ven~ido o :i.utor do reque- meçou invocando aquillo que S. Ex. chama 
r imento ; ent-retanto, o nobre deputado ap- um prece• lente firmado pela Carna1·a. 
pella. do juizo da commíssão para o juizo <la. O SR. MEoEmos E: AL13UQUERQtJE- Parecer 
Cama.ra. A Mesa não podia, pois. fu1·tar-se at• lavrado pela. commissã.o. 
dever de submetter á votos o requerimento 0 SR. Eou.Utno !U..)ros _E j ulgado pela 
do nobre deputado. · _ · Ca.rnara.. . . --

0 Sa. MEDEutos E ALBUQUERQUE-Requeiro 0 SR. MARTlNs cosr,\.- E a;ppe!lava. po.ra 
que V. Ex.. faça; ler o parecer dado pela -com- V. Ex .• como zelador J_las tradr····"'-"~: de"-t~ missão em 1894. - - - ' """"' ~ ~ 

Camara.. afim de que se oppuzess\!; dentro dos 
O Sa: PRESID&.,.TE- O nobre deputado não recursos regimentaes. a que fo~se . votado - o 

estit. com a palavra.. _ _ requerimento do Sr. Tosta. -

O Sr. Eduardo Ralll01!; (pela 
ordem )-Sr. presidente, a questão da. intelli
gencia, dada ao art. 4." da CoDstitui~.ão,ja foi 
nesta Camara, em 1894, objecto de debate, e 
a .Ca.ma.ra pronunciou-se definitivamente so
bre ella. 
· A V. Ex., póis. cabe o dever rle man\er o 
pensamento desta c,rnm'a -sobre o assumpto, 
e a responsabilidade da inclusão deste reque
rimento na. ordem dijs deliberaç:ões da Ca.· 
mara.. · · 

O Sa. ToSTA-Não ba paridade. 
O Sa. EDuARr.o RAuos-lncluir esse reque

rimento na. ordem do.s deliberações da. Ca
mara. importa. esquecer , completamente o 
precedente que el!a jã. lavrou a respeito do 
assumpto. . _ 

Si o precedente é mã.o, cumpria a V. Ex. e 
á. Cama.ra recorrer deste procedente, usa.ndo 
dos meios precisos ..• 
·O Sa. MARTINS CosTA JUNIOR~ E' esta. a. 

oppOrtunida.de que se offerece. · 
O SR . EDUAJ.U>O R<~.~ms-~ •. mediante pa

reeer da commissão e- "não mediante a -sur
preza_de. tim requerimento atírado na intel'· 
currencia."do debate. ·- . _ . 
· Oi1l., Sr : ~residente, v .. Ex. é o guarda. 

das·tradi,ções.desta. Camara, V.Ex. , que. tem 
de.incorporar ao Re'-"Ímento- as , delíber3Ções 
tomadas por ellâ e guardai-as religiosamente·; 
nestas condições. a .submisSão .do · - ~equeri~ 

·tnEmto".dó nob~e · deputado·. â · deliberaçà9 da. 
-~:~_porta -Suspender, ~nnú,[\ar comp~e
ta.m~te aqu}Uo que jã.~foi _delibe!~do.- (Apo•a
ãos __ e ·no.o:,a~kdo~9 , :f:/> _._:- _ · _ ._- · 

' 

Sr . presideute. não ha tal precedente, a. 
que se retere_ S. Ex:. 

A Cam:~,ra. resolveu.· essa. questão, porem, 
não de modo definitivo ·e irrevogavel, como 
irrevoga.veisnão pódem ser as deliberações 
da Cama.ra, _ · · 

J\gora, estudando melhor o allllun:ipto; a 
Camara ·póde e deve l'esolvel-o de acciJl·do 
com as melhores inspirações de no~so direito . 
coristitucional, que é claro, .explicito e índu
bitavel em rela.ção no assumpto. 

St·. pre:sitlente, a. não ter logar o peoSa.
mento da diSIJOsição constitucional no caso 
\·ertente, eu p-~rgunta.rei a meus colle,<>a.."-, a . 
que ficará. reduzido o- preceito constitu-
cional? · -
- , 0 S!L !\!J:."DEIROS E ALBUQuERQUE - A qUe 
fica.râ. reduzido o p~~orecer tia C-ommi.ssâo da. 
Câmara 1 ' · 

O SR. M ARTINS CoSTA-E este preceito nUo _ 
tem llpplicaçilo nas leis annuas, as leis fJOr 
sua natureza momentancas, como sü.o - as · 
leis relativas a. assumptos politicos, compre- . 
liend~·se. · 

Não é possível que estivesse 'na mente do .. 
ll'lgislador coustituinte,-impedir que se re- · ·: 
novem. por exemplo, a~ ~eis de arnnfstia, as· · -· 
Jeis ann uas ;. mas, a não ter o preceito .. ·consti.- . 
titncional applica.ção ao caso vertente, a <i_ue · 
ticará reduzido esse preceito '? . . -

A' lettrà morta~ Não ba duvida, portanto, -~ . 
que o preceito constitucionaL a.pplica.-se per-.. '· 
feitamente ao caso. · _ · · ·_ 
. O projecto em questão já. fo i rejeitado este . 

;).llDO, no 8ena.do. -
Como, sem qneb•a de principio constitui<>;- · 

!'al, re.nova.l-o ne.~ta Ca.mara. ~ : . 
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A esia. interrogaÇão, estou certo, os m~us 
ui~tinctos col1eg:1.s não poderão r esponder, 
sinão pela :füt·ma po;·que eu estou re.;pon
dendo. 

Era ,Q que tinha. a. dizer. 

Xavier tlo Valle, Luiz Adolpho, C3o!'S.cciolo, 
Almetda. Torres. Alencar Gulmar-aes, L.<!.uro 
:.\li.illel', P~mla l~"\JUOS. Fran~isco Tolentiilo: 
Fonseca Guimarães, ·.Martins Costa, ltiva
d<WÍ<' Corrêa. Vespasl::.no de Albuquerque e 
Cassiano do Nascimento (75). . 

O Sr. Pre~ident.e - A Mesa. mau- Respondem sii;t os Srs. Gabriel Salgado, 
tem_ à 'delibera<;ii.o :tnnun~í~da.. Está r esolvida ?>1atta. Ba.cellar, Euéa.s Ma1•tíns, Augusto 
_1._ n_ao tomar a re~poHs3.bll !dad? de uma de- i\loutenegro, Theotonio de Brito, Bricio Filho, 
Cl!Sao, e_ quer ouv11' a op}mão ua.Gamara., que Luiz Domin:mes, Anisio de Abt•au, Nogueira 
se mantresta pela. ''ot;~ç<tO . - Pa1'anagu:i.., P ires Ferreira., Joü.o Lopes, Cu-

Vou submetter a. votus o reque1•imento do nha ~inia, C_oelho Li_sboa, Artllur Orl:tndo, 
Sr. Tosta.. .Martms Jumor, Pere1ra de Lyra, Medetros e 

P(lsto a -votos, e rejeitado o requerimen to Albuquerque, Araujo Góes. Octaviao.o Ltlu-
d reil'O, Eduardo Rumos, Vergne s.1.e Abreu, 
o Sr. Tosta.. Jos~ Ignn.cio, Fhvio de At·aujo. SerzedeUo 
E' a.ppro~acla. a pr-eferencia pedida pelo Sr. COrrêa, Franç-ol Carvalho, Osea.r Godoy, Al-

. Et•ico Coelho, bem como a -votação nominal cindo Guanabara, Timotheo da. Costa, Ame
. requerida pelo mesmo (',eputa.do, para as rico de Mattos, Lins de Vasconcellos. Erico 
conclusões do voto em sepo.rado, de que trata . Coelho, Silva. Castro, Julio Santos, Costa. Ma
o parecer n. 77, de l8V6. ~hado, Casemiro da. Rocha, Adolpho .Gordo, 

Moreira da Sill:a, Edmundo da Fonseca..:Ce7 
. O Sr. E1•ico Coelbo (pela. o!·deia)
Pedi :\ pals.vr(\ simplesmen~e para pedir a 

. .-v. Ex. um esclarecimento: 
· Acceito ou rejeitado pel:t C:>.ma.ra em vota

ção nominal, pergunto a V. Ex. , si conside
rara o projecto approvado ou rejeitado em 
I• discussão? · 
. 0 SR. P RESIDENTE - Sim senhor j de OU-

zario Motta, Urbano de Góuveia, Lamenha 
Lins, Emílio Blum. M:lJ:ça.l Escobat•, Pinto da. 
Rocl1a e Pedro_ Moacyr. (45) · 

O Sr. President e- O parecer 
n. 77, de 189ô, foi approvado, sendor~jeitado 
o votO em separado dos Srs;· Luiz Dominguas 
eoutros. · 

tra fOrma nii:o podia ser. · 
Procede-se:\. ch'l.mad:\. o Sr. Pa·esldente -Estão" :fin1las 
Procedendo-se •i.· votação nominal, l'espon- as votn.ções. · 

dem não, isto e. não approvam o voto em se
parado da minori~ da comm1~iio de Cunsti
tuiçãe, Legi:;Iação e .Justiça., de que tra.tJ. o 
parecer n. 77, de 1896 : os Srs. Hoi!a.ndo. de 
Lima, Viveiros, Christ.ino Cruz, F1·ederico 

: Continúti a 2' discussüo do projecto n . 142, 
de I S9ô,a.uf.orisando o Governo a. r eorga.nisar, 
di versos estabelecimentos militares de ensino, 
com o voto-em separado do Sr . Thomaz Cà.
valcanti. · Borges, Thomat Cavalcanti, Jldefon~ Lim:•, 

Jose Be'ilaqua, Ta. vares de L)'l>a, . Pedro , • . . 
Velho Silva :\I:l.riz Trindade. Jose i\lariauo . o Sr. Presadente-Continua. · com 

· G:l.spa~ Drummond', Luiz de ·Andra.de, Bar~ a palavra o Sr . Antonio de Siqueir. 
· bosa. Lima. Uercuhno Bandeir,~. )liguei Per-
namlmco, Carlos .]QI'ge, Clt:mentino do ?.Ionte, O Sr. A :n.,onio d e Siqueira 
Rocta. Ci:ml.lca.uti., :Menezes Prado, Güun!~ - Nilo comp1•ebende como ~e possa. consclhu.r · 

-~ Lima, Sa.otos Pereira.,Neiva,)Iilto"n, Fr:mctsco a fusão pedida 'pelo Senado, · qu:mdo .ess.'\S es- · 
Sodré, Tost..1., ) fauoel Ga~;tano, P:~,ula. Gui- colas teem Iins os mais diversos. po.osi.veis: : 
m:\rães, . Leovigildo Filgueir-.-s, Tolentino dus uma. é e&>eucia.lmente iheorica. e 3.\IUtl'a: des._ . 
Santos,· Antonio de Siqneil•.-., l~elisario · de tina-se especialmente a' dar a p1•atíca., qUEÍl' 
Souza, Fonsec:\ Portell:L, Ernesto Bra.zilio, a.os offi.cia.es, quer ás pra.ça.s de Pl'et do cxer-

. Paulino de Souz:~. Junior. Almeida Gome>. cito. . . 
L.1.udulpbo r1c ).[;\galhã~. CampoliM, .loã.o , Esi:l. disposição do projeeto do Senado, alem· 
Luiz, C::.r val ho ).Jourão. :.\tonteiro de Ba.t·ros, •:o ni'iCI p1·odm:i1· os eJieitos q\le p1·etende. J.c 
Clw.gas LoJ:>ato, Gonc;a.lves R~mos, Luiz Det.si, c:~t·to modo d:fficulta o funccion~me?to. dessa 
Ferra.~ Jumor. Francisco Ve1ga • . -Uvaro )3o· Eseolll. Mnda. qtw clla pt'etcnde tnstztuzr pela. 

:· · telho. · Leonel Filho, Oct\1.\"t.:.no de Bt•ito, fu=>ão indicada., concorrendo · tambem P"'ra. · 
Cupertlno de Siqueira, Ro<folpho Abreu , Ole·. p1~udica.r o preparo. que até boje tem sido , 
p;ario :Maciel, Par:~oiw Ca.valc..tnti , C:orlos r1as o 'mais cmweniente. p:~ra todos aquelles ·que, 
Cllagas, Domingues de castro, Costa. Junim·, :~.lista.nuo-sQ ·:ilas fileiras do exercito, se desti~ · 
Gustavo Godoy, Paulino C:~.rlos, Cinciuato nam aos cursos ·wchnicos das ..Escolas 'Mili- .: 
Br;:~.ga , Franci~co ·Glicel io, Ovidio Abrà.ntes, tares . · 
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O ot•adOl' não foi injusto qu3.ndo, anterior- até então ero.m profes;ados na Es~.ola. 2\filitat· · 
mente, disse que est:J. medida parecia que da Capital. 
tinlla sido dictadapor considerações de ordem com'etreito, si os nob1•es deputados recor
politica. De outro modo não se . justifica a. reremao .. estudo dasiusti.tuicçüesmilitares r1os 
prcoccup3.ção que se teve de desmembrar os paizes mais adiantados, daquelles que são 
cursos preparatorios das e3cola.s militares, reputados, pelo seu valor militar, como pri
oude sempre runccion3.ra.m como base indis- meiraspotencias; alliencoutrarão, como -pa.rte 
pensavel a.o .curso superior dessas esmla.s, integrante desta. instrucção, esta~leclmentos 
para. Í l' ligal-05 ás escolas praticas do exer- de et!SÍDO equivalentes em organisaçã.o á Es
cito, -que teem fi.m especial e determinado. cola. Superior de Guerra-que,.tendo existido 

Não se limita a isto a. disposição do a.:·t. i • no Brasil desde 1889, prestando os melhores 
do projecéo do Senado, pois· que ll.ccrescenta serviços para completar a instrucção, dos 
QUe ess:J.S eõCOla.s. assim constituídas, t erão a cursos tecbnicos. o Senado, por u ma. coriside
denominação 1\e :&colas Praticas e .Ta.ctic:l.s. .·a.cão que o orador nio percebe, entendeu 
continuando a ftmccionar a. primeira no Re:•· dever eliminar, sem um argumento que con
lengo e a. segunda. no Rio Pardo. ,ença a qual quer que conheça. a orga.ni--

N'a. opinião do orador, não é com uma 8im- sa.ção deste estabelecimento.! 
pies mudança de nomes gue se ha de. conse· · 
guir i·ea.lisa.l' reformas. de tal orllem. O SR.. BARBO~A. Ln.Lo\.- Nem sequer houve 

Pensa mesmo que ê com certo es~udo, crite· ttiscussão condigna do assumpto. . . 
rio e perfeito conhecimento das ne•.:essi<iades O SR. ANTONIO DE SIQUEIRà. - A proposito. 
dos serviços, sobre os quaeR se va.e le):!'isla.r, dt' medida que propõe o Sen:\do em rel~o á 
que se _póde modificar o que existe, a.fi.in de Escola Superior de Guerro., deve lembrar o 
satisfazel-os do modo o mais per leito, ou pelo incidente que se deu ha pouco, quando o Se· 
menos o mais a.pproximado possivel. nado discutia .esta ma.teria, e que concorreu 
·o artigo do projecto do Senado não a.ttinge_ para que o t rabalho do Senado viesse ·inqui

a este fim , vem determinar uma perturbação nado dos prejuizos que estes factos deter
na organisaç,ão das a.ctuaescEscolas Militares, minaram. 
~em, com a modificação que apresenta., con· . O orador quer referir-se aos factos que se 
corrade modo algum para sa.nar os prejuízos ders.m na E>cola Militar da Ca.pltal. a 13 de 
que enxerga JJestes estabelecimentos de março de 1895, -factos que foram desna.tu
instrurçü.o. que teem a.tê agora prestallo os l'ados calculadamente :p;>r esses mesmos ele
melhores serviços. concorrendo para preparar mentos que hoje campeam livremente, ten· · 
e instruir a maior parte da offi•!ialida.<!e do dendo pertllrba.l' a marcha da. Republica; 
nosso exercito, que tão .bons e tão impor· factos que naquella occa.sião determinaram o 
tantes serviços .iá tem prestado ao paiz. feclta.mento da Escol:~. Militar l 

Diz 0 -1rt s• do projecto = A camara em tempo tomou conhecimento 
. ' ! dos factos a Q.tte o orador se refere, factos ctue 

«Art. 8 " São supprimida.s as escolas Supc- deviam antes constituir motivos de lou
rior de Guerra, Prepnratoria do Cearh, de vor, como uma. garantia. pa.ra o governo 
Sargentos da C<tpita.l Fetleral e o curso gerld que havia. iniciado a sua administração. e que 
da Escola Militar de Porto Alegre, voltanno no ent.toto, toram interprew.dos de modo di-
o curso daquella primeira. escola, conveniea· ver>o. . .·· 
te!llente a.lterado, a. ser professado na Escola Na. opinião do orador, esses f~'.Ctos conoor-
MIHtar do Brazil». rera.m para inspirar os autores do projecto 

A diSposiç(W dE*'te artigo nada mais é do do Senado, determinando o disposto no art. 8•. 
que golpe desfechado sobre .a organisação O orador recorda que taes ra.ctos ligam-se 
complexa ·do ensino m1litar 110 Brar.U, orga .. a ma.nifesta.cões que exàltavam .o .nome do 
nisa.ção · que sempre existiu, que deve ser fallecido benemerito marechal Floriano Pei· 
melhorada; a.tteutos 0,. b ·:'lh r.;~ultados que xoto, por occa.sião do primeiro anniversario 
tem produzido, ao eovez de 5,.1IJ·er t-.s! e córte da del'l'Ota ·. dos l'evoltosos na Bahia do 
profundo, que 0 Senado pl'opõ~ no a1·t. S·do Rio de Janeiro: essas manifestações foram 
projecto. · . enveuenada.s intencionalmente ]lelos elemen· -

o.,._. 8 .,,·JS• L·nr• - .· Pr'' 1,;ecto pica. reta! tos infensos ás instituições republicanas e to-=• ~ ~ ... " ma.ra.m um ca.ractet· a.VUltadissimo. chegando 
O Sa. All."l'O~Io ns StQm:tRA.- AnHlyseinos até 3 ,er considm'ai!a.s como um movimento 

porpartes.Serâ. sut~pric: i ·1a a E>l'Oh•.Superior de revolta. 
de Guerra. A E.~ola superior t111 Guerra foi E tanto o ora.õ.or tem _razão no que alflrm:~., 
iostituid:~. em lSS'J como um · estibelecimento que a. Camara. · scientemente, em. 1895, 'VO· 
similar aos que exisLem nas principa.es :P~ten- tou um projecto autorisando o governo a. 
cia.s europeas, como indi.spen~vel p~ra com- rea.dmittir, matriculando de pre~erencis - nas 
pletar a mst1'Ucr;lio dos,. cursos e9pec1aes que, escolas, todos os alumuos :. que tmham sido 
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victimas dalruella medida exaggerada. de re- pe!lsaveis para que elles possam ser anro-
"ressü.o ! tad = · · " 1! J.' ve1 os como owctaes m~eriores nos corpos 

Para corroborar n.ind<"• o que disse ares- do e):et·cito. 
· peito dodi~posto no ••rt. 8". que manda ~u:p- . A _Escola de Sargentos tem plenamente sa~ 

-prim.it• a Escola Superior de Gue rra, que tii.o ~1sfe1to os íins para que foi creada ; hoje não 
bons serviços tem prestado ao paiz. o oradol' e l>~queno o numero dos officiaes do exercito 
vne.enumemr as escola~ trn.ncezas, que ser- e do:; mais dis~inctos sahidos da antiga Escola 
-vetnpala in~truir o exer·cito e.armada. pa.l'a de: Apl'emltzesArtilheiro2, alguns d.os quaes 
!lu e a C~mara. se C01wença de que não est;\ pêrte?cem mesmo aos corpos especiaes do
mventxtndo p1'oposiç~ões. afim de jmtlficar <'~s e:xerc1to. 
contl'O.díctas que apreseut(l. ao p1·ojeeto do O SR.. BARBOSA LDrA-Haja vista 0 nosso 
Senado, pl'~decto que pretende rerormar· o dístíncto collega CONnel Vo.lla.dares! 
em sino m íli co. r. d0sfecl!ando sobre elle os gol-
pes os mais prOfulldOS! 0 SR. ANTO:>ilO DE SlQUElR.""- 0 hnmilde 

O SR: T:a:o:.rAz CATALCANTr-Apoiado·, anar- e~rador qüe Ol'a occupa a. tribuna, sem estar 
no numero daquelles a que acaba de reterir-

·chisa.ndo-o completamente! ~e (nao «poiados) tambem teve a honra. de 
O SR. ANT0?\'10 DE SrQUErM-Eis as esoola.;s vassar poJ.' este estabelecimento de ensino. 

que. existem acmalmente em França. (LG). Tem mesmo o m1tior cfesvanecímen.to de 
Veem os .D(ohres depnr:.dos que caJa uma fazer esta dec!il.ração pa.ra provar n. saciedade . 

-das armas combatentes tem uma escola de que a. medida do Senadc não foi dictada pelo 
·.tpplicnção. além cl.e ter uma e~cola theorica. c:rnerio que devia presidir a confecção do· 
O orador vae ma.is. adeante. ja que sr;. trata pr0jecto de reform't dos estabelecimentos de 
de tudo desqrga.n1sar· emre nó~, nã.o deixando ensino militar (Apoiados.) 

· pedra sabre pedra. Eis os estabelecimentos de Modifica< lo como se acha. esse estabeleci-
ensino· no exercito allemão: (Lê.) 

O orador leu estes dados unicamente paro. tJ?_ento de eosi~o, poderâ. continuar a prestar 
dar mais !orça as proposições, que esta tao bons serv1ços como prestou o estabeléci
formuiando, para. não parecer que vem com rnento inicial, isto é, preparar pessoal capaz 

· ·t · · · t e em numero sufliciente :para :prover os Ioga-
espm o mventlYO. cl·ear, em pmzes, es ran- res de interiores ds~ corpos do exerciio. Estao 
geiros. estabelecimentos que realmente Dão 
existem, para justtfi,·ar a pcrmanericia. dos missiio nii:o e tão pequeua como ã. primeira 
que, existindo entre nós, o Senado manda vista poderá P<t!'ecer, porque o papel de sar
que sejam supprimitl.os! geoto, n:~. organisaçã.o da ~ompa.nhia que faz 

A Esoo\o. Superior de Guerra., peh• sua or· P<'l'te. 1.em uma, importa.neia muito especial. 
"ga.nisação. e uma escola ·especialmente de Muita. g_ente diz erroneamente que e o offi~ 
a:pplica~.ão; ao menos. c;omo ella fstava orga- cial que ü1.z o soldado, mas o facco incontes
nisada, em JSSU, prest<J.va-se pel'Itlita.mento tavel e qne é o saJ:gento que faz o soldado • 

. . pa.ra. completar a parte pl-atica da mstrucção O sal'g~nto pelos seus deveres é obrigado.a 
recebida pelos otfictae;~, que se des1:ioam ao assistir as praças· em todos os instantes, 
serviço de estado ·maior e á engenharia mi- aco!I}pa.nha.l-as em todos os seus pas$OS ; e, 
·lita.r l pol' 1sso conhece todos os seus habite::;, sabe 

· Oprojecto do Senado supprime tambem a quaes são seus defeitos. E' elle quem nes.Se 
escola pr(:paratoria do Ceará.. · convivia constante, póde concot-rer com o . 

·.'-- · .~ Nada accre:scemará uo orado1· âs conside- I:!Xemplo, para mo11iiic:w a índole do soldado. 
rações que fez, Mmb~teno.lo o.que ha de des- mau, supprindo a sua falta dB educa~~ão com , 
a.rrasoaêo na medida con~ignada no art.- 7" 11 educação que tcuha recebido em um esta-. 
do · projecto do Senado, i~to e, a idea de belecimento convenientemente organisado 
·querer por !orça ligar o curso prepa.ratorio como é aquelle que se pretencle supprimir. 
das Esc()l.ts Militares ás escolas praticas, e O Ol'alior entende que est~be~eúmentos 
constituindo um todo homo::eneo com ele- desta on\cm tleviam ser m<}ntidos á custa. de· 
JliP.ntos hecterogeneos. ' todos os sucrilkios; mesmo· porque ate hoje, . 

. No mesmo art. S• o, p1-ojecto do Senado elles se tee111 mau tido ~\!m q••e a N~ii.o tenha 
. manda su-pprimir a Escola. de Sargentos. leito com l'lle$ 1-,"l'a.nde$ ::.acríftcios. 

... A Escola oe Sargentos Uàda e ma.is do quê Das suppressões propOS!;aS pelo Senado o 
.. · a. antiga Escola de Aprendiz<.>s Artilbeil'os. orador accoita a da Escoln. do Rio Grande <lo 

: .:~ instit1.li~o que exislíu desde janeiro de 1S66 Sul, pel:I cónside.ração de que o cur:;o que eUa. 
· ' ate 1893, quando passou a. ser ·Escola de ministra. ê o mesmo que se professa na E~oola. 

Sargentos. · . MiHtar d;). C<\:Pit.a.l Fcd.era.l. Por essa consi-
.. N~st~ e~tabelecimento é ministrado aos i!eração dá de barato que se neça. essa sup- . 
filhos dos pobres, a iustr-ucção pl·(,pa.ra.toria, pre .. ào, inclo assim a c ... mam 3e encontro ao:·. 
~m como os coohecimeAtos l_)l'lltioo.s indi~- progra.mma. de economias- prógramma. que· 
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J.evt~ consistir em bem appiicar os dinheiros 
publicos. . 

A boo orientação. economica. ê procurar 
quanto antes estabelecer o equilíbrio entre a 
receita e a despeza, cortando o que houver de 
superabundante, mas não fi•zendo obje·~tívo 
de taes economias especialmente a instrucção, 
que é urn dos elementos do progresso e de 
ltesenvotvimento d~ qualquer nacional td.a~.e! 

Si o Senado te\'e em v·ista a necessidadll de 
fazer .economias, parece que elle ficat'á s:lt is
feito si a Camara. éoncor•~ar em acceitar a 
suppressão da Escola·do Rio Grande do Sul , 
onde se proíessam os mesmos cursos que se 
professam na. Escol<• Militar daqui. . 

As Escolas Militares e1•am conoideradas, no 
regimcn monarchico, como elementos -peri
gosos e fôcos de propaganda republicana. Os 
governos de então, que eram governos ·cco
nomicos, nunca se lembraram nem cogitaram 
da. suppressão de estabelecimentos do en-
sino l... · · 

O Sn. BARBOSA Lnu.-Pelo contrario! 

a.. ponto rle salvamento a· Republica, pela 
qua.l muito estremecem, pela qual todre 
farão os maior~ ~crificios, comtanto que 
de uma vez para sempre se firme· aqui a. 
democracia americana. E' oqne tinba. a. 
dizer ! (Muito bem ; »t-uito bent . ) 

Vem é Mesa sio lidas, apoiadas e postas 
em discussão a.s seguin-ro 

E~lE;çDAS 

Ao projecto n. 142, de 189() : 
Supprirua.m-se os arts. 7•, 8" e 9". 
Sala das sessões, 3 de novembro de 1~6.-· 

Antonio de Siqueira. 
AO projecto n. 14:?., de 1896 : 

- Art. O Governo por intermedio da re· 
pa-rtição do ()here do . estado-ma.ior· .. do exe1·· 
cito, proc-edera_ a.nnua.huente ao_..-xame eclus· 
sitl.caçã.o dos candidatos a. matricula no curso 
technico e· ·profissional, tomando· para isso, 

O ::iR. ANTONIO DE SIQOEIR..~-•• • e ·antes por base a. prova de aptidão que estes tive
trn.ta.ra.m de dividir· par•~ governar, porque rem dado, satisfeitas ;~s exigencias do para- . · 
entendiam elles, e eu tendiam muito bem, que grap'no unico do art. 2•. · . 
para governar era preciso enfraquecer. § 1." A prova que se1"-' escripta versal.'â. · 

Assim e que procuraram dividir · a antiga. sobre os conhecimentos e especialmente pra
Escola. Militar. ···desdobrando-a. e creando ao t i<!os_adquh•idos no cur ;>o get'al, e no serviço 
lado derla. a. Escola. Superior de Guerra. Dani a.r·rigimentado e será feita na· guarnição em 
é quevem.a. organisaçãodaEscolo. Superior de que servir o ca.uditia.to. 
Guerra. a. que o orador se refet•iu nas conside· § 2·· Os pontos pa.ra. taes provas serão da
rações :~.nte!'iore:;. Hoje, ctne estamos sob o dos pelochete do · estado-maior elo exercito 
regimenl·cpublicano.diS})Ostus a lazer tOdl'S os com a. precisa au tecedencia. de modo que pos
sact•ificios;boje que estamos no regimen do. de- sa.m ser publicados em todus a.s guarmções 
mocracia.:-regimen no quala. iostrucção deve no mesmo dia. do anoo, seuuo as provas en
ser a. mais dissiuünada., de,'endo-se tornar ac- t regues dous mezes depois e immedia.tamenle 
cessivel a todas as bolsas, afim dtl que, como remettiJ~ aquelle por intermedio dos com· 
consequeucia-necessaria., resulte a producciio ruantl.os da d.istt•icto . . 
das novas industrias e o desenvolvimento das § 3." A matricula. nos curSO:> especiaes !ar- . 

'injus ji iniciadas ; hoje qu6 estamos no re- ~-ba. segundo a. cla.ssifica~ão, ua. especiali-
gimett da liberda.•te e da. luz, é que se quer da.de pariL a qual o ca.ndidat.o revelar aptidão. 
tàzer reformas como a que propõe o Senado; § 4.• Concqrreorii.o a ma.n·icula. DO ClJ.I'SO te· 
fazendo-nos retrograda.r aos tempos coloni- ct.nico c profissional, os otlicia.e:; de alferes· 
aes, \lUando nenhum. estabelecimenr.o existia. 11.lumnos a. capitão, habilita.d.os todos com o 
par;.~. auxiliar as a.ptidõeil dos filhos deste cm·so geral e classificados peJo chefe do es· 
paiz I · · · ta.c.o·ma.ior . de accordo com este artigo, fi.- · 

A julgur ]_)elo precedente da. Camara. dos xa.ndo o Governo o numero de ca.ndidatos á 
Deputados,o orarlor va.esentar-se convencido matricula.. segundo a. c!assifica.ção referida. 
de que o projectoLio Sen~do, nesta parte, nü.o Al't. Da.s vaga;;; _que se ô.erem annual
sera. acccito, porqúe· elle consigna disposi~ões mente na.s eseola.s prepa.ra.tc-ri=~.S, metade 
as mais absurd~s no fim de.Ste seculo tão p1·o- se1·ão proonchidas por praças do exercito. 
tiquo em descobertas e quando cada um. dos graduadas ou niio, que tive1•em pelo menos 
r::~mos· dosconheciinentos humanos tem attin- um anno de serviço eJ.rectlvo de fileira ; a. 
gido o maximo do desenvolvimento. Tal re- outra metade por' alumnoa do Collegio Mi· 
forma. constitu irá. ·um. marco negro nesta lita.r e paisanos, preferidos sempre áquelles 
estrada. luminosa. que deve guiar· a Republica aiumnos. 
ao seu objectivo l'.N"'ao é pelos meios escusos § 1.0 Para os da pl'imeira metade fica dis· 
nem com essas consta.ntes tentativa.:; de tudo ~ll.saúo, d~ da~ desta. lei até tres anuos 
pertur.ba.re _de tu.uo attaca.r no re;.;lll}en re- e:.e!J01S,a. e:x.1gencm. de l.d.5.de dos regúl.a.meutos 
publi~no. que ·os republican05 podm:a~ lev-~r ,a. que se reture o ~rt •. 1". 

~"~· -...,,;- "" Vrt' 
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§ 2. o Sendo o CUl'SO geral da Escola Miliiar 
tlo Bra?.i! de tres annos, e o technico e pN-
1i::>sional de C.ous, nenhum aJumno pode1'li 
CUl'Sal' o p1•ímeiro pol' mnis de quatro annos, 
e o segundo po1· mais de trell. 

Sa.ia. >lRS ·sessões, 3 tle novemln·o de lBOO.-
Gabriel Salgad-O, 

Ao projeeto n • 142, de 1896: 
Onde convier: 
Art. o Governo na. exec.uçã.o desta. lei, do 

:progro.mma. de t!Dsino do curso prepa.ntorio, 
excluirá. a. liogua allemã, substituindo-a pela 
hespanbola. 

Saia. das se.Ssões, 3 de novembro de 1896.
Gabriet Salgado. 

Ao projecto n. 142, de 1896 : 
- Depois do art. 6·' ·~ a.ccrescente·se- Para· 

g-rapbo unico:-A reconducção deixara de ter 
Jogar quando-o lente for promovido a_ gene· 
rat, neste caso o Gon:rno aproveitara os seus 
serviços em emprego ou commissão que lhe 
competir. 

Sala. das s~ões. 3 de novembro de t896.
Gi!briel Salgado. 

Vem à Mesa.ns seguint~s 

. 
ções, é de parecer que a camara rejeite a. 
emenda; 

Sala. das commissões, 3 de novembro de I 896. 
-F~ Tolenlino, presidente . .:....Luiz Dom-ingues, 
relator.-ignacio Tosta.-Anisio de Abreu.
Medei,·os c .Albuquerque. 

Ao projec~ n. 170 A, de 1896: 
Substitua-se o artigo unico peio seguinte: 

-As eleições federaes pa.1·a. senadores e depu· 
tados notriennio de 1897 a 1899, serão.feitas 
no dia 1 de março de 1897, data em quase 
comlileta o triennio da legíslatnra., e:r;.,i do 
que preceitua o art. 17, § 2• da Constituição 
Federal. 

Sala. das sessões, 31 de outubro de 1896.
Gaspar DTummond, 

O Sr. Presidente- Não .ha..-endo 
nada mais a tratar, d.esigno pa.!•a amanhã. a 
~reguinte ordem do dia. ; 

Votaç·ão das seguintes ma.terias_: 
Do parecer n. 154 C,de l898,sobre as emen· 

das ofl:erecidas na. 3• discussão. do projecto do 
Sena.do n.154 deste anno,que manda observar 
o art. 6• da lei n. 248, de 15 de dezembro de 
1894, nas eleições federaes, sempre quo ~e dê 
o caso previsto no§ 2• do art. 43 da.lein. 35, 
de 26 de janeiro de 1892.{discusAAo unica) ; 

Do projecto n. 170 B, dl'l 1896. ·SObre as 
emendas o:ff'erecidas na 3' discussão do pro· 

IJecla.m que yotei a favot• do projecto jecto ~o_Seoado n. 170 deste ~nno, que adia 
b. 48 A., de 1896, a.utorisa.ndo o Gov-erno a. o.s elewoes federaes pa.n. aleg1sla.tura. de 1397 
abrir o crfdito especial de 175:336$500 pa.ra a. 1899, (3" discussão.) 
o l~'"tl.mento dos ,·enchnento; dos officiaes Continuação da 2• ~iscussã.o do projecto 
que re-verte1·am a. eifectiYidade dos serviços n. 142, de 1896, antor1sando o Gove1•no a. re· 
do exercito. organisar dível'S03 e3ta.beleeimentos militares 

Sala. das sessões 3 de novembro de 1896 - de ensino,com ~voto em separado do Sr, Tho· 
-•l<iolplw Ga_1·da. • • m~: d<?:ua!s~notdl ; . t 118 d -189" . . ~ 1s... ~ a o proJec o n. , e u, 

Deda.ro tt;r Yotn.-lo em fà.vor d<~ prehmma.r autorisantlo o Governo a. abrir o credito ne· 
_ opposta pelo Sr. de1)utado Ignacio Tosta. ao cesS3.I'io para. pa~-amento dos bonorarios do 
P•trccer n. 77 de 18".)6. cabo de volunta.tios da pa.tria. Manoel Ma

Sal~ das se!§õ~s, 3 de novembro de 1896.- rinbo da Rooba, desde 18i3 a 1894, relevada 
Vergne de Abreu. a. prescri-pção em que incorreu ; 

3• discussão do projecto n. 47 .B, de 1896. 
l'edacção para 3• discussão do projecton. 37 A, 
deste anno, que dispensa a a-rqueação aos 
navios à 'l""eia ou a vapor, que demandarem 
os portos ha.bilitM\os da Republica com car· 
rega.mento total das materia.s in9icadas no 
3.l't. 496 da No'Oa. Consolidaçao das Lei.~ d(!~ · 
Alfandcuas ; 

Vae a imprimir o seguinte 

PltOJECTO 

N. 2i0 B- 1896 

Pa,·ecc1' sobre a e;nenrla offcrecúla :na .'J• dis
CHS$<7o do p1·ojecto do Senado, n. 170, deste 
tJIIIlO, gue _ adii!. as eleiçües fcd'!t'a~s para a 
legislo.h'-~'4 I[ e 1897 a 1.89!1. 

3• discuseão do- projecto n. 138, de 18911, 
autorisando:o Governo a l'OOI'ganisar a Escola. -
Naval. fazendo no respectivo 1•egula.mento 
as a.l-tera.ções que a. este vão annexas ; ·· 

~o\. Commissão de Constituição, Legislação e 3• discussão do. projeeto n. 113, de 1896 •. 
Justiça, diverge do illmtre autor da emenda auto-risa.n.do o Poder· Ex~ut!vo · a._:pa.gar s.o 
na interpretação do art. 17, § 2°, da Consti· ~nente refo1•mado do exercito JoEé &Jvero 
tuição e nã.o conhecendo interesse de ordem F1a.lho- o soldo de sua reforma desde a datá 
publi~ que determine o -adiamento das elei· em que deixou de recebel·o ; 
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· · 1' discussão õ.o projecto n. 74, · d.e lSoo, " 
a.utorisando o Govemo a. conce<iel' aó cit'~llã.O 
Alberto · Cysneii'o, pelo p:.·a.zo de 25 anno~, 
permissão ptn'a estabelecer no 'porto c.o Rio 
(,e Janeh·o depositas tl.uctuantes de. cm•vão 
t'.e peél.1•a, sob as conà.içõcs que estabelece; 

l" U.iscussão tlo p1•ojec6 n. 288 A. de 1896, 
r.sterminn.nô.o que fiquem ad.di<lo; no ma.
g [$tel'ÍO c.o CO!Iegio Milii-1.1', eom os venci
mentos que percebiam. os proressore:; cat he
fira._ticos nomea.dos o_u elevados a ess<ÚJate
goria pol' . ~.ecretos cl.e 30 do setembr o à.e 1894, 
com voto em separ&lo; · . 

1• t'..iscussão e..o projectG n. H>5 A, t1.e 1896, 
o.utori&•ndo Governo :• ab1•ir' O.S .necess:wios 
cre<l.ltos· p:~.r<~ occorrei· ao p:!.g~mento das des
pezas feitJ.;; nz. ca.pítal Fece~·ai, com os fu-
nel•.<es e.o maestro Ca1•los Gomes ; . 

REC1'1FICAÇÃO 
: .:, 

A emenda do Sr. Keiva. aG Orçamento da .. ·· 
Viação (proje_cto n. l40 B, de 1890) cuja vo
tação t•ealisou-se a 3 de outubrl) p1·oximo 
findo, referente a manutenção do a1•t·, 448 do 
regulamento de lO de abril de 1~96, após o 
debate de ordem em que. tallou o mesmo 
Sr. Neiva, foi rejeitada, resultado es.;e que·· 
omittido na publicação da. acta.·feita no Dia1-io , .· 
do Congresso de 1 do corrente. · 

142° SESSÃO EU4DE NOVEMBRO DE 1896 

. 2• discussã.o do projecto n. 21, d~ 1893, p 1• 'd · d "' •• h R' (p . 
au torisa.odo. o Governo a. mandar pagar pela . uz encta 08 .. rs. "::H -ur .1os reS1dente). 
vet•b:~.-Exercic!os findo3-a.o 3• escriptut:ario . Chagqs Lobato (.t• v:ce-presldente) e Arthu1' . 
da Repartiçii.o Géral dos Correios, Jose Fran- : Rios (PJ'esidente) 
cisco Itod1;igues os · vencimentoS que deixon 
de perceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de 
junho de 1895; · . · · 

Di$CUSsão unica do parecer n. 62, de 1896, 
opinando que ao Poder Executivo incumbe 
a.juizar do ·direito que a~si.ste ao bacharel 

· Henrique · Martins,. sub-secret3.i'io da Facul
dade de Direito do Recife, que · pede o pa!r8.
mento da gratiftcação que deixou de receber 
e solicitar .o necessario credito, si for caso 
diS$0 ; .. . 

Discu$ão unic!l. do pro;ecto n. 168, de 1896, 
a.utorisa.ndo o Governo a conceder ao Dr. Hi
laJ·io Soares· de Gouveia., lente de clinic3. 
ophtalmologica da Faculdade de Medlcina do 
Rio de ,Janeiro, um anno de licença sem ·ven
cimento para tratar de sua s&.ude. onde lhe 
convier ; 

Di~cussã.o unica. ao projecto n. 164. de 
1800 , autorisando I) Governo a. ·conceder 
um a.noo do licença. sem vencimentos a 
Felippe de Vasconcellos Duarte, 4" ·~criptu
rario da Alfandegado Maranhão, parn tratar 
de seus interesses pt~.rticula.res; . . . · 

2" discussão do projecto n. 60 A. de 1896,. 
concedendo aos funccionarios publicas · José 
?ofarco8 Inglez de Souza. eSa.m~el José Pereira 
das Neves . a.utorisação para fundarem na 
Capital Federal um.ba.noo denominado «Banco 
Auxiliar. dos Servidores · do. No:.ção ». cujos 
está tu tos ~erão regulad«:>s !'ela lei vigen~ das 
socieda.des anonym:i.s e d<L outras prov1den,.. 
..:ias,· com . pareceres , dali rommissões de Con~ 
stituicliü. ·. Legislação e Jlistiça e de Fazenda. 
e IndusLri&s. · · .• • . · · · ·-

. Leivt.nta.sé O.:seSsi.'o ás 4 b.o;as cia-·tard:e. ··· 
· .. 

Ao meip·dia. e 3C minutos, proceda-se â. .. . 
chamada a. qual respondem os Srs. Arthur 
Rios,Lins de Vasconcellos, Coelho Lisbôa.; , . 
Tavares de Lyra, . Alencar Guimarães, Ga· 
brie! Salgado, Matta Bacellar, .Enéas .Mar
tins, Augusto Monteoegro, Theotonio de 
Brito, Ca1•Jos de Novaes, Bricio Filho, Hol-. 
landa. de Li.ma. Vivi:ü:o~. Luiz Domingues, · 
Costa . Rod~1gu~~. Chr1st~no . Cruz, Nogueil"a 
Parana.guílo, P1res l~erreu-a., Frederico Bor· ·. 
ges, Thomaz Cavalcanti , lldefooso Lima., João 
Lopes. Helvecio Monte, Jose Bevilaqua., Au
gusto Severo. Pedro Velho, Cunha. Lima. 
Silva Mariz, Trindade, José Mariano, Arthur 
Orlando, Tolentino de carvalho, Martiil.s Ju- . 
nior, Pereira de Lyu, Gaspar Dl'umoiond, 
Coelho "Cintra, Luiz de Andrade, Barbosa·. 
Lima,· Hercula.11o Bandeira. Medeiros ·e Al
buquerque, . MigueL P~rna.mbuco, Gonça,l-'. 
ves . ~1aia., . Carlos Jorge. Araujo Góes,· 
Olementino do Monte, Rocha C<l.valcao ti,O~ta- . 
via.no Lo11reiro, Menezes Prado, Gouveia. :. 
Lima, Z~~oma.' Santos Pereira., Neiva, Miltón, ·. 
Francisco Sodré, Tosta, Manoel Caetano,- · 
Eduardo RAmos, Paula. Guimarã.es,Vergne_de 
Abreu, Leovlgildo Filgueiras, José Ignacio; · 
Flavio de Araujo, Tolentino dos Santos, Pu· · 
!'anhos Montenegro, Torquato Moreira. Anto
nio de Siqueira, Ser1.edello Cor-réa, França· 
Carvalho, Oscar Godoy, Alcindo Guanabara, 
Timotheo da. .Costa, Belisario de Souza, EricQ 
Olelbo, Barros Fran~'O Junior,. ·Porcirincula; 
Mayrink. Almeida Gomes. Landulpho de :\!a- . 
galhã.es, Campolina, Lima Duarte. João Luiz-, · 
enrvalho -~ôurão,Monteiro de Barro~,.' Cha~ · . 
gru; Lo bato, Joio Penido~ Gonçalves Ramos, · 
Luiz Detsi, Ferraz Junior, Francisco Veiga., 
Alvaro Botelho, Leonel. Filho, Octaviano. de· 
Brito, · C~perti,no de Siqueira; Arthur Torres, 
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Rodolpho Abreu, Olegario Maciel, Paraizo 
Cavalcanti, Carlos das Chagas, Lamartine, 
Costa Machado, Casemiro da Rocha. Domin
gues de Castro, Costa Junior, Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo,Moreira da Silva,Edmundo da 
Fonseca, Paulino Carlos, Cesario Motta, Cin
cinato Braga,Francisco Glicerio,Ovidio Abran
tes, Luiz Adolpho, Caracciolo, Lamenha Lins, 
Almeida Torres, Lauro Muller, Paula Ramos, 
FranciscÓTolentino, Emilio Blum, Fonseca 
Guimarães, Martins Costa, Pereira da Costa, 
Pinto da Rocha, Rivadavia Corrêa, Vespa
siano de Albuquerque e Cassiano do Nasci
mento. 

Abre-se a sessão. 
, Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Sá Peixoto, Gustavo Veras,Edu
arrlo de Berrado, Torres Portugal , Pedro 
Borges, Francisco Benevolo, Francisco Gur
gel, Chateaubriand, Arminio Tavares,Marcio
nilo Lins, Cornelio da Fonseca, Fernandes 
Lima,Olympio de Campos, Geminiano Brazil, 
Augusto de Freitas, Aristides de Queiroz, Ro
drigues Lima, Sebastião Landulpho, Marco-1 
lino ~1oura,Athayde Junior, Americode Mat
t os, Fonseca Portella, Silva Ca~tro, Nilo Pe
çanha, Julio Santos, Ponce de Leon, Urbano 
Marcondes, Vaz de Mello, Fortes Junqueira, 
Lamounier Godofredo, Ribeiro de Almeida, 
Ferreira Pires, Valladares, Theotonio Maga
lhães, Pinto da Fonseca,Matta Màchado, Ma
noel Fulgencio, Simão da Cunha, Lindolpho 
Caetano, Francisco de Barros, Luiz FlaqU<3r, 
Almeida Nogueira, Oliveira Braga, Alberto 
Salles, Hermenegildo fle Moraes,Al ves de Cas
tro, Urbano de Gouvêa, Xavier do Valle, An
gelo Pinheiro, Apparicio Mariense, Victorino 
Monteiro, Aureliano Barbosa e Francisco 
Alenca~tro. E sem caul>a os Srs. Lima Ba
cury, Lourenço de Sá, Cleto Nunes, Galdino 
Loreto, Euzebio de Queiroz, Agostinho Vida!, 
Ernesto Brazilio, Paulino de Souza Junior, 
Alfredo Ellis, Domingos de Moraes, Bueno de 
Andrada, Padua Salles, Vieira de Moraes, 
Furtado, Brazilio da Luz, Marçal Escobar e 
Pedro Moacyr. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

o Sr. Lima Duarte -Pedi a pa
lavra .unicamente para declarar que, hon
tem não me foi possivel perm<~necer aqui 
qua~do se votava o projecto q~e estabelece o 
divorcio. Por is~o venho hoJe fazer a se
guinte declaração: 

O Sa. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio da Industriá, Viação e Obras 

Publicas, de hoje, satisfazendo n. requisição 
desta Camara. - A quem fez a requisição .-... 
(A' Commissão de Orçamento.) 

Communicação do Sr. deputado Antonio 
Eduardo de Berrado, participando que, por 
motivo de molestia, deha de comparecer , ás 
sessões, para o que pede a necessaria licença. 
-Inteirada e á Commissão de Petições e 
Poderes. 
· Requerimento de Antonio Joaquim Alves 

de Farias, pedindo seis mezes de licença com 
vencimentos.-- A' Commissão de Petições e 
Poderes. 

Telegramma- Recife, 3 de novembro de 
1896- A' Camara dos Srs. Deputados- Rio 
-Senado de Pernambuco solicita prorog·ação 
de prazo para entrar em execução o disposto 
do paragrapho unico art. 13 da Constituição 
Federal. 

Senado de Pernambuco, 3 de novembro de 
1896. - Texeira .de Sd, presidente . ..._ B. de 
Nazareth, l 0 secretario. - Regueira Costa, 2° 
secretario; 

O Sr. Pires Ferreira - Devido 
à terminação do prazo marcado pelo re ~i
mento para a discussão do exped.iente, fôra 
obrigado o orador a interromper hontem o 
seu discurso, tenclo por isso de continuar neste 
momento as considerações que então fél zia. 

A reacçào por parte do governo a pedido 
dos membros da liga e a conselho dos mem
bros do centrq do partido republicano fe
deral já se fazia $entir por todas as fórmas, 
antes que fosse resolvida definitivamente a 
questão. E quando se negociava o accordo, 
telegrammas alarmantes eram passados desta 
Capital para o Estado fomentando-se por 
todas as fórmas e meios a discordia entre os 
membros do partido federal do Estado. 

Si estivesse presente, teria votado contra 
esse projecto. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

,Passa-se ao expediente. 

o orador lê um telegramma dirigido ao 
Diario de Tberezina em que se annunciava 
que o senador Cruz e o deputado Paranaguá 
haviam conferenciado com o Presidente da 
Republica no mesmo dia em que o capitão 
Coriolano estivera tres a quatro horas no 
palacio sem ter sido recebido por S. Ex. 

Commentando o facto, diz que a Camara. 
cornprehende que no oentro do paiz, na Capi· 
tal Federal, nenhuma importancia mereceria 
um telegramma dessa ordem ; mas no Estado, 
onde as paixões se accendem, onde tudo é 
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. :25 dos 31 chefes dos 31 municipios do Estado, 
para senador,:!'oi apresentado como candidato à 
Camara. Federal, e para repres~nt11r o terço, 
isto é, a'{uillo que todo o prn'tido que se presa, 
.deixa :is opposiçues. 

governos demittem, não os soldados que in
tervierem na Jutn, mas sim a ;J.UtoriJade a 
que elles estão subordinados. 

0 Sa. ANI~IO DE Al3RllU- Y. EX. COll· 
fessou, inconscientemente, quo o Go\'erno,. 

O SR. CASSIANO DO NAscmENTO- De se- niio podendo dcmittir os solda(los, dcmittiu a 
nadar passam a deputado pelo terço~ autoridade; Jogo os soldados intet·vieram. 

0 S!t .. PlRES FERREIRA.- A chapa. fiJi or- 0 SR. PIRES FERREIRA-Que logica! Estit. 
~anisada da s<.>guinte10rma: "Para senador- fnllando em thesc. Começou dizendo que tem 
Dr. Nogueira Paranaguá; para deputados- vl:;io..os governos puni1·em de prefereucia as 
Anisio de Abreu, Eli>1s Firmino tle Souza. M•1r- autoL'idade~. s_ Ex. afastou-se e por i~so não 
tios, Alntro Osorio Mendes e pelo terço o Dr. Oltviu bem. · 
Col'iol~no de Carvalho e Silva.>:- o Sn.. ANtsro DE ABRt:U-Aocontrario; 

Si bem que esta cbapa não fosse acceit:t; eu ouÇo muis de longe que de perto. · 
porquanto o Sr. Dr. Coriolano r~z senti L' " , • 
membros do centro do particlo republicano O Sl<. PIREs r:'ERREmA- E uma. quall-
!edera.l que era. para si J!Or demais des11iroso dade ucm aprov~ttav~l. · 
set· in.cluido, no terço, como representante. d~'j '.s~rve-sc t~o apartC! d? nobre, .deput~1do pelo 
opposi~ão. quando ene vínlla de ser 0 gover- ~t1o de Janetro, que dtz que e por ISS? que 
nallor ·do E~t<ldo e g-overnadot·, diz o or<ldor. ~- Ex. ~abe tanto do que~ep!t~S<t no Pw.ully. 

: •. que gosou do maiot· pre;:tigio que é pos~ivel O SR. ,\:-;rsro DE ADREU- Ouko tllnto 
.im'lginar-se, si bem. que isto se desse, a não 11óde dizer v. gx., qu~ la nunca. poz o3 

qoestão daYa-se pot· terminada. pés. · 
0 SR. JosÊ MARIANO d:i. um aparte. 0 SR. Pm.ES FERREIRA-La ua~ccu, 

.. O SR. PIRES FERREmA.- os -pleitos e lei- Reconhece a illustraç.'ío por demais vnsla 
.toraes de BO e 31 do corrente viermn d.a- ào nobre deputado, mas lm •le permittir que 
monstra r, embora o paiz e mesmo o Estado diga que lloje está muito infeli7.. 
aindanãoteuha.mconhecimentototaldaelei- (f Sn.. ANISIO DE "\BREu-V. Ex. niío 
ção, que o Governador e seus amigos não es- póde ser juiz da minlm relicidnrle ou infelici· 
tavam tão fracos, que se subordinassem nle· d.ade, porque, como Jlarte, ê suspeito. 
nament<l ;.i. vontade d<\quelles que se julgavam 0 SR. PlP.V.S FER.RElR•\ _Esses tlisturhios 
triumphadores. foram cccusionudos pot· lhmilias divcr~entes. 

As eleições de 30 e 31, embora. o Jornal da · p,1ra contesttr 0 t(llegrammn. a CJUO alludo 
Commcrdo viesse pesallQ r.! e tele.2-ramm:1s, em 1 1 · ~ e nm OU lro do governa.( OI', 
que fazia scnttr como que uma rc.-oluçii.o cli1 (Trncamwse apartes;. 
todo o Estado, corrernm calmamente, llll- 0 Governa4lor do Pianll~' demiltiu 0 dele-
vend_o simpl~smen_tc, no .~mara.n.te, .P~_quenos gado de polich~ de Anutrautt>, 111ostt·ando :1s
coníhctcs, disturbt?S• do. quae~ saluu um ~im a. snn <l\'sapprovaçiio a qu:tl!]ucr commo-
morto e alguns rertdcs. :-0 'Úi h ·u ' 

Os nobres deputados Srs. Nogueira Para-rç,t o. a.n a. 
na"'uá e ll.nisio de .Abreu sabem que no Amn- O SR. NoGU!-'lRA P.I,RAXAGt:A'- Não ::td
rn~te ha duas 1\l.milias quo se guerreiam ~itto ~t ... ctlnsaçüo IJnê V. Ex. f:,z .uo ct•ite-: 

. : fig.:tdalmente; e {1ue fol'am os membros rtoso Governador do E:;tado do Putuhy. St 
dessas 1àmilias que trava.ra.m entre si urna elle demittin o delegado: é porqne rccoohe
luta, da qual result~ram ferim(lotos e morte ceu que o delezarlo procedeu m•tl. 

.. .. · Sn. PIRES 'FERRElR.\.-1\Iuito obrigado. 
Não llouveiutervenção do governatlor do Procedett mal, uilo iutervinJo, 110 intuito Lle 

"Estado. e tanto uão houve que o governador manter ordem. · · 
de!)littiu o delegado de policia;· 

0 SR. AXISI<Í de ABREU~ Declal'OU que o 
Ü SR. A?-:I~IO DE ABREU- I~ porque de- deleg;tdO DÜO tinbrL intervintlo. Então disse O 

mittiu o delegado? Par.!uc não interveiu. d · d 1 "tt· d 1 
('Ri ) ora.- or. ~ue, st o Govet·na or_.t em1. 111 o _e e· 
. s~. gado, fOJ exactamente por nao ter mt~rvmlo,. 

· . O S. PIRES FERREIRA- C2 nobr'e d~putni.lo j afim de evitar disturblos. . . 
.. · tn:a ~este facto uma. conclns;J.o que mto é ad-~ o SR. PIRES FERREIRA- Não declarou se· 
':·' miSSIVelilem pm• absurdo. melhante cous."l. (Apartes.) · · ·. 

. 0 S.R. ANISIO DE AnnEU uã outro aparte. A polícia do Estuuo do Piaully é composta 
: Esta acostumado. :1. v~r O$ go1·ernos; sem-. rle 300 praÇ<~s, para cobrir um terr.itorio de 

· pre qne se dão dist11l'hios, respons:1 bilisttr j 200 leg-nas. 
por elles us autoridades a. que est;.i. aifect~ aj São 31 municípios: dá, portanLlo, um con
!Oegur!l-nça ~ublic;l, E nessas emer~eocia~ os • tip.~ente qe otto so~dado~ e 4/10 para catta. 
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municipio.Comprebende-se perfeitamente que O SR. PIRES FERRl!:IRA.- E' membro do · 
não põde deixar de havet' paz nas eleições partido republicano federa.! ; o Governador e 
daquelle Estadc-, -por isso que -oã.o ba. forCü a. maioria do Estado acompanha o partido fe· 
]Jara poder·se oppor á resistencla. de 22.000 dera! . (Ha apartes.) 
eleitot•es.- . Não pôde cootinuar uessn. fórma ; pede que 

Torna-se to.nto mais ridicula n expressão de se lhe garanta. a pata.n·a, pura. que uão seja 
que usou o Jornal do Commercio, dizendo que inteiTom-pido a. cada instante pot· aparte, que 
o Governadot· e;;pinga.rdeou o povo afiro de redundam affirmações de que SS. EEx. não 
veooer a eleição, quando os Srs. membros da· teem documentos pa.ra torna1-a.s comproba-
lig:\ di;:seram, urbi et orbe, que todos os ele· tori>1$ . · · 
n:entos cto Estado se achavam com S.E:c. Mas Os membros da Liga paSS:1-X\lffi um tele
espi ngardeur a quem, si. SS. EEx. e1·am do- Rramma responsa.bilisando o Gove!'nador do 
no; de tudo ! ·~ · Estado, pel() derramamento do sangue e pelas 

.-\CCI'efcenta ainda qne i!. r~cção que foi l'iolencius das a utori,Jades a seús ·ami~O>, 
feita, não partiu do Governador ou tle seus UC)onselbando a. resistencin. Chama a. ;,tfen
:tgeotes nas úi,·et-s.'IS localida<Jes, mas, sim, a çilo dn. Camara. p:\ra. isto: o St·. Anisio de 
daquelles que 50 ~cntiam fracos e que. peto3 Abreu disse que resignav;\ o seu log:tr de 
dist nrbíos. pt•ocuravam tortatooer-se. O; Sr:;. deput;~tlo caso se provasse qm S. Ex. tinha 
membros ela liga, em tetcgrammas, acons.o- aconselhado a. seus a.rnigos a resistencia. 
lhavam a resistencia em to·los os tcn•renos, e A proposito lê o teleg-ramma publicado no 
ouem aconselha a resistcn~ia, presuppõe 0 Jornu.t do G'om-mercio do dia 31. 
di5turbio: 0 SR.. l'IOGUECRA PARANAGUA'-Já Vê que 

O SR.. NOGUEUt,\. PARANAG[jA.'-Depoi s que havia sangue derramado, 
tivemos communi~1ção Jos uisturliios Lte O Sa. Prn.Es FERREIRA-Como sabe n. Ca-
Amar-antes. · mara, a 30 realizou-se no Esta.Lio a eleiçiiu 

o Sr. PIR ES FERRF.IR.-t- Ant 35 de conclui· pura um (!epubtdo estt1dMI e a 31 a eleio;:;io 
dns as eleiQI3es p<lssaram teleg-rmnrnas nconse· muoícire.l.. O jornal: publicando o telegrnm~ 
Jhnntlo a resistencb. ma de ss. EExs. no dia 31, nii.o podin ueix~ r 

de ter sido pasS<:ldo n. ·so, isto ê, an te~ rla 
O SR. ANISIO DE Al3REU- O nobre depu· ~ leição e oa presupposição de que se deSS'JUI 

ta.ào estã. avan:;atldo uma propo!!iCfio inex· dis turbios. 
neta. Si provar o Ql!e está. dizendo, desisto da 
p~1lana. e da minha. candidatura. pelo Plauhy. 
Só p;~ssamos telegramma.s aconselhando a. re· 
sistencla, depois · que tivemos conhecimento 
dns tropelias que o Go,·ernador do Estado ti
nha mandado comrnetter na cidade de Ama
l'antes. 

0 SR., PtR.ES FERREIRA- Vae pro"l"ar. 
Sente não ter á. mão o t!ocumcnto em que 

se baseon para di~er que SS. EE:r. acouse
lharam n. resi:>teneia. 

0 SR. ANISIO DE Abreu <lã. um aparte. 
0 SR. PIRES FF.ItltEIRA- Pro,,ará que O 

Governador não provocou rlistnrbios, porque 
ella n;lo porlia dispor de mais do que de oito 
praças e 4/10 JlOr município. 

O SR. A NISto DE 1\l~aEu- v. Ex. parece 
esti\r fítllanJo pam uma camnra Je b!ocios · 

0 SR. Ptn.F:S FERREIRA-/) nobt·e depuÚtt!O 
está se exaltandCI de nt~lis o tornando-~e i ll
coavenientc em um dis~us;ão -e:n que o ora
dor tem procur-..1do trazer a u!·banida•Je e a 
ueli cadeza. 

SS . ·EE:t. aconsellla ram a r esistencia. (l'Jq. 
llfXWte.~J 

· Os Srs. membros' da Liga., .. 
o ·sn.. BELl5ÁlllO D'E Souu .. -Llgo. ~ ou par

tjdo republfcano federal , · · ·. 

O SR. A~ISio DE ABREU dá um aparte. 
0 Sa. PIRES FERREIR-A.-SS. EE~s. acon

selh(lt:1m a séils :1migos a rc~istencia. em 
todos os terrenos, a disputar :1~ elei~ões eom 
todo o sacrificio. Acha, louva.vel ó proced i· 
meoto do SS. EE:ts. Mor:selbllndo a disput:~ 
das el~i<:Õ::>s ; rna.s o que SS. EE:rs. não po· 
diam dG fórma nl~uma. era aconselhar a · 
s!stencia. e protica.J.• d iõturbios. 

0 SR. ANISIO DE AD&Eu-Como se n.l' >tU· 
mentl\ no ar, creando um castello par~ der
rocar! 

O Sa. PtR.ES FERR.Eln.,\.-.-\0 centro do par· 
tido republic.'tno federal é quP.m c:tbe sim
pte3mente a res?OnSllbilidacle de tudo isto que 
vem dG se dar no seu Estado. C!mmt\ a .at
tent;iio tla Camarà pnrn o proeed~r rlo c~ntro, 
intet•vindo cl irect~rMnte nas eleiçõ~s do seu 
~~~bdo, tomanda. t\ rzsponsa.bilida.tle de org11-
nisar chapas e fazendo pressão por meio· do 
g-overno, p>. r~·que os e!CJmentos qnc acom
panhavam o governador s~ dis-per&lllsem e 
1\Clornpanh~ssem àquelles que se tliziam ·''Í-
ctorioS')S. . · · 

0 SR. ANISIO DE ABREU-Eu não cogitei 
de ch~pa. aqui para. ser ca.ndidato. · 

O Sa. Ptn.ES FERR.l!IR.À.- A intervenção do. 
centro ~ ~copte~ta.vel que e~r_raquece a. ~e- · 
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. publica, porque eHa desvir-tu~t aquillo que 
uella ha. de mais santo- a federação. 

Que S$.EExs. fossem ~1'<\ os Estados e at·
m~ssem-~e mesmo contra <t;; violencias que 
por acaso qualqner govemll.dor tentnsse fa
zer ,bem; · rr.as não o centro intervindo clirc
cbmeute na org-<ÚJis:Jção das chap:1s íntel'
-viudo com o presti;.!i•l do "O>et•no n>l. •>c::..-
nomia domestic:t do Est:-..do~ · 

ó'hoDr<ldo Sr. Dr. Pr11deute de Moraes. 
quB tem assígnalado a sua <L<lministr<lÇão por 
uma poHtica não inter•·eucion;st;\ ·. S. Ex., 
que tem tido um procedi:neuto cor;ecto _p;tra 
com os E~tados o:o Amazon:ts, AlatrC•üS e Ser
gipe, oode o:> rep1·e:;ent:mtes nesta~ casa. ~ii.o 
quasi un<,nimes contra o~ re.<J?ectivo~ g-over
nadores ; ~.Ex., QtHl most.ra-sl'l sempre con
trnrio à inter·~ençiio, or'a. dando prestigio ao 
g-oYel'no co!lstitnicl·'· ara r·epondo no ;:overuo 
a.,celles que a~ dis,ençües partídar;ias os 
apearom d:.s posiçl>e~ de 1!'0\'ern:.~dores de 
Esta•lo. M<1s po.r~L o Estado elo Phn.t\ry o 
proceder tern sido outro: <1 reacção se fez. se 
faz e s.) fará. · 

- Todo~ sabem a importancia de que go~n.m 
nos Estr.dos os comnla1Jrl1tntes snperíor'I'S d:t 
Guarda. Nacirm[ll; pois bem: a reneçã.() come
çou pela denüss~o do vice-g-ovtln~ador, que 
no mesmo tr•mpo e r;\ comm<lDd<lnte da Gual'd:t 
~acionai da. r::tpit:ll, sen·lo suhst\tuiclo por 
pessoa.I]Ue era.:ldYers:\ ao governo de E~lado. 

Ainda mnis: todos o~ Cllnlnl:)nliantc,; sup.e
riorC's das com::trca:; iortllll apeado; dos s"u, 
_postos ..• 

0 Sn.. ?\OGütli!L\. PARAXAGl.'A'-De quae3 
uistdctos~ 

0 Sn.. Pml'.S FEttRF.ll'tA-DC todas l'lS co
ma.rcfl.S do Estado ; ~6 tre~ comm:tntlantes 
ror~1n con5ervados. 

0 SR. NOGDEIRA P,\R.t\XAGC:A'-E quaes 
for·am os nome:1dos '! 

0 SR. PIRES FERREIRA.-Lerá os .nomes 
dos mesmos pa.m que $. Ex:. e a Camara 
saibam quaes foram. (Lê.) _ . 

Além de;~es, foram dt:nnittid os mrtis seis 
commandautes, cujos nomes não veem publi
cados nú .DiariD Of(tcial,m"<J.s que todos os jor
naes deSS<\ c~piial deram publicidade, e ·o 
o-rador se coropromette, si tanto for necessa
rio, a trazer os seus nomes ,1, Ca.mara dos 
Srs. deputados. 

Ji que o Sr. Presidente da Republiea não 
interveio nos E~tados do Amawnas, das Ala
goas e de Sergipe. a S. Ex. cumpre manter 
esse mesmo procedimento em relar;ão ao Es-
tado do Phmh}·. · 

E' verdr.de' que S .. Ex. suboruinou-se â. 
-voot:"tde do M:ltro, c1<1ndo to•1o prestigio M~ 
membros da liga. 

E a prom esta na. dccl:tração rlo Sr. Al
"berto Torres, dizendo no orador que, n:1 qua-

lid~de de ineniíJiiJ do partido republicano fe
de~<\ I, ;;pezar· rle exercer o cnrgode ministro 
do tnt_erior, não podi<\ deixar de prestm• todo 
o npo1o e eonsider<1Cão <iquelles que compu-
nham o centro do mesmo pat•tido. . 

O SR. JoÃo LoPt:s- M·lis uma vez· o Sr. 
!llinistro do intedor provou quanto e cor
recto. 

0 SR. PmEs FERREIRA - E com isto estã 
de pleno accordo. 

Acredit>l o honraclo Presidente da Repu'
hlíca esteJa cotl\'ellcido de que todos os e\e
menlos a !li se <lCll.<>m com SS. EExs .• por 
esl:t razão S. Ex. presta-lhe todo o n.poio. 

~Ias o orador acre--1ita que no dia em que 
S. Ex .• se convencer que o governo con
stit.uido do Estado é aquetle que de>e mere
C<"r a con!i<tllÇ<t do centro do parti•lo repu· 
blieano feder;<\, porque representa uma parte 
rl~se mesmo partido, é o.qnelle que de>e 
ser prestigíado pelo Presi~eute da Repu
blíra., pelo chefe supremo d::t no.ção; no 
rli:t que S. E~, se con>êncer de tudo isto, 
u5o deixará de prestar todo o npoio ao Go
v•~rno con~títuido do E;t.:vlo do Pin.uhy~ e 
•H~arà ele ~calentar as preteu~ões, mmto 
respeitaveis aliâ~, dos seus coHegas nesta Ca
n::ara. 

Vne terminar, ma.s :l-otes deseja t'ar.er um 
appello ao Sr. Presidente d~• l{epublica, e 
mais 1lo que :1. S. Ex. ~o honrado chefe do 
p:lrti~o l'o·puhlíc:ono r e !era I, que na. qualida
de rle chefe supremo des"e partido, ile~·e in
ter>it' n:t pdltic:~ dos Est<~dos, simplesmente 
para .~:-:ting·uir ns dissenções que existem no 
seio desse mesmo p:trtido, e não para cada 
'\'1?7. mais tentar J'ecJ•udescel-as. 

O orador appelht p:>ra. ~. E:.:., afim de que 
(':~ça ce~snr a intervençfío do cêntro e do Go
V(lr•no n:t politic..1. do Esh1dn do Pía11hy, por
que ou a H.epoblicn ê um;1 tic<;ân. c u. !'ede
r·nç;l.o não e;xiste. ou existe, e deve ser res
peitada <e rn~nti·l~1, porrjltP. é unir.Amente por 
es1a l<"Jrtrll"t que a Republic,t sera grande, será. 
rortA, e sera respeitada. 

(Muito 7em; muico 6em.) 

O Sr- Ani,..io de Abreu - Peço 
a. palavra. 

O SR. PRESlDE~TE- A hor::t do expediente 
esta esgotada. 

0 SR. AXISIO DE A 13REU - Desejo fa.zer 
um requerimento pe1liodo }lrorogaçiio da 
hora. 

O SR. PRESIPE:>.'Tll -Só estão presentes 
~fS Srs. deJJUt<ldos. e neste ca~o o requeri
mento de v. ~x. tlc:\rl\ l•rejudicado. · 

0 SR •. ANI~IO DE ABREU-'- Em to:lo caso 
peço que fique consigoado que' pedi a palav!•a 
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após o discurso do Sr. Pires Fer reira, para 
responder immediatnmenle o. S. E». 

O Sn.. Pm.ES FERREIRA.·- E eu tet'in. muito 
prazer em ouvir S. Ex., porque só as~im 
teria occa.sião de rebater os seus argu-
mentos. · 

O Sr•. PreS~i<lente - Não h;wendo 
numero par,, se proceder á~ vot.nçõ~8 das ma-· 
terias indic;,\das n~\ ordem do rli<t, p:(ssa-se á 
materia em discu.;são. 

E' aQI1UOCi:tda a contintinç-:io dn 2' di~
cussií.o do projeeto o. 142, de 1896, autori
samlo o Governo'' reor!!'anisar dive;·sos esta
belecimentos militares de ensino coni o voto 
em sep~rado do Sr. Thomaz Gt\Valcanti. 

O Sr. Presid~:nte- Tem a. Jlalavm 
o Sr. Serzedello Correa. 

p Sr. Serzedello Corr&a ..... o 
projecto.ora ~m diScussão t rat<\ de assumpto 
de max1m:1. Jmport;1ucm, e uão serit demais 

. chamar a attenção da Cam:1ra para nssum pto 
relativo il iostrucção uo Bra7.il. "' muito es
pecialmente a instrncção militar. 

E,;te . projecto pretende reorga nisat· ~om
pletamente o serviço das uosS<\S escobs mi
litares, natut•almcnte no intuito de melllOr:w 
esse ensino. e ~ttender :i.s necessidades qne 
a ~cieocia de gnerra, a sdenci;l. mil;t:lr, <les
envolvida nos nltimos an!los, o estâ. e:.:i~:in•lú 
de um pa.b; como o no~so, que, embora não 
poss;~. pretender os fóros de paiz milihtr, c•u
l>ora não tenha preten~,oes e veleifl:Wcs c!G 
conquista, niio tt>nha a preoccupacào ele mon
t~r guerra. COJ?t as nn.ções visml\;lS, tem, todn
' '111, a neCP.sstdade Je estnr :t par •la scienci:; 
militar n.odemn, e appat·~lhadn conveniente· 
mente quando puventura tiver umn guerru, 
disrondo de uma rorç.'\ militar capaz de 
~e fender a iu tegridmle nacional e manter 
lllesa n. honro d:l. Republica e a tmrlicção de 
glorias a de v ictorias que tanto tem enobre-
cido as ;\rmns brazileiras . · 

O orador collaborou de modo directo no 
regulamento de 1890, mandado executar 
pelo Governo Provisorio, qunndo exerci;• r\ 
posição de lente em uma tlas escolas militares 
do seu paiz. 

Não lll~ era permittido, pois, deixar P<\ssar 
Ulll; projecto de tanta. imr>ort.'\ncia, como o 
:.ctua.l, sem vir a tril•una. •lizer francament~ 
aqui !lo ·que pensa. soure a. noss<\ ínst ruoçito 
milltnr. · 

8' fór:t de toda duvida que o regulamento 
<le 1890 reveht no seú mecht\nismo, no con
juncto <le ui~terhls que ell<' exige, inqu<lstio
na.vel snpen oridade ao :reguhtwento de i-t, 
nos moldes do qua.l se manda presentemente, 

. C:1m:1rr. V. VU · -

no sctu~l proj2cto, reorga.nis.'lr o ensino su
perior de nossas escolas militares. 

O regul;:~mento de !S90, tem, porem, de
feitos. 6 clles são clevhlos sem cluvicla ne
nhuma a.o accumulo de materias, á divisão . 
do ensino em períodos, sobrecarreg-ando o 
offlcial, de modo que antes delle "Poder adqui
rir os couhecimentos especíaes, technícos, 
que constituem o principal objectivo de sua 
vida militar, é sobrecarregado com uma. som
m!1. enorme de conhecimentos que o pt•eparam 
par<\ exet•cer qualquer missão nas mt~ltiplas 
mn.nifestações da nossa v'ida. social e polít1ca . 

li', talvez, defeito do reguh1mento de 1890, 
attendendo à curteza de. tempo para. os es
t udos, ~~ somma enorme Je ·conhecimentos 
que precisa adquit'it• o officiat pur-J. pode\' en~ 
t1~'1.r na pr:1tica de sun. profi;;sã.o, podendo-se 
uffi.1U1ar mesmo que muito poucos ~ão os que 
podem logr,\r vencer· o c lll'SO geral desse 
regulamento . 

o curso ger:t l é constituído pelas sciencias 
primordia.es e principaes, pelas scieocias de
nominada;:. a.bstr:\.ta.s, c que silo ::1. m:~thema
tic<l, a u.;;tronomia. a physica, n. chhnica, a 
bioh,gi~. "sociologia e por unimo n moral. 
Um moCo que adqnire uma. SOHlffirl. de t,tntos 
conhecimentos. untnrnlmente lHL de s•mtir-se 
uc:ltlhado, sem cet•ta nptidão, sem certa ln
clio:lção pnr<l ir iniciar esttuln da ontra u:t
tureza, o estttdo <la urm:1 ole infantaria. por 
exempto. a.tteuta a import:tnda. do cUt'õO ge~ 
t•ul que l'cz. 

O St~. Tno)tAz CAYALC,\.XTt - v. E:c. não 
tem mz.üo. 

O SR. SF.R7.Jmr:r.Lo Co1~rU::A - EssP. curso 
prcpar;t os moços pnrn as n1u ltipln..~ manires
taçV(!s da vid.a. sociltl, os torna aptos parti. 
exercerem as m~is ditflcci~ jlo,;ic;•Jl~S <lu. vid!\ 
política e social, o um moço nest..~'> coudiçi53s 
dilflcilmente terú apti•lü.<) pam inici:u• depois 
o estudo dn arma. a que pe:rtencer. Como 
exlglr de um espírito a po.relha.do no que a 
scieucia tem de mais ditlicil, prcpar.1do na 
alta. philosophía. que .-á se consagrar no 
estudo rla infaotari:> nos qmwteis em uma 
vida.. monotona. e nspera ~ 

O SR. THo~az CAVALCANTI - Nã.o apoiado. 
O SR. SERZEDELT.o CoR REA ""-Observa ao 

nobre deputado qne está f; >llando deante de 
um otficial distincto que satJe qtle em todas a.s 
escolas do mundo não s~ a prendem si não · 
ooçoes gertles, pam qne se poss~ depoi s f<1zer 
o e,;tudo de cada. es[Jecial i·•nde. S. Ex . sabe 
pGrfei l.llmente que a prntic:1 arr~nde-se nos 
campos de mauobr<~, nas escoh~s praticas, nas 
tiobas C:e tiro, e sabe tami:Jem que um moço 
que se ache apto p:wa. ex:eJ•eer as nmi;: :tltas · 
;ro:;i<;O<!$ · d:~ vida IJI)Iitíca do :>eu paiz que 
<!:tcede em .seus couhecilllentos a méJia do 
meio social, dilficilro.ente se resigna <~ aba.n-

' 
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donar esses estudos pa.t~a entre~nw-se a ari· parte delle5, não tem nem cavallos, nem 
_dez dos assomptos militares, di!licilmeute ha. a.rmn.mento. 
de resignar-se a viver dentro de um quartel, A consequencia. natura,l é que os otneiaes 
fazendo exerci~ios, adextruudo soldados, man- que ~stão nestes corpos não só não podem 
dando e commandando mr•oobr<\S de iufanta- dar n. instrucção necessaría aos soldados, 
ria e ca.v;a.llaria . como elles propl'ios não podem adquirir esta 

O resultado seri o tédio, o aborrecimento, instrucção, porque e pt•iOClipio corrente que 
o abau~fmO. eosinllndo é q ne sa aprende. 

Quer o otlich\l instl'uido, pre pa.r-ado para .. a Ora, si est;\ instrut-ção elementar reduzida 
su~ mi:;são de cidadão, ln:\S sem o sacrificio primor-Jial , que se cham<' iust\·ucção de corpo 
da. sna profisEiio, J<~ sua v id<\ de solda- não se :\ tem, o que nito dir:i. o orador tia. 
do. - instrucção militn.r superior, das.manobras de 

Póde affirmt~.r i~ Cama.ra, ])Orque eotã. na. corpo$, tlns combinl\çü?s das oli!fereotes :\r
consciencia. d•l seu P<li7., que! o ensino d!l<l mas, do emprego e p,1pel de cat!:\ uma. tlest~s 
e~coh1s ~1litares é m;tis lheo:rico_do que pra- armas no comh:1te n:oJern.o. especialmente no 
t1co, ens1no qne t em olledeculo a. preoccupa.- ·emprego do pnpcl ch• arltlhamt que· p!lla. sua. 
çiio, :tliàs lottva•el de dotQr o ollicia.l da importanci:~. necessita csturlos espeei<~e"! 
maior somma. de conhecimentos theor ic·os Quem nfu. sahe que ha}J a vlctQrh\ de um 
-necessarios a todas as multi plM manilesta· llOmba.te rlepende quasi exclngivamente do 
ções d>l vida social , mas em I)UC se tem des- .io:ro e emprego qne :>e ta\a o•~ arma d'\ ar
curado d.- parte, justu.moute mais impor- tilllaria, n:1. op[lOl'tanid:::.rle ue sens tiros, :u 
ta.nte, '' parte pt~ra a IJlUÜ se tem escoh1S colloca~'ão das lJOCC:ls de fogo 1 

. milit>ll'es -o ensiuo profi>sion:;l. E' tmlo o que pôde haver .rc ma.i~importo.n-
0 fim ê ter um exercito pequeno, é ver- te em nma cmu panh:1. Ora, póde·se nJ

dãde, mas <1pparel llado, ·pelo3 conhecimentos lirma.1• qnG ~le uont.~ pnr.\ o din. o emprego tl:\ 
especiaes que tenh;un o~ otfici;\ tlS ue sua pro- artitltlr ia nitc> .se apren-le assim ; ó utn;\ 
fissão, para que no· caso de unn guert·:\ arma rlifl'icilimn, tão fiiiTicit. que s~ pó.le 
re\·ellem tet• o conheciment<J de.! tudo o qu~ alftrmar rplO a llerl'Clta. de r'runça, qunsi que 
po5~a. hi\ver de m:lis aperfei«ou:.!o e moderno foi exclus ivamente devida á. hnblli~ade, á 
na sciencb ,1<\ guerr '· p~ri ci;~. com que o exer ci to nllemito snnbe 

Mas, no eata.nto, o nobre der~ttado. militn:· fner .jor:-o <la :wtilha::-ia .. E ja Napoleiio dízin. 
distincto, SJ.be per feitamente qne is to niio se qne os seus combates se decidiam quasi !;Ó 

_ di~ ;· o nosso ensino militat· e:>til atl~• Z<IUO, J,Jelo jogo o empre~o que elle fu~iu. a tempo e 
póde-se nffit•mo.r de 50 nunos, em relaçio ü i:. hot•a ua •< t• ti!h:lrhL 
sciencia milita\'. O t~ t';\zil a e,;se rest•eito não tem nad:~.. 

Póde-se arnrmat• mesmo que o Brnzil 2st;t qu:1si qu~ não se coullecc al!sol nt:tn~cute 
ma.is atra.za.do do que lJot·tu gal, em rela.cao a co1t~a. nenhuma . Esp:1r.-;os a~lll 011 :\l l1, hn 
instr ucção milit:~r ; e;;l;i. ;\ pet·dcr do vi~ t t\ otnciaes disiinctissimos do exercito rpte se con· 

. da H.epublic:t Argentina e do Chile. sagra.m a esses estudos, mas cuias esfot-<:O$ 
0 3 nosso o!Uci:le5, moços que s:~llem u:<s nã.o tem echo, não teem a lcance, P. sa per~lem, 

escolas militate~, dotado> ll:\ utn<\ vas~t por assim diz~r. pelo nl\ll"a.Sill<) e <.1(3sidht em 
som ma d~ coo!lecimeutos tlleoricos, em ger<tl que se vnc t!eixaodo it• correndo totlas ns 
teem pouco3 conhecimentos prôltico;; dtL viJ tt uos~>ns cousas·nlilibres. 
militai'. E' por isso que o orador prateode clt:tmat• 

o resultado é que não ha instruccãQ mil1- a a.tte:1ç-lo da Ca.mara para o actual pt·ojecto. 
ta.r, a não ser um:\ pequon:t instr~cçiio d:ulu. que tem maior ir.:1portancia \lo que a muitos · 
a alguns corpo~ dest t\ capttal._e _1sto mesmo se póde affigurar. . . 
quasi que se póde diz~r. I"eStrtda!Tiente :tos . E~te anno poucos flrOJCCtos t eem S1d0 apr~
corpos ue iuf<Lut arh . sent'\dos a estn._ C.tS<t d~ ur~1 alcance tao 

Em geral, nos outl'os cot' ~>os nuo se ~;i. fp·aot1e.' de uma tmport;lllCl<' ;ao fundame~
iastruc<;ão po1• titltn de me\o;;. J'\ pe~;oal, Ja tal pata~ futuro de nossa patt\n, como o q1 e 

-armamento, jti. rllltniçü~s. o., corpoc; ue in· ora..~e d~oate. . . , 
Cantaria que estrto esp:tl hn.dos pelo norte e Nao e qne o ora•lor est:.Jnde accoHl? em 

-sul não teem pAssoa 1 n'i.o t Gem ,u·mnmen to todos os pontos com o prO,Jecto que . vem do 
·muhições nem n; esmo' l':l~J:~ tnento>, como te; Seno.do, não; W vez mesmo s~ esttve.ss~ de 
l'cm exerciéíos 1 ent_r:-1r un.. nnnlyse do . seus nrt1g:os, apres_;n-

- tarr:t medrda.s contro.r1as a vartos pOnto::; do 
~SR. 0VLDI:1 _AHR.'I.NTES - O batalhao de mei\~10 pr·ojer.to. ~[:ll:"~ o que quer tl_os poder?s 

Goj :tz esta desp~;\o. puhll~os tlo seu patz, e q~e a11tortsa.do P~·-O 
O su. SEazE:>ELLO Cottn.i:,\ - Os corpos lle pa.rhmeoto :1. reyer o ens1:1o das escoh\S mlh· 

artilhal'ia. não e:; tão armados uniforme- tarcs, á reorga.otSa.l' a >s eseola.s, a preparar o 
JU~n-te ; os corpos de cavallnrh\, ~ major exeNito -pai'<~ <tesempeuhar çabalmeute a. su~ 

. --~ 
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nliSsao, esse~ poderes o façn.m com criterio, 
r.om cuidado, com escrupulo, ouvindo como é 
de seu dever ao:s competentes a respeito 
des:;es ussumptos. 

transforme o ensino militar actual em um 
13DSino ml1.i5 pratico. E;;se projecto rerol'ma 
o eu;;ino, e vertlnde, mas sob o espiríto llo 
reguh\meuto M 1874, cuja critica loi então 
lncidnmente feita. pelo sempr!! lembrado e 
H!ustre coronel Senuc~ Madureirn. 

E' muito diiDcil no parlamento elaborar-se 
um Jll'ojecto de reforma de ensino das escolas 
militares •.. 

o Stt. Tho)I,\.Z CAVALC.\:-ITI- Este pr<'je
cto roi elabor-a•lo Di\ o~c"sião d<1. muiot• effer
\'e5cencht politicn tle nossn. patria, c o fim foi 
anníqu\lla.r as escolas militnt'eõ. 

o '{ue se '{lretende f~J.zer ~m e~t..'\. re forf!la. 
é a conrusiio dos cursos, obt•tgando o otlic1al 
de engenheiros a. estud:u· todos os outros, 
qua.ndo t<~l não é preciso. 

O or<1.uor combate o Jll'njecto pM']l\e qu~~ a 
sep::tração <.!o; our.sos, quer· que cntla oJIJcml 
t enho. ' o conhecimento technico do cot·po a 
que pertencer c que o governo não pos3~" lan
çar mão de!les pat·a ontra missiio fl)t'<1. ti:~ SUtt 
especi:didude . 

0 Sn.. SERZEDE!.L.O CORRJ::A ••• -:- porque 
e..se ensino tem pel'fdtnmenlt! duas partos 
distinctas: n tlleorica. e a pratica. 

Do h i as di •erg-encíu.s de escolas, de princi
pias, de doutrinas. enten•.lendo uns que a 
w~r·te theorica deve ter mais a.mplo tlesenvol· 
vim, nto, e, como niio e posstvel d<ll' mais 
amplo desenvolvimento a est'' Ptwte tllcorica, 
sem sacritlcat· a parte pt•;•tic..'l, prccuram 
outros restringil-a. ou n.IJa.nc.lona !-a. 

Parece-lhe que olJetlecen n. estn p1'eoceupa
ção o projecto que veio do Senado- a de 
al.l;l.ndona.r completamente n. purt~ theoric<t 
1mr~1 ,·oltar ao reguh\meulo r.le 1874, em que 
se pt·etencle que a parte pratt<:a tenha. m<LlO~ 
tlesenvo!vimento do que a parte theot•Jca. E 
pJ•eciso, poi.s, qui! o govex•no adoptc nm meio 
termo. 

Sã.o esta.s a;; observaçõa~ que pretendia 
f:1zer. menos com o iutnito de discutir a. noss.\ 
actu•\1 org<t!l i&1Ç<io mi lit:~ r, dn ']llc com o fim 
rle cham:w :1 nttenç[o da. Camar<"l parn o pro-
j.:cto ora em tliscussiio. . . 

lndiscnlivelmente , é prectso reo~:tms:lr o 
nosso ensino militar, é precisJ moditic:1l-o, de 
lllodo a dtu' ao otncial, au tes de tudo, a 
~omm:t tle conlleeimentos protlssiontle;;, te
cl.nicos, cspeciaes ã. :lU;). missão; é peeciso 
J•repaJ·ar o offici:l l, antes de tutlo, para ser 
:l(]llillo (]ne deve ser: o official de in(h~1tl\rin, 
~i e de inft\Dtari;\; officiuJ de Cl'I.'VlJ.!larJa, Si é 
de ca\'allarht; de n.rtilh:lria, si é de nrti
lh:rri~; e, finn.lmente, ~i elle eonsef!ne, p2la 
sua íntelligencin, pela Sl:::t ;npacidade, i_r nos 
cursos superü;~res; ;;er um completo omcw.l de 
estndo-mainl', nm oiDcial de !lllgllnlla.t·in . 

O que não se poderá. contin11a.r e a ter. 1 
como temos. uma. instrucção theoric:l. im
menS!1 , nma. i nstrucção militar a.bsolntamon I e 
nulla, absolutamente insignificante. 

O SR. Bl'>:vtt.AQUA- Por Cnlta de exccu~üo-
o 1•eguhmento. · 
Não h:wendo m:tis quem peça n. pall1.vro 

v!Jre o art. 2", enccl'm-se '' discussão. 
Entra em discuss:i:o o at·t. S." 

O Sr. Thomaz Cn""·alca.n1:1 
ontr•1põe ..rgumentos tcs aprecia~llcs emit
idas '\leio uàbre deputado que o antecedeu. 
'ão ~ Terdade que 9 ·proJeclo do Sepado 

A commissf'lO niío foi completa D<\S snM 
~mendas. Si cl~:t qtler a scp:1 r:•ção dos e:ut·sos, 
:t sua. emenda uevnt ser mnis ampla. Tres 
especialidades techn:cas tli~tinctas ex~stem; ::~; 
c.ommi>são, entt·eti\U to. n renas cmtlot~ Je 
duas, esquecendo completamente o. artll~ta· 
ria. No> p.•izes em•opens, om\a ha exer.::1to,; 
org-nnisndos, encontr11-se <Js ta doutríua. Nes~a 
parte o o:·udor esten•.lc·:>o em e;;tw:los r! cscrt
pliv<'3 e cotnp.1t'ativo tlo ensino militar na 
Russi:1, A Item a nlta, .-'ln~ tl·ia, lt:\IÍ ft , etc. 

De]lois de dcsct·ever todo:~ os aper(e iço~
mentos que n scienckt e n. prntic:1 teem intyo
duzido nos diversos I"Jmos de estu<los milita
res. o orador rerorÇ:>\ a sua. c~itic:t ao pt·oj (!c.to 
ilo Senado e re~pectivas emand:·tll t.la Colllmts
sã.o cle r>huinh:t c Guerr:• rl:t Cu.mara, d:\ quat 
divergiu, dir.eaolo que um e 011tro <~pena,; 
teem a virtutle de retrm\zir de 40 annos. 

Amante da. class() qu e abraçou, conclnc o 
orador. niio póde ve1· ' 'ingar nm prc•jecto, 
tirado à discrip\'iiO àc uma. assembléa em um:1. 
época úe ellerveeencia politica, .um. pro,lectt~ , 
cujo autor Jlarece ter t1do o u:nco mtu1to .le 
ucaLat• com as Escolas lllili tu re; , um proje~to, 
cuja e•sencia se póde reprcscnt•\r nestas sun
ples P<\h\vrns: o aniqllilameo to de \Jm:\ cla:;se 
por oJio político . 

(.lfuito úem, mu:to l:em.) 
Fico. a discussão o.dtada pela hora. 
Vão a imprimir as seguwtes 

REDACÇÕE3 

N. 140 D- 1896 

Redacçílo finaZ do J'n;jecto n. UO B, deslc 
anno, qtte f.xí' a de.<pc:;!, fio Ministe~·io da. 
Indust,·i(l, Viaçao c Obras Publicas para 
o exe,·cicio de 1897 

Art. O Pt•csidente tla Repuhlic.\ é auto-
ri~~Ulo n tlespender pr>b Hcpnrticão un :'olini;;. 
tel'io d:~ lnrlustria. Vinção e Ohl'a.s Publicas: 
r. Com os ~arvi~.:os federaes 

!lesi~nat\os pn11 s~ 
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guint~s rubricas , a 
quantia de ...••.. .•• 98.i57::253.$644 

A saber; 
1. Secretaria de Estado. 

Reduzida. de 2: 000$ 
· na sub-consigoacã.o -

Expediente- paro ac
quis1ção de livros ,etc; 
a.ugmentad<~ de 50$ 

/ lJ<1rl1 o fo.rdamento de 
c:\da correio .... ..... 375:610$000 

2 . Auxílios a A2Ticultu r:t 
-: Augmenta.da de 
12:000$ p~ra auxilio 
á colonia.a.gricolaBla· 
suma, no Estado de 
Goyaz. Redu7.ida. de 
100: 000$· a con!ligna
ção para - G:mtn tia 
de j q.ros às emprezas 
de en~enhoscentrncs, 
etc.- Substituída a 
consignaçãode25:40D$ 
destinada. a tres en
genheiros :fiscaes de 
engenhos centraes e 
empregados incumbi
dos de tomat.lns de 
contas, p e I a d e 
20:600$. soudo: 18:000$ 
para dous eo~en!Jei
ros ftsc::~es. de empre
:?.as industríaes que 
gosem de g-<.~.rantín.s 
de juros ou isenções 
de direitos. e 2.:500$ 
para gratificação a. 
empregados eucarre· 
gados das tomadas de 
contas; supprimi<la ~ 
CODSiS"LlaÇ"d.O Y.t\rll. a 
Socieaa.de Aux11iadorn. 
d~t Industrh~ Nucionnl. 220:655$000 

3. ·Subvenção ás compa.- · 
. nhins de mtveg-acão a. 

vapor-Augmenta.da 
de 48: OOOS para. ex e-

. cação do contracto de 
serviço de un>egt\ção 
entre os portos de Sã.o 
Fi'ancisco e Ama.rante 
ao da Tutoya • .Mu.nti
d.a a conoign~.ão de 
45:000$do orçamento 
vigente !'ara o servi
ço <te reboque-s nos 
portos de lt<•jaby e 
La.guna. no Estado 
de Sanm Catlla.rina... 2.966:500$000 

4. Agencia Centra l de lm-
migr~ção - Substi-

tnid~ n. proposta pelo 
seg-umte: 

1. • A~ncia Central: 
Pessoal, inclusiv~ um 

delcj;o.do da Inspe
etorto. Ger:tl (n.ddido} 
(l~>l n. 3GO de 30 de 
dezembt·o de i$95) • •. 

Ma.t~riaZ 

Alu~;uel do ;;redio • •• • 
Diar>~~ .•.••••. •.•.••• 
Au:dlio ao portei ro . .• 
E:.:pedie•l te e e v e n -

luaes ...... .. ..... . . 

5:000$000 
3:0005000 

6oosooo 
4:000;3000 

i 30:.00S000 

{2:600$000 

2.• Hospeda ria do. Ilb:i. do.s Flores ; 

Pessoal administrati-
vo - .-,uppri llla-se 
um medtco, um 
a rnanuense e cin· 
co a.u~ ili:.1.re3 de 
iuterpreLe.. .... .. • 32:961)$.000 

Pessoa.t au:.ili:tr-:-S~tp· 
pr1ma-se um aJu
dan~e de co1.inha, 
um pedreiro, um 
carpint<liro, u m 
ferr~ir<>, uni mn
chi n ista. do motor, 
um feitor, 11m ~er
,·ente de p h a r
macia e 21) ser-
,. ~otes.. ... . .. . .. . . li :775~00 

Pessoal maritimo -
P:~ora lanchas -
Supprirna-se u m 
p:o trii.o, 11m ma-
chini;;ta, um fo· 
gu iet.a., um o::~.rvo-
eiro, um cozinhei-
ro e dous mari
nheiros........... 1.9:147$i·IA 

Para os lxl.telões o ho· 
tes.- Supprima-$e 
cinco tripolantes. 9:!.2~00 

Comedorí:~s pari im
migrantes, luolu-

. si •a coko, Bendo 
5 .000 rações a 
1$2<!5 com a mé
dia de oito dias .•• 

Concertos, conset·,·ação 
do edificio e ou
tt·as despez:\s .•.• ~ 

Medicamentos e d ietas 
Ca.ryão, 201J.OOO kilos 

a 45$ por 1.000 
·kilos •...•... ...•. 

Azeite, grax:~. e estopa. 

73:007$:>14 

51:600$000 

i5:0~"000 
3:000$000 
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Aluguel de embarca· 
çéles e sua conser-
'"açã:o • . ••••..••••• 

Expediente e eventuaes. 
5:000~ 
&:000.}000 

SS:iOO~OO 16t :1.07$544 

3. 0 Hospedaria de Pinheiros : 
Pessoal administl:ati-

vo - Supprima-se 
um medico, um 
ausilia.r- de intei"· 
prete , um dito de 
escrip~..... .. •• • 30:540.3()00 

PesSoal auxilia.r-Sup
prima-se um por
teiro, um pe<Ueiro, 
um carpioteiro,um 
feitor de l impeza, 
um:1. la.vadeira.-um 
a.judaot.e de enfer
meiro e 20 serven-
ICS ..... • •..... .... 15:685$000 

Material 

Comedox-ias para. im-
. migra.ntes, inclu
sive coke, sendo · 
3.000 rações, a 
i$40S com a média. 
de oito dl.as ...... 

~Icdicame ntos e dietas 
Conservação do edííi

cio e outras des-
pe%:1$ ... ..... . .. .. 

Expediente e eYentua.es 

4. • Transporte de im
migrantes p:~.ra os 
Eatados,por mar e 

33:792$000 
i:l:i00$000 

5:000~ 
3:000$0DO 

pot· lerra. .... . .. . . 
5. 0 Loealisaç:io de immi;;-ra ntes, 

em '"irtude de contractos e re
spec\iv:~. fiscalisaçào •• •... • •. • • 

6. • Eventuaes ........ . ....... .. . . 
7. • Obras nas hospedarias, sendo: 
~a.p~as ~lõres ...... .. ......... . ) 

l llhB.Iros ....... ......... .... ) 

5. Correios- Reduúda.: de 
5:000$ na consigna
ção - Vanta.geus es
peciaes a emprega
dos ; de 80:000$ na 
consigna-çã-o para -
E:tpediente, utensilios 
e despezas diversas. 

B!l:517QOOO 

150: ()()0$000 

i 00: 00~'000 
00:000$000 

30:000${00 

760 :624$54-l 

Au"'menta.d a: de 
1 00:000$ para instal
lação e custeio de no. 
vas agencias·(pessOO.l 
e_ material). · Even
tuaes (pessoal e ma
terial) : augmen.t.ada. 
de 20:000$ ...... .... . 9.759:829$800 

ti . Telegraphos - Suosti
tuidl!- a. proposta pêlO 
segumte : 

J• DIVISÃO- PESSOAL 

1\.Dl!I:-'lSTIU.Çii.O GERA!. 

.Directoria, 

i l)irector geral..,. 
1 Vice-director ..... 

i5: 000$ 
12:000$ 

Secrcca.ria. 

1. Offieia l .. ....... .. 
1 1& escripturario •.• 
i 2° dilo . . ..... . .. . 
2 Amanueoses ..... . 
1 Por <eiro . ... .... .. 
i Ajudante de P\)r-

teiro • • ... ..... .. 
2 'CoOtÍ 11UO$ , •• , •• , , 
8 Se'L':ven1es a 4S d ia· 

rios . .. .. .. . ...... . 

1 Official archivis\a. 

6:600S 
4:SOil$ 
3:8<\0.$ 
ô : OOO.S 
3:000$ 

2:4.00$ 
4:000$ 

11:630$ 

Linhas 

18 Engenheiros-che
fes de dia tricto. 

6 ditos ajudan~es .. . 
20 IMpectores de i • 

c:la"se ... . .... .... . 
~ de 2" idem ...... . 
75 de 3" idem ..... . 

138 Feitores .... .. . .. : 
150 Guardas-fio~ de 1~ 

cluse ........ .. . 
350 Ditos de i!!- idom. 
750 Tr:!-balhadores a 

4-$ diarios (an.no 
de 300 d ias) •.. . 

t5 Telegrap.-cheres •• 
76 ditos de 1"- idem .. 

1.60 dito~ de 2" idem .. 
275 ditos de 3a idem .. 
3-l2 ditos de 4a. idem .. 
60 Adjuntos, volta o. 

do a e.! ta cla•se 
. os a.ctuaes tele

. graphis~as de 4:$ 
70 Est.a.fetas de 1 a 

cln.sse ... . ... . , . 
iDO di tos de 2~ idem . . 
.250 ditos de 3" idem .. 
iOO Serveut~ .. .. ..... 
1.5 ViS-ias de 1>-cl~e . 
25 ditos de 2>- idem •• 

162:000$ 
-i3:20il-} 

120:000) . 
2.2$:000.~ 
25~:00(t$ 
30S:O&J.5 

l.OS:OOO$ 
364:800$ 
608:000:5 
82-'i:OIJOS 
684:000$ 

72:000$ 

126:ooo.s 
HO:ooos 
200:~ 
80:000.$ 
18:0110$ 
24.:000$ 

. 5:-10J3U.) 

2. 7S7 :28~'00J 

3. 24(!:8C.X\SOOO 
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Secção t e oh ni:Ga' 

:l Chefe da soe cão te
clu\ tca ..•• .• .... 

i Engenheiro- aiu-
d;t!tle •..••••..• 

1 'l'eleg-rap.-ehefe, •• 
1 i 0 esor ipturario ••• 
i Amanueuse .• , ... . 
1 Coutiiluo .... . ... . 

i Dese11hista-cbefe .• 
2 ditos au:.:iliares .•• 

9:.SOOS 

7:20(1.) 
7:200$ 
3:800~ 
3:00\J$ 
i:OOOS 

7:200$ 
7:60(\$ 

A ulc. teZegra-phica 

t Engenl1eiro - a.j•t-
d;~.n~e .. ....... . . 

1 Tdegr:~phisla de 
·1~ .:!asse .... . .. 

i i..hefe de officinll. • • 
1 Ajadan!e ... .. . .. . 
~ Olllciae~ . ........ . 
S Opet·arios de 1• 

cl:ls~c ......... . 
10 Di los tle 2• cbsse. 
12 Di lO.> de 3• cla.sse. 
1:'! Di \os de 4 ~classe. 
16 Apreuclizes •• .••.• 

::> Ser\'entes ........ . 

7:200~ 

4:8003 

7:80.>3 
6:000:) 

33:600.~ 

25:800:; 
30: 000-~ 
2:>:800; 
21:600$ 
14:õQO$ 
7:31)0$ 

.-ilmo.ra,r•ila.do 

i Almo~a:·ife . .... . . 
i ~scri•ão ......... . 
i o~sp:tchan ~e •.. • - . 
1. l•'iel . .... .. . ... .. . 
2 2•• Escriptttra rios. 

. 4 .l:nano:enscs [sen
do um pa ra aoffi-
cina) ......... .. 

i Continuo .... .... . 
2 Carpil11~iros a. 6~ 

d•a"ios (:tono de 
300 dias) ....... 

3 Serventes a .J.$ di«· 
r ios (anno de 
300 dias) ....... 

1 lllestre de Janch:~.. 
1 Maebiniata ..... . .. 
1. Fo;;uis ta ......... . 
5 :\Jarinheiros a 4$ 

ui:J.rios .. .. .. · ... 

6:®} 
4:'200·5 
..1:200$ 
3:600:S 
7:600$ 

12:(11)0.$ 
2: 00\.1$ 

3:COO~ 

:~:6QO~ 
3:000.5 
2:ô00$ 
.l:SOO$ 

7:300~ 

33:000$000 

14:800~000 

12:llO~'COO 

i7 B: 500~000 

6~:100$000 

s~ DIVISÃO 

COXTADOR'A C~BAL 

Es~ri_pt:'l'i' Ccnh·a.l 

1 Cont:..clor l!eral .. . 
1 Official. .. ~- ..... . 
3 Amanuense3 ..... . 
t Continuo ....... .. 

o:aoo.s 
5:400$ 
~: 00~::; 
2:000$ 

t.. Scc;õ:o 

t Chefe de secção • •. 
~ i~: E~riptuTarios. 
- 2 <h~O$ ....... •• 
5 Ama.nuenses •• , •• • 
1 Continuo ....... . 

1 Cherc de secção • •• 
2 1•• E~ripturarios. 
2 2•• ditos ....... . . 
5 :l. m:~.nueuees ..... . 
1 Continuo ........ . 

6:600$ 
!!:600$ 
7:600$ 

15:01!0$ 
2:000$ 

6:600~ 
9:600$ 
7 :6~ 

i 5:000S 
. 2:000.$ . 

S~bt1cr1~<Zo 

::a fôrm(l. do re~peclivo 
con:racto , ao cabo 
sub-tluvial do Ama
zonas. ca.mbio de 27 . 

Despe:1.as evell,u.aes . .. GO:OOO~ 

7. GJ.rao tia de juros ás es
ka<las de l'er·ro - R e· 
tluziuo no - Material 
- da. Inspector:a. Ge
m i a. I : 166$566 pam 
aluguel de casa, redu
zido a 10:000$oexpe
di~u te c despaz a s 
miudas lla. l t1spectoria. 
c expediente dos on
<>enheil·os tiscaes; re-

40:&10~000 

4Q:S00~00 

152: ~22~222 
6(): 000 $()00 

9.2!5:5'.),2$:'!22 

• duzida. a 5:000$ <\ 
despeza com even-
tuaes ... ... ... . . · •. . • 11.253:567$552 

8. Estrad<\ de Ferro de So
bral - Reduzido, no 
Trr.fego e LocQ.moçâo, 
de um amn.uueuse, um 
a~ente t!e 2> classe e 
um teleg-ra.phi~ta de 
2'. Ice! ui da. a cor.si
;;na~ . tle 3!7:000$ 
})!\1':1. prolong:~.mento 
destn vi a-r erre a, ft::m· 
do SP.U ponto de pa
l·a.dn 'j)l'OVl'i!OtÍO, no 
Serrote, em Cmtbeül>. 753:943$524 
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9. Estrada de Ferro de Ba
turité - Fixado em 
Contendas o p o n to 
de parado. provisoria 
dn. Construcção. 
Consignndos !50:000$ 
para - PP.ssoal, ma
terial e conservação 
dos trechos inaugura· 
dos-; e 100:000$ par<. 
compra de duas loco-
motivas ..••..•..•.•• 

10. Estrada de Ferro Sul dE 
Pernambuco - Sub· · 
stituida a proposta 
pelo seguinte: 

I• DIVISÃo {atlministração 
central): 
Pessoal.. l2.f:92S$331 
Materi~ l.. 4:000$0:l0 

~' DrvnÃ.o (trafego): 
PessoaL 318:980$647 
Naterb.l •• 33:881$800 

3• . DIVISÃO (locomoção}; 
Pessoal .. 252:000$357 
Ma teria.!.. 725:614$000 

4' DI.VlSÃO (linha): 
Pessoal.. 1 i7: 955$667 
Material.. 161 :500;;;000 

11. Estrada de Ferro Oentrnl 
ue Pernambui'~Paro 
execução da. lei n. 344 
de dezembro de 1895 •• 

12. Estrnda.deFerroCentral 
d<\ PM:·ahyb<\- Como 
na pl'Opostll. •• ••. •• • 

13. Estrada de Ferro Paulo 
Alronso - Augmen
tada de 723:072$, de 
;,.ccordo com o n. 5• 
do S 12 dest~ lei •.••. 

14. Estrada de Ferro de S. 
Fro.ncisco (ex:-Prolon· 
go.mento da E.~tra.da 
de Ferro da Bahía)
Gomo na. proposta .•.•. 

15. Estrado.deFen·oCentral 
do Brnzll -Incluído~ 
200:000$ para paga· 
men to do ma teria! de· 
vido a. Quayle David-
soá& c ............ . 

JG. Proloogamento da Es
trada de Ferro Ceotra l 
do BI"J.?.i!, inclusive 
o de Sa.nta Cruz a. lta· 
curll!Sà. - MaDtida a 

proposta. assim dis· 
criminada : 
Prolon· 
gamen· 
to..... 2.500:000.$ 

Ramal de Ouro Preto 
a Marit>.DD<1. : 
E morei· 
tad:u:... 700:000.~ 

~. 278:165$055 17. Estr:ú:h de Ferro de 
Porto Alegre a Uru
gu(l.yaua - Como na 

l.i99:86i$Sl2 

4.650:000$000 

1.235:300$000 

913:102$895 

3.118:€00~0 

pro posta .. . .. . . , •• . •• 
18. Prolongamento da Es

trada de Ferro de 
P orto Alegre a. Uru· 
guayalla. - (Compre
hendido o ramal de 
Cncequy a ~r..nt'Anna. 
do LivJ~tmeoto}-E.la· 
vada de 400:000$, 
senuo 200:000$ para. 
leito e obras de arte e 
200:000$ pa.ra. o:: ia. per· 
manente e editlc!os •• 

19. Obl.".>s Publicas da OJ.
pital Federo.l - De
monstração n. 1 -
i\f:tterial - Ret.luzida 
de 4:000$ na. sub-con
signação pn.ra. obje-
ctos de expediente, 
etc.- Demoostraçt\.o 
n. 2 - Reduzida. de 
3: 000$ no materinl 
pru:a ns tres florestas 
- Sllpprimidns as 
consign;lções p.1.ra a 
oot!sel·va~;ü.o das es
tratlas no,·a e velha 
da. Tijuca, da Ga.vea. 
e do J:mlim Botanico; 
e p:u-a :\ conservação 
das e&tradas por con• 
tracto, que &l.o en· 
tregues a.o Districto 
Federal - Reduzido 
de 8:000$ no material 
para ferramentas, etc. 
- Supprímida na de· 
monstraçâo n. 5 a 
consigo ação para con
servação de valla.s,ca
naes e l"ÍOS •••• .• •••• 

30.889:1#3$873 íO. Obrns fGt.lerttas nos Es.-
• tudos-Supprmüda a 

consigoaçã.o para con
servação e fisca.lisa
ção nn Bahia, substi· 
tuida. a. eonsignaçã.Q 

31 

3.200:000$000 

2.956:93.2$167 

3.150:000$000 ../ 

. 2.\:!4.5:5\H$000 
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par<~ o porto do Re
cife pela s;:Jguinte : 

Acqui:;ição de material 
indispensa.vel. á dra

. • gagem, ao ca.màio de 
27 d. - - 368: 000$000 

.. Montagem e o~ c i· 
nas .... 100:000$000 

custeio, conseevaç.ào e 
eventuaes59S:OOO${JOO 

Quebra-mar do 
Pi~O-. 300:000$000 

Const1·ucçã.o de cá.es e 
obras ]ara reter pro
duetos da. n raga.-
gem. _. 314:615$'200. 
Augmentada: de 
150 , 000$ pn ra mel ho
ramentos do rio Cuya
ba • de 50:000$ pa.ra 
conclusão da estrada 
de D. Francisca., em 
Santa Gatbarina ; de 
50:000S.pat'3- •~rmi
nação dos estudo~ do 
porto do Para. E1e
-,adus: a 150:000$ a 
consignaç-ão pal":). o 
porto do Natal, no 
Rio Granõe do Norte; 
a 250:000$ a coosig
na~o para. o por·to de 
Santa Catllal·ina ; a 
l 00: uoo.~ a. destin,tda 
ao porto de Paran:t
guá, no Esta,~o do 
Pa.ran:i.; a 150:000$ a 
destiaadil. o. melhora
mentos do porto de 
:.rac~the, no Estado do 
Rio de Jaueiro.-Con
signados : 275:0008 
para estudos da Es
trada. rle Ferro de Ca.
tnJ::to a Cuyahá.; .. _ 
80:000$ para e~tudos 
('a nova Ca.pita.l no 
Planalto CentraL ... 

21. Directoria G\lral de Es
tatist~m•- como na 
proposta ..........•. 

22. Observr.torio do Rio Je 
Janeiro - Como na 
tabella. do MinisteJ·io 
da _Guerra, suppri
mídos dous ::tSsisten
tes, um eneo.rregado 
dos estudos de micro
gr~phb, um auxiliar 
e um operarlo meca-
nico ........... -.-- • 

ANN A.ES DA CA.li!ARA 

23. Bveutuaes -Como na 
propo:,ta.- ... -.. -... 80:000$000 

l!. Com os serviços muni
cipaes aín<1a a ca.r·go 
dt\ União em virtude 
de ,:ontractos e por 
con t:t das verbas es
peciaes que no orça
meu to da receita lhes 
s~o destinados, 3. 
qu<tntia de.......... 3.677 :i93$324 

A saber: 

IUuminação publico.- Como· 
na proposta............. 9i3:685$324 

Esgoto dtt Cupit;~.l Federal 
-Como na propo~ta..... 2.70-i:lOS.SOOO 

§ L • Coutlnuam em vi;;'or os §§ l•, 2•, 8" 
e n~. 2°, 6•, 7•, 12, 16, 18, 24 e 26 do§ 11 
uo art. Ô" da lei n. 360, de 30 ue dezembro 
dd 1895. 

§ 2." Continua em vigor o n. 22 do§ 11 
tlo m,esmo ar_tig·o e lei com <lppli~ção tnm
bem as frontena.s de Matto Grosso e do sul 
da Republica. . , 

§ 3.• O Poder e:xecutivo re:;clndlr-.1 os con
tractos existentes de navegação costeira sub
vencionada, quando as companhias contra
ctantes não cumprirem l'igoro::a.mente seus 
contractos, llcanrloclhe vedado autorisar ín. 
terru[>Çãv de linhu.s do contr-a.cto, couce:ler 
dispeu:s<lS d~ via;;-~ns, de requisitos estipu· 
lados p:lr<l os navios e ele outr~s quaesquer 
obri~ações de contmctos. 

§ 4." São transferidas ao dominio do Dis
trícto ~'oderal as estr<trla.s a que se rerere. a 
l"Ubl"Íet\ l<J d.cste o:'Çameuto. 

§ 5.0 o~ empreg?.o:los que fi.!larem excluídos 
por e.tl'tlito du.:s reformas ou tl'ansrerencias 
de J'ep:n·tições, <mtoris:vlas na pc·esente lei, 
ser~o con~iuer~do~ addidos, si ti verem cinco • 
nono~ ou m<~is . do serviço ~ublic~, guando 
tenbam d1re1to a aposcmt;tdurw. e s1 tiverem 
10 11nnos ou mais, quando o não tenham. 

§ 6." O Governo não poderá nomear para 
a~ va.g:\S que se derem nas ditferentes repar-

6.15J:055$200 t1çoos pessoas estrunhas ao qu:ülro, emquu.nto 
existirem addiclos. 

§ 7 . " Os con.tractos de conducçã.o de malas 
e aJ ugueis de prffiivs podel'ão ser feitos :por 

202:180$000 tempo que não ez:ceda a tres annos. 
§ 8." São as com:panhias de E:>tradas.de 

Ferro Bahia e Minas e Ara.xá. a. Peça.nha 
r.mtori5a.ila~ a transferir suas concessões, esta 
pa.ra a construcção-da linha. do mesmo nome 
e a.quella para o da linha da Victoria a 
Peçanha, mediante previa. auiorisaçii.o do . 
Governo. , 

§ 9." A Companllia. Estrwla de Ferro Pe
çanb.a ao Ara1á, em vez; de prosE-guir os 

108:980$000 ·seus trab:illtos no loga.r em que eHtio inicia· 
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dos. os at:Lcará. de prefe1•encia. na. cidade do ministerios, quan,lo nace,;saríos ao serviço, 
Curvellc.. sem allgmeutú de despe~a. 

§ 10. Ficam prorogados: 3. 0 A contrnctar com pesso~• idonea, nos 
Por dvus annos o prazo para a final termí· termos da~ leis ns. 1746 e 3314, de outu- . 

nação das obl'M da construcçã.o da. Estrada bt·o de 1869 e 1886, e que maiores v(t(ltagens 
de F~rro do Ceara-mirim, no Estado do Rio oll'~recer, a construcção dos mollles cxte- · 
G1·;tnde do Norte: riore~ e mais ol:Jras do porto do Recife, se-. 

Por um a.nno ó prazo para a Companhia. fí~mdo os plan?s do engen!~e~ro Lisboa, me
!'ldustrial de Construcções Hydraulica.s ini- ! a.tante garantms de. e!Icctmdad~ do con
cínr as obt·as de~ melliora.mento do porto de tracto, que _snbmettera n. app1•ovuçao do Con· 
.lar;1guà, no E~tado das Alagôas; grcsso Nacronal. 

Por dons annos o prazo concedido ;i Com- 4.• A permittir que 11 állUJ:za11 Telegrapli 
pnn!1ia ln~u~t:·ial de Construcções Hydrauli- C_ompcp•y, Un~.ited, estab~le~ u_m_a e~tação ~a 
cas na.ra mtclar as obro~s de melllor·a.meutos vtl!a da Prmnha, em substLtutçao a de Pl
th h~wr·a e po1•to d<t Laguna, em Sttnta Ca· ulleiros, sem onus parn a União. 
tharina; . 5.• A prorog,lr por tres annos o prazo 

Por ~lo_u~ annos o prazo esttpulatlo pa~a. coucediuo a C:JmpaJhia. FEn•rea Mo••y;ma, 
s~r~m HllCHlilo;, <15 tra.lmJhos. de construc~o para conclusão dos seus trabalhos"' entre 
J,t E~tra<h• de Ferro de Ca:x:tas uo Aragu.:tya,; Al'<ogua.ya e Ca.talão. 
u0 Estado do r,Jara.nhã.o · . . . . 

, . . ' 6.• A approvar os est,:dos definthvos ca 
l or .ma1s cme~ annos, a ~nt(l.t' de 7 de s~ seccão da Estrada ae :E'erro dt\ Victoria ao 

no~ e~ oro li~ 1.89i), _os p~azos (txa~os na ela~- P_ce<"lnha, intlependentemente uo P.Xcesso lla
:;ul,t o rlo d.cleto n: \Jt\6, de 7 do. u_ovemb1o v1do no prazo da apresentação dos In<lSmos 
tlc lSOO, que autor1sou n. CompanhHt Docas estutlos . · 
de ~:J.ntcs <t rrolongar o cáes de que e cou· · . . .. 
C:1SSÍOlltn'i3., do rorto (le Santos a.té Paqneta, §_ 13. FJCa o Poder ExecUtlVO desdeja au~ 
P. nn. clausula 5a do decreto n. 942, de 15 de torJSado a ~uzer, sem _augmento de dcspeza, 
,inlho de 1892, que autoriso~t 0 pro!oog-a- as necessarms alterüço~s no regu~ttmento di~ 
m~nto do mesmo cáes à_e Paquetá a outeiri- Estra:lla de Ferro G11n_trat do Bt·a;;Jl, de modo 
nhos. - a_saltS~<lzer as cond1ções tech!1iCds e udm.~ 

§ 11. o Governo autorisara a mesma com- mstrat1vns da mesma. ferro-:ul-, dcYendolo 
IJaD~li:t DJcas de Santos a. drogar e desob- quad.ro do pessoal e _resp~cttvt~ tabe~la de 
~truir o can·tl e porto de S:totos, fixando VGllCtmentos ser SUJ~lto~ a a.p~Eovaçao do 
pr::tr.o para retir<Jda de todos os navios alli Congresso! na sua p~·tm~zra reuil!a~. 
afundados ou aballdonados bem como 0 mi- § 14. Ftca concedida <~ c:ompanllt<t Est:..d<l. 
nimo da drag-agem ;1 el>ecutar finou:dmeute, de ~erro Centl'<tl d1t Bahia Jlrorog~ç:1? por 
qoe seti1 d.e 1.000 .000 a 1.500.000"'', até que ma1~ dous_ aonos do pr:1zo p9ra o ID!Cl~ da 
o CilO>d e porto attin,iilm á pro!'uuditlade nor- CO!l>t~·ucçao do pt·otonga.mcuto da sutt !mh:t 
rnal de s metros, rrofundidatle esttt que serã. prmc1pal de Olhos de .. ~:glt•'· <tté o R to de 
couserv:1da, durante o prazo de seu contra- cpnt~s e do z·amal de S1t1o Novo :lO Muoilo 
do, tudo conforme a propost:\ já apresen- Novo. 
ta!ln. p:,l::~. meslll<\ compflnbia e modirtcnçUes Sola. d:J.S commissües, 3 de novembro de 
~ue :enharn sido propostus pelo. Secreturi:\ 1h 189C>.- Pm·nn!,o.< Uonlcller,ro.- F. Lín•(~ 
lndu~tria, Viu~~;lo e obra.s PubJic,ts. Duarte. · 

§ 12. O P;)der Executivo 11cn, autorisn.do: 
1. • A dar execução ao n. 15 do 11rt. ()• § 11 

J :t lei n. 3130, de 30 de dezembro de 1895, que 
tíca extensiva a Inspectoria Gerttl de Estra
d;ls cl() Fe1·ro, Clljas serviços ílct'll'ão a cn.rgo da 
Ser~retaria de Estado. As estradas ue Cerro 
~ue tl verem em tra!'e.~o os resllectivos lll'O
long:tmentos de propt•iednde cl<t Uniiio serão 
liscalis;vlas, segnuclo o dillposto nos regula
mct~tos dest<IS, supprimiodo·se no quadro o 
numGro l:OI'l'espondente de tiscaes. 

2. o A concentrar M Repartição de Obras 
Pnl1líCHS o serviço dtt ·construcção e rep:1ro 
dos pt•opt·ios naciol1<1es a cargo dos ministe
l'ios civis, . transferíndo · para esta. repartiçf~o 
o :pessoal para esse fim existente nos diversos. 

Cam~ra v. VIl 

N. 140 E.-1S9G 

Redac~iio final do additiuo rlesta~ado do pl·o
jccto H. 140 B deste mmo, clc.spe.;;c~ rlo j\fi
nisle. io da lndl'-Stl'ia, Viaçao e Oln·as PM
blicas p;o·a a exe;·cicio de 1897, qw: mau
·risa o fJOver·nn a 1·ever ct clt:.-:>:fiflcnç~1o d(JS 
administi·ações (los Co1·reios da Rcpublica 
de acco,·do cum o dec1·eto 11, :2.:230, de tO de 
(et.-creii'O. de 1896. 

. .O Congresso Na.cion a! resolve : 
Artigo unico. Fica: o governo autorisado a. 

rever a classifica.ção da.s administrações do;; 
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Correios rla Republica., de accordo com o de
creto n . ;;.230, ele 10 de fevereiro <le 1896, 
abrindo p:lra isso os credito~ que forem ne
cessa.rios ; revogado.s as disposições etu con
trario. 

·. ·: ·~ala das. commissões, 4 ,de :novembro de 
· 189,6.-Paranllo$ MontenC!Jt·o.-F. Lima Dv.

tfrte. 

N.l40 F.- 1896 

· N. 140 H - 1896 

Redac(:ri.o (iaa.l do additiuo destacado do pro
jecto n. 1,10 B, deslc a.nno, despc:a do llli
nisrerio da Industria, Viaçr.7o c Olwas Ptt
-bticas, _para o exercício de 1897, autori
samlo o Poder Exccutit:o a constrt~ir um 1·a
m.aZ na Estrada de Ferro de Paulo AffotMO 
gue, partindo da estação da Pedra, od ter á 
cidade de Pa'l!lo A/fomo, etc, 

O Congresso Na.cionall"eSOlve: 
Artigo unico. O Poder Executivo fica. au

torisado a construir urn ramal da. Estrada de 
Redacçao final do a.ddítiw destacado do pro· Ferro de Paulo A.liomo, que, partindo da 

jecto n.140 B. deste a!'lno, despe:.a do Mi-· estação da. Pedra, vá tet· á cida<le de Paulo 
nisterio da lndum·ia, Viaçao e Cbl·as Pv- Affonso, atravessando as zonas dos munici· 
blicas, para o c;r;:e~·cicio à~ :1897, que manda pios úe Agua Branca. e Paula. Affonso ; revo-
ccntinuar a reversão das multas impostas gadas as disposições em contrario. _ 
aos empregados da Estrada de Ferro Cen. Sala da.s Commissões. em 4 de novembro 
traZ em beneficio da A.~soci"çao Geral ele de J896. -Paranhos Montenen-ro _ F. Lim.a 
AuxiUos Mutuos da mesma Estrada. Duarte. .,. 

O CongrllSSo Nacion.al resolve: 

Artigo unico. Continuam a reverter em be. 
netlcio da Associação Géral de Auxilio:. Mu
tuos da Estrada de Ferro Central as mulfas 
imposta:;; aos empregados da mesma estt'ada, 
conforme o dect·eto n. 707, de 30 de agosto de 
1890, du Governo Pr<nisorio, ficando em re· 
lação a isto revogadas as disposições do re
gulamento vigente. 

Sala da.s Commissões. em 4 tle novembro 
de 1896.-Paranluls Montenegro- F. Lima 
Dttç.rle. 

N. 140 G - 1896 

ll~dacçfio final rio addilivo destacado do pro
.fecto n. 140 B. deste mmo, despe:a. do .Mi
nisteri"o da Indmtria, Viaç@ e Ob1·ç.s P u . 
blicas. para o exercício rle :1897. gt~ ma;lda 
con.!a~. para todos o~t e/feitos, a m cstmnça 
das otficiaM da. Estrada do Ferro Central 
do Bra;il o u:mpo que ti-ver sert)illo como 
operaria. 

O Congresso Nacional resolve: 

· · ' Artigo uni co·. Será . contado. para todos os 
eiteitos, ã. mestra.nça das ofilcinas da Estt:.ada. 
de Ferro Central do Brazil, o tempo que t i
ver servido como opera.rio ; r evoga.d.as as 
disposiçJeS em contrario. 

Sa.la. das Commissões. em 4 de novembro 'de 
1896. - Paranhos MC~ntene,g,·o - F. Lima 
/iWJ.rte, 

N, 140 I- 1896 

Redacçiio final do additioo destacado do prÍ>· 
}eclo a. 140 B, deste am~o, dcspe:;a do ]fi· 
nis&erío da Irldustría, Viaçao e Obra.s Pu· 
bticas .. para o e:cercício de 1897, llu torisan
do u Poder &ecl4tivo a innatx~r o contracto 
em vigo1· pam exeçuçao das o{n·as do metho. 
ramenlo do Porto de S. Lu.i;; do 11:fcwcmlv.io e 
L<gt.ma. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. O Poder Executivo fica. au· 

torisado a. innova.r o contracto em vigor p:~.ra. 
a. execução das obras do melhoromento dos 
portos de S. Luiz do ~raranttão e Laguna, 
equipa.l'a.ndo os tavores concedidos as compa
nhias cessionarias destes contractos aos de 
que gosa, em virtude do decreto n . 1.034, de 
14 de novembro dCl 1890, a companhia cessio· 
nar ia. do coa tracto para a execução da.s obras 
do porto de .:.viaceió, em Alagôas ; revogadas 
:ts disposições em contrario. 

Sala das Comm issõos, em 4 de novembro 
de 1896.-Pt~ranhos Moiltencgro -1?. L ima 
Dtt.a•·té. - ' 

N. 140 J- 1896 

Rcdacçãc para nova discussao do .additiT:o des· 
tacado do projecto n. 1.49 C, deste anno, 
daspe.::a do Ministerio da Industria Via~ao 
e Ul/ras Ptcblicas pwa o e.ziJrcicio de 1897, 
cmtOrisando o Governó a· adquiri,·, por preço 
Hão excedente ao cu.sto, 11 estrado de {eirro 
3i.:llloramentos n<> Bra::il · 

O Congresso Na.cional resolve : 
Art. ·1." · O Goveroo fica autorisa.do· a 

adquirir por preço não excedente a.o eus~o, 
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mediante accordo e put• jogo de contas com o 
Banco da Repnblica do Brazil, a E:;trada de 
Ferro Mell1oramentos no Rrazíl. para consti
tuil-a linha auxiliar t1.a E~trada de Feno 
Central rlo Brazíl, sob cuja administração 
será trafega1la, e prolongai-a da. Parahyba 
J.o Sul it cidade de Mar 11e Hespanha e 
da.hi tl estação de S. Pedro, ua. Es~rada 
Leopoldina.; f: pnr um terceiro trilho inter
calado entro o~ de bitola. l&.rga da Central 
üuer _o protongan1ento d.a Ma.ngueira até o 
Jitoral e du Parallyba. do Sul ao Porto Novo 
do Cunha. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
contrario. · -. 

Sala da c·ommis~õe5, 4 rle novembro rle. 
1806. - Pa;·a;lhos .Jlontenegro. - F. Lima 
Dw:wte. 

N. 150 A -·l80ô 

Redacçi1o final do p~·ojccto n. 1;'50, degte rmno. 
que att-torisa o G01;erno a abl"ir ao 3linisterio 
da· Jwtiça e Negocias lnte1·iores o credito 
de 70:000$, supplementm· á ~:c1·ba 13, do 
art. 2" d(J, lei H. 360, clv 30 de de;;embro 
dv 1895. 

O Congresso Kacional res~lve: 
Art. l." E' o Governo autorisado ·a. abrir 

ao Ministerio da. .Justiça e Negocias Interiores 
o credito de 70:000$ supplementar ú. vel'lJa 
n. 13 do art. 2·· da. lei n. 360, de .30 de de
zembro de 1805, fazendo para ]sso :1s ne.::e~
sarias opet·a.ções de crodito. 

Art. - ." Revugam-:>e. as disposil:ões em 
contrario. · 

Sala das commissões, · '1 de novembro rle 
1806. :- Paranhos Jlontr:nef)~"O-- F. Lima 
Dt~m·tc: / 

Vü.o a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 79- 1896 

Conce,de licenr;a ao depuwdn Al•.~es rle Cnslro 
líaí·a reti~·ar-:;c rtesla capiL(tl pm·a tratar Úr; 
de sua smtde. 

A Commissão ele Petições e Poderes, to
mando conhecimento (lo requerimento do Sr. 
deputado Alves de Castro, é_ de parecer que a 
Cam:1ra lhe conceda licença para retirar-se 
desta capital para tratn.r de sua saude. 

Sala elas commi:>sões; 27 de outubro de 1896. 
-Viveiros.- LanrJul]Jl<O de NagaJM'es. -Ge-
miniano B-raziL- Frededco Borges. · 

N. 80- 1806 

Indduc o Tequej·imento em que Antoí7ÍO Pe:.. 
Yei··o, .liartins Junio1·, praticante dos correios 
do Dis,ricto Fcdeml, pede um armo de l-icença 
cout 't~cnC:mvntos. 

A c; ,,mmis5ão de Peticões o Porleres, tendo 
em vista o requerimento do cidadão Antonio 
Pereira Martius Juniot·, praticunte rlos cor
r~ios r1o D1stricto Federal, solicitando' um 
a.nt")O de licença com vencimentos, é de :pa.
recer que ~f>ja indeferirlo o pedido. attent:1s 
as inful'maçües contt·arias da Directoria. Geral 
d(IS Correios e do Ministerio da lndu~tri:J. e 
Viaçiiv, que a cornmissão acceitou por seus 
fundamentos. 

Sala das commissões, 2i de outubro de 1800. 
- Yioeiros .- F.-ede1·ico Borges.- Landttlpho 
de Magl'llu1cs .- Geminiano Bra:;it. 

N. SI- 1800 

Inrleferc o reqHel·imenlo em qt1e ~ Companhia 
rl~ lllnm1:Haçao a Ga;;, do }'v/ aranlu-zo, pede 
isençrZn de direito.~ rio e:cpe(tiente sobre o 
caro io f)IW importar 

A' Commi:;são de Fazenda e Indusi,rias foi 
pt·esente o l'equm·ünento em que a Cvmpa.
nhia. Je Illumin<\ç,ão a Gaz, do Maranhão, pede 
0·-fu.vor de lhe sel' conceclidi.1 isenç~ão de direi, 
to~ ú 1 expedienté sobre o carvão que impor
tal' para o fabrico do gaz, allegando não sõ as 
suas más condições tinanceira.s, em conso
quench da depressü.o camlJial, visto ter o -
seu contracto com uquelle Estado esta.oele
cido para os pagamentos a. taxa de 18 ds., 
como a. circumstaocia de tratar-se de um 
artigo que não póde ser applicado a outro 
mister, urna vez que não se presta para 
combustível das machinas ~vapor. 

A Commisslo considerando que os direitos 
de expP.diente representam uma indemnisa.~ 
çiio pelos serviços que ~e fazem nas r~-:pal'ti-_ 
ções·aduaneira.s com os despachos dos artigos: 
que gosam de isenção de (lireitos de impor-
tação; · 

Considerando que esta isenção, quer em, 
face da tarifa, quer em face de leis especiaes, 
já e demasiadamente farta, para que se. lhe 
_possam _addiciona.r novas concessões, ·maxime 
como.a> de que se trata, que prejudicaria: 
uma verba orçamentaria com applicação 
especial aos gastos feitos em proveito··exctu..: 
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sivo dos generos livres ~e direitos de impol'
tação, como e o carvão; 
. Considerando mais qua:1to procedem as re-
1lexõe- teita5 _ilela Commis>ão de Orçamento. 
:u:espeito 11e direi1os de expediente (pag. 15 
do Annexo ·ao parecer n. 125, da citada 
C::lmmissã.o) ; 

Considerando, finalmente, que as rJzões 
invoca.dôs pela peticionaria :para meihorar 
as suas condiçÕfS, podem- encontrtt• apoio 
na . uutra. -parte contro.cta.nte, o Estado. a 
quem compete modificar as clausulas onero
eM. e Eórnente, aproveita o serviço contra.c
tado 

E' de ~arecer que SPja indeferlrlo o reque
rimento ~ 

Sala c' a> Commissões, 28 de outubro 1896.
lofir;~el Penwmlmco, pr-esidente. - lld e(onso 
Lilita, relator.-.4.. Milton .-Lui: Aclo~lha .
Ho1landa Lima. 

N. 82- 18913 

]1117e(em o raquarirnento eín que o al{e1·es 
Fn;.nillin Josd Je Sou:;a ;pede serem Med>a
rlos em seus assent<~mentos os serm"ços que 
.wes/ou na Co1-po Policial do Estado do Rio 
de Janeü·o. 

A Com missão de Fa.zenda e Ind:ustrias, tendo 
tomado conhecimento da. petíçã.o em que o 
n !Cet•es Franklin José do Souza, da Brigada 
~oto.da Policial. -pediu para serem averbados 
em seus ass.aotamentosos serviços qne pres
tou no Corpo Policial do Estado do Rio de Ja
neiro, é de parecer que seja in•1eferidara re· 
ferida. pet1t;.ã.o. 

Porquanto, de.aecordo com o regulamento, 
nnnexo ~o dec1-eto n. 1.263 A, de lO de feve
reiro de 1893. nrt. 280, só devem ser conta
dos p?.rn o. 1·e(o1-n1tJ: dos officiaes .da dita bri· 
gada.. o~ serviços prestadç.s no Exercito e na 
Armat'a, por serem tambem federa.es e de 
natureza identica aos da citada brigada. qne 
e militar. . 

Accrc sce - que sem :lh:w te in telligencia, 
consulta. o cspí1·ito do regulamento apon
trdo, o qual. no art. 20 ma.nda consi·1()rar 
;·ecangnJados, com as respectivas vantagens, 
os que :se alistarem na. lJrigad;"l. telldo ant~s 
servido no Exercito e mt .-irrnada, com bom 
proee(limcnto, po1• espaço de seis annos. 

Sala das commissões, 28 ue outubro de 
1896.-,lliguet P~Jl"mon~uco, Jlresídente. -
A. MiltoH, rei<~. tO I' .-lülcfon~o Li,,w .-Ltti: 
.!doiplw.- Hollancla Lima. 

N. 83-1896 

Indefc;·e o reguerimento em que D. Belmira 
Amalia do Valle .Brito. mãe e cu;·adora de 
Lui::; losJ de Brito, te/eg1·aphi.~ta de 2J c!.a.•se 
da Estrada de Fe;·ro Cen.tn1l rlo Bra~it, 
pede um a11ao de licença com. ~er.cimcntos 
em seu (m:o;·, para pode;· t;·atal' de sua 
SOltde 

A Com m l~~ão de Petições e Poderes tem 
presente o requerimento de D. Belmira. A.malin 
do Valle Brito, mãe e curadora. de Luiz Jo,é 
de Brito, telegraphista de 2• classe da E$trada 
de Ferro Central t\o Brazil, no qual solicita. 
do Congresso um anno de licença com venci
mentos, em seu tà,vor, para poder tr·atar da 
suasaude. 

O reftlrido empregn.rlo, ~egundo declaração 
de sua mãe e curadora, enlouqueceu desde 
1892 e entrou no Hospicio Nacional (le Alie
nados em 20 de dezembro desse anoo, sendo 
que dl:'ssa data. em dc:J.ote, não :parece ter me
lhol'a.do. 

A Commissão, á vista de tal facto, pensa 
que o requerimento de D. Belmira. de Brito 
não póde ser n.cceito, incumbindo-ao Poder 
Ex:ecutivo providenciar, a bem ao serviço 
publico, como convem. 

Rio, 27dc outubro de 1896.-Vivci,·os.
Geminiano Br-a~iL-La.nd,•lpho de Maqallta:cs. 
- Frede1·ico lJo,·ges. • 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJEC!03 

N. 15'2 A-1896 

Coacende seis me=e~ de licença, com 01·Jen(ulo, 
oo lJr. Fen1ando Luiz O;;orio, 1i!Úoi~tro do 
Sup1·emo 1'liórm~t l'<:dc1·al 

A Commissã.o de Petiçõe3 e Poderes, a quem 
foi presente o :projecto do Senado, conce
denllo licença por sei~ mezes, com ortlenado, 
ao Dr. Fe:.-nando Luiz Osorio, ministro do 
SUJl~emo Tribunal Federal, não tem motivos 
a oppor ao parecer que o instruiu; :pelo que, 
entende que est:í. no caso de ser acceito pela. 
Camara dos Srs. Deputados. 

S;>la das sessües. 27 tle outubro de l89G.
Vit·eü'os.- Gemmiano Bra::.iL ~ Lrmdtflpho 
de ilfagalTtües.-"Frederico floyg,J.<. 

N. 152-1896 

(Do Senado) 

O Congresso Naciona.l resolve : 
Artigo unieo.'"E' concedida a.o Dr. Fernando 

Luiz Osorio, ministro do Súpremo Tribunal 
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Federal, licença. por seis mezes, com orde
nado. 

Senado Federal, 1 de outubro de 1806.
lYianoet Victorino Pereira, presidente.-Joa
him de O. Catunda, [o secretariô.-Alberto 
Jo,·6 Gtmç"h·es, 2•' secretario. -Joaquim J~se 
Paes de Silva Sannenw, 3" secreta.rio.-Joao 
SoarrJ;; Neiva, servindo de 4" ~Secretario. 

N. li~- 189C 

.ttam·isa o Pode;· E.r.ectltivo a conceder uma 
Uccnça de t2 me.::es a lgMcio Apparicio Soa
res, dire('tOJ' de secção d<, .Sec1·ecm·ia rla liia
!'in~a.. car.t o J'e.<pccti'llo o1·derwrlo, pm·a t'J·a
tar de s•~a sattde onde lhe conllier 

A' Commissão de Peticões e Poderes foi 
pr<.>sent<J o requerimento !lo Sr. director de 
~ecc:ã.o da Secretaria de Estado dos Negocias 
l1a Marinha.. no qual pede um anno de licença.. 
com orden3.do, . .:1. Cúntar de I dejaz,eiro do 
corrente anuo, isto é, com cffeito retroacti vo, 
para trata.r de sua saude, visto não poder, 
no estado em que se acha, frequentar o ser
v i~o da sua. repartição . 

O referido requerimento está instruido com 
:ts intorrna•;Des solicitad<~s ao Exm. Sr. mi
nistro da. !vlarinlla pela. Commisoiio de Fa· 
zen da e Industrias. a. quem foi distribui~.o em 
primetro legar. para. o estudo do assumpto. 

E;;ta, porém, declinou de ~ua competencia 
por entender que da ma.teria. não lhe C3.be 
conhecer. 

O supplicante prova. com attestu/~O e vnrias 
inspecções de saude a qne se tem ~ubrnettido 
desde W93, que reolmente estã. so!frendo d3. 
sa.ude, t1e modo que não póde cumprir seus 
deveres de funccíouario publico,~em ag~ra ·ar 
seus padecimentos e pôr em perigo <t proprio. 
existencia.. 

Consequentemente a Commis~ão é de pare
cer que o seu requet·imento estú. no c·1so de 
ser attendido, menos na parte em que pre
tende justificar a conveniencia de uma li
cença com ordenado desde 1 de janeiro, 
porquanto se.J'ia o mesmo que pretende1· a 
violaÇ<i.o da Constituição. art. ll, n. 3. • 

Assim, o1ferece o seguinte projecto, para 
ser adaptado: 

O Congresso Nacional l'(solve : 
Art. L • Fica. o Poder Exrcuth·o autori

sado. a conceder uma l.icenç:l. de 12 mezes a 
ignacio Apparicio Soares, director de secção 
da secretaria ria Marinha, com o respectivo 
ordenado, para tratar de sua ~aude onde lhe 
convier; revogadas as disposições em' con-· 
traria, 

Sala. das Commissões, 22 de outubro de 
~8\}6, - Vi'!leirQs, ~reside-nte, - Gentill.iano 

Brazíl.-Lu.ndulpho de Maga!Jtrles, - Frede
rico BrH·ges. 

A Com missão de Fazenda e Innustrias, tendo 
em vista o que requereu ll!"nacio App:Lricto 
Soares, liir~ctor de s~cção da Secretaria da 
Mw·inba, o qual pede que no project<> de li
cença. jâ por si requerido, se llie mande pa
gar o urdenado integt'J.I, deslie I G.e janeiro 
do anno corrente. apeza.r de ter estado, desde 
então até 11~:e. fôra do exercicio de seu em
prego, em virtuJe de molestia que allega: 

E' de parecer .:.... que os papeis referentes 
ao assumpto ~ejam remettidos .:~ Comrnissão 
de Pet ições e Poderes para esta. to ma r, o l'e
dldo na consideração que porventura. lhe 
merecer. 

O q11e f)Uer o peticionaria é simplesmente 
que sua licença seja contad:J. de l rle janeiro. 
i~to e, que ella retroctraia; e nada mais 
justo !lo que ser su!,mettida. ao conhedmento 
e parecer da Commissão de Petições e Pode
res a novn. pretençõio do peticionaria, que 
com a 11rimeira tem a liga~ão mais intima. 
devenc!o ambas, portanto, fazer parte de um 
5Ó prCljecto. 

Sala das Commissões da Camara dos Depu
tados, 9 de julho de 1896.- Miguel Pernám
bt!cc, presidente.-A. iliilton, rela.tor.-Hol
landa Líma..-Martins Junio1·. -&i Peixoto. 
-Ilde(onsQ Lima.-Lui;; Adol1'ho. 

O Sr. President~-Não havendo 
nada mais a tratar, designu pàra. amanhã a 
seguiute ordem do dia.: 

Votação das seguintes mate1•ias: 
Doprojecto n. 170 B, de 189ô; sobre as 

emendns offerccido.s em 3' di~cussão rio pro
jecto do Senado n. 170, deste anno, que u.diu. 
as eleições fede1 aes pa.ra. a l~gb;latura. de 
189i a 18~9 (3" discussão); 

Do parecer I\· 154 c, !le 189G. ~oLre as 
e1.aendas ofi'ere~ü.las na 3• di~cus>ã.o do pro
jecto do Senado, n. 154, deste anno. que 
rnnr.d<t observar o art. 6' da lei n. 2.48, de 
15 de dezembro de 1891, nas eleições Cederaes 
sempre que se •'ê o-caso previsto no· § 2• do 
art. 43 ,Ja lei n. 35. de 26 dejaueiro C.e 1892 
(discussão m~ica); . w • 

Continuar;ao da 2• dtscussao do proJe~to 
n. 142, de 1896, autorisu.ndo o Governo are
orcranisar diver.>os estabelecimentos militares 
ile~ensiuo, com o voto em separado do Sr. 
tnom~z Cavalcanti; 

2• discussão do projecto n. 169 A. de 1896, 
imtori!':lnoo o Governo a a.b1·ir os creditas 
necessarios para. dar execução ~L lei que or
ganisou o Tribunal de Contas; 

2" discuss:io do projecto n. 118, de \8Q6, 
a.utorisando o Governo a. a.bnr o credito ne
cessa.riQ para. ~agame:çrto qos tloporarios q!) 
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bcao de voluntarios da. patri:J. Ma~oel Ma.ri· 
nho da Rocba., desile 1873 a 1894, releva.da a 
p1•csef'ip~ão em que incorreu; 

3• discussão do projectO n. 37 B. de l~9G. 
reda.cção para. 3' illscussiio do :project•) nu~ 
mero :37 A. deste armo, que dispen:;a c\ ar
queação aos navio~ ;, vela ou ·~ vapor. que 
d·~JTlandarem os portos habilitados da ltepu· 
bhc.c'\ com car!•egamento toca! das mater~<ts 
intiicad1s no art. 4'J5 dn. .:'>'o·w Co>tsolidaçao 
ria.s Lei~ das Al(anrlcgfl$; 

:3• discns,:fio do projecto n. 138. u•' 1S96. 
au,torisando o Ge>vemo '"reorganis:J.r a Escola 
Na v(I.J, f:J.zendo no respecti ,.o reg-ul<l!Jlent.o as 
alterações que :• este viio annexas; 

3" ~L~cu~siio do projecto 11. l 1:3, de I S\J6, 
a.utor1sando o 'Poder Executivo a pa.r.ra,r ao 

.. tenente re.lot·ma/10 do exercito Jusé 8eve!'o 
Fi alho o_ soldo de suá l'efor-ma desde n. da.ta 
em que deixou de recebel-o; 

e solidtat· o necessario credito, si fõr caso 
diS'O' 

Dis'cnssão uuica do projeeto n. 168. de 
1896. autori~;mdo o Governo a. conceder ao 
Dr.- Hilario Soares de Gouveia, lente de clí
nica ophtalrnologica da Facuida.de de ?vledicína. 
do Rio de Janeiro, um anno de licença sem 
vencimentos, para ttatar de sua :'>;J.ude onde 
lhe convier·; 

Dí5cus~ãn uuica do pro.jecto n. 16-1, de lS9G, 
autorísando o Govetno :t conceder um auno 
:!e liéen~<t sem vl!ncirnentos a Felippe de 
Vasconcellos Dual'te. 4" escripturario da Al
fnndeg;l. do Mnran1üí.o, 1•ara tra.tM' de seus 
inter"e~ses particUhlres. 

Levanta-se a se~são ús 4 horas da. tarde. 

143• ~ESSÃO BM 5 DE ?>OYEMBRO DE 1896 

P1·esitlencía elos Srs. A l·(/ntl' Rios (pi·es:· 
dente) e Julio Scwto' (2° vice·p,·esidente). 

l" discussão do projecto n. í4, de 1896. 
a.utorisando o Governo a conceder ·ao cidadão 
Alberto Cysu-eiro, pelo prazo de 25 anno;;, 
permissão pa1'a estabelecer no porta do Rio 
de Ja.neiro depositas tluctuantes t.le carvão de 
pedra:, sob as oondições que estabelece; 

l•• discu~são ao projecto n. 2SS A, de 1395, Ao meio-dia e :~5 minutQS, procede-se ü. 
detet·miuando que fiquem addidos ao magis- chama1'.a, ti. qual Nspondem os Srs: Arthur 
terio do Collegio MUita. r, com os vencimentos Rios, Lins re Vasconcellos, Tavares de Lyra., 
que percebiam, os professores ca:thedratícos Alencar Gulma.rãcs. Dabriel Salgado, Matta 

· nome<vlo~ ou ~levados a. essa categoria por Bacellar. Enéas M:.trtins, "\ugusto :Monte
decretos de 30 de setembro de IS\J4, \!(.m vot(; negro. Carlos de Nov~HoS, Bricio Fitl10, Hol· 
em separado; tanda de Lima, Viveiros. Luiz Domingues, 

l " discussão do projeeto n. 105 A, de 189(}, CO$ÜI. Rodrigues,· Chri~t1no·cruz. Anizio de 
autorisanC.o o Govel'llO a abrir os nece~sario8 Abreu, Nogueira Pamnaguà. l'ires Ferreira, 
crcditos par11. oecorl'er ao pagamento das (les- Frederico Bot·ges. Thomaz Cavalcanti, Ilde
:peui.s f~itas, na Capital Federal, com os fune- fnlJ$;) Lim:t, .Jo[o Loes, Helvecio Monte, José 
raes do ma~tro Ca1·los Gomes; Bevilaqua, Augusto ~evero, Pedro Velho, 

2" discussão do p1•ojecto n. 24. de 1893, Silva Mariz. Tl'indade. Jose ~I.-..riano. Martins 
a:utorisando o- Govel'no a mu.nrlat• pagar pela Junior. Gaspar Drummond. Barbosa Lima, 
verba-Exercicio3 findos-ao 3".e.;;cripturario Hercula.no Bandeira., 1Mdeíros e ALbU!JUCr· 
da. Repartí~o Geral dos Correios, Jwe Fran- que. Miguel Pernambuco, Carlos Jurge, 
cisco Rodrigues, os vencimentos que deixou Rocha Cavalcanti. Octaviano Lom•eiro. Araujo 
de perceber de 29 c'.e agosto de 1894 a 2S de Goes, Menezes Prudo, GoU\'êa LiH.ta, Sttntos 
junho de 1895; · Pereira., Nei,.a, :Milton, Fr;J.llcisco Sodre, 

2" discassão do :projecto n. GO A. de 1896. Tosta, Manoel Caetano. Eduardo Ramos, 
conce!len'1o aos funccionarios publicas Jo~e Paula Guimarães, Vergne !1e Abreu, 
MarcO$ Inglez de Souza e S•tmuel Jose Pe- Loovigildo Filgu.eirM,.fose lgnacio, Flavio de 
reira das Neves autol·i~ação para fundarem. Araujo, Rodrigues Lima. Tolentino dos 
na Capital Federal, um ba.nco deliomina,~o Santos, Para.nhos 1\Iontenegro, Torquato Mo· 
«Banco Auxiliar dos Servidores da Nnção», r·eira, Serzedello Conêa. Frnnça Ca.rvalito, 
cujos estatutos serão regutados per.~ lei. vi- Oscar Gorloy, Alcindo Guanabara, Timotheo 
gente das socie:1ade.-; anonymas e da outr3s da. Costa. Beli~;arío de Souza, Erico Coelho, 
providencias, com pareceres da8 commíssões Fonseca Portella. Sílvà CastrQ, Ernesto Bra
de Constitui;;río, Legislação e Justiça e de Ei'a- zilio, Julio Santos. Barros Fra.nco Junior. 
zenda e Inclustl'ias; Porciuncula., Ponca da Leon, Paulino ·de 

Discussão unica do parecer n. 6Z, de 1896.· Souza. Junior, M<\)'rink.Almeid<~. Gomes, Lan
opinando que ao Poder Executivo incumbe dul1.ho de Mag·alhães, Campolina., Lima 
a,juiza.t· do direito que assiste ao bi•;:;i,arel

1 
unar~.=o.Joã.o Luiz, Ca.l·valho i\1ourâo, Mon

Henri(lue :Mal'tins. sub-secret:trío da Facut· teiro de Barros, Cb.a~ Lobato, João Pe
dade de Direito do Recife, que :pede o paga.- 11üdo, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, Ferraz 
mento da grat'ific;J.\:ãO que deixou de receber,! Juuior, Fortes Junqueira, Francisco Veiga, 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 20105/2015 16:03+ Pág ina 2 de 29 

•SES3l0 EM 5· DE NOVEMBRO Dli1 1896 39 

Alvaro Botelho. Leonel Filho, Cup~rtino de 
Siqueira., Rodolpho Abreu, Artl1Ul' Torres. 
O!egario Maciel, Pa-raiso Cavalcanti. Carlos 
das Chagas. La.ma.rtine, Costa Machado. Ca.
semiro da Rocha, Domingues de Castro. Costa 
Junior. Gustavo Goàoy. Adolpho Gordo, Mo
reira da. Silva. Edmundo da. Fonseca, P<mlino 
Carlos, Cincinato B!'a.ga.. Francisco Glicerio, 
Fortunato. Ovidio Abl'ante~. Urbano de 
Gouveia, Xavier do Valle, Luiz Adolpho. La.
menba. Lins, Almeida Tones, Lauro Müller, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino. Emílio 
Blum, Fonseca Guima.J•les, Martins Co~ta., 
Marça.I Escobar, lUva.davia. Corrêa., Pinto da 
Rocha, Vespasiano de Albu11uerque, Pedro 
11oacyr e Ca.;,sia.uo do Nascimento. 

Abre-se a sessão. · 
Deixam de càrnpal·ecer com causa parti

cipada os Srs. Coelho Lisbôa., &-i Peixoto, 
Theotonio de Brito, Gustavo Vera.s, Enuar·lo 
de Berrê·~o. Torres Portugal. Francisco Be
nevo!o, Francisco Gnrgel. Chateaubt>iand, 
Artbur Ül'la.ndo. Tolentino de Carva.lho, 
Coelho Ciutrn, Luiz rle Andrade, Arminio 
Tavares, Marcionilo Lins, Cornalio da F•'D
sec:J., Fernandes Lima. Olyrnpio rle Campos, 
Gemlníano Braz.il. Zama. Augusto de Frei
tas. Ati.;tides de Queiroz. Sebastião Lan
dnlpho, Ma.rcolino Moma, Athayde Junim·, 
Antonio de Siqueira, . Ame1•ico de Mattos, 
Nilo Pecanha, Urba.no Marcontles. Vaz rle 
1'1ellei. Octaviano de Brito, La.mounier Go
dofredo, Ribeiro de Almtida, Ferreira Pires. 
Valladares, Theotonio de Magalhiles. Pinto 
da Fonseca, Ma.tta Ba.eel!a.r, Manoel Ful
gencio, Simão da Cunha, Lindolpho Caetano, 
Francisco de Barros, Luiz f!'i~LQUt!r, Almeida. 
Nogueira, Oliveira Brnga, Alberto SaUes, 
Cesat•io Motta, Hel'menegildo de Moraes, Alves 
de Castt·o, Angelo Pinheiro, Pe1•eira da. Costa, 
Apparicio Ma.riense. Vietorino Monteiro. Au
reli3.no Barbosa e Francisco Alencastro. E 
sem causa os Srs. Lima. Ba.cury, Cunha Lima, 
Pereira. de Lyra., Lourenço de Sá. Goooa.lves 
Maia ,Clementino do Monte, CE'leto Nunes, 
Galdino Loreto. Euzebio de Queiroz, Agos
tínllo Viltal, Alfredo Ellis, Domingos de Mo· 
rae~. Bueno de Andr;ld~t. Padua Salh·s. Vieira 
de Moraes, Caracciolo e Bra.zmo da Luz. 

E' lida e approvada a neta da sessão an-
tecedente. · 

Passa-se ao expediente. 
0 SR. l " SECRETARIO pl'J)cede à leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Oífieios: 

nessa <lata. o Senado enviou á S;lncçã.o os au 
togra.phos da resolução .do Congresso Nacio
nal autorisando o Poder E:xecutivo a conce
der um anno-delicença. com ordenado ao 2.0 

otlicial da Administracão dos Correios do 
Cearã. José Alfredo Coelho de Andrade, para. 
tratar de sua saude onde lhe convier. -In
teirada ... 

Do mesmo ~enhor, e de igual data, commu
nicando a. esta. Ca.mara que nessa. dar.a. o Sa
nado enviou a sancção o~ a nt.ographos da re
solução do Cvngresso NaciOnal autorisr.udo 
o Governo a conceder um anno de licença. 
com ordenado ao escrivão dn repa.rtiçã.o de 
costu-ras do Arsena.l de Guerra. dest~ capital 
Joaquim Igna.cí.o da Silva Abreu. - Intei-
rada. · 

Do mesmo,senho1• <l deiguatda.ta., transmit
tindo a. esta Camara a proposição desta. 
mesma Camara. regulando o estado de sitio, 
proposição a que o Senado não -pôde dar o 
seu as;entimento.-Inteírada. 

Do mesmo senhor, de 4 do corrente, com
municando a esta Cam<l.l'a que o Sena.rlo 
nessa data ado:ptou e euviou á sancção a 
propcsiciio dcstt~. Camara concedendo isen
\~O de direitos de importação pa.ra o petroleo 
importaria pela. Companhia. Internacional de 
Marahti., e declarando de nenhum eifeito 3. 
conce~sàode lJ.U6 a mesma companhia gosa, 
em virtude do decreto n. 1.176 B, de 16 de 
de;>;erobro de 1890. e do contracto celebrado 
com o Thesouro No.ciona.l.-Iuteirada. 

O SJ:". Paranhos ~lontenegro 
-Sr. presidente, o Dia•·io (lo Congresso Na
cior>a~ por deliberação da Mesa do Senado, a. 
requerimento do illustrado sen11dor o Sr.Jo~ 
Barbalho, meu pa.r·ticular amigo, publicou 
hoje uma 111emoria.juslificati-ca do pretendid_o 
direito do Estado de Pernambuco a. um terrl
torio que pertence a.o Estado da Bahia, que 
tenho a honra de representar nesta Ca.ma.ra 
e que pa.rticula.rmente conheço. 

E' autor il.esta. mem~ria, o intelligente, il" 
lU5tl·ado o incansu.\"el trabalhador, meu amigo 
e co !lega D r. Pereira. da. Costa. insigne cu! tor 
rlos estudos ·hi.storicos e geographicos e que 
tem neste sentido prestado relevantes servi-
~os ao paiz . . 

Do Sr. l • secretario do Senado de 3 do 
CQ~nte, CGmmUnicaudo a esta c&mara, qUe 

O Instituto Archeologico e Historico de Pe.."'
nambuco, do qual me ufano de ser sacio, e 
que ainda nma vez recoo ~eço e proclamo q~e 
tem se dedicado com o malOr ardor e prove1to 
a tudo quanto e relativo á historia e geogra.
phia. do BraZil. especialmente do Estado de 
PeJ•na.mbuco. ·mandou publica.r aquella. me
mil rio. para. sustentação de um projecto apre
sent.:w.o no Senado pelo illustrado senador 
Sr. João Barba.lho. 
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Sr . pre:>i•lente. siuto aclta.r-me em de::ac-
. cor da com a.quella. illustrada col'J>Oração. <l\le 
me 11are.:.e ter sido levada :pelo exí:cssi v o, si 
helll llUe muítotouva.vel amor a. tudo qu~nto 
crel(l.tivo ;L Pernambuco e ao seu en~randect
merito. ·s& tenho louvare::< a r ender-Üte; mas 
com b~tante 11ezar u:topo~o deixar dead\ar
me P.lll COilljJleta divergencia com aquetJ ·;: In
stituto. 

Nesta memoria justificat:oo, Sr . pl'~" ' il'nte, 
s:i.0 transeriptos. destacados. alguns · =~"hos 
ue um trabalho que publiquei ha m<::~ (:e 20 
annos. sobre àquella. zona. quando entendia. 
de alta conveniencia a. creaç:l o tle uma. novn. 
provincia, e alli sou nCimina.lmente i nterpel· 
lado p,1ra. dize\". como conhecedor que sou da
queUe assumpto. qual o meu voto a.o pro
jecto do S1'. senador Joã.o Barba.lho, si por 
ventm•a elle •'ier a esta Camara. 

S1'. pre.;_iclente. acudo com o ma.ior prazor 
ao appello daquella illusr.rada corpor·ação e 
venho dizer que. si por ventUl'a. o que nií.o 
é absolutamente de esperar. aquelle project.o 
für approvado pelo Senado e t iver de ser 
submettido :·~ considera~~o desta Camara, eu 
ms opporei vivamente, com todas a.s furças , 
ao mesmo e vot.1.rei cont1·a elle. 

Mas o 1i.trei depois de mostrar á evidencia 

dia. 15 de novembro de 1889, para outro Es
tado ou p t\1'3. constituh• novo, não depeno1e 
sómeme de nós e sim ta.mbem da annuenr,ia 
dos corpos legisluti vos dos respectivos Es
tados. 

Ja yf: V. Ex . que nã-o tendo h:wid·'l Lleli· 
bera~ii.O alguma dt~S Assernb!éas Lf~gis! ll.tivas 
de Perna-mbuco e d(l. Bahia., não é p:><J~h·el 
que o Congres;;o NacionAl se · julgue c.~m a 
nec~sa.ria competencia. para. se inget·ir neste 
assumpto e dúterminar o destnembramento 
pretendido. . 
· Devo. pot•em. dizer a V. Ex. e o faço sem 
ac.1.nhamento algum, &i porventum este ll"O
jecto pa~sar por todos os tranmite~. for ap· 
pr ov3.do e sancion~·lo. ha >erã. sem du \·hh.•all i 
uma ver~adcil'>\ confl.agtação , porqúe seme
lluinte lei não será absoluta.meute execut:•da. 

Usarei de tod.os os recursos leg>te:;; para 
nullifical-a, e si e3Ses recursos 1\>rem e:;~o
tados improficuamente, devo dizer (L v. 
Ex., conhecendo como conheço nquell" povo 
e os seus sent imentos. que tal lei n ão ser-:~ 
obedecida e que eu me collo~J.rei ao ia·lo 
sinã.o :í. frente daquella população para im
pedir a sua execução em qualquer t.;rt;euo. 

E'· o que tenho a. dizer. (,Jluica /Jem.) 

a. sem l'azi"LO do Estado de Perm1mhuco e os 
incon testaveis direitos dO E~tndo da Bahia DOCU)IENTO A QUE SE REFERE O SR.. 1'.\RANIIOS 
áqnAile te1·r itorio, preva.!ecendO"'me dos pro- ~ro:>:TEl\'EGRO 

· pr ivs subsidias que St'io 1bruecidos por aquella. 
m 1m1or io. hisWticc. mandada. publicar pelo A Bald a e o tcl-rêlol'io rlo Wo S . Fmu(:i$t:o 
Instituto de Pernambuco. 

Sl'. presiliente, i\ exemplo do que se fez no. O projecto do senador Joiío Barbaluo 
Senado. eu por minha vez, como represen· 
ta.nte, nest a. Camttra., do territorio que se A noticia. de que o projecto apresentn.!lo DCI 
quer clizer contestado, venho pedir a. V. Ex . Senado Federal pelo senador João B:~.rbalho 
·que mande publicar no Ditwio de Congrcs$o Uchüa. tlesmembra.ndo do Esttulo rh\ Bahia a. 
ta.mbem um impor tante tra.oolho d0 InstitutO vasta zona da. n.ntiga. comm·c..1. •1o Rio S. ·Fra.n
Geo~;raplüco e Hiiitorico da. Ba.hia.,qne se acha ci~co para. unil-n. ao E~tado da Pernambuco. 
:puhlica.do na sua. Ret•ista do mez de junho t inha sido app1·ovado em _ 1• discussü.o. não 
do con·ente anno, tem como as repre•en- :podi:t deixar ele di$pertar o espirito publi~o 
ta.:,,ües que te~m sido enviada~ a. esta. Cam<\ra. na. Bahia. e os seus legítimos l'epre>entnntes, 
].JOI' diver::as Municipalidac.l.cs contra o dito causando ~xtr:>.ril1ez.a que ellt! to>sajul;;ado 
p1·ojeeto. · objecto de deliberaç;io, mesmo em attent;-ão 

Ja que o Sem1do no lou•:~ovC'l intuilo de es- ao autor do pro,jecto. 
cln.recer est:l. que;;tão, a r el)uerimeneo do no- A Bahia não pi>de deixf'.r de protestar 
bre senador. autor do projecto, mandou pu- energicn.mente contra semel!1ante usnrptt
blicar aquella. mcJliOria j usti{rcllli JJa ,como !>llb· ciLO, e outro nome não ptlde tet• o pro,jecto 
sidio a este assuiD:pto,eu, como representante em discussão: elle e insidioso, iuconst itu· 
que sou do districto que comprehende o t er - cional e contra. a. verdade histol'ic.:l.; é um 
rito rio em questio, peco que se mande tambem attentado contra. :l. autonomia e integ,•idade 

- fazer igual publicaç.ão do alludido t ra.lJalilo e do te1•r itorio balliano. · 
repr"C>enra.;ões. Sob o futil -pretexto de resmuição do ter· 

Sr . presidente.antes de concluir devo dizer, ri torio da antiga co1J!C.l·ca tlo Rio S . F,·a.·~
que não me pa.s:;a. pela mente absolutamente cisco. o senarlor Ba.r ba.lho nada. JD<IÍS quer do 
que este projecto se,ja approva.rJo, mesmo ~ue arrancar da. Bahia. uma vasta J·egiuo. de 
pot•que, em virtude do que e expressamente que ella está de pos,e ma.nsa: e pacilicn.menlc 
disposto no o.rt. 4" da Consl.ituiç:'.io de 24 de j' desde os primeiros tem-pos do impPrio, sem 
fevereiro, o desmembramento do territorio de r eclamação dos seus ltabitante5, e que abra.n- · 
um Estado, qo ponto em que s~ achaya no ge 12 m~icillios !~rteís e po:rulosos, ~esc!.e 
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Ca!'a Kova ate Col'l'cntlna. c Ca.I"inhanha, com Est:~.dual, e delibe1'0t! mandar um tele
cerça cte 200 legua.s d~ exten~ii.o e 15.400 le- gramm<t aos Senadores e üepntados I:Jahianos 
guas quadradas,-toda it margem e,querlla pro:;e~;tanrlo contt•a semeih<tnr.eesbnlho: iden
do Rio S. Fl'ancisco, emfim! tico procedimento tiYel'am as daas cas<ts do 

Que im}Jorta que a beUr1 comctrca rlo :Rio de Conf,rre~so do Estado envian!',o o;; telegra.mmas 
8. Pranct1co (vid dPcl'eto rle julllo de l82-i"J que ad~a.nte publicaremos. 
tivwsc shlo annexaúa- ás províncias de Per- Dam,.s em >egui,la o ar:jgo com ')Ue o5 
namuuco e ~Hu•s. até qae mais t•utlc foi nossos collegas r-::,-1 Bahia. tle 2:3 do corrente. 
eucorporada á Bahia. velo de.crct•) de J:~ de combatem vanr.a.josamer:te a in1el iz idéa do 
outubto de IS2i, embora com a clausula de Seoadot· B:trbalho, ,. que pedimos venia para 
esyeral' a Ol'tJI.misa!:({O 'las p;·ooi11cias (a. mo- r.ram;crever. 
n<n'chia sempre vínu destes ex';)edíentes e «:\ pa.:>~:>.·.:em •1o pl'r;jecto causou nr::'J,,l. ca
p:üliatii'OS ... ), qun~tdo es..<a des:mnexadio pit•ll a ~;r:ns •tção de umn. g1•ande sur•pre~a. 
11ão toi mais do que uma RESTlTürçlu ú não ob~tmce cstarmog mai~ ou mí·no.; intei
R<t':lia, volr.anrlo asgim ::i. primitiva possuidora mdos ele que se co~it,;l.V<1. nnJ]lle!l~ \'o. mo r! o 
dl'pois de ll2 annos? . 'Congre>so ~acion:1.! da. p~·ctf'nrlida reivindi-

Si o projecto do senador Barba lho tem em\ co.<;;\ o em nome de suppostoõ. d•reitos do E;
·vista. ll ma ?'epw·açt(O historfca, pelo l':ICW de I t(luO C: c Pernam b\lCc). 

t<?r pertenci•lo a Pernambuco a 'antiga co· F.' que [1, Bnhi;!., convenci•1:1. d:~. ,ja~ti1·a. de 
marc<t r lo Rio tle .'í. Fmncisco, pot· sua. vez ~ua. c"us:t, quer p ~n.nte 03 <~ocumentos his
desmembrada Ua do Se~tiio tle Pel'U:UllbllCl\ tor•ÍCDS, que ex:iste:n C011ÍOSOS c.ffirrn:tntlO :1. 

cr<lada pm• decreto de 15 de ,jtwebo de !8!0. po~5e 11drnith·~. do terriro;·io qtle liJe e agor<> 
e;;su. rep&I'ação já, està felt:\ pam a. B~hia que r!bpnt•.do. quer em ra.ce ;lü Gonstituiçilo uo 
foi C]Uem primeiro colonlsou e arlministt·ou 24 de fevereiro. tinha a cer·teza <le-que ne
todo o tllrl•itorio da. marg-em esquerda do Rio nhum:1 tent<ttiva no fCntido de rcrceamento 
S. l''r;tnci.:co. conhecido por .~·e1·No tlc Ro· (10 seu tet·ritorio s~ri:. via vet pcr:;nte os <>l· 
delln.s, nos ultimo:> anno~ do seculo XVI L no tos pc'\(leres ::; quem compete :1. suprem;t di
governo do D. João de Laneastro pot· meio mcçii11 <lo r a.iz. 
rios otwidm·es e anto!•i'lades da .racobimt. Eftectisamente. 8Í nos remontttrmos à <>11-

llemai~, o project.n esbulho n5.o tem ra1.ilo tlga. divisão ~tdminisb·atin. da Bahia. verífi
dc ser dee.nte da Oonstitaiçiio Fe·leral e do c•tremos qne 3. re~ião comprehentlid3. na an· 
tlecre.t.o de 15 de novembro de J88H, que e1•igiu tig;~ com;n·.::1. do rios. Fl'ancisco no; jJerteu
Alll E~tados Federados ~"~ provincias do ceu até o anno de 1715. pa;s3.ndo então 3. 
Bl'ailil. lazer p::n·te do territnrio perna·nbuc~no. sem 

A Constituição de 24 de feYereiro traçou que todavia. cessassem os conflidos (\•3 ,iuris-
03 limites dos E~t.:td0s, consernmdo os emito dicçiio entre auto:•id~tdes dos <1.ous territo
existentcs. e, porumto, st! tl" accot•do com o rios. 
a1•t. 4·• da mesm:t pude ter loga.r o desmem- « se:la.~·adns da comarca d(\ .bcobina "' 
br·amento de p:trte do territol'io t.le um Es- villas e p,wo:u.:tcs rh nnrg-em suptcmriona.l 
tado para an11exa!·o a outro. cn de ten·itot·io do rio •h: S. Franci::co. que lkar·am pertnll· 
,,.s listados pam a forma~,f.o de novo Es· l!endo á e.omarc:;. do surtii.J (tJ !'<JI'n:ltnbuc~. 
tado. 1 r:n)arl•t por ali··,Lrá de 15 de ffi<trço de 1810. 

Para isso é preciso. 110rem, que ltaja ·scrl>ill pol' muito tempo Llc or;gem a e.mtes
acquir~;;cenci<~ tlas as~emblé:ls r'os Estados em ta~,õ~s entre am1JO$ osresprctivo~ Ou\·irlores.u. 
duas legislaturas seccessi\·a~, c a.lJWOvDçiio (]1lCStücs dl' ,iurisdicçfio nm í5 ilbn.s que ~Cé 
t!o Con:;rc~so Fe lera!. ahi cr~un adjacentes it ures·nn. comarc:t de 

Assim. pai~ .~ Estado~.tonh:>m 011 nib ~ues- Jacobina e IH\ie ir. p~·O!Jl'ia.LIICJ•te rlim <'o Rio 
t.ões de limit.es u. veni.il~.r. uão .po:letn tlca.r a S. Fr <t.1:dsco, c:·eul'.a po1' alva1·i d<:: 3 de junho 
met·cê tlas m:üurio.s oe\!a~íomles d~ um:t C:t· de iS:!I.'> 
mara. Entendemos que z1ã.o sG ~~ Bahi;,t,, quo A eo:sn nob qne se lu nas N~-t1n<'l:"" Jlls!o
tem vist.o o seu territorio de certo te:npo a riwx ,: Pvlitim~ dll Pmdncia rla B,d,iu, ,le 
es1.a part.e t.U.o cubiçado e im'adido mesmo :>.e~ioli, pt1.em-se junt:tr outt·os llüctwtcnio~ 
pelo~ Esta• los limitrophe;;, como os demais Es- com prol.m.torio.; t1o prilnitiv..J tl01uinio_ t.la Ba
ta<lo'; devem r.m.ar pt•epara.dos pn.ra qualquer \lia sobre a região disput;t.da. bem :•s~1m como 
even t.\lalidade políticlt lguori Det's arertac) re(uct;tnei<~ pacitka opposta pehts sn:rs auto 
com os sem limite~ definitivamente dem:11'- ri • llL' 1 e~ u jtn·i,l1.icçiio pernarnbucu.n~t. que 
cado~. cessou t '.e~<'ce 18:~7. qnaúdo aquel!c t~rritori•J 

O lns!i!u.lo r.eographico e Ilis/arico d•t Bn.hia, [ noR [oi re~tii.nh.~.o. . . 
col'l'c~pondendo ,~os ele,:a,lo3 in~uitos <!a ~\~~· ~ , Em I'e.l:tç~o ~>pe>~cialmc.ntn , :'t. :J.nttg.'l. vt!la 
creaç<co, em se~sa.o do dm 21 de.runho tltscntm o.e St>nr.o Antonw (êa B<~l'l'a, tlOJc ctd.ml.e de 
largamente a questão em face dos documen- Comteüln, sabe-se que em Hnt, sendo ele· 
tos historicos e das Constittüções Federal e v~,(b n. villa à fregue::i:~. do Rio Partio, tle 

Como.r!l. V. VH 
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Minas. foi ella. annexaoa. a. ess.1. lJ1'0vincia., at!! 
que em Is:;g passou de uo<-o a ruzer parte dn 
terr itorio bahia.no, por te!'elll. allegado os 
seus h:l.bitantes que se achava.m a 96 legn:v; 
desta capital. ao pJ.~sn que da. eapital oe Mi-
n'lls di'st.avam 180 leguo.s. · 

o mesmo se deu com a actual cidade da 
Conquista, que JGpois de pcrtcnccl• a ~linas 
foL iucorporada. a.o termo de pruuti, em 1832. 

Ye·se. pois. que a.s normas l'eivindicações 
tentadas pelo senador pernam~uca.no . pnr:leria. 
ens:..iat-as. com igual (undaniCitto , o Est:>•lo 
dt' :>.Iina .. ;; Gera·'s. t.; rottito ma.s longe tel.'ia.rn 
de chegar n:; poderes de Repuhlica em ma. te
r ia. de limites tcrritoriues e desanuexa.ções, ~i 
todos os Estados. pelo orgão dos seus repre
sentante;:., Yies:-..em agitar essa. intempesth•a. 

· c:uesl.i1o de delimita.(-ões de tert·as . O proprio 
Estado de Per11ambuco teria de ver rectifica· 

· dos, c:tm 1Jrejuizo seu, os limi r.e~ em que se 
exerce pt•eôentemente a autoridade d(l sou go
verno. 

M:\S porqlle r.ind:1. hoje essa pre~ccupacU.o 
de divisorit" territ:Jriae;, quandc. a lei magna 
do pa.i:z: reconheceu os E~t.u.,~tJ~ c~m os seus li· 
mil:es a.ctua~s ~ 

«Cada uma. tht5 pl'ovincias formarit um Es
tado», diz a C>mstitn·ção Federal no ::o.rt. ~.·· 
E 110 art. 4"; • Os. J::sta.dos podem inoorpo
nu·-se entr11 si. sub·.lividir-sc on de~mcmbrar· 
se para :::e a.nncx:u• a. o:1tros ou t~rmal' novos 
'Est"1\os, me.lianw ;, ;l(·.quiescencüt ci.as respe
cti >';J.S asse:abléa~ legisla ti \"aii ern duas ses.;ôes 
an nuacs su~.:ce.'i'i ms e :tj 'prc•va.ção do l)}lt· 
;;r-es..•;o N.~.ei:.Jnal. » 

Logo. aitl'i~ a •i:nit;.ido que a$sistisse l'tiZiio 
hi~;torica. ao E;;tado de Perna.mbuco. o que 
uiio iestemunii:\JU os document~. !allocei•ia. 
com petcncia. ao Congresso pa.ra decretat• por 
~i Sti a. des:umc:mçiio do territorio de um 
:r:stado para. ligal-o a outro. . . . 

Se tia. pl·t~ciso que as :h~mb!ea..~ le~Js!ati va.s 
dos Eshdos de Pernambuco e B;~ht::t. aceor·
da.~scm. em ttu :.\~ sessões consecutl\·a.s. n:• P<l.l'· 
tilha que o Sr _ senador Bal•ba.lb.o pl'etentte 
levo.r <~ ca.IJO p3!v simples \'Oto do Cong-resso 
Nacional. 

Faltandr>-lhe. com1) falta, es;;[\ :1.CCJ.Uiescen
cht pt•eliminar o pl'nje.::to do representante 
pei·nn.mllucano ê eddetlt;emente inconstitn
cional, e ter.\ no pr.)pl'lo Seaarlo o mt·~recil~o 
insuccesso. como ê <le esperar. da sa.b<-:dorHl 
e ti.<l criterio ,\.,ssa iHustt·atl<\ corpoJ"<~.~.ão. 

Confiando na justiça. que e5cu·la a causa. do 
nosso E;;tu.drJ. protestcm.:ls t:.<dil.via con1.r::1 <~ 
inicío.tiv:> do íllust.re t·epr<".s<:mtn.nte de Per
nambuco, g-ran~me.n te a t.tent.o.tot•ia. d03. no~sos 
direit-JS e da l~i fundameuta.t do paiz. » 

A pagina. 14.0 do volume V das M~orias 
l[á lo1·ic,;s da Bahia. do coronel IgnaClO Ac
cioti, encontr:J.-se a. seguinte nota que muito 
':ontt•ibuir;i. para eluci<Ja.r o direito que tem o 
E$tado \lU. Bll.hia sobre a antiga comarca. do 
l'ÍO S. Fra.nci:>ca. 

. « A com:~.rca. do r io de S. Francisco, se
"Undo sua prítn9irn. organi~a.ção. começava. 
PelO sul da contlueocia do l'ÍO Ga.l'inhanha., 
lnnite septentriona! d;L villa. do Salgado. e 
tet•rninn,va.ao uorto M fazenda. SObr·aG.o-Vel)lo, 
ab;\ix:o d:~o villa. r,e Pilão""·Arca>lo, tendo a ex
tensão de 154 legna.;;. a.o longo da m.a.r•gem 
occinent.1.l do rio que lhe empresto. o nome, e 
50 na sua maior lar<>ura.; li.mit:J.va. a. leste 
com a. antiga. coma.I:C.<l. de Jacobina, ao oeste 
com as provincías de Goya:~: e Pia.uby, e pe,·
tcncia o seri. te>T1"itorio <t dil-atada comarca de 
Jncobi;w, da qual foi separada.. e reunida ~ 
do ~ertiio <le Per•nambnco, crea.da. por a.lva.ra 
rle 15 r,e ianeit'O de 1810, até que por outro 
nlvarU. de. 3 de ,junho de 1820 foi de5rnem
llrada. de~sa comai·ca. e eleva.d2, a idectica ca
te!!oriu.. sendo Sl'li primeirO OUvidor · O des-. 
enibargado1• .!oito Garlos Leitão. 

Os movimeo.t.os revolucionarias. occort•idos 
no. capital C.e Pernambuco em 1824. fizeram. 
com que. por decreto de 7 de julh~ do 10esmo 
anno. fos~e tcmpor:n'lamenle umda. ~ pro· 
vincia dP. Mi ll:l.S·Geraes, sendo entao no
mea·lo para. ~u ouvidor o. desem_bargador 
~nauel Jo:wurm de Cerquetra. e Stlva., mas 
tor~ou por decr-eto de !_5 de ou tubro .de l~ 
:.1. fic.'l.l; p~o\·i:;ol'inmente mcorpo~-a.da a J?ab~, 
emqna.nto não se procedesse a Ol'ga.msaça.o 
d11.s provincias do imperio. 

Por det~rminaç:ão imperial , em port:l.ria da 
See.ret..'l.1'!ft de E~tado dos :'iegocios do Impel'io 
expeliith em ~S de a.go~to de 1824, deu dous 
deputados à I'epreseo~'\çiio n:~ciooa.l,_ e sus
citou-se :1. obo<etvanc1a dest...'l. determma.~ão, 
em outt·a. po•·t.-ria de 2.::1 rl.e _:1.go~to .de lb'25. 
dir igid:l. ;1.1) prc:<ideut.e de Mwas. Geraes, em 
resposta an seu otncio a tal r espetto, de 20 de 
julho do mesmo a.nno. procedendo á apura~.ão 
de igual numero -de deputados, e a. da. llsta 
tl'i jllice par:~. 11m sena.ib>•, na cabeça da. CO· 
tn:\l'Ca. dependendo po1•ém i!.a assembléa. ge
m ! o r.eclrci;· sol.lre a votação, com que devia 
~~ mc;ma. comarca c.rlncorrel' pat•a desigç.~r os 
membro3 dos con~lhos do governo e de pro
vlncla.. port.:r.ri<~. essa. ultima. que ficou. de 
lHmhum em~ito, por assim o resolver o corpo 
legislativo: » 
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Eis as patrioticas i ndieaç:üe~ votil.Cla.s peias umr\ d<\S ramaras do Congresso Nacional um 
•luas ca.sas c.a :\ssemblt~<t Ger•J.l do E-t:•do: telegramma assim concebido : 

Camara do.~ Deputados 

« Indicamos que a Cama1·a. ;1dopte <! envie 
:1.0s tres organ ismos que constituem o PO<l.er 
L<';,rislativo Federal, ·repre,enW.os pe!Cl Se
n:-.l.to e C:-:.mar~s Fedet';\es e pelo Prcsi~.entCl 
d~• R<lpublica., a scgulnte mcção : 

O Senado Bahinno, em nome do povo que 
elle represem.a, r eclama vossa. patriotica. e 
legltlt)1::t acçã.o pm"O. que seja re~peitada a in- · 
tegridu . .!e do territorio deste Estado. amea.
çad,.L por um projecto inconsti tuciaual, in i· 
ciadrJ· no ~enado Federal, o qual, desmem
bmnrlo va.:'t.a. zona. r! a Bahia para reunil-a a. 
Pernambuco. tcm!e a perturbar profunda
mente as reln.~lies ('ntre dous povos irmãos. 

O ~ena<lo l3ahiano nestil. emerg.•ncia confia 
na alta saberl•.:ria. dos illusr.res orgãos da so~
ran ia nacional. 

Paço rlo SenadiJ. 23 tie j ulho de 1804.-.-iu
lf"·~'o· F.-rwça. - 1'ftrocloli ndo. - Dr. illa?1oeZ 
:.húonio .;u'elgaço.- Dr. Bomcio Cc~ar. 

Telcgrammas 

:\ Cam:>r:l. dos D~putados !ht Balda. em 
nome d;w glorios;~s tradições <',este Est.a.do e 
ria l i h~:J,'ade , t'.o .po\'D ·que o constil ue e por 
w•nt."'•'.c expres.<:a. I'OncorJ•eu l"1.:·a n. sn:t orga.· 
nis;\l;ãn íTJdependente e anionoma no ciín
C(1rr.n h:J.rmonico dos qun fiJrmam a. União Fe
dm'tll Bt•azileira. protestando c;:,ntrll. n t t>nr,-.
tiY:l, tl•; PJ'ojecto rlo senaf,ol· João Ra.rllalho, de 
:vliw'ic.w ao Est.3/o de Perna.mlmco. mais r1e wn terço de t<)rz•itorio dt'.stc Esb·1o sem previa 
••cquiescr>ncia •la.s assemblêas Ie~tislati >as dos 
d~·1lS l~stados. a que a.~···cta. t:to ~a.•e .aitet·a.o I O Tnstit·1~tn Ili:ç.to.'·i_co dc1 Bahia , erri\resiJosta. . 
~·ao. porattenta.ra um tempo contra a mtegl'I- ao telegramm11. on·1glf.o aos seiHl<k•res e depu
dnde e •m tonom ia •1a Patria Ba.hiana,con tra o 1 t:ulo~ l;a.h ia:w~. prot.estan do contm o tlesmem
expre~so,d ispositivo doart.4 do Pacto Federol bramt-nto ~,o te~-ritori o da antiga camarca ne 
Brazi leiraecontro. a vontodesúberan:t do povo I S. Fmnc·isco, em discu~são no Senado Fede
bahiano, con~cientemente amrma•'a na sna ral, recebeu o; seguintes telegrammas : 
~on .. stituiçã.o OP..2 dP.j~l~lO de l S?! .que e M~g-~a I «P~.:::'n~em p:o.iecto p.rimeirt; oliscuss~o nlio 
C.tl ta~esuap~Jsoual!da.de polltw:~ .e a mam- t<•m tmportanc ta . H:wendo alll elemr·ntos ou 
f~tao;a.o •~ mal8eloquente<l? umdade all~otu~n. docuin~ntos ~obre qu e:::t..'i.o, per:o m~n:larem
emque elle s~ acha consol ttlado e robustecir:·.IJ I me. Acrcuito projecto n·' o ptlS:Sal'á.- Ruy.» 
pela comunhaq de direitos, de intetoe.;;s,.,s. drt. I . 
!llcilidftd.e e cummuuid.<1des de todo o _genero, 'I . « 9nmbati projecto Senado_; J>rimcira. di~-
lncluswe os !]Ue (iecorrem de ideuticla<tes pl1y- cus;;;to JKlSSOtl :peq1~epa l_n:norta. _dete~encJ_a. · 
Slr:\5 e na.tu:racs. coneer·Jlentes ao t;n·rit.?rio e a.utc•I' : s<>g-und:>. ca.lllr.t. Espero YJCtOrJ:l. dl
o clima, e ainda pelo culr.o ua gloria do:~ sem> reitos Bahía.- Virgifio Danuuio .» 
maiol'CS de que tem ~i~.o bm·ço e honra . . - • -~ · · · d' 
arptelle pPdaço dA territorio !Jaltiano. confia ~ «_~roJcc~,_r;cht•'\. ~~r~•J, ... uo_ l?rtmetr::t,. ·~-
~:m;;a de:>tl:l Estado ú. justi<;a.. ;j, ~;tbedo;•ia.. ao . cussu.tJ _Srnado, p11r .. c r ,Jt-:l.x~ .1h ~ttenç,to St· 
nn .. w.pclas in;,tituiçõr:; republicana:; (: · <\O ~;tat:t.r.IO~:. ~Jr~v~vciJnente ~:~ ter:L .approva
rcspcltt• pela Constituiç;1o Ff!<ler:d. pelos ~:ao deumt.t:>rt. _. caoo contra. r o nrt. ~mo.ra _o 
quaes se de\·em in~pil'::tl'. e de f1\cto se in~pi- trnpu::;~areJ YJvamentc cre_nrlo t~ru. procedt
ram, os org-iio~ rlo Po<ler Legislath·o da União mento ll!Ual t oda deput::u;••to bahmna .-Jlon-. 
Ferteral Brazileil':l.. te.ICfWO. ':'> 

Em Camar••.2:? de jun!Jo tk l89fi. - .lrthw· 
Ma.l'ilm i .-JO$(: Jl,SIÜlO. - .lfw·tinimlO de Al
,,.,.jda.-Adalverto G(<:'·w(wtTcs. - .4./>~wida .
Mal·tins /'fm·hosa. - Oli~:eim Porto. - L~t:'::: 
M~nd.I'.<. -Pfd>"O v.J l/osO.-.'t risti:le~ Tosla. 
flennano ill,;~s .-Jc<ll)'?.lim. Rcis.- l!enndiw> 
LcoTo.-.1ust1·ictimw de Carvalho. - fJMin.tino 
Fen·ci1·o .. - CtrperliJlO Lctce rda . - Law·i!l!lo 
Ne,qi.>,-Lellis Piedade . - TJ',·twcisco llukr7,n. 
-Sot<:a Damas.- Esmel·altlo Amh·q.lfe.
Sor<=~;"J. nrao. - Abnchant Co/dM . - O,·tatit.tnO 
Jfuni: . 

SKYADO 

. ,,~roponho que por intermedio d;;. mesa. se 
dll'l;a. ao Presidente da. Republica o a. cada. 

« ~.::ieate, contii'mo t(l)egrnmmo. ~Iontene
gro . Sautlaçües.- Jlilton .» 

«·E5tnrPmos firmes def~sa direitos 'Ba.llia.
Paul« Gtti'fltcr.,·<ie~ . -Dioa!J·!io cl<J Ccrqucü·a . :r> 

« Recebi cnm dignos collegas <'eputaçã.o bo.
lli<ttl<t >nss~; telegrama nome lnstir.uto Histo
l'icos sohre vrnjeto t.l~membr<>mento Bahia, 
apresnt.~J :o rec.mtemen te . Sen·ado Federal. 
E:;~e ro~>linrlro!-io a~umpto di~pertou Jogo a 
mai~ acurada a.tt.enç·ã.o. E' escusado Msegu- . 
1'3.1' q uc com \l~.te.remos com supremo esforço 
aquc:lla iojustll. tenr.ativa, claramer.te incous
tltucional, que traz romuto de rivalidades 
qne fraternidade nece~ri::t na f<'deraGào 
na~cen"W deveria ter a.fii.stauo do parlamento: 
- E duardo Rarnos.» 
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« Projccto appro>ado Senn.clo faremos totio O S1~ . A:\1sro DE ABREu-Niio sei bem. 
po~ivel Co.mac·a SUil. r0j eiç~o- - F'nmci.<co Sr. presidente, que eonceito liga o nobre 
Sorl7-é. » deputorlo a esta pala.>ra.-interYenção. 

.() Sr .. "-.nt..io A.IH·cu -Nilo fosse, 
Sr. presidente. o compt•omisso solf>mne e 
fonnal que hontem tGmci pemntc il. c~mut•a 
de r efutar os coneeHos e <t> propoo;içccs enu
meradas rlesta wihu na. pt~ lo nohl' P. c!Pputl:ltl o 
o Sr. Pires FC!'l'eir-:t. a r~~P''ito ch~ poli tica tlo 
:&<t·1d0 flUe ambo~ representamo>, eu certa
mcmt•J desistiria da p;tla. vra. 

LendQ boje n di~CU"SO do nobr e deputado 
publie<tdo no D i(wio do Ca:~o;·esso. rcc.,nlleci 
que qna.nto pudesse clependei· de t:>~fo1·çn. tle 
logica. c de a rgumentação para comhntel-o. 
jamais poderia. a :ttingir ao q ;:c de refutar,,ão 
ao proprio discurso nelle me..~mo S2 coutérn. 

Nunca. vi re.>poM.3. tiio completa r. tão cal):ll 
como a. que o nobre õepUta(lo infl1:,:í11 'l. ~i 
mesmo. e ~t·eia a Camara quP, lc:·•do tal 
discurso. si l ameniE·i que o nobt'e depu
t!l.t!o. dê>se-se ao 'nglo:·io tr;ünlllo de pa
t rocin;tr uma c:.>.us1 t;"io má e tão indefen~a
vel, por out•·o lado. rego;ij~i-me por >er que . 
atr~vés dos e;;forços emp1·egado~ para desfi
gurar a realidade d<~ sita<~.ção politicn do meu 
~!ótado, ella apparecia tal qua.l é, cü:n todo o 
seu c01•tejo de attentail.os, de crime.;; e •1e vio
lencias. 
s~ ·. presidente, ao ver o nobl·e depllt.vlo 

o Sr . P ires Fet·reira. as:;omar n. t ri bona, 
:l.Creditei que S. Ex., pesando de\•idamcnte 
as responsalJilidades inherentes ao m:l.nd;tio 
que o partido federal piauhr ense lhe conti:tra.. 
vinha reclamar do governo pl'Ovidencias no 
sentido de faze1• ces:;ar a :;ituaç-;io an<"m:\la. 
em que se acha. o Est<uJo . 

Recla.ma.r provilloncias 1!1) Govet·no. dil!,'O 
mal, Sr. presidente. porqne e doutrin:\ cor
l'Clltl.' que fa.lt:.~ :111 Go,'ei·uo central compa
tencin. para. interferir no circulo uo:; nego
cios es t::tdua.es. 

O Sn. PmJ;;:; FERm:mA-~Ia.s o nobre de
put.1.do lanç:t mào dt:ossc meio. 

O SR.. A:-o.:Isro TJ~ Alli:Ec-Não, Sr. pre· 
sLdente, o nobl'c d;.puta.do nii•J p:•cli u intet·
venç~io. a o con Lra r· i o de~co 1ot•í u q tH: ~:lia .b 
existia. uo facto <:le a!;runw.s nomco.çij~$ t<Jittts 
pelo Governo Feder:ll. para o m••u E$tal}o; 
intervenção. denunciou o nob:·e deput::uio. 

_Jlue. tin1l3. pm· fim <1.;Joiar o mo•·imento, a 
- t·éacção -potitic.t qne hi iniciou-se corno in

tuito patriotico de comhLte:· o Governo e o 
p:l.l'tido Ilf'SSOlÜ e olrg-archico que. i somb1·a 
·uo p r:;stigio mora.!. do cenv·o, com o seu tlpnio, 
a sun. to!era ncia .. e a sua cnmplicida.•le p rl:\
tendia ava:>sabt• os uestmos pol iti-·os t',o 

•. 
· Estado . 

0 SR. P IRES F ERREIR.-\ - 0 Sr. deputa•lo 
sempre l>restou ;tpoio <t c ll.e, 

A inte1•vencão ele que S. Ex. cogita e r.ne 
é.ennncioa dC$t:l. t.•i.buna. como um attenta.do 
con~ra a fcde;·ac;:"io, com certerza. uão é n. 1t :t 
Con~tituiç:\o Federal. E' urna. intervenção 
no ,·a, original e -'ui !JC11e;·is. 

Sim. St•. presidente, porque não com
prehendo que se po~~a dizer Qtle o governo 
da. Un ião esta in leevinclo na O!'bita da. admi
nistraç.lio e;t.'l.(iuai, perturb:lndo-a..quando no 
exercic'o do attribu-ições que n. Coostiluiç·no 
pri,·:ltivarni'nte lhe confllrin. demit te e no· 
mein. empre~rlo~ rl:\ sua conti:Lnça e com a 
sua r,•.sponsnbili•h<le par>~ repa.rtições que 
l he s:lo exdnsiva.mente subord ina.das. Com 
qne tlil•eito arrog:t-se o governo do Est:J.do '" 
roL<~ão de tl:;ca.!is;tr_, superintea·~er e dirigir 
o go1·erno fedetal na escolha. rio pessoal para 
os ca1•gos e scrvlç•o> da. União 7 

Qae tem clle que 1·er com o emprego d;\ 
fJcukl•tde de nomear o demitti1· runcciona
ri< s . exercida. mui to leg-a!. legítima e con
sti tucionalmente pelo unico J>Oder comp~;
tcnrc para íitz<'l-o- o Poder Executivo F e· 
dera! 1 O nobre deput:v~o niio quel', Sr. 
presidente. a inter~·enr;no da. União. nos ne
goc:os peculiares do Esta.<lo, mas quer cou~a 
semeiha.nte ou peinr, quer a. int~rven~ã.0 do 
g-,wel'll:tdor 110 Est:tdo nn. orbit:t ths :l.i.tribui
çüe' pt·ivativas do Po:ier Executivo ll:~, Re
puhlh\! 

0 ·n.. PI RES FlmREIR.-1.-N50 ~poi :U)O. 

O Sn. A:o~t;;to or: Amu:u-0 nobre deputa/o 
quer qno o ~O\'CJ·no ti<~ Goiiio l'Steja .-~ mercê 
ot:>..<; ot·•'.ens. das ins!Jit'a<"l"tes e dos inr.e1·esses 
r\.) ;;ovel':to do Est:ulo ; q':e não tl!nh :~ auto
nt'm irl. n:~ e~col it:\ dos ~m pre;;a.tlos fe<leral!s 
rlaos l'<•pal' tíçi:I<'S loca li:;Mla~ no E~tado : que 
ncmhumn. r omençii.o, nenhum u.cto, por mais 
insign ificante qr:n seja, po~sa se1· pru.ticado 
])(:lcl ~,J,·erno d:~ Uniáo, sem o pl,cr:l, sem n 
nrquiesc~nci:~ p1·evia. l'em 3. e:;m.mpilha do 
:l;overuo do E;:t:L·'o : O nobre rleputado quer. 
~r. pre~idente. quo o fuuecio11~1ismo f ·del·al 
s~ja 11m simpl··s prol••ngamentf.l do runccio
nal isruo est•HluaJ, sobre o qual o grwerno do 
E$tad() tenha o dirr;ito rle vida. e de morte. 
que del!e di;:l?unha. a. seu t:l.hnte. !orçando-o 
pelo temor a obedecer-lhe cegament e. quer 
que e>t.e funccionalisml) seja uma. simples 
roda d:1. terrível m:l.cbim. eleitoral que elle 
vrg-anisa. e mi\ntem á. custa. dos catres pu-
IJ!icos . . 

Qu:tlqu!>r acto do go"'"erno federal qne 
toque nest.a. bern moo~dêl. engre;;a.gem ad.ní· 
nistt·a.tiv:~c, sem prévia audieacia rio governo 
do li:staAlo. é u m attent a+o a Constituiçio_, é 
um crime conti'll. os princi~ios Cederativos, 
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e uma intervenção do centro nos negocias 1'· escriptura.rio da Alfaddega- Emilio Ces:>.r 
l'stad.uaes! Burlamaqui. 

Do forma, Sr. presidente. que 0 nobre Na re~:).r~('ão_ dos C?r~eios_ foi demittido o 
deputado que acha .uma co usa ille"'itfma conta.do1. nu.o_ e~tando ate hoJe preencludú o 
at.tentatoria. rla. autonomia. do Edado: inter: 1 ~eu lagar e fo1 nom~a(1o para o lo.~ar vag-n de 
vençiio do poder federal na esphera dos ne- the_sourerro, per nao . tel-g acce1tado o -~rl
g-odos estarluaes, ac11a. muito n<Ltura.l, muito m~1ra uomea.do-um c1dadao da ID<\101' l,_.o-
logica, muito legitima?- intervEnção do go- neJdade .. 

1 
. • , 

verno rl_o E>ta.do ni'l. orb1ta. das att.ribuições ~- .. _so . E mars nada . .1 • _ 
mais simples, mais esLrictamente J.Jl'i>:J.tivas Em r!gor, ao todo a gr:J-n~e mtervençao 
do Poder Executivo Federal. E' a. unica con. denunc1~d<L pelo nobr~ deputado, como at
clusão que se póde tirar das pahvr~ e con- tentator1~ da. au_to~om1a do Estado, l'esume
ceitos do nobre deputado que, nos a.rrou.bos da se em du:~.." dem1ssoes : uma,- no,. d~part~· 
sua imagina.,~~ o. desc.c'l.hiu em um verdndeiro men~o da Fazenda, outra-no da \ wçao. V e) 
perigo para a fedt'J~ção no simples facto de V: E.X,~- Sr. pres!i.lente, que a clluva de -~e
lta.ver o governo fe,1eral ntJrneado e demittido ro1sso~, 3. que all~de o_nob:e deputado exJ:,te 
dous outros i'unrcion<crios da sua confiança.. somente na sua 1magmaçao. 

. Quanto,-<WS « alguus lagares desdobrados 
Ao con~rar\0 do nobre de~utad~: etl J!ens~. par:1 cúntent..'l.r n. mais de llffi pretendente » 

S1'. pre~Jd~nte, que o per1go na~ e~t~ ali!. não foi mais feliz o noln•e deputado. 
que_ o des>I~t~amento e a. desoa.uraç.Jo d~ E~tes-« alguns log,I1'€S» reduzem-se a um, 
re,!pmen Psta JUStamente nas pratJcas que ~te simplesmente a um. o de fiscal c1as razend~s 
h0JC se te~m adop~auo, com fíra.ve preJm:r.o arrendadas, por contracto, pelo Governo Fe
!·~ra o serv1ço publicO l O pe~~:_t;o est<t _!Jre- deral ao illustre sr. Dr. Sampaio. 
~J;:a'?ente no governo da ~n~ao des~OJar-se O acto do llon1•ado 1finistro <.1a Fazenda em. 
contmun.mente _dos ~eus <irreitos de livre es· "\"ez; d.e censuras e, ao contrario, digno de en· 
colha do funcclOnahsmo federal, para tlal' a comios. 
sua acq_uiescencia ás exigencias, imp_osi(:ue~ As fazendas arrendadas pelo Dr. Samp:.1.io 
e capnr!hc-~ des~u:raso.tdos da polmcagem abrangem os antigos depa.t·tamentos do Ca.- . 
local; o perr;;o e:;ta e!D _ querer-se converter nindé. e de 1\azareth que sempre tiveram ad
n_s secret:n•Jas dos mJ_msterlOs feder<~:es em ministi•ação separa.da. Situados em zoua.s dif
s!mples >UCc~rsa_es, !!leras chancella.rJas das ferentes, separadas as fa.zenõas que osconsti
vontades e md1caçoes dos go,·ernos esta- tuem por longas distancias, tornava-se dif
duac>. fiei!, smão irupossivlll que o trabalho da fis-

!vla~. Sr. pTesidente, que factos t~dduziu. calist1ção do contracto, a que estão sujeitos, 
que provas nos trouxe o nobre deputado de- fosse f~::ito pot· uma só pessoa. 
uron~trativas de~ta intervençi1o do Governo Atte[Jdendo a esta círçumstancia entendeu 
Fede1·at na poli1;ica do Estado, em nosso fa- e muito acertadamente o honJ•ado Mintstro 
Yor e contr<t <J.S victimas dos situcionistas 1 ila. Fazenda nomear um fiscal para cada. um 

A Camara vae pasmar. S. Ex. compen- dos antigos ue[}artamentos, recalündo estas 
dion-as todas e~n um trer::ho do seu dis- nomeuçues em um t\os cidadãos da maior im
ctnso em que lleclar<~.,- assenLadu. a inter- portan.;;ia e respeitabilidade, chefes politicos 
veuçã.o no Estado-a~ demi~ões tle emprega- de gi'a!ldo ptcstigio, e \'et•dade, mas que por 
dos pulllicoschoviam, que os que não podiam isso nii:o deixam de ter a cap;J.cida.de neces
,;cr dernittidos eram·rernovhlo~ e que alguns saria para desempenhai-os com a maior isen
!ogn.res er:~.m desdobrados par.\ content;J.r a -;·üo e tOdo ]lro>~eito para a causa pu!Jiír.a. 
mais de um preteJJdente. Relluzil'.:l. ás suas justas pi'Ofloi'içuc~ o. ln-

Sr-. 11resillente. o E~tac~.o possue as ~eguin- tcrvenção fctlerJ.l do centro n:~ politícu. do 
t<?srepa.rti~:iies fer'eraes : a Delegacia Fis·~al. Est,adu, passemos a ouiru êiSStunpto. 
mt capital o Alfandega, na Pnrnn!Jyba, ~u- A situa.~ão pohticil. do Estado prr.sente
l•orrlinr~da~ ao Ministorio da. "F'nzcnda e as re- mente e est."t, St•. presideate, de utn hHlo o 
p~rtições dos Correios e Telegrapl!OS sullor-~governo tol~rado por alguns dos poucos bons 
rlmndas ao MinisteJ•io da. Viação. A mud<tnça e gcnuinos elementos l'ederaes, mas formando 
(l_o p<:.';Sool operad;;. em 1.od~s css<tS dependeu- o :;;eu ponto de apoio nu. forç.'l. o no elementv 
~~a~ do C:ionrno centr:1l, roi esta : - u 1'' Gs- pu1·ameHto o!llcio.l quasi todo entregue <A. 

Cl'iptorario da Delegacia. commissJonado em advel'~arios i:l tr:.1.nsfug;as, co.udatari>Js tle to
ehefe da. Jne.>m<l,-Antonio ~l:m.JUe> da Costa., do~ <s genet'Os; do ontro-o partido fedl·r~l 
toi transferido p:•l'a a Alf;~ndega da. Parna· ~('llUil;o, os (llementos politicos trar.icionaes, 
hyba., sendo nomeado para preencher o >eu Jortes pelo pr!:'stigio da. thmilia. e c.la for.
logar o lo escripturario da Alfand~ga- Lu i~ tuna. 
Lucas Ca.stello·Branco. Um3. vaga de 1" escri- Este In~rtido, Sr. Presidente, vem dos pri
pturario ?a Dcl~gacia, foi preenchida pelo meiros dias ch Republica. Elle formou-~e. 
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para <J. l~cta. e para resistencia no~ r1ias af!·ros 
de ostracismo, durante a <~daumstração do 
:primeiro gove,'nador- nomeado pelo Provi
sorio. 

EU e fMmou-se pela cnncentra<:i'lo da q uasi 
totalidade dos elementos do antigo partido 
liberl>l. clletlados pelo Senadm· Tlteotlo1·o Pa· 
checo, 1\os demittidos do antigo p<~.rtido li
beral chefiados pelo b;wii.o rle Urussuhy, 
dos erementos re].iublicauos, cltefiados pe'l" 
Dr. Nogueira Pal~tnaguá. 

Foi o partido que elegeu os representantes 
do Congr·esso con~tltuinte. que elegen os 
a.ctua.es Presidente. 'G Vice· Presidente d, H.e
publica, qne apoiou ::;em restricções a. politicn. 
do furioso Marechal Floriano Pei::íolo, que 
nomeou represent.J.ntes ã. c .mvenç•ão (tO Par
tido Repuh!icano FederaL que orgauisou con
stitueionatmente o Estado, qne tem tid0 até 
hoje a. responsabilidade dos seus destinos, que 
elegeu os a.ctuaes repr.•senü.ntes desta. Ca
mara.. • . Foi este o partido, S1·. presidente. 
que elegeu e apoiou dedicada.mente o ex-go
vernador do Estado. 

0 SI~. P!H.ES FErmElRA-A].'lOlOU e aimla. 
apoia. 

0 SR. ANISIO DE ABREU- •.• até O dia em 
que se pretendeu confiscar-Lhe a. n':!tonomia, 
reduzil·r) á posicf\o de mero instrumenw rle 
ambições. de odios. tra.nsformal·o em partido 
exelusívt~mente pessoal. 

Desde então. Sr. pre.,illentc, começou o pl'O
cesso summario das eliminnç,ões. 

Toél.o o suspeito de nfio obe11ecer servil
mente a senbil. goveroarnental era conside
rado um elemento verigoso. posto á margem., 
ellminado, posto m~:l do partido. 

Não era !Mer.:tlque sempre o fora. desdP o 
inicio do pm·tido quem o servia com dedi
cn~:ão e lealdade quem a ellc cS'·<Wa preso 
por tradi~tl€8 e pO'' princillÍOs, mas quem o 
·go~·erno qucl•ia. que l'l.lsse. us v~r-dadeiros :.z:e· 
num os Iedtlrae~. (•5 elementO$ 1or c~s e resl:s· 
tentes que o al!cel'çav:lm desappa!'eci:tm asso· 
berba.dos pela avalanche dos transrug:ts e 
adoenticios vintl os ~~e to· la.s a.s proceuencias. 

O partido perdel'a p<J.l'a o governo que elle 
escolhera. e Sttstentera nos momentos mais 
diffieei.S a sua verdadeira caractel'istica. EHe 
fazia. e desfazia federae5 a seu t;~l::mte. Ami· 
gos de todos os tempos c1·am declarados ini· 
migos e 05 adversarios de bontem eram ar· 
vora.dos subitament~ em .fieis e de·:licados 
COl'l'elirrionarios. E' este ag1"Up:1mento artifi
'cíai. composto de ele:nentos heterogeneos . 
recrutados :í.s p1"~5S;J.S e indist.incta.m~nte em 
todos os arraiaes, agt·upamento sea1 base, 
sem consistencia, ~m trad1ç6es que :serve 
de -ponto de apoio a.o governo ~lo ~st.:l.do .c 
que arrog-..\-se o titulo ll.e P<n'tltlo h.e:pubh· 
ca.no Federal, do meu Estado. 

Foi p:ua. exterminar a dictadura 'intolera· 
vel desw grupo, a. olyg-,m:.•llia que pret&ndia 
:J.vassa.lar O$ de~tinos políticos do meu Estado 
que t?dos os àÍltig~s e valiosos elementos que 
coastJtuern o pa.rt1do federal genuíno, repa.-
1'adCl::>. momentam~:1mente cong~açaram-se 
fundil•am-~P. ' 
~nem eu digo noviua'1e, Sr. presidente, 

a.ftira~:J.nd.o q11e o ex-go"Vernador não nodia 
ter o prr~tigio que o nobre deputado lhê em
presta de~de que. divoJ·ciou-se do pa.1•tido e 
dos :unigo~ que o elegeram e o apoiaram. 

E de onde lhe podia advir este prestigio 1 
V. Ex. sa.b~, St•. prPsidente, que n prestigio 
:político resulta ,-ott da fâ.mili:L numerosa, 
ou da fortuna. ou da intelligencia servi1la 
pela actividade. Ora., por mais que o nobre 
deputado queir•a endeosar o ex-governador 
não será capaz de alllrn.ar que elle possU<\ 
qualquer desiu predicados. 

0 SR. PIRES FERREIRA-Governou com O 
'P:l.l'tido federaL VV. Exs. separaram-se delle 
por causa da organisação do. chapa. 

0 SR. ANISlO DE ABREU-E si V. Ex. 
souber, Sr. prrsidente. que a este partido · 
adllerit·am desintet·~ssada e eathusia.stica
mente políticos outr'ora retrahidos ou nos
>os :\dver·s:i.rios. da. estatur;;l. de Deolíndo 
Nunes, de Thoma.z RabeUo que ~ymbolisa a 
unanimidade eleitoral (le um grande collegio 
e tantos out1·os de prestigio, de fortuna e de 
família comprehenderii. a desnecessidade que 
temos desta intitulada. interv-enção federal 
que tanto a.pavarou .. , 

o Sn.. PIRES FER'R.ElRA-QU~ll :~pt\VOI'OU! 
Os nvbres deput:J.dos a. solicitaram ..• 

O SR. Al'(ISIO DE Amu:v-... o governo do 
Estado. 

E uem se explica á não ser pelr) reconhe
cimento d;L -p;•opria ft·a.queza pela certez;• •1a 
de1·rota, o f<1-cto altamente significativo de 
l1a.rer v ex-governador uo Esta.do-appello 
lJal'a o nobre de-putado ... : 

O Stt. PIRES FERREIRA.- V. Ex. dirá. 
Depois eu responderei. 

0 SR. ANlSlO DE ABREU-••• elle que se 
julgavfl. senhor ab;oluto dos destinos do Es
tado, que tinha como cerb á sua. eleiçlio ' de 
se resignan1IO afinal. a acceitar um logar na· 
Sen>~do1',chapfi àe deputados que organisas~ 
:remos •le accordo. 

Sr·. presidente, o que o nobre deputarlo 
lamenta não ó a intervençã.0, ó a ausencia de 
intervenção ao Governo F'e•leral no sentido 
de colla.b~rar com o governo do Estado m. 
obra do aniquillamento e da pet'l.'egui~·iio do 
partido federal. 

O quo se queria, Sr. presidente, era que o 
governo prestasso mão li:n•te de apoio á poli
tica. pessoal que se implantou no tEsta.do, a 
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oly,iarchia odienta. que pretende dominal·o ; O SR. Axrsro DE AmtEu-lntrigas! M:~s, 
o que se queria era que a convenção íbgse oã.o e um facto a diver•geucia profuntJa. exis
cumplice do oos~o extermínio, des~c o seu terJte entre o nobre deputado e 0 gen~raL 
apoio mol'aL a nossa exclu~J.o aclnto~<t do par· Pires Fe~-reira? Não vaiu, S. Ex, á tribuna 
tido... desta. Camara contestal-o, Lldeodet> aquelles 

I) SR. PIRES FF.:lU"l.ElRA.- Kinguem os a quem elle accusava com justa vehemencía, 
queria. exclui!'. A chapa foi orgauisada pelos taxando de iuexactas us 8uas proposlçt'les, 
Clllefes loca.es. censurando a sua condncta. política, irmo-

O su.A1dsro' DE ABREu-Mas desde que isso cent•1ndo quem clle consi!leru.va. clllpado 'I 
não se conseguiu, que o Governo Federal e Os SRs. NoGcEmA P.uu.c.">;Ai?<V"-í.. E Pm.Es 
a convenção não se :prestaram a ser instru- FEam:IRA. dão a. partes. 
mento·s do governo estadual contra nós desde 
que fomos reconhecidos como legítimos re- O Su · A::\ISIO Dg Am{Eu-1Ias, Sr. Presi-

t d d 
dente, este alan. este prurido de zelar os cro-

presentan es do ver a ei1•o ·partido federal ditos no gt~nera.l Pire;; Ferr·eira, a. eineeri-
que estava sendo persegmdo e espe~inhado · dade desta soUcir.ude de bons SPntimentos a 
por amor de uma poli tica pessoal, bradou-!"• 
que se estava. intervindo nos negocias uo seu respeito lltdhor a aproreitaria o nobre 
Estado, levando a perturbação á marcha de deputado, não rletendendo-o de imaginarias . 
seu governo. offen~as, m•t~ collor·;tndo·se do seu lado, para 

E', sr. presid<lnle, que a situa.çã.o politica. combater aquelles qw:r tendo crescido a ~om
dominante no Piauhy. é toda ar·tificial ; vivia. bra do seu prestigio, o trahiram depois do 
da prestigio que 1be emprestava o governo e modo o m~is. indigno, pretendendo uzurpar 
a convenção por intermedio dos seus repre- os oeus du:·ettos e arnesqumhando os seus 

serviços. 
senta.ntes nas duas Casas do Congresso . 
. Sem elementos, estt•ibando-se sómente na Foi assim, Sr. Presidente, servindo-se do 
força ofilchtl, ella. tinl1a con•o certo que as apoio que lhe prestava a representação fede
violencias e fraudes que lã fizesse para ral e e~pecialmente o general Pire~ Ferreira 
vencer nns eleiçõos seriam aqui sanccionadas repito. qne o ex-governador do Piauhy, con~ 
e approvadas. seguiu montar a sua pol1tica. pessoal a ca-

A. macbinado J.'unccionalismo federa.! estava p1·icho. prevendo os empregos federaes de 
terrivelmente montada ao sabor do govérno adeptos seus, julgando-se depois de conser
esta.dual. Uma peça não se collocava,nem se ~arla. a obl'<t do a.nniquilamento do partido 
retirava. della sem n sua acquie:;céncia. fcderat ba~tante for~e para impôr ao go1•erno 

Por intermedio ila representação, especial· federal e aos ché1es supremo~ do partido. a 
mente do general Pir~s Ferreira. chefe do acceitaG~o do seu m:;.n.:hl a.b:wluto na política. 
partido aqui resiclente, o governador con- do Estado, com a exclusiio de todos os vel!Jos 
seguira, illudirido a sua boa fé, colloca.r em e sãos elementos. com a exclusão do general 
todos os lagares federaes pessoas da sua. Píl·es ferreira e dos seus companheiros de 
n.bsoluta contianÇ<J.... representa~,iio, de todos nós que temos man~ 

O Stt. PrR.Es FERR.EllL-1..-Kão apoiado. Pro- tido com o partido a 1nais ah>oluta. ~olidarí
te~to. Ogenera.l Pires FeiTeírn. tem bastante edade desde a. sua funda~.;.ii.o. O q_ue se queria. 
criterio e é bastante perspicaz JKLl'a não ~e em summa. ::-r- Pr~sidente, era que o gover· 
deixar illmtir... nn e a conven~·ã.o i"ú~~m cumplices. nuti~ no 

que bt. - instl'urnentos do üt~ignificante 
O Sn.. ANISIO Dg ABREU-.·. mas a que vem agrupamento que pret.e.nde o extermínio do 

este calor intempesti~o do Nlbre de;:.uta.du, verdadeiro pcu:tido federal do Estado ... 
esta. defeza. extemporanea. rlo general Ph·es 
Ferreira.. quan~o niuguem 0 accusou e pelo Mas, Sr. Prtlsidentr\ as interrupções do 
contrario 0 estou defendendo, dizendo-o vi· nobre deputado obrigaram-me a alongar-me 
ctima. da sua· boa te ? demasiadamente nestas considerações. Volto 

a occupa.I·-me de outros pontos do seu dis-
0 Sa. PIREs FER.l~EIRA.dâ. um a11a.rte. curso, e~pecialrnente dos grave~ conflictos 
O SR. A])."ISio DE AHREu-Sr. "Presidente, que o nohre deputado considera. insigni:ficiJ.n

me felicito, dou _parabens a minha fortuna tes, louvando-se nas su~peitas notícias que 
·de ter proporcionado embora inopportuna- lhe foram tran,mittidas pelos responsaveis 
mente ao nobre deputado este ensejo de fazer pelo sangue ·que alli se derramou ... 
estas ma.nifeste.ções, embora inopportunas e Na opinião do nobr·e deputado os respon
desca.pidas, de sentimentos favoraveis, de zelo sa.veis pela::; sceoas rle vandalismo do Ama
e interesse pelo meu iilustre amigo general rante, fomos nós que aeon~elhamos aos nos· 
Pires FeiTeira., · sos aruigo~ que Jtilo.deserLa,sem das urnas, 

O Sn. PrRES PEIUI.EIP...A.-Sempre as .fiz. !'oram os eleitores que commetteram a lou· 
Nã.o pegam estas intrigas •• _ cura. de não se submetter á vontade do go-
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-ç-ern!l e tiveram a. ouAA.cHa. de di~putar-llLe a 
'i~torio. eleitoraL .. 

Sr. Pteslr1ente. o nobre deputado declarou 
que o contilcto do Amarante foi o resuJt,~do 

.. do .odio existente entre du;ts poderos:1.s fa
milias que oe guerreiam tl;;ad:tlmente. Ntto 
n~go .e~ta. drcumsta.ncia ... · 

O Sn. Pmc:s FEP.REIRA- E;;timo ouvir isto 
de V. Ex. 

0 SR. AXIStO DE AEREU-Sou incapaz de 
negar a. verd:tde. ntn.s, Sr. pt>eSillent,a, em 
vez de attenuar a responsa!,i lid;J.~le do c-o
Yet·no, ainda. m:tb o ag~va. o conllecímeuto 
préçio qne se tinha · das condiçiies excepcio· 
nacs em que se havia de tra.var a !u(a. elei
toral na cidade o:lo Amarante. O governo co
nhecedor dos f<ICtos tm•ía c,·ita.do o conftic:to 
se nito quizesse pe!3 força. e:xtermina.r os 
:poderosos elementos que <\!li nos -acompa· 
nilam, si em -vez de prestar o-n.u:x ilio 'ta. 
força publica, o s<tbre dos polici:tes ao od ;o e 
á. sede de vinganou. dos seus a.migos,h.:>uvesse 
mandado para alli uma autoridade militar, 
alheia i;; di vergencias locaes. com or·dens 
$~rias 1:l ternünante:> rle 1na.nter a m·dern pu
bli~'l., de nã.o iotervh> no pleito. 

Mas, S~. prestdeute, em vez disso a força 
Ioi posta ao serviço do partido do governo 
por intermedio da autorida:ie policial que erl\ 
nm dos chefes deste P<H'tii.lo, cuja res_ponsabi
lidarle pelo sangue que correu não pódc ser 
negada depoi~ da demissão que infiiugiu·lhe 
o governo amigo, apenas teve conhecimento 
do contlícto. · 

. . 0 SR . Pm.ES FEHRElR.A-Isto mostra que O 
gover nador não interveio ... 

C Sa. ANISIO Dli: ABREU- 0 que se queria, 
Sr. presidente, era. veneer pelo-terror, era. 
conseguir- se que os nos'5os amigos se acobo.r
da.ssem e a.bandonn.ssem as urnas diante do ap
llU.rato militai', ·mas como estes não rccU<lra.m 
f,,i preciso o e;uprego das a,rma.s, a violtmci:t 
e o morticínio . 
~ão ha Cngir. Sr. presidente. do.:: pontos 

deste ililetnma: ou a. f<~rça puhlica sob as or
dens do Lielegado interveio e ;t demissão im
medi ata <lestu. a.uwrida.de foi um actll de 
_justiça, ou semelhante interl.'enc:ão não se 
deu e ;_r. U.ewis~ii.o elo deleguclo foi uma meuída 
iníqua, injustific~ve!. pouco abonadora. do 
cJ·itel•io do governador que a fez. coino hon
·tem tom011 pMente o meu hom·a.do <1migo, 
Dl':· No;;ueirn Paru.nagu.i.. 
. 1\:Io.s, St·. presidente, ~li.u vorda.dciramt:'ute 

ol'iginaes as theorias e os exped ieut~s de que 
· lunÇa. mã.o o nobre deputado para . declarar 
limpo de culpa e pena o go~·el•nador do Es
tado pelo sa.ugue que tingin ~ ~ecções elei· 
tora.es do A mar!\nte. 

E' as5im que V. Ex. declo.t'a- está. no sem 
di.scurso-quea.qui tenllo- _<,;que (St <J. a.~s-

t umado a ver os governos, sempre que se 
dito disturbios, re8ponsabUisar p~r el\es as 
a.utor·idades a que esti v.ll'ecta a segurança 
puhlica . 

E nestas emergencias os governos demit
tem, u5.o os soldados que interviemm na. 
luta. rnas sim a autoridade a que elle3 
estão subordinados.» 

Si eu !:!em CQmprehendo o· qué quiz ni
zer o nob1•e deputa•\o. Sr. presidente, aqui 
está. a. contissã.o, solemne, o reconhecimento 
incontestavel de qua u força. inter veiu no 
pleito eleitol<\l do Amarante. · 

Deu-se o contlíct.o;os soldados interviemm, 
mas o go'l'ernador nã.o os podendo demittir. 
Mmlttiui a nutoridude a. que elles obede
cio.m! 

O SR. Pnn:s FERRBnu -V. Ex. estã f•~
zendo cnstellos. 

SR. A~~:tsro nE ABREU- Si estou constru· 
indo castellos e com o material do nobro 
deputado. 

Estou. lendo as suas proprias palavras. 
estou tirando as unicas conclusões possiveis 
dos seus argumentos. 

~las, Sr·. presidente, o nobre deputado 
a.ffirmou ainda-está no seu dlscurso:- o go
vet:n~dor do Ptauhy, demittíu o ·delegado de 
pohcta. do Amar<tnte, mo~ti·anfl O assim a sua. 
d.es:>pprovae<'i.o a qualquer comtnoção :~Hi 
havida. 

Governos que demittem autoridades de cuja 
criminalídade não estejam convencidos so
men te pa.m da-r n.rrbas da s ua imparcial idade, 
qun sact•t tica.m o;:; seus auxiliares em ~at!s~ 
f;I.Çâ.o à. gritJ. dos i nter~dos, que responsa
biH~am :>empre pelos disturbius as autori· 
daties a qu~ esti. D.ffecta. a ~egura.nça. publica, 
pa.ra set•vi r-me das proprias provas do nobre 
•leputado, oxpl'essües ainda. mesmo qua.ndo 
dc:nn re::p::n1~ •bíli<l:l.de niio tenham este;; go· 
vcrnos. fõl(t.:l.m as leis da lealdade p-.lrn- com 
os u(lpo~itnrios d:~ sua. conl!a.nça, sito 1,'0\"ernos 
ioept.os. :~IJa.ixo da. posi<;ii.<> 'lue Ol:CUpam t 

Niio se (lemitte mna. a.utud•lade por con
jecturas, por hypotheses, por presumpções, 
p..·wa mostrar que se é imparcial. 

Demitte-se uma autoridade quando se· está 
convencido deque-directa.ou indirecta.mente 
ella e responsa.vel por qualquer facto deli-
CLUOSO. . 

A defesa. do nobre depntado·a.o govel'nador 
do ~stndo ú uma. defeso. compromettedo.ra . 
O govcl·na.dor l'lo E.stt~-dv demittm o delegado 
por que esta.v:J. convencido de que elle tinh<l 
t'€Sp:.msabilidaJe pelo sangue derramado nCJ 
Amar-,mte, 1le que elle não cumpril'a o_ seu 
dever e o delegado interveio por que obe· 
deceu ã. sep.ba. que lb.e fõro. transmii-ída. da. 
ca.pital-de vencer a to-~o transe. por q_ue en! 
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tendeu que a. força lhe tinha. sido enviada. 
p<.~ra. !!SScl fim. 

resistencia, ás fraudes. e violencia.s. do go· 
Yc:·no. 

A demí~sã.o :poste~or aos disturbios, ~ no
rneaK:W (,e 11ma. outro áutoridade pa.ra ·a.orir 
inquerito e apura.t· l'!l;;ponSàbilidaole$, todo; 
nó; sa.l,emos o que ::.i;:nifica. e que valor tem 
e::;ta. pr-widencias postllumas... para inoo
centaros amigos •'o gov~rnc: 

}lo.s. Sr. presidente. menos original do 
que est.a theoria uo nob~e deput:.1do q ua.nto ú 
re>ponsttbilid:.tde d:.~ autoridades uilo foi o 
ar"ument..> ue que S. Ex. se serviu par·,. 
m~trci1· que era impossível a íntervencão do 
"overuo nas eleições muni<'!iva.es do Esta.do. 
" V~j:\ V. Ex. a Jogi.::a. do nobre deputado : 
r, Estado tem 200 legua.s e compõe·>e .de 
31 municípios; a. 1brçn policial do Estado ê 
de !.'00 p ruças; esta forÇa di~tribuida pelos 
municípios a. ca•la um ~::.tbe um cont ingente 
de oir.o solC\a.dos e 4/10 : logo-não po·le d ei 
X<Lr de haver pa.z nas eleiçõe3 do Esta.d.o, por 
que nã.o ha for.,-.a. capaz de ofl'erecer rests-
tencia a 22.000 eleitores. . 

E não ftcou :dli o nobre deputado com o 
~eu r<J.cciociniu () a sua defesa.. O nobre depu
taõ.o dizem que conta com t :dog os elemen
tos do E-;ta.do: logo-não ha. a. quem espin~rar< 
de<Lr por que SS. EEx. são donos de tudo ! 

'E no eut1•etanto, Sr. presidente, qua.ndo se 
1lizia. semelhantes cousa.s da tribuna e eu não 
me porlen1o cont.er, declarava. que o nobre 
deputado parecia. esta.r ra.lla.ndo p ra. umn. 
c;~m<Lra. de beocios, S. ·Ex. convencido de qne 
es1.ava realmente defendendo ogovet·na.t.lor. 
ox;~perou-se e declarou que eu estava. a.11<Ü· 
xonando o debate e destoando; da :>m~ urba.ni-
1\ade e delicadeztt ! 

Pois, Sr. presieente. taço mais justiça a.o 
criterio do governador que o nobt•e t!epmado, 

Esta.distribuição uniforme do mesmo IIU

mero de S/10 para. tollos os municípios nii.o e 
exa.;::ta: 

Assumimos inteira. responsab ilidade dos 
nosso.il a.ctos. Apoiado por um ;;ronde, nobre 
e genet·oso partido, .. que ergueu-se ao nosso 
a.p:>ello, ii:emente de pat riotismo e de[licação 
par a. salval' o Esta.do da-; garras da. o!y.,.a.r
chia bastarda que o estava exploraud; em 
pl'O\·Iüto pessoal; não podemos assistir de 
lH'll.cos cruzados a.o sacrifício úe seus estô)rç,os 
e do seu prestigio pela. fmurle e pelt~ c::or
rupção.auxiliadll.:i pelas ba.yonetas da policia. 
A re.it<tencia fa.z-88 net:essaria e em todos os 
terrenos. 

A tbeor ia. que nos pt'C,.,i>n. o nobre deputado 
de que t ínhamos o direito de aconselh<tr os 
nossos ~migos que di~puta.ssem a elel"ã.o, 
mas uunca que resistissem, é i·rrisoria.. mas é 
a nt~ica que qua.dra aos seus ü:..teresses e as 
visias d o grupo insiguifica.nte que cel'ca o 
governador do Esta.o.lo. 

Concorrei às urnas, fu.zei todos os sacriti
cios para. obterdes a. victoria, deviamos nós 
dizer Ms nos;os amigos ; mas, si porn~nt:n"a 
o Go veruo quize1· impedir-vos de e:tercer o · 
sagrado di1'eito do voto, confiscar os vossos 
sulfragios. fra.udu.r as eleições, abs tende-vos 
de reagir, fugi, deserta.e, tl.eixae que a. fl•aude 
$8 cou~ um ma J 

Nilo I Sr. p1·esi:lente. A linguagem que fal· 
latnus aos nossos amigos é omra e é a se
guinte: i.de . ás urnas, disputa.e a. victoria 
a.t-ra.véz de todo~ os sacrilic!os, no terreno le
gal, mas resisti à fra ude. opponde a v iolen
<:ia, a força. armada do governo, a força. ;u·
ma.da dos cidadãos. Um governo, que se põe 
ti)ra da. lei, perde o direito a. obediencia e ao 
re~peito e legiti'lla. rodas as 1•eaccões. 

A. Ílll\'<1 e distt'ibulda de>i~ua.lmente por 
municípios desigua.es,segunrlo a importancia., 
a população, u índole c as necessidades de 
~cla. \lm. · · . 

Creio, Sr. presirlente, ter d ito o bast:mte 
para levar á. Cil.rna.ra a conv!Ct;ão de que fo
ram inexacta.s as apreciaçi'.es l\'J1t.Js pelo ·no
bre depur.ado a. respe1to da sitnuçã.o política. 
em que se aclla o Estado e de que. pens:1.ndo 
defendet• o governador. S. Ex . nií.o fez mais 
do que articula r contL-a elle um terrível ii
bello d.CCUsatorio. 

Pois e crivei que localidades importantes 
tenham o mesmo numero ·de praças para o 
seu polic'ament.o que Loga.rejos insignifi
~ntes '{ Nã.o, Sr. vresidente, este mesmo nu· 
me,·o de pni.Ça.S pa.1•a todos us ·municlpíos é 
uma. in v"'nção ~ invenç;"í.o inlellz do nobre 
lieputado. · 

O SR.. Pm.ES FERREIRA - Fa.llei por hypo
tbese. 

0 S~. ANI.SIO DE ABRIHJ-Ah! Foi pOl' hy
pothese. Então. pa.•semo!j atleu.nte. n nolJre 
deputado acredita fa.zer·nos granue dumno, 
•lizendo que fomentamos di~turbios nu Es· 
ta.do, . aconselb.ando aos nossos amigoii 11. 

Co....ua. V. Vll 

0 SR.. PmE~ FERREIRA. - Na opinião de 
'i. Ex. que é suspeito . 

O S;t. ANI.SIO DE ABREU-Pa.oso, pois, à 
outra ordem de considerações t endentes " de
monstrar à Camará. que o pla.uo de anniq'li
Lar-se o partido federa}. para sobre a~ suas 
ruinas ituplant.a.r-se o domirüo de uma oly
ga.rchia. pessoal, vem de longe, e fttl-o-bei,uão 
~implesmente com a.Uegaçõeli vagas, mn.s com 
factos positivos e inconte:>ta.vel;;. 

Sr. presidente, a maior r~istericia. que eo
contl'U.\'IL o goverM para apossar-se das urnas 
u t.ct· .:~·r\utit.lo o t.riutnt•llu tla.s ca.nd1d!l.tura.s 
odl.ciiUI~ ora. a autonomia. doi muuicipios, ·a. 

1 
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quem a. lei eleitoral confiara o destino das mentos primarias, mantendo cada um em in
eleições. . dependencia e co·existencia, e deduzindo a li-

A Rêpublica trouxe :1. carta de alforria ao bet"dade como a resultante d,, solidariedade. 
município esoravísado. No art. 68 a. Consti- O municipalismo aperfeíçoa.do em ha.rmo
tUi\'âl:i Federal prescreve, imperativamente, uia. com a illustra.~ão do seculo reeebeu no 
que os &tados -organísar-se-bão de fórma. a. fõro da sciencio. politica. a denominação de 
assegura.r a. autonomia do município, em principio {<de,·ativo. E' a descentra.lisação 
tudo quanto uisser respeito ao seu peculiar radical das forças. dos elementos e das insti
interesse. tulçõ~s. é depois a associação, a. federação dos 

Não deixou ao legislador dos Estados o di· i)tdit~idMos dentro rlo município. do munlci11io 
rei to de prd'erencia entre os mo~~os de orga· dentro. d_a provlncia- (o Cantão na Repu
nisaçã.o municipal ; impoz-lhe5 o molde em bllca. Sutssa, o E5tado na. americana. e no 
qu•) deviam vasal-a. cortou-lhes o arbítrio, Bl'"<l'Zil) da. prov!ndu dentro da. na.cão. 
ne,~ton-lhes o direito de escolh;t. . sr. pre~idente. a Ca.mara. me ba. de descul-

Entre os d11us unicos r~~i•nens de vida mu- par est.."l.s considerações theot•icas. Se! que 
nicipal coubechios-o da. tutl'lla. e o da plena eiJas são communs, rud imentares, que for
a.utononiia-adoptou o ultimo. unioo çompa- ma:n. o fundo m~is elementar do regirrien 
tivel com os go\."'ernos li'l"res e descentr;tlí- poltttco sob que vtvemos. Mas tenho neces· 
sados. sída.(le de relembral-as. para tornar bem ih-

Ora. Sr. presidente, a autonomia muni- gra.nta a violo.~o ostentosa., a posterga~o 
cipal niio e uma. creação nova, origina l, urna completa 1leste.s princípios no meu Estado, 
pala>ra. vã, uma de~oobcrta. extravagante onde a. autonomia dos municípios é uma ver
que exista simplesmente nos livros dos dou- da.deira utopia, imperando a.Ui o r c!!imen do. 
trinaríos ou na imaginação dos fabrieadores mais ferrenha e íotolera.ve1 tutella.. o 
de reformas políticas e socia.es. Não, Sr • 
. preside:ltl'. Ella exis:e cifectivamente, pra- O Sa. PraEs F.e:ltREIRA.-Não apoiado. 
ticamente, nos goveJ:nos livres. O SR. A:-;tsro l>E ABREU- Cons.,1.gra.da. na 

-E', dizem os publicista~. a base destes. Constitui'"ão do Estado e na lei orgamea. dos 
Não ha. governos livres com pode1·es loea.es m~nlcipios, a ~ndependencia. dos poderei.locae:< 

cSCl-a.visa.1os. Assim, quando a Constituição de1:t;1m de ex1st•r de facto com o a.t·bitrio em 
Feueral prescreveu de modo terminante e que o I!Overno investiu-se de superintender 
:po.;iti\"'0 que os Estados a respeitassem. fez e ti~calis:1r o seu exercicil>, de interferir na. 
obra de pl•evidencia e de sabedoria. Elle tinha. orbit(). dos seus interes~es privativos, mais 
diante rios olhos o que s;1o os governos lo- ainda- de suspendel-os, de annullal-os, de 
ca.es autonomos na Inglaterra e nos E-sados cassar-lhes o manrlato, de extinguíl-os. 
Unidos. a quem fomos pedir o modelo das O SR. PRESIDE:'\TE-Previno ao nobredepu
no'l'as intitu ições; em confronto com o que ta.do de que está. finda. n. hora do expediente. 
ella.s são na Fran~a e sobretudo com o que 
tinham sido ontre nús, meros instrumentos O Srt. ANrsto DE AUREU - Sr. presid~ntB, 
1ta Yontade uo ceutr-o, sob 0 regimen mona.r- mais <tlgumas considerao<ÜBS e termiuareí. 
cl!i<:o. Eu disse que lla du;>.s fórmo.s de governo 

E nem era possi\·el. Sr. presi(lentc. que municipal:-o rla. tutella e o da. autonomia.· 
outra orientação tivesse o legialo.dor e:onsl!- o primeiro inbennte uos go\·ernos cent ra.li.: 
tucional. Ha entre o regimen da autonomia sa.aos ; o _segundo, que é a base dos regimens 
e da. tutella. municipal o mesmo valor de se- demoerotrcos, o elemento vitn.l. a essencia do 
paração e o me~ mo gJ.'Ó.o de di.fferença que sel(-gouvemcmcnt' a razão de ser dos .-.overnos 
entre os governos unita.rios , centralisados e democr:~.ticos. « E' na Iiber.dade connnunal," 
os governos descentra.lisados . disse Lasta.rria. que reside a força dos povos 

Um regimen e a. negação do outro, o que livres. As iostitnições municipaes são pt\ra a. 
e3te comporta repugna áqueile. A tnteHa é liberdad~ o que a.s escolas pl'imttrias são para. 
inherente, é elemento baixo da centralb:J.çã.o a sc!enci&. » 
como a autonomia o é da .desce~tra.lisação, Anniquilal' estes centros de r~istencia., 
dos governos federati>os. Não declamamo;;. escravis~tl-os, convertel-os em merã.S uni-

Faliam a nossa liguagem todos os oraculos dades administrath·as, sem autonomia poli· 
da sciencia politic;J. moderna.. Um delles e tiea. e fiuanceii·a. t'oi a. aspiração dos go'l"ernos 
·dos mais comp;..tentes, o Sl'. Tt1eopuilo Bra:,ra, absolutos. 
resumiu em admira.,.~! syntbese: « póde hoje Mlls. Sr. presidente, V. Ex. já. me a!\vertiu 
a. ~:ciencia. da ltistoria. formulur cóm clareza. o de que a. hora do expediente es? finda. e eu 
grande principio :-sem a !\herdade tucal, ne- tenho de submetter~rne ao regtmento, -sen
nhuma indepen<lencia na.ciooal~>. A doutrina tn.ndo-me. 
é com,pleta., porque funda. a U:nidade politica. O SR. FREDERICO BoRGli:S-Peça. prorogação 
do aggregado nacional a part1r dos seus.ele-1 da hora. 
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0 SR. AN"ISIO D'E ABREU- Não. Jà muito 
tenho ollusado da pa~iencia dos meus hon
rados colleg<\s. (Não apoiadcs.) Peço ao Sr, 
presidente que mauleoha-mG ;\ palavra na 
bora do expediente de amanhã.. (Apoiados. 
Muito bem, muito be;il,) 

si a votação abrange fumbem a. emenda ó1l'e~ 
recida ao projecto, neste caso, depoi:; da res
posta. de V. Ex. pedirei permi~são pa.ra. de· 
fender um direito, que julgo lesado. 

O S1•. Pre~idente - Antes àe an
nu.uciar a orf1em do dia , peço a. attenção dos 
Srs . deputados para o seguinte: . 

Hontem compareceram á sessão 129 S1•s. 
deputai.los; mas ape1.at' dis~o. a.· -~Ie~a. nunca. 
conseguiu ver reunido no recinto numero 
legal pat•:t s~ proceder i vota.~ã.o de ma.tet·ias 
ence1·ra.dns, <lliá.s de alta importancia. 

Hoje j3 com-pa.recera.m 11 O Srs. deputados. 
mas só existem na Camara 105, porque 
qu•~t.ro ji se retit·aram. 

Entret;mto. a Camara. tem ma.terías impor
ta.ntes a. vota.r. eomo sejam a Redacçã.o final 
do 01\'n.mento da. Viação e os projectos como 
o que adia as eleições e o qce trata da lei 
eleitoral. · 

ORDE\! DO DiA 

E' sem debate approvada. a Redacç.ão fina.l 
(lo projecton. 140 D, de 1896. a qual é ·en
viada ao Senado. 

O Sr _ Gaspar Dru.1n1nond -
(z1ela ordem) requer verificação na votação. 

Proce•learto·se á veríficac:li'o reconhece-se 
terem votado a favor 106 Srs. deputados e 
contra. 2. 

E' annunc!<lc!a a votação •lo projecto n. 170 
B. tle lSOG, ,;ohre as emendes o1Iereciúas na 
3 ' discus::;ã.o t1.::o proje,~to do Senado. n. 170, 
,lest~ a.uno, qu., adia. as etei9ões federaespara 
<\ legi:;l:~.tur~ àe Hi97 a 189\l (3• discussão.) 

O s.-. Presidente -O· projecto 
vindo do senado foi approvado em 3• dis· 
cussã.o .. 

O Sr. P•·esident.e - Na fórlll3. do 
Regimenio as emendas em 3" discussão depois 
de terem vindo àas commissões serão votada> 
em primeiro Joga.r. . 

Por consequencia .vae se1· vota.da. em pri
meiro log:u· a emenda. e depois o projecto, · 
caso esta seja rejeitada. 

O Sr. Ga@lpar Drummond ...;... 
Si bem que V. Ex. não · respondesse precisa
mente ao ponto controverso ou -posto em dll
vida, no entretanto a. resposttl. abrangeu o fim 
que tive em vista saber, isto é, que a vota-_ . 
ção a que se vt.e proceder tarnbem. compre· 
hende a. emenda oiTerecida. em 3• discussão 
ao projecr.o vindo do Senado. 

Penso que est.~ votação não põde ter logar 
e de ta.l ordem são os motivos que "~roU ex· 
pender que esp(!rO que elles hão de c~lar no 
espirito de V. Ex. · . 

V. Ex. sabe que, segundo as disposições · 
regimentaes que regem a. vida dos parta~ 
mentos. nenhum assumpr.o será. submettido á. · 
apreciação da. ca.mara sem que seja. abel'ta. 
uma discussão. 

Quanilo V. Ex. annunciou a discus~ão do 
projecto vindo do Sena.do, · formulei uma. ·. 
emenda substitutiva e enviei-a á Mesa. 

V.· Ex. , ao receber a. emenda, leu-a. e d~
pois de lida submetteu-a. ao apoiamento e 
despachou d com-missüo afim de 5er emi_ttido 
pà1·ecer a 1·espeüo. V. Ex. não a.nnunciou a. 
OÍSCIISsãO da emeU(la •. 

O S&. Pu.E:JIDE~TB - Annunciei; V. Ex. 
está em equivo~o. V. Ex-. sabe que t-~ó depois 
de :;ubmettidas a. apoiamento e da discussiio 
encerrada. é que a. Mesa manda. a.s emendas 
ois .commissões respectivas. 

p Sr.- Gaspar Drummond oltereceu uma 
emenda, que foi á colllmissão e que na. fórma. 
do Regimento vae ser ~otada. conjuncta.mente 
com o pl'Oje~to. Ess<J. eme11da ;em p;necer 
contl'ario d3 commi:são. · 

0 SR. GASP.m DRumtOND- V. Ex. tue 
permitta. que entre a autoridade de V. Ex . • 
que atnrrna. um facto, e o meu testemunho, 
que o contesta.,.apresente uma prova. seria e 
cabal e que é o. acta. da propría sessão, . que · 
mantlei buscar. . . 

Ora. não· teutlo V. Ex. annunciado l\ dis- _· 

O Sr. Ga-spnr DI'UDllllOnd -
Sr. preo;idr·.nt.e. de~e.ia. v a. que V. E r. me 
informu.sse prr-ci!:.,.lllente o que vae ser votado 
:~.gora. si é :;ômt~nte o projecto vindo do Se
na.(t.o, que visa ac.Jiar as elekões ft!dcraes pn.ra. 
30 de dezembr<.o ou· si taml>em a. emencla. olfe
recido. n. este projecto adiando as eleições para 
l" de·ma.rço. 

Si a votação· e simplesmente sobre o pro
jecto nenhuma. oJ,Jserva.Qão tenho 3. fazer, mas 

cussã.O d;J. emenda, eu, muito mais natural
mente, me aguardava :pa.ra discutil~a quando 
mais La2-de ella vie~se da commissão com o 
respectivo parecer. 

.Mns a.gora que ella tem parecei', V. Ex. -
uilo m:tnúa abrir a. discussão e quer a vota.· 
ção. 

v. Ex. sabe quo nas discussões dos ~>rca.
mentú~fa.s emendas·envlado.s em 3• discussão, 
vão a COll!mis~O e depois voltam novamente · 
a discussão. 
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Ullt Slt. DEPUTADO-E' sõ nos orcamenk>s. 
. O, SR .. GASP:\& DRmotOND-Não Yejo rcl.ZÜ.o 
· pa:ra isto. 
. . -U~ 8~. DEPUTADO - A razão é do J,JrÔprio 
-"Regunento. . . 

0 S:R.. GASPAR DRUlrMO!I."D-Do . Regimento 
. não ee infere que depois •le ouvida. a commis
. são respe<Jtiva. não b~ja discus~ão ; se in fere 
que serão votados depois do respectivo pa.
recer. 

·Eu não vejo razão para que nos orça.mea
,-~ tos se adopte urna praxe, e se adopte oUtl'a 

quando se trata. de outro assumpto. 
. Mas eu ·resolverei a. questão lendo a. a.cta 
. -. p~ra. saber si v . Ex. submetteu ou não' á 
~ discussão a. emenda de que se t l'ata. ; e si 

não submetteu á. diseussão, vamos ter a Vci
:_ta.ção · de um ;,ssumpto sobl'l} o qu~! ·não . ~e 
·_abriu discussão. 

, . O SR. VER.GNE 'DE ABrtc:u-0 projecto de 
adi&.mento foi discutido. 

0 Sa. GASPAJt ·o.aoM.\19ND-Nã.~ confunda 
. os termos d~ questão. Já. disse que .o Sr. 
presidente não abriu a discussão da emenda. 

0 SR. VERGNE DE .'\.BREU-Si abriu sobre 
. ~.o ,projecto abriu sobre a. emend.a. 
. 0 SR.. GASPAR. DRUM.'\l:ONo-V. Ex. e;t(l 

.resolvendo a que.;tão pela questão. A a.ct3. 
não diz, que foi discutíc:lu a eroentla.. 

VozES-Foi posta em discu~o. 
O Sn.. G.\SPA.R Dn.u~I:I!OND-Dou r-;~zão a 

VV. El;;x; mas agor-.1 vv. EEx. vão me 
dar razão. · 

Na a.cta e3ta escripto : d.ígo: lida e en-~iada 
ã commissão : logo nfu> foi posta em dis
cussão. Pergunto ; a que vem este digo ~ 
Esta emenda. foi pasta em discussão ~ Esta 
acta não foi a.p_provada p~la Ca.m:na. ~ 

Eis aqui, Sr. pl'esidente; V. Ex. annun
. ciou uma votacão sobre ~~ · qual não houve 
·discussã-O. · · 

Reclamo u m direito no qua.l me j ulgo 
. lesado e espero da circumspecçã.o de V. Ex. 
.que salvaguarde o meu. dil."eito. 

O S:a. FR.ANol:SCo Gu ce:JUo-Porque n.'io 
reclamou em tempo 1 Si é erro da. acta. e si 
houve discussão .. • 

0 SR. GASPAR. 0RUIDIOND-EU fa.ço a minlla. 
. reclamação ; defendo o meu direito e V. Jo;x . 
resolva. como enten(lcr . 

VoiEs-Leia O:Di«rio do CongrtmQ. 

:, . O Sa. Gh.SPAR DR.UMMOND - Vou ler . o 
!Jiario do · (Jongressl). ·E' anmmciada a. 3'• 

-. discussu(l da prl)jectl) n; 1.70 A e ·enciado t:l 
comntisscfli. 

O SR.:. FaANCISCo GLlC!tlUO- A acta é 
nepê_a. 

O SR. GASPAR Daumror.-n-Penso que a 
acta foi escrí pta. com a. verdadeira. e ·precisa 
circumspecção. Quem a escreveu, escreveu 
bem. O' facto é que tenho o meu direit·o 
lesado . V. E.:;,.,. julg-ue como entemler. 

O Sr. Prei!ident:e-0 nobre depu
tado não tem raziill nas observações que 
fez. 

A Mesa. pl'oceneu correcta.meute e obedeceu 
I';gvrosa.mente às disposições do requel'i· 
mento. ' · 

O nobre deputàdo appellou para o Regi
mento, mas não citou devidamente os ar-. 
tígos. . · 

As disposições. que regem um pNjecto em 
geral si\o dií!e1'entes das disposições, que 
regem os projectos de orçamento. 

Nos Pl'Ojectos de orçamento o Regimento 
é claro e expresso; deterrninaqueas emendas 
lo.;;o : que seja~ recebidas ;pela ~iesa. e sub
metlldas a apoiamento. se,)am _lmmediata.
mente 'ellviadas á com.missão respectiva. para. 
dar :parecer :sobre ellas • 

Sem e.;te parecer as emendas- não podem 
s:er discutidas e muito menos votaAas. Mas 
em ~laçiio aos demais prnjectos em geral a. 
disposicão é diversa ; e tornou-se mais cla.ra 
es~u. disposiQão em virtude de uma indi
cação otro:~recida.pelo nobre deputado Sr. tho· _ 
maz Cavalcanti no cor rer da presente se.>sã:o 
da legislatura. 

Esta indicação veio incorpora.r-se aoa.rt . ·l2S 
do Regimento, que detel'mina que as 
emendtls o1ferecida.s em 3• discussão tenham 
discussào C'}njuncta.mente com o proj~cto, 
não podendo ser "·otado esta projecto. nem 
a.s emendas, antes que a. commissão tenha 
prosE>rido seu parecer sobre ell.as. Esta foi 
sempre a praxe seguida pela Mesa em todos · 
os p1-ojectos. é a praxe, que vae seguir no 
pr('jecto vertente e na.queUe outro, que está 
em identica~ condições a. este projecto de re~ 
filrma eleitoral, 

Si a acta por uma omissão, ·volunt.aria ou 
irh·oluntl\ria, adulterou a verdade do facto 
e si essa. omissão passou despercebida á Mesa. 
e á Caruara, e sô hoje o nobre deputa.•lo pór 
um interesse pa.rticula.r {digo Isto sem offensa) · 
no intuito de esmerilhar ã. questão velo a 
rlescubl'ii-Q, a Mes:.l. prevenida por este e 
outros fa.ck>s anteriores tomar-~ medidas no 
sentido de que estes en'Os não ::;e reproduzam 
para que estas offensa.o; :i. verda.d~ nii.o con· 
~iauem, s1.mdo l'egisl;:radas-nas a.ctas da. Co.
ma.ra. . 

Esta. e a verdade: a. Mes:~. recebeu a emenda· 
o.Jo nobre. deputado, submetteu'a. a. apoia
mento e declarou-a em <fucussã.o conjuncta
mente com o projecto. (Apoiados.) . 

E11cerrada. a. discussão do projeeto, e· JXIr 
oonseq~oia encerrada a. dja18ão da ~n- . 
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da., eu v lon-a. à eommissã.o para. da.r parecer, 
fica.ndo adiada a vota.çã.o até que esse pa.1•ecer 
fosse proferido. Foi isto o que se deu . . E' esta. 
a norma invaL·ia.vel seguida pela Mesa. que 
ainda hoje rlà o exemplo desta i.ovariabilidade, 
submettendo a votos o 11rojecto e a.· emenda. 
(Apoiados). 

Em a.drlitamento ao que acabo de nizer, 
tenho aqui a prova. incontestavel do que a 
~~a acaba. de tltfirmar: é a nota. lançada. na. 
emenda de S. E-x.~ apoiada, e~o~cerrada e en
-oiada á commiss/fo para ri<• r po1·eccr. · 

Ora, eu niW podia eneerr-a.r: u discussão da. 
emenda, sem ter encerrado a discussãó do 
projecto. ··. . 

Creio que a. Me<a estã. perfeitamente justifi· 
cada. (apoiados). • 

cidas na 3• discussão do projeeto do Senado 
n. 154 . d(!ste anno. que manda. observ&r o · 
art. 6• da lei n. 248,-de·lS de d~zembro · de . 
1894, nas eleições federaes sempre que se dê 
o caso :previsto no§ 2 do a.t't. 43 da. lei n. 35 •. 
de 26 de janeiro <1e _1892 ( discussii.o uuicá. ) : · 

O Sr. President.e-0 art. 2• do 
projecto do Senado diz: .... 

Art. 2• Nos Estados em que durante a 
presente . legisla.tura., forem renovadO$ os
conselhos ou íntendencias municipaes, em .. 
cumprimento· de lei, promulgada. . na. vi-· 
gencia dos respectivos mandatos, . reduzindo 
·o tempo de dul.'açio . dest.es, são -unicamente· 
competentes para o desempenho ue !uncções 
eleito~. inclusive os tra.b8.lhos de ap-n· ·. 

· O Sr. Gaspar Drummood- ração e expedioâo de diploma.s, na. eleição 
(Pela qrdem) COmo fui lesado no meu direito, designada para. 3 de dezembro deste anno, <JS 
como tem de sel' tomada dellberação $Obre membros dos conselhos ou intendeilcias sub:· 
um a.ssumpto a. respeito ilo qulil não se abriu stituidos e seus immediatos ern votos. . 
discussão, e, como ainda eu não quero a.ven- . _Para~ dita. e~eiQão nos· ~;ta.dos _a.llndidos. 
turar a mioba . emenda aos azares de uma nao sera. con;;Jderado vahdo ahstamenttl . 
votação, nesra.s condições en llerl.irei a v. Ex. eleitoral orga.nisad~ sob a i~tervençã.o dos .. 
a. retirada da minha· emend~. mesmo porque novos conselb."s ou mtendenc1CJS.. . 
espero _que mais tarde, este anno. ainda, seja. · A est~ arti~o a Cama.ra. accelt.ou ~m .se· 
npprovaâa ou a Cama.ra. veja-se forçada a gunda. d1scussa.o uma emenda. suppressrva.. 
approvar esta medida. · · · 

O Sr. Presidente -A Mesa con:.. 
testando aind~t uma. vez o. bem da verdade, 
jil. sulflcientemente demonstrada, <'S funda- · 
mentos l"lados pelo nobre 11eputado p&rlt jus
tificar a retirada da sua. emenda, vae COII$Ul· 
tar a camara. sobre esse pedido. 

consult1v~a. a Ct\Jliara consente na. retírarl.11. 
da. emenda., otferecida pelo Sr. Gasp().l' Drum
mond ao projecto n; !70 D, de 1896. 

O Sr. Leovi~ildo Fil~elra~&· 
- Ha. um equivoco da parte de V. Ex. ein re-· 
laçii.o á votaçã.o C.este a.rt. 2> do projecto· do 
Sen:\do: 

Eu mesmo· levantei a.qui questão de ordem 
sobre o a.s;umpto. . 

V. Ex.. submetteu á. votação o a.r~ 2•, e 
pedindo eu preterencia para uma emenda; 
que o ma.ndava. suppl'imir , disse V. Ex. l)Ue 
si o artigo fosso rejeitado, implicitamente 
ficaria. a.pprovada a. emenda. O artigo foi re· 

o s~. PreMident:e.- Na·fórma. do. jeitado; a. .que vem. porta.nto~ reproduzir-se 
Regimento são submettirlas a votos em pri- e.:>te artigo em 3• discussão do projecto, para 
mero lugar as emendas da. Cll.ma.ra adopt· str submettido á votação~ 
ada.s em segunda. tliscussão e depois as . · 
emenda.s?tferecida.snatercei~di.scussãocorn . o Sr. Prelõident.e-A .Mesa. não 
o respect1vo. par~cer. . . . · póde· procEder de modo diverso: O projecto é 

Em -se~Utda. e p<!_sto a vo~os approv!~-do do Senado e h !\ de ser enviado mtegralmente 
em tercen·a d1scussao, e enVlado a. sançao o ao· Senado, levando ao lado as emendas·ap..· 
~egumte·· pro"V3-das -pela Ca.mara. . · . 

:PROJEGTO 

· N. 170 D-1896 

O Congres:JO Nacional decreta.: 
Artigo unioo. As eleições fedemes pu.ra &e· 

nadores e deputados, no t~·ienuío de 1897 a 
189(), serão feitas no d1a 30 de de~embro de 
189\3. . . . . 

~· ·aoouncilida. a votaçãO . do parecer 
n, !54 o, de 1800; sobre as emendl\S o4'ere-

A Camara approvou uma. emenda su ppres-· 
si~a. e votou contra o projecto. Logo; · accei~ 
to~t a emenda suppressiva. . . · . 

Est.~ emenda. ~de ser·votada. segunda -qez~: 

O Sr. Leovigildo FilgU.elrae 
(pela or1k1n)-A' vista da. resoluçã.o que V~E-1:.' 
tomou. me parece que V. Ex. vae pôr em 
\·ota.çiio t nc.tas &:> cu•endas que em 2'! dis
cu~ií.v roram. apre,;cutadas ao projecto do se
ua.do. emunda.s qne foram a.pprovada:; por 
est.8 ec.m~ra. 
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· Ma.s devo ponderar a v. Ex. que dos avul
sos.dlstribuidos pelos deputados não consta 
absolrrtamente o pr~jecte>. organisado em re
dacção )lll.l'(J. a. 3" discussão contendo essas 
emendas que foram approvada.s etn 2", 

· Não conhecemos, portanto, essa.s emendas 
parà a votação actua.J. 

·. ·o Sr. President.e-Estão sendo dis
tribuídos os avulsos das emendas apresen
tadas em 2" discussão. 

O Sr. José lUariano-Sr. Jll'e
sidente, eu peço a pala•'l'a para esclarecer 
um ponto e simplificar mesmo a votação, 
pedindo licença para ·fallar a respeito d'a 

.emenda que V. Ex.. aca.ba. de submetter ;i 
.votação da ca.mara.. 

Esta. emenda. equivale a uma r"jeição do 
artigo, foi una emenda. suppressiva; .foi ·ac· 
ceita. sendo supprimido o artigo, e portanto 
rejeitado. 

Si o artigo tivesse sido rejeitado, era .sub
. mettido a nova. discussão 1 Nã.o,. considerava

: se rejeitado. A emenda suppressiva, por-
. tanto, passa a ser considerado artigo. · 
· -Agora., pergunto a. V. Ex.. : as emendas 

approvadas em 2a di~cussã.o não _ficam en
eorporadasao projecto ?. Ha alguma dispOsi-

.. ção peculiar que exija. Ilova.· votru;ã.o 1 Não 
ho, nenhuma. Não importa. que tenham de
pois de ser des ta.cados; mas estes artigos, vo
tado;; em 2" lliscu;;são, foram sempre votados 
em. globo com o projecto. E' o que me pa.reoo. 

. O S.1•, Presidente-O projecto ~do 
Senado. 

A Cn.ma.m adaptou diversas emenilas a este 
projecto em .2;' discussão ; !ta. de votnl-as no

. varnente em terceira. 
· Depois de a.pprova.das estas emendas, e ou

tras o1ferecidas em 3• discussão. ella.s serão 
enviadas ao Senado. Si adoptal~as todas, en
tão I'ejeitarâ o projecto. 

Vou submetter a votos as outras emendas 
otrerecidas em 3"' discussão. 

. S~o successivamente postas a voto~ e ap~ 
· provadas as seguintes emendas otrerecida.s em 

.. ,2• discussão ao projecto n. 154. R, de 1896: 
:.. .A..suppressiva do art. 2' do projecto do 
(2 _Senado e as seguintes: 
; : . .. Accrescente-se: 
!: .·. Art. -4:0 Sob pretexto ~lgum poderão ser 
,_:.'·recusados os .tl.scaes apresentados pelos ca.ndi
:;,:_:·. da tos ou por um grupo de eleitores •. nos te1·
~,rmos dos§§ 16 e 17,.da lei de 26 de jan!liro de 
:;t )892. -
:;·:·:-. ·Art. 5. • A recusa. dos fi@caes constituirá 
~/ liullidade iosanavel, lica.ndo sal v o. neste 
:; _ ,ca~o, aos eleitores_ o direito. de fazer suas_ de-
·~;.:. 

cla.rações pe;1-ante os tabelliães e autoridades 
judicial'ías, ou vota!.' a descoberto perante a 
Mesa da secção mais proxims.. 

Art. 6. • Ser !I. licito a qualquer eleí tor vo
tar \)or voto descoberto, não pod.eodo a i\Iesa· 
recusar-se a a·cceital-o. · 

§ O -voto ü.escoberto serã. dal!o, apresen
tando o eleitor duas cedulas que assigno.rá 
perante a Mesa, uma das quaes s-era deposi
tada na Ul'na. e a outra lhe será restituída 
depois de d;\tada e rubricada pela. mesa. e 
pelos fiscaes. -

O art. 4• :passará a ser 7". 

O Sr. Presidente-Vou proceder á 
votação das emendas offerecidas em 3• dis-
cussão. .. 

O Sr . .José Mariano (pela ordem) 
-Entre as emendao, que ap1•esentei. tod:;s, 
como a. Ca.ma.ra sttbe. com intuito de s:J.Iva
guardil.I' a verdade 1las urn:JS, ba. uma (lUe 
por· equivoco re1)roduú na. 3'' discmsão; por 
isso, o_í)portunamente :pedirei lícença a. V. Ex • 
para retiral·a. . 

E' a.nnuneiada a. votaçã.o da emenda do 
Sr. Jo.;é Ma:riano ao ar~. l". 

O Sr. Pre!j!,iden~e- Dev-o tlizel' U. 
Camara que o parecer da Commissil sobre 
todas u.s emendas, é o ~eguinte! «a. commis· 
são é de parecer que a. Ca.ma.ra do.s Srs. De
puta/los, na sna sa.bedoria, julgJ.l'à lla oppor
tunida.de ou não daapprov::1.ção da> emenda~.» 

Posta a. votos é rejei tad:\ a ·emenda elo Sr. 
Jose Maria,no ao art. 1". · 

E' :posta. a. votos e approvada a. seguinte _ 
emenda do Sr _ José Ma1•iano : 

Ao art. 5•-Accresl!ente-se do pois 1\a p:tl:l.
vra. tiSCfies:-bem como dos me;a.rio;; ciTecti
vo~ OU seus Sllpj;l[entes na t\\lto. destes. 

E' post.• a.votos e rejeitada a. seguinte 
emenda do Sr. José M<wiano: 

Art. Sera annltllad<\ a. eleiciio dR. sec~ií.n 
em que se provar não terem sido admittidos 
a votar eleitores em Jmmero corresp!Jndente 
ao terço dos que tenham voto.do n.a rererida 
secção. -

.E' considerad;t pr4'ljUdiMda ~ -seguinte 
emenda. do St. José Mariuno: · 

Art. Quando a totalidade dos votos an-
nu!lados pelooiesmo motivo !)as secções de 
que se compuzer o districto eleitontl. cor-. 
re~\)Onder ao terço dos eleitores que tenham · 
voíã.do, será_ <:~míullad.a a.· eleição, maodando" 
se proceder a neva. 

E' posta ,a. votos e rE'jeitada. a seg1linte 
emenda do Sr •. Jose_ Mariano! , 

Art. Sera igualmente annnllada a eleição," 
mandando-se .vroceder a nova., toda. vez_qtie 
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forem a.nnuliarlos votos em numero corre- candidatos em que cada. um tenha. votado, e 
~pondente <\ um terço do eleitorado que tiver serão ob1•igados a fo!•necel' no mesmo d ia.~ 
>ota.do, qua.odq se f.ratar de eleição ordi- <lerti.dões oa boletins que lhes forem reque- · 
na.ria, e corre~pondente â metnde, quando ridos. Essas informaçõe!l serão remE~ttirhtll ao 
se tratar de eleição para. preenchlmeutQ de . poder verificador, no mesmo dia da eleição, 
vagas. até ás 8 hor3.S da. noute. sob registro, si no 

E' a.nnunciad& a. votação da. seguinte log>lr houver agencia. de correio, e dentro de 
emenda do Sr. José Mariano: 2• horas nos outros lagares. 

. Art. Poderá ser fiseal ou membro das me- Consultada, a. Ca.ma.ra consente na. retirada. 
w eleitora~ o cidadã.o brazileiro que tenha d\ s'3guin te emenda. do Sr. Josê Mariano : 
as condições de elegi.biHdada, embora não Art. Na.s actas será mencionado o nome 
est!)jll. alistado ele_itor. de todos os eleitores que tenham deixado de 

itotar e o numero ilo3 que tenham votado, 
o Sr . .Nei v a (pela ,ortlem)-Sr. presi- mencionando·se,porem, nominalmente os que 

dente. apresentei á consideração da Camara a tenham votado em separado ou a descoberto, 
seguinte emenda.: com a. declaração dos l'espectivos votos. 

« Art. o candidato -poderã. apresentar E' posta. a. · votos e rejeita-da. a seguinte 
como fiscal em qualquer secção do município emenda. do Sr. José Mariano : 
a um eleitor de qualquer outra. secção ou A1·t. Além do livro de assi"'natura., os 

. parochia, sendo na secção que fiscalisar apu- 1 eleitores a.sslgnarão tambem em folha. de 
rado o seu voto. » . _ papel separado. que serà remettirla ao poder 

Para. est a. emenda eu chamo a a.ttenÇlW da verificador, em logar de cóphl das a.ssigna-
Camara. tura.s . 

Não sei e pol' isso pergunto ao Sr. pre3i• § Estas Colhas terão abertura. e eooerra
dente si, re.jeitada a emenda. cuja .votação mento 3 serão assignadas.pela mesa. e p·:los 
acaba. de ser o.nnunciada, doa. prejudtcada a fiscaes . · 
que eu apresentei. _o\s folhaS dos livros de a.ctas, dos de as· 

o Sa. PRE51DENTE~Niio fie !!. preju,licada.; signaturas de ele!tores e ~s fol~as de papel 
as disposições são di.lferentes. em separadodestma.das a duplicata. das as-

. . signaturas, serão rubricada::~'. pela. m~ e q S~. NEtVA- Be~, sendo a:;s•m, !stou pelos fiscaes dos candidatos, a.lem da. assigna.
sn.t•sfetto e nl?fta. maiS tenho a_d1 zer, a,.nar- tura. de todos estes no tioal dos mesmos. 
dando a votaçao. . São suceessí:va.mente postas a. votos e ap· 

Posta. a. v~ tos e approv:Wa. a emenda. do provadas a.s Sf.'guint!'s emendas do Sr. José 
Sr. Jose Manano. . . Mariano : 

São successivamente postas a. ;otos e reJet· . _ . 
ta.da.sas 5e"Uintes emendas do Sr. José Ma· Art. ConelUida a votaçao e depots de !a-
riano ~ "' vra.do o tel'mo de eo.cerr_amento d~ Uvl'o de 

· . . . a.ssi ()na.Luras. a mesa do.ra. aos candtdatos ou 
Art. Emt:ora est~Ja_m eltminaªos <lo :ths· 908 YiScaes boletim assigoado por ella. declo.· 

t.arnento. seru.o D:{lmtttidos a v~t~r, por _voto ra.ndo 0 numero de eleitores que tiverem com
descoberto •. o"._ elettores qu~ exhtbtrem d1.plo· parecido e votado ; e depois da a.p~m.ção 
ma. ou oertidao de seu altsta.mento anter•or, lhes entregará otttrJ hmbem a.s..~1gna.tlo 
e bem ~~in! os que se apresentarem 3. votar pot• ella contemlo a voução obtida por cada 
em secçao dtll'erente da. su~. comtanto .que as um dos candidatos. 
dit:~s secções· pertençam a mesma cmlttm· ~ Os tlscaes pass:u··:io recibo de ambos os 
sc1•ipeão ou districto -:teitoral. . . bofetins no acto da entrega tle carla um del· 

Art. Em t&:lt~ ele tttulo, o .eleitor podera les, e disto se deve1·á f~~.Zer menção na acta 
votar com cer t1d8;o ~e _se~ altstamen.to pas- como ta.mbam si os fiscaes se recusarem a 
~a.~o. m~diante JUStlf1caça.o su.mmam., pelo passar os ditos reeibos. . 
.JUIZ secc10na1. . . . . ., .o\.rt. A' proporç:í.o que o prestdente da 

Art . Os ftmcc\onartos que bou\'erem fet.o mesa tlzet• a leitura. de ca.da. chapa., passal-a
a tra~scripcão das actas. ou os. que h ou yerem ha 'aos mesarios e ftscaes para. !ilzerem a v e. 
recebtdo declara<;Oe.;; ~e votos ~o~ elet~res, l'iftcaçiio dos nomes liLlos. 
ntfixarão no mesmo d ta da ele.tça.o edttaes, . São success\vamente postas ~' votos e re
que serã.o pu~licados na imiJrensa., onde jeitatla.s.as seguintes emendaS do S1·. José 
houvor, menctonao.rlo quaes ~ · actas que .Mariano : · 
trn.nscreveram, as folh<~s t'.o l tvro em que . d ta. 1 · 
furam lançadas e a. votaçã.o dada. a cada um I Art. Lavrada. e ~~gp.a. a. a a<) pe os 
dos candidatos ou . as declarações de votos mesar~os e ftsc:~.es, se~-a ~eçl:l.ra.do em ter~~ 
que tiverem receb~do mencionando os nomes posterior . \a.vrado e-çn se,.Ullla.,efis tambero, i 
dos eleitores que tenlla.m · compa;recido e dos signa.dc pelos mesanai e p~los ~.qua o· 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2010512015 16:03- Página 19 de 29 

56 AN'N'.\ES DA CAl\L4..RA 

funcciona.rio, que fez a sua transcripção e 
q_uaes a:; paginas do livro, em que ficou eUa 
transcripfa: A falta deste ter!llo ioduzirá à. 
.suspeita lle fra.tide. 

Art. Qu~~ndo a me;;a se recuse ·a. dar o~ 
boJe•ins. qualquer dos seus membros poderâ. 
fãzel-o em declaração assignada. 'por elle e 

. por OUtl'OS eleitores pre::eote;, que a au
theotiquem incontinente lavradà no livro de 
DOt..'\5 do tabellião rlo Jogar ou da. locali..: 
da.•le visinha, dentro de 24 ll!Jl'a5 depois da 
eleição. 

São succes~i va.men te postas a votos e ap
pro..-a.das ·ns seguintes emend:l.s do Sr. José 
Mariano: 

Art. Não ha incomnatilidaile de oaturezn 
alguma entre os membro~ da. mesa. eleitoral 
ou de juntas apuradoras <>ntre si. 

Art. Niio é motivo de nullidade ier func

E' tam bem approvada a. seguinte emf!nda 
do Sr. Neiva : 

Art. O candidato poderá apresentar 
como fiscal em. qualque1• secção •lo município 
a.um eleitor .. de qualquer outra. secção ou 
parochía., sendo na secção que ftscalisnr apu
rado o seu voto. 

E' o projecto ru;sim. emendado, a pprovado 
em 3" disc:uss.i.o e enviado à. Commissão·de 
Rcdacção. · 

O Sr. P1•esident.e-Estam fio.dasas 
votaÇ<..'\es. 

Continúa. a 2' discu~~ (lo project() n. 142, 
de 1896, autorisando o Governo a. reorga
oisat' diversos estabelecimentos militares 0.e 
ensino, com o voto emseparadodoSr ... Thom~z 
ca. va.lcaat i. - . 

E$ti em discu>siio ó art. 3;•, 

ciona.llo na mesa eleitoral um dos· ultimas o Sr. P1•et;~idente- Tem a pala;n-'3.-
snpplentes. tendo cornpareci.-io á eleieão e vo- 0 Sr. Barbosa Llma. _ 
tado o mesa<·io effectivo ou algum dos pr i-
meiros supplentes. desde que nenhum destes o s 1-1 a~u·bo.;;a LilllR-Sr. pre
se tenha.m n.present.ado a assumir o seu logar, sidente. ni&lltando cuidadosamente sobre o 
nem tenha reclamado a. substitu ição. pt·ojecto, ora em discussão,_duas observações 
. Art. Não· é tàmllem motiY'n de nn!Hdade preliminares se impõem ao meu espírito: 
a fatt<> ~e _ ~ssignttura ou, rubrica de algum 1,., que _ ass!;lmpto de_ tama.~l~a relevan~ia---a. 
dos Ine~arlO~ ~u r.os fiscae:>, dE;sde que a nH'S!l. , 1•801.uamsaçuo do ensmo m1htar-depolS de 
dec~are o mot1vo po1· que dei-xaram de ta.zel-n Iia.vét· pti.SSa.rlo 'qnasi deslli:l·cebido no Sen::ulo, 
e na~ fiQ.\le prova·Jo que ella o houvesse viesse a. esta. camll.l'<L nos ultimas dias das ul
obs~do. _ · · · timas sessões, correndo o risco de se!' tambem 
.. _Sa<> soccesstvamcnto postas a. votos ·e re· aqui resolvido sem a. devida pondel-a.ção; 
J~lté\.d:l.s ~ se~Uintes emendas •lo Sr. Leo- 2•, que. quando 0 Governo e o Coogre$80 Na
Vtglldo F1lgue1ras : ciona.l. sob a influencia irresistivel de graves 

Art. Yinte dias antes da. eleícão. o -pre- a.pprehen~ões, motivadas pela. crise politica 
sidente do ~overno municíp:ll fará. por eclit-11. e ~ocial a que a.s~istimos, precisam de con
publicado na. 1rnp1•ensa. onde a. houver. e por centrar os seus m~ios de acção para manter 
cartas omdaes, a convocação de todo~ os integro. e illesa. a Republica Federativa. e com 
membl'os da. cornrnissD.o munictpn.l. de que ella. a paz, a. tranqHiliidH.de no intel'ior e o 
trata o art. 23 ria lei n. 35. de 2fi de janeiro l'espeito do exterivr, não serã. ~gur·amente. 
de 189-2, que tiverem ~crddo no processo da. sob tae::; auspícios, que se -pod .• rã. nem se de· 
ultima l'evi~ã.o eleitoral •lo alistamento te- ..-er<i. cuidar· ele rever á:>· pre11sas leis. e regu
dera1. definitivamente COUclUid:t de MCordo JameUtOS.qUe são O alicerce da 005$11. organi-
.com a iel n. 184. de 23 de setembro de 189:3, &lçiio militar. . 

" convi:1ando·os a reunireru-se no er!ific:io da.s Que uma. lei assim feita, sem a collabora,. 
· seSsõ.~s àa. municipalidade dE>z dias antes da çiio consciente da quasi totalidade dos sena·. 

mesma eleiç-ão, ás 10 horas cl_a. manhã, pa.1•~ dores. e deputn.dos, que terão V(1t<ldo sob a. fé 
nomea.rem as mesas eleitoraes pela. fórma. e na coo.fiança de inicia.dores mais que ~us
indicada no art. 40, § 1" tia citada. 1,!1 de 26 peitos, não poderá. ser obra. sa.bia e .. dura-

. de janeiro de 1S!J2.. .· o~oura, maxi!1le tendo corrido á l'evelia.. dos 
;\rt. Nas sedes das circumscripções elei- profissionaes e competentes, parece causa que 

torae;; e no Districr.o Fede1•a!. competirá a nã.o receia. contestação. . . , 
apura\:io geral; de_que tra.ta o a.rt. 44 da. Que está muito longe de, no momento 
·lei n. n. 35, de 21J''janeiro, á commissã.o mu· presente, vir a. ser o p~jecto em discussão 
nicipal com posta de seu pt·esidente e presi- uma. lei de alcance politico, _pal'3. roelht.w, e de 
dente~ d;\s comm.i~ões seccionaes. ~lle · ti v e- vant::~.gens governa.mentaes, creio não falta.rá ·. 
rem servido no processn na ultima revi;;:<'io a.o>' p_roceres da. situaçio per;;picací~ e previ· · 
eleitol':ü no alisr.n,mento fo.;der:l.l defioitiv'-!- dencia para. de tanto niio duvtda~;em. . .. 
mente C<.incluida na. fól"111a. da. lei n. 184, · de Como, 'porém~ esteve ja e·_parece q?-e catá. 
23 de setembro de 189:3. ainda. esse importante projecto .arnscado a 
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11a.ssa.r nesta ca.mara. tão i! espercebido quanto por ponto de parthh !Ta. sua repHca, uma 
o foi no. outra Casa., n:to dando, outras p1·e- .phra.se que me attribuiu. 
occupaçõe~ em que estii.o absorvidos os meus J ;\. v.ffirmei que s. Ex. foi sobrema.neü·a 
Iwura.do~ oolleg"d.S. tempo pa.r<l. n.ttentarem de- infeliz; esse conceito erroneo, eoneed ido que 
vidamente nesse a.ssumpto;e para que nãos& ~C"ja intelligível, não é meu, nã.o me per· 
encerre a. discussão sómente ha.veudo' se pru· ten~e. 
nuncia.do os signa.ta.rios do pa.reeer, tomei a. 
pa!o.vra para, a.o mesmo tempo. assignalar Póde-se gorantlr que o cora~.ão que a. in· 
e1<sa. in.::onveniente inopportunitia.de e des· spi1·ou e os labios que a. proferiram só po. 
1·uidosa. senão condemnavel no~lialcmcc, do dlam ser monarchistas, nostab:;icos , despeita· 
que para. discutir detidamente them3. tii.O do:> e ínconsolaveís... · · 
complexo. Cousa sioguhr! houve um te-mpo em que, 

Antes de entrar propriamente em mat.eri:>, haurindo inspirações. firman•1o eonvi~'Ões, 
SPja-me licito, Sr. presidente, aproveitar "a nos nosSt'S estudos políticos e soeia~. oríen
occasiã.o para. contestar, como contesto, a taclos por um outl'o sol, S(?guindo outro ru
vera.cidade de actos e opiniõ;·s que me for:l.rn mo que não nquelle que viG.mos adoptado 
h:~. dias attribuidos pelos meus co !legas nesta pela maioria r1os nossos concida.àã.os, vivemos . 
casa., cujos nomes p<'ço venia pa.ra. deelinar, os a meditar um r<>gímen novo, e a. nos esfin•. 
srs. Valladares e Zama. çarmos p elo advento da Republica. na. nossa. 

Disl!e aquelle honrado deputado pnr Minas , cara. patria. 
Geraes, em um dos seus ull imo> discursos. Cre.•çaltt e appareçmn, rliúa.m .uns; loucos c 
p1·orerídos nesta casa..em occasião em que uã(• sonllatlr;rPs, diziam outr'úS; ~l!itadores peri
me acl1ei present~. que condemnanàt> eomo g0SoS qne ti preciso C(onter,)) affirmavam . ter· 
condemno o bacltarelismo era eu incollercnte ceil'OKe finalmente vieram os reacciona.rios,os 
e contradíctorio, com assignar me frequente· partída.rios do terceiro reioudo. que rolaram · 
mente nas minhas mens:tgens-ca.pitãodowor por terr3. ,~om os escombros do throno de . 
Barbosa Lima. O. Pedro Ultimo. em 15 de novembro. 

Isso não é verdade: tae5 documentos sub- Pois bem, Sr. presidente, esses mesmos que · 
screvi-os sempre, com o meu simples e obscuro viviam a condemnar a nos~ conducta., la· 
nome, sem que o precedesse de titulo algum, mentando que estivessemos tão cegamente 
sendo que jamais usei nos meus escriptos, e transviados, que seguíssemos rota -tiio visi· 
os assigoei, de titulo que me não ca!Je. velmente erra.cla, part!cen!lo-lhes, conrorme 

A lJt•imE>ira. vez que no govet'no:de Per- a~segurava.m quotidianamente, que nli.o havia 
nnmbuoo me roi a.presentada. uma. minuta de como adaptaNe a. este pa.i:;:; o regimen repu-· 
edital, feita segundo as pr·a.xes até então olr- biicano; estes rne.•mü$. cuja previdencia poli· 
servadn.s, mandei que a. secretaria. a Tefor· ticn. bem se afne pela. se;.:ura.nça. e e~tabili· 
ma;;se, para que se •lisse~e shnplesmente- ôa•le que attribuiam oi. momlrclli<t , quando jâ 
F. goumador do Estado de ... em ve:r. da moribunda; estes que p:·egavam as excellen
formuta. pe(lantesca.. r ezando todo;; os títulos •:ias do governo imper ial. pintando coro cores 
e diplomas desse serventuario da. RepubHca. carre,o-ada.s as incertez:JS, "s pr.rigo:>. as des-

Di..<Se por sua vez o 1leput.<:vk• pela. Ba.hi<~, gJ-aças que diziam conmbstanciadas COlll o 
em um ctos discursos em que discutiu a ree- regimen republicano; e por tudo ·iS.."<l, es'ses 
lllição do Dr; Ruy Ba.rbooa e criticou c:on· we~rnos que não meditara.m imparcialmente 
junctamente as acwaes instituições politic;•s um e outro rt-gimen politico, que buscavam 
do Brazil, que 3. Uepublica, 11a phra$.e rio ex· nã.o estudar, não conhecer. não averiguar 
!JO'IJernador de Pernambuco, era isso 1>tesmo. lealmente a. supel'ioridade da. Rl'\publica. que 

Naturalmente o ex-governador de Pernam- detestavam, que amesquinhava m, que ridi
buco, a. quem S. Ex. se referia erá. o humilde cula1•isa.vam, Q\Te p~rseguiam; es1es >ão, Sr . 
01-ador, o qtlal si estivesse present"' tel'ia. re. presidente, os que ou;aro qt1ere1' dar lições 
batido ímme<liata.mente a inveri-lica. affirma.- sobr·e o que seja a. verqadeira. Republica, os 
t;'ão; S. Ex. foi sobremaneira infeliz sendo-lhe genulnos sentim~ntos republicanos, de c<'mo 
infiel a. memoria. de,·am agir na. vida publica os republicanos, 

Nunc.:J.. proferi nem escrevi semelhante e o que Sl'jam rel'ol'lllUS republiMnas, idéaes 
conceito: sei bem o que é e o que deve ser a. repu!Jl\cnnos! 
Republiea, de modo bem clar·o e bem· preciso E' o cl)rístão novo, é o cathecumeno que
para envolvei-o. em uma phrase vaga, chôcha. rendo ensinar o cathecismo aos apostotos da 
e . .. accomoda.ticia. · no\,'a. fe; é o neophyto. ainda no a, b, c:""'da 

S. 'Ex .• ao iniciar a sua. oração, habituado pr-atie<J. do regímen. nunca por elle e>t!Jd~do 
pela. ~scola litieraria a. q ue pertence. a re- nem meditado porque o , ond~maa.va. ín ltmt,,e, 
buscar epígraphE'.s sub~ta.ncios~ que desen . a. re...:peito do qu<ll não p6"e tet· reah~ado 
volvidas : como theses forneçam-lhe materia l êogita.ções amadurecidas _por longas_ nout~ 
pa.ra. o seu discurso, íez·me & honra de tomar de rellexo1o o amargos dias de provaçao, qUE'· 

Camar.:> V. 'TI! S 
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rendo dar lições, aos evangelisadores do credo se de dias anteriores tí. gloriosa. jornada, data. 
republicano. a boa vonlade de que S. Ex. está . d,m(lv 

A bistorhl. d.e$te projecto .il!Stifica.rá estes prova•, para cilm esses estahelecimenr.o.s ole 
meus conceitos: basta l'c:cord::tr o itõ:ne Llo seu ensino, propondo simplesmence a suppressão 
autor. E' suggestivo, ó eloq_uente po;· si, sem de quas1 todas. resentimento e prevenção 
mais commentarios, relembrar o quu.núo, o malf1J.ge-ja que o ex-ministro do gabinete 
co;;,.o e quem deu lagar a q_ue se tto:r:,.es~e iL Ouro Preto tem manifestado. por formo. cada 
o.üsclls>iLo, nas ultima;;; sessões de.• h ll:l··i~l.t- vez mais vi va.z e violenta.. contra a mocidade 
tm'a., assumpto de tanta importancia: deli- que alli ;;e abeberou nas lições l'epublicanas 

.cadeza. do ;mmorta.l, do inolvidado e inolYidu.vel 
Quando em dia~ de 1889 cuidou-se de or- Benjamim Constant (Apoiados.) 

ganisar nos paços de S. Cllristovão uma. c::.m- E' bem de ver que de semelhante nasce
mandita.politiea. bastante audaz para pens:J.r douro, e com tão attribulada ge,;taçã.o, não 
em sufl'ocar a propaganda republicana. e con- será esse projecto o meio mais republicano 
solidar os alicel'ces do tlu·ono já então muito pa.1·a. attenJ.er-se a reforma em que~tão. 
combalido foi-se catar nas clas~e~ arwadas Foi a>~im que S. Ex., depois de se ter a p
uma espccie de figur<J, dl.l. p!·ôa., capaz de 1--elo! pa.rentemente modificado, pr-ocm·anrlo fazer 
seu nome e pelo.; sens ant•·cedentes violentos, crer e o conseguindo, qu~ em vez de antigo 
ser'i'il' como caheca de Medusu.·e fazer crer imperialista tinha-se no velho. almir~nte um 
que a. reacção seria. tii.J energica, siuão tão cida•lão disposio a por se •ao hdo da Repu
feroz quanto o a.nnunciava.m os gazeteiros blica. logrou conquistar, atravez da. boa fé. e 
officiosos e o confirmaram as primeiras me- simplicidade dos republk-anos do Ama:.:onas 
di<1as contra o exercito. ·uma cadei1·a de Senador, isto é, um mandato 

o Sn.. Taoz.uz CAVAt.CAl\'11- E' este mesmo P.oli~ico naquellas ~esmas CIJnil.ições.caract~-
o autor do projecto. l'tStJcas de um "l'eg;men qne S. E;:. comba.tw. 

O SR. B.>..RBOS.\. LIMA- Or~nis:~.do o mi
nisterio Ouro Pt·eto, foi escolhido p.lra mi
nistro de uma. düs pasta.s militares, para o 
fim de avigorar o gn.binete. blinda.ndo-o de 
modo a pode!' cnft•entar com vantagem u 
agitaçií.o republic:ona.. o B:trii.o ue L1uhrio. 

Passara.m-se os tempos. e e~te ci•in.di:to en
tã.C~ escolhido para taret(l. tii.o pouco pa
triotica. e que assim obYa. ;t c•·et' que ~e 
acha.va. intimamente idenliti~a.tlo com a sorr.e 
da monarchia brJ.g-<J,ntina.. esse cidaafto. nii;J 
esta hoje nos arraiaes do:; que conspimm para 
restabelecei-a, l'estituindo o til!'ono ,·L 1lynustia 
dep()sta.; S. E:c por uma dessus mir1fimts 
casualidade~ ,inão por uma excentricida.·!e de 
~tymnastica. ja}Joueza, veiu a set•. com escala. 
por Pelüm, senador ..• ela Republica. ! 

Entre es5es dous extremos tão flagrante
mente contm.dictOl'ios. realisados em menos 
espaí;•} ele tempo do que o anao de lucto das 
viuvas a que a.lludia. o gener.•l Couto de Ma
gall!ães, està. pal'a. ~lais avivar a excap~iona
lidade das e:x::igencia.s p'llitica,; a. que se de
veria. seniir- adstrícto o !lx-ministro da 
marinha. está o episo:lio ern que tanto se 
notabilisou -s. Ex. no dia. 15 de no{embro. 

Nessa jornada. memGr,1.Yel S. Ex. chegou 
a conquista1· manifestaçõe~ de respeitosa es
tima, levando a sua obstinada temerida.<le ate 
ao ponto de atirat· sobn~ um joven ameia! da 
Escola. Militar que em cumprimento de 
orJens dos chefes ~.a insurreição lhe in~imara 

·... que se houves<e de render ao Governo da. 
Republlca nascente. 
· Nã.o sei si desse máo quarto de ·hora. por que 
o :tez passar a mocíd:tde daquellas Escolas ou 

e guerreava desatmadameme. 
S. Ex. não pet•t1eu a primeira occasião que 

~e lhe deparou para desf,;rit• o golpe por 
mnto t.empo premedit1do contra instnuições 
que motivavam a. sua. particular ogerisa. 

0 SR. Tno::.uz CAVALCANTI- Apoia.do. 
O Sa. BAallO.õA. LD!A -Assim foi que em 

14 de maio de !S95, apenas iniciadas as 
ses~ões do Congresso Federal, cet•ca de dous 
mezcs depoi~ dos ·a.contecirnr•ntos que motl
vaJ•am a disper$[o dus alumnos da E>cola. 
~lllüa.r da Pra.ia Vermelha., o ex-barão e 
ex-miuistr.) do gabinete Ouro Preto, o unico 
que tivera. impulsos de cJml.latente em 
!a vor da. t•;o qu~rírla mona.t•cliil que se 
e;:;boroõl.va., apre;entou um projecto de lei con
cebido em terrnos ta .. s qu.; basta. lêl-o par·a 
•.lescl.e logo verifi~r-se que absoluta.mentll 
ni~o obedeceu a. motivos realmente repu
blicanos, a preoccupações fundumentalmente 
impes;oa.es e dignas. · 

S. Ex:. nãu fez com a c~mpetencia mor:J.l, 
e ao menos eom a tec!Hl.ica que el'a. de 
suppor-se, uma. a.nalyse p1·elimina.r da. nossa 
situaçiio ulilit<~r e d•t organi:;aCàl) do. ensmo 
entre nós. apontando as lacunas ou a;; de
masias •.lessas inotituições; não traçou a rota. 
que deveria. seguir pat"J. aica.nça.r inelllores 
de:>tino5; e sobretudo uão a br•angeu no estu•lc 
desse a.ssumpto, unificando Od, seus dom 
aspecto;; essenciaes. preoccupando-se come 
o tlevi>~. íazet•, imparcialmente, e ao mesmo 
tempo cOill a reorgu.nisação connexa. tlo exer· 
Cttcl e arma.da.. 

S. Ex. limitou-se a. enviar á Mesa. de 
Senado um projecto de lei supprimindo pura 
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e siroplesmente·os estlíbeleetroento de ensino E' que S. Ex. tinha a certe'!:a de que da 
1nílít.w, os-viveiros de onde tinham :;ahido os conYivencia com aqueLies mestres, e domina
!llagna.nimos e ardorosos moços in:>pirados ~m dos pelo :~rdor bOcial que sempre cl\.racterisou 
sentimentos ctue S. Ex.. não comprehendia., e o exercito brazileit·o desr1e o 7 de abril atê a 
que determíoal'ltm a proclamar;ão d:1 Repu- jornada gloriosa de 15 ele novembro, havíam 
blica, con~ra. a qua.l S Ex. se re••olti~ra. si ê I de result<~r convicções inabala,-e.is, deterrni
qnc nào continua a revoltar·se, ma.trieulan- n;mdo sentimentos de maior elevação e mo.· 
cto.se entre os que são indifferentes em mn.· tivando a org~.nisac[o systema.tica r!e umn. 
tel'ia. de forma. de governo. - crttzada. pa.r·a. o alijamento da America llo 

O SR. THO)IAZ CAVALCA~Tl _ Infelizmente ~u_l, cl? ulti~o. vestígio daquelle r€&"imen po-
não e SÓ eHe. " l ! LlCO Jrrem:SSIVelme~te condemnano. 

. Ao que lhe p.;.recta, o dever do governo 
O SR. B_.u1;BoS.-\. ~or.s,_- E pareceu ·l~e es!a para com taes institutos militares estaria.. por 

reforma _l!~atacla t': E.~cola~ d? Exer:ctto, tao processos natul•almente_ana.logos aos de Pina 
1:ece~_sarJa ~ salva9ao da Pa.trJa e a con~o- Ma.ní, 1ue, ein r·estringir :~.s cogitações e lei
blaçuo d(l, l"epubltca que S. E:s::. esquectdo turas dos alumnos de>sas escolas <lOS mvsw· 
o e q~e, de<:de que re~u~\ia, sínã.o supprimia. r~ios da escripturàção dus quarteis, aos· pro· 
quas1 todos ~sses. servrços, !l-'l verbas do orça· blernns das li;;r-ao•ç'-'3 e t·claç&es de mostra, em 
1ne_nto ord1na .. rJO basta.r1a!ll u. .~u:;te1ar o soletrar o Tit:l.ra. e estacionar no Sà de.B<m· 
um co estabelec1mento deensmo asstm podado, deh·a. e Souza i\lor2ira. 
n~o t~udo razão l~e ser, s~uiio corno uma o mais seri<J. consentir na ~eítura, medita· 
clema_s1a, fillla.daque!les senttme_utos, a auto- c;ão e discus~ãode perniciosos "Ç~Ublicista.s in
r1saçao para operaçoes de cred1to dada. por cluidos no indi!X lib,.onon. prohibiwru-m, que 
S. ~x: ao ~verno . no art. 2.• § 2• do seu ao emvez de fo.zer do exercito,· cluür . ,; 
prOJCCto. cw1on, os tarimbeiros jauis<il'OS que lhe 

A apresentação deste projecto, Sr. :pre- aprazia. tar ao seu d~spo:_. avi.ventaria esti
si<lente, prende-se a. factos que veem de longa mulo de plena ~ma~c1puçao_ poltttci\, ele~a.ndo 
d(l.ta, symptomaticos da putrefacção política os ~oltlado.s a c>d:l.daos serv1dore~ da. Le1 e do 
enJ. que se delia o Imperio nos seus ultimos Rem Pubhco. 
1\llnos. A esse tempo. conto V. Ex. se recorda. 

eram as escvbs milit:nes. como fócos oie -vi· .o ex-mín:istro do g~binete reaic.io!J.a.r.io, do vaeissima prop<~gan,la republicana, alvo de 
ll~:~~a~-cabtnet, org~m~ado. no pa.],lCIO Iz9bel, m;i. vont:tde do~ servir;os d~t mona.rchia. 
p, :a f~.er o t~rcetro remarlo. e a.c711m~r. Filia-se a. taes motivo~ aind:t ho,jt~ o pro· 
n~,te pat:>., ~e pOIS d_9S Braganç.as. os <?1 [ean~, jecto inicial que ori .. inou o pa.recer ~m uis-
101 buscar msp1raçoes para. esse proJecw na 'c s - "' 
mesma. corrente ds icléas que por vezes es. u SJ.O. . 
Jn·aioll·Se.pelo recinto do Senado Irnperial. o. SR. Trrmr,~z CAV,\1-CAN'TI- lnf~l1zmente 

0 f: • estu. tendo contmun.dol'es aquollo tr1buno ; o 
~moso d~magogo dos Pampas tr~veJ~va. a, 1)rova ; e-tc pr\>J'ecto. 

um d1a. na tr1buna. daquella nssemblea vtl'.;t- e ~ · . 
lieia, lncrepando o governo impel'ial pela sua . q SR.. BA:mosA. LI~I.\-. Assrgn~tl,dos e~ses 
desídia, conforme denomiu~va. a íaltu. de fls- nc10~ l\c ~?_rJgem, evtd~ncl3.do que àe t~l nas· 
calisação por parte dos agente> do Poder Pu- ce~ouro u;~o póde provir refor:n:t n_lgu~a. ~tz~. 
blico,cm relação ao movimento que se obser· V(>Jll.mos $1, dl~CUttd:t a qu~tu.o a. pos.e_r10n, 
vava nas e.:c0!as militares'. em tace do5 dados que os d1.versos proJel!tos 

moti<ra·1o:; por aqueUe nos fornecem, conse
guire.mos demonstnl.r que ess!l. previsão re:J.· 
li;;ou-se. 

Niio e que denunciasse conspirações c.u 
cnnciliabulos subver~ivo~ das instituiçOes,que 
fclizmeute não nos regem mais. 

Não, S. Ex. que se dizia então, e de quem 
h'•je. se t\iz. ainda pomposamente, ser um e~
p:ruo culto, educado na. escola liberal da to· 
ler11.n<!ia, preocculXI-va.se sin!í.o atlligia·se com 
ter visto nas esto.ntes das bibliotlteca.s ua;·ti
mlares das <tSsociações littel'arias duquel!as 
escolas, os canones de Comte, Diderot, Spen
C~.:r. DI"<lper, Stu:1rt t-lill e de todos cjua.ut.oR 
publicistas não se subordinam lJl)s S;!US ensi
lmmf'ntos politlcos e soci>~.e::; "o velho. cal'Uit
cho~o e condemnadosystema de g1..1yerno, que 
era entre· nbs -.., ·ultimo v~stígio· das oostas 
]lrtvilegiadas,-o. monarchitt do rel unhrido, 
invlola.vel e irresponsa.vel. 

0 SR. Tl!O'MAZ CAVAt.CAN'U-Pel'feitamente 
1'eaiisad:1. com mais det.~lhes. · 

OSR. B.\RBOSA LD!A-A Coinmissão rle Ma- . 
rinl1a e Guerra do Senarlo não se conformou 
com o orojecto feitv ce a.fbgudilho pelo .> eC!:~· 
dor do 1\l'lil:tonas e ap'!'esentou uro snbstitu
~i vo sobre o qual se pronunciou. infelizmente 
:~p?rova.nolo·o. a outr;L ca~a do C~ngreS;"O-
. Comquanto elabN•a·'o sob o un_per10 d~ 

-\ll>eoccupa,ões mais dignas. po;;ta 1le la~o. Sl 
i.1ent •111e nã() de todo, a ves:wht d~J_nolldora. · 
do pr<0~cto-bomba, todavia. obedece arnda es>e 
substituth·o ás mesmas inspirações dos este
reis ~atulatores tem_pori,J acti, cld3.dii.os cujo 
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id~al d~ reformas cifra-se em restabelecer I cio e E~opo; mas ninguem :pensar.i.-em re>us. 
seru ID<JJS 11em menos imtituíciies murníficu.- cita.r a e;:;crn.vidiio. 
d~s, a ~ue estilo J?l'e~s as . ~nas caras remi- Não pôde ~er h<lje as~im ; hoje que está na 
msce?.:ms da.moc11la•le que p. li vae. crm~eienci a. r1e todos os republicanos de que o 

QU\z aquella honrada commí~~iio fazel' crer ..:oldado é acima de tudo um cidadão, servo da 
q,ue ~ St1a. p1·eoccul?a~âo d,~minante foi a. rea- lei contra. o dominio ~o de~potismo, que a 

. llsu'Ç,LO de um ens~no mllltar com melhores pretencia. poste1·gar ; nao hOJe que estamos 
programm.as te~lmtcos_. desbastados os. actu:Les tiio d!stancia<\os daquclles dias, quanto esta 0 
d!l-" dema.s1as !Jtteral•ms, estranl1as tt. profts- Exercito· Brazileiro longe das cohortes preto. 
sao, qu~ o sobrecar-reg-am. _ rianas e dos regimentos de ja.nisaros, a rtís· 

Es~e e um dos motivos que me trazem á tri- posiçiio rlo primeiro regulo que quizer resta
bun:~,, ma;: nunca p:utt .concorda!· com aquella belecer o lex es~ quod p1·incipi placet. 
honrada commíssão, que tal~ d~si(lemtu,;;, ~e O;;: SRS. FREDEl.HCo BORGEs E TE!O:!.íA c -
obtenha resus~1tanuo o def~1tuos1S~lmo oro- VALCA...\TI-Apoiado. z A 
gramma c:le 18,4 e, menos a.mda de1xando ne 
eocamr esse pl'oblema. em toda a sua comple
Xldade, QUe envolve a unifi-:acão. da forºa 
armada, segundo um plano l'Ci1lmentc l·epu
blicano. 

Bastaria que aquella commissão a.cqmpll.· 
nhasse a marcha de taes ref,wmas no nos~o 
paiz, estudando cu ida.dc•S<tmente o que uo 
assuroptQ se f<LZ em todos os paizes c1>ilisados, 
para que desde logo ~e compenetrasse de que 
reorganisar não é simplesmente voltar atraz 
para pór de novo em ordem do dia institui
ções que o tempo condemnou. 

_Colll tal escola receio bem que SS. EEx_ 
nao se deem a pema1· que par,~ melhorar a 
Repuhlica. e solver toda< as dífficuldades do 
actual momeuto político. nada mais se faz 
preciso do que. resta.ura.r o imperlo, desan
dando-se o caminho and.c.do de~de o glorioso 
15 de Novembro •. 

Eu comprehen1lo que SS, EEx. se tiYessem 
deixado leY;tr pel;lS gra~• s reroini!icencia.s de 
sua. mocidade a.cademica. peln5 s:mdades que 
lhes de~penaram os •Ua~ em que estudavam 
por programmas tii.o divr<rso~, cmn preoccupa
ções tão outras d<tqUelln~ qu" hoje domin•~m 
a mocidade, 3ntes de tudo, r0publicana. 

Bons tempos_ Sr _ )'residente, .na opinião 
r1e.;s:ls summidades. cs~e~ em osqu •e:s o ideal 
da org-J.ni~ação rnllitar est.'I.Va no voluntnrio 
de pdo e co1·da e no de7m.•ir.a rle 1·ecnttas ; 
bons te'"pooi. em que a chibata e o mlobrote 
preteudiam de~perta.r ser:timentos e determi
nar actos de verdadeiros soldados por proces
l'OS l.Jem pouco compativeis ~om a dig-nidade 
destes ; bons tempos em que nos ,•sta.v3. a pa
rede meia corn o qua.rtel o ig-nobil vallongt'l, 
de onde sahiam pobres captivos para as filei
ras da. força publica, alio:·riados a troco de 
uma condecoração ou titulo ue barão. 

Era a conceptão de~se tempo que o sol dano. 
adstricto ã. obediencia pa.<si-w., não precisaya 
de conhecer a lei ; "~sim po1leria ser..,ir· a 
to-los os g-olpes de bois•< i'.os dominadore~ 
que os tinlnun á gu;~a <!e mercen'l·!·io". 

Da.hi salliram he:·ocs e patl'iota.s? N~.o o 
COnlesto ; mas os lineamentos geraes eram 
estes. Tambem houve eticravos como Teren-

0 SR. BARBOSA. LIMA.- 0 regulamento das 
escolas militares. que a Commissão rle Ma
,.inhv. e Guerra. do Senado, íncitarJa pelo p•·o· 
jecto-pican~u;. do ex-barão, procura resusci· 
tar r1e entre l'S escombros da monarchia, te-ve 
de ser, du!'ante IJ imperio~ mais de uma. vez 
reformado, em vista. dos defeitos apresentados 
pelos proprios ,m·vidores dRquelle regimen 
politico. por certo insuspeitos no tocante 8. 
questão de condições republicanas, ãs quaes 
quizessem por ventura subordinar estare
forma_ 

Em 1881 baixou o governo imperial o pri
meiro decreto de reorganiso.çíi.o aesse ensino, 
creaodo o cllamado curso do 'IJintem, assim al
cunbMO, já pela exiguidade siniio indigencia 
do programma de estudos, jh pela visinbllnça .

1

· 

chronoh,gica. em que ficou da. afamada. cam· 
panha min~sterial do imposto addicional de 
:!O r·eis, que motivou os conflictos e barrica.-! 
d"s de 1" de j;Llll'iro. Rcduzm:l.!u-se assim oe 
estudos ateu. cruveil'a mínima elos (I.Oões, de: 
mod<' que podessetn passar como havendo 
Rdquirido meia 11 nzia. .te conhecimentos to. 
chnicos otficiaes. alt<nnente protegrdos, inc.t· 
pazes ainda. a.~sim de realisarem esse míni· 
mum de exigencias didacticas. 

No 11m de pouco tempo esta.va. desmora.li
~ado e condemna.do es~e regulamento. pois o 
eesultarlo, que alii\s era Je pre\"er, roi uma 
meia duzia de ofiiciaes, que tendo adquirido 
o direito li- promoçilo por ~tudos, só servir-am· 
para nos envergonhar. constituiu-lo no Ex
ercito o typo celebr·hado sob a formulá i1~ 
dubio sunt ou in. rlubio B$&. 

Já em 1888 cuirlou-se de reformar· a refor· 
ma, e com esse fim foi -publicajo o regula
mento de 1889. devldo ao ministro Thomaz 
coelho, reorg<\niMndo o ensino das ·Escolas 
Militares sob1·e novas ba.ses incontosta.vel· 
mente mab largas e mais intelligentes do que 
ll.S de 1874 e 1881. · 

Pois ~>em: na retrog• ·adação que encelarani. 
a~ru quizera:n o~ autore' do p1·oj!:!cto vindo 
..to S•m;tliu Hcar no re~ulnmento de !8:39, nem 
por awor à símplificaQii.o se detiveram no ·de 
1861; foram a.lém, admira.udQ-me eu de que 
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nãú tivessem ido aos regulamentos de Jero- nenhum rios quaes quiz jamáis frequentar as 
nvu10 C<>elho, de :\la.noel Felizardo ou Anr.o- e-srlolas doexeecito. 
nlo Joaquim de Mello. sinã.o qu~ poderiRm Quanto.; honestos burguezes nã.o se sacrifi
tcr se con~nta.do com as io:;trucções e.regí- c::ram pal~\ acudiJ.· ~essa exa:~:era·h1. despe7.a 
mentos do conde de Lippe e do ae Ber·e~- e poder proporciona'' a S' llS fi lhos a ent1·at\a. 
ford. .. nessa. ainda hojo privilegiado. e nobilissima 

Allega-se, Sr. presidente, e esta objeor;ã.o ca.rJ:eira. ! 
mer·ece cu idadoso exame, que ess:I.S exigen- Os moç:os Que não nispõem de taes recursos 
cias esco:at·e::; pt•ejudicam aos ~argentos e não tem entrada. naquella r:scola, e, porcanto, 
mais officiaes inreriol•es e pt·aças. M q uaes, llà.O podem aspirar a. oíficiaes c;:,mbatentes no 
(n•iundas rlas c••ma.•las ma•s humildes d:L so- quadro da armada nacional. 
ciedade. tendem a estacionar indetiuida- Por outro lado, nas esc:Jias de aprendizes 
mente. sem ~tinmlos. cortadas tod~ a.s suas marinheiros, e dou o meu testemunho pelo 
aspirações, inhibidos de pe!lsa.rem em passar que vi em PernaJllouco. faz~se cuidadllsa 
a otficiaes subalternos e mais tarda . a otll- depuração, t•ejeitando'-se ,:os mcn•Jr~s en\-ia
ciaes superiores, subindo na hie•·al'Chía mi- c.lo~ pelo juiz de orpbã.o~ . aquelles que, se
litar. ~uiodo aqu&Has deploraveis lições palacia.-

Pena ê que os mesmos sentimentos d~ nas, potleriam nos envet•gontlar ••. no e:ltran
equidade e de justiça Ilão venham anima.r aos gctro púr ~erem visivelmente mestiços ou de 
oMiciosos e desinteres:;ados protectol'es -que o.:ôr l 
vão agora surgindo nas gazetas e nas a.s:.em- Tristis.;ima. côpia. de ua; dos mais conrle
bléas, P&.r:J. enxergarem o Que. ha. tantos ao- mna.vcis precon~itos tia. União • .,meri(-ana, 
nos e tão clamoro:;amente, se passa. com os só !ransplanta.do para. a olllcialida.de de ma
aprendizes mar;nheiras, e os 'ii'W'tinhei~·as na- rinha, que nos ouwos q_uadros do taa~ciona
citma~.! . mestr()S e gu1wditras, impossibilitado;; lismo brazileiro predominam felizmente ás 
de a.lcan'çar já.mai:; os galões de of:!lciaes de nossM geuerosas tendencias affecti:vas, que 
mm·inlm. no~ livraram do$ l!Orrores da Secccssü.o esc la· 

Entretanto era. muito ma.is natural que vagista! 
semelhante t'llforma, iniciada por um almi- Nada disso vio o republicano ex·1Ja.rão, 
mn1e, houvesse começa.(!!' por ver os perigos nem souberam ver os honra<los membros da 
que i Repub!ic;L otrerece a actual OI"óani:;u.· -Commissão de Marinha e Guer1-a; pelo menos 
çiio do en8ino officia1 e ma.i:> do o(ficioso na até hoje não !la. de SS . E&:x. um só projecto, 
armada nacional. discu:-oo ou simples aparte que evidencie te-

V. Ex. s:tbe que em todoo> os E3tados do rem-se impressionado com e>.'Se quadro tão 
Jitturalllra:r.ileiro existem €SCO!as de apren- t•eat, t:.1o iacoate;tal·el, quã.o pouoo t-epubli
dizesma.rinheir·(Js, pa.ea ~ quaes affiuem os cano. 
tHI!us dos nossos mai~ humillleti couciaadàos, D.t·se cou~a. semelllante, a.nalogaao menos, 
~ 11r. 1'<~.zem a.hi a sua educação technica, pro co'" o~ sargentos do exercito? 
ti;:.siona.l, finda a. qual encóntra.m tra.nca~a~ A ~olutamente não. O ffiàíS obscuro sol· 
;1s portas para o quadro de otliciaes de ma.- dat1o, o I'(Jluotario vindo do mais longínquo 
rinba. ponto dos nc:l'Ses sertões. lmmco, wi$Stiço otl 

Por mais merecimento intellectua.l e moral 1)l'elo, en•:ontra no ba"talb ü.o a escola. 1·egi.~ 
l]lle tenha revelado o aprendiz m:J.tinheh·o. 111enta! onde llw é 1\• cil e lhe à sempre per
por mais que tenha demonst•-arlo ser capaz de mittido apl'eudct a leitura, a escripta e as 

! ''eocer todas as difficuldades e e;xigen.:ias da quatro especi('s. Mshn babilit.ado pMe ma
: Academia Navul. pol' melllot· que tenlla cle- trícular-se, e de facto matriculam-se todos os 
monstrado vocação para esse officio. poúend<J annos, ua.s esooh1s mclitare~. niio se exigindo 
·~e r em em!JI·yã.o um Barroso, um Jnha:uma, para ad mls..llii.o jlestas nem exames, que $tp
. um Greenha.Igh, baldados são todos os gene- l)li em, mn p1'BJJaro em mais diffic~is disciplinas 
rasos e;:forç~s desses nossos jovens concida.· como na. ma.l'inlia. e paro os qU:aes existem 
ditos; 1.1 fkla!;fa academia nã.o a.dmitte nem os uest.a. capital expllca(loresque se f'a; em paga1· 
pobres nem a geMe de c81·! mt,ito bem, alguns ate pr-o/'es.<ores na Escola 

Ró os ricos, só os abastados, só pelo menos Naval, nem muito menos os dispendiosos en
os que estão <:lll condições de fazer algum xo>"a.es que af~t..1.m os pobres, la.zendo a se· 
>'<I.Crifioio }lecuni3.rio,dispondo do credito sem· lecção segundo o criterio d.o pigmento, quedá 
]we mais facil á burguezia do que ao proleta- cút· i pelle, e do dinheiro. 
ria,lo, pOdem s•ttisfu.zer aos requint' s da Os un iformes são 1nu ito simples; o (;:~,ràn.
Pragmatica. palaciana na. multiplicidade de m••nto e <.lado pelo Governo ; o exame de nd
lnxuosos uniformes do custoso enxoval, in- mis>ã.o tímit.a-se àquellu.s exigencias da. o:Seola 
di .$pcnsa.vel is solemnidades do beija-mão e pr imaria. 
:.o cortejo nos dias ele gra.n1:e gala, no anni· E por e.~sa. fórm;t nfio lJ;~ voc;tÇiio que deva 
>eJ·sa.rio natalicío tlos serenissimos príncipes, perecer iJ. mingu:\ de rec11rsos, nem sob o 
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peso da. íniquidade que assignalei : o serta· 
nt>jo, o m11is llumilrle creoulo, o mais pobre 
dos IH'Oletarios, póde a.~pil'ar desde as fitas 
de an~per;-.ada e c;üo ate os b.Jrdados de ma
:recbal do exerci to. 

Ora, é preciso que Msim ·>"enh~\ a ser tam
bf)!)l na. armadi1 ; e dalii o meu substitutivo. 

o SR. EDUARDO R.nros-Então não e pos· 
· si>el a entrada. de moço::; pobres na Escola. 
Naval? 

na sua complexidade; comprellendendo tanto 
o demento que tnoballla. ordinariamente em 
ter·r·a como o elemento naval, constitue uma 
in~tituiçii.o normal no seio düs sociedades hu
manas, que se não póde dispensttr, nü.o sen<1o 
.jnsto corrsideral-o como um agrupamento de 
parasitasassimila\·eis aos que n.W.a produzem. 

~Jau grado os s:•culos lllle teem decorrido 
entre o noss!:l t.e:npo e o de Richelieu, os con
s~lbos dadGs por es:e eminente homem de Es
t:\dv aos g-overno~ de cada paiz, teern ainda 

O SR. R\RBOSA LDu-Como acabo de mos- hoje pe~fe1ta opportunidade ua parte relativa 
trar, abSé'lut.-.mente não. i !(m;:·a. pnNic:t. 

Ainda mais: a e~col(l. de aprendizes arti· Lerei argurnas reflexões do eminente car· 
lheiros, que funccionava na fortaleza ele Sii.o d·~al mais ~abldo nessas causas, m<tis previ
Joio, como· dep3ndencia. do Miní~terio d:• dente por certo do que alguns rlos nossos des· 
Guerra, ana.logo ás esc,Jas de aprendizes ma- peitat.lo:s profi~sionaes, envülvirlos naquella 
rinheiros. recebia as mais pobres e mais hu· propagan.ta. São do Testamento Politicn do 
mildcs cr·eanças. Pois bem, para :•s que se eminente mini~tl'O as seguintes palavras : 

.distinguiram nos estudos alli seguiuos, guar- «Quorn tem a for\·a tem frequente razão em 
da \·anHe todos os annos algumas vaga~ na ma teria. de Estado ; e aquelle f),ue é fmco, 
E~cola Milita.r. que niio podiam ser pre-~ difficilmente pode li vrar-sc de n. il.o ter razão 
onchidiJ.~ pelo mais rico l~os candidatos. na opinião d:> maior parte do muado. 

Alguns desses moços chamam-se hoje o «Os interesses publicas obrigam aquelles 
coronel Valladares, cn.pitã.es de engenheiros que teem a <lb•ecção dos Estados, a .gover
Soqueil"a, Frederico H.us-.any, officiaes que I naJ-os de sorte que possam não só garanti l-os 
honrariam qualquer exercito do mundo civi. de torlo mal que se póde evitar. mas ::.inda 
lisado. das a.pprellensões que -por isso poss;~.m ter>>· 

Si apezar de todas essas fa.cllidades e clessa Parece·me estar ouvindo :t.lgumas das pro-
rigorosa igualdade sem distincçõe;; de côr, ou phetica;; palavr<>s attribuidas ao ímmm·tal 
de fortuna, h" ~oldados que ficam marcando Marechal Floriano Peixoto, em dias de rc
p:l~~o. nunca pa~s:mdo de Sltrgeutos, com esses volução. 
ta.e.s não se, póue argumentar; sinã.o como es- lJm rli:t. em urn:J.. d<tS trincheims dizia o 
peculuçii.o para. explorar-lhes o l'eselitimento energico soldado, ba.teur1o em uma. lJocc't de 
e forjar com elle armas sebasóiauistas. C ida- f,,go, a alguns dos seus carnaradas-«Meus 
diios nessas condições existem fatalmente, amigos a paz perpetua é. um ideal bcllissimo, 
forçoso. mente. em to las as classes. que ounca. sublime; lll;tS nos dins do bojo só quem 
poderi\o su1Jir um deg-ráo siquer, não po3· t~m r:>.W:o é quem tem canhi)es.» 
suinuore.1uisitos. nem tendo capacid<~de para. As ve!'gonhu>a.s e audazes r<:'clamacües 
adquiri l-o~ n~ rnlni muro ab;;olutamente im- cornpeudiadas r1o <!OlebJ•e e recentemente dis
pl·escindivel <L qu:tlr1uer acc:esso. cutirlo protocollo it:r..lia.no, :t T1·inlhrte e o 

~·ão os ser\"rntes e os ~rmtinu'.Js nas repa1·· Am;tpá. e qnem mbe o qu'' lll:l.i~. dirii.o si 
ti~r"ies publieas, slo •.1S trab~tlha•'ol'c'S bt·;u,,aes, tinh:L ou não razão o conso1i·1:t·lo!· da. l{epu
os homcmsde estiva~. os operanos mais rttdi- blic:;.. 
mentares, que mcsrno nes$e gl'ao de hierar- Quer entretanto dizer tudo quanto venho 
chia de todos os alHeios podem ser m;\is fe- expondo que eu pretenda pat•a o nosso p:tiz 
lizes duque o oputento bamtuciro. um uppa:r;üo bellko, uma orga.nisaçiio mi-

V. Ex. comprellende que reorganisar com litar an;tloga. proporclonalmente egua.l a de 
t:Le~ pl'eoccu~ai,'Ões e que e rf'.publicano ; o !I E$hLdos que na. Europa vivem a. esfOI'Çlr-se 
que eu acabo de a.ssignJLlal' e combater póde por m<mter o equilíbrio das di vergas poten
ser tudo quanto quize;·e~n, l1ót.le esta1· muito I chs, oberando·se pa.ra esse fim o nosso orça
de accordo com as s:wd~odes uo regimen pas- mctlto da guerra com oespezas superiores 
sado que SS. EEx. t alvez alimer,tem; 111as <tS no~~as lor~:.s linaac~ir<ts pa.ra m;mter1nos 
republicano, Sr. presi'lente, é que absolut:t-,nm exe!">~ito rormitl.-vel ? . . . 
mente não é! (..l.p:<iados.) A~sfolut<tmente não: a.utes penso .que sera. 
Ma~. Sr. p!'e~iuente, a p:·op:~.ga.nda contr:t o p;~.triotico r;ccluzir a::; actuu.e:; <lespezas incon

nxercito que tou.os nós pe:·ceberno~ tu.poi·•dos), I t~·sta.\"(;lment.e nr:tiore8 <io que deveriam ser 
feit:.t. por toJo~ os proces,;os. gu<LrJa.ndo-se com esse servi~.~~. 
apen:\s li~eiras appareucia:;; alra ,·er. das flU:J.es Ma~ d;J.hi ao que nós julgamos ler nos 
bem <t enxerg-<J.mos, ó 1•1l que.i;'t ~c Yae t\lzondo labias de muita gente, e dig;~.nwl·o com fl'an
nece:;sa.rio recordar. demonstrJ.r que o exer· qneza. de murto~ membros desta. n.ssemblén. 
cito-diga.mol-o melhor-que a força publicll quo ó preciso !•ed.uzit• o oxercito, desdo logo, 
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_.~~;irn de toda medida, pois do que precisa- pirito •le conquista, pas;nndo o soldado a. ser 
mos níLO é propriamente de exercites, vae- o cidndiio a serviço de sua patt ia. d ignificado 
uma distancia. muito grande. e honrado pelos seus concidadãos, em vez de 

O exerctto-diga.mol-o sob a. fórma de um ser o antigo mercenario quasi s<:mpre es
p:wodoxo como a muitos s e atfigura.rá. essa tro.ugeiro. O soldo tlcou equipa.ra<lo a qu:~-1-
mi nh;\ afflrma.ti va.-e um elemento social de quer outro estipendio, pago [Jelo Thesouro 
tra.l.>a~ho productivo. Nacional, devido pelo exercício de fuucções 

A so<:iedade hum&.na nssemelba.-se a um publicas. 
vnst.o org:tnísm•' mais cotnvlcx:o na. es~a.la E' certo que estamos ainda muito longe do 
a;cenr1ente dos seres; vl\·e segundo a elrer·n:~ ideal que não 6 precisamen te, repito, a sup
lei da di:~semioaçã.o dos o!Ucios e convergen- p1·essao mas a. tr<msfi;rmaçao: o i r1ealestã.;pols 
cia. dos e~forcos, coa forme o principio de que o prog resso e oa.pé-Ceiçoa.mento da ordem, 
Ari$toteles, explicado pot• Augnsto Comte. em iost1tUido o regimen :pacifico iDdustrial. 
Par te dos seus elementfls constituti vos,como t ra.nsfo1·ma.r os act uaes exerci tos permanen
verdt~:leiros or g;'ios anatomicos, l'ealisant tr:~.- tes em ger,dannerie. Quer isso d izer que ainda. 
h:\lhos que não só lhes aproveitam imme- a~sim teremo:< torc·a. publica, cuja. preocc11pa.· 
di:ltamente sinii.o que são imprescindíveis á çã.o •1omina.nte em vez (\e ser a. guerra , em 
communhão; a out:·as -partes es~io commet- vez de ser o estrangeiro, ser:i. a conservar;ão 
ticlas outras fuoeções. Assim sã.o os indus- da paz interna. o policiamento dos cent ros 
trinas, os lav't"adOrPS. os ·ba.nqueiros, os com- populosos, a guarda dos nossos concidadãos, 
mercia.ntes, os na vegantes, o opem.l·iado, os e excepcionalmente a politicli intemacional. 
crn1H'agados de administração publica, o $:>- Não se cx~inguirú, pois, e!>lle orgã.o sociilol , 
cerdocio, a. mãi de t\\milia.. uma. vez que nã.o se a.nniquilla.ra.m os in~tin-

Um orgão vela -pela. segurança. de todos, ctos egoista.s,e po1· isso tlaverã. sempre, st bem 
guarda-lhes a.; portas, assegura-lhes n. tra n· que em escala clecrescente com os progressos 
quillid:v:le necessa.ria á. regularidade dos tra.· moraes. tumultos. arruaças e desordeiros . 
balhos de (lUe todos precisam; es~e orgão. Mas isto é um ide:;.l que nos esF<i por de
tlc:stina.do a cont.er materialmente as mani- antA em um horizonte looginq uo, rcmotis
res:açõ;~s gro~~eiras do eguisn10 fun damental, simo. 
qu1:r uo in<liv iduo. quer da.s vilria.s a~l{1·e- V. Ex. diru si neste fim .~e aeculo, em que 
miaçile:S um:~.s contl"<l as outl'as, é a F Ol'('ll 1.1. preoccupaç-;i.o dominante 6 <~. guerl'<' de 
Pul.Jiica.. conquista. de mereados, e o mer~-antilismo 

Tempo houve na evolução do genero hu- impondo nos governos atmve~ da.;; mystiflca
ma.no. desde o estado rudimentar do q ua.l çõe8 par• lamentares a neces:>id:tdc de pro<:urar 
vciu este ser collectivo ate hoje, em que a collocac,'.áo para os prorluctos superabunr1a n
quasi total id~\de da sociedade vi via em tl.l'lDAS, t es ue ca.tl~\ na.cion:•lida.rle européa; q ua.ndo 
jJOdendo-$e dizPr que era entíw muitíssimo nôs corremos o r isco cle~ervír p:trn. exp~rien
mn.ior a área :~natomic;~. occupad:t por esse cias ilt olti.no uili de polít ica colonbl .lar wi
iWif~<l como qliC hyportrophi:l.dCI. nist:1., de s •brevivencL• do mais apto; V. Ex. 

Então er·:J. menos digno, vil mesmo, ClC- clir'~ sl nos devemos enlevar nesr.e idea l. e 
clljJa.r-se com os omi:ios mcca.nii..'Os, que li- por falta de conveniente :•da.pt~tçã.o ne (•st u
c.u ·am enLr~gucs r. os capli vo~. ao.;; prisionei- dos theoricv5 a realit.!a.de pratica decrcta.J.·
ros de guerra . mos, seguntlo os tles~IOS ao :reiJastia uismo, e 

Foi durante o reinado de C.'l.l·los VIl! 1lc no t ypo do projecto La.dario. um artigo 
França qu~ se deu o passo decisivo pa.ra a unico. Fica. supprimir1o o exercito fedel'<Ü
l'Mii$a~1i.o de melhores progressos, com a l'evogadas as disposições em contrario. 
instituição dos exerci tos a soldo e :permanen- E' um exag~ero, dir-se-á, esta minba con-
t es. Desde e ntão começarom os Esta.dos a clusiio em r elaçiioa.o projecto Lada.rio . 
p:tgar cer to numero de homens validos ·para Não ha tal: é uma coasequencia implicita
o tlm de se adestrarem no exercicio das mente contida uaquelle pr(üecto;·porqua.nto o 
m·mas, tl.cando permanentemente prepostcs à. exe1•cito permanente dos tempos tle Ricbelieu, 
dctl'!sa dos mesmos Estados e ás conquistas e ffi(~i s mode1·namente da éra do Co ncie de 
e guen·as, que esses l10u vessem de empre- LipJltl, esta. muito longe de ser o exet·cito 
l1ender . qual o exige hoje a a r te da guerra., ou <urte de 

Desde então a. maior partE> da populaçiio Jt:fl.'sa ma~erí:~.l collecciva. com os progressos 
pt'rde se entregar a.o trabalho. desarmando- que elle tem tlrlo desde aquella. epoca n,t.c;~ 
se a nação, que passou a des~ns:~.r sohte t1oje. A industria tem-se dc~envolvido parai
essa. nova. instituiçii.o, que realisou assim um lela.ruente com a sciencia q uo e a sua. base 
progresso incontcstavel. theor ica; e assim como esta tem se1•vido para . 

As itléas l ibel."ae$, e sobretudo a Yictoria l'(lalisa.r os ma is bellos 1n·ogre..<sos para. a.u
th•s 11rincipios republicanos. tem gradual· gmento de prospet·ida.de humana, não menos 
1ncnte feito prClvaleccr a. d~fesa. sobre o e;. m:'l.ra.vílha tem produziclo na. arte de des· 
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truir e de mat:J.r. Acontece que quem nã.o r O l-a. a medhla que augmentam as academias 
esta de pllsse desses recur-sos fica em condi- e que é maior o numero ('e diplomas de ba
çõ~, de ít1ter•iol'i.Ja,le tam:Jnba. em relação aos chareis distz-ibuidus, com ou sem oatüo, au
qt•e os possuem, que ter exercito sezn esco- gmenw. p~trallelamente o numero de cidadãos 
la:s, .institutos, polygonos de tiro ou aroena.es incompatihilisailos, enve1·gonlmdos p:~ra o 
que os ministrem e ensinem 'l empt·ee:'O Je exe:•eicio rlaquellas outras í'uncções muito 
taes zneio$ e o mesmo que não ter exercito. mais numerosas, muito mais necessarias, 
Nâ.o é pois exagge1·a.da. a rninlla conclu~ii.o. mnito mais de~ralcadas. Porqnanto, o t·ra-

Não ~e me ;tttribua., entre•MJto. sr _ presí- balllo rnateT•ial, que occupa o proletariado, 
dente, o pens:tmento, a intencão de defender tem neste 4/5 da ~specie humana, não sendo 
nem :~ nctu;l.l orf,'3.ni~aç-.ão do ensino mitltar possivel n,11e a cabeça, que é constitui<ht pela 
nBm 0 exnggel.'ado onus com que pesa 0 ex- cl.it& intellectua.l e directot·a, assuma pro-
81;cito no or~amento da União. por~õe.> maiores do que o corpo. 

Ao co1ü 1·arto. ouanto mais reflicto mais me As>im quanrlo se diz que ha f~lta. de braços 
éo 11 venr;o de que e preci~o reorganisar a. pi!.r" os tJ·abalhos matet"iaes está se consta
nossa in-trucç:ii.u militar e extinguir 0 baclla- t.a.ntto um fttcto que apenas precísa ser formu
relismo fardac!o. lado de modo mais rigoroso, isto ê, ha braços 

em grande numero a. espet·a da empregos de 
Tal qual est:). organis:1.d:t veiu el!a ag-gra- pe1Ma, deslocados em ;,:l'il.nde massa em uma. 

varo mal do seculo e 1lirricultar. adiando->t. direc\ào· erl'<Lda _ o remedio e muda.r essa di
a incorporação do proletariado á· sor.ie<lade. rece:<"io, essa OI·ientaçií.o. Entre nós esse mal foi 
reduzida a l.urguezia aos seus justos limites, ag-gr·ava•lo peb. nefa.nda instituit;ão $ai'Vil, 
sinã.o dis~riminado~ ou melhor· clas~itic;,do~ telizmente abolida elll 13 de maio. 
os seu~ membJ•os. T:•~ qun.l é. p!'ep;~ra essn. Kós pt·est:wemo~. pois, um verdadeiro ser

·instrucçiio cidadãos que mais se p••coccup<t- viço á patria republicana começando essa. re
râ.o com outras ce.rre1ra>, CJm a política. tbrma.. 
com- a en::elliHtriu. civil, com os rnelhm·es E' bem de ver que em politica. não se põde 
cargos pul;licos que esta. pmporciona, com o proce·ler da mesm•~ sorte que na p!·opaga.ur.la. 
p1•oressorado. malti plican,lo-se as escola;; e de doutrinas; tem-se de caminhar por grios, 
nestas us cadeiras indefinidamente fra~-men- cuidadosamente,. seguudil a oppoz-tunidade 
tadas pa.r:1. i•\leg;u•em pwa tanta ~ente, p1·e- que os acontecimentos permittem a cada uma. 
ferindo tudo isso ao serviço effectivo das d~ssas reJbrmas. Nrio as podemo~ fazer nem 
armas. immeniat:ts nem radicae:::. de> modo a tr-ans· 

Acsim o o!1icio de sol,.lado terá vindo par<• o portar-nos de chofre p11.t-a o estada final. Mas 
numero daquelles de cujo exer~.:icio toge a devemos corne~al-<~s; devemos imprimir cuc 
burguezia.. aciJando-lhe um que1· que seja que rajosamente a orientação inicial que ellas 
a rebaixa. que a degra,1a f.qaipararlo ao;; exigem. 
trabalho~ que 1·epugnam ú. gente de collari- E por i~so que se tem attribuio.lo á classe 
nlto em pti qu~ n<L sua mai01·ia n<ic> se q11er militar, por l'or;;a dos su~cessos de 15 de no
misturar ~0111 o op~rat·io rltl blw;a, nem !>ens.t vembro. uma preponderancia sinão exa.gerada. 
em fazm· btt.Se de sua ex.i~teucia material e de pelo m~nos muito Jllaior· do que aquella que 
sua família no tl'il.balllv do qualquer otHcina o !la tem dfecti vamente exercido no púz, 
on na ln.vom•a_ afligura-se·me um tlever índeclinavel darmos 

Dize-:-(" infellzn\ente é c'~te o es~;udo real r.la. nós outw~ os militartls o exemplo e come
sociedade :n•t·'ertJ<lJ ;L um j1ll'en brazihür,J ça.rmns ta.es l'eí'urmas por nós; mas isso na. 
ettuca.do n3.~ cidades, ao <:ont;~cto dos a:.:ade- esperança e na. pe1·suasão utl que tallll'Opa
micos. por ~ntre o~ encanto~ das ~it1'ii1 e.<, que ganda 1·eaja sobr" os no~sos concidadãos para 
é digno, QUe é de wuo compativel com us que nos hajam de apoiar sinão nesta, na 
melhores scntime11cos humalliJS, entregar-:;e proxima sessão, e aquelles de nossos collegas 
cada. cidadão valido aos trabalhos ru·lcs da e uo1·eligiouarios que ar!Ui ti\·erem assento, 
lavoura, tomar da enxada ou guiar o arado uo sentido de serem taes ~·eiormas e~tendida.s 
p!!.ra ~trrotea.ro.'õ ca.mpos.fulquejar" rnade1ra. a8 academia~ civis. 
desbravar o lenllo, ao b.tuc,> do catpinteiro, Por isso é que apresento emendas come
moer as tintas, calç:t~ às ruas ou irl'igal-as e ,,,~ndo por extinguir o bacharelado militar, 
varrel-as; di:ter-lhe que as. ofíbin<t$ das es- ·~ortanr1o nos actu:tes re;.:-tlla:l!entos das esco· 
tr<Mla$ ,le Li='t'ro precisa.tn •le OPt>rarios, que l<ts do E~"rcito wda.s as demasias litterarias 
~Le;; come.ça,m cu mo 11prendizes; respomler- e scienr.iticas, e õar,do Utu cunb.o mais techni· 
lhe por esta. í'órrna, q uand\.l nos ~o licite um co aos e,;tudos militares. 
loga.r d0 :tmauuea:;c, LJ m em1•1·ego pnbl!Cil, O soldado, simples praça de pret ou aga-

. e,. V. Ex. Sitb~ qae não exaggero, 1htr mo- lon.d.o, é um official de ollicio, não l101.vendo 
· tivo <J. serios oesgostos, crendo o preteutlente nada menos digno ou qu~ possa envergonhar 

que foi injuriado. em ve;,~ida a. biusaa.naloga. á. do operariotra.a 
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batba.r materialmente, manipular a. polvora, exercito republicano, de inrlifferença sinão uu 
preparar o cartuxa:ne, montare desmontar o má vontade pela Republica, se constituem 
arma.rnento'para u limpa1· ~ ~studa.r, ~-voltar actuu.lmente motivo par•~ t~·istes appr·ehen
iL cu.sa a repousar em paz com mais motb·os sik->s, maior pel'igo enYolvem para o futuro ; 
(le satisfação do que se t,ive:;~e estado a fazer pois de tal viveil·o não porle1'iio sallir ardo
discursos. Os seus distinctivos sfl.o o~ da ro"os e sinceros ser·vidores da Republica , que 
classe, devendo ab0lir-se o annel que Jcmb1-a · o nU.o permitth'il o espirito do velho aulicísmo 
p!'eocupações e:xtrunhas á profissão. e rlr~ latente revolta que paira sobre a.quella 

Mas, mais importa.me é nas minhas emen- instituição . 
da;; a parte em que bmco remediar a maLes lmpre~siona.do pela evidencia desses tristes 
de extrema gra.Yidade que ao legislador bra· sym:ptowas. fui levado a estatuir em uma 
sileiro, sob pena. dn indisculpavel imprevi- das emendas que apresento ao p1·r\jecto em 
dencia, nã.o devem escapar. · di~cussão, que sendo 3. f(\rça publita-aar-

Refiro-me ao desgra~~ado esp\rito. de ri vali· mada e o exercito- uma t'nica instit.n ição 
llade que se tem proflura.do. que se procum pt•eposta á. defeza da Pat.,.ia c tla Repuhlica, a. 
ainda implantar entre as ..luas partes da. forç;~ sua inEtrucç.ão deverá ser dada em co1rm•um 
publica - Exercito e Armada, - culti va.ndo- ate o ponto em que a especialidade das exig.:n· 
se nos futuros officiaes d~ta. o espiri r.o de elas technicas mais vivamente começ.;\ 3. se 
rccanche do 6 de setembro, o desamor ã Re- a.ccentua.t•. 
pul.o lica., a.· veneração pelo r egimen político ,\ mathernat ica., a astronomia, a physica, a 
a.l>olido em 15 de novembro, atravez do seu chimic<~ , a geo·lesia e a topogra.phia, de que 

, ultimo paladbo glorificado em uma apotheose [' recisam como base para. S~>US es.tudo:; techni
escandalos.a o ex-almiran te, que se rebellou cos os omciaes fie marinha, ~ão as mesmas 
cr:.n tra a Republica. :scieocias que sub taes nomes tem de ser egua.l-

.'1. classe é uma só : o proprio vocabulo mente estu•Jadas pelo~ otficiaes do exercito. 
!ra.ncez- armée - mostr~ bem a significa- Tem a m>~riuha um batalbão de infantaria 
tiv:1. ambiguidade com que se ada.pta a tra· -o de fusileíros navaes-, tanto precis=l ella. 
duzir tanto o exel'cito como a :>rmada.. A muita vez rio desembal'Cal· p 1ra opera.r em 
cavt~llaria. não constitui11 uma classe á pal'te tet·t·a; tem por 'ua ve;r, o exerdto que em· 
lia infantaria nem esta tanto se destaca d" bn.rcar ful'vas pnm opcrar•em a bordo, e disto 
artilharia, comquanto os seus trabalhos não ti~·emos exemplo eloquente em Ria.chuelo e 
><·j:lm fundamentalmente os mesmos. em Ya.taby. 

Sei que me farã.o justiça os honra/los ca.ma- Era até conhecido como excellente official 
radus da. ma.rinha., cujas opiniões acatO e de infantaria o m:-:1.lmira.ntc Sa ldanha. da. 
cuja estima préso; não hesito. cumprilldo o Oama.. da. mesm:~ ~arte que t:l.mbem o mare
mcu deYor. _em as:;ignaltt.r que a ltepnblica chal Flori:~.no Peixoto. então official suba.l
eocontl'ou a otficiali<1ade d n exercito na sua terno, cons~uiu ;~ bordo de uma pequena 
qu:~Si totalidade, princip:olmcnte a mocidade. emb:.t'l'C:I~:.1o impedir que o Íllimigo at.-a.ves
conn~rtida. ó.s opiniões e aos sentimentos ca- sassa o rio Urugua.v. 
racteristicos de;se regimen poli t ico. cujo Na. Republica Argentina estio confiados a 
ad>:ento precipitaram; mas encontrou em uma P:J.Sta unica. ess.-s dc.ru: serviços, desti
J•ólo opposto, salvo rarissimas excepçõcs a nados a.mbos ú. defes3 da R.epublicn.. 
& cola. Naval. Educados em commum durant~ cinco 

O SR. MEDEIROS E ALBCQ'O'ERQUE- Consta.· :mnos, desde o inicio de sna carreira.; estu
llle ![Ue na Escola Naval de França. lbsse d_a.ndo lado a . lad~ nos mesn;tos bancos esc?
adrnlttido que se expuzesse nas suas salas o !,~:~· .co~ os. mesmos. me~tre~, as mesmas 
retrato de Ba:::aine 1 Não, mas na nossaE$Cúla dr~Clphna:s d~ lundo de ms~r UCt:. tO comm_u!D, 
esta. 0 retrato de Sa.ldanlla. da. Gama. que 0 razeudo conJunctam:nte tod?s o~ e:x:erc1C10S 
Almanack militar declara que e desertor. elementa.res de terra e mar, o::. moços que 

. termmar-em esse curso geral ao separarem-se 
O SR.. P!tESIDE~TE-Lembro a V. Ex. que para seguirem as especiu.lidades technicas de 

a hora esta termmada.. infantaria ou de marinha, de artilll~ria ou de 
O SR. BARBOSA LIMA- Resumirei. Acabo cavallal'i?., de engenharia oude esta.do-rnalor 

de assignülar a perigosa ameaça á Repu- serão sempre o~ antigos camaradas, unifica
blica que se prepar3. para dias nii.o muito dos nos--mesmos ~entimentos de reciproca 
remotos e qne esta n<~ marinha de, futuro. O cord ialidade , morto de -vez esse espírito de 
esp•rito de opposiçã.o ás instituições republi- rivalidade, filho mais da.divergencia de idéas 
canas, systernatica.mente desenvolvido pela polít icas, mas aggravado pela expiÇJração 
perniciosa Mrccção dada. á. Escoh~ Naval, pela I que a Revolta. n-utriu. e que va.e sendo a se· 
propaganda. a.ct ivamento alimentada. por todas menteil'a. maldi.ctn pa.r-J. a. arvore detesta.vel 
as fórmas, por :pa.la.vra.s, pol' imagens, por õ.a. restauraç-ii.o, it. cuja sombra. espCl'&mabri
lci~uras adrede escolhidas. de a:ntlpath.ia. ao gar-se ainda obstinados sebal!iJ.anistas. 

s~ao v. YII i 
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Não me permittindo o adeantamento da 
hora continuar na critiro do projecto vindo 
do Senado, guardo pa1'a o fazer amanhã, 

.·rJando a. seguir as minh::~os emendas. (Muito 
bem ; ?ll'Júto bem.) . 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vae a ünprlmir o seguinte 

PARECER. 

N. 84-1896 

Jul!ra nad(c 1,are1· que def''-'í'ir no rcqv.criH!CítCo 
~m que Yiccntc Ferrei1'(L lofm·tyr, ex-officia.l 
de faoenda da cwmada, pede apos1mladm·ia 
no ,_.ltimo C(trgo qlte e.r.e,·ceu d~ pl.M·oldro do 
pha1·ol dos .lurolhos 

A Commissão de Fazenda e Industrias tendo 
em vista a infot·mação do Ministerio da Ma
rinha, constante do officío n. l.89i, de 23 (ie 
outubro ultimo, e , efereute a. pretensão ue 
Vicente Fet•reira MilrCyr. e de parecer que 
não b.a. que deleriJ: ua petição do l'eferi<~o c i· 
uadão, uma vez que est<i. verificailo não ter 
caracter de emprego publieo o logar que oe
cupa va o peticionaria. 

Sala das commiss<:íes, 5 de novembro de 
1896.- Miguct Pernambuco, presidente. -
JJartin.< J1mior, l"elator-- 1/cle{onso Lima.
Almeida Gomes.-A. 11IiUo11. 

deste anno, quo dispensa a arqueaç,'ío aos 
na1•íos á vela ou a vap(.)r, que demandarem 
os portos habilitados da Republic~t com carre
gamGntc total das materias in<licadas no 
art. 495 da ~ova Consolidação das Leis das 
AI fande"as · 

3• dís~ussão do projeeto n. 13S, de 1806, 
autorí~auilo o gowrno a reorgunisar a Escola 
Naval, fa~endo no respectlvo regulamento as 
altet·a.ções que o. este vão <mnexas ; 

3·' discussão do prQi~cto n. U3, de 189G. 
autori;;ando o Poder Executivo a pagar ao 
tenente relbrma.,ro do e::\ercito Jose Sev~ro 
Fialho o soldo ue sua relbrma desde a. dat:t 
em que deixou r! e recebel-o ; 

l" discussfio do pro,jecto n. 288 A, de 1895, 
determin<tndo que fiquem ac1didos a.o mugis· 
terio do Collegio Militar, com os vencimeLttos 
qu~ percebiam, os professores e.,thedl'aticos 
nomeados on elevados a essa cu.t~goria por 
ctecr.:tos ~le 30 de setembro de 1894, com voto 
em separarlo ; 

1" dis..:us~iio do prQjecto n. 165 A, ue 189G, 
a.utol'isando o govemo a abrir os nece:;sarios 
creditas para occorrer ao p>gamento das des
pezas feita>, na Capital Federal, com os ru
neraes do maestro Co.rlos Gomes ~ 

1' •liscnssão elo projecto n. 7-1, de ltJ96, 
n.utorisanuo o gove!'llO a conceder ao cid:>dão 
Alberto Cy~neiro. pelo· pL·azo de 2.'> annos, 
permissão P<\l'a estabelecer no porto do Rio 
•!e Janeiro aepositos tluctuantes de ca.rvü.o de 
pedra. sob as condicões fJUe e~t:1belece ~ 

2' discussão do projecto n. :2-1, de 18\.13, au-
0 !!lt•. 1? J.•esident.e - Não havendo tori~ando o (;overno a. mandar pagar pela 

na.da mais a tratar, designo p;ua amanbi:t a verba-Exercícios findos-ao;-:> escl'ípturario 
seguinte llrdem do dia : da Reparti~ii.o GeraL dos Cllrreios, .To~e Fr:tn-

No\·a discussão do projecto n. 1-10 J. de cis~o Rodrigues, o,; vencimentos que deíX(IU 
1896, redacção para nova. tliscussão do addi· de perceber de 29 de a.go~to de 1894 a 2S de 
tivo destacado do projecto n. 140 C. deste junho de 1895; 
anno. despeza do i\linisterio da Industria, 2' ài:Scussão do projecto n. 60 A, de 1895, 
Viac;ã.o e Obra.s Publicas, pa.~a. o exercício de conce•lendo aos runccionarios publicos José 
1897, a.utorisando o Governo a n.dquirir, por jfarco.s lngle;: de Souza e s .. rnuel José Pe
preço não excedente ao custo. a. Estrada de t·eirn das ~eves lLUtm·i$ação pal'a rundat•em 
Fet·ro ).felltor·.~uJentus no !Jmzil; na Cu.pita.l ~'eder.; 1 um ua.nco denominndo 

Contiuuaoã.) da 2• c.li5cus,;ij,o ~lo prQjecto. «Banco Auxiliar dos Sel'\'ittores 1la Na.,ii.o>•, 
n. 142. de IS95, :~.utm•isando o Gov~rno a. ilujos esta.tutos. seriio rogul<•dospela lc:i vi· 
reorganisat· diversos estabelecimentos mitl· gente c.las ~ociedades unonymas e 0.ó. outras 
tares ue ensino com o voto em separado do ])rovidencias, com par.cceres das Comnüssões 
Sr. Thomaz Cavalcanti; de Constituicão. Legislação e Jnstiça e de 

~" uiscussüo do projecto n. 160 A. de 1896, Fazendas e Industdas; 
auto~isando o G.:Jverno 3. u.brir os credites Discus>ão unica •lo pa1·ecer n. 62, de l89Ci 
neces.;arios para dar execução a lei que or- opinando que ao Poder Executivo incumbe 
ganis~>u o Tribunal de Comas; :J.juizar do direito que assiste ao bf!charel 

2'' discussão do projecto u. 1"!8, de 1895, Henrique ~lartins, sob-~ecret<~rio da. Facul
autorisando o Governo a. abrir o. cre~ito ne- dade de Uireito do Recife, que p·,de o paga
cessado pil.l'a pagament0 dos b~>nontri(IS do mento da gra.tiftcaçã.u que deixou de :recelJe!·, 
caho de votuntarios da. l)UtrJa Mo.noei Mari- e solicitar o nece$S<trio credito, si tor caso 
nbo da Rocha, uesde 1Si:3 a 1894, l'elevada a tlisso; 
pre~cl'ipção em que incorreu; DiscusssiioJ unica t1o projecto n. 168, de 

3' ·discussão do projecto n. 37 B, de 1896. 1896, autorisando o Governo a conceder ao 
redac\iio para 3• discussão do IJrojecto n. 37 A, Or. Hilario Soares de Gouveu.,lente de cliniro 
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o:Jhtalmologica da. Fa.culdaie tie Medicina. ~-o Siqueii:a, · Ro~olpl!o A~reu, Arthur Torres, 
ruo de Jao~iro, um anno de licenca., sem Okg :rw Mar:tel, Pa.ra1so Ca.v~ tcanti, Cal· los 
v~:ncimento~. para tratar de sua saude onde das Chagas. La.ma.rtille, Cõsta Machado, ca
l h e convier; · semiro d:1 Rocha, Domlngues de Castro Costa 

Discussão unica <'..o projecto n. 184, de Jlt_nior. G~stavo Godoy, Adolpl.Jo Gord~, Mo-
1896, :l.Utorisaudo o Governo a conceder um relra da. ~tlv!l', Edmundo da Fon;,;eca, Pa.ulino 
Mt~o de licença, sem vencimentos, a Felippe Ca~los, Cmcmato Braga, Francisco Glicerio, 
;\e Va.sconcellos Duarte, 4" esct•iptura.rio da Ovldio.Abrantes, Xavier do VaHe. Luiz Adol
Alfallilega do Maranhão, para. tratar ll.e seus pho, La.menha Lins, Almeida Torre>. Fon
interes;;cs p1n·ticulares. ., . ·seca Guimarães. Lauro Müller, Paula Ramos, 

. Francisco Tolentino. Emilio Blum. Martins 
Levanta-se a. sessão ás 4 horas e 10 mt- Costa, Mal~a.l Escobar, Rivadaviá Corrêa., 

nutos. Pmto da Rochn , Vespasia.no de Albuquerque, 
Pedro Moacyr e ca..siano c!.o ~a;: cimento. 

1-t-1" SESSÃO EM 6 DE l.'i:OVEMBRO DE l$96 

f'rcsidencia dos s,·s. Al·thtlr Rios (p•·esidente), 
Cha1;as Lobato (1• vice-presidente) e Ar1hu1· 
R ios (prasidente). · 

Abre· se a sessão. 
Deixa.m de comparecer com causa pa.rtici· 

pa.da os Srs. S;i, Peixoto. Gustavo Véras, 
Eduardo de ~rrooo, Tonas Portugal. Pedro 
Borges, Franctsco-Benevolo, Francisco Gur
gel , Chateaubriand. Arthur 01•lando. C<>elllo 
Cintra, Arminio Tavare~. Ma1'ciODilo Lins 
Cornelio da. FollS~c~, Fernandes Lima,Olympio 
de ~mpos, Gemmuwo Brazil, Aristides de · 
Quen·oz, . Sebastião Landulpho, ?llarcolino 
?~loura, Pa!-anhos Montenegro, Athayde Ju
ntar, Porcmncula, Urbano iiiat·condes AI· 
meida Gomes, Carnpolina. Vaz de MeHo' La
mounier Godofredo, Ribeiro de Almeida 'Fer
reira Pil'es. Valladares, Theotonio d~ 1Ia
galhii.es, Pinto da Fonseca, :\latta :.rachado. 
:Manoel F ulgencio, Simão da Cunha Lin· 
dolpho Caetano, Francisco de Ba.1•ros,' Luiz 
FJaqtter, Almeifla Nogueira., Oli•·eira Braga., 
Alberto Salles, Ce...-ario 1Iotta, Hermene,.ildo 
de Moraes, Alves de Cu.stro. (.;rbanÕ de 
Gouveia, Angelo Pinheiro, Pere:ra: llo. CVsta. 
Appa.ricio ~la.rien~e. Victot•ino ~!onteh•o, Au: 
reliaoo BarbOS<t e Francisco Alencastro. E 
sem causa os Sr:>.Lima Rtcnrv, Cunlla. Lima 
Lourenço de Só.. Gonçalves ?lfai3-, Cleto Nu: 
nes. Galdino Loreto. França. Carvalho Eu
zebio de Queiroz, Ernesto Brn.zilio, A'lfredo 
Ellis, Domingos de ~Ioraes, Bueno de An
dt':l.da, Pa.dua Sa.lles, Vieira de :.:Ioraes, Fur
ta_do, Co.racciolo c Brazüio. da Luz . 

E' lida. e posta em discussli.o a. acta , 

Ao meio-dia e 30 minutos procede-se á. cba
mada á. qual respondem os Srs. At·th11r Rios, 
Lins de Vas;;oncellos, Coelho L1sboa., Tavares 
de Lyra, Alencar Guimarães, Gabriel Salgado, 
Matta Bacellar, Eneas Martins, Augusto 
)!:Jntenegro, Theotonio dB Brito, Carlos de 
;'\oYaes, Bricio Filho, Holla.nda de Lima, 
Vi ~-:! iros, Luiz Domingues, Costa. Rodrigues, 
Clu·ist.ino Cruz, Anisio de Abreu, Nogueira 
P: ~J·<magua, Pires Ferreira, Frederico Borges; 
Thom(l.;r, Cavalcanti, Ilrlefonso Lima., João Lo
p~s. H:!lvecio Monte, José Bevilttqua, .":u
;!a sto Se>ero, Pedro Velho, Silva j !ariz, 
T:-iCJd:..ae, José Mariano, Martins Junior, To
ll•ntino de Carvalho, Pereira de LyL'&, Gaspar 
llrummon•l, Luiz do :\udrade, Barbo:sa Lima, 
H~rcu !ano Bandeira. Medeil'O:> e Albuq uer
que, ?lliguel Pe1·nambuco. Cat•los Jorge, Arau
jo) Gôes, Clementino do Monte, !tocha 
C:•. v:-.Icanti, Octavia.no Loul'eil'O, Menezes 
h·ado. Gouveia Lima, Za.ma, Sa.ntos Pereira., 
A U;{USto 11e Freitas, Neiva, Milton, Fran
cisco Sot1.rê, Tosta, Manoel Cuetu.no, Eduardo 
Ram(ls. Paula Guima:rães, Vergne de Abreu. 
Léovigildo Filgueiras, Jose Jgnacio, Flavio de 
Amujo, Rodrigues Lima., Tolentino dos San-
tos, Torquato Moreira. Antonio de Siqueira, O Sr. Neivà-sr. p~esídente, na me
Serzedello Corrêa, O:scar Godoy, Alcimlo Gua- moria de V· Ex. como de toda a Camara, 
n ;tb:1~'n., Tirnotheo da costa, Americo de Mat- que por gra~ue maioria, foi aqui bontem a:p
tld, Beli.sario de Souza.. Erico Coelho, Fon- provaaa a mmba emenda sobre à lei eleito-
&·~a. Portella, Silva. Cast~·o, Nilo Peçauha, 1'3.1- · 
A~ostinho ViOa.l, Julio Santos, Barros Franco Entret3.nto no Diario do Co;,,;re~so consta 
Jnui,,r, Paulino de Souza Junior, Ma.vl'ink que ella. foi rejeitada.. Appello para os meus 
L;,ndul,9ho de Ma.ga.lbiies, Lima. Dua.rte, Joã.~ collegas que votm-am por el!a, azé 1oesmo in
LuJz, C:Ll'va.lho Mourão, Monteiro de Barros, voco o_ teste~ unho de V. Ex., pedir.do a. ne- · 
Chagas Loba.to, . JÓiio Peoido, · Gonçalves Ra- cessarm recl!tlcaçã.o. 
tno~_. Luiz De~si, F~r~-az; Junior, Fortes Jun- O SR. P~_ESIDEi\"TE-A reclamação do nobre 
qt~eu-::. Fra.nc~ Velga,,Alvll:ro Botelho_, Leo- , deput;ldo e JUSta : a emeuda ioi a.pprova.da.. lucl F1lho, OctaVlano de Brtto, CupertJno d~ Vae·ser desfeito o engano; 
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O Sa. NEI.VA.- ~!ui to agradecido. 
Em seguida e a:pprov;ula a acta da s.essão 

antecedente. 

gislador de rJaiz deixasse de attender as ne
ces.sid~.de~ de ernpre,\:a·los publicos · que são 
bons sei'VIdores da. Republica. 

Espero pois que v· Ex. pouha. na ordem 
do dia. de amanhã o referido pr~jecto,pa.ra que 
este a.nno elle seja tra.nsformad o em lei. 
Neste sentido mando o me\' requerimentv 
á. Mesa.. 

~assa-se ao expediente. 
. · 0 SR. 1• SECRETARIO procede a leitura. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

O.tncios : 

Vem á Mesa, é lido; apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte 

Do Sr. 1• secretario do Senado d~ 4 do cor· 
rente remettendo a esta. Garoara untdos auto
graphos do decreto do Congresso N-1ciona.l de· 
v:ida.mente sa.ncciooado, dit:-pondo sohre u.s 
companhias de n:t~~ação de costPagem que 
tinbam contra.cto com o Governo anterior· 
mente ao rlecreto n. 2.304, de '2 de julho do 
corrente anno.-IutP-il'ada. Arcbi>'e-se, 

Requeiro que 5eja d~do para ordem do dia 
o projecto n. 163, deste anuo, e independente 
do par~r da corumissão. 

Sala das sesslíes, 6 de novembro de 1896. 
-LeoM t Filho. 

Do mesmo senhor de 5 do corrente, remet
tenào a estilo Camara.. o pPojeeto ch, Sena.'lo, 
autol'isando o Governo a conceder s~is mezes 
de licença. com ordeuado,a.o Mnrerente de l" 
cla.ssei!a Estrada. de Ferro CentNl do Brazil, 
José Antonio Pinto Ca.rneiro.-A' CoiUlllissão 
de Petições e Potleres. 

_ Do mesmo senllor.e de igualdata..tra.nsmit
- tindo a. esta. Camara ;tS ezueodas do Senado i 
pl'opo~iç{IO •i esta Ca.mat•a,reconhecen<tooomode 
caracter offl clõ!.l os exames \'"eritlcados no 
Ly,:eu d<> AgNnomia o Vete:·inaria de Pel~>tus. 
na ,\caúe111ia. olo Commerciu de Juiz: •le Fura 
e outros c>ta.beleci l!lentos em •1ivar . .;os Esta. 
dos.-A' Commi~silo i!e Instrucção Publica. 

O Sr. Presidente-Tem a palaV'l':l. 
o Sr.Leonel Filho. 

O Sr. Leonel Filho- Sr. presi
dente, ba mais de 15 días,eu ti\'e o. honn\ de 
apresentar :L con;:ide!'açiiodesta Camara o pro· 
j!'Cto em que propuz a. equiparação <los veo
citth!Htos do~ ~>mp,·eg-.J.th-s da. a·1ministrnç:i.o 
do~ .:or,·eios de Minas G"!'aes ao d~ S. Paulo. 

O S•·. Anisio de Abreu-conti· 
nuo no desempenllo da tare!a que honú,m 
iniciei, de restabelecer a verdade dos facros 
políticos de meu Eswio, tra..zido.s á tribuna 
desta Cama.ra I>elo nobre deputado, s-r. Pires 
Ferreira. 

Comprchende V. Ex., Sr. !)residente, com 
quanto constnngimento abordo a tribuoa 
p:tl':l. tratar· de semelhante assumpto, conhe
cendo, ~orno sou o primeiro a. reoJnhe<:er, a 
r~pu:,:n;~ncí;J. que sente a Ca.tna.T"a pela. dis-
cus~iio de negocios que afi'ectam interesses 
mer:~mcnte estt~duaes. 

Em todu caso. nü.o me el't!. permittido ficar 
sil<:ncio.;o, sem trahir a lei da.-In:J.L.S vulgar 
solidarieda.de po!Hica e mentir á confiança 
que em mim depositam os meus correligiona· 
rios, depois das apreciações aqui feitas sobre 
a politica. do Estado, pelo meu collega de 
representação. · 

Assim, :>€'jam quaes forem as consequen
cia~. arl'ostando embora. o desgosto dos meus 
companheiros de truba.lho, bei ·ae cumprir o 
meu dever. e sirva de a.tteouante ao meu 
pr•fJ~ediroentn a circumst:l.ncia valiosissima. de 
quo llstii.o €"m jogo nesta quelltiio, nilo inter
~s simplesmente particlarios, mas altos e 
importo.ntissimos interesses de política geral 
do meu F..sta.do. 

V. Ex. d.e a.ccordo com o o.o~so di,·eito 
p.l.rlaml!ntar e11viou este pl'Qjecto á. Commis
sã.o de Fal:eO•Ia que ate hoje seguudo e:>tou 
informado não interpoz parecer algum ares
peito. 

De modo que, usando do. faculdade que me 
e concedida. pelo regimento cta Camara, peço 
a V. Ex·.que se uigoe de colloca.r na. ordem do 
dia. o referido projecto, a.tim de que elle possa 
ser cliscutido na ses~ão de~te anno. 
· O projeeto tem o n. 163 do corrente auno. 

A r-.1.cio do meu p·~dido, Sr. presidente, tun
da-se oo facto de tr·ata.r-se de uru assumpto 
por sua. natureza de c:1.ract{,l' urgente, qu& 
não deve ser a.dia.do, e ll.lém de tudo eneel'L'!I 
medida justa.. pois não e razoavel que o la-. 

Reato, pois, o tio ds.s consideraçõe~ honteRJ. 
interrompida2 no momento em que eu tratava 
ele demonstrar . quo o legislado!:' constituinte 
sábia e previdentemente .havia impostJ-'ao:; 
Estados a obrigação de respeit;J.r a autonomia 
municipal,eque era t~nto da indole e r1a. natu· 
reza dos regimens livres e desceutralisados a 
independenci:t dos poderes loca.es, quanto da 
índole e da natureza dos governos monarchi· 
cose centrallsados o regimen da tutelh, esta· 
belccendo ao mesmo tempo os tracos de 
radical düferença. .o absoluto antagoniaino · 
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entre estas duas fórmas de governo muni· 
c i pai. 

Dizia. porem. eu, Sr. presidente. que, acre· 
ditando que a !lisposiçã.o do art. 64 da. 
Const ituição Federal seria respeitada pelas 
legislaturas esta•1uaes e que, organisadas 
autonomica.mente as eama.ra.s munieijlMS_, 
seriam invulneraveis á acção perniciosa de 
qu:~lquer poder estranho. do Estado ou tla 
União. a let eleitoral entrega.ra.-lbe o de~tino 
rl:u; eleições ferl.erae;;- desde o alistamento 
de eleitores ate o processo fint~-l da. apu1'll.çáo. 

Da h i. Sr. presidente, dest3. facnlda\ie impor· 
tantissimo. confiada exclusivamente ás muni
cipalidadeii. a. a.uoia dos governos estaduaes 
de esCJ'a.Vi:;a.r os municípios, de negar-lbes a 
iudependencia. gal'.:tntida e ;~ssegurada pela 
Constituição, motivo por que, disse eu, no 
meu Estado a autonomia. municipal, que é 
na opiniiio de todos os publicistas o elemento 
basico do regirnen federativo, não existe, é 
uma utopia! 

De par com a derr uba,la em massa de fun
cionarjos pu blicos admini:;tra.tivos-o governn 
do meu Estado converteu os muuictpíos. rle 
centros de r esistencia que deviam ser pela 
organísa.~.ã.o livre que o regimen politico qne 
adaptamos lbes a.ss,gurava. em corpos dPI,)eu· 
dente~. simples instrumeutos do seu despo
tismo. · 

Com municípios autonomos o governo não 
po~ia dispor aas mesas eleitora.es, não tinha 
se~rmoa a eleição dos seus designados, não 
te1·ia. responsaveis legaes para o fabrico das 
acra.s f:J,lsas e da.S eleições clandestinas. Era 
indispensa.vel. portn.nto, annulla1· este el<.'
:nento de reslstenc:ia que o governo do K~ta.do 
linha a e~to1•va.r os seus planos de absolu to 
dominio I>nlit1co. 

O nobl'e deputadoc G Sr. Pires Fe1•reir:t. 
coqte~ta-me, mas não sei qual a noç.'to Q1Jt>: 
tem s. Ex. 1le que seja autonomia. m1micipal 
pa.I"J. avaHçar st melbante proposiçii.o •. 

0 SR. PiRilS FERREIRA-V. Ex. tem O di
l'eito de dizer o que enteada, eu responderei 
em discul'So pa.ra não estar interrompenuo a 
v. E:t. em apartes . 

0 Sn. ANISIO DE ABREtJ-Agrarleçn e eon
f(•SSO·ID•~ summarneate r econh.,cldo pela tleli· 
beraçü.o que V. Ex. acaba. de tomar. E' uma. 
fmeza que me põe para comsigo em graorJe 
di,·ida, e com esta garantia que acaba de 
da.r-me proseguireí com a maior tra.nquilli
da-le, 

litioos que concorreram -para. a fundação 
do partido e .com elle cooperaram leal e 
efficazmente na organisação do Estado, par· 
tido ~1rtificial - o que · o governo inten
tava formar. disse eu. e agora. conftrmo
ag·t•upamento exclusivamente seu que se su· 
borclinasse set•vílmente a todos os seus iu
t.,res..o;es e caprichos. Assigoa.lei tam bem que, 
sobr etwlo nos ulthnos dias d<t arlmioistraçiio 
do ex-governado:·, :\ reacção tor•ua-ra-~e des
enfreada. com o intuito de esmagar pela viu
lcncia. e )•el.a.s arottrari&1ades o genuíno p3.r
tido r~pnblicano que nã.o queria submetter-
se a. passa.t· p~las forcas caudina,s do go· 
verno . 

O partido, o verriadeiro partido quQ creal'3. 
e apoiara. a situaçã.o perdeu para o governa· 
dor a sua. ca.ractertstica nas locaH~ades ; era 
aecintosa. e injustificadamente apoiado das po
sições otfi..,iaes e estas entregues aos inimigos 
de hontem. ro~ulados ás pressas de amigos, 
com a condiç;io unica de servirem oe illstru
mento de pnr~egui.;.'io e de vindid a.s contra. 
a.quelles qoe não juravam ffd<·lidade o.b~oluta 
as ordens emanj.d&~ elo Alto. contra aquP.Ues 
de quem se su~peitava. não po·1er contar em 
todas as emerge11cias para. a politio<t de odio, 
oe ex:clusã.o e o.te ·interesses pessoaes que se 
plan€-java E iniciou-se a der r tlbada pela. Ci
<lade da. União. 

P êço ú. Camara que me preste todé!o a. sua. 
attenção. 

o SR. Pxttes FERREIRA.-Ahi. V. Ex. 'l'a.e 
chegar á Casa. 

O Sa A:XISJO DE ABREU-Como V, Ex, qni-
70r. Ahi , ~r. presidente, a t•eacção loi ferl)z: 
Em um só Jia. dentro de poucas horas, foram 
<'e~lituid•J, todos os funccionc.rios publicos e 
entregue~ (tS po~içõe.s aos chefes adversarios 
cl!ama·lo~ '.lxp,•ess:tment.e a Ca pital para este 
fim . Aind;• ma.is: a. Cid~e da. Uniã.o que 
disr.a <

1a. Co pit<'lt urna.s 18 leguas, situada á 
m1ngem do Parnah~•ba, servida. :pelt\ na.ve
!PQíl.o e pelo telegJ'll.pho e uma. das ma.is im· 
portc1ntes do Estado pelo seu commercio, :po
pula~'<i.o e adiantamento e ero. ooma.rca de 
1" enl;rancia. 

Pois bern. Para da.hi poder-se retirar o 
juiz de d•r••ito. meu inditoso·a.migo. Dr. An· 
tnni'• Davclecio do Rego. com qui'Om o go~ 
verno em hypvi;hese alguma podia e<wtar 
pa.l'a. os sous planos de extermínio. si a re
ba!xou á. categoria de 1• entra.ncia e parada.r 
ao m~,gistrado altivo, um castigo, um degredo, 

Sr. presidente, eu disse hontem que o par· ele'l'ou-se á categoria de Comarca. de 2" en
tido Republicano Federal do Ests.do, esta 'l--a. trancia a. villa do Corrente, a. mais longinqna . 
comnosco. ao passo que o govern<r havia. de todas. situada. no extremo sul do Estado, 
p1•ocurado crear um partido artificial. im- Hmitrophe da Bahia, para abi se o removeu 
pondo-se pelo terror e Ltnça.ndo iJ. m:u·gem.j d •ntlll·Se·lhe o prazo ma:timo do 60 rl ia~ pa.1'& 
por amor de aà.versarios de toJo:> os tempo~, aasumir o exercício, a. elle que se achava 
velhos, tra.dicciona.es e va.li~ elementos po- prostrado por gravíssima. enfermidade qu~. 
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ag;;ra.vada pola. iujustiça. e pelo accinte de que Contra todos 0s princípios. ferindo o regi
fora victima.. acabou por levat-o ao tumulo. men tederativo uo que elle tem de m:•is ia-

O SR. P IRES FERRE IRA-A distancia. do timo. de mais fund:l.menta.l, de mais c;.racte-
c - 1 · ta. · r istico, violando flagrantemente a Coost itui-orrente n;ul exc ue a sua. 1mpor neta. - F d 1 d Es .• 1 · · d _ çao c era , a o tauo e a e1 or gantca os 

q S•~ . A:-;1sro DE ABREu-Mas nao esta.va. municípios. investindo-se de a.ttribulcões qne 
sat1s1tmo o governador. Remover o juiz de lei algu ma lhe outhorgara. e essencialmente 
di!•oito, •lem:tt:i2' en~ massa o funccionalim~o ·rerJuguantes a indoledo governo que ''doptà.· 

. p~IJllco da l.iuw.o nao era contar com a. cle1· mos, tornando-se 1lictador, o go•·eroa.,!or· no· 
ç;,w fclieL·al. . meou uma. comrnissão composta. de utn em-

O SR. Pm.E> FERREIRA (DeJJOis de pedi't' e pre~~'lo do T!Jesour6 do Estado, e d
1
e dous 

obter pel·mi$sao pam da,· 11m apa•·tc)-Preciso! C~lele~ locaes, lniJ!ljgos e adversa.! lOS c. o pa.r
!azet• $Cniir à Cnmarn que os funcclona.rios lt•1.o federa l da !Jmao, .P:lra. a~ossa.r-~ ~-ar~ 
demittidos 0 foram simp!eornente pelo facto chrvodo conselho mum_CJ~a~ d essalOCàltd.~ce, 
de terem lançado mão de d inheir•os publicos . J:>roc.edera.m nos seus l~vJo" a U~1a. deva.~::.a e 

. . tabru~at'am um relatorw. at'l'anJv.ndo í\•au<le$ 
A Ca.ma\'a MumCJpa.I.. . e vicio:; na escriptura.çã.,,, a.ccusa ndodesrio de 
O SR. ANl SlO DE ABREu- V. Ex . nem sa.be dinbei !'OS municipa.cs. desp~ exorbir.s.utes, 

o que eHou di~endo . N<i.o estou trnta.ndo da qua.lquer cousa. que servissl.l de pret.exto·t\ 
Camnrl Municipal, mas sim dos funcciona:· uma suspensão. 
rios . O Sa. PIRES FER.nEtn.A-Eram u ns santi-

0 SR. PmEs FERREIRA. - Eu- jul,!?ava que nhos. · · 
V. Ex. falia •::~ na c amara municipal. O SR. A~ISIO DE ABREU-Mais santos r. o 

O SR. A:mto DE ABREU - Veja v. Ex., que o nobt•e deputado. 
Sr. presH en 1 e, que coneeito faz o nobre depu· O Sn.. PIRES FERREIRA - No conceito _ de 
t.:l.do.<Ja a utonomia municipal quando entende V. Ex. 
que o gover·nador podia demittir empreg3.- o SR. ANISIO DE AllR.Eo-No meu conceito 
dos muoicipaes ! e no dos homens de hem do Estado. 

O Sn. PIRES FERREIRA-Eu õiESil que os Peço ao nobre deputado o e~peciat obgequio 
empregados publicos 1i:lra.m demittidos ·por de, respeitando o compromisso que com::--igo 
terem lau<;ado mão de dinheiros pubticos. . mesmo tomou, não mais interromper as mi· 

o sn. Axmo DE ABREU-Mas como se diz nha.s considerações afim de não alongai-as. 
· 'I c 1· d bl ' Amanbã. poderil S. Ex. tomar a palavra e 
lslo . omo ~e tlZ que empl·ega os pu r- dizer o que. bem lhe convier, ce!·to de que 
co;; {ora.m exonerados -por improbidade, por tbe não da.l'ei :um só aparte e talvez mesmo 
terem lançado mão de dinheiro<; publicos, nem venha ouvll-o. De: ois <le publicado o 
qu:l.ll!lo ~stes funcciona.rios são autoridades e seu d iscurso 1Jro~ura.rei lel-o e si ach~l· al
snbst.itutos de autorida1es policiaes, o promo- guma cousa. d igna. de resposta. vil·ei então á 
tor publico, osjui~s secundarios e seus sup- tribuna.. · 
pleut es,por cujas mão5 n<io passam dinheiros 
publh.-o:; ue qualquer especi.e ! - 0 Sa . PIRES FERREIRA-Estava no 'fh•me· 

proposito de não in terromper a V. Ex .. mas 
Como se diz isto, quando 0 uni.co fUnccio- 11a considerações que nii.o se póde deixar de 

nau·io a que poJia attingir a accusa.ção do adduzil-as, mesmo em aparte. . 
nobt·e dêpucado era o agente da. a.rreca.da.çã.o 
das r end11s es~aduaes, e as contas deste. toma· O SR.. ANISIO DE ABREU- Mas, Sr. presi· 
das de . sux•px•eza por funcciooal'io do The: dente, eu ia dizendo.- o governador nomEl'm 
souro, manda.•lo expressamente da Capital a commis~ão, a commissão abriu a devassa e 
para. este ftm.foramjulgad::.s limpas, comple· a. devassa serviu ao seu fim: a. Camara foi 
tas, de a.h:;oluta. e 1·igor osa. exactidâo 'I suspensa ! Assim o governador foi legk-ladot> 

e foi juiz: creou . uma. penalidade não pre-
0 Sn. PmES PERRElRA.-Diz-se e prova-se. vista. em lei alguma e mtlingiu -a. inà tlp~n-
0 SR.. ANISIO DE ABREt:- M<lS. Sr. presiden- dent~ de processo, de defesa. e -4-e sentença. t~. 

te, não estava sa.t i~feito o gover nador, diz!a t oda a. C&ma.ra Municipa.l de União. viola ndo 
eu. A questü..'> nã.o era. de demittir os em- a Constituição em mais de um at'tig<r: no 

· pregndos pul}licos da. União: era assegur:u· a. artigo 63 que dete1·mina que os Esta.dos se 
vict•,ria. das c,leiçí!es fe•:leraes IJesta impor- orgaoisem respeitando a autonomias dos mu
tn.ntissim(l. localidade, e esta. só 9 go\·eroo nicipios, e e~ta é incampa.ti ve! com o d!reito 
acretlitava. que só poder ia alca nÇ,tr apossa.n- que se ~l'l'<>gam os governa.dores de int<'lr vir 

· <'lo-se do conselho tnunicipal. Era. este o nos se115 interes::es peculiares e suspendel- :,s; 
seu objectivo e S\ n ão o r~allsasse, nada teria no art. i2, § 15, que wanda qu., ning!l«>~ 
fl;lito. Nii.o va.scilon. seja s entenciado sinão pela autorida.M corn-
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pet~nte, em \"'irtude de lei anterior e na. 
1órma. por el1a regulada. 

Pois bem, Sr. presidente, o governador 
arrogou-..:e O o irei to de- SUSpender Cltmara.s 
muaicipaes, exercendo assim o an~igo poder 
que tinlla.m os presidentes de província no 
retrim~n da. cencralis:J.çii.o, no regimen da 
tutella,que é 11 negaçii.o completa do rla plena 
l\Utonomia. E»te regimen-antipoda. do pri
meiro.inherente aos governos democraticos e 
de-'>Centralisatlcs, não pôde comportar n.bso
luta.mente, sob pena de ser umu. appara.tosa 
irri~iio de fraudar seu fim e sua natureza. a 
in tervenção de qualquer· outrq po&er ou a.u
torirlu.de estr-anha. no circulo dos interesses 
peculiares <lo município. · 

A autonomia. signiftca o poder municipal 
organisando-se por si, de fórma a ser o muni
pio um Estado em miniatma., como disse La
menais, co1n o direito de cobrar e despender 
a.s suas rendas com a. mais absoluta.. discrição, 
sendo o Poder Judicia.rio o unico competente 
par-a chamai-o n. contas e punir os seus man
d;ltarios ou os seus empregados, quando por
''entura. commettam crimes no exercicio das 
suas funcções. Eis, Sr. presidente, o que é da. 
indole do regimen, o que existe ~m toda. 
po.rte onde a autonomia. dos poderes locaes 
não ê uma palavra. vã, o que ca.racterisa o 
governe local nos Estados _Unidos, de onde 
nós o traospla.ntamos, o que o legislador. con· 
stitu inte detel'!ninou no a.1~t. 64. 

Mas, Sr. presidente, não ficou a.hi o ex
governador. Foi além, muito a.lém, na sua 
~uerra de extel"minio ao poder municipaL 
Outros municípios não tinham-se submettido 
servilJXente ao seu jugo tyrannico e entre 
estes avultava o de S. Joã.o, municipio das 
mais gloriosas tradições de energia ci vica. e 
altivez politica. Sobre e>te, St'. presidente, 
p&;ou em cheio a. mão pesada. do despotismo 
governamental. Primeiro supprimiu-se a co· 
maJ•o:a., deix;mdo-se em disponibilidade o juiz, 
com gra-vame para. os exliaustJs cofres pu
blicas e.como ainrla assim não quizesse a/1Uelle 
nobre pov-o rlobrat• a cerviz, o que pensa a. 
Camara que ~::e fez? (Pausa). Como não havia 
po~sibilidv.lle do governo encontrar a!li ele· 
mentes de especie alguma para compor um 
Conse ll!O ~Iunicipal â vontade, <'aso fO$Se SUS· 
pénso o legitimo. corwu-se o mal pela raiz : 
SUIJpl·imiu-se, extinguiu-se o município, de
'tel'minando-~e a sua annexação for<:;ada. ao 
município O.e S. Raymundo. Quer isto dizer, 
Sr. presidente, que o governo do Esta.do 
cassou os poderes a mandata.rios do povo, sa
bidos das urn~~s ; eliminou Ca.mara.s eleitas. 
cujos mandatos teem como caracteristico o 
~erem irrevogave\s até o fim. diz Toqueville. 
. Um governo que assim procede em rela'çüo 
as_Cãmtl.I'as muniCipaes. que teem o mesma 
or1gem constitucional que elle porque a.m-

bos veem ·~o voto popular. amuas são man
datarios com J,.oderes definidos e a tempo 
frxo, um governo que assim procede pôde, 
com a mesma. razão, snpprimir o Poder Ju
diciario, o proprio Poi!er Legislativo, desde 
que supprime a Constituir;âo que de todos é 
a base. A loglca do despotismQ chega. fatal
mente a estus consequencias ! 

Devo ainda tornar patente que a annexação 
forçada do município supprirmdv. tez-se com a 
ma.is flagrante e ostentosa .violação <la C~nsti
tuição do Estado e da lei organica dos muni
cipios, que estabelecem deta.lhaõa.mente os 
casos e as conrlições em que Ee pôde dar a. re
modelação dos municípios, da me.~ ma f6rma. 
por que a Constituição Federal prevê no 
art. 4" os casos de desmembramento. encor
poraçã.o ou formação de novos Estados. 

A constituição do Estado dispõe:, no al't..75, 
que a alteração territorial dos municípios só 
póde ter legal' mediante repl·esentaçã.o dos 
habitnntes dos municípios interessados e que 
e:;tiverem no gosode direitos politicos ou por 
impossibilidade em que o município se ache 
de prover ao seu serviço. Nada disso, T·orém, 
se fez, Sr. presidente. De tudo prescindiu-se, 
de nada cogitou-se .. _ 

0 SR. PIRES FERREIRA- V. Ex. é quem 
diz. 

0 Sr.. ANISIO DE ABREu-Eu SÓ digo a Vel'· 
dado. 

0 SR. PIRES FERREIRA-Não póde so;r juiz 
em causa propria. 

0 SR. ANISIO DE ABRÉU- 0 j uiz é a Ca· 
mara. e tem de julgar diante dos f~ctos e da. 
Constituição que estou citando e que si 
V. Ex. põe em duvida é porque não a co
nhece. 

Não estou defenden<lo causa propria, mas 
a autonomia dos municipios, a Qonstit uição 
Federal, a COnstituição do Estado, o ngimen 
federativo no que elle tem de mais !unda
mental. 

O SR. PIRES FERREIRA-V. Ex. tem o di
reito de dizer tudu. 

0 SR. ANrSlO DE ABREU-E para. exerce!· O 
não preciso licença. do nobre deputado. V. Ex. 
tem o de inter.romper-me. 

Mas, Sr, presidente, não ficou abi o go· 
ver no. 

O muilicipio de Parana.guã., cuja organi
sação prende-se por assim dizer, á consti
tuição iudepenllente da. antiga provincia., o 
ma.is antigo tal -rez · de todo o . Estado, com 
centu e muitos a.nno3 de existencin, foi tam
bem ~upprimido d(~poi,;; de baldados todos os 
esforços do governo para alli organisn-r poder 
muntcipal a. sua feição! Ainda mais: O pre
sidente dos conselhos municipaes teem pela. 
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lei elt>itoral imimtantiss imns funcçt>es. 
Contava-se com algum• memhJ•os rlo Conselho 
Municipal de Bom Jesm, ma5 não se cont;wa 
com o presidente. 

nar-vos e de supprimir-vos sempre que o en
tender conyeolente aos meus planos. 

Não podia fiear inct•lnme nesta tremenda 
derroc~da i magistJ•..ttura. Todos os seus di
l'('itos e todas as suas gara.uth\s ioram con
fiscadas; comarcas foram supprimidas,outras 
Jora.m creadas. umas !oram elevadas e outras 
rebaixadas de entra.ncia, i udo isto com o fim 
de perseguir-se aos ma.gistraóos rebeldes e 
aos po,·os que ti.nham a. altivez de não se 
submettel'l~m ás exigencias da politica. go
,·crnamentaL 

Era preciso inutilisal-o e pal'a inuti lisal-CJ 
, era preciso suspendel-o. 

O governado!' não !1esitou, se'.'vindo-se 
1>3.ra cohonestar o seu revoltante a.rbitrio do 
mais irrisorio dos prete:s:tos. 

Elle havia. eucarreg-Mo a Camar-d Muni
cipal de Bom Jesus da construççiio de um 
serviço municipal por conta dos cofres do Es· 
tado o aquella !Javia, por sua vez. delegado 
esta incumbencia a pessoa do seu presi
dente. 

O que fez o govel'nador rio Estado?Const>guiu 
que a Ca.mara no Som Jfsus. em sua maioria , 
maioria e~enrua.i. fizes..--e uma repre.<eutação 
clat,destina contra o seu nresid<>nte decltt· 
rando que elle havia de~viâdo pa:-a. outros 
fins a importanci3. destinada ao melllOl'a
mento d'~ cuja construcção se lhe oncarre
gára e sem ouvil-o. summariameme. Culnú
nou-o com um decreto de suspens:.io! 

O SR. Sn:;,-.-~. !\[:\lUZ- Eu sou presidente do 
Conselho Municipal do município em que re
sido c si fosse suspenso pela· governador não 
daria pela suspensão. 

O Sa. A!'\mo DE Anuu-Diga-me,V. Ex . . 
Sr. )Jresidente. si é po$Sivet existir aur.o: 
nomia municipal com a 1\J.cilida.de que tem o 
governo, o Poder Executivo do Estado, de 
:trrogal'-Se o olirAito desttspender os membros 
do poder municipal, ;:empre que assim o 
exigirem as conveniencias e os interesses 
pa.rtidarios. 

Extinguir. desmembr:~.r, retalhar forçada
mente municípios ! Nem os romanos. Sr. 
presidente, che.garam a és te extremo: An
nexanllo aos seus domínios as cidades con
quk.'ta<.las. ell~s respeitavam e mantinham a. 
sua in~gricade territorial. 

Só nos dias roois sombrios do feudalismo 
os ~en!Jores adquiriram com o direito abso
luto sobre . os servos o enfeudamento das 
tenas aos seus rlomioios ! C<>mo é nossivel. 
Sr. presidente. que a Cousti tuição gàranti~s~ 
a. autonomia c:tos municípios no tocante ã. 
liVI'e orgallisação dos sens poderes e ao modo 
do seu !'Unccionamento e deixasse a vida 
physiea, si assim me pos~o ~·xpt'imir, a. exis
tencia territorial da. circumscripção muni
ciiJa.l á mercê da Yootade dos governos ~ Não 
se admit te a autonomia no município sem a. 
gll.l"l.ntia da. sua persona.lidu.de jurídica., da 
sua integridade territoriaL 

O contr:trio seria o Estado dizer ao muni
cípio: dou-vos plena liberda•1e para. gerird~~ 
05 vossos intHesses. o:-ganis;or os vossos 
poderes, ma.s reser-vo-me o direito de el imi-

E' assim que foram extinctas a comarca de 
Sant[l, Philoroena. elevada. á categoria. de 
2" entranda., ha poucos annos, e a. do Alto 
Longó.. elevad:J.S á 2' entr3.ucia. as de S. Ray
mundo ~onna.to e Con>ente. e crea.tla a de 
Campo M3ior. estando muitas vagas. conser
vanllo-se em r!isponíbibidade os juize.'> tof,rados, 
ou porque não meret·em t\ cont!ança absoluta 
(lO governo. ou porque não o permittem os 
l'egu1os locaes. que querem ter como juizes 
de direito instrumentos aptos para todas as 
violencit\s, acarretando embora a. disponibill
dade forçada. dos magisti'ados. pesa.do onus 
aos cofres ('.Xba.ustos. Da.bi, vê-se. orienta a 
administração nã.o o interesse publico, mas 
simplesmente o i!lteresse partidal'iO. 

E para. terminal', Sr. presidente, esta nar
ração p<)llida da feroz derribada que se 
operou em meu Estado contra o partirlo 
federal que nã.o se.quiz escravisar á vontat:le 
do governo; derr iba..r1a. que não tem símile 
nas que se re:~.lisa•·am na monarchia.. por 
occa.sEto das mu~.anças rle situaç•ão; derri
bada que att!ngiu ate a. divisão tenito
rial do Estado; citarei m~s dou;; fa.ctos: a 
restauração tlo município fla Colonia e a 
reacGão inaudita contra o brioso e pnjante 
partido teJE>ral de Picos. inexpugnavei re-
dur.to onde aninha.-se tudo o que o espírito 
poli tic•) pód.e t l\r de mais alevantado e de 
mai~ digno. ·A cidade da Colonia, Sr. presi
dente. é uma das mais importantes doEs
t:l.do, talvez a de maior futUl'O commcrcial_ 
O governo não dispunha ahi nem da. C<l.mara 
Municipal, nem ele elementos poUticos va
lioso,. mo.s queria. a todo o.tr:tnse vencer as 
eleições. Que fez~ Empregou o mesmo pro
cesso summarissimo de que usou para nul
lificar o mur•icipt" de S .. roào : supprimiu a 
Camara e depois- o municipio, apezar dare
presentação e do :protesto do conselho esbu
lhado do mandato que o povo lhe conferira._ 
O fim. porém. do govemador era libet•ta.r-se 
d:t Camata Mun icipal eleita. pelo povo, e ter 
um:~. de sua nomeação que lhe garantisse a 
victoria eleitol'n.l pela fl'aude. De posse de 
uma lei que o autor:sa a. nomear camarns 
municip:.es pl'O\iimJ•ias pal'a. ns municipios 
creados, conse{C\ltU então a restauração do 
município, nomeou um conselho, de instru-
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mentos da sua vontade e eil-o, illegnl. al·bi
k3ria e inconstitucionalmente Sé,nhor de 
m;~.is uma cil·cum~cripção eleitoral ! 

Picos. Sr. presVlente, um do~ collegios de 
mt~íor eleit()ra.ilo do Estado, pagou o crime 
da sua independencia e d ignic1tvle. Os cargos 
publicas foram entregues :i. traiÇão aos :J.d
vers.'l.ri()s da vespera-com a condição de ser
virem de instrumentos de perseguiç-ão e 
acinte a um chefe dos mais prestigiosos e ,Jis
tinctos do Estado. de mais sol ida, benifica e 
tradicional influencia. 

Passo ~or:c, Sr. presidente, a uma outra 
ornem de considerações. 

O nobre deputado no primeiro di~curso que 
proferiu, trata.n<lo tle um telegramma tl'al!~
mittido para a capital do Esüdn do Piauhv, 
telegramrna. a~signado por toda a convo;onç~~>. 
em o qual se pedia. t1.isse S. Ex .. a inclugilo do 
nome do Sr.Dr.Nogueir·a Paranauuá na cb.apa. 
Jeclarou que es$e ;elegramma não havia sido 
assignado por todos os membros r1a convenção. 
porque algnns desses lhe haviam dito qp,e 
delle não tinham conhecimento. 

0 SR. PIRES FERREIRA- Faça V. E"- O 
obsequio de ler as minhas palavras. 

0 SR.. ANISIO DE ABREU -Eis, Sr. presi
dente, o que disse o nobre deputa.do. (Lê.) 

Si isto que estou dizendo e aquillo que o 
nobré deputado proferiu aqui na Camara. não 
é uma e a mesma causa, então já n~.o re
gulam os diccionarios. as palavras não 1.eem 
mnis a mesma significação. 

Pois bem, Sr. presidente. o meu nobre e 
distincto chefe o Sl'. Gener'al Glicerio pe(UU· 
me para declarar desta tr.ibuna que este tre
cho do discurso do nobre deputado não ex· 
prime a verdade, por isso que to<los o~ 
membros do directorio a~signaram o tele
gramma. sendo elle o unico que a isso re
cusou-se. 

O nobre deputado depois de pnt:rlicado o seu 
discurso fez ao ,[eneral Glicerio. qua.ndil este 
exprobava a sua infidelidade. a declaraçã.o •le 
que, QU<LDtO afil!•lJlara da tribuna. ~ iSto e. 
<]Ue o telegramma não lla.Yia sido assignado 
por t.odos os membros da convenção. llre fora 
:rarantido_pelo mesmo &eneml Glicerio, em 
sua pl'oprm casa. 

O Sr. general Glycerio contestou forma.J
mante semt•lh:J.nte declaração e pediu:me e 
pediu a S. Ex. nes.>a occasião que ilo alto da 
tribuna da Camara liquidasse esse incidente, 
cou:sa em que S. Ex. tinba o maximo inte
re~se. 

O SJ?,. PiRES FBllll.EIRA-Responderei ama
nhã. 

0 SR. ANISIO DE ABRF.U-Pela miuha parie 
Sr. presidente. d<>sl'jo tanr bom tirar· 11 limpo 
a quem cabe a responsabilidade do f,"::to de
nunciado pelo nobt·e deputado, por Js~o que 

Cam3ra V. VU 

não tendo ~itlo eu. porque nesse tempo não 
estava nest:1. capitaL. o telegrar~tma só podia. 
ter sido passado por qualquel' do~ meus hon
rados companheiros e cumpro um dever de 
lealdade esforçandn-me para que duvidas não 
pairE-m sobr·e a int~griàade do caracter de 
qualquer delles. 

0 Sa. PIRES FEaRE!RA.- Não disse que ti~ 
nha sido pa..<sarlo por elles. 

O SR. Axrsro DE AaREU- Mas só elles ti
oharu interesse na questão. 

O SR. PmEs FeRREIR.'>.- Reap0nderei a 
V. Ex. amanhã, pr•omer.ti não iutet·;•omper. 
a V. Ex .. não rue alàstarei deste propo~ito. 

0 SR. A:>!SIO DE ABREU- Perfeitamo,nta. 
Sr. presidente, o nobre ilr:putado insistiu 

em affirmar que os res:ponsaveis pelas tamen-
tav<'is occurl'encias que se estão dando no 
Estado do Piauhy eramos nós, por isso. que 
previl'mente llaviamos incitado os nossos cor
religionarios para que tomassem .a posição 
offensiva. 

CoJltestoi a S . Ex. nos termos os mn is 
claros e positivos, quando a -primeira vez 
S. Ex:. avançou tal proposição e declarei 
mesmo que, si po1•ven~ura S. Ex. conseguisse 
d.eruonstl'ar a verdaoe do que affirmava, me 
cotnproa;ettia. a não set' candidato nas pro
ximss eleições e a desistir da palavra que 
havia peditto, para refutar o~ seus a.rgu· 
mantos. 

0 SR. PIRF.S FERREIR.o\.- Ja não devia. ser, 
porque o Sr. Senndo>' Coelho Ro(lrigues de
clarou a mesma cous:J. no Senado. 

O Sn.. ANrsro DE Al:!n.EU- Pois bem; a Ca.
mara vae ver o nobre deputado ser desmen. 
tido formalmente. 

0 Sn.. PIRES FERl~ElRA (r"llcro;ndo a vo:;)
Sr presi 1eute. charr a attenção de V. Ex., 
o nobr·e deputti.do e~ .. a. empre0ando term()S 
qu·~ não s:io parlamentares. 

0 SR. ii.NISlO DE ,\BREU-VOU explica.r-me, 
Sr. presidsnte. O nobre rleputa.do-peço a at
tenção da C:~.m1l.r·a para este ponto- ;liiirmou 
aqui que nós h a viam os pro'Ç'"ocado os confl ictos 
que se eslii.o dandu no Estado, aconselhando 
previamente a re-ist~;ncia.. Nessa occasião. 
declarei ;l. 8. Ex . jà o disse, com a maior 
lealdade que dei:~mrw. de ser candidato nas 
pro;;;imas eleições e que desistiria. da pala
VC'a que havia pe<1.ido para responner-lhe si 
porventura. s. Ex. conseguisse demonstrar 
a verdacle rle sua nffirmativa. O nobre depu
tado tir1ha-no mO;r ;enlo em que Jiscur~ava. 
e r::)$ ~ua.s pl'C->p;-ía.s mãos o Jorno;l 110 Com
mel·ci-J ern que estU. !l. prov-a irr·efr·<lg'llV6l rle 
que aquella prop<•siçàu rrão era ·verdadeira; 
mas, apezar disso insistiu na. atllrmativa. 

:10 
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P ois bem. S!". president e, neste momento, l os nossos brioso$ correligiona.rios de Ama
agora, tratando _de . proo;ar e pt·o,·ar com ~s. mote a. pratica. de L\ isturbios, que a~sumi
d~\tas dos proprws telegrammas. qu e elle nao ra.111os aLt itude perturbadora da paz e dos 
tem razão, respondeu-me S. Ex . • insi~tindo intel'('Ssc:·s do E.,;t:t.1lo, antes de qu:1.tquer movi
que eu ji1 de,·ht ter desistido d•l p:•hl.vra e da : men ta do governador. 
mil_l:b_a ' p~eten~'ão a ca.ndL~to n~s ?:'?.;ii~as I E5te e que foi o pensamento de s. Ex.' 
eletçoes, J·OIJ'l.Ue o que S. Ex. ho.u.l aJ .. maliv fri<ando ,;olJretudo que tínhamo· sido os 
.~ra a verdade. 1 • • • • • .' , • ~ 

Sr P··~s'tdet•te' e\t ,. n' h no· . ' . c,w,,tdores f..os confllcto. de .n. 
• . c • • n ao Sd c .. t.. ss pflue .. . . 

cham<~r. que qtw!itic.tiivo met•eC(~ a. enunci- \·e, pots. a Ca.ma.ra, que tenho roottvos 
aç:.ão repetiu:~-. calma e ft•iarneu te. do um p;w:l. ma.nil'esta.r-me ~~t !o1·m:1 por que me ma
facto que não e Yeri!ado'il'O. QU~ niio e V<!l'· tli!e:;tO e de;;afiO O nobre deputado que Seja 
dadeit•o. repito.e vou demonstrar . ca.;oaz de tlemonstrar que em q n:\lquer d as 

Não ha, portanto. o1Iens:\ 1:as minll:1s ]Jala.- pt·oposições qu~ :tqui ~_nho ava.nç~do en
. vras. po1•que ellas traduzem a ,·er\!ade de contra.-:;e .- m :tl:S tn~Jgmlicante l>Mttcula de 
um racto. : inex:tctidão. 

Sr . presidente, no ~tad.o do Piaulty plei- 1 Ouiro tant/.1 não pof..P.rá rlizcr S. Ex. 
teavam- s-e duas eleicões: no dia 30 a eleiçã.o que, t endo affirmado aqui solfmne e pu
para um deputado esta.dtml e no dia 31 a.s 1 ulicamente que o govel'no federal havia der 
eleii,'Ões rounicipaes. ! rama,_~o n~quelle E:<taüo u ma chuva d~;~ de-

O SR.. PlRE3 FERREIRA- o telei!rnn:ma e: missõe~, lJI'OVei á. Camara .. . 
de30. - 0 SR . PtRES FERREIRA- V . Ex. não pro-

O Stt. Ar-:r.;ro nE ARREü-1'-:ó~. s:. Pl'esi- vou couBa algum:t. 
dente. não pa.>S1l.mo.> pa.ra o E:>ta.•lo neo hum O SR. AxlSlo DE A RREu-Para V. Ex. eu 
tele~r~mma., antes do dia 311. Ii> llando em nunca. p!-ovq nM.a.. Como dizia.. provei á Ca.
r es'stencia r~ o nobre C.epu tarlo tem auto; i~:l.- . mat·a de u m modo íncontest.a.vel que, qnando 
ção nos.>a. para. <.leva.ssar o té:legra.pho. I muho. poder iam ter-~e dado clu;u; ou tres 

A 30. porém, ao a.ooutecer, (omos surpre- emissões de funcciona.J·ios ·fedet"!les das diver
hen<lidos pot· !elc>:trammas a.nnunci.,ndo que ~;1S repa.rti·~Õ~$ do Estado. E, para. prova1· 
na. eleição reali~adrL nesse à.ia. graves con· a.ind•t quanto o nobre deputado não tem sido 
flictos se havia.m •hl.tlo na. cidade de Ama- correcto nas infllr maçêies, que tem t ransmit
rante, e que os nossos amil!OS alli t inham 1 ti<io iL Cama.t-a. plra. dar-nos uma. posição 
sido ba.rba.l'l\. e cruelmente victimados p·~la \ antipa.thica. ha um facto bt:m significativo, 
força publica! . 1 pJ.t·a. o qual <!hamo tL atten~ii.o da. Ca.mara. . 

Pergunto i Cama.ra: em vista destes te- Ainda bem q ue o que V. Ex. disse estú 
legrr.mmas que atr.itude de\•iamos assumit·1J escripto. (Li:. J 

DeviaiD:OS cr:_uzar os braços e as,;istir~?~ P eco ao nClbt'fl deputado (u)b!~;~arlo-se pa.ra o 
com resigna~·a.o mul~umam\ ao sacrtlicw i s1•• cm·rcJa Li,,1a) que veri1ique si está ('SCI·i· 

cruento dos no~~os amtgos ?! I pto 0 que acabo de ler . -pois e hem p~s.si,·el 
Não, Sr. :presidente. entii.o e só então, no I que o nobre deputado me conteste, ou que 

dia 30, n noute, nós passá:nos um telegram- eu estejs. soffrenJ.:. da optic;J.. 
ma. aos nossos. ~migos dalli. aconselhando- i o f:R . PmEs FERRt-:u.u .-Eu dis;;e c1·eio 9uc 
lhes CJ.UC ~a eletçao qu~ YJ. ~er !u~ar n:> t\ 1:\ J.,0mmte t1·es: ~- demais, este <li~curso não foi 
segumte. tsto é, _nas elet(;oes mumctpae~. elles : re\'isto por Jilirn. 
comparecessem as urnas , l 'CiiOlttte>s c. !h·: t l~S. 1 • 
dispostos a vtrer-e·cer re:;isttncia ao Go\'e!·no, . O SR. AXJSto DE An:tEu- PoLS hem. S1•. pre
em toriO$ os t~rrenos . I str!ente, o meu Estado tem nunc.\ menos de 

Eis aqui. Sl·. v. esi,~ente. a. 'I'Ct·da<le. con- !9 comm<m•l~ntes su p"riores e dt>stes a.ffirmo 
stante dO$ proprios telegr1Lmm:ts, com rpH-~, a C:1mara, stmplesment::: foram ag-gregados 
o nobre deputado hbisti:t em :tttribu ir-nos a I quatrv · 
responsabilidade Jalu~t .\ no E~t:~·lo do Pi:.lul1y.! 01·a . c.i muita força de im:l.gina(.:1i.o , é crear 

o Sa. CAssu:o-~o DO K\sCmi::=--To- Kã.o lm' uma l\rithmetica int<:iramente no~·a. e Ieva.t• 
duvida. A resistc•ncia t\Ji a~:on;elha.da. •1 epois muno lúnge o a.mor a hyperbole dtzer-se que 
dos confl ictos de A:nara.nte. Fui eJieito e niio quu.tro eqUivalem a. 19 ! 

· cam a deste~. o SR. P tRF.S F <:r.RF.IR.A- Re;:ponderei oppor· 

0 SR. ANISIO DE ~\mn:t;-P•>i$ bem, O que 
o nobre deputado q u!z n.tlirrnar pat•a r~e t~n
Ll.ér o go~·et'rHl.dor d.o t<:stad.v da r!!.o;pomabili 
dade que lhe a.ttrtblli:tmos pel:1 det•ra.ma
ment-o Lte :u.ngue foi que ttó:> in~tig.wamos 

tunamente a V. Ex., m:.~s não com palavras, 
seN .::om iilctos . 

o S1~. A:-.-ts1o DE AuR.Eu - Si o qu E'. estou 
cliz~ndo uii.-) são r.~cto:, não sei o que po.::~a 
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Sr. _presi~ente, o nobre deputado tem uma. I Sl':- ln:es:rlente: que o governador C3lcara o 
mane1ra smgular de defenrler o go\'erna.dor 1 pr1me1ro telegramma de accordo com as in for
do Estado; S. Ex. vê tudo côrde r oS;J.. . mações suspeitas das autoridades que tinham 

Os factos, ~.i1. S. Ex .• não teem esta graNi· i interesse em diminuir a g-r:widade do con
dade e, qu:~.ndo S. Ex. diz isto. eu recebo' l1icto em que haviam sido protagonistas. 
telegramma do proprío governador, eonfír- mas que. verificando, pela morte de um dos 
mando o que os meus amigos mandaram-me feridos, a inexa.ctldã.o da:; allu<lidas informa· 
1lizer. isto ê, que um dos teridos no eonflicto ções, apressava-se a documentar a lealdadP. 
da cidade do Arnarante, q ue elles commuiea- com que procede•·a., communicando um facto 
vamque estava. a e:xpirar._ue facto ha.via. fa.l- que era o desmentido solemne de seu pri
Iecido. meiro telegrn.mma., isto é.-que o con11.ieto 

Mas. Sr- presidente, o que significa. :t morte de Amtwante fôra. insignificante, resultando 
rle um pobre homem do povo~ Decerto que delle ayenas, leves fer imentos. 
houve intervenção ostensiva da. forçn. no Si nao são estas. não sei que outras con
pleiw e de;ta. intervenção resultou o con- clnsões ~e po5s~ til•ar do telf'gramma. do Sr. 
fiicto. tendo como consequencia a morte rle5te \ Dr. Raymundo Artllur. e si de tudo isto e da 
popular. demissão immediata do delegado npós o con-

Porem, dlz o nobre deputado. isto nada e! fiicto. não resalto. n. luz de toda a evidencia. a 
Que importancia. pôde ter O f~cto de um intervenção da. força publica !lO pleito, não 
obscuro eleltorcahi r victimado pela~ balas cta. 1

1 
sei que outros meios de prova se possa ad

policia ~ Quem o mandou oppo1• lk'll'l'.:i ra itS . duzir para. demon~traL-o . 
ordens e tis intimações <la policia. do Estado ?! o SR. PRF.SIDE."lTE-Lembro ao nobre •lepu-

0 SR. PIRES FBRRElRA.-Da. policia. não. tado que a hora do e:t.pedienteestã. termi· 
V. Ex. niio IJÓtie chegar a e3ta cooclus;lo. nada. 

0 SR. A:>."I~IO DE ABREU - Da polich\ l!'irn, e 0 SR. AXISIO DE ABREII - E CU ainda não 
tiro est.<t consequencia do telegramm&. do go- cheguei a meio de minha jornada; nflo sou, 
>ernador do lí:>tado. Sr. presir,ente, o culpado de tanto me ter 

o governador ~a.bia que 0 con !li c to dera-se desviado do l'Umo, que hu. via traçado as 
entre as duas parcialidades, sabia que a. po- minhas cousideraç;ües. V. Ex. v iu que eu 
licia d1~ qnal era delegado o chefe do partido estava no de~dobr2-mento dos fac tos quando 
govern;luJental. não podia de•xar tle ter in- o nobre deputado internpesti vamento me 
ter,·indo, agindo com a forçil. publica.. E!le interrompuu , querendo que V. Ex. mecha
est á. no t\ieatro dos acontec.mentos e sabe-o mas.;e ú. ot·Jem. 
melhor do que V. Ex. , tanto assim que pi'O· O SR. Pmo:s F ERREIR,\.-Eu est.wa cala• lo. 
cm•J.ndo demonstrar que uã.o p:~.rtilhava a. 0 SR. ANrsta DE ADREU-V. Ex. interrom-
J'esponsabilidade •' o sangue derramado de- -
mitt\u aquella. n.utoridade o dele .. •ado. peu-me VIOlen tamente . 

os > • ' E~ - · O Stt. Pm1!:s FsRar:tRA -v. Ex .. disse quo 
n- 1 IRES FERREIRA -V. x. permltte- eu ment·n. e ca.lrlnmente n'lo nodia receber 

me um aparte. O Sr. govet•nadOJ' do Est:v1o ' . . b1~ l'd · d d ' , ' •· 
pa~sou o seguinte telegramma. (Lê). esta ama ' I a e e V. Ex. 

0 - t d" t · y Ex . 0 St\. ANISIO DE Ammu-Eu nã<> disse qua 
d ra. em .vrs a IS ?·,queira-. . ~~spon· V.Ex. mentia. di:>se que nllirmav;~ um f<~cto 
"~~ n~e Jl houve m.ervençao por p:u te do a q o e 0 proprio jot•md,que v .Ex. tinba d in.nte 
" ~1 na o r- dos olhos intl igia. o mais Cll.lr.~l desmentido . 

0 SR - ANIHO DE ABREU - V1.1U re.~ponde1• 
immediata.men te. Não tl'nho rehu;ões po
liticas com o govema<lor, mas tendo recebido 
do Sr . Dr. Ravmundo Arthm· um tele
l;til.lHma em respo~t<t a. outro ene1·;:ico que 
11\e hav ia. passado,; responsubi!isa.ndu-o p~lo 
s·mgue del"l'amado no Am:l.ranto. nelle de
clnra.va.-meo meomo Sr. Dr. Ra.ymu tldoArthur 
que e u estava enganado. que dle uüo et·a 
1:r·iminoso; que oconllictodo Amn r•::tn te bavi:\ 
sido insignificante, tendo apen~ s . se dado 
lerimentos leves; ma.s-loogo a.pó3, inexpPra
da.meme. reeeb:.~ r-utro telegr~tmma J~ ~- Ex. 
a.nnu ucian<lo-me que urn 1los terido~ uo c-on
fi icto de Ama.:·ant'l havia J'allecidu . O que 
sign ifica este telegra.mma rectitl.e:ativo do 
primeiro 1 Elle só póde ter e~ ta significação. 

O SR. Pmes"FJ::RREIRA diL um :tparte . 
0 SR. A:-;lS:O DE ABREU-}lt\S dizia eu, que 

o uobre deputado t~m mo;;trlLdo em toda cst.1. 
discu>$i'iO uma ad:nit·a~·el ~r,renid:u.le •le aui
mo,-:.erenitl;ule I']Ue. confesso a V.E:x. apezat· 
do grande e., torço quo tenho leito sobt·~ mim 
mesmo, nem ~emr•r!l tenho cou,e!)uiuo man· 
te1•. 

Mas o que quer ~ O nobre deputado e op
timista <J tilde sel ·O. S.Ex. tem como certo o 
resu!lado do pleito no meu Estado. Lonl-!e 
lu T.h~a.tro tio,; <~.~onteciltlentut<. s.tlJendo (Lo 

que hi. :<e Jl'~"a !<imple:;mente p<.!lo c::ue o tele
graf>hD lbe <:ommunit-a. nà.o e:otanLIL• co: no eu 
identiticar\o com as paixões e so:fl'rimtJntos do 
m~u partido .. . 
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0 SR. PIRES FERREIRA- Muito ohrigado ! 

0 SR. ANIS! O DE ABREU-••. tOdCl O choque 
que S. Ex . . Pode ter. do pleito renhido, que la 
va.e "~ r<:a.hsar, ser-J. apenas o d<t l'C(;epç.W de 
seu Q.tploma de deputado enviado ].)elo cor
reiO'. 

S. Ex. pôde ser optimista; eu, porém, não 
po~o. 

E as~im quando o vi afr<>ctanrlo 1antacalmà 
tratando. com tanto menospr13ZO a gravidad~ 
dos coufltctos. que h:wiam-se realisado no 
Amarante •. porque S. Ex. dizia q-ue tudo 
quanto alh se pa.$sara. era. insi:Wific:tnte eu 
Sr .presidente, me conYenci dil. '·er(\.atle q~e 1l 
a.lgnres_. d:l puozente histot'ia. do opnlcmto 

- banq11eJro, que pas~:tva por um:t das mnis re· 
pellente;: Yiellas de L<m•lres qu:m·1o delle se 
<tpp:·oxirn:wa um indi,·iduo, supplic:wdo-lhe 
um n. esmola p;H·a. ma ta.r a fome.ü millionario 
sentiU·!'e sorpreso e voltando-se p:tre. o men
digo t iri;;ante ele rr;o ~ de miseria. diz:- e 
esta !- tem fome ! e eu que nun.:a soulJe o 
que foi fome ! 

As::im diz o nob1•e dcputn.do:- e esb ! ... 
pois lm._lucta. eleitoral nu Pi«.uhy, ha homens, 
que b.-.tem-se e que morrem com dedkacão 
por uma e<tus.t. ha corrE>li!l'ic>n:u·ios que por 
a.mor da disciplin:t parliúa.ria ousam oppll'· 
se á Yontade do govet•nador : e r•u ou·~ r.unca 
senti taes emay'Õ~s! e que jam::tis · ncreditei 
em semelhantes causas 1 

O SR.PIRE~ FERRErRA-Está :pha.ntnsia.ndo. 
0 SR.A:\'l..<;IO DE ADRF.t;- 0 nobre dc•mt:ldO 

no s~u di.s,,ur:so a.t!irJ!lOU :tind:L que 
1 

b::tvi3. 
p.:wttdo ~e nns o ped1clo de int•!rvençii.o da. 
convenr,,to nos n~:>g•.>cios políticos do Est<ltlo. 
pera.nce o governàdor. 

Sr . pre~idenw, n.:lo me ;~.chava. nest:t Ca
pital quando se rle1·am e.."-o;l.< neg. •ciacões. as· 
~.,..,, no meu Esi<ulo prep:J.J-anJo-rue pa1·a 
~tsputar _o p leito indt>pendentc' de qu"lq•1er 
~~tervençao do centJ•n nos negocias do E:;tado, 
J:l. tendo p:1r:t i,:to oublicado a m•nhn.circular 
em que declarava. ãos meus a.111igos e ao meu 
:partt,!o que fossem quaes ft)ssem as circum
sta.ncias. aconwce:;se o que al'oute~Ps>e, fe· 
tiP-l'al por conta propria e acrt'dih\n•lo· ter 
em todos os tel'rt!nos. E-m tona.;; a.s emer,.en
cias. em todas tts ~ ituaçõ.-s prestado á c:~tlsa. 
do meu partido tudo qu:~nto de deuicu.·;ão.de 
le~l~ade.e abneg;Jçãe>. que tle mim se podia 
ex1g1r, dtsputav:t a renov&çú.o do mett man-
~w. . 

dnra que o humi!ha. e o explora, declarei 
que daV;\ incondicionalmente o meu con
CUl'SO e a. minb:tsolüla.rie-1ade á esta gloriosa. 
campanh;~ de reivindicação dos brios e da 
autonomia politica. no meu Estado. 

Só então foi que soube que os membros da 
convenção por deliberacão expontanea. e 
nunca por solicitação nem do <teneral Pires 
Feri"eira, nem do senador Cruz,-nem do meu 
colleg:a Dr. Nogueira Parana.guà haviam pro· 
curado modificar a situação política do Es
tado. 

Pois bem, Sr. prssidente, communicada 
p:tr:\ o Estado a nossa attitude, a l'esolução 
in:~.\)al•tvel que haviarnos tomado de reorga
nisar o Partido Republicano Federal, de im
primir á política. piauliyense uma orientação 
compatí vel com a indole das instituições li
vres que adopta.mos. a q_uasi totalidade dos 
bons. sãos e vigorosos elementos políticos do 
Estado, ergueu-se. anillla.da e vivaz, rusposta. 
a secundar abnegadamente. arcando com as 
iras e as violencias do gover no, os nossos es
furços em ptót da rehabilit:l.c;-ão moral,politica 
e econornic.'l. do Estado. 

O SR. PRESIDEXTE-Lembro novamente ao 
nobre deputado que a hora. está finda. 

0 SR. ANISIO DE ABREU - Neste caso ter
minarei. 

Vejo, Sr. presidente, que absolutamente 
me é impossiv3l concluir hoje o muito que 
o.inda tinha a dizer; ma.s, V. Ex. jã tem sido 
por dema.!s tolet·:•nte e não quero abusar da 
lJenc-çolencia. de V. Ex., nem da a.ttençã.o dos 
meus nobres co !legas. 

Por isto, vou terminar. declarando á. Ca.
mara. que entrei ne:;ta discu~ão coagido. 
r:utl'ndia que a política. r\o Estado lã devia 
5er liquidada. 0u que qu:mno della quizesse
mo:;; trata r :\qui. n\1. Ca.p• tal Federal, devia· 
mos r<!COI'rer ás pa~inas da imprensa. 

Ma:::. o nobre rleput>l\lo pelo meu Estado 
a.~itou a qnest..'io nesta IJa.ma.ra.; eu não podia 
ficar si lenei•-.so. e já. agora., á.conteça o que 
acontecer-j'y :.uis, j'y reste, :l.CJUi estou,aqui 
lico. 

Não Sel'ei eu quem de-ixe de pé uma só das 
propúSições enunciadas ne5ta. Ca.ma.ra, ten
den tE-s :~ ferir a honorabilidt•de, os cred.itos e 
a. digo!datle do pa.1·til1u e da. política quere-
J;H:esento. (11Iuito oe;;• muito õea~). . 

ORDEM DO Dr A Pois bem; est.wa· nesta disposição quando 
um meu distincto co~lP.J,!a desta Camara, que 
nem r<'pre.:;flnt;_tnte e do men E~t:to!o. tele· E' a.nnunciact1. a nova discussão do pro
g~aphou -me d1zenrl~ qu~ era l: onwniente a .it'cto n. 1·10 .J, de 1896. l'e\'.aco:ão pal"d. nova. 
~lllh:t. prt ·senc-1. aqm. \ un. e a.qu : cheganrlo l'is.:uss:io do ati.d.itivo tlegtltcado do projecto 

·-Ja e~•.:_on kel. os f'! •,mentos lH-ep:t: ·~clos 11ara a ,u. J.-1(1 C, ô.~sr.e anno, de;;pe~a do Minhterio 
reacçao; e connda·~o p:...r., entrar na. l.ucta I d.a tndU$t1'ia, Viaç~o e Obras Publicas para. 
para art•anca.r o Eslad.o das garras da dtcta-1 o ex.el'cicio de 1897, a.utorisando o Governo ir. 
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adquirir. J>Qr preço não excedente ao custo, 
~ &irada. de Ferro Melhoramento> do Brazil. 

Ninguem p&.l.indo a paln.vra. e encerrada a 
discussão e adiada a. votação. 

E' annunciada a continuação da. 2'1 dis
cussã:o do projecto n. 142, de 1896, auto!·i
sando o Go~·erno a reorgtt.nisa.r diversos es
tabelecimentO:> militares de ensino. com o 
voto em separado do Sl'. Thoma.Z caval
canti. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente 
em discussão a.s seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 142, de 1896: . 
Substituam-se os arts. 1 o, 2• e 3• pelos se

guintes: 

Art. 

Fica. o governo a.utorisado a reform:tr os 
estabelecimento~ de «nsioo militar de ac.::ordo 
com o plano junto, sem o.ugmento de des
peza.. 

Art. 

O govcl'no reorgani~arll. a escola pra.tic.'\ da 
Capital Ferlerat de modo que possa preencher 
o rlm indic•tdo nesta lei, precisando bem a pt<\· 
tic:\ de infanta.t·io., cavatlar ia, <Wtilh<ll'ia e en· 
genharia. 

Art. 

Na decret;1ção do~ r·egulamenlos o Poder 
Executivo reorg-.misar-à as llirecçues e admi
nistr~ções das escolas, assim como os oorpos 
,]e alumnos, conforme exigir _a rel'0rma 
actual. 

Art. 

Os actua.es omciaes tio exercito poderão 
completar seu cm•;;o pelo noYo regulamen to, 
e os que tiverem o curso dG su<\ Ul'llll pcd~· 
r ü:o se matricular no de estado-maior, qual
quet' que sej<~ a idade e posto que tiverem, 
precocbeudo as furmnlic!atles do art. 56 .. 

Art. 

Continunm em vfgor as disposições do re
gulamento de 1890, ·em relaçi'io â id:tue dos 
officiaes e prnç:1.s do exerci to pa1~1 a matri
cula no curso pr·eparatorio e gemi das <H' mas. 

Art. 

Fica abolido o bacharelado milit:\r, t anto 
para o curso gera.! como parn ~ especiaes. 

. S\l.la dns sessves, 6 de novembro de l 89G. 
-Xhomaz Ca.ua~'ati. 

· .PLKUO DE REPOR~. D~ INSTRUCÇÃO 
MILITAR DO BRAZIL 

CAPITUI.;O U:HCO 

I.?\STRUCÇÃO :UIL!TAP. 

Art. l.o 

A instrucçã.o militar theorica e pratica ::e1•á 
tlud<~ uos :seguiules e:;muelecimentO>õ: 
E~ola.s regimentaes ; 
E:!COI:l. de ~••I·gento3 ; 
COIIC:lg-los rnítitat·t:s ; 
Escola.s militares ; 
Escola. de g-uerra ; 
.ZSColo. pratica do exercito . 

SECÇÃO I 

ESCOLAS RE<:TDIEiSTA.l>S 

Art. 2.• 

As escolas regiment;tes são destinadas a 
ministrar a educ;1 ção e ius trncção neces~arias 
il.s pr<t~:<ts tle pret do exercito, compl'ehen
dit!as a instr·u!·(.'.;Í.•) elementar tio soldado e a 
e~peci :1.l a cada. uma das nrmas, correspon
dente ;is dive1·sas gradua-ções até a de &tt·
gento. 

Art. 3." 

Cada regimento, batalhão ou qualquer uni· 
dade isolada terá uma escola. regimental que 
será. dirigid:~ pelo cowma.n!lante da unidade 
corre$poridente á que ella. pertencer. havendo 
os professores e a.dj unctos nccessa.rios. 

Art. 4." 

Continua. em vigor a. actu:• 1 organisação 
!las escol<lS regimenws, podeo•lo, porém, o 
governo fazer as modifica.ções que forem con
,.euientes. 

SECÇAO H 

ESCOLA ])E . SA.RGEl'iTOS 

Art. 5." 

A escola de sargentos tem por fim habilitar 
o pessoal necess;J.rio pa.ra, o preenchimento 
das vagas de inferiores nO:J corpos de t ropas 
do Cl:Crcito. 
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Al't. 6. 0 

Continu~rá em vigor o actual reg11lamento, 
ro:ien•!O o Poder Executivo fa zer as modi 
tical,'(,es lJUe a experien~ia demon~trar se1• 
necessarias. 

SECQAO lll 

COLLEGIOS ~l lLITARES 

Art. 7.• 

Os collegios milital',os teem por fl m l'rinci
pa l inicial' .seu:; alumos na cm·t•eit-;~ tias 
armas,dautlc-lhcs um<t educaç:ão e iustrucçil.o 
que os habilitem, qu;mdo terminado o resp~
ctivo cur.:o, V. malt'ictÜ<\ ll!'I.S C$CO!us nu
litares. · 

Art. 8. 0 

Continuam em vip;or todas as clisposições 
tlo re~ulamento 1le 20 de agost•l 1le 189-1, uo 
que <fepende do p,,der Legislativo, e p;·odu
ziudo todos os eíl'eítos desde il.quella. data.. 

SECÇÃO IV 

Ar t. O. o 

.o\;; escol:1s militar rs teem por fim dar a 
i ostrue<;:ão t heor·ica e prat!C:L neces;;u·ia,; nos 
jovens q ne ;:e dt's tiuureu! a ~ct· o:liciaes (lo 
exercito ou tln. ;u·ma.o.la. 

Art. lO 

A inbtl'llcção llteorica const:t!'á do eu-;ino 
fecuulhtrio i ntl.lgT~ l. cujo \:urso compr·el_reu
dera as materias seguintes dauas em ctuco 
anuo~: 

1• nula - Aritllmctica c algei.or;\ 
2" » - p,,rtog-uez ; 
~· » - Frauc,:z; 
4~ » - De~euho l inear. 

1• aula. - Gevmetri<~o cHnentar e g•ll'nl ; 
2" ~· - Pol't uguez c 1. tLn ; 
:~:l · >~ - Fr-~ncez ; 
4• » - Desenho de figuras geometric.ts. 

.']o anno 

1" aula- Mech:toic::t: geral e a.st l'onomia. 
e lemeutnr; 

2·' au l ~ - Portu.znez e latim; 
3• » - Geogra,phia ger-.11 e especial 

dn. Amer-ic!.l. ; 
4• ~> - Desenho a mão li>Te e de aqua-

rella . 

4• anno 

I• auh\ - Phvsica. elementar e chimica 
gera.! i . 

~"' n.u la -Chorozra phia t.h\ A mede,~ do 
Sul, especialmente do Brazil; 

:~a uuht - L-!btori<\ anti~:• e média; 
4" » - ~!ementas de-geomell·ia uescri

p liva, perspectivu e sombr<t . 

5 " anno 

1' ~nla.- Edocacão civica, precedida do5 
conhecimentos ruodam~utoe> de biologia, 
~ociolog-ia e mnral ; 

2• aulo. - Noções de histori<\ uutu l'al e hy· 
"iene · 
" 3~ ~\nJa.- Histeria moderna e tlo Brttzil; 

4• » - TO[Jographia, lev;tutameo to o 
desenho to;>ographíco. 

Para.grapho unico. As m:.tlel'ias deste carso 
devem ~et· ~nsinadas co111 silliplh!idade e ela· 
reza , de modo flUe os alumnos co:nprehemlam 
~om lhcili•latle ns do ttnno seguinte que se 
lig a.m ás do inte1·io1' ; ten-lo seuqm.l em vis ta. 
que este I!IH'S.l é de sim !Jles prcpa ;·;tÇi\o log-ic<t, 
1•or isso •le,'em sct· o1aóas sómente ~ theot·ias . 
Índispensaveis á ba<\ comprehensiio d ;l ma· 
leria. 

A i n~L :·ucção pratica serit dad:~ lltlt·ante o 
curso, couiiwuw determinar· o respectivo pt·o· 
g-r<J.mlna, :~ flua! di viu it·-:;c-h:~ cru duas par
te:; : uma comururn a todos o::; alumnos do 1° 
ao 4° anuo, comprchendera à musico., a gy
mnas t.iC<l, a. e.::;;rimn, a velociper.lia, a <:qui
tctcno, a nataç:iio c ~xer•cicio~ militares; a 
;\ outra, pn·ticulat· a cad,\ um dos mmos tb 
::ctivitlnde militar •le terr,1. on :mu·, ~era dt\c:!a. 
no 5° a uno aos alumnos, conforme se desti
r,urcrn ao cxet-ci to ou á marinha. 

;\rt. 12 

.:\~ m~tcri:ts de cu rso theorico divídir-se-iio 
em cinco secções,comprchl!n<lendo: a primcí1·a, 
ns aulas de lioguas ; a segunda, as aulas de 
mathematica. e asti'Ollomia i a lel·ceira, as 
a.uhs de pltysicn, chimica. e historia natural · 
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tr. quarta, :ls aulns ole eunc::lr;âo r.ivic:J. histol'Í;) 
c g-eon-raphb , e a ljUi>Ho. , as aulas de Je
senhu, de descripll\'a, de per~pcctiva, de 
,;omb•·a e de topogi·aphin. 

Parag-rapho unico. P<ll'<l. a 1" secç.'ío h<wer:\ 
cinco profe~:;or~s; mm.t a :!•, tre~; para a 
:3•', tlous; p:tm a 4~~ tres; p~Lra a 5", dons. 

Art. 13 

Para a instt·ucç."i.o prat.icn e:~;i~tir;\ um pt;o
fe5;;or de musicA, um rlito de gilllnnstic<t e 
natn\;.;w, um tlitn de e.;;grimr. o um dito •le 
vr.loripedia e equitação; assim como instru
ctor·p.; p:u·a exe1·cicios militares, um dit<> ele 
têchnologii1 militar e um technologh n~~v:J.l. 

OondiçDes- de atlmi~s,To 

Art. 14 

Mt\tricnhlr-se-iio annualmente n•:ste curso, 
GIU c:• d:< nma das esP.ol;ts, tantos ai unmos 
qt1:1.ntos forem determinado~ pele podc1' com
!Jdente. 

recimento de cad:t pro.,o, e, segundo a (Jual. 
scriio matricul:d<.lS ; obeJ'V<\Il'lo-se o triplico 
ca~o dos qne llevetll ~et• !JCllsioni~tas do Es
ta,lo, Jn(!io-pen~ioni~tus e conll'Íbuintes, 
quando for~m intet"no~. 

§ 1." S:(o pensionistas do EsL1tlo os que 
e~ Li verem nas condi~ões abab:o, e seg1wúo as 
f]U:tcs tel'ilu f'Ni'et•encia: 

L. o Os orphiios de pai e mii.i de milit;l.res 
tlc terrto e ll1;tr c •le í'lmccional'ios publico~ 
ilUe tenham prestado bons SCl'VÍÇOS ã !Jatri;\; 

2. " Os orpltã.os de pai nas mesma;; condi
Gõcs acimrl citat.las, qt1:cnrlo nenlmm ampll.ro 
tiverem alem do rJJei;.J-.;oldo ou montepio ; 

3. o Os !illtos üe m iHt:n·es ele terra. o mal' 
em actividat.le, t•crot•mctdos, honorarios onde 
qU:llqnet· runc~iounrio publico, quanr.lo seus 
meios d0 subsistencit~ nii.o sejam sufficie:.Jt~:; 
pa-:o<t sua illstrucl);'ío ; 

4.• Os orphãos ou rilhos de pessoas rlespro
vi:ias dos meio.;; ne~esc;arios p;tra dar uma 
e·.!uc:ação e iustrm:cão secuJJdaria a seus íl
lllos, rJIIando est<IS pessoas tenham prestado 
bons ser·vicos á p:1tda. 

§ 2:' Sito admittido~ como meio-p~nsiouis~ 
tas, gu<Jrtl<wdo :~ Ol'<lern indic;.~.d.,, ; 

Art. 15 1. • Os que excederem em eitda uma !las 
coudiç.C\e~ acim:t espw,i!ic:llhts; 

;~s matriculas eífectuar-se-ão Glll um anno 2. " Os 1illlos d•J offici:tes de tel'ra e ma1• o 
qr1:dqucr deste cur:>o, desde qne o candidato, <los. l'unccionnrios pnblicos t'jUO c::tivcrem em 
preen~hendo as coudicues de iclarlc, c:tpaci- condições llh!lllO I'l:S do r1ue os acinm desi
d;u!c physic:t e mor~tl, sejn appt·ovn.!lo nn g·na.do5; 
exame de ;;nfficiencia da~ mater•ía.s IJ.Ué consti- '· :L•· Os fi lhos do . .: ~c ncmcs r.lc tcl'l'i'l. e m:w 
tni1·cm o anno autedot·, ou tr·:~g-:t ;tttcslMl0 on dos rnnecirlll:Jl'io.; pnlrlico~ snpet·im·es, em 
tle ü·e~u~ncw, com bom ap1·oveitamento, thts acliYi dude, l'~<l'twtn: tdos ttll a posenl:tdO>. 
me~mas materias no Coll<!gio ?llilit:ll', no ~ 3." S:l" mat•·ie~!la.!o~ co11m .~outt-iuuintes, 
Gymtwsin Na.ci.mal on eu1 outro qualquer ~C!!H!lrlo " ••rd.'lll alraix,, indicatl.1.: 
iü~tituto de ensino sectmd,trio equivaleute. '1." Os qnl.! o.·x~eoler·~ nt tias coutl i1,:0es con$i· 

;\\ 1." o~ c.uHlid:•tos de 1-1 a lG annos Je ~n<lda~ 1.0; ~:i !"o 2', ob;et·vo.Ja t\ ot·dem 
!rl;ide matl'icuh•r·5e-iio 110 1'' a.nno. o~ •le 15 ;tl1i esbb~l~·ci:!u.. 
a 17 no 2•, os tle 16 :t 18 no :)•, o.; d.o 17 :t lU, 2." ' J~ tliltos tios cidmliíos t'jnc tenhttm pro-
no 4" ,, tlS de 18 u. 20 no 5", ,;:tli$!':tzent!u as ,t:rrl<~ lunl~ ,.;o:nko~ il 1.101 tri~\; 
com!i<:iJe, acillln. :L·• f i.; lilhus dus ciol:n.I:Tos IJ.He, n:io est111do 

!:i ~.· ,L cap:witl.11le pliysic l c <L nHrral exi- ~~~~ n~nl11111m d.1,; cundiç~es aci11ta, IJ U~iram 
;J;Ída~ olo; (!IIUtlidatiJ~ ;erii.ú jl l'OV .ulas: a !Jl'i- t:"CI' t.lO$ :SUllô !illLOS OlllC:LttCS UO CXCL'CÜO OU 

!Jif•i r·a po1· impecçào du ~:~u•le, :ta o~c:osião ,[a da arm:a.la · 
!ll:ltricul«. a ~e:.rtm•.b p<H' attest:ulo lle bom I \ t 1-
c.-mtpot·to.mento'-p:\ssado pelo~ professores on ' l' • • 

dire~tores uo colle;;-io ou e~cola qt:e ti vet'CIH o Poder Execuli vo fixarú, lOll03 os annos, 
ft·eqnenta•lo. . a joia p;tra enxoval e a armualidade que to-

~ :~. " Ptn':\ matricu[.~ no I'' anno os c1nrli- c<~m a cDda um dos alumnos cootriuuintes c 
d<~tos Jev'!tll te!' e:ct1mc do curso de ad>1pta- mdO-p!~nsioub tas, seudo est:t determinadn 
çiio do Collegoio Militnr ou de curso equi- segnu.lo o pt·ü~;o 1nedio da :nanutenção da um 
·;:llente,e, no. t'.tlt:• •.lestes, L'"zer os re~~ ectivos alttlllno dU!'<l.Ute cinco anuas. 
exames T•erante '' commis~ão nome<\tlt\ an-
nmtlmr:<O te pt\l'tt esse 11m. Al't. 1 s 

Art. 16 Quano.lo os alumnos fot•em extemos, serão 
eontrilmiutes ou nuo, coufot•me as conr.lições 

Preenchidas estas comliçüe~, os cnndida.' ·,~ do art. 17, cu,jo qrMmtum ser:\ determinado 
serão relacionados, conforme a ordem •lc me- t~nnualmente pelo Podet' Executivo. 
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.thmo lecrivo 

Art. 19 

O :nino lccti '0 começará a l a c março e 
terminam ;; 30 de uov<:H:bro, sendo o~ mezes 
de ü~zemhro e j;~neit·o de~tinados ús fé!·ÜlS e 
o de fc,·creiro aos ex,tmes d\3 admissão e suf
:ticiencia. 

§ L o A distribuição <lü tempo para o auno 
de eusino thcorico e :watico se:·à feit:.\ de 
modo que em cada aula a liçii.o 1:ão exceda. 
de hora e mt~ia, nem seja. menor d~ um~ 
hora, devendo o \nter•<Ülo de urna aul;l. a 
outra ser de 15 a ~O mi:Jutos. 

§ 2.• Os exerc.ieios geraes e pnsseios mili· 
tares realiz<ll'·5e-biio nos mezes de jniho e 
ago,to, em di;<~ desíg-natlo:: pdo directol' da 
escola, sal \·o fot·ça nlltiot'. 

Art. 20 

Termioado o l\nno lecti-ro, os professm·es 
eu'Vial"ií.o ao director i.lt\ escoh a conta ·de 
anuo dos alumuos de su•• nula, <tfim de ~er·vir 
de base ú Ol'g;lobuçiío da litita ger-al da~ me
dias, o qt1e será feito pela con;tregaçiio. 

§ 1.• Ü~ alutnllOS qUt< tiver·em ': média, 
consiliera.d<1 como st~jficien.te, l-Ja8sarao para o 
anno seguinte, sem mais tor·malid;tde al-
guma. _ .. 

§ 2. G Os que nao alcançarem est.\ medtn, 
serão admittidos ao ex<une dt~ su(ficümda em 
fevereiro do anno sea-uinte, ,le cujo resultado 
depende sua. lMssagem, repetencia, ou c:x
clusão. 

§ 3.• Os que estiverem dentl'o dos limites d<\ 
idade, :repetiriio o unno, os qne estiv.,rem 
fóra serão deslig-~Llos e envia,los para um 
corpo ele troJ)a. si li:1rern pwsionist;ts 011 mc>Jo· 
pensionistas. s·tlvo intlemnbando '' F~\zenda 
Nr..cional da· de,;prna !'eita; os c"ntJ'ilminte~ 
e os quR inJ~mnb;l r•'lll a de,;p~z~t, t•":·ão o 
des'tino que !lles convier, !ic:tnrlo porem 
obrigados ao ser·viço l)lilitaJ·, conforme a lei. 

Co?lclusao do cu1·so 

Art. 21 

Terminado o ultimo anno lccti\'o Jo cul'so, 
os alumnos farii.o ex;une de m~rlw·e~a. dasti
nado a verificar si [lO:i5\Wm a cultm·n int.el
lectun.l daJo. pelo unsino s~cuu.ial'io_ iotegra.! 
e indispeusavel ao estuJ.o t<:<lll!llCO supe
rior. 

Art. 22 

Este exame versará sobre questVes ger:1es 
~ sera feito por UUl programtna CUidadOSa-

mente o1·ganisndo pelo conselho de instrn
c~'ii.o rht eo~:ohl. e npprovurlo pelo :Ministro da 
Gu<>rra .. e cnusttrà d~ provas escriptas, or·aes 
e pmtica5 :~it:tS sobre ad materiu~ constitu-
tivas •.lo curso, a~sim divi<.lida~: . 

a) liugna~, e~pecialrnente a portugur.za; 
ú) mathem~Ltica e ast!'Onomia ; 
c) physica, chirtüc<L e no~:õe:; Je lüstorb. 

na.turat ; 
d) educação ci'l'ic: .. 1., histori<;, e geographia ; 
e) dêsenbo, descl'iptiva., pe1·spectiva e topo

grapbia: 
f) -prcltica geral dns n.rmas e especial. 
§ 1.0 As prov;ts escri1•t<lS versarão schre as 

m;Lterias das secções a), u) e c). 
§ 2.0 As pt·ovas oraes comprehenderão 

todas as matel'ias •las ~ecç:ões. 
§ 3." As pt·ova~ praticas versarã.o sobre as 

mu.teri::ts das secçõe~ e) e f), as qua.es const<t
rão de um desenho dt\do, d::t. resolução de um 
problema ou de uma questão, tratao.do·se ela 
secçiio e), e de questões •le exercício e pm
ti.ca, tratando-.ie da secção f). 

Art. 23 

As provas escri ptas de cad<t secção serão 
feitas em um s<i dia par<\ todos os alumnos, 
p<tr<t as qnaes terão quatro horas; as oroes 
ell'ectuar-se-hão em dias :llternados e serão 
de utn:.l hont p~ra. cada a.lumno, em cad~ ma
ter·ia ; as nraticas executar-:;e-hãv em dias 
diver,:os, como forem designadas pelo pro
gramma. 

Para~·rapllo uuico. Os :tlumnos uão pode
rão l'nz·'r provas em dias sur:cessivos, salvo 
si O.$Si m o pedirem. 

lu·t. 24 

O e:-.:ame do madure.:a habilita os n.lumnos 
'' se I!HJ.tricnbJ•em no cur:;o t;eral das armas 
ou na. Escob N:Lval e servirá i.! e base ã ma
tt·i<,u !;t liaS ,.esco!:ts ue CD$ino Superior da Re
publiC:1, tJ.tito otncial como livt·e. 

Art. 25 

Os alumnos pensionistas do Esbdo iic:u·Jo 
obrig-ados a. prestar seus serviços na activi
d:tdc por t,,mpo ig-ual ao que estiveram na 
<?Scola. como tal, ~u;cmentado de um aono. 

§ L" o~ meio-pensionistas serã:o obrig-ados 
ao mllsmo serviço, por tempo i:;utli ã metade 
do q u~ ato i permaneceram ue~t;lS condiçues e 
mai:; um <>uno. 

§ 2." Os contribuintes que não se matricu
lat·em nas ditas escolas, terão o destino que 
lhe convier, ficando, porém, sujeitos à obriga
oã.o do serviço mili ta.r, contorme a- lei. 
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Art. 26 

I 
balística e theoria do tiro; emprego dos fogos 
e J•eg-nl:.mentos respectivos. 

Os alumno~ ~ue &1hirem d.-s escola.s mi!i- 8" cadeim- Di!·eito publico CJJU geral e 
1<1res untes de terminarem o cut·so, ficam su-' constilucíon~'l vrazileiro; direito intet'IJaciona.l 
jeitos às mesmas condiçõ~s ([O artigo antece- npplicado à guerra; direito militar brazileiro ; 
ueute. artigos de guCJrm ; codigo militar ; regula-

Art. 27 

O exame de madw·e"a servir<i de base ;L ma
trkul<t n'LS escohs de en~ino superior daRe
public<t, tanto olficial como livre. 

mento ui5ciplinar; nor;õe~ de eeonomht política; 
admínistracão das peq\Jenas unidatle~ ; regu
lamento interno e do :,ruarJIÍÇii.o; deveres de 
offidaes e i•raças; legisl;;ção militar brnileira. 

Aula- He:;pauhol (traduzir, falla.r e ifSCre-
ver). 

Aula.- Ilyg-ieue milit~.r. Hippologia. 

SECÇÃO V 

"ESCOLA DE GUERR:\. 

A uln. - Topugt'a[Jhht e levantamentos. 
Paragrapho uni co. O ensino pratico c:ompre-

hendem a jnstr~~ção militur· commum a todos 
os officiacs, e necessal'ia ã. formaç;.1o dos mes
mo~, cuja materiü serit especiticad<t no respe-
ctn·o prograrnma. 

A escola de guerra é um estahelecim3nto 
de instrucção supet•ior 1ustltnhht par;L J;H' 
o~ conliecimentos technicos n.os officiaes Lio 
exercito, em vista dos serviços especiae;; dú 
mesmo. 

Art. 29 

Nest:1. escola. existirJ.o os seguintes cursos, 
conforme as especialidades a que se destinam 
os olficiaes do ~~ercito : 

Cul'So geral das armas ; 
Curso de arti.lbaria techoica ; 
CUI'SO de Cll!!''Jfill:J.!'ia ; : 
Curso de eshdo-m:tior. 

I -Curso g·erai <las arn1ns 

,\rt. 30 

O curso ~·era.l das a r mas :;e ri destintld o a 
formar· o!llciõleS para a arma de in!il.nttu·ia, 
ca.vallat·in., artilharia e <JngenilM'ia e pat'<l us 
trop:1s t.le tt·ansporte e constará da~ matel'ia.s 
seguintes, da•las em um a.nno : 

i• .;;adeim ~ Sy~tema militar• ele um Esta
do ; org·anisM~~o do~ pr\ocipaes exercitas; 
org:tuisação d" í'orço. armada no Brc~:ál ; OI'· 
gn.l!iSttÇão e formaçi'í.o tactica. d:ts pequenas 
unidade.,; ; o t<'rt•eno no ponto ele vista das 
pequenas operaqu~s ; pe'lueoas unitlades em 
~st,Lc;[o, em tH~wclla.s. em C(.•nJba.te,; e en1 de,;
tacamentos; tadica g~t·;ll dns ;;rm<Js. l\oçO<lti 
de grande t<ICti,~a e e>tl'<\tegi~. Rt•guhmento~ 
dos serl'iços ei•l cnmpanha e no~ quart01$. 

2" cad~i,·a-rol'titicaçiio passageira.; campos 
<3UtrincheiJ·ado~; pr«ças fortilicadas; noçeles 
(,e fortiilcaçiio permanente e de fortificação 
mixta.; ataque e dCJresa. tlos pontos fortificados; 
def.,sa dos pontosoçcupados; pontes e pontões; 

Camnra V. VII 

Condiçi:es de adm.issao 

Art. 31 

Annualmente matricular-se-ão neste curso 
tanto~ alu~uosqunntos forem 11eces~arios pàr:t 
o 1n·eenclnmeuto tht.:> va::·<.Lt' que se del·em du
rante um auno nas divel-sas armas e tropas 
t.le tr:tnsporte. 

Art. :32 

Se1'5:o aàruittidcs ;i mntricula no curso ge
ral das a1•ma~. ~~~H>ie\t:t;; as condiçues de ca
rn<cidnde l>h~·sica. e mol':JI: 

!." Os que tiverem terminado o cur~o -pre• 
pa1·atorio, com exame de madw·e.:a, nus es
cuhts militwes; 

2." Os QL1C !lzercm exame de madure.:a das 
materias do cnr:::o preJmratorio perante a 
commissão respectiv:t ; 

J.• Os qne a\l!'CSentarem attestado de exa
me 1le mndUl·e;a reito em alguma~ das ~sco
!a~ de snsino secundaria integral da Hepu
i.Jlico, fazemio OS quo lhllS f~ltarem. 

ParagraplJO uuico. o~ exallleS tle madure~a 
e os complemenhtres serão feitos perante uma 
commi~siio nomeada annualmente para htl 
!il~l. 

At' t. 33 

Si o nwne r-o de ~ançli r'~t"S for m0ior do 
que o preciso, 8eri'i.n ]Jl'd'0ri:.los pam o. maki
c:uht na se~u\nle c·rdem: 
, .1. '' Ü~ que th·e1·em O CUl'SO. prcpO.l'<ttOrio 

l•~Jto .. ~as escolas ou colleg'Ivs militares 
(t\l't.-.• ~ n. l); 

2:' O> quo fizeram exame ue madure:m ou 
o trouxe1·e m ce outros estnbelecimentos de 
ensino secundado integral (art. 32ns. 2 e 3). 

i1 
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Art. 34 )1.1- Curso de nrtilluu·ia e ense. 
r nba••ia 

Os alumnos serão internos ou externos, 
conforme rm· estabelecido pelo Go,·erno uo 

.·regulalllento que expedít·, e mantidos pela. 
União. 

A~tno lectico e concl~<süo elo cw·so 

Art. Sõ 

O anno lectivo comecari a 1 de mltrço de 
cad;t anno e terrnitlarà <1. 30 de novembro, 
se[ldo os mez<és de dezembrt> e _janeiro desti
nado::; às féria.~ e o de fevereiro aos exames 

·de admis~ão. 

Art. Sti 

Conclu.ido o aona lectivo, o.;; alumnos S<érã.o 
snbmcltidas a. exame ttleorieo e pratico de 
tooas a materias que compoem o curso gera.! 
<las ;~.t•mas. 

Art. 37 

Os alumnos que não forem a pprovndos potle
l'ào repetir a u.nno ma i~ uma. vez; $i, porêtn, 
não tiverem I.Jom e;~:ito neste novo tentamen, 
serão enviados pnr:t o ,; corpos de tropa, onde 
servirão pelo tempo l'}ne lhes competir, em 
virtude d\3 suas conrlições. . 

Couciuit.lo o cw·so yero.l das armas os n~u
mnos serão nomeado,; alfe>·es-a ll!nttto~. 

§ l. • Os que concluirem-n'o com dis tínc
çii.o O\\ rtppt·o...-nçüGs plen::ts, terão o direito da 
escolher a arm;l á qanl desc:jm•em. pertcncez·, 
ol!set•vaàa.:> as condiçües Je c:tpacithtrle ; 

§ 2.• Os (]Ue coucluírem-n'o com outras 
:~pprov;lções set·ão dcsiguados para as diver
sas armas, se:;uuJo ::;uas notlls e sun~ o.pti
uões maraes, intellectuaes e phy;;\cas ; 

§. 3." o~ que ni.io ti\'erem bom exilo nl'l 
exame dual, [iodet•;lo repetir o a11110 mais 
umn. vez.; s·,, pot·bl, uão forem .~pprovo.dos, 
serão incluidos em urn corpo a.t·regiment:td(}, 
como iuf~rlot•, ourlf;) sçrvit'âo tJeliJ ternpo.que 
lhes competir, e111 virturle ti e suas condiçõe~, 
porl.eudo rlut·aute e~te período prestal' novvs 
eJe<tlues, sen,lo non1etub:; ttln.Jl'll8-alumuo~, si 
tiverem bom exito. 

At't. 8(' 

Os ali'et·~:;-ulua1Uus, rlepoi~ de nomeados, 
irão passar u:u anllo na escola pratica do 
êXerdto e concluido o cu~so prãtlco da urma 
a que portencerem, s'lrão enviu:los para seus 
corpo,; e t~opas, on:le agu;trd:;<riio sna pl'O
moção a 2• tenente. 

Art. 40 

O curso de llrlillwria. e engenhnrio. tem 110r 
tim dat' <\os 2o• tPnentes ele todas as ar-mas 
que se destin<l!'ent a servil• rm til'tilharit~ <lc 
posição e eng-enlmria. a instl'ncção technic:~ 
respectiva. 

art. 41 

Este CUI'SO cnnsbrà d~tS seguint~ matel'i<<s 
dadas em doas anuo,;, sendo o pdmGiro coln
mum e o se;;nudo particular a cada espcja
lidade. 

1. 0 anJ 10 co nunttr ~ 

1• ·cadeíra-Geometri;C descrlpt!rn, sterco
ton.ia; 

2'- cadeí,·a:-~Iecaoic-1. applic.1.da .• M<whiua:; 
em gcr<ll, calculo de seus ciTei tos. ?.Iacllinas a. 
vupo~·. l\lachinas electric;.~.s. Motot•cs hydmn
licos. 

3" cadeü·a-Economi<t politica, financeirns, 
ndmitlist!·~<ção é estatística; 

Aula......:. Desenho de macllinas, tr.lballl05 
gr;tphicos rehtivos à~ cadeiras (\o armo. 

Aula- Io.glez {traduzir, verter, r,.dhw e 
escrever). 

1" cadeil':\-Estudo historko, fabrico c em
prego nns cu pulas gym torio.s, torres eucon
mçadu.s, cauhõe~, rnctrnlhatloras, :u·mns por
bteis, 1lrojectis, reparos, viaturas e outt·os 
matet•ines t!e artilhat•ia; tud<> prece<lido tlo:; 
necess::trios C(toltecimclltos de metallurghL e 
resi~tencia dos mnterhte;. 

21 cndeit'a-Estu.J.o histol'ico, r~~!Jrico e em· 
prego (las polvn:·.ts e tlem:\iS suústaucit~s ex
plosivas n pplic.adQs na. gne!'ra., cartuchos, 
e~pol~<t;lS, ei!l<Jjlil!"ts, e:ltupins, etc.; tudo pt'C· 
c~~rlirlo dL'S coulwcirn;;nto~ índis[Jensavcis de 
dtirnic.·~ or.~an ica é pyrntechnia. 

3> caddra- Ataque c tlefesa rlas prtlÇl\S 
for tas, fol'talezas e JIOntos ((lrtíilc:ldüs. E:ü
r•rego dr:. artillwri<t de sitio e de montnnlw. 
Blectricidt\d~. Emprego dos holonhotes na; 
pl':J.cns de guerra. Minas, torped(ls e olltras 
macllinas de uestruição empr·egadas na~ fot·
tulezas. 

,\ulas- Projectos, desenhos e construcçno 
d:1~ Ji versas machimts de guet·ra de que tr·ata. 
~Stll \lllOO. 
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2" o.nno de engenharia 

l • cadeit'<l.- Astrooomi:J. pratica ; geode· 
si<\ ; topogra.pbia. 

2·' cat:eira - Estudo dos materiaes em con. 
stru(l(,~1o ; resisteo~h\ dos materia.es ; estabili
dade •la:> construcçijes; technologia das pro
fi::;sves, etc. 

3• ca·:eira - Construcçii.o da.s fortificações 
perm;;.nentes, p:lssa.geiras e mixtas, e dos 
editlcios militares ; hygiene dos edilicios e tlr· 
chiteetur:l .. 

,1·' cadeira- EstradM ele ferro e de roda
g-em; t~legraphos e telephoaes; pontes e 
Yi:t.ductos; construeções hydraulicas, tudo 
com t\pplicaç;.i.o militar. 

"tu h~ - Cartographia, topographia e leva-:~· 
t,lmento; 

"l.tth\ - DI3Senho de architectura; trabalhos 
gnl.l.JtliC?s de estr-.ulas, pontes e construeções 
ltyd!"..tUhcM . 

Condiçõ~s de admissii'o 

Art . 42 

Art. 45 

Si o numero de candiJatos ror maior do 
que o de vagas terão pt•ef~rencia os que ti
verem melhor me:lia uos exames elo curso 
get·al das armas e l.loas notas nns nulas de 
mathematica, :~.stronomia, phrsicn, chimica, 
e dt!scri ptiva do curso prepar<\tOt'io. . 

A.mto lecti'!lo 

Art. 46 

Cada ao no dos cursos ue artilllrtrü·· e eo
genh:~.ri:l. dividir-s"!-ha. ern cluas partes, uma 
theoric;~. e a outr-~ pratica : 11. t heoric'1 corne
çarâ a. 1" de março c tet·min:n·á a 1° de llO
vernbro, cujus materh1s consb m do ph\no jti. 
cit:l do ; " pratica. ~eril. fe it:~. nos mez~s oe no· 
vembro e dezembt•o e constará de visitas : 
aos principa.es estabelecimentos de machinas 
para o curso commum; ás fortaler,as, <~rse
na.e~. deposito de armns, est:.tbeleclmentos 
metallurgicos, fa.l;ricas de polvora, do cartu· 
cho e hboratorios PYTOtoohnic~, etc., para o 
ZO anno de artilharia ; as fortiftc;Jções em 
cons trucçã.o ou constl'uida,s, qmu·teis, edificios 
militares, estrauas de fet•ro em construcção, 

Matricular-se-hão annuf\.lmente em cada teiegrapho, pontes, via.ductos. construccões 
um dos n.nnos t.lest~ curso tantos 20• tenentes bydraulica.s, e tc., part\ o 2• <lUno de en!!'e-
qnant~> rorem pro.JCISos para. as V<~gas de l'' te· nhari;\. ·· 
uente <hl.das durante o anno, n~ armas de Pnr~n-rapho unico. Durante o cul'~O t heo
;~rtílltnria de posição e engenharia. 1 rico, pfr11 que o ensino techuico sej;t o mais 

efficaz possivel, os professores «Ju lentes darii.O 
lições uos a.lumnos nos arsenue~. e~tabeleci
mentos particularas, fabricas de poh·ora, de 
c;trtucho, de armau, ll1boratorios, fat·talezns, 
obras am eonstrucção, estm das de ferro, etc. 

Art. 43 

Os ca.nolidatos a matricula. do 1 o anno desses 
cursos teom d~ preencher as seguiu tas condi
c;;õ t~: 

Os 2·•• tengnte;; de artilharhl. <L·~ posiç;:i.o ou 
engenhnrb o"vem ter :1lêm do curso geral 
das arma .. <; e o curso pr;~tico respectivo, uon 
:1ono tio ctrectivo scr1•i~o. como otlicinl; 

Os das oulr:ts a.rm~s, a lém dos respel!tivos 
ctn·sos e o t em1>0 acima, devem ter obtido 
plenamente cotu selA de média, no curso 
ge~l das <trmas. bóas approvações nas l •• 
aulas do curso pt•epo.ratorio e ter mostrado 
aptidão par<\ a respectiva especil\lluaúe. 

Art. 44 

Os offi~ iaes uus condições ucim;J. que qui· 
;:crem se Illatricular no 2• anno de um desses 
cursos· teem de fazer exame de todas as ma
t el'ias llo 1• anno e, si forem approvados, 
mutt•icuiar-se-hão na.quelle anuo, devendo, 
porém, t er dons ruJDos de serviço eJiectivo 
'-"~>mo offici:tl. 

Art. 47 

A passa~em ue um m1uo lJ<\1'~~ outro tar
se-b;~ em vista ria~ notas <!e auno, ou pot• 
exa1nt! de sutficienci!l, tlatio o C<1so u<3 neces
sil.lacle ou ;L pedido úo alumuo. 

Art. 48 

O roer. da janairo serõ. destinndü ú. apresen
tação de relatorio, planos, tt•abnlllos, memo
rias e tudo quauto ror necessario pm·a attes
tar os conhecimentos pr:-.tticos que os z.- te
tentes de artilharia e eogenlluria. ter.m de 
su;L respectiva arma. 

éoncZt~o do Ctll".>o 

Art. 4.9 

(',oncluindo o curso tlleorico e pmtico, e 
a.presontados os respectiV(IS trabalhos, os 
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alumnos sã.o submattidos. no mez de feve- .4.«l« - (Cartographia, topogmphia e le-
r ciro, Q. >:XD.t\IC ue todus i\$ matérias dil.d;tS Yantamento) ; 
du.r·:.ute o cu1·so. .-iula- Luglez, traduzir, fallar e escrever. 

Art. 50 

. • · Os zoa tenentes que concluírem o curso te
choico.Ji e artilhar ia. ou de engenllat•ia., si jà. 
não pertencerem a esS<.tS armas, serão trans
feridos par<' as mesmas, e tauto esse~ como 
os outros classi!lca.r-se-hão em duas catego-

. rias: na l• os que tiverem obtido di~tincção 
ou plenamente em tod•IS ns mate:·hts, cuj<~. 
mêdia. ~l:'ja i~u"l ou super io1· a 7; e 11a 2·' os 
que t ive1·"m tirado simplesmente em a lguma 
ou cuja w t)Jia sej;1 infel'Íur a. i. 

§ l." Os olllciaes tia !•, <lepois de pl'omo
vitlos, ser·,irão de pr~ferench uo estado-m;tior 
da arm<l, para onde serão tt·an;;ferictos por 
ordem de a. o tiguidade. 

§ 2. 0 os dt\ 2,a ticarão nos corpos de t ropa 
e só irão para o estado-maior da ano~~o na 

· falta. dos outros. 

Art. 51 

Os 2"• tenentes que forem reprovadcs no 
exu.me Jinul podeLil.o rej)etír o anuo mai; uma 
vez, si JJào tiverem bom esito neste 2• ten
t&men serão enviados pam ~eu corpo si rurem 
de infnntal'ia, ca.v~d laria, art!ll<ariu de cam
panha ou de transpor·te, e tr•an:;reridos par•• 
uma dessas arma.:; com ~u<t re~pectiva. anti· 
guidade si pertencerem a artilharia. de posição 
ou engenharia. 

lU-Curso de e6'tado-m.aior 

Art. 52 

O cul'SO de estado-maior tem llO!' iim tlat' 
aos officiaes de todas as arm:~s que o tirarem, 
um tal valor miiilar que os tot•ne ~~~~1zes, 
no cur::;o de sua carreí1·a mi litar, de vre
encller . as funcçt~es •le estado-uwivF. ·~ sot,re
tudo de bem command<tr e concluzir as 
tropas. 

Art. 53 

O curso de estado-ma-ior eompor-se-lla uas 
matarias abaixo, dadas em dous a.nnos : 

1.• anrw 

1.• cadoircr. - (3•-cndeira do auno commum 
de at•ttl hu.l'Ía e de en;.renllal'ia) ; 

:2• cad<~il·a - (3• caaeh·a do 2• anuo de ar-
tilhal';;,) ; · · ··-

3a I:IIÚe.ira- (I• Cadeira \lQ 2.0 anuO de 6ll
g'tlDhO.riiL) ; 

1.• cadeira - Estudo historico e esta.tistico 
do:; })rincipaes exercícios. Organisaçào, re
ct·uta.ruento e mobilisação do exercitt>. Ta.ctica 
de cada um;t das arm <\$ e tactica get".ll, 
Gta.ude tactica e estrateg-i;~. Histeria. militar 
e das principaes CHmpan-hus. · 

2" cadein1.- Geographi<\ militar e serviço 
de estadu-ma.ior , inclusive o emprego dos 
telegr<• phos, tele~hones, pombos-correios, ba
lões. cryptogTa.pbJCl .. etc. 

3• mdeira - Direito internacional publico 
e pt·ivado e diplomacia.; direito administr•\
tivo em geral e especialmente o militar ; 
legislüçào milito.r dos priucipaes paizes da 
Europa.· 

.4ula - Frnocez. (Fallar e escrever.) 
Aula- Allemão. (Traduzir, fallar e es

crever.) 
Aula - Equitação e velocipedia.. 

Cond·içõe$ cU admi.ssao 

;\ rt. 54 

O numero de alumnos a. aclruittir em cada 
auno do curso de e::;tado-m<IÍ!ll' e determin&do 
pelo Poder Executivo sollre proposta. do chefe 
do estado-maior do exercito . 

Art. 55 

Os c..'lndidatos n. este curso devem ter mais 
de quatro a.unos de official e dous de el!ectivo 
serviço em seu re:spectivo corpo ou arma, 
pnra que possam ser <tdmittidos ao ex:l.t;J-C de 
admis"ão el:ig"ido par;1. a respectiva ma.lt'Icula., 
,~nntormll a a\'ru•~ i\ f1Ue !JC:>l'teocerem. . 
~ I. • os otnc1 a.·~s de inf«lllaria, cava llaru1., 

nrtilbaria d·· c:unpanh;>, com seu re~pectivo 
cu1-:;0, ~6 potlcrii.o ~e matricular no 1• anuo. 

§ 2 . • Os de artilhttri:l de posição e enge
nharht ~er-;Io adroittidos a ma.triculn, DOS }• ou 
zo annos: no 1• sem e:quue alg-nm; no 2.• de
pois de approvados uo respectivo exame de 
admissão. 

Art. 56 

O exame de admissão do l • anno constarâ. 
•le recapitnla.ç:ío e a.pplicaoão da geometria 
<Nt·;d

1 
da mecanica, da geoniatt·ia descriptiva, 

e no 2 allDO, da recalJitllla.çii.o e applicação 
oa 1~ cadetra. do 2• de eogeubaria, par t\ o 
de artillnl.rh\ de posição, e da 3" cadeil·u do 
20 a.ono de a.rtilh~Lria para o de engenharia., 
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Art. 57 

Não ha limite de idade nem de posto p~.ra 
(l. matrieula no curoo de estado-maior, poré:n 
o IJOSt.o de cô.\pitão será. o normal. 

A.nno lectivo 

Art. ss 
O Curso dividir-se-á. em tbeorico e pratico; 

o t heorico começarà a. I• de mar\)0 e termí
narâ. a. I• de novembro, salvo força. maior ; 
o pra.tico serà feito nos mezes de novembro 
e dezembro e constnrã de v ia.gens, levanta
mentes topogr,l.phicos e geodesicos, serviços 
de estado-maior , tanto em t empo de paz 
como de iUerra, etc. 

Art. 59 

O mez de janeiro é destinado à apresen
tação dos tral;a.lbos, relatol'ios, planos, me
morias e tudo mais quanto for exigido para 
prO V<\ de capacidade do official. 

Art. 60 

A passagem de um anno para o outro é 
fdta pelas notas do anno ou por exame de 
sufficieocht, dado o caso da. nee~-ssidadc ou 
pedido do alumoo. 

Conclusao do curso 

Art. 51 

Terminado o curso theorico. e pratico, os 
alumoos são submettidos, no mezde fc,·ereiro, 
a um rigoroso exame de todas as matarias 
do curso. 

Art. 62 

Depois deste exame, os alumnos serão elas· 
sificados em tres categorias, segundo as no· 
'tas que t iverem obtido dnraote o curso e no 
exame fina.l : 

A 1•, comprehendendo os que tiveram dis·· 
tincç.'io em todas as materias ; 

~xercit~>. e fi cclm habilitados a uma promo-. 
çào ]JvJ' Ínere.:imento. 

§ 2. • Os d" 2" vão para. seus corpos e se
rão nom:?ados para auxiliar do estado-maior 
geral, segundo as necessidades e por ordem 
das notas. 

§ 3. 0 Os da 3• classe só irão para o estado· 
maior na ralta dos das duas primeiras catego
rias, porém se:-ão dispensados do exame pra
tico para o posto de major. 

Art 63 

As cadeiras da escola superior de guel'l't), 
formariio sete secções abrangendo: 

A primeira secçao, a 1• ·cadeira. do curso 
geral ·das armas e a I a dita do 2• anno de 
estado-maior ; 

A segunda secçao, a za cnJ.leira do curso 
geral das armas e a 3"' dita do 2• anno de 
urti I httl'ia ; 

.r1 terceira secçtlo, as ]• e 2• cadeiras do 
anno commum de a.rtilllaria. e ens-eoba.ria ;. 

A quarta secç«o, as 1~ e Z• caaeiras do 2° 
ano o de ar til h a ria, ; 

A quinta secç«o, a 1" cadeira. do 2• a nno de 
eng<mharia e a 2" do 2• anno de estado
maior ; 

A sc:.;ta secç/Zo , as 2~. 3"- e 4• cadeiras do 2• 
nono de engenharia ; 

A setima secção, as 3•• cadeiras do curso 
geral das armas, do 3" anno commum de ttr
tilhnria e engeuharüt e do 2• anno do estrulo
maior. 

P aragrnpho uníco. Par,t crula cadeira ha,. 
verà. uin lente e para. ca.d;\ secção om. 
substituto. 

Art. 64. 

AS aulas da mesma. escola formarão cinco 
secções com'(Jréhendendo: 

A primeira secção, a.s auhs de liogua.s ; 
A segunda secç«o, as aulas de rle~enho e 

trc)ba.lho~ grnphicos do anuo commum e as de 
proj ectos, desenho e cons trucção de machinas 
de guerra do 2<> :\nno de artilharia ; 

A cercei1·o. secçao, as aulas do 2• aono de 
eugeollari<t ; 

A quarta secçao. as ::LUlas de hygiene e 
hippologü• ; . _ 

A 2", os que tiv e!"lm plenamente em todas 
as matarias e cuja média é igual ou supe· 
rior a i; 

A 3 .. , os qne tiveram simplesmente em al
gumas mat~rias, ou a rnér1.ia seja infe
rior a i . 

A gt,inta secção, as a ulas de equttaçao e 
velocepedia. 

P.u-:1grnpho unico. Pa r:1. a 1• secçiio haverá 
dous proresrores, sendo um p<tra. fr<tncez e 
h~spanl10l e out!'O para iog!ez e a.llemão, e 
(Xtr<t cruht uma. das outras secções um pro
fessor. 

§ 1 .• Os da i • categoria recebem as lnsi
goh\S de official de estado-m.tior e vão ser vir 
como auxiliares no esta.do-maior geral do 
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Art. 65 

O governo poderã , ~ob proposta da con· 
gregução, nomear -para coadjuvar o ensino 
d<t escol:t, os officiaes do exercito que tenham 
as neces:mrias habilitações. 

Swla das sesõões, 6 de novembro de 1896.
Tl!oma; Caoolcmui . 

O l!Sr . :Qo.rbosa Limo. prosegne 
em seu clis!)urso, hontem interrompido. con· 
trario ao projecto do Senado. O seu substitu
tivo deiÀa bem claro os motivos que o levam 
a. occnpar- se do assumpto. muito mais ele
vados é ~.ig!l.OS do que aquelles que lhe att rl
bue uma das mais rlesacreditadas gazetas 
desta cida.rle. O projecto do Senado vem no 
encontro de uma elas mais impot•tantes diffi
culdades que se antolhn.m •lO governo em 
mater ia. de· ensino mi.litar; qual seja a. que se 
refere à ' 'italicieda.tle ·dos lentes cathedra
ticos. 

A proposito do seu sub~titutiYo diz que 
não den~ria ligar apreço;\, critica. injuriosa. 
que á sua pessoa foi feiia lX)lo jol'nal a que se 
refere. oade n ão sabe maís o que predomina, 
si o aferro de uma. sau•l.ade inconsolavel ao 
velho regimen em que floresceu o famoso aio 
ll.os p impolhos ünperiaes, si o cultivo cari
nhoso d•!dO dia a. dic1. com grande escandalo. 
às obscenidades, a immoralidade . como meio 
de doutrinar, divertindo. 

Essa c!'itica, sob ser uma. injust iça ao seu 
caracter. é uma provn de leYi3ndade, não es· 
peraudo :t publicaç:ão integral de seu dis
curi>o. 

Não consente que ponham em parallelo 
o seu pt\triot ismo e os serviços prestados â. 
Repnblir:<t, com os daquelle que comparn.va 
o marechal Deodoro a \Yasltington. coro a 
mesma preoccupaçii.o com qu e out r 'ora dei
xava a sua. ca.dei,·a da lente de botanica da 
Faculdade de Medicina para ir se pôr a.o ser· 
"Viço da edue:lção dos príncipes, anteveodo 
causas rendosas do terceiro r einado. 

Militar, desde quando ao deixar os bancos 
aca.demicos, foi indicado para dirigir uma 
cadeira na EscoL'l do Ceara. Depois d:! add~zir 
mais algumas considerações, entro na m::~.te
l'ia. propriamente de seu n i~curso. 

Julga que muito contribuil'á pa.ra. diminuir 
as despezas militares e para desvan<:cer o 
fantasma do militarismo a. a<lopçã.o no n3:::so 
paiz de um regimen analogo áquelle que faz 
a força material da Confederação Sui::;sa. 

Realmente pela Constituição de 2-1 d<~ feve
reiro 1·odo o b)"a;aeito rJ obrigado ao ser~iço 
miU/a;·, em defesa da. Patria.e da. Constitui· 
ção, na fórma das leis federaes (att 86)-e o 
exercito Jederal compor-se- ha de contjngeo
t es que os Estados e o Districto Fedet•a.l são 
obrigados a fornecer (art. Si). 

Ora, ate hoje sabe-se que os E~tados mais 
populosos e mais ricos nã.o teem darlo esse 
contingente, e mostram repugnat1cia carla 
vez maior em dal-o, proporcionalmente ã sua 
representação nesta. Camara. que e uma. 
medida. de sua poplllação. 

Esse mumes publico tem pesado sobre os 
Estados do Norte e do extremo Sul.bra·la-hes 
mente: pois ncio só envi:1.m a quota que 1 op 
cabe, mas ainm• o necessario pa.1~.1 cob1•ir o 
de(i.cil daquelles Est.1.dos, os quaes si não es
tivessem ferlerados teriam forçosamente de 
Olil.nter exercito seu, muito Dl<l.is pesado. 

Nã.o parece li~!to que se est:P.jam assi.m ex
plorando as cond ições econom1cas e somaes de 
Estados onde o tr abalho não ê tão remunera
dor nem vantajo.~o que supPt'e a. paga, o esti
pendio militar, que de fõrma alguma attrabe 
ou tenta o trabalhador de Minas c de São 
Paulo. 

Parece·lhe que tuno se conciliaria. desde 
que se reduzisse p:~.ra as pr:~ça.;; de p1-et o 
tempo de ser>iço ~trectivo. dur;mtc o qnal 
estilo afastados do seu trabalho nm·ma.l. e que 
se permittiSS<l que metade do contingente 
devido ou todo aquartelasse e se a•1extrtt3Se 
nas armas no proppio Estado em que vivem. 

Reduzido a u m anno es~e Pl'a7.0, volt.aria 
no fim desse tempo o conscripto aos seus tra
balhos, ficando apenas obrigado a aquartelar 
par 15 dias durante os dous annos seguintes, 
e adstricto a encorpora.r-se ao seu batalhão 
no caso de guerra que occorresse durante <13 
seis annos seguintes, bem como a se'l'vir mt 
2• r eserva destinada a guardar o Estado, 
nessa quadra anormal, durante os 10 annos 
immediatos o.o terminar do 1• periodo. 

Pensa ainda. que todo cidadiio duvc estar 
em conrliçtoe.~ de bater-se pel:: Rep:1 bl ica. de
f,.-w1<~ndo-lL e B!ll ltnt•a.ndo a ~ua: P;.~ t ria cont ra. 
a tyrnnnia nu interior e as agg'ú~s~õe~ e inju
l'lM do ex.terior. 

Do orador não se díra que Se houvessejã
m a. !s prevalecido de um jHrnal de larga cir
culação. pa.ra. sa.tistazer interesses pessoa.es ou 
mover a campanha. da diffama.ção e da ca· 
lumnia. contra o joven republicano que ainda 
hoje se congratula pelo exterminio, na glo
r iosa. batalha. de Campo Osorio, do ultlrr.o 
r ebento ua monarchia, do ultimo apoio ca.paz 
de gah·a.nis:~.r as esperanças do sebastianil'lmo 
impP.nite nt.e. ,\s.;;inl ~e m~nite:;ca. o orador. 
da ne o <t rr•;;posta ao au[j,,o que:\ estavn. :\ 
ped ir em l nn~ ·~e estmvlo~ 1\rtigos, e melh<>r 
a. dn.rhl si pn•1.es,e conseguir do benemerito 
Dt·. João Kopl\.e o escn.tp~lo Cll\U que disst:cou 
todas as portrrdões ctaquelle pe<.la.gogo. 

O orador historía minuciosamente li. Ca.
mara a sua carreira como lente da Escola 

Nii.o e preciso para tanto que aqt::wtelem, 
tiem que se r ... rdem durante ciuco ou 
mais anuos. 
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Bastara aclimarmos no Brazil a~ institui- cumscripção política. escolhe para seu repre
~õe~ com que a livre Suissa obvia a taes sentante no Congresso ou no Governo. de 
mn.les. pal" com advogados, medicas e engenheiros. 

Rerere-se aos circulas de tiro, Schützen- um ou mais militares. em os quaes cuidem 
'[)'catz, nos quaes :ws domin:ros e dias feriados que C!Oucorrem qualidadee e predicados de 
vão todos os moços livremente exercitar-se· legislador e admiuístrador1 
HO manejo das armas porta.teis e adestrar-se Que pódem abusa1·, po1•que suppõe-se que 
no tiro ao alvo a dista.ncias variaveis; e ain- representam a força· material; mas quando 
da mais ás evoluções milital'es que ~e ensinam taes abusos levam a usurpação despótica, não 
ils crianças em todas as escolas pl'imarias, e pol' intel'medio da.s urnas, nem o fazem 
sem que 1:or isso se d.ig~ ou se pense que com porque foEsem eleitos, pois o fariam quando 
isso se faz casta m1:litar ou nutre-se o milita- o não tivessem sido. 
l'ismo. E na hí~toría. 1la propria America os que 

Resume-se tudo nas vantagens do short tem tyra.nnisado são os militares com asse-nto 
.<cn:ice, corno é conhecido em Inglaterra nos Congressos, ou são tambem, e rimita vez. 
atraves da. Jormula repubHcana Defense, simples, mas ambiciosos a auda~es pa.izanos 1 
non ddfi. E' visível a. má. vontade que se vae a.ocu-

Lê <tproposito trechos eloquentes do livro mula.ndo e de vez em quando aqui mesmo 
úe Ada.ms t. CUnningham sobre a Suissa. ne. e:x:plue contra os milita1-es. aos quaes se con
parte rel:ttiYa ao e:xercíto. test t que possam estar colla.borando na con· 

Antes de entrar na uprecia.ção da questão solidação da Republíca. depois de haverem-na. 
de inst1•ucçiio militar. c mais geralmente da. procb.mado quan•1o a repudiavam tantos que 
educar;iio otficial, julga dever deter-se um os antipathisam e combatem. 
instante ant.e o duende do militarismo. Mas é de agora e é sómente no Brazil que 

Parece que o que Jevà os seus campa- militares e:'Cercitt\m taes funcções políticas ? 
triotas. seguu<lo pronunciamentos que tem Não; bastará lembral' entre nós os officiaes 
ouvido ne..~a casa, a se a.flligirem :por mo- do estado maior do exercito que se cba.roa.
tivo d~sse problematico perigo, é a. presença ramo conde de Bõa Ví$ta, Sebastião do Rego 
de milíta1•es neste recinto e a sua ascensão Barros, visconde de Suassunna, o coronel 
its altas posições po!iticas. Cat•neíro de Campos, o Major Esc1·agnolle 

Ora, normalmente assim não deve ser, Taunday, Osorio, Petotas. Alvim, etc. Edu
porque em regra como e o medico mais ca<;ã.o militar tiveram, leceionando algurns 
:tpto a clinicar, o advogatl.o a arrazoai', o em escola.s milita.res, Rio Branco, Ottoní, 
p:t\lre a curar (,e atm3.s e o engenheiro a ni· Itaborahy, etc. 
vel<~r e construir, é o militar para. adestra.1:-se Nos Estados-Unidos lê o orador umo. longa 
no manPjo dos meios de defeza material se- lista de militares que teem exercido funcções 
g,mdo a arte da. guerra. politicas, como goveraa.Jo1·es de Estado, pre-

Não e só este-que o são tambem aquelles- sidentes da Republica, 11.eputados e senti
quem estA deslocado na as~emblea po.ra. l'e- dores federaes e estadua.es; faz ver que obras 
partição do imposto e para. decretacão de publicn.s civis e federaes, not.adámente con
medidas sobre a Pl'OdUC{'ào, a circula<;ão e o stl'ucção e melhoramento de portos e rios são 
consumo da.s riquezas.· entregue~ aos engenheiros militares. Lê 

Si. todavia. se lhe objecta que nem sú trechos do relataria de Burea.u o{ Educa.tio» 
desse mister, que aos industriaes, aos agri- em apoio. Lembra. que ha cadeiras para o 
cultores, ;:LOS banqueiros e aos negociantes, ensino militar em Escolas Estaduaes dos E~
incumbe, cuiüa o Congresso; e que a esta tados Unidos, como em Io,va. 
assembléa c~tbe legislar sobre a adminis· Lembra o caso do coronel Hertensteiu, pre
tração nos seus varias ramosrorganisando-a sidente da confeder3.Çã.o Suissa em 1888. 
e modificando-a. elaborando o direito se- Recorda os nomes dos pt·esidentes da Repu
gundo permittem · os costnmes; si ~om K~ bl\ca. Argentina, militares em grande nu
quer-se dizer que ahi cabem, pot·tanto, me- mero, e alguns como .Julio Roca, prestando 
dicas e pba.rma.ceuticos, advogado~ e solici- ao seu paiz inolvidaveis serviços. 
tadores, pMrPS .;, engenheiros, manda a E pe:-gunt•l quantos civis s~.o capazes, -pre· 
eollerencia e rectidão ~u. logica 11a bôa. fé que sentemente, de pl'esta.r ao nosso pa1z servtcos 
ahi possam ter i~'1Ialmente assento militares como os do Marechal Floriano~ 
de te1·ra e de mar. Abord<~ o. questão do ensino militar, mos-

De resto. vive-se a pruclamar. sinfio a. de- tra.nuo qne ella se prende a questão do an
cla.mal'. que a ba.se primaciat do systema de sino em geral, pois que ante$ de sua. funcção 
governo que adoptamo~ é a. soberania do e~pecint teem os militares os seus deveres 
JlOVD 1?-a. li1n-e esc~lha. dos se tiS tna.ndallll•ios, gcraes UC Cida.dã.O. 

Como pretender-se, pois, coarcta.l' essa li· Chama a atten~ão dos áeus eollegas para a 
berdade, quando o eleitorado lle dada. cir- diversi.da.de de mal'cha adoptada pelos po-
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deres-puhlicos, '}nando l~H' trata· <la instrncc;ão 
publica.: compl'imb·. amr·squinli:w. retluzir, 
qu:~.ndo se t r<ita do~ militares; desenvolver , 
encarecer a.larg<J.r. 'lUa.ndo se trat::t do3 civis. 

. Recorda .succintamenro <1S reformas das Es-
. · · colas de ~f,~dicina.. de Direito o t!e Engenha

ria,. e ac.:antua. a fra_~tn?.ntil.(\ào :lo ensino se· 
• · gundo uma mult iplica.ção indefinida de ca.dei

• M$ e de CUI':lOS. 

Diz que o socialismo, que vae a.va.-;;:alando 
as classes proletar h1s. aponta e~es factos como 
-pt·ovas do par<1.sitismo (1a bu.rguezia. it qual 
repugnam os tra.b3lhos ru0.es do operttria.do 
no q nal se niio <l uel' i ucorpol':J.l', por fot·ça do 
a.ta>ismo que pei'pctna. habitas e preconcei
tos fidalgos. 

Antes de vir M ensino milit:u>, precisa 
ainda impugnar opinião c1uc ne:.-ta. ca~a. ou
viu brilh<mtemente exl~<~n.Jida. a qnal con
siste em que é precisl) organisar e cent.ralisa.r 
o ensinoot1icial. que este 6 o mag-no factor 
a ba..~ p!'incipal do e:-pirito n;tcional. 

Nà.o póde estar de al.'coJ•tio com esi'a opinião 
que tnz I'epousar o ci,ismo, o patrio~ismo. 
sobre a. base de um ensino· de uma intuição 
nacional . dada pela União , e, portanto, cen
tralisads.. 

Faz ver QUe aão e centra.lisado o ensino 
nos Estados Unklos do Norte, <lntes quem 
mais o cultiva é o Est3.do. o cow1ty e a t·otcn
ship, lendo em apoio trechos do ultimo rela
torio do Bu reau o{ E ducation, do livro de 
Leon Dvonat sobre a Ca.lifornia e da conhe
cida obra. de Hippeau sobre a instrucç;io 
alli. 

Si o espll'ii.o da Patria americana alli pre
domin:~.,não é. poi,;:. pO!·IJ_ue o ensino seja dado 
pela. u,,iao ; anr.es lhe parece que o que esse 
ensino CU} i. i V3. e O self' lielpe O ~el{ !JO'Ctl'I!C· 

ment. 
Lê no mesmo relatorio trechos demong. 

trando o seu asserto em relaç.ão á Suissa e 
AUeroanba. 

Desta. di r. que segul'amen te a homogenet 
da<le nacional em que entram a Alsacía. e lt 
Lorsaine, e o Schlt>swig Holst.ein repousa 
muito m:1i.s sobre o formi·lav-~1 on;:;tmento da 
guerra do que sobre a or::a.ni~ação do eus iuo 
em Heidelberg e Tühing-~u . 

Alias não lhe parece ser a.hi que se p0~sa 
encontrar o idt!al do p;•triotismo, quando o 
livre exame tem limites postos pela lesa.-ma
gestade ... 
T:~.mbem na Inglaterra o que prevalece 

nesse assumpLo e :t •~escentJ-a.li;;a.ção . dando 
logar a.o clnunatlo Ur<ieeJ·.~ ity e.deo.síon mo ce
mcnt, que visa le\' tll' mui.; ( .. nge. aos campo; 
e as villilS, a in~t.t·uc ·:ã" . :\te bem ponc:1 tempo 
monobJ r•li~a•i:l em oxror··l ~~ em C<tmlm·.l~e. 
pelos f•l'ivile;.ntldos lo l'd < e baro.• el< em cou
·vivio com cfestl.'eito espírito tlas mil e uma 
seitas protestantes irreconcília.veis. Aliàs os 

Darwin. os dous Mili Spenct>r. nã.o sahiram 
de tae;; viveir«s. Ahi t ambam se Laz a descen· 
tra.li~ção, não so operando l\ elaboração do 
espírito de nacionalidade em institutos' de 
ensino condemados entre as mãos do governo 
e da ca.pital. · · 

Na propria. Fra.nç:~ o movimento vae sendo 
para. descentralisa_r-.lo, como diz o relat~rio 
citado. 

Ah i. sim ; sabe-se o que e o ensino na.cio
nal- é a l'el!a ncl!e I 

Como será na-Cional o ensino si os metllodos 
são dos Comenlus, Frcebel e Pestalozzi; as 
leis scientifl•:as, todas as nações as devem aos 
Kepl'.ls, Newton, Lewoisier, '8iehat; os ma
terües em summa sã.u de vari:ts procedencias, 
e a propria systematisa~.ã.o nã.o é a. de tal ou 
qual paiz. mtts a dessa ou daquella. philo
::ophia . 

Assim em uns paizes o que predomina é a 
orient::tçào lutheran~t sob as suas mil·nuanccs, 
pretendendo incutir as liçõe~ de pbilosopllía. 
c h r is lã segundo as inspirações do livre exame. 
Ahi se encontram C!i.deira.s d;: Theologia.s de 
v,~rios typos em universid?.des em que o en
sino se rl.iz redicularisado. 

Em outros ~rupo5 de paizes pl'evalecem os 
processos catbolicos, for t e.merite vulgarisados 
pelos jesnita.s e out.ras congreg:1ções. No 
mesmo P<\iZ o.~cusa.m-se correntes diversas, 
~egundo ess:.ts direcções e ma.ls para a inteir<~ 
laicisação · do ensino. mas ainda assim va
riando seguudo as tendencia.s ma.terialistas. 
evolucionist:IS, etc. 

O que é pois ve1'Cia.de ê que a unidade só 
pooPril existh· quando houver uma. le com
mum que realise o ideal de ct\tholicidade; 
até la o que h é a divl.!rsidada, a variedade 
tle methodos. processos e iost!'umentos Iogicos 
e diducticos ate no mesmo puiz. 

Esse ponto tev~ o oradm· •le aecentuar por 
lhe nílo ter sido dado volto.r iL questão. após 
o rliseurso do seu taien to~o coU\'!ga. de Per
nambuco. 

Essa. que•tão do desenvolvimento do espí
r ito nacionn.l julgou o orador merece!' maior 
demora e ter o seu ex.1.me cabimento ne>te 
debata, por ter alluelle seu collega a. fi liado 
a org<tuisa.ção rlo ensino publico. _ 

Tenham os poderes pu l!licos mais desvel!os 
pelos nacionnes do que pelo estr <mgeiro ; con
sidere que o hospede deve sel' acolhido se· 
gundo os seus predicados, nunca, porém, ce
dendo-se-lhe o loga.r de dono da. casa.; tenha
se mão no immigra.cionismo systematico e em· 
pl'egu!!m-se as energia.<: ora post::ts ao serviço 
tl"ss:t causa em melhorar a.s condições ma.
tcria.e;; U()S nossos compa.t.rlot~\S ; re;:er ve:n
'e os no~sos capi taes, os nossos r ecursos para 
levar a. ferro-via em tor.as a.s direcções a.o co
ra.çüo do pa.iz, para con;;t ruir os portos e an
coradouros, pa.ra r~suscitar a marinh~ mer-
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cante nacional, pa.ra animar. de..<envolver e ~ii.o occult.a as sua.~ apprelleoSC>es em face 
ap:•rfciQoar as industriil.s iudigenas. fu ndando desse nucl.:o d" m;·rini1a do futu•·o, pare
e prutegcndo.oíll.cinas para o op?rario bra.'l. i· e<~ndo-l lle que o govemo da Re~ublica de~e 
leir!l; arme-se o nacional. amparan,IO'v (l()llt ra. pro\·idenchr. 
a brutalidade da concurrcncia do paizes quo Jul;.;a. nE,cess;;.r io abolir os enxov::.es p 1.la.
auercm fazer do B;:-a.zil u m simples mercado cianos <" luxuoso~. bem como n.brir as portas 
ôu deboúcfuJ pam os seus producto,; ; com- da Escola. aos u.prendi7.es marinheiros, de 
bata- se o vezo de ma.Lsi11ar -se e depl•ccia.r-se merecimento, oriundos dos E;;t.'ldos , qualquer 
tudo quanto é nosso ; fa.<:a-se forte, bem ap- qne seja a probt·e:-:a e a cúr destes mo.tricu
parelbado o elemento nacional que não mer· lan·I08, que não rfeçerão encontrar mais·drfil
ccn:wio p1·eposto á det~a. da Pa.tr·ia.. qne cuh'.a.de •'o que encont r-a.m os canrl idat o;; 
a.:;sim, acredit>~ o orador, muito mais se terá ;1s escolas militn.res. 
feito pelo advento de um ínext.inguivel e;>pi- P J·ofl ig<1 o culto ostensivo que nllí se faz 
r ito nacional do que com uoiversi•lade5 e e~- dl'saulico~. e·1 uc.:~.do~ no b(·ija-mãl) , po;;t()S 
colas d irigidas pelo Governo Feder" L l systr•ma.tica.mentc do lado c~ melhore.; eu-

!n~iste aínd~.lemurando, que a pi!rmanencia ~inamentos· m:il·a~s que a r..cpublica exije e 
da 1·~.a é que constitue o substJ·a~tum <le na- eut1·etído veDPnc&mcnte em uma pr·e<Jccupa
ciotJalidade ; e pois. si se continua a ;tm,Jga.· çüo funesta err<mcoe,pirito de r ivalidade com 
l!1al-a aqui com italianos, alli com allernães. o exercito. 
além com japoneses. em doses taes que Pre· Conclta o go,·erno d:t R.epuhlica a providen· 
punderem. o que se dará e vir a·t.er-se '11m cio.r com energia, a.tfiguz•11ndu-se-lhe ser um 
conglomerato lleterogeneo, pt•ompto a fr:t- llos fins que o seu substituti ·;o melhor 
gmemar-se, extiocto a. primitiva na.cionali- pl'eanhc. 
dade. Si continua a crescer a. despropor.;ão, Faz >?r oue as habi!i!.:tçGes t heorica;; são 
que já se dã. em S. Paulo. em Santa C>~th;t- em gran<lê parte. e até certo ponto, as 
rina. não é só o pólo de direC\·ão polit.ica mesmas pa!'a os, fficiaes de artilhar ia, de eu
que ~e desloca do Br·a:t.il com a Jlreponde· ~enl1a.ri" de e..~tnr.o-1n:üol' de e marinha , e 
raoci:t frcquent~ da inter""encão dtplomat:c;.\ : (]Ue p )l'tanto o:> e-t:~oios poder5.o ~er fei tos 
é mais a substit•1ição da.s nossa.s velhas M mesnu. eocPia. cuJn. org-J.nis.,.ção é objecto 
tradições a a.s tendencins pelas tr-adi~·ões da de suas emenda:>. 
ltatia. e da Allema.nha . D•!S:i:t cs~ola s•thirã.o os a.~pirantes aos 

){ui to an tes que i:;so se desse, a AmeJ•ica diverso;: cur,;os technicus a serem estudados 
do Norte cu idoso de cerrar as portas ao immi- re.-pectí v:~ meu t~ n:~. Esc:)la ,Jo 8xet·cito e n:1 
gl'acioni~mo : alli a Patria repOus.'l. aintl~t Es<:oln. r:le Marinha, já e:n menos tempo por 
wbre a. prepondel·ancia tio velho elemeúto isso entrando os alumno:; mais ade;m-
anglo-snxonio. tn.tlos . 

Pede pet·o ã.o da digressiio e passa mais :\ s vn.n tng<'n~ c i \"ic:t.S e moraes dessa co-
de perto M assumpto. erlucaçã.o sii.n incontc~t:.wcis. accrescendo que 

E' dos que pen:;:~m que a organi~ao;ão ola não 5l• mu~.:~ vez f•' J'r;..'\S na.vaG.$ tle~Pmbarcam 
rm·, a a rmado., c portanto dtt iostruc.,::i.ol q He JX~ra {>p~r:t, ·em pro\•isoria.mente em ter ra. 
lhe é deV"illa. quer ser consiller;u\a no SPU l!Jas :.inda qn!' our.ra5 \'e:t.es fol'ç:J.S de terra 
conjnneto. não se a.t tendenrlo de.;dc lo:;!o :·t te~m d<' c-omb<Lter rt bnrd•L 
d.i visão, que se f:tz mai$ profunll•t d.o qun A p!·opos it(l, nota que o ex ·b.'\riio do La.da
r.evia. se1· entre exel'cito e ma1·inha. U111, r io não tive.,~c u.prescnt:<do projecto pai'a. 
outl'o se ~estinam ao mesmo 1\m primorJial melhora.r a ~cola que e a su:~ especíali-
- a. defeza. da. Pa.tri3. republ icann. . da de. 

_ Lembm. que na Republlca. .'),rgentina ê uma . EntP-n•le que e;;sa. educnçiio profission:~.l 
so <t r asta. que entende com ta.es servi.;os. nunca. devet•â comr·~~'lr nnte;; dos 14 annos, 
v(mladeiro mini::tl';'r[o da de'feso. nao1onal. JIOiS nada. Yê que posSa. su pp<·ir 11. l'a.miHa. 

Além de lw.ver u m<\ p<\rte de estudos e Insiste no~ gr.wes inconvenientes mot-aes 
trabalho5 que são e dev,,m ser comtnuns a dos iotern •tM. lendo trechos de Taine, Paul 
u ns e outros SC'Ildados e marin bei;·os, a.ccresce BOUl';!et. Do:mat . Octave Gre;~ t'(l e Cvmte; e 
que é de (naior vantagem que 1'r:'j am er:l uc~t- combate a. opinüi.o que ,,uviu nesta Casa sobre 
dos du!"<~.nte essa.phase. tambem em commam, a. inreriuritlacle ua li\millQ. bt·azil<!il':t, por m~
para fortalecimen to da harmonia. d:~ uaülo t ivo da. escra vidii.o afc•iClJ.na. Lembra o.s a.dnu
eutre es>es elementos mais t.ar(le s<'p!\rados. 1-a.,·eis pint ura.s de internat.o~ - o .4.th.enet,, 

Recorda a. pro!'un,la divel'Sid:uiE: na. di- de Raul Pompé:~.. c o Jarh, do Daullet . 
rec~'ão e or:tanisação d;l.o; n.ntig~s e:<l'Oias Fa. <~ ver "· iHcohm·enda do Sen:~.: 1 o quant o 
naval e milit•tr . ~endo rgie a daqudla con- ;\ vit().!iCÍ•!dV.de do~ tente~ das E;;c:!I$.S Mi!Jtares. 
t!nua a ser <!. mr;,sma .• 1sto é pouco democr.,- miw ~r:ldu éL St'ntenç:J. do Sup~'<llllO Tl'il:um~ 
tlt:.'1., qua.si iuace;:sivel ao elemento po- no ca:>o Alcides Bru~e. notando que se d.:os
-pular e eivada de monarchismo. p1•c:.:c essa vita.licieda.ue, quando t:1nta. diffi-

C:unar:>. V . VII 
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culdade se encontra para reforma dos cursos 
civis em vista da vitaticiedade dos seus 
lentes . 

E' contra. a vitnliciednde o.hsotnt..'>.. que 
-vae ao ponto de impedir , como esta im-

chniC<iS de applicaç:ão os aspirantes a officiaes 
de marinha, estado-maior do exe1•cito, eO{le
nbeiros militares, artilheria, iníà.nteria. e 
ca. vallar ia. 

-peclindo, toda e qualquer reforma imposta 
.. T1elo bem publioo ; mas q uisel'l). n. collel'encía 

em um e em outro caso. 

o:l) O ensino geral a q ne se refere o item pre
cedetl.te ser;i. o con~tan te do a.rt. 2" e os 
cm•sos tcclmicos os que det-alha o art . 3•. 

• . Lamenta que se uão queira desrte já fazer 
a. reforma. r<1.dic~l <lo ensino. abolindo a in
struccão official supcriot· p!!.raque a li \"Te con
currencia por um l;ldo c u. aprendizagem das 
:n·tes e o!J'icios pode~sem pl'oduzh· os seus 
fructos. 

Emquanlo, porem.não se obtem tnnto,juT~a. 
que se póde ao menos camínho.1• nes~e sen
tido, cortando descle j ;L, nas insti t u,ições 
actuaes. o que ha. de superfluo e mn.is im
medlntamente dispensavel. 

Julga que a <lbolíçã.o final desse orçamento 
scientiüco-metll.pl<ysico. quer ch·iJ, quer mi
litar deven.-locouduôr i~ incon10r:wã.c• doop~'>
ra.riadt>, ê tempo de cuidar-se em da.r um 
passo nesse sentido, garantin:io d•:sde jà ü 
go"l"erno a c.s opet·arios dM oflicinas do Estado 
condições materiaes de vida..que t nrnem e:<ses 
officios accessh·eís a maior parte da bur
guesia, uma v~z extinc·tas :\s ultimas vel
leida:les da petlantacrach• . 

E' mais que tempo. é urgente provar, por 
factos. por leis.qne a Repul>líca é um regimen 
mais garantidor do prolet:I.I'iado, sobre o qual 
e sobt·e cujas s)·mpatlt ia:s e ccncUl'~o h:1. de 
se a.poio.r para. prosperar. 

Tr:\ba.lhando nesse sentido, com a.s em<:nda.;> 
que apresenta e com u projectO de lei em que 
traduziu a. rerreseotaç;'lo que os opera.rios 
das repn.rtições publicas diri:,riram a.o go
verno e1n 1890. pensa cs!a.r cumpriudo o 
seu dever de republic;~.no . 

São lidas , apoh1d:ts e P'J;;ta.s conjnncta.monte 
em discu~süo com o projecto as seguintes 

Ao projecto n. J.-1.2., de 1&:16: 
}j.O art . 1• Sttbstitua-se: 
Art. Fica. o governo autorisa!lo a ;.·eol·ga

nisar os diversos esta.beleeimentos de ensino 
milita.r sobre a:; seguinte5 b,1ses: 

a) O exercito e armada constituem uma 
corporação. unica, prepo' ta :i. def'ea<' da Patrip. 
e das instituições repuhlicana.s qne u regem. 

b) Tollos os brazileiros que se destinarem :1. 
of!lciaes, nesse serviço publico rereberf\.(t. a 
contar t.le 14 :1nnos de hl:td(\. a instrucção 
thP.orica. e pr:1tiea. !!JU commum, na p:l.l'te 
que entende com as hoLbiliwçües e::!igi•h•s 
tanto para. o exercito como pa_r:J. a a.rm~vh-1 ... 

c) Da escola onde esse rmm1o geral :;era 
uado em commum :S<J.hirão p3.1'à as e~colus te-

e) Tanto no curso geral como nos techu icos, 
guardada a. subordinação ttestes aq uell~s. terão 
preí'erencia. j.la.rn. a. matricula os alumoos da 
escola. r egimental de Sál'gentos e :~.prendizes 
marinheiros. da.s diversas •·scotas existentes 
no littor al brazileiro. razão tle um de cada 
e$cola· de5te e da.quellc. 

f) O fard<~mento,equipameato e armamento 
nas escolas 11:1vaes ser-5.() <la.rlo;; pelo governo 
its praças, que uma vez promovidas a officiaes 
o adquirh"J.o ã. sua custa, pro~· idenciando-sa 
desde já no sentido de se modificar para mais 
modesto o luxuoso enxoval presentemente 
exigido dos ;lSpt~·Emie.:; ue ma.r iuh<\ . 

Art. 2." O curso geral, a que se refere o 
art. l•, Lettr :I.S li ) e c), s erã. sub:lividido da se
f,'\l inte fórma.: 

a) c urso preplt'atorio a, set• estudauo em 
trcs a.n no~: 

1• anuo ; 
Ling-ua vernacul:Jo ; 
Ft·ancez ; 
A1'it hmeticn. e algeb1•a. ; 
Geographia ; 
Desenà•).linea.r . 

2·• anno: 
Língua bespn.nhola; 
Historia. gernl ; 
Geomet1·la. e~pecia l completa. 
GeoU1ett•i:~. da. America. du sal, e>pecial

mente do Bra~il ; 
Desenho de aquarela. e geometrir 

3" anno: 
Historia natural : 
Historia da. America, especialmente do 

Bl•azil ; 
Topogrn.phlo., planimetria e nivel:l.mento; 
Lingc1a ingle~a; 
Desenho topogra~Jhioo. 

Ha...-erâ em todo~ os aunos exeretctos pl'a· 
ticos de gymna.stica, esgrima, nataçii.o, velo· 
cipeil.ia e equita~:ão. evoluções milita.res e 
manobras das tres a1•ma.s, estudo pratico e 
elementa1· do armamento; bem como tcchno
logiâ. do navio e dos seus appa.relhos inotores. 
arte à.o marinheiro no que entende com o a.ppa
rclho tlos mwios, córte de panno, etc. , bor
dejos e exercício.> de esca.leres, deYendo todos 
os alumnos, qualquer que sej~ o seu dest1no, 
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tom~r parte em todos esses exercícios de 
terl':t o mar. 

I>) curso superior : 
\" anno: 

G~ometrta geral <11gebrico., differencíal e in
te![l':<l; 

Geometria descriptb·a, perspecti-va e som
bra,s. 
~fecanic.'l. gera L 

2'' anno: 
Phy>lca. experimental e chimica. geral. 
Astronomia, geometria cel~te e noções 

mecanica celeste. 
Leis geraes. rle biologia. 

Oó~e~·vaçao 

de 

Continuarão a ser dados. durante esses 
1\ous ;\unos, oom mms desenvolvimento, os 
exercícios p1>a.ticos eon;;ta.n tes d:J. ollser\"3.\:-'lO 
precE>dente. 

Art. 3.• Haverá duas escolas nas quaes se 
eswdar.:í.IJ os cursos technicos: a escola do 
e:.:e1·cito c :1. escola de mo.rín\la. 

§ l. • Os cursos teclmico3 na 11rimeira 
serlo: 

•1) Curso de infantaria. e cava.lla.ria, que 
se1•:L estudado em um a1mo. nas seguintes 
antas, pelos aiumno.s que se destinam quer a 
estas :trma.s, quer as demais: 

!•. organlsaçiio d().'; ex:ercitos. estudo das 
:trJO;Ls pOL•ta.teis, balistica e theorin do t iro; 
etnl'rcgo do~ Cúgos e regulamentos respe
cti ,•os. pol vora.s de guerra e pt'Ojectis. 

~ ·• f\lt'tillco.~:ii.o pllssageira ; noções de forti· 
tic;\çii.<) permanente, ataque e t!l.lres •· •.los 
pontos fuJ•tiricauos, pontões e :pontes 1mpro~·i
~a·1a:;, castra.metação, priRCij>ios geraes de 
:a~tic:~ e estra.tegia., legislação militar brazi
.eJrQ .. 

b) Curso i!e artilharia em dous nnnos. que 
abmngerão: 

I" aono: 
l• cadeira - Mec!tnica :tpplicada as ma

eh~u"s. Estudo pratico dt>~ principa.es mn
dnuos empregadas no fabrico dos engenbos 
de guerl~a. • 
. 2" ~arleira. - Chimica. auo.lytica . MetaUur

. g;a; Pratica de Jaboratorío. 
3• cudeira - Eleetricidade. Minas e tor-

pedc•s. 
Aul<t-Desenho de mactliuas . St.et·eotomi~. 

~·· unno : 
l" c~eira-Estudo historico. t:tbrlco e em

pri•go das cupolas gy;'õl.tori:~s. torres t\ncou
raçM.us, ~:a.nhões. IDl\ttalhador-as, i\rmas.por
tatels , pz'Ojectis, reparos, ''i;:.turas e outros 

materiaes de guerra acompanhado dos neces
sarios conhecimentos de resistencii~ dos wa
teriaes. 

2" cadeira-EStudo bistorico. fabrico e em
pr~go dn.s pol v oras e explosivos de guerr<l., 
cartucha.me, espoletas, etc., p)'l·otecllnia 
theo:·ic:.\ e sobretudo pratic:~. 

3• cadeira-Ataque e defes3 dM praças for-
tes , ro1•tale1..a.s e pontos fortificados. emprego 
d:t artilharia de ca.mpa.nb:~., de sitio e de mon· 
ta.nh,·,,lJem como de holophotes, minas, torpe
~os e outros eogennos de guerra, tudo lllus
trado com os exemplos historicos. 

Duran le os dous armos deverá lla ver 
frequentes exercicíos de tiro de arti-

1 ha.ri~~o de todo$ os ca.libres e s-ystema.s 
bem como deutor:l.d.as visitas dosa.lumnos nos, 
arsenaes e !abr-ic.'\.S de artef,tctcs bellícos. 

c} curso de estado-maior : 
1• anno : 

l" cadeira-Astronomia pratica ,geodesiae 
topogra p!1 í:l . 

2" c:1deira- Electricida.de, machinas ele
chicas. holopbotes. minas e torpedos, tete
gl·aptdil., teleplzonia, ataquo e. i.lelesa. da.s 
p1~1ç<~s fortes, emprego da artilharia e de ou. 
tras :ll'mas. exemplos historioos. 

3" ca'.leh':l. - Primeiras noções da. Ungu:~. 
aliem[ . pratica. de !'rancez e hespanhol. 

;!. rLnno: 
\ • c.~l\eh·a.-Estutlo histo1•ico rlos príncipa.es 

exercites e de su;, organi~açii.o, tactie<L de 
de cada um:t das at·miLS e tact.ica geral, grande 
tactl•·a e ~i.1'ltte~in., ltistoria m \1\tar das 
priné'i j.,aes c~mpa.nh:ls. 

2" rodeil·a-Ser;·iço de estado-maior e geo
l!rarhin militar, emprego dos telegrapl•os e 
mobilisa(.áo e abastecimento dos e:xercitos, 
telephones, aero:>ta.tos. pomoos-correios, cry
potgt-apàia. etc. , levantamt>ntos ex;:teditos. 

3 • c:adeh-a-Aul:t.- Estudo pratico de alie-
mão c inglez. 
E~ercieio de eqaitaçiio, velocepedia. e ae-

I'IlSt.1.ç[o. 

d) Curoo (~e e.ogenha.ri;). milita-r. 
1• anno: 
! •' cadeir:t - A 1'' do 1" :1uno elo esta.do

ma.ior. 
2" cndeh'rt-Estudo dos materiaes de con

str•u<'çii.o, resi~U>nc:ht dO!! m~~.c~ri~~es, e.c;ta bili
dnde d:ts construcçc)('.s, t~chnolugia dos of· 
ficios elementares. gmphost;nir~. 

3• C.'t<lei!'ll.- C<lnSi t'UD::iiO •'as íi1l'Ufictt<;ões 
rel'mrtr•elltes. pas~a;;eirus e míxtr..s. e <los 
euiliCil·~ nülit.at•es, arclütectura, llyg:ene dos 
ed.iticios. 
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Aula-De;.~r;ho de archi~rc:.u-·a, e-.peci:•l·l ID3S ni\o sem ter pas~an.o um anno no corlJO 
mente ele to:·t1fic"çues, ca.rtas geo::,'l'3.Plllc:t~ e' ou :1rlll<t t• •1ue perte[J<:erem. 
chorograpb.l(:ll.S. A1·r. V." O governo creará em todos os 
2o anno: Esw.dos ela Hr.wral escolas de aprendizes para 

1" c:lll(<ira.-l\Iechanic:t applicada. tt,s ma- a. marinha mercante nacional, auxiliando 
chinas. elecir-icidane e mot·Jres electricos. i~na.:mente 11 constl."ucção de embarcações em 

est: t.leiro~ na.donnes, que subvencionarã. 
Paragmp!IO unico. Esses a.]H'endizes, con

cluído o seu curso, terão o direito de se em. 
pregarem immediatn.mente em navios roer. 

:3• carreira-Hydmul\ca e suas appHcaçõe~. cante~. mas fio:am obrigadog ate as 40 anno.s 
e H~·dt·og-rapbias. . •1e idade ao serviço na. marinha de guerra, 

:2" cadeira-Est:·ad11s de J'odage:n e fet•ro
>ias, pontes e viaduelos, telegraohos e t.ele-
ph8nes. -

Aula-ne~enho de 11.J>piic~ç.,-,es dl',~ ra l eir:ts .. sempre que o paiz empenhar-se em luta ar. 
Art. 4.·• O en~ino elemeu:àr sel'it. rl;11lo 11a~~ lll1ldo.. 

escolas rei"·imentae~. sen·.to o pri11mrio ler. S<tla das sessões, 5 de novembro de 1896.~ 
eS~l:c,•er e canõ:W, :J~ p:·~ç~s ue .pret .. e o te- B,-,1·bosaLima. 
chmcu. ao,; calps e ÍUl'J·WL~ que asptrarem <t F' · d' - d' d 

1 
h 

oílbH.es in feri ores. y;(l a. tscu~sa.o a 1a . a _pe a ora. 
§ l. ·• Para este ensino devcr·A ha.>'er uma vae a ImprJJmi' o segumte 

linha de tiro 11:1. qu:ü pr:üi(·:1l'ão alem desses 
alumnos mili:::n·.;s, o~ dt.ladiios que quizerem 
se a1lest,·(lr no ma.n~jo d«s arma~ ~ob a di
recçilo :!e offid:ws dr,:ignado~ pelos comman
dant.es de l.Ja~:alhão. 

§ 2. ·• Pi.l.t'a O.· ca.\Jos e furrieis, o ensino em 
cada batalhão. dado a c:J.d" companhia pelo 
seu respectivo commandame e subalterno. 
abra.ng ·rá :t escriptm·;w~o militar, noçcões 
sobre a1·mas port:neis. elementos cte tiro e de 

PARECER. 

;;o<. 125 D- 1896 

Parece1· sob1·e as emendas o/Terecidas na 3• 
disCJ.' $S110 rlo prqjerto n. 12:'5 B, que orça 
a receita gera~ ela Rebublica para o exer
cício de 1897. 

fortitk.ações improvi~a·'as. Ao art. Restabeleça-se a taxa de.'140 reis 
Art. 5. ' A datrn• desta Je; nenhnm bra.zi- por~~ilo dekerozene. 

lE:iro set•a mais •~dmittido à tmttricula em il1· 
tern"tos militares com meno;, de 14 <•.nnos de Sa.la d:1s sessões. ~l tle outubro de 1896.-
idade . Rorlolpho .V.m:u . ....:... Coelho Ciatra. 

Art. 6." O g-on;rno animnrá. por intermo- A commissão acceita a emenda restabele· 
dio tios comman\tantes de distl'icw>.a crenç.'io cendo a. ta.xn. de 140 réis. porque havendo a. 
em torlas a,; capitacs rlos i·~staJos. e em geral l'e,lueçi:i.o de 30 "/o o l~erozene ficn, pa.gando 
na~ cidades OIHie <>>tacional'ern U!ti lades mílí- 08 réis ou 100 réis, que não e uma taxa ele· 
tares, de círculos d<l tiro dei'tin:t,los a tamilia- vada. 
riAAr os cidadiios que tJ qui;-;Prem com o ma- Art. !." Os o.rtigos de que tratam o n. 9-
nejo tlas ;tl'lllas ,Je Jo~o e e•6'1'ima tle armas cl<~Sse ;?.·• e 530. classe 16 t.la tarifa (chapéos 
bl·anm;;, • le~·endo para esse fim f'ol'!lecel' o ar- simples de qualquer materia, para homens) 
mamento e munições preci~as. pagarão n mesma taxa de 6$300. 

Art. 7." E' extincto o b:l.cbarelado mil i-. Supprimn.m-sc as notas 1" e 57 da tarifa.. que· 
t:tr, nçonh~m outro distincU,o. devendo ser concedem abatimento para chapéos de pello 
confe:•ido aos offic:iaes ;.ínã.o os ·g:üõe~ do re- r1e le!Jre e de lã, abatic!os e por fular. 
sprctivo posto e Jllaís insignia5 propriamente Sala das sessões, 27 de outubro de 1898.-
milit;lres. Joao Lopes. 

§ !.• Nenhum omch\l podNit. exc:usar-se ,le 
presrar em sen'tÇt) do exercito ou da. ;t.-m;v1a A commissão acceita a emenda. 
seis o. uno:; de eiTcct\Yo cxe1·cicio. !lnd·~ r•s A r.liiTerença da. taxa entre os artigos a que 
quaes terà diJ•eit•) ;, demissão do serviçl) mi- ella se refere, na. 1~ parte, não f<Lvorece o 
litar, •1o qual :mtes desst.'. t(,llllJCl nenhutn<1 in- ~:onsumi\tor, e thi. lagar a fraudes contra o 
demnisa.?iiO pecunia;·i:t o eximirá. tlsco, facüita.ndo :1 entrad:~. dos artigos su-

§ 2." Essn demíssft.o podm·Ct entl·"l.."J.nto ser- jmtos a. taxa. JU;tis eleva.d:\, classitl.c'>.dos como 
lhe concedida onte~ desse prazo. si, em inspe· si o fossem mais favorecidos, sendo ce1·to que 
c.:ão de ~ande. que o go1·erno pod~J·i f<vter a di:!fe1·ença entre UllS e outros, quanto á 
wrificar, for j ul:,:ttl'.o i!Icapaz do serviço ths: qual idade é quasi inapreciavel. 
armas. I Na 2•• p:trte .a emenda evita que tenham 

A1·r.. S." Os l<:ntes e pt•ofe~sores se;ovirão i f:~.vor. que só se deve conceder á ma.teria 
em commissão por 5 annos. findos os qu,\es lpdma, at·tigos manuf<ICturados, qua.si prom~ 
}lOr!eriio ser reconduzidos a juizo do gover-no, ptos que veem fazer eoncurrencia desigusJ a 
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imlnstria nacional jà. consideravelmente del> um prodncto de custo "e 1:000$ pngando a 
eu"olvida. . f'.J.Z~.o de:3o ·•f,, deve forçosamente pagar de 

Para ~1a.rezn. , o. commissão propõe a se- 't . xa 300$1Jü0. 
guinte modificação na. redaeção quanto â l" Or:1, a. emenda. propr.st(l. reduz a. ~x:~, 
pa1·te-que deve ser assim redigida. a!iâs verdadeir a., a. ma-is de GO ''/" e con~erva. 

Os artigos de que trata o n. 9 classe 2" e a. mesma razão e valor offici:tl, d(l.ndo o .:::e-
5:i0, classe 16', cha.pêos simples de feltro-lã, guinte absunlo (\e um p1·ouucto cu~ta1· 1:000$, 
pello de lebre, lontra ou castor. pagarão a ter a raz:i.o de 3U •/o e pagar a taxa. de 
mesma taxa de 6$300 . !5'1;::000! 

l." Fica reduziJa a 3$ por kilo a t:lJi:a. dos lato seria f<\lsP.ar a tarifa. e, portanto, a. 
vinhos medicinaes, xaropes medicina.ll'!', eU- commis;;ão nii.') póde ooncordar. 
x:!'es e licores medi~inaes, e qmesquer so- Para. a com mis~ãv acceitat· a. taXa de 35 

. luo;:ões medieín~ ; prc•pos;,., na. emc•.nda.p:na os ~lixires, ~~m·o: 
2.' As pa:~tilh<~s comprimidas j.1aga.rão por pes. viuhns medicin:te;, etc .. que a.ctual

kilu a taxa de 30$ e as demais pastilha.s pa.- mente p;tgam :1 taxa de 6$Z25, era prMíso 
g.1rào menos 50"/ .. do que pagam act.ual- acceitar a l'itzii.n de 15 •f., isto é, rneta<!e ela 
m~nte ; · razií.o e da t a.X:\ act ual, o que é uma injusti-

3." Fica rerluzida de 50 •;, a taxa das nas- <:a. pois qn3 <LiJeZ<Ir da redUCi:ãO proposta. pelo 
tas peitoraes ou medicinaes; • üeputado Lins Lte Vasconcellos e acceita pela. 

4." As ca.p.sul~ medicinaes, as perolas e os Camar·a a. materia prima. de que se comp .. em 
confeitos tnedicina.es paga.rãc• 15$ pol' kilo ; ess:s pru·~ucto~ fica. paganc\o a r~ão de 25 "/". 

5." As ca.psulas, bolos, granulo~, e gái.o~ St f'usse :1.c0elto. a emenda.. serta. o ca;;o rla 
medicinaes pag-arão 2.'j$ por kilo; ma.te!' io. prima. pagar llltti~ tio que o prouucto 

6.• Fic;J. reduzida de 50"/. a taxa dos sabões rna.uufi\cturado. 
medicinaes ; Accresce a. c:írcumstancia ainda. de q uP. o 

7." Pa!!arão menos 50 "/. os seguintes me- producto ma.nufactm·u.cio estr•tngeiro.pagando 
dicament\15: a.lcaloides e seus sa.es, a,,s1wa.r pe~ liquido u:io pa:;a impo~to· ~obt•e vasi
de leite, arseniato.s, aça fr-ão do Oriente, bis· lltame. o Cílntl·twio tlo que se dà com o pro
m•.ltho o seus saes, bt'Qmuretos. ca.lomelauos. dueto rwcion:tl, e~tabeleceudo portP.nto uma. 
clliOl'Ut'eto mercurío (sulllimado con osivo). eon~:urrend;~ d~!ea.l. 
chloroformit•, di~;,>italiuo., etberes, ext1·a.cto~ Por outro la.do. e.<se:; ]:lt'O<lnctos manuli~tu
sc. :co,,, ergotlna.. iodo, iodurotos, iodo! e r;1dos no i'aiz t1•«zc:m alétH de outras vanta
iouotormio, icllthyol, kerm ··s 01iner3.1. Jacto- gr·ns o ~-onsutuo do n;·ssv as.sucar e •lo nosso 
ph ... splla.to de cal, pepsiua, pa.ucrea.ti na., qui- alcool. 
mott e todos os S<'lU$ saes (iuclusive a solução A v~x:t de 30.~ por l~ilo p:t.t'a as :pastil11as 
ltc Erba.) e a "''aselin~. compr imidas é insigni tlc:J.nt~, eorresp•)nde 

Sala. das se~sües, 27 de outubro de lSüG.- em ~ua quasi tota.lid:J:le a. menos de 15 "(o
B,·jcio Fitho.- Vergac de .1breu .- Oct,wümo E' bast<Inte tm· em vist:1. o preço antigo das 
Loureil·o .-Atmd<lo; Torre.~.-Cal·lo$ das Ch.r(- pastilhas <'.Ompt•ím idas tornecirlo pelos Srs.1lro-
9as.-TIIoma:: Caralcu.nti. - Adolpho Gm·d,;. g-uist:t~ na. ~·eclamaçiinqueE-nvi :tram a Ca.ma.ra., 
-Jfai'Ç(tt Esco!J(tr. -Pa!lla G11imcln'tes. - Ta· e que ~e acha 1·eu n íd;t ao l'e latO I'iO rla. t-eceit:t., 
1)(.l l'es de Lyra..- .S•.r.11to.~ Pereinc .- l1d •;,ocio p;~ra YeJ' que antiga111ente um lt ifo de pasei
Jlonte .- Silr:a Mwi.:i. - Lamartine. - R.uclw. lha.;: COffiJ.ll'i rniàas Clt>'tav:\. lRõ$ o que quer 
Ct~~alcrmti.-Carlo.1 Jorge.- A utor•io ,;.:; Si- iizet• ~ tle . p:~.ga .. do a ~;,x:1. de 30:~• pagal'h~ a 
quei,·a..- Trindt~de. - 1'o.<ta.- Rotll'útH~'· lto;1.z~. , l •1t: 15 "/ ... tax~. quasi igu<tl a dtl simpte.~ 
Li•ilet.- França· Canc1lho. - Co.ta R~/,·i- expediente. que ú •le lO "f... 
!J~es.- Oassia~<o do Nu.sr;in11mto.- Jo«o Pe- A relluc<;ão de 50"/. mt taxa. das ·outras 
t'-ldo .-Clwga.s Lobato, pa~tilha~ medidnM;; ..; wlt:n· :i a-ntiga. tal'if<1 

A emeo.d& apresentada pelos illust1·es depu- d,, cambio <le ~4. em que um kílo de pa.stilu~ 
'!:l?os Bricio Filho, Vergne de Abreu, Octa- cusr.a.va d.e 8$ a. 10$ e pa.ga.va l$500 de direl
Vli.mo Loureiro e outros ll<'íO põdeser o.cceita ros ou apen3.S 1,5 '•/ ... 
pela. commissão pel~s mesmas razões qu(U.'i A tttxa üe 25:) pl'OIJ{JSta nn. emenda pn.ra 
por que nlio toi acceita a apresentada pr:.lo um ltilo de pilui:1s-:;.'1'a.nulos medlcinaes, 
d·~putad~ Bricio F·lho na ~egund~ d iscUSôÜ.O, etc .• e insignific:t.nte dcsd·~ que consiJ.et·at·ruos 
e que for rettrada. pelo diguo dl'lputado no • o cu~ Lo des.,:e:; prvtlUc'tus l! o ou;ne<'o .te vi
acto da. votação. .J ros ou c:.>i.x11s que contelll cada k ilo, peso li-

Eur uma taríf:~ regula.l' ou hem m•g:>.lliSJtd::t, qui<lo. ~pmo. por exempiu, pa.r:1 dt~t" um 'dos 
os elelllt:utQ,;- v<J.l(,)'' officia.l, ra1..:.l.o e taxa.- mais l.Jar·:•T.üô. os A·rJ.os dt: saude de FranK, em 
guardam entra si re\;~.Ções Cünsta.r.tes, sendo que cad:\ k tlo contém ~O • c;\i:x:as e portan to 
"'taxa o resultado da porcentagem indic-.lda. vir i:~. paga.r.- 1 t2 réis ou 1,2 "/ .. por ~a~;J., ístu 
p&la ra.zão liobre o va.lor ofiicial, pol: exemplo: é, quasí. o preco da. ca.ixa. 'l'asia. 
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Os sabonetes medicinaes pela tarifa antiga A conuníssão deve salientar ain•la. que si 
pagavam l$i'>OO por lülo. lbs~e acceita a ernemla. proposta, ficaria a so-

Pela. emenda do deputado Lins de Va.scon- lu~'iio de chloreto de quinino pagando por 
cellos e acceita pela Camara licou restabete- du:J.s ta.xas: uma de 3:).,que é a proposta para 
~aa esta ta..~:l., que alias e insignifi~•nte. as soluções med\cinaes e outra. de 3::;112. que 

Si fo..sc acceita a emenda. p1·oposta pelo é a metade da actual, desde que se maneia 
·d~eputado Bl'icio Filho. a tax;t seria ele 1.8. o reduzü• ;\s taxas actuaes de 50 •'f,. 
que e !1-bsurdo, pois serüt meno:> ele lO •;; ou <J i Ilustre signatario da emenda.que exerce 
100 reis por cada sabonete, pois ~m •ia de re- uma profissã.o co-irmã. da pharmaceucic~. não 
gra um b:.ilo de sabonetes medi~inaes contém· quer com certeza o aniquilamento da in-
lO sabon~tes. tlust.ria phill'maceutica. 

Finalmente,. a re\lncçâo proposta de 50 •f., Ot·a. o que a aetual tarifa representa, com 
em algu~s a!ttgos de r~conl!eCI~a nece~~Jdatie relação aos pt•oductos pha;rmaceuticos esti•an
para cor1;fecçoes de recettas ~ellJcasde\'e ficar geiros, é 0 que l..Ja de m1Lis equir.ativ-o, por
sem e!l'elto, p~rque vem preJUthc~r a emenda que, como dís~e a commissão e repato, s~.m 
propost:t pelo Ill_ustre dep~t.1.1lo Lms de V as- receio de contest..1.ção, só um ou outro pro
concellos e acce1ta pela camara. que. com- dueto paga taxa um pouco elev(l.tla, em com
qu~nto redaza u~ pouco menus ~m compen- pensaçüo muitos outros pa.ga.m taxas nmítu 
sa.çao abra.n~e mat?r ~umero de I~gredtentes inferiores á que de""ia.m pagar, l>Ol'bnto lta, 
neceS$<1.1'10? & coniec~o das receltas ~· por- verd.adeir-a. compeo~ação. 
ta.nt?, mats de accordo com as neces>Hlades Fora di•to é pl'ote"'er a industria cst •an-
pu bltcas . ~ ' . "' . 1 

A inco~1 veniencia '-"s. emenda dos Srs Bdcio ~e:ra. em detrunen~ da. nac;ona.l_ e sem pro
e outros resalt•t ain'1a, da comparação ua. ,. e!~ p~ra 0 c~nsu~ulor · Tc;,:o :Pa1z e;11 que .o 
tax respectiva da í.ztrifa antes de 1895.qu:tndo con.umtdor nao pode c)w.,ar a fabr1ca pa:_ a 
' . a. . , l d b' d " . comprat· ou comprar [LC(Uelles que estão 
a tarifa era. cai~u a (l. ao c:tm 10 e ~·l,com a mais prox.imos delta. e nm paiz infeliz, é um 
ta.xDa. f,rot~~s~oa~a.ndo plra exemp'o 0 ~nlt"tà pniz:Ol':;iaoisa•lo para enl'iquecer só a inter-

e ~c. · _ ·· · ' · . ~ metlmrius. 
de qununo. ve-se que. i''"g:wa. em !:SiM e . . , 
antes 15$. Pela emen1.h Lius. acceita pela Volta!· as antigas t~xas, _para P!'O~'.uctos que 
com missão, fica. p~~,w.nd,1 mais ou lll'<UOs isso ; temos en~ ab_ll;;ldancta_ e 1mpossn~e! ; o Con
ma.s ~~ emenda Bricio reduz a I O$WO ! ~p·~•sso na o pot~c sanc.c10na.r:_ semelnan te facto, 

Importa <tinda pont.lerar que ~emel!mnte Lli-! po~s ~~~(! fot·~ <h re<lucçao para drog[l.s, c 
minui~ão. n.ão ir:l. r~~.vorecet· de. modo algum ?t'l~c!ptos a.c.·tivos. qua!~u~~ o~t1·a. _em na;,a 
uo publico, porqu~~:rtto. taes. art1gos, ~egun:lo ~PI ?-ve:ta a~ Co!l!u~ntdot, "ll ap10ve1tando ao 
o re~'Ulamento samtariO. so podem se1· Yt'll- l.ÜJtic.c"l.nte e,tranoetro. 
dido~ ao publico pelos pharmacnmicos; Ol':t, I o illustre c'ct.putat~O pelo Pará é medico e 
o IJh:u·ma.ceutico. sendo um negociante ern s~Lb:! que o mctl.ico cura algumas yezes, alll
condiç<3es especiacs, pois vendendo qu(UJti,1a- via. dores (·males. no emta.nto aswas emen
des muito Umit<t,la~ tlt· protluctos, tem que da:; em 11a,i<t allh•iam os mõ1ies íJUe soft're o 
tirat· d:~lti beueticio sufficicnh~ Jlll'l fazer P<dz. porque mata. pat•;t sempre o d.esenvo[\·i· 
fil.~e a despez<tS rdath•unwnte eh!va•1as, fol·- m~nto da. m<lustl'ia. pl~arma.c:eutica no Br<tzil, 
çosameute tem que ven<ler este~ pr·oductDS PlHS que pl'ocura eqmpa.rar a taxa. cios pro· 
:por preços que não est<."io em l'elaçii.o com o ri';lcto~ ffiil.rtipu[a,los_:.i.s tla ma.tm·iu. prima., e 
custo dv artl"'O sommarlo a uma razoavel nos 11ao podmnos e nu.o l1.evemos b.nça.r ao des
:porcentagem." prestigio uma cia.sse já por demais esquecida 

De tal arte que o sullato de qui nino, para dos podel'es publicos,quando em toda parte e !la 
não tomar outro. exemplo, cujo custo na rep1•esenta com os seus conhecimentos scion· 
Eul'O!J;l. é cerca. de i O$. paganuo 15:) e Jicando, titicas um dos grande; elementos de prosperi
portanto em cerca ~·~ \15$ o ldlo co_m om:·as úane em todos os ramos da actividac\e humana. 
despezas, ou a 03 1·ers a gramma, e vendzdo O autor da emenda, que tiio nobremente 
correntemente a 500 rei5 a ru;1sulé~ tle 1/2 se tem batido a f;tvor da instrucçã.o publica 
gr-.tmm~.ou l$ a {,'1\LIIllll:l.. O:·a, si em vez.~e em nos.:;o paiz, nã.o póoe trancar-llte as portas 
ficar a. 95 réi~, ficat· 1?'-'1' menos 6 ou 7 reis, tos granL1es c fecundos la.bora.torios quo 
confol·~e a emenda. o _:pltarma~e~~ico n_ão existem. ,\. commissiio é pois de parecer que 
"Vendera a grammaa 994 reis ou gga re1s e s;m a em.,nda seja. recusada. 
contíuuarã ~~ cobrar 1$. De moJo que o con-~ A § 1 .. d t I•· 
sumi,lor, o doente, não lucm cuu.;a alguma. 0 o ar • · 
com a reducçã.o proposta; lucra. sim o inter.

1 

Onde se diz- da cerv~ia estrangeira,. q. ue 
mt>:diat·io e pertte o Theoouro. O mesmo o.r- pagarit 1$200 por kilo- .-liga-se: que pagará 
gumento tem logar :para tudos os productos 1$ :por kilo, incluida ne~sa. taxa a uo va.si· 
chimicos da. emenda. lhame. . . 
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Suppl'ima-se o pa.ragrapho relativo ao im
posto :oobre ferro. 

Supprlma.-se o p.'\ragrapho · que manda 
cobrar sobre os vinhos artificiaes o dobro tia 
taxa cobr~tla. aos na.turaes, e o que manda 
cobrar sobre vinhos engarrafados não e;:peci
fic..'tc1 os mais 30 % além ela t axa c";..1. garrafa. 

Supprima.·se o paragrapho que manda 
cobrar 2$500 por kilo de arte{actos de ferro 
batíilo e esmalta.do.-Alcin<lo Gt!analla:ra. -

.A • • llomemgro. 

A commissão acceita a redução da t.axa da 
cerveja estrangeira a l$-ir.clusive a do va
silhame.-Essa. taxa afigura-se á commisstío 
sutficíentemente protereion ista. e garantidora 
da producção nacional na concUl'l'encia que 
lhe '(>O~ fazer a industria estrangeira. 

A' emenda sob1'e o ferro em bar ra ou ver
guinha a commissão apresenta. o substitutivo 
seguinte: 

Que seja reduzida a. taxa a 80 réis. 
Em rela~,~ aos vinhos artiliciaes, a. com

missão não concorda com a emenda . 
1", porque é justo que os vinhos artifici:tes 

paguem mais que os naturaes. E' o que là;; 
a Suissa, pa.i.:.l não productor de v inho e a 
Fr~nça. qntl produzindo-os sujeita os a.rtifi
ciaes a taxas de patente muito maiores . 

2', }>Orque os vinhos enga.rrat:1nos sito em 
geral os vinho~ mais finos, os vinhos genero
~os e é j usto e razoavel que pnguem 11ma 
w.xa mais elllvada. Por outro lado ha no paiz 
:L industria de enga:rrafame~to de que vivem 
dezenas de operarios, que ficariam sem tra
balho si o vinho enga.rr:\fado pas..c;a.,"Se com o 
mesma taxa dos não engarrafados . 

Sobre a emend:t de. arte factos de ferro es· 
malt.'lllo a commissão proj,>iíe o seguinte sub· 
stitutivo: 

Que seja reduzida a. to.:::.-::1. a 2$000. 
No art. 1", depois do n. 7, em vo:~ de

Saltidas-diga-se: Exportaç-lo. 
Ao n. 8 do mesmo art. 1°- RedUa-se as

s~m: Direitos de 2 e 2 !4 •f .. sobre a. expoJ.· ta
çao para o estrangeiro rle mercadorias de 
prqducç,ão do Oistricto FederaL 

Sab (1assessões, 21 de outubro de 1896.
F'raf~cisco Veiga .-Bar bosa Li<<ta. 

,\. cornmi~são não concorda com a prim:oü-a 
emenda. O termo-sallida-não tem inconve-
~~~- . 

Quanto á segunda a commis~ão a acceita, 
mas entende que deve propor a suppressilo 
das P:Lia w_;.s-para. o (;.Str:J.cgeiro. 

A rcdaC\W ds. emenda fica assim cla.ra, 
:~utela os direitos da. União, de;apparecenno 
u •nconveniente da rOO.a.cção nctual cousa
ortad3. om muitas leis de orçamento anteriores 
que pareciam dar a. União o diraitó de tri-

butar no Districto Federal, a exportação de 
prcductos dos Estados que estes não tivessem 
taxado. 

Ao n . do art. 1"-Accrescente.se: - Das 
byciclettes que pagariio somente 10 "/u do •eu 
va~r. . · 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1896.
,l,ue'i·icu de Mattos .- E(lluwdo Ramo~.-V e~·· 
g~1e de Abreu. 

A cnromíssão acceita. a emenda. O ·uso das 
byciclettes e5tã se introduzindo entre nós e 
é por conseguintejust;~ a reducção. 

No · art. 1•, depois do n . 4, em vez de
Despacho ma.ritimo- diga.-se: Entrada., sa
bido. e estada. de navios. (Constituição, tu-t. 7o, 
n. 2) . 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1896.
Fl·ancisco Veiga . 

A com m lssão não concorda com a emenda. 
acima. Ella vem mudar uma. denominação 
que está consagrada. e que exprime bem os 
direitos que se cobram . 

Substitua-se o ar t . 546 da. t.'l.rift~ e a. not<t 
58 pelo seguinte:-Pannos, casemirns eca.ssi· 
uems de lii. pura ou com mescla de seda, em
bora tenham ourellos de algodão, pt'Slllldo 
por metro quadrado: 
l " Ate 500 gmmmas • •••• , 

Mai~ do 50(l gl'ammas .. 
2" P<mnos, ca.semlt·ns e 

cas~ inetas de lã e a!•To. 
1hio, pesando por· metro 
quadrado até 40llgt·am-

10~500 por kilo 
5.-;iiJU'J ~ 

mas.... .... ... .... . . .. 6~000 ,. 
Mais (le 4UO grammas .. 3$UOO » 

Sala das sellSI!cs, 24 de outubro de 1896.
&.,.:;cd.ello Co1 ·1·Ga, 

A emenda a.cima. e a.cceita pcl;~. commi~silo, 
porque attende ;'ts rcclamac,:ües !lo commercio 
importador na parte em que tinha. este m7..ào. 

COm o~ limites adoptarlos na. tariC~\ do go
verno pt·ovisorio, para. os pesos dos pannos 
de lã. e algodão e lã pura, acontecia que pas
~avam na allanuegu pagando o. ta.xa minima 
que devi<\ incidir sobre os panuos de lã e 
al!,"t'dão de ma.is baix~. qualidade e de custo 
<liminuto. casemiras, cassinetas de Jü. e al· 
gotfão e mesmo panno~ ue pura lã de custo 
elevado e de qualidaue super ior . A modifica.
~o udoptada em a nota 58 do art. óc16, do 
orçamentO votado o anno pass:\du, se t eve a. 
Yantagem d~ impe,1lr o a buso de terem en
trada em no.osos mercados. pelo direito mí
nimo, casemiras de lã e algodão, cassineta.s e 
prumos de pura. lã que devi:~.m pagar mais. 
teve o inconveniente de impedir a introduc
ção de um pauno grosseiro, de ioferior quali
dade, de lã. e algodão, pa.nno de origem al-
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lemü. ile cust? rliminut,., e que se vende em I Em primeiro logar, é difficil oa. Alfa.udega 
~tr:.nde quant1dade para o lllt<mor do sul do reconhl\cer o tllCido que tem partes iguaes de 
Brazil e é usaclo P'"la.s classes pobres. A lã c algodão. Facil e sempre conhecei' si a 
emenda que a commissJo acceita Jlã~> pe1·- unlídUl'a é de lã ou algorlâo, e a t rama o eon
n:itte o abuso que se _Pratica.v_a, e deixa err- trorio, ou_ vice-versa. Mas um t ecido póde 
tt·ar os pMn<JS gt·osseJros de 1 :~ e algoMí.o com t~r a ur•.hdura •le algodão e a t1•ama de lã e 
ta::ra Inferior á qne tinlu:m ne- tari!\1.,-~eduz vice-v~l':!a, e não conter partes Í"'ua.es de lã e 

• vs tliJ•dtos de 4..~700 a 3;;DOO. sendo de e~pe- de algorirw. o 
r:w qne o eom1õ1ercio irn!Jnr·t.ad~>t· os venda. de P<~!·a. veriilea.r si ha partes jauae;; é preciso 
hoje em diantl!, ~a.ls baraco, fa\'Orecendo ás tomar uma. porçii.o determiu"a.da. d~ fazenda, 
classes pobres. de peso dece:·mmado. e separar t udo o que é 

O art. 546 da ta.rifJ. re•lUa·s~ a~;;im- Sup· algodão, t~do o que é lã, em e;tame mais ou 
priminc1.o-se u nota. que acom.p1tnlt3. o ~lrtigo menus delJea.,lo, e proceder_ a ·IJeSa:gem das 
-p<tnnos. ca.sem!ras e cJ.ssineca.s de lã singe- pattcs componentes. ~s_;;o nao se pode. fazer 
las ou dobrada.s co:n ou sem mes~Ia de tieda, na Alfand_ega .por oceasuto da conferen_CJa. 
pesando menos de 50:) gramma3 po1· mett·o O ~_:t. o4Q ~em_ duas t axas, a. de 10;$;:,00 e a 
qmJilrado. inclusive os ourellos, pt\ga.J·ão por 

1 

de ~1$,0~: qra. dtzet:d.o a emenda _que os P•:n
kilo 10:;900.- Pa.nnos. easemirM e ca.ssinetctS nos, ca~tmtras e c:bstnelas de La e algodao, 
de lã e alll'odão. tendo todos os fio ;; •ht ur- de rneuos ·~e 400 ;;r3.mm~s, quando em purtes 
didura ele ~l"'<Klilo e touos os da. trama de t.rnwc.~s de ht e de algvdao, e a todas as que 
lã ou vicb-~«r;~t. pesan•io tUe!!OS de 500 I e:.:cederem os refer1dos ~os serão cla.ssitica
grammas, inclusi,•e os out·éllos-pa;::u·:'i.o por óas mt segouu~a. parte do a~_!.· 546, segue-se 
kilo S$- P<J.nnos. c:•wmi:-.l e ca~sinctas de que t<Xl3.S VJra.o a pa.gar 4:;. '~· fi~as e groo· 
lã e algodão. e taudo todo~ os tiüti •ht urd i- :SM. de alto preço e de p.re~;'Ú Jnferto<' : 
dura. 1!e algodão e todo:> O> rh tl';\Jn(l. ole )(i OU ] ·•, porque,_ quando P~~rem menos de 40Q 
vice- ver:;a, pe:;an•i o tni!.b tle ;;uo gnLffi ilUL-:>, f;l'amrnas, e sao <~S casem1ras finas, de _fio de la 
por metro quad.r:vlo. indush·e <JS uurellos, !Hll? e bem ~~pamdo, a Alfandega, na.~ tendo 
p3.";l.t'iíO por kilo 3;!;000. IUetO r_ie Vertncar a ex1gene~a de partes tgUaes, 

0 • • . ..· ,. :, examm<L n. trama. e a. urdulur a, e si uma ou 
S,tla d.ts oe~· ·e,, -l ri~ out~tbl'•l de 1896.- outr:.L é do all\'odão cobra. a t:~.xa mínima. · 

llorlolpho .-1/mw. - A.!ct••du 1.·1wa-:btwa . ::!··. 6 que.~t' lta. Cl~m:,·as de tã e algodiio,de 
A emend3. ach1a está ;:n·c·judiC<ltla, .::om· pl'~~o intimo, de pe:0 entr e -100 e 450 gram

qu:~ntv a. iutcu~'io tlc se>u5 au lllrcs s<'j~ c• •llSC'· 1Ut\ô,:1s ha lioas,de custo elevado, desse pe5o. 
guir a intrt~r.Ju~ • .-iiu uo.; p;uJ llO~ ,I :o! l;'iu al· ! ·or Wd;~.; estas razões a Commiss:'io eu tende 
godão mais ou ru.-.uos ;,<':'"-'""ll'\l~ a UJ:ttL ta:m 11110 n;b póUe ~r acccita a emenda do Sr. 
moct ic;a.. atte:ttle:dv =l , • .,d : t:.lltt ;~iu ,to cum- Jcput:~J.o ,\layi·ink. 
~el:cio Hl!pn·tadr:r, :L emen~la, i: ~1 110. e~~il. re· ua. cla:;s~ l5-art. 479: - ui"a-se- 3.~ em 
d~g1da, nau resolve a quo::>t<L<•o!h>!$ '' l!ll:~uJJ <•S n•1. dd 4$000. " ' 
dttos p :.tnn•>S a p:t:;ar t'::5. o qut: ü 1111111. tax:• O;.t das>c• 17-•u•t. 581 :- etn vez de ·5$, 
exn~g-•~l'at l;~ p~!·:~ o.~c· p .ttlll<lS. _As e.t~emn· .s \dl<;<t-~e -1$000 . 
de lu. e algú•l:w, do.· Lypo . g'l'<l::i'iCtl'•~. tem to=b.s U..L cla>S\l 18-J.rt. 623 ;- em yez de 70;;;, 
o 11e•o por mc_lro qu:lut\ttiO e_nt!·e 40Ll e 450 dig:\·se5U.)OOO. 

Ê;~~~~~~·~~'1~·11~;1~~·l1~~'~l'elr~n~~ t~~ütfi::~ I s~da. da.s sessões, 21 de outubro de 1896.-
, ., · · • u" .... · Ro•l ot,flo Abreu 

pa.g-.:J.:ldo dirdtos ele'>'a·l~ e prohibtti vus. · " · · 
Ao art. :H.6 d<> m.ri!a vigente - serão cvm· ·:. CommiS$~0-aCC(:ita. a. emenda, alterando, 

prehen..iidos mL primeira p:u·r.e de;.te a.rLígo. POJ ~m, a.~ :~x~~: . . ,_ 
os pa.nuo>, o~aüt·a.s e "'~ssllle ,il.il, que ])Ul' O ~e SI. u~z -~~ . d_~a-se -~~?00 . 
met1•o quadrado, illeluidns os ouro::Uos. pe,;a- On•!C ~e ri~~ ~:;;,,,dJ,:;;se 4.)-"ld O. 
rem 500 :;ramrnas ou menos, semlu de Hí. pm•J. O~(,e ,e _d_1~ ~ü:íi~ dlo·t-se 60$COO_. . 
ou com mescb~ ãe qualquer ou~;ra mMer•la, I A~ taxu.~ ~obxe .,ra:v:ata~ eraJ? dJmmutas
e 400 grammas ou merr~s. q Lmndv tle lã. e 1 era~ mesmo Lle mu~to l!}~enot•es as taxas 
a lgorlão ern p .• l'tes ig..t.:.es, d:l5Slr1cu.nuv-:,e l!:t, da.s_ ~u7.endas de que sao íet ca.s as 0't•av(l.t:ls. 
se.:!un·lu. pa1•tc t-:dos o; que e:x.c~::J.e~·e;,m os I,, N~·o ~e.comp;·et;:nde que um pro_d.ucco rna-
ref~ridos pe.<os. ..ur .• ct.ura~o, ent.e com utn upposto .m~nor-

~ .... - "" , , b, d 96 _ JJ íJ';!C " la~~nda. de que el~e e COOI'tttutdO. 
, ~al~ das ::oe::»t.>ea, -- he ou.u r o <> !8 · A m•lU-;<rJa de costura:; e um;l iuduatria. 
l.Iay,·tnk. lll !Jito o.spa.lha,Ja. ent re nós; rnilha.tes dera-

A emenr.a :~cima. e.,til pre\udiC.1•ia.. El1 :1. miii<>:.< vivtm della. especi ... lmente fttmilias 
eucerra. a. mesma. idca du. t:trlll\ do H!:14, qut~ I pobres; e não é l'<'Zuavel que e.stejamos a. 
neste a.ssumpto tem se pre~ta.do uos maio1·es eeea_r ~~_nuJ.r<lÇOS á vida de_ssas famiÜ&s, im
a.bW!os. po~tlnlitando o de~nvolvllllento de UDU!- in-
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dn;;tria. como a. de gravatas: facil, simples, 
deixando que perdure1n na. ta1•ifa. anomalia$ 
como aquella que ,~.,ssignal~~o a. Commissilo. 

Su bsti tu ti v o : 
Onde convier-Do fio branco ou crú, que 

p::~garó. 350 réis o kilo,e do tinto, que pagará 
450 réis. 

S.-la d•ts sessões, 21 de outubro de 1896.
RO<tolllho _-i breu. 

tendo finç:ão,tr:;.balham com o fio estrangeiro 
irn portado. 

Existindo nesta Capital, nos Estados do Rio 
ele .Taneiro, S. Paulo e outros, muitas fabri
cas, de pr-op1•ieda.de de companhia.;; na.cionaes, 
(].lle teem fiação montada, n5.o só para o seu 
consumo, como :para suppr·ir aos mercados, 
silo ellas muito pt·ejudicadu.s com a concur· 
rencla _que lhes rar. o producto estrangeiro, 
prote~1do com a. diminuta taxa. em que está 

A Commissão de Or~.amento accei t.a 
emenda. 

tarifado. 
a Nem de longe se póde suppor que essa baixa. 

t.'!.xa proteja a. industria nacional ; pelo con
tl~rio. lho é muito p1-ej~dicia.l~ porque o· di
m!Duto numero de fabrJCas que nãc possuem 
maclünismos de fiação e que teem empregado 
uma. quarta parte do capit.'ll, uma quarta 
parte do pessoal da.quellas que teem tia.ç-ão, 
muito 1-irect:l.mente ticam ra:voreeid!l.S pela 
tarira actua~, importando o producto estr~n
geiro. em detrim.e.ni.o das que só empregam 

Em relação ao fio branco. ou crú, e ao fto 
tinto, a Co:nmissã9 acceitou, o anno passado, 
tun pequeno augmento, que foi vota.do pela 
Cama.ra.. Infelizmente, d~vido ao equivoco do 
Senado, passou, não o augmento, mas a re
ducçã.o. Esse equivoco foi assign<~.lado no pa· 
recer da. Ca.mara ás emendas do Senado, uos 
seguintes ter mos : 

« A Com.missão de Orçamento tla camara, 
quando fi:x:ou a taxa de 300 rêi3 pa.ra o fio 
cru e a. de 400 reis para o tinto, sujeitos ao 
o.cct•escimo de 30 ''/o ouro, ao cambio rle 14. 
obedeceu :i preoccupação de augment;u• de 
muito pouco o fio,como uma. prevenção a in
tlnstria de simples tecelagem, pois a. Ca.mara 
sentia <t necessi<lade de vir em auxilio dacnl· 
tura. do •~lgodã.o entre nós, cultura de g1'a~de 
valor para o norte, e w.mbem :i. necessitla,le 
Uo3 collocar em condições de iguatü,.de a in
dustria de fiação e tecelagem á industri.-.. de 
simples tecelagem favorecida enormemente 
pt~lo baixo preço do fio importado. O Sen:ul.t) 
•~creditou, mantendo a ta.xa fi::..a. de 300 e 
400 réis, que isso era. conseg-uido em c1nfronto 
com as taxas de 200 e 280 réis, da tarifa 
actua.l, nií.o lembrando-se que essas ta:<:l.S 
e-stà.o sujeiia.s ao ad<liciCinal l!.e 60 •;,., que 
eleva o impost.o a.ctual ü.cima (',e $300 e $400 ; 
lle sorte que o fio importado lica favorecido. 
com detrimento da tnd.u>ltria. tte fiaçã.o, que 
nii.o r esi:>t irá. a um anno de guerm, que lhe 
f:lt"á a industria dé tt>cela{;em, tiW inconve
nientemente (M·orecida. por essa emenda.~ 

Este anno a Commissiio aprosentou e a. Ca
mam acceitou, as taxas de 400 réis :para. o fio 
crú e de 600 réis para o tinto. Parecendo ao 
autor d.a emenda fortes est<•s taxas, propoz a 
reduc~<'to. A Comrnissii:o acceita a. emenda por
que ella eleva um ponco as taxas sobre o tio . 
que toram reduzida~ pF:la ·emenda ;lo Se
nado, repetindo ,,qui o que di~se o anno pas
S!l.llo : 

o producto t odo nacional. 
A Col!lmissã_o poderia citar aqui a rela.ção 

de ihbrtcas extstemes ·que possuem machina.!S 
de ria.çiio e que estão so!Jrendo graves pre
ju iz,,s com a baixa taxa d(l. t..'lrifa.. 

A continuar ~ ta.rlfa. como esta, ou as fa
bt•icas de ô.acito ter<lo de desapparecer lUt 
te1·ií.o de pa t•ar, nc~t·reta ndo gt•andes pte
jnizos para o capitaL pois emquanto wn1~ ti:t· 
brica. sem tiaçii.o, 10 teJ.res custam 30:000$ 
com fiação o cu.;to sobe a 120:000~000. 

,\ Commissiio a.::;ceitn. a. emenda. ~modificad<~. 
porque, _si_ a t:1.xa._ ~l<:tu~l"é sobejamente pt·o
tectora a. t ndnstrt~t n:tctono.l de tecidvs s<!m 
fi;:.çüo. tod:t vi~l convêm collOCll.t' utn pouco 
m:\is nworavelment.e o gmn<le numero de 1\\
bl·ica..;; nacionaes que teem riacão. 

Ao rwt. l • n. 1.-Supprima-se a. t.'\:xa do 
projecto. rclativ:.1. ao n. ·150, classe 15' . aJc.o
u:i.o em fio simples pnr-J. trama ou ut•didu;n. . 

Sllpprim1l.·se a t:l.xn. do pt'<~OOto soiJI'e bar
bante ou fio de cõr ou fantasia. 

Supprima-se a ta.xa do pro.iecto sobre cor
reias uc couro, art . 1012 da ta.1•ifa..- Av.· 
!J!.t$10 3-Iont ene!Jl"O. 

A emenda acima não \)Óde ser acceita á 
vista do que disse a commissiío sobre iL 
emenda do Se. Ro•.!olpho Abreu. 
. _Não seria mesmo_possivelacceital·a.,porque 
trta. a. Camara sa.cr1fiC:l.l' todas a:s fabricas de 
fb.ção e teciJos, e que são em numero n.vul
t<\tUssimo, espu.lhndas por todo o Braz i!, t.iesde 
o norte ao sul. rallricas onde o5 ca.pitaes sã.o 
grandes, á. <luas ou tres fabr·icas ue tecelagem 

« Parece do tod:~ :l jUstiça á Commlssão sómente e que impol'tam os fios para os sem 
que ~a taxa seja. elev:tda. ole mollo, sinilo :~ pl'oductos . 
ser ettnipa.rada. com os pruductos ~imilari}S A s~un•la emenlla. manda. supprimir a taxu 
que cstiio tarífiulos em -iS e 60 "{ •• oo menos a lllu IJarbante ou fio de côr. 
<:O ll~ca;· as fabri<•.:\s na?i~na~~ que t.eom tin•.~~u -~ t:l.rifa. em vigor nii.o tem e:>sa cspociti· 
<: UJ tgua.!dn.de de coudtçoes aquellas •1ue, u;w caç.u.o o faz ent-ra.r essa e.specie do baróante, 

Camata. V. VII 13 
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que e de custo mais elevado, que não é uti· nacional, e bempara a Unilio si fosse possível, 
Jisada sinão para embrulllos, para enfeites no momento presente, substit u ir a renda 
em obras, pelo preço do harll:1.nte ordiua.rio aduaneira que dahi pro>ém, pela renda do 
ou commum. imposto de cvnsumo sobre o sal. 

Accresce que ha fabricas desse ba1•bante no O imposto de consumo sobre o sa.l, reco-
p:tiz, e ainda na ulcima exposição os pro- nllece-o a Commissão, é uma verdadeira ca
duotos de cordoa.lha. barbante eto., do Pará, Jlitaçiio - desde que o consumo par:l. os usos 
cbamarain a attenção de todos os visha.ntes. úa mesa. são mais ou menos .iguaes, pesanclo 

Quem conllet.:e o nosso pa.iz. a sua flor<l e talvez mais sobre o pobre. que costuma cem 
sabe-o ser rico de toda a especie de fibr:'LS. o ~al prepamr uma certa. quantidade de 
deve lastimar que estejamos a importar o substancias que devem ser conser vadas paJ·a 
que podemos produzir em abundancia. - alimentação de muitos dia.s. Mas ê certo 

A' emeu<!a sobre correias, a Cornmissão que não ha direito de consumo. cuja relaçlo 
propõe o seguintt> substitutivo: seja. mais segura, pois é mais ou menos con-

Seja reduzida a ta.xa a 2.?200. stante a producção. 
Esta. é, além disso, Jocalisada em u m certo 

Ao art. I• - Substitua-se:- Do sa.l gl'osso numero de pontos e pol' isso é facil ta.xal-a. e 
que pagará. 15 réis por kilo . tacil fiscalisar a cobrança. . Ha. ainda. a cunsi-

Sala.•las sessões, 21 de outubro de 1896 .·- dera.r que, como a materia sujeita. ao irn
Pi~~to da Roc!1a. - Ca..<$iano rto N(t.<cimento.- posto é de um uso geral, o Est.a•lo póde ter 
;lim·çal Escobar. - Fonsew Gttimartrc.<. - Cfta.- nella., mesmo com uma. t:l.xa baixa, qu~si 
gas Lob(<to .-Fmnça CarV!tlho. - Car!o.< du.s insensiTel o imposto para o consumidor, uma 
Ohagas.-Rodolpllo Ab1'eH.- Montei1·o (le B(tr· renda razoa"el. Infelizmente este ponto d~ 
ros. - Fortes Ju'~'lueira.-Ritadauia Con·t<t. receita, em alguns paizes, não foi a pplicado 

com •liscreção . Em França. o imposto tol·nou-
A. Commissão não póde concordar com esta. se impopular . 

emenda. .'1. ta.:xa de 15 1'éis .é a metade da Dous argumentos apresentam contra. elle 
taxa cobr::da ate 1895, ta.::ta que tão bene- os que lhe são contrarias. o primeiro é qae 
ftcos resultados deu pa:'a o d!lsenvolviment' ' pesa. igualmente sobre todos, ou mais sobre 0 
de nossa. producç:i.o e que deixou sempre pol!r~ que. não tendo meios de ter outros 
entrar o sal estrangeiro, a preço razoa.Yet, condimentos. usa em mais largn. escala do 
necesSllrio á. salgôl. das carnes no Rio Grande . sal. Este argumento n fLO tem grande \'alor _ 

O a.nno passo.do, o relator do presente pa.- elle se poderia applicar ao '"inho, onde 0 
recer oppoz-se n. uma emenf1a. mandando imposto não é tambem equitati'I"O, pois nr1.0 
elevar ao duplo a tax:\ úo sal de cozinha. foi possi vel3.inda. hoje cobrar m<J.is par!J. os 
Essa taxa. era de 30 réis e a. emenda. eleva.7 vinhos generosos, par·a os vinhos fino~. e tod•; 
va.·a <I 00 réis. Por essa ooca.sião di:::se :· 0 mundo sabe que o pobr·e faz u so dos vinhos 

c: A emewla. sobre o sal de cozinha p:1rece mais grosseiros. 
obedecer a urna prcocupaç.;\o proteccioni~ta. E' certo tambem qu e, por mais vario.tlos 
c o l'Chltor rio pl'('sente pal·ecer,tll llo do norte que Sf.iam os condiment'>s da. mesa. do rico, 
e <le um Estado destinado a explorar riquis- esta não prescinde do sal. porque não ha. ne
sima..<; salin:~.s, teria prazer em ncccitn.!·a. si nenhum capaz de substituil-o, 3.lém ltG que o 
o.caso do s ul não surg-iss"m reclama~:ões no rico, tencto uma me;;a oode as iguarins se 
sentido de t-educç.ão do imposto de sal , por multiplicam, ga.-,tal."..í. muito ma.is. 2" E~t. e 
não se -pr·esta.r o producto na.c1onal atú agora imposto é contrario aos interes;:es dll :~gricul
e:!tplora.do,tií.o bem como o estra.ngeiro.á salga tUl'a, porque impede de adquirir-se o sal .
das carnes. Quando se estabeleceu os direitos baixo preço para o prep·,ro·da. terra. e a ali-
aduaneiros para o sal de cozinha no Brazil, mentaçi.i.o do gado. · 
os quaes comt>.çaram a ser cobrados em 1889, Em nosso pii.iZ o argumento não tem valor 
immediôl.ta.mente surgiu no paiz a exploração quanto ás terras, por ora, e naturalmente 
das ricas salinas cio norte, por tal fórum, que, por muitos annos ; a cultura intemiva, não 
tendo sir~o a. importação do sal est.range\ro será executa.~a, tal é a u!Jertlade (1as nOS$8.5 
de 3S .2í6.000 litros em IS8G, ficou ret.luzida. terras. Quattto ao gado - i ' sna engot•(',~ .• a 
a 2.041.000 litros em 1892, ao passo que a. producção do leitt!, os melhoramentos das 
producção nacional des;;e g:enero, tendo sido forru.;.cens, elle sõ serve,jâ como medicamento, 
de 4.856.000 ut.ros em JS86. ele\·ou·se a já como meio hygienico, e o seu uso exig~ 
44.700.000 de 181)2 ou quasi dez vezes mais. pequena quantidade . 

A Gommissã.o de Or•ç;.unento, deante dessa Os actvers:l.l'iosdesse imposto citam o ex.em· 
dimimliçã.o. tem receio ou de ir enca1•ecer a. plo rla. Inglaterra. que o aboliu em 1825; lh 
~5;J.Iga. e o p1•epa.ro da.s carnes. no Rio Gra.nde, Bnlgicaque tambem osupprimiu ; e de Portu· 
ou·de a.nnulla.r completamente <~ importação, gal, onde o sn.l foi sempre livre de todo o 
o que serio. um bem em proveito da industria. d ireito ; mas isto depende, inquestiona.vei· 
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mente. das circumstancias proprias de cada 
um desse;; paizes. 

Mas entre o que alli está dito ea aooeitação 
de uma emendt~ 1•eduzindo a taxa de 30 réis 
de 1895 á metatle, '" 15 réis, ha. um abysmo. 
Sel·ia simplesmente o sn.crificio de 36.000.000 
de litros de sal de producção nacional ás 
conveniencias de 2.000.000 importados. · 

maioria d:J. Commis~ão, o imposto de 15$ sob 
a rez platina, que e basta.ot~ nesad:~., .au
gmenta de muito pouco, de alguns reaes, o 
preço do kilo de carne e não será esse accres
cimo, especialmente quando quasi toda a 
população pobre do interior não se alimenta. 
de carne verde, que virá twnar mais cara a 
vida. • 

A com missão pensa, pois , que o imposto do 
so1 deve ser mantido. 

Ao n.rt. 1, n. 2 : -Substitua-se : -Do sa.l 
grosso, que pagari 50 "/o ar.! 1lalore·m. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1895.
Jt/caro Botelho.-Lamartinc. 

A Commissão nftO póde aooeitar <t emenda 
;\.~i ma. e a julga prejudicada á vista do que 
disse sobre a emenda da bancada. rio-grandense 
Nas condil;õ,;s actuaes de p1•eço o imposto de 
50''/ .. c~d valor~m vinha a correspondel" mais 
ou menos aos 15 reis por l~ilo apresentados 
n:t emenda rio-grandense. Por oun•o lado nã.o 
ha r<tr,ào para mudar a natureza. do imposto. 

Os impostos aa: 'l?alv~·em. prestam-se muito 
mais á fraude do que os impostos especificas 
-além de que, variando frequentemente o 
sal, de valor, em virtude do augmento de 
producção que todos os ;tnnos tem esta ir.
Justria em F1•anÇtt, na Inglaterra e outros 
paizes, seria variavel a renda que annual
mente teria.m as nos,as alfandega.s, mesmo 
quando o numero de quinta.es irnpm·tados 
fos.,e o mesmo. A Commissão é, pois, de opi
nião que a em~nda não seja acceita. 

No n. 221 da ta.rifa-Accrescente-se-chro
m;tto de fluor, que pagará o mesmo ClUe o 
cl1romato de potassio. 

Sala das sessões, 22 de outubl'O de 1896.
Sa:;edeUo Corrl!a. 

A Commíssão é de parecer que seja acceita 
a omenda. O clnomato de fluot• é empregado 
nu. tinturaria; é substancia. de preço baixo e 
no em ta.nto est;i classificado n::t tarifa entre 
os chl'oma.tos de metaes, nii.o especificados, pa.
gn.ndo 2$ o l;.ilo, quando o de prata paga 100 
róis. o ·de potassio 200 réis, os de clmmbo 
4SO reis, os de alcaloide 200 réis. etc. 

Supprima-se do n. I do art. l • o imposto 
de 15$ por cabeça de gado introduzido pelos 
portos da Republica. 

Sala !las seS!iões, 21 de outubro de 1896.
Tímotheo ela Costa.-Lins de YasconceUos.
Oscar Gor;oy.-kme~·ico de Mattos.-Antonio 
de SigueiTa.-~1lcindo Gttanabara.-França 
Car1:atho. 

A Gommissão em sua maioria continua a 
pensar que o imposto do gado é necessario 
~'Orno 1-cndo. fiscal e como meio de collocar o 
gado nacional em I'.Ondições de concurrencía 
possível com o gado platíno. Na opinião da 

O relator do :presente parecer c vencido c 
associa-se a seuscollegas de bancad::t,repet indo 
aqui o IJ.Ue disse o anno passado: 

«Julga solicitar do patriotismo da Camara 
a rejeição da emenda. ccmo um acto de amor 
ás classes pobres de nossa. sociedade. onde a 
vida se tem tornado cada 'Vez mais difficil. de 
modo a asphyxin.r o proleta.rio, onde os preços 
subiram espantosamente para touos os gene
l'OS necessal'ios a suhsistencia, onde os alu
gueis d:ts casas só por si exigem h o,ie impor
tancia que era então sufficiente para su~ten· 
tação da fa.milia. 

Não ha muitos dias a Camam votou uma 
autorisação para que o Governo restituísse 
ã. Prefeitura cerca de :3.700: 000$, resto da 
importancia de 8.000:000$ [,rastos pelo Go
verno da União só com asdiffe1·enças de preço 
para a carne que ~ev1a :tbastecer cst-. Ca
pital ; providencia tomad~ pelo alto preço a 
que subiu esse genero, pela impossil•ilidade 
em que se achou o Governo !,)ara. conseguir 
que os export.a,!ores e marchantes vendessem 
o gado por pre~o ma.is baixo. 

O Governo, compre!Jend•mdo que se queria 
fazer o monopolio, monopolio i.anto m:Lis fa.cil 
quando poucos concurren1.os havia. tove ne
cessio.ade de violar a lei e mandar dÔlxar en
tral' o gado em pé, livre de todo direito. 

Só assim, depois de um pt·ej 11iw de 8. 000 
contos, consegui LI norm::llisar um· pouco u 
mercado.· 

N5.o pa.rece, pois, prudente, que hoje. que 
se começa a estabelecer certa regtllaridaáe ; 
que h~je, quanrlo os Est.a.dos. cotno o do Parâ., 
nem a.inda a municipalida<le de sua ClLpi't-1.1 
obrigada a acceitar um comracto de mono
palio porque este lhe fornece carne mais ba
rata á população; quannoo preç~o da proprla 
carne em Minas é alto, o que e um incentivo 
grande ao desenvolvimento da industria pas
túrll. vá o Congresso estabelecer o imposto do 
10$ por cabeça, cre:~.ndo a.ssim urn1. nova 
crise s.o mercado, eleva.ndo o preço de um ge
nero que é quasi exclusiYa.meate o a.limento 
da população de nossas cidades. 

A minoria. da Commis:;ão de Orç,tmeo.to não 
póde, pois, acceitar ess:~. emeuda que nã.!:l 
cousnlta. os interesses das classes pobl'cs, que 
vem mesmo prejudicar <t prosperidade da in
dustria p3.storil de Minas, porque o prr.ço ele
vado por que se vende o .ga.du, c som duvidil. 
incenti>o mais regular do que um imposto, 
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que [1ão vem suppr1mtr a. importação. mas 
vem deixar o mercado desta capital, de São 
Paulo e de muitos Estados do nO!"te, sem o 
)ilufficiente para as suas necessidades.» 

Si passar a. emenda sobre o gado impor
. . lado, accrescente-se: 

§ No caso 1lo preço àa carne verde. no re
talho da Caoital Federal, elevar-~e além de 
SSOIJ por 1-.ifo, o Poder Executivo suspender:'1 
immediatameute esse impo~to. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1896.
Jose 3[ariano. 

A Commissãojul~ prejudicada. esta. emenda 
por ter acceito outra emenda. em que se au
torlsa o Governo a. suspender temporaria
mente impostos sobre este ou aquetle genero 
de alimentação em que se faça mouopolio, 
se explore a populaçã.o, emfim, sempre Cj_Ue o 
interesse publico o dictar. 

MantenhR.-Se o imposto de 500 reis por 
kilog-ramma sobre papel para. cigarros e se
melhantes, sendo em folhas ou rolos, e não o 
dobro (1$) como taxa. a. Commissão. · 

S. R.- Sala das sessues, 21 de outubro de 
1896.-J. A •. Nei"Oa.. 

O papel em rolos ou folhas para cigarros, 
de-vis. ter uma taxa ru.zoaveL Cobrando-se 
em li vl'inbos 2.:;500 o kilogJ•a.mma. li vr inbos 
simples de fai!:ei· e de pou~o trabalho, não se 
comp1·ehende que o papel em rolo. destimdo 
a esses li-vrinhos. e que jà vem oorta.do con
venientemente, p3.gue apenas 500 reis, isto é, 
a 5• parte do que pa.g·:~.m os livrinhos. Eis <I 
razão po1· que a commmissã.o. dando u01a 
grande margem e lucro no fabrico d"'sses li
vrínhos, -.a.xou tod& via razoa veimentc o pa
pel de modo <J, nã.o de.-sfalc.tr u. renda. 

A COmmissão pensa, pois, quo a. emenda 
acima. não pó Je ser accei ta. 

O oled de C:l.stor, J.'icino, etc. , a que se re
fere a classe !O•, art. 156 da tarifa. em vi
gor, pagara pelo p:eso bruto. 

Sala da.s sessües.- Geminiano Bra.;i.l. 

E' um facto incontesta.vel que entre nós o 
oleo de ricino é produzido em certa q_uanti
da.de e o seria mesmo em muito maior escala, 
a.ttendendo a facilidade com que crescem os 
vegeta.es que o ío-rnecem e a abundancia corn 
que existem em nossas ma.ttas, si não fõra a 
concurrencia. estrangeira. Obrigar, porém, o 
producto estrangeiro a pagar pelo peso bruto, 
é e:x:a3gero.do. 

A commis5ã.o propõe pois: 
Que os oleos do a.rt. 156, quando de rícino, 

ma.mono, castor ou ps.lma, christi, paguem, 
quando em ViloSill.!ame ga.rraf~\ ou vidro,ma.is 
!lo taxa. do mesmo vasilba.me ; gll3Jldo em 

capsulas, em caixinhas de papellão, o peso 
bruto. 

Ao art. l." n. 7- Redija-se assim: 10 '/, 
sobre o expediente dos generos livres de di
reitos de importação e sobre os impostos de 
pha.róes e dócas . 

Sala da.s sessões, 21 de outubro de 1896.
Francisco 'leiga. 

A emenda acima é de simples redacção. 
Não h a incon veneniente em a.cceita.l·a. e 

ames fica bem claro que os lO"/, serão cobl'a
dos sobre o expediente dos generos livres de 
direitos de importação e sobre os impostos de 
pharóes e docas. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. O Governo ma.nda.ril. rever os r egu. 

lamentos para a cobrança do imposto de con
sumo de fumo e bebida.s alcoolicas, de modo 
a pol-os de accordo com G Imposto votado e 
com a Constituição. 

Sala das sessões, 2ô de outubro de 1896.-
Julio Santos. · 

A Commissão não póde acceitar a emenda. 
como está redigida.· Reconhece, porem, que o 
actual regulamento, tem o imposto de licença 
que não esta na lei, que tem mesmo irregu
laridades que precisam ser sanadas, e que, 
fazendo a courança. do modo por que o faz, tem 
dado logar a reclama.t;ões sobre a constitu
cionalidade do imposto. A Commissã.o propõo, 
pois, o ~eguintosubstitutivo: 

A1•t. 2 " A mandar rever os regulamentos 
para a cobr1tnça do imposto de cot1sumo 1l~ 
rumo e bebidas a.lcoolicas,de modo que o im
posto incida sobre o consumo, supprimindo-se 
o processo de l:J.nçamento. 

Os impostos de consumo a. quo se referem 
as rubrica.s ns. 40 e 41 nã.o continuarão a ser 
cobl'ados por lançamento sobre a. prouucçiio 
tlas fabricas, mas sobre o acto de consumo. 

Sala das sessões, 20de outubro de 1890.
Pm~lino (le Sou:;a Junior.-V a; de Meltv .
F,·u.nci~co Tolenlino.-JJfedei-ro~ ·e Albtl/lUBI'· 
lJHe,-Lui:; Dominyues.-Anisio de Abreu.
uli·vein~ Braga. 

A Commissão julga. prejndicadt\ a presente 
emenda, pelo que disse e propoz na emenda 
anterior. 

As bebidas alcoolicas constantes dos ns.l26 
e_l27, quando importadas, :pa.garií.o, além dvs 
dn•ei tos em dobro, a. taxa das garrafas, e 
quando expostas a consumo com rotulas es· 
trangeiro~, pagarão 300 réis, por kilo, em es· 
tamp!lhas sobre a gaJ'rafa... 

Ao n. 41:-diga.-se-200 réis em logar de 
ilOú reis,sobre !l.S bebido.s alcoolicas constantes 
do n •· 126 da tarifa~ 
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Diga-se 100 reis em logar de 200 réis, so
bre as bebidas a1coolicas constantes do n. 127 
da tarifa. 
Dig:~.-se 500 réis por gar~a.fa sobre "lli.n h os 

r.rti ficia.es. 
Ter8. a diminuição de .50 °fo no preço da 

tarifa das Estradas de Ferro da União o tl'ans
porte de cannas para supprimento da.s fa
bricas de assucar. 

SJ.1a das sessVes, 24 de outubro de 1896.
Jose lJ{ar iano. 

A Commissã.o não póde concordar com ;\ 
pr~meira emenda do nobre deputado por Per
nambuco. As bebidas alcoolicas dos ns. 126 e 
!27, quando impo1•tadas. j<i. estão sujeitas a 
direitos elevados e não é just.~ que, expostas 
t\ consumo, fiquem ainda sujeitas a. uma. taxa 
de consumo mais elevada. para a!! de n. 127 
do que as bebidll.S naciona.es similares. A ele
Yada taxa da importação já é uma. sufficiente 
protecçã.o â. ind ustria nacional. 

A Cornmissão !l[o póde acceita.r a r educção 
do .300 réis para 200. para. as bebidas do 
n. 12G. E~sas bebidas são licores de variadas 
especies, licores que se vendem mais ou me
nos pOl' preço elev;,rlo e que apenas se en· 
contram em mesas de pessoas mais ou meno::. 
ricas ou com l'ecursos suffl.cientes. E' em 
geral um objecto de luxo e uão é razoavel ili
minuir um impo:>to que não levantou re
clamações. tão grandes são os proventos que 
tem dado aos fabricantes. 

A reducção da. ta.xa de 200 réis para 100 
réis, sobre as de n. 127 póde ser a.eceita, não 
porque seja exaggera.da ou t'or te, mas porque 
sendo o imposto a.ctua.l de 500 rêis, póde-se 
acceitar a ta.xa de 100 réis, devendo, porém,a 
Commissiio chamar a a.Ltençào da. Cama.ra so
bre us bebidas desta cta.sse. qne .;iío &S que 
mais mal fazem á hygiene e ;,i. saude. 

A co.xa. de 500 rrHs por garrafa., sobre os 
vinhos artificiaes vendidos como de uvl)., 
não deve ser a.ceeita. Os vinhos a.r·tiftciaes vin
dos do estrangeiro pagam 800 réis, quando 
cngarrn.fu.d.os mais :30 •J. ou 1$040. e mais a 
tan da g-.J.rrafa. Não ê razoavcl que os vi
nhos artiftciaes nacionaes po.guem 500 rê1s. 
quando é certo que hygíenistas notaveis t'l 
ll:led.icos distinctos pensam e affirma.tn que 
esses vinhos, mesmo quando não conteem 
substancia.s tox ícas ou venenosas, são nocí-<;os 
á saude e devem ser prohibidos. 

A ultima parte da emenda., sente a Com· 
missão não pódet• acceita.r . Já. a.ceeitou, em 
2• discussão. emenda protectora. da indu.stria. 
da canna em referencia. ao assuca.r do typo 
Dcmernra.. e como a razão que ha. para d.is
pensa.r :l. reducção ao h•ansporte da canna, 
lta para o transpor te ::lo ca.fe, lla. para o trans· 
porte do sal. do toucinho. da cat·ne, dos te· 
cidos de algodão, iriamas até a. a.nn~ão das 

ren1las das estranas da União, que quasi 
todas estão dando deficit. 

Ao art. 1• n. 41: - Si for approvada. esta 
disposição que tem por epigraph.e - Bebidas 
- accreseente-se:- Tltx:a ile 50 réis por ar
roba de cate, exposta ã. venda para. consumo 
no pai'(,. 

Ao art. lO § 3":-Supprima-se, por en
tender oom assumpto de competeneia. priva.
tivn. dos Est:J.dos. sen<lo, como são, as Juntas 
Commcrcia.es, r epartições estaduaes. 

Sala das sessões, 27 de outubro de 1696.
Earbosa. L ima. . 

A Commíssão nã.o póde acooita.r a emenda. 
O uso tio cate não se compara, em 1·e!ação 

aos etreítos sobre a saude, ao uso das bebiua.~ 
atcoolieas e especialmente das bebidas alcooli
cas distílladas. Accl·esce que os preços do café 
s<Jtfrel"<tm sensi vel depressão e não parece 
con'<enlente onerar o pt•incipa.l genero de 
noSI!a producção e o ma.ior factor de nossa ri
quem. 

· A 2" parte, pensa. a Commissã.o que está. 
prejudicada, ó. vista do que propõe o. esse re
speito. 

Ao a.rt. 1• n. 41 :-Bebidas. 
Ao 1• .:tem : -Substitua-se ~ -Taxa. de 

100 reis por litro ou 66 reis por garrafa. de 
ce1•veja eswa.ngeira, exposta à venda, co-
bratlo esse imposto em G3tampilbas. 

~\o 2" it~ut: - Suhstitua-se:-Dita. de 350 
r éis por litro sobre :J.S bebidas const1ntes do 
n . 126. classe 9> da tarif<~. e de 250 réis por 
kilo sc•bre os liquido~ alcoolicos constantes do 
n. 127 da. mesma. tarifa., cobrad:l.s essas taxa.s 
sómonte quando taes productos forem de pro
ce•iencí<l. cstraugdra.. por unidn.de consumida 
no p:\i'L e por meio de est11.mpilhas. 

Ao 3" ilem: - Substituam-•e as palavras:
e cujo fa.brico seja &utorisado pelo Governo 
- petv.s seguintes : - quando de procedencia 
estro.ngeira.. 

A.o 4• item : .- Accrecente-se in fine : -
quando de procedeucia. estrangeira.. 

Sala da$ sessões. 27 de outubro de IS96.
Barbo~a Lim.a. 

A eommlssão nii.o póde a.cceita.r a emenda 
acimo... Ella 'Vem oneral' mais os generos de 
importaçfw, que j ;i, suportam taxas eleva· 
das, ao passo que as supprime :Para. os gene
ros similares naciona.es j:'t fa. voreeidos pela 
protecciio da tarifa. aduaneira, já pela ma ior 
e:1.:teusão do mercado que vem a ter com a. 
protecção concellida. O imposto de consumo 
níi.o é inconstitt~cion;tl e por isso a Com
missão mantém o seu rn0'1o de ver. 

Onde convier - Fica prohibi1a a importa~ 
ção dos v in bos al'titicill.es. 

Sala <l::~.s sessões. '.!7 de outubro de 1896.
.BYicio Filho.-Ca:rlas de Now.cs.-GaJJriqJ, 
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Salgado.- E1·neslo B1·~ilio.- Eu::ebio 1/e 
Que:iro.::.- i' a:: de Nello.- Geminitmo B1·a· 
.:il.-Antoni@ de Siqueira.-.ro,io l'enído.
San:os P<J>·eb·a. 

A comis~ão não pó~e acceitat• a emenda. 
Ella condemna em absoluto os vinhos ::wti-

. . ficiaes, mesmo os que não conteem sub
st:l.ncüs nocivas á sa.ude. Nã.o parece isso ra.
zoavel e pot· isso a commis~ão recusa a emen
da aliás pl.'l'judicada pelo que já disse sobre 
CS$e asmmpto em emenda a. elle referente. 

Imposto de consumo = 

N. 40:-Supprima.m-se as taxas r elativas 
aos pt·epa:rados de fumo de producção na
cional. 

Sa.la. das sessões, 20de outubro de 1800.
Tosta. - ,1. Mílton.-Nei-r;a.-Franci..<co Sodre. 
-J!anoel Cv.eta;w.- Toumtino tlos Santgs.
Scmtos Pc>·eim. - Parai3o Ca..,Cllcani·i. -
Co.~:a Rod1·i!]ue~.-Pattla. Guimat'üe~.-Gemi
niano B•·a;;il. - Goal>Cia L ima. - Paro.nltos 
.lionteneQi'O.-Silv" 11Iari::.- Francisco Tolcn
tino.-Olympio de Campos.-Paula Ramos. 
Emilio B_lwm.- He1·culano BaYidei-ra.-Lui:; 
Domil1gues.- Pinto diZ F01~seca - Tavar~s 
de Ly:·a.- C!,.1·istino C1·u;.- Edw.t"lli) de 
BOT'I'Í:d Q. - Viveiros.- Gab1·iel Salgado. -
Leonel p,:zM.-Ribeiro de Almeida.-Lima 
Dtutl·te.-Barbosa Lima.-IIclvccio .Monte.
T?·iadada.-,tuyusto de Freitas .-FI.n.vio de 
..-il·at<jo . -Gonçalues Maia, - Frecl1:riGo Rwg,s, 
-Educmlo Ramas . - Leo!)ig,:ldo Filyueiras. 
ZamtL. - Coelho Li.<boa.-La>lla!'tiae. - Rodl·i
gucs Lima.-.illartin.s Junio1·. 

A Gommissã.o de Orçamento, a.eatando a. opi
nião dos signa.tarios da emenda. sente ter de 
novo necessidade de pedir :·~ Camar;\ que 
m:1nteoha o voto que com tão grande s:~.be· 
cloria. e justi('.a profE-riu na. 2• discussão 
sobt·~ emenda identica a. esta. 

A commiS::iio não coznprehende por que se 
quer supprhnir o imposto sobre os prepa· 
rodos de rumo. Seria realmente de mão ef
feito Q\le em um .or~'amento, em que se taxa 
a alimtntaçii.o, se deixasse de ta..,ar o vicio
se supprimisse o imposto sobre 03 preparados 
de fumo!! . 

Não sendo as taxas de consumo inconsti· 
t ucionaes, não comprehende a commlssii.o 

· qua.l o. repugnancia para um imposto que 
em todos os paizes do mundo e uma fonte 
avultar!a de renda, que ê mesmo um grande 
recurso orçam'!utario. A commissã.o não 
concorda. pois com a. emeuda. e espera cio 
patriotismo da. Camara a sua rejeiç-d.o. 

Addi.tivo: 
Ao n. 40- Si uão forem eliminadas as 

taxa~ relativas aos prepa.r-.ulores rle fumo ele 
producção ua.cioua..l, propomos a. seguinte 

E~!ENDA. 

O imposto de consumo de fumo não será 
arrenadado por meio de lançamento nem 
sob1•e a producção nas fabric<lS. 

Sala das sessões, 20 .de outubl'O de 1896.
To.<ta.-J1. J[iUon. -iYei·va. - Jianoel Cecztano. 
- Francisco Sodrd .- Tolantilto dos Sa'rtlos.
Saatos Pereir-r..-Paraiso Cavalcanti· - Cat·l.os 
de Nocfles.-Ped,·o liíoacyr. - Paula Guiwt · 
'r'cies. - Geminiano Bt"a::il. - Gouveia Lim.a.
F'ranci.~co Tolentino. - Ildefo-nso Lí)n<, . -
Olympio ele Campos:- Paula Ram.ot.-E?llitio 
Blum. - Herculano Bandcim. - Pinto da 
Fo•ueca.- 0/.:ristino Cru;.-Eduardo de Be1·· 
rêclo. - Vitleiros.-Lt~i:; Arlolpltt~ . - Oallriet 
Salgadc.- Leonel Yúho. - Silna J[a7'i;.- Ta
vares de Lyra.-J[P-nc:;cs P;·ado.-Ribeiro <lc 
Almeida.- Li-ma Duarce . -Pat!lino (le Sou;a 
.r.w.íor . - Barbosa Lima . - Augusco de Frcüa.; . 
A .. •·thu1· Orlando.- G011çahos Jiaia.-Fredc>"ico 
Borge.~.-Edw.rdo Ramos.- Leovi_qildo Filr 
gtteú·as.-Zilma.- Trindade - CCJeUif) L i sbO(I. 
-uma!·line. - Rodrigue .. ~ Li111a.- 1\!arlin., 
Junio!·. 

A emenda acima está prejudicada. 
Si forem supprimida.s as taxas do fumo 

(n. 40), se.ja.m igualmente supprimídas as das 
bebidas alcooticas (n. 41). 

Sala das sessões, 2i de outubro de 1896. 
Jo.~e ..:1Iariano. 

A commissii.o não concorda. com o. emenrla 
acima. Acredita que a Cama.ra. votar;, os 
impostos de consumo sobre o fumo e sobréas 
bebidas alcoolicas. 
· Imposto de consumo : 

Art. 41. - Accre;cente-se : e..."':.ceptuadas as 
pequenas fabricas de capital infdrior a 
25:000$ que pagarão a meta.d<J. - J..au1·u 
Jt.i.iille1·. -Paula Ramo.~.-Francisco 1'ulcntino. 
- EmiUo Blum. 

A commissií.o r: rle opinii"LO que seja acceita 
a emenda, e que se accrescente : 

O imposto do consumo sobre a cet·veja. 
fabricaua por processo irigoriíico será. <.!e 
1(}0 reis. 

A cerveja. fabricada pol.' outro processo 
pagara 30 réis. 

Ao art. 1°-Depois do n . 39- accrescen
te-se : -Imposto de 4 "/o sobre os .1uros das 
apolices da divida publica interna fundada, 
930:000$000. 

Ao art. 1•- Supprima.-se a. parte relativs. 
ils folhas de Flandres simples, por ser esta. a 
taxa da t:~rifa vigente. · 

Onde se diz: - Da cerveja. estriingeira. que 
pagara l$200 por kilo; - accrescente-se-in· 
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,,It1hla nesta. taxa a do. vasilhame em que for 
impo,·tada,supprimiudo-se as palavras desde 
-sujeita até vidro . 

Ao :u•t. 1" -Onde se di~:- Dos vinhos en
garrafados de quwquer ([ua.li_?.a:le pa.:;ar~o em vez de 30 'll, diga-se - oO ''/ .. , supprl-
mindo-se a ta.. ... a da garrafa. . 

Da classe J 5, art . 450 ; - Supprlma-lSe, 
mantendo-se tt disposição da. tarifi.i. vigente. 

Sal.~ da.s sessões, 22 de outubro de 1896.
L~! i~ Aú~lpho. 

Parece prererivel que pela elevação do cre
dito publico o;; fundos nacionaes excedn.m _ou 
attinjam ao par -p~ra. taxa~-os ~em recl~maçao. 

Depois, pa:·a ser-se log1co e eqU1tat1vo, era 
preciso taxar como fez a Inglaterra e como 
fez a Italia, ta;nto o possuidor nacional como 
o estr.mgeiro, o qUtl em nossa caso, no mo
mento pr·eseute poderia tr-uzcr abalo ao nosso 
credito.~ 

Nos :paizes como a lnglater:ra ~ a lta~ia1 
ow~e a reuola de bens mo\"els e lmmovem e 
taxada, comprehendc-se que não e~cu.pem ao 
impústo os ti tu los do Esta~lo, ua part~ l'ef~

As emendas acima com e:x:cepçii.o da pri- rente aos juro~ ; m;J.S quando isso se nao da. 
meira, 1bram apresentadas em 2· disçussao e não é razoavel taxar jusr.amente aquella 
a co!nmiss[o negou-lhes o seu assentnnento. renda que provém de títulos gu_~ se preo~em 
A' emenda relativa a folhas de Fl!!.ndres, ;i, fé dos contra.ctos. Esta opmmo. que e de 
porque a t:~.xa YOt:Lda o anno p:tssado S?ffreu varias economistas, l'esalta claramente das 
vari;ts duvidas. tendo o gove1•no dado mte:·- pala.vras .'·eguintes. de Leroy Bea.ulieu, em 
preto.ç5.o ao artigo da lei, mandando fa:zer a. seu tratado (1e finanças. 
''lter-.Lção na tarifa; mas p?.ra. que essa wter· «L'E'tat ne rioit jamais f'rapper ~·un droi~ 
pt•et.a~ão, que felizmente foi feita de accordo speeial ses titres 0~ rente. Il_la.Is ceux·c\ 
com o que ~e havia :atado, tenh~ completa doivent être soumis a tous les nnpots gene
S.'Incção e de futuro nao possa suscttar reei a- raux existaut dans le pa.ys, ou, suívant une 
m:l.~ões. a commissã.o julgou conveniente re- formule plus exacte,les titres de rentes sur 
nova l-a rle modo claro. na actua.llei da. re· l'Etat <loivent subi1• le sort fiscal detoutes les 
cei t-.'1.. Soln•e u. cel'veja. a redac~1o do ~rtigo da valeurs mobiliéres. » 
l~i ela recei la. está· correcta e não Ye n. com- Si, pois, entre nós a rem~a rJos ti~ulos fosse 
missão em quo a nova redacçiío que lhe dú;_o a unica que nã.o esti,;esse taxada, s~ os nossos 
:1.utor da emenda se,ia. praferiveL Quanto ILS titalos estivessem ao pal', si po•~essemcs es~a· 
t~ 1XM ~obre os vinhos. o autor da. cm~n~a bet~cer 0 imposto para os portadores nacJD
J•l'Opn 50 "j.,, 11 com missão acceitou a 1dea, na.es e estrangeiros, S!lria altamente conve
aprc;.enta.mlo a. sub-emend:L par:~ que _o au· niente a em;;nda proposta. . 
"men:o fm;so <le 3() "/ ... A Catnarn. acce1tou a. A que~tão por&m é mu}~o ~elical!a-. Apph
;0rucç,ão c a commis:>iio não võ motivo~ para. cal-a aos emprewmos .1a fe1t~s n~o rm1Jor

7 muúar a Camam de voto. Entende, p01s, q~e tari~ uma reducção do juro? Nao 1mportaro. 
e~s3s emendas devem ser rccnsad:•s. Quanto uma. violaç,ü.o de contm.cto? 
:·,. cm<'ncla. d:< clos~c !5. n.t-t. 4'i0, tambem rc- Seria, especialmente nos casos e~ qt!e ? 
l)]'Oduzida, n. commissii.o ponderou qu~ não titulo lÍ nominativo ou pertence a msutm
l!avia l'a.ziio para l)uo :1 ~in lia. e_m ('al're~eu; pa· ções de aaridade e de ín$ti·Uc\'.iiO, que oo ~m
i.;llgst! o peso elos ca.rl•ete1~. dnlH o nbat1me~:o praram, à le cta palavra do_ g-overno, JUsto 
'JUC propoz ao pe!!O b1·uto. de 10 "/_ ... N<~O 0 imposto ou a reducç:ão dOJUl'O sem d"r ao 
tinlM t\ commissiio inl'ormaçü~ dtt ~xrstenc!a pos~ttidor 0 di('oito de resgate1 
•\1! f:tbricas rle Iiuh~ no pa~z, hoJe. porem, Todas esta.s que~tües foram agitadas em 
melhur i!!l'oJ•madauão se oppoe que a. Cttmu.ra França pela commissão e~tra-parla.me~ta.r. 
•li, o seu 7'l•;r:ct :~ C!f:~cnün. do nobre deputado.! quaric;!o se tr;>tou do irupo_sto. da 1·enda, amda 

Qun.11to a prrm~n·a parte dn._ emenda ao agora em 1896. Na jJroprla. lllgla.terra a ce
impo~tu -,;obre os JUros das _ap~llces dos em-~ dula c faz pesal· ~obre os juros e an
P. r·r.stimos int.eruo.:<, a comn;nssao. o <t!lno pa~- nuidades dos fun• los publicas o imposto, sem 
~ado, ontendeu que esse trHp<?_sto nao devm estabele~er tod<~.vív. uma. t\Xa dü·~;cta sobre 
~et' votado por motivos que nao. se a_ltera- os consolidados nem ~obre seus simil(Lres. 
ram, antes se aggravaram. Asslm dtsse a E ' uma questiio de fórma, é verdade, mas 
commi~são : . . que serve p<u'a mo~trar quanto e ~elicado le· 

«Quanto ao imposto solJr~ O_Juro das apoh- gíslar sobr~ o~assumpto. . 
ces, não parece à commrssao OlJ].lOrtuno o A commrssao pea~a. pors, CJ.Ue a. emenda 
momento para estabelecel~o. . deve ser recusada.. 

Qller uo ponto de vista econO~lcO, quer no Ao n. 1 do art. 1''-accrescente--se : 
ponto de vista da sabedoria J?Dlltli~, afim de . . 

9
$ kl 

quê urna medida desse genero não seja. con- Da colla i!.t• peu::e que pagara ~ por 1 O· 

~idi'rada como uma. viola.ção dos compro- gramma. · I$ r kilo 
mi.;;,;os do Estado su em um -período normal Da cevada preparada q_ue P~~ra ~ ~-l • 
uever<i- ser tom:.dà. Do co~'<l.mel o.ue pagara 40 reiS po. 1 o. 
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DQ lupulo (folhas) que pagará 400 r~is por 
lí.iJO, 

Das rolhas de cortiça que pagara 500 reis 
por kilo. • 

§ Supprimn.-se a cerveja do numero das 
bebí~:l.S suJeitas ao imposto do consumo. 

§" Re0.uz,a·se a 200 reis '" taxa ole 1$ ~obre 
os vinhos [aiJricados no paiz. 

Àccrescente-se :-São 1·evogados os arts. lO, 
11, 12, 13 e 14 do UCCJ'eto n. 2253, de 6 de 
abril de 1896. 

Ora, essa suppressão com a. elevação das 
taxas tla. materüt _prima póde não alterar os 
lUCL'Os e desenvolvimento da cerveja fal.lricada 
pelo;; processos frkodncos. lfOis isso importa
ria !lpena.s em substituir u ma taxa por ou
tra ; mas o que nü.o se póde a.ceeit:l.l' é que 
par[~ t:worecer a cerveja ba;ra.t~, a cer.,..eja 
fal•t·ic:~da com certa quantidade de a.ssucar, 
se suj?llrima o imposto de consumo, elevan
do-se a ta.xa e. de muito das materia.s primas 
que lhe suo essenci~es. '\ cevada e o lu pulo. 

Sala das sessões, 24 de ou tubro de 1896__ Si e::s;1. cer·nlj:l. não resiste a uma modica 
Alcimlo Gut:!attbc<~·a. taxa tle consumo porque ha. de resistir a ele

vação das t.:J.xas da ma.tcria. prima. ~ 
A Commissüo de Orçamento não pôde con- A emenda não póde querer anniquilar a 

cordar com as emendas acima transcriptM. protluç;"io da cer veja nacional e no emtanto, 
De um lado, ellas ele•-am a t:txa da colla ao mesmo tempo que em outra p:1rtc manda

de peixe a. 2$. a <'.e cevada a 1$, olü lupul•1 a I se diminuir a taxa para a. cerveja impo::-ta.da, 
400 réis, rlas rolh.as de cor tiça !lo 500 rêis ; de 1 mantln.·se a qui ~levar a ~"a. das materi.as 
-:>utro la.oio, el!mma.m a ·cp,rve.J:\ do llllrnt\ro pr1mas nece;>;arJas ao 1a.bn co da cerYJa, 
.:las bebidas sujeitas ao imposto de consumo.\ q u:mdo e cert.o que para favorecar a nossa. 

A ele•açiio rl.as taxas pm'<> as materias l producçã.o o qne •levemos é reduzir as taxas 
p1•ima.s de que õe c.-ompõe a cerveja , não é· das ma terias primas importadas, e!eva.no1o as 
acceitavel, pois não se pódejustificar o prin- taxas do productoestrangeiro manufa.cturado 
cipio de taxa8 altas. de direitos exagge1·ados de modo a evitar uma concurrencia desleal 
:pa.m as materias primas de uma. incl.ustri:t, e perniciosa.. 
desenvolvida é ve1·darle em hLrga. escala. entre A outra põ.rte da emenda manda reduzi_r 
nó~. lucra.tiva. mesmo, mas c,ue difficilmente- a 200 rêis a taxa de I$ p8.l'a os vinhos fabr1· 
poderio. resistir ,i_ concurrencia que lhe 1azia cados no paiz. A emenda não diz, mas o O.l'· 
o similar allemão que pó da se1• ii1 brics.do e t igo da receitare fere-se aos vinhos artiti
>eudido a p1·cço baixo. ja porque siio muitos ciaes que são vendidos como de uva- a. essas 
os exportadot·es para o nosso pa.iz, j:i. porque beberagens coradas arti:G.cia.lmeute, alcooli· 
o salario barato e a ex.istencia. de todos os in· sadas com al~oo1 de mú. qualidade, e as vezes 
gredientes produzillos nesse paiz permíttem- alcool da. seríe graxa, beberagens que na. 
lhe a. fa.bricaçii.o da cerveja por .preç,os que o pinião dos hyg·ientstas estão envenando a 
di!Uciltnente qualquer outra nação pôde obter . nossa população e que em nosso clima. fuzem 

O illu~tre autor da emenàa em seu bri- mais mal do que em qualquer outro. 
lhantc dil;CUl'SO sobre o orça.mento tia. receita, A lei da· receita reduziu o3 direitos para o 
j ustiltcan;Jo :~sua. emenda declarou que a taxa. j vinho natura.l, nfto taxou o consumo dos vi· 
de consuu,o de 60 réis Il<.ío c!·ea.va emhaJ':l\ OS, nhos de caju e outras fr uctas , ma.s estabele
à cerveja. fabricada entre n o1s, nas :;rundes 1 ceu a. taxa de 1$ par-a. o vinho artificial se· 
fabricas. Jlelo processo frigorífico ; q ue essa melhante ao de u va fabricado ent re nó9, por
cerveja. hoa, comparavel &. boa cerveja es- que sã.o enormes os inconvenientes da venda 
trangeira, ha.,..ía sido a unica fa.vor ecida com desses vinhos. 
a t i~xa. elevada. para. importação da cervej a Accrt!sce ainda que o vinho artificial im
estrangeira e que ella supportaY<"t bem o im- portado com a ga.ra.ntin de não ser nocivo a 
p•>:;to de consumo. . S;J.Ude é taxado com o duplo da taxa. tendo 

A cer·v<>.ia na opinião de S. Ex. que estava. I quando eugarrafado, 30 "ia mais e a ta.xa da 
onerada. era. a cerveja barata, era. a cert·eja 

1 
garrafa, o que dá dh·eitos superiores a. 1$. 

que não se fabricava pelos procc~~os o.perfei- , Como, pois, e sob que con veniettcia reduzir a 
çoados e caros, mas por i:;so mesmo a. cerv~ja. i taxa de uma bebida que no maior n umero 
mais usada :pelas classes pchres. O que pa- , rlos casos e nociva á saude e cujo fabrico e 
rece pois r::~zoavcl, nos termos da opiniüo elo I baratíssimo ? 
autor •.la emenda, é que se conserve ou au-~ A maio1•ia da commissã.o, e, pois de opinião 
gmente o imposto do consumo par1~ a. ceJ•,•eja r1ue se,ja recusada toda. emenda, mesmo por· 
melhor e que se o reduz3. para r. cerv~ja 1111e .iá deu sua opiníiio fu.vornvel a uma 
de pre~:o e qualidade inferior. I emenda. que acautela a pequena industria. 
· Em vez ai,so S. Ex. apresentou emenda da. cerveja barata., isto e da cervej;J. que 
elco;a.ndo a materh~ prima, e elevando bas- . não e t'<Lbl•icada pelo pl'ocesso frigorico, como 
ta.nLe, embor?. p<u·eça 11a.r cornpen;açuo na · rruet· o <~outor t.!a emenda.. 
suppressão que manda fazer do imposto de [ Por ultimo. a conuníssã.o entende mesmo 
consumo. que não era possivel elevar as taxas dessas 
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tl i versas substancins sem alterar a.s razões da ~iram do la;;trO>'. aos bo.ncos e que se acham 
to.1•ifu. . Seria contribuir para. aggro.var um recolbída.<; a.o Therouro. 
erro que tão acerbil.s e .iu~tas censuras met·e· S;.~.!a. da.~ ses.<;ões, 22 ele outubro de 1800.-
ccm do autor da emenda quando discutiu Gttsimiro da Rocha.-J1Ioreim da Siluo.. 
com a ele~·ada. eompetencia a. receita.. 

Ao nrt. 1" n. :~o- Substitua-se pelo se- A maioria da cornmissií.o acceita a emenda 
.,.uinte :-Imposto r,e 2 "/o sobre as quantias com a seguinte redakçiio: 
~ue. sob a e.euomiuaçfw de vencimento. gr·a- A mobilisa.r as apolices ue sua llropried:l.de 
tificaçii.o, subsidio ou ou h-a qualquer. forem e a.s existentes no ThE'Souro, que serviram de 
pag~ pelo Th_ewuro e repre~entem remunc- lasti·o a bM1éOS com as quaes o govet•no, nos 
raçao de seí.'VJÇOS ou r enda pes:;oal. termos <1<l. !e i n. 183, ele 23 ·de setembro 

Sala das sessões, 22 de outubro c e 1896.- de 16'D3, tenha. chc:;a.do a. accordo. · 
Cupertino de SiQueira. AccreEcento.n,lo-se :t seguinte sub-emenda: 

A e_menda nrw_ pode ser acc:ita. A titulo.?e E a cmittir bilhetes ao port<vlt~r no duplo 
subst•tl:llr o a.rt1go em que "~ mand?- taxar dos termos 1] 11 lei de :.?:3 de setembro de lb'93 
osv~ncuneutos_ de fun_cctonariOs pub\LCOS, do e ~ob 0 1 e~o:i lnon tl:L h·i dn 18i5. 
Presidente e V1Ce·Pres1t1ente, a. emenca. !ll~n- E:>tM 11u~ti<.la,; fut·a.m acc,·it.<tS pela Ill:J.ioria. 
na. t<!-xar toda. e_ qualquer remunera.çao de lia comm i~,:;'il). tl(•pois •le ouviclo 0 Gt,verno. 
serviÇOS Q'l:le se.) a P<l.lí" pelo Tl.tesouro · A cujas vonde :·ac ;ü,·~ ,I,C·:t·l'l'Cta.rn :~. nece~sldaue 
emenda attmge os ~~\l.l'lOS, o que liD momento d-:· as ~~~n,·m-tcr em li:i. daà.as as circumstu.n· 
presente de tantas mfiicutda.des p:wa o 1?1'0~~- cins liuauceira:> t.lo momento. 
tario nã.o pa1·ece acertado ; pode attlog1r, 
n s termos vagos em qutl está, a renda das O relato!' do pn:sente p:1re~er nega. o seu 0 

lices voto a sub· emenda. 1,10r d~utrtna. e 1,10r con-
a.:po • . vicção, reS<lt·t·ando-sc o d iretto <le declar~r n~ 

Ao art. 2.•, n. 2 accrescente-se - .restt- discuss[o os motivos t1.e seu ·proceder, nao so 
tuindo :1os Estados as _bera~ça.s pro-.·emente~ qm~nto á sub·<lmenda como em relaç~o a. 
des."'ls fontes e que haJn.m SLdo pelos mesmoo emenda, que m:~nda cobrar_ 40 •;, dos d1rettos 
arrecadas. aduaneirO$ em ouro, que n:~o a.cce1ta.. Quanto 

Sala. das sessões, de outubro de 1896.- ã. omeud~~. que manda mcbilisar os lastros.~ 
lttlio do.~ Sa;uos. relatot• do parecer peusa que o Governo J& 

A r.ommissã.o não acceita a emenõ.a.. E tem na lei •~ a.utorisa.çü.o deEde que entre em 
ce1·to que os bens de defuntos e ausenr.es e do accordo com os ba.ncos. 
evento, depois da Repuhlica., em uns Estntlos Ao art. 2·•, n. 4 -Redija-se assim: 
foram aneca.Oados durante certo periodo 
pelos Esta.~os e. em _ontros pela União,- A 
commissã.o, porem, nao t~n·lo dados olftctae~ 
que a. ha.bili'tem a :l.jui?.ar das impoi•tancias e 
tendo mesmo du ,·idas sobre o direito ás r e· 
stituições é de opinião que a emenda. Sl'ja. re
cusada. até melhor estudo ~obre o assumpto. 

4.• A efrectua.r desde j<\ as operações de 
credi t.o. que ju l~ar necessarias, dent~·o e fóra. 
do paiz e do modo que entender. 

Sala d:~s ;essões, 2.2 Je outubro de 1SW.
..;ltt[!usto Montencgro. 

A malot•ia da commissão não acceitu. a 
Ao art. 2°. accrescente-se: emenda. A re<lacção do artigo do projecto _sa· 
N. A cobrar, a partir de 1 c1e junbo. em tisl'::tz os fins a que ~e destin~. a autoi'ISaçao. 

moeda tle ouro. pelo valor le~al ou em can1- Ao art . 2• n. 4-Accre~cente-se-:J.té o ma
biac> 40 "[.,dos direitos de impor:.aÇã.o, faz_en- ximo de 6.00o.ooo sterliuos ou seu equiva· 
do r educção correspondente n:.s taxas, e oes- lente em moeda. nacional. 
t i?ados exclusivamente a servic;o da di vida I S;da_ das ·:essões, ~~ dt! outubro de 1896.-
externa. . Frc:nct.sco 1·e"i<:l-

Sal3. das sessões, 22 de outubro de !896.- . .: _ 
Cincit~ato B,·aga. A C•Jmmtssao na.o tendo eleme~tos seguros 

. . . - pat•a. ajuizar com r1gor t1as necess1clades do go· 
A matOrta da commtss.ao concord~ com a vet'no deante d« depr·essílo c-ambial; nií.o pO· 

emenda - propondo '[>Ol'em a. segumte rc- dendo dett.rn1inn.r quaes i;erii.o as uec~-$Sidllde.s 
d<tcçào. • do Tllesouro ; uão ;:.endo m~mo dados seguros 

A cobrlU' em ~~a de_ ouro . pelo ~·alo r sobre n renlftt obtir!a. para o ."tCtua.l exercicio, 
legal 40 "/<>_ do;: d•reltw de tmpor~,~azen- que a.indo. não póde avaliar si saldi\rú sem 
do . reducça? correspondente nas t.axas da, deficit, pretere nr1o determimr limite. 
tartfa em vtgor · l ne our.r·o lado a commisd~) jul:ta a emenda 

Substitua-se o n. 1 do art. 30pelo seguinte: prcjudic:v:la ú. vi:;trL <I(• quo· <ll.s~e sobre a 
1." A. mobilisar as a:polices ouro, que ser- emenda do Sr. Augusto Montenegro . 

C:>.n:u•r:~. V. Vll H 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2010012015 16:04 - Páglna 40 de 64 

106 ..\.NNAES DA CA.ilf.:I.RA. 

Ao n. S do at·t . 2·'- Supprima-se o n. S.l p1•eço mais ou. men_os _elevado - as qu:J.eS, 
S. R.-Sala.s das sessões, 21 de outub1•o de de,·em t er cla&n~caçao a parte. . 

18913.- J . ..-1 .• _Yâcc1• A segmllb pa.rte. referente nm brms tran· 
. ~ . _ . · \ çados, ew., rna.ud<Ln<lo accrescentat• p;·ovrios 

A r:o:ttU:l~sao JUlga_yr~JUdtcnda a ernenJ.a 1m rn 1·orpag de l1omens, pensa a. c:Jmm!ssão, 
suppt <t vtsla. do que Jtt d1s~e em emeudn. que pelo exame que 1ez das amostl'as que esses 
se 1·eferc ao mesmo r.tumero •lo a!'<.. 2•. brins sú são proprios pJ.r:l. esse mÚncr e dJ.1li 
· .~to art. ~· ~ ü•-Sub.;titunm-~e as Jl<lla.~·as a desnecessida-de <lo <~Cet·escimo. 
-desenvolver a ;·end:• e as,;cgurar. €te. , Quanto á. terceira., é do parecer que não 
etc., por- tornar elfccth·o. o. 1·end<~. 3$Segll- de n~ ser mantido o ac::t·escimo - proprios 
ranJa etc., etc. : J)J.r:J. ve~t.idos de seuh01·as - por ;;er contrario 

Ao art. 2° § 8'- .\C<l\"e;;e<,ntc·se depois rJo 
1 
aos intuitos com que foi organi$ada >\tarifa 

;oerbo-interes8ar, ai.e li':! •;... 1 (lJI'ario O{ficiu.l de 12 de outubro de 1890), 
Snpprimam--~e n.s exp1·e$sõcs-:..meio de por- ~ segundo se depre\1ende <lo rehtorio da. Com· 

cent:l.gem. O mai" como esti~. 0 i rois.>ii.o Oz·ganisadora .lo JWOjecto de tarifil.S 
3/arçfl /. Escobar. _ Uit'<tda·via. _ J!ar:i;a j P.~~que o _a.l't~go - . risc:"d.<?S- mio se ~efere a 

Co.•Ja..-P.:nto da Roc•ha. i n::.C .tdos fino,, e s~m ~\ 11sca.Jcs de qualquer 
. . . _ . natureza, com o mtmto de protege1· as fa. ... 

A. _prunetra emenda. ;\Ctma nao pode ser brica.s nacionaes, os riscados grossos são pro-
J.CCel_t<\. . . • . . . du:t.i<los em abun<i:mcia no P<liz, e os finos em 

O mttuto da comm1-'SilO e a.utortsar o Go- pequena. quantidade. 
ver-no a re\·er <t lei do sello de modo a. a.m- -· ,· . , L ·- , 1 
pli~1· n reml:t, de mo:lo a ,1p plicu.r 0 sello fe- AO art. ' - Supp11wa-se.- ttL -ld~lp w. 
dera!. quando devitlO, a pa[Jeis ou documen- A commis:>i!.o não concorda com a emenda. 
tos que l)()t' accaso cscajleut ao n::esrno sello, A disposiç;io em questão já e5teve em vi· 
a. tomar TA1mbem éffectiva. :t anecada.ção e a 

1 

go1· e pro;:luzíu bous resultados. Ell:l vem 
!lscalill.lçào oa cobranr;,a, fisca.lisação que actu. attenrler a uma das reclamaç.õ"s que mais 
almente niio exii;te. insi$tentemerrte Ü\z o commercio. pol' causa 

A segun<lil. ementla. limita a. pol·centagem a das conünuas e consla.nte.; rlesclassiücu.ções. 
l/2 "f. .. A_corumi~5o te~ cl~vidas ern acceital-a Ao~ l:?." do art. s• e s 1" ~,0 art. 100 sub-
I'JOl' llte Ja~lecerem est<ttlSt iCUS exa.ct.as sol:.l'e a. st!tua~se pelo se"Úio.te: ~ 
a.l'recada.ç:ao. " 

Prefere de!x:-.r ao Governo a attri1Juiç1io de .. F2ica.m sujeito~ ao sello fixo de $'?.00 a.s Jle· 
determinar o guan!l!m. dev~r;i, ~oor aos Hs- w:;oes e rc-qu~r1menws, os, cheque::. sobl'e os 
caes na a.1•reca.tlação e nas multas. j b3.ncos, os rec1 bos de entraMS tJOS bancos de 

~- Q\l!tlquer qua.nt.i:> de '25$1la.ra cima exarados 
Ao art. o'•- AccrcscentG·SO: sou qualquet· 1'órma nas - respecthra.s cader-
§ Quando se Yerifica!" a hypothese do net:.>os, os recibos em ge1·al de qua.lque:· quan· 

§ 5·• do art. 1:~ da$ Disposic,ões Preliminares tia. aci ma. de :'~5$, as fu.cluras e quae~quer 
da tM•if;L, Jl:i.o será exigido o visto consular. documentos. 
-.-tlcindo (; t!uau[mnL-.-1. 71Ianl~IW!JI"O. § Em caso de inf1•acçã.o desta disposi~~o. 

A presente omenda deve ser acceita.. Elb Fagad~:· e r~;eobedor pa.gUl•<i.o conjuncta;uen!.e 
rere~e·se ao caso em quo merc-cl.tlorias que •L u\Ukl de:)() I• S•' bre o vulcr do documento 
não se po<.tia. :;zrct'er que pa.gal·htm wl ~;do•·em não sellado. revertendo metade ~essa multa 
tenhnro. todwia, I! e p.:ga1• direitos1t ssim. l>;u-a o appr!:lhendedor on denuncw.nte.-.H-

E' claz·o, pois, que a exigeucia dalhctnra c~ndo Gtl(l.nccbal'((-A . ,llonl·rmeg!"O. 

con~ular era desc>J.bida. e obr igaria o Mgo- A emenda acilll<\ deve ser acceita. 
cianto_ a. de:-:pe1.as de_ :u·ma.zen;;gem, (.l.e5pez.as Ella di uma redacçã.o cl:1.ra aos dous pa.-
que nao se Ju~ttticarJalll. tagra.pho;; que m<Lnda su})st ituir. 

Ao art. ô• ~ Supprima-~e, m.a~tem'cO·S(l o Sub~titna-se 0 !': 2" do art. 8" pelo se"uinte: 
art. 504. da ta r• ta e s uu.s dtspostc,ues, e 1Jem ! . ~ " . " 
assim os acct•escimos o.os arts . 460 c -197.- . ,ts petlçves e reqw:mmentos, facturas e 
Luiz "ldolplw. I quasqucr dO<!umentos ou cheques sobre bau-

. ~ . . I cos. os recibos 1le qualquE:r quantia. su{>Grior 
A comnnssao accerta a emend<J.. · ! a 2:5~. inclusi ve os recib-JS ua.s ca.t\ernet;;.s dos 
Estudando minuciosamente o a~sumpt,o re· b:wcos, pagarão •> sello na fórrna das leis em 

çonheceu que n artigo do projecto, na. parte l vig-o:·. Em c:1.so t\e inf't•a.ccão, pa.gador e r e· 
referente á suppre,:sâo do al'tigo- T ecidos 1 cf:bef.m•, a juizo cio Gov<!l'liO p:~g:1.1-J.!J a multa 
cte {antru;ia - manrlando-os cla.ssiflca.r por 1 c'cl~ 50 '·i" solJl•e o ·valor a que :;c referir o 
assemelllaçiio tem iOCO!J venieute:s, pois que, I f..ocurocuto: M~me 6.a multa oom:petil'á. :1.0 
os tecido,; de fani.a.Sia constituem classe nu- <~pJn·ehendt.>dOl' c a onti.•a. metade rcvel·ter-'..t 
merosa.. e em geral referem-se a. fa?<endtts (te M Th<::sou1·o. · 
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Su-pprima-sc o § I• do art. 10. - Ser::;edelto 
Gorrlit•. 

Preju~ieatto por ~usa. (t'l. emen•!-.a. identica 
1l0 Sr. Alcindo G-uanabara. c Montenegro. 

Ao art. 8'', § 1 •- .Substitua-se: 
Si'io prohihidas as liquida.çlies por diffêl'enç;\ 

de tronsa.cções sobl'e moedil m()tallica e cam
biaes I] U I; . se nii:o realizem ent.re bancos e 
commercia.ntes importadores e expnl'tadol>e3-

. p,~r<~.grnpho uni co. As notas de liquidação 
ficam sujeitas ao selto proporcional nu. fôrma 
dale,gls laç~1o vigenfu. 

:\o a.rt. 8•, § 2"- Substitua-se : 
As operações Eobre moeda metallica e cam

biaes a prazo só iJOderão ser effectuada~ entre 
bancos e eommerciantes import tLdores ou ex
portadores. 

Todas as que forem feitn.s en tre bancos. e 
llarticu1ares que não sejam negociantes, -~li-o 
nuUas de pleno direito. 

As operações a prazo assim permittidas de
ver·ã.o ser liquidadas <!entr-o de !JO nh•s. 

Aos§§3•, 4", 5'', (l• , 7", 8•. 9", 10• e l!• do 
art . s•- Supprima-se. - .4.kii1-dO Gtranl!bal"U.
_1. "llont~"'!cgro . 

A emenda acima não póde ser :~.ceei ta nos 
termos em que eatâ. redigida.. Como tudo o 
que se tem proposto entrP. nós sobre o a.s
sumpto. a medida em questão vae lllem do 
seu oh.jectivo. Querendo Ct'r·cea.r a espc-:cula
ção rtue se faz nas liquidaçõe; por difierença. 
e nas operaÇ{ies a prazo, a.s prohibe desde 
que niio se.iam feitas entre bancos e com.met·
cia.ntes, indo a~im at tillgil' a. algans pa.r
ticular;:s que pr>ecisern etreetual-as legitima
mente ; esse in.:oo.veuiente ê nullo, porem, 
tle!•nte dos heneflcios que pos~a t1•azer e ó. 
vi~ta dos inconvenientes q_ue traz a prohihi
~ :i.o absoluta . . \. Commbsão reconhece, com 
e1Teito, que a disposição comi) est:'L no proje
cto. vedando tm a.bsol uto as liq uida.ções por 
rlifferenç•t, acareeta. inconvenientes, pois, b:L 
multas opar:u;:ões legiti mas, tle puro commer
cio, sem o catculo de jogo, que silo liquida
da~ ou precisam ro.zoa.velmente ~et· liCJUÍ· 
duchl.S por tlífferenç:l.. A ultima ~mentla sup-

. · · Ilrime os para::p.•J.pho~ que mandam taxar as 
operavüt~s sobre cambiaes, e á. Commissilo nã.o 
parece< justo que li.Sslm se proceda.Estudando 
no,·a•Mnte o assumpto, a Commismo cheg•)U 
;,, couvlcção, por outro lado, de que o sello 
de ver·ba. <mcont rar-:. difficuldades em sua 
execução, de que proYavclmente o Governo, 
devendo expedir o regulamento Jll'eciso, uão 
o la.râ com a pre~teza neces~~l'i:t . e dahi a 
não execu~.ão da lei e não courança do im· 
postn pâl'<L o anuo. 
· A commL<;:;á.i é, -pois , de o:)inião f1U8 . se 
m3.ntenha. o que propoz o anno J.l&SSa1o com 
as alteraçõe,:; que a. discussão e iL pratica in.~ 

dic:i.l:'em e ]lO!' isso 'Pl' Opôe a emenda. a. se
guinte sub-emenda. substituti-va. do ar t . s•-

Art. go _ São decllwados n•lllos p;lt'a todos 
os effeitos os contro.ctoa de cambiaes de 
moeda meta.llica i vista e a prazo, (\Ue niio 
tenham o sello legaL . 

§ 1." São prohibinas as liqu it:b.ções por dlf
ferença de tmRSa.cçiio sobre moeea. met.:.Hic;~ 
c cambiaes que não se reltlisem entre bancos 
e comme~·ciiJ.ntes importadores . 

"1s notas de liquída.çii.o ficam sujeitas a.o sello 
proporciomll na. rórma. d;t legislação vig~me. 

§ 2.•. As operações sobre moeda metallt~a e 
cambiaesa prazo só poderilo ser etrectuada.s 
entre bmcc•s e commel'ciantes expor tadores 
e importadores. · 

Todus a.s que forem feitas entre ba.nco e 
banco e entl'e banco~ e particulares são nuUas 
de pleno· direito, e sujeitos a. multa. de 20 •f. 
sobre o valor da tr;.ms:~cçü.o o banco ou ba.n· 
cos !JUe as etrecluarem. 

§ 3." Con~i r1 er;•.m-~e :p:l:rs. os eJI'eitos das 
actuaes disposições, operações il vistn- •1e c11.~· 
biaes e moeda roet2.1tica, as lJq utd~WllS 
dentro de tt·es dias u teis. 3. conta. r ~ta duta do 
contra.cto em prazo que será. determinado 
uelo Governo . As que el:cederem esse tempo 
seriío cousiderauas a pt•azo e •lefinítivamente 
liquídaveis. . 

§ 4.• Ficam sujeitas :.1.0 p;-.gam~nto do 1m- : 
posto <le 1 ,120 "/• as operações tie cambiaes e 
de moeda metallica a prar.o, pagos em pa1•tes 
iguaes pelo compr311or e vendedor. sobre o 
valoJ' em moeda corrente do contracto. 

§ 5. • Todos os comractos de corretores 
fica.m sujeitos no Sllllo de 200 r éis so~ pena. 
Lle nullidade do contracto em caso de mfrac
Cjii.O na falt.a. do sello. 

§ G.• Sii.o prohibidos expresmmen te os CO_!l
tractos com a s imples e vaga declara~~o 
de eommittente - sendo obJ•iga.tot•ia. a. enun
ciação do nome das 'Partes que nelle inter
vem sob pena d1~ nul1idade do cootracto e 
multa. de 50 "ío sobre o v~tlo1· do mB~m.:;. _ 

§ 6. ,. Os corretores e os bo.ucos entregar110: 
nu Capital Federal ao syudico da Ca.ma.r:L dos 
Corretores e nos Estados a. qu~m o governo 
indicar e até o diu. 5 tl.e eruh IMZ uma. rela
ção detall.Jada c:.os cootractos àas operações 
de c:nnbio em que re:>lisaram no mcz antece
dente_ 
E~t<1s relações serão acto continuo remet

tida.s a. Recebedoria tl.a Capital Federal e ~er
virão de elemento de provi\ d:ls refer~tl:J.s 
operações. alem de outros que o Governojul
ga.r uece,sarios e que ser:i.o 1omeci1los a seu 
,inizo p(lr q uulquflr dos inter essa:Jo,;, sob pena 
de mult;~ •'e 2U "f, da. importancia l\o. transa- . 
cçiio. 

Con,junctamente eom esbs rel(lçées. serão 
t•emettiJus it Re<..-ebedorilf. da. C;Jpital Fe,.ler<il 
11elas rep!l.rtições ar rec3.<ia.tloras do sello nos 
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Estados, cópi=lS dos re~pectiv-os registros do 
mez antecedentE\. 

§. Até o dia. 15 de cada. mez o Govt>,l'no 
fo.l'à publicar no Dia.,·ia Officía!. a ;:;ynopse do 
lDOYimento cambial em toda. a Republicano 
mez autecedGnte, ccmpl'-"hond••JHlo: 

Saques con'l'ertidos em libras. 
Lett1·as p~u·ticnhres com·eni,:a.; em libras. 
Outras operações conYenida~ em lib1'<1-S. 

·E no rehtOl'iC• a-nnnal do \Ilnist~t·io da. Fa.-
2end~t seJ~~ jnnto como qu:1uro e;;pecial a e;
tatistic:~o gerRl Õi1; mesma$ tra.n~;tcç:ües, dis
criminundo o movimento e~tndoal e o da. 
Ca.piw.r F<~derd, com e~peci1ica~:iio das respe
ctivas moedas e c.'l.mbios. 

denko de tJ-es dias uteis, a contar da. da.ta do 
co n tl':tcto do corretor. 

.. ~s que excederem desse tempu, serão con
sidera.d~ts a prazo e liquidaveis conrorme ibr 
fixado em regulamento. 

§ ·1." Tndos os contrHctos de corretores, re
pres,mtulivos de opet•açõas de camhiaes e 
1:1oeda meta!lic:\. as o1·dens escriptas e tele
gl'u.pllica8. s~ques. etc., embora de origem 
commerchll ou particular, destinada.s á re
me>s:J. <'e fundo:> para. o e.>traugeiro, :ficam 
sujeitos ao sello proportionar em estampilhas, 
reg-uhtndo pnt•rc a respectiva convenção em 
moeda corrente, <L taxa cambial do contra.cto 
do corrctot• que funcctonar na transacção. Os 

A ~otr.mis=<ão tem ~~ po<Jder:.n• que rleixa. <1.0 sellos nelles apostos serão inutilisados pela 
Governo a attt-ibui~ão de mru•ctu> u praz-J pnt·a. a~~ígnatum do corretor e do so.ccador, e pagos 
que as op,raçõcs ,, pmzo ~e.iam liqrlic.l-•t!a~. em parte~ iguu.es, pelo sacco.dor, o tomador e 

E;;-e prato não IJóde e niio de>e ser longo. o corretor. 
Pe1·~·itt1ndo :nu. em seu sub.~timt1vo <ts liqui-~ § 5.• Os bancos, filiae;;, caixas bancarias e 
daçve~ por d!Jfer·ença apen~~ entre !Jat<cose agenci:ts que negociarem em ca.mhío, moeda 
negoctanres •leve faz~r ~enttr ao Go,•erJ?.O c;ue metaliie<\ e outros titulos representativos de 
dest'ce que u~. negoCJa.nte . toma ?arr;.h!aes a taes oper:tçõe:>, ter:lo um ou ma.is livros de 
p:azo Longo .Ft co_m o t~tmto ae l :qmda~ pm· registro dessas oper;tçõ~s. numerados e com
di!Tereuça elle ~lerxn. de ser um n~gocu:mte petentemente rubricados peJa Junta Com
q~~ toma. caml •;o para._ as sua~ nec~ss!dttne~_le- merci<.l, q Lle devem combinai' com o registro 
gttima.s para :=;er um SIIDJ.lles JGg:Uodot·, u·.n stm· do prowcollo dos corretores e com o registro 
ples e~pecuh\'10~. du. Cama!'<~ Syndical, á qual devem ser en-

pahl_a. nr-cesstdade de um prn:zo que não viadas diariiltnente as nota.s das transacÇÕes 
crea dtific_uld~\des ao commercto, mas qtte effectuadas na. vespera. entre bancos. filia.es, 
tam'bem nao se presta a abusos. agencias, caixas bancarias e exportadores 
Sub~tituüvo ao art. 8": com os respectivos tomadores. 
A1•t. 8.•· São declarados nullos :para todos § 6." O syndico da Garoara dos Corretores 

os etreiros os contractos sobre cambiaes ou t~ri a attribuiçiio de impôr a multa de lO 
moeria metallica, á ví,;h ou a prazo, que não a 20"/ .. sobre o valor da. trausacção e no dobro 
tenham o ;;ello legal, no~ termos 11o § 4" e no c:1so de t'eincid.encia., ao; estabelecimentos 
que incirlirem nas prollibi<:ões do§ ]". e aos corretores que iufL'ingirom as disposi-

§ !.·• Os c'mtru.cws e operações des&\ natu- çiJes con,;tantes de;ta lei. D;L multa ha-;er~ 
rei'.a. só 1)0Liel'i'to s'e1' leitos nas praças com- recur~u suspensivo pura o ministro da. Fa
merciaes d;t Republica, po1• íntermedio de zenda, que, homologando-a, <t fmá cobrar deri
correiores de fundos puhlicos, ficando d~de tro de 4::> hora,;, executiv::unente. 
já., prohibidos 03 contracr.os de committc;1!e a § 7." Todo o individuo que apresentar do
uso de 11Wmorc.ndwn.<. em operaç<Jes taes, e as cumento comprobatorio rias transgressões do 
liquidaçlíes por •liffereJW'LS. dispo~to nesta lei, -porler:i.., mediante ac~.ã.o 

Os exemphres sella<los ~leverão conter as summa.ria pe1-ante o poder competente, pro· 
seguintes esper;ificaç\íes: n:ttureza do r.itulo <.~. por a n.cçáo de nullidade d(l. tl'a.nsacção, para 
entreg:\1', sacc;t·lor ou o1·denndor, saccado ou o fl.m do receber o que houver illicita.mente 
pagador, p1·;.v;a do S;\Ócado ou pagador, >t\lor pago· 
em moeda. estran.g;• ir~\., t\\xa. d 1) cttrobio, yalur § 9.o Até o dia 15 de C'..:lda mez o Govel'no 
em moeda nacional corr·ente e imporbncia fará publicar no l)iw·iv Official a synopse do 
elo sello. no contracto fixado e inutilisa.do na movimento cambial em tod~. a. Republica. no 
fórma do§ 4·•. mez antecedente, comprelteudendo: 

§ 2," Os conselhos Jisca.es rlos b:tncos, com- S~ques convertidos em libras. 
-pa.o.lüas e soci~olades ;J.noo.ymas. não poderã.o Lettrus -p;wticulares convertidas em libras. 
approvar coatas de c•Jne;;agens q_ue niLo es-~ Out.ras ope1·a.çües convertidas em libras. 
tej<l.rn especw.!mente es,~ri ptnmdas, sob O>sa. E no r' tatorio annual ·i o mínístro tla Fa.
rubT'ica, e cOmi,ll'O\'ad;>s "PCH' cout<1.s •le corre· zenri:J._ será junto, como quadro esped~l, a ~s
tores d.e funtlm publtcos. tat1sttea g<Jral das mesm<lS transacço~s, dls-

§ :3.-· Con~i !~t·:J.tn-~o jXI.l'<l. o~ eJ.rdtos dM j Cl'Lninando o moviml.lnto estado;.~l e o da. Ca.
actuaes dispDsíçõe~ - op~raçlies ú Yista de 1 pita.i Feder.1l, com r:specitl.caç~o das respe· 
ca.mbiacs c moeda metallica.- as liquidações l ctivas moedas e cambias. : 
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§ 10. Ficam :;ujcita.s ao sello fixo de 220 i Ao n. 2 do art. 10 mdi.ia-se: 
réis, as petições e requerimentos, os cheques o sub~sta.belee!imcnt.o <k Jll'Ocm'O.ç5es reito 
sobre os banoos, os recibos c1e entradas <1e di- pelo proprio punuo p<\;;~<o't ~·:mpre o s<~llo a. 
nheiros n:.ts respectivas cader·netas e os de que e:;tiver sujeit<:. a. pl·ocm•açü.o fut mP-~ma. 
qualquer q,uantia. de ::!5S para cima.. n:\turcza.- Marçrrl Esçoba1·.- R i1:ad <wia.-

So.!a. rla.s sessões, 20 de outubro de 1895.- Jf<T;·tins Co$ta.-Pinto de. ll.r.d"'·· 
R«l<i~pho-A1n·eu. A em•~r.1l.1. acimr-. <-St.í. ;li'<'.incUcad:.t , pois 3. 

A commissií.o ~ de opinião Que a. ~~ment'.A 1 redac(~o ,1:.\d;>. D~h ~mcnd::. ~lo Sr. tiepma.do 
está prejudicada a vista c:l.o substitur.ivo q1Jo 1 Serz~(l('Uo u,ve o me:;mo lun tlr. presente 
apl'escntou, reconhece, poró1r1, que tem el!a.\ emenda . 
ià.éas a.cceitav~is como ~s f:o §2'\ 5" c 7'' pa.r:1 Ao art . !0-Supurim~ ni.-se as -oala:rrus:
os quaes. chama a atteuç.ao _da Cama.1'3. que I mal sellad;;.s :-Substitua.-tie :"- Sêril. por:-
resolver-u oomo melhor entender. Fica. (O mais como esta..) · 
~npprimam-se do !\rt. s• os §§ 3• e se- Sn.la. das se::sOes, 24 d.e outubro de 1$96.-

gumtcs. .Jl[arçal Escobar. -Jfarlirzs Co,·ta ltm io1·. -
Sala das sessões, 21 de \mtubl'o de lS%.- Pi1tto da l::ocha.. 

Françisço Vei9a. A eommissão acceita. a. emenda . Ellas não 
A commi$Sã.o julga :prejudica.da. a emenda. alumun o pen,aUlento do a.rtigo do projecto 

acima a. vista. do parecer que deu sobre va.ri:ts e o regem de modo conciso. 
emendas ao a.:-1. ._ S• cujos§§ 3·• e seguintes se Ao art. lO,§ 3"-Ele-ve-se a 10:000$ o ca-
manda supprtmlr · pital dt~s easa.s comroerciae;; QUC ficam obl'i-

Sub-emenàa. a emenda oiferecid& ao o.rt. a•. gadas a ter os livros exigidos pelo CoUigo 
commerci~l. 

sala das sessões, 2.1 de outubro de 1896.
Cuz.~ert;;w de Siat~ei)'<t . 

A commiss~o n[to a<:eei ta. a. emenda. e pl·o
Sa.la d:l.s sessões, 24 de outubro de 1896.- põe o seguinte substitutivo; 

Rot.lolpho .Abreu. 1 Suppt·ima·so o§ 3• do :~.rt. W. 

No § 3" onde se diz :-Pago em partes pelo 
saccM.or, o tomador e o oorrector, diga.-se:
:pago em partes iguaes pelo comprador e vcn· 
dedor. 

Esta. sub-emenda. est<i. Jl1'ejudi<:a.da C..l>SI'.e I .Ao § 3" tlo art. lO-Substituam- se as pa.Ia
q\te a.commissão u~o acceitou a .cmcuc:a do, vrus-territol'iO tia. Rcpublica-por-Capital 
Sr. Ro1lolpho Abreu. Si ;~ Ca.mar.- porém 'j Feúeral, etc ., etc. 
resc~ver o contrario n. sub-emenda d.lwu oor , ·sa.ta da.s sessões. 24 de outubro de 1896.-
accetia. j Jla1·çat E::cob<r.•·.-Ric-ada~i!< Corri~a.-Jfa?·tins 

Ao art. n. S - Elimine-se. Co.<ta .-Pinto ela l~clu •• 

S~la das sessões, 26 de outubl'í,) de 1896.- l A commiss:lo julga. prejuuic:~.da a emenda.. 
Jv.lto Santos. l Ao :~.rt. 1 0-o.ccre~cente·se:-e feita sempre 

A commissão julga prejudicada a. emenda il. pot• verb:1.. 
visttt do que lll'Opoz. o § l• supprhna-se. 

Ao_§ 20 do a.rt. !0:-d i~a.-se:-O:s sub-est.~- 0 § 2"' ~sa.rti. a ser 0 § 1" assim mbsti
bel~Jmentos de p1·~uraçao fe!.tos de pl'oprto tuü\o _A~ pt-•lcnraçü•·~ ..te proprío !•unho 
punho. etc:-0 m~·~ cou:o. esta; ·~ 

1 
,._ 1 png;w;io 0 scllo. d.: l$ pm· .c~~ampillm. 

Ao n. 14.-Substttua-se.-A:s ~X.'8 •.e a. í Ko ca~o de 11<10 ser a...:ce1tà a. etnCitd•~. sup· 
mazenagem o~ .alta.ndes<~ pa.Scia.1'iiO t~ :;el' CO· ' pi·ima-se 0 § :!•'. 
1r<l.da.s nas segumtos proporçoos: . . 

't ~ 30 d" 1 "/ O § 3'' suppt•unn.-se. "e, IM- •· 
Até 60 dias-! 1('2 o;.. No c;~so d~ n~o ser ae{]e!t:~, cllga.·se: em vez 
Até 90 di!lS-2 o;. em c:vh. mez . d~-no t~rl'ltor:o <la Rep:1bll.~a.:-n~~: Cnpltal e 
PGio t empo que decor re;· n.lcm (~OS no dias ! D•st."['I<Jt.o_ Feder.nl e t cr\' lkll'lO;; <l(lin lnJStro.dos 

3"/ .. aomez. _ _ jpela.Uruao. 
RAvo,"arlos os rl.ecretos 80<>. de ~ de outubro . Sal<\ das ~essões, 26 de outubro de 1Sil6.

e 197, de 1 de revc1•eíro de !St:IO e os§§ I•, ! J'1lio Santos. 
2' e 3• do art . 594 da Com:otidaçúo. i ~ l• mrte dil. emenda. a commiss5.o j ulga 

Sala da$ se.o;sões, 24 de outubro de ISS6.- I pre.iwliearla. 
Senedelk Con·êa, I A:/.' parte a. co:nmi:>São ~níenrle que.nã.o deve 

A:; emenda.s do deputado Serr.edcllo siio de i ser acx"'flit_:J.. Seu _fin~ não_ !~i ele,·a.r o sello das 
Bimples red&cção e devem ser (.l.OOeita.s. i procura.ç.oes; fol s1m oortga.r a. sello oo sub~ 
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est;abclecimentos. de j)ro.~uração feit<,~ f! e pro-

1

. se1• l'l?gul~.dos nr,s disposl~õe.s gerae~ .elo pl'e
pl'lO punllo. Em no:ô>o foro o~ auvoga~os ~ub· sente prl~1ecto de H de orçamento para 1896. 
estabelecem prc,curaç·lle~ no me~m<? mstru- 1". A multa de expediente em todos os 
menta ou em papel drfferente e ll<ta P''gam cn.sos :previstos ua legislação em vigor do re
sello. gímen at\ua.ueiro seró. de 10 a :20 "/ •- a juizo 

,t-3~ P.?-rtc. que m~nila. ~upprimir o§ 3·'. a dos inspectores das atrandegas. conforme a.s 
comm1~SitO .JUlga preJUniC.-lJin., e na parte em circumstancia.s dos factos (art. 49"2. § 3" da 
qT.W o man•1a emend(lr tem bem não aceeita., Consolidação das Lei~ das Alfand.e,.as de 1884 
porqlle a Uniiio não tem territorios adrninis- e decr·eto n. nso ue ~3 ue agosto d~ 1890.1; 
trados por ella .• \s terras devolutas j:H•rten- 2•. .\ multa de direitos em dobro só será 
cem aos Escados e a nossa Constituiç:ão não applic:.ula quando a differen~a dos direitos 
consagrou no regimen fedemtivo a idê0. dos aduaneiros consignados na tal'ifa, no con-

. territorio5. t:ronto com a merc:Jdoria submettida a despa-
Emenda ao art. 11: cho. exceder do v;.tlo~· de 200B quer essa diffe· 

rença. seja determinada por quantidade ou 
excesso da mercadoria verific.'lda, quer pOl' 
< lí!l'eren~·a da (]Uantidade. l'Clativa ou abso
luta. encontr·ada em uma partida de volumes 
submett!da ;i conferencia ou isoladamente. 

Supprimam-se as palavras-e nos Estados. 
S. R.-Sala c1o.s sessões, 21 de outubro de 

18\36.-.r .• 4. :Ycíra. 
A com missão nã.o concordn. com a. emenda 

supra. Não e justo que as conrpa.nllii\S nacio
naes que te10m ~ede no Districto Fetler·~l 
paguem o imposto sobre r\iúuendos, e quo; o 
nã.o fa~am as comp<,nlli:J.s com sedes nos Es
ta~os. O imposto é modico, razoavei e n~o 
sobrecarrega as tabricas desde que incide 
sobre a. renda liquida. 

Ao art. 12: 
Onde se diz- multa de expediente será de 

5 a lO •/o- di::;a.-se:- será de 1 1/2;), 5 "'lu· 
Ao§ ln do art. l2: 
Supprimam-se as pnlavras: - que seja por 

differença de I'J.Ualidade relat;va ou absolutlt, 
etc., até fin:\1. 

Ao§ 3" do :~rt. l~ accreso::ente-se: 

Dosses actos niio haverá recurso, cum
prindo sómé"nte nos casos de difl'~rença de 
qual!dad.e da mercailoria ou r1e mã chssltic:J.· 
ç,;io ob~dece~·-se ao p:.·eceito do art. 15 do de
creto de Z5 de ;obrll de I 890. 

A mult:1. de expediente, que aindo. ho,ie per
dum. de I l/2 a 5 •/o, destinada a punir a 
incorreção dos de~p?.chos. alem r1o a.ccumulo 
de se1•viço que occ..~s!ona ás alfandegas c um 
incentivo á pr:~.tic;~ de tO<ls,s quantas tenta.ti
v:J.S o conil\tb1l.ndo !:~culta. dent1•o d:ts alfan
degas. E' assim que v3.le a pemt, sempl'e que 
se import:•, po;· !uéel·medlo de um;t ali:J.Jl'1ega. 
mal dirígid:J., tent:'.r o despacho: · 

«Ignoro o conteürlc.)>; ou G.inda, classlfic3.l' 
m·ronean1ente a merc:.tdori:l.. 

Sl p~~•s•~r ;~ p;\rtith, o lucro e Yi\UI.<tjoso ao 
Nesse ca>o, verifica•lo que o negociante comme1·cío n·;mduleni.o; si não, :> pena <\e 

hem ,1.espaclto Ll, nã.o serit co brado. a t;l...\"::J. rl e l I /2 ~t. !3 "/ " não sob1·ecarrega sobremodo ;~ 
arm:1zena.gem em que ponrent ul';l. tenha in-~ me.rc:tdol·ia. que. de proposito escapou :t.o pe~o 
corrido a. merc-,tdoria por demora <lo procc~so. exacto e V<'li:~. a pena t~nt:w. 
- Alcino Gl!mwliltra - .1. Jiunterte!Jm. Ele•·ada, -pois, n. mult:t de expediente de 

Quanto a I" e 2;• emendas :c commi~~ão nno 1 10 a 20 "/ •. e bem de ver que o c.3mme!'cio, 
:pode acceitar. Repor·tn.-~e aqui ao que clis;e 1 •m a.nte~. os ?.-~pachances, os zangues nM se 
em seu parecer do a.nno pl).ssatlo. I o.trever-ao a .-.ent;n· a fra.ude. 

Não com·em esquecer que o commercio de 
DlREil"OS DE ExPEDIENTE J import:J.cào, no :1puro de seus interesses que 

:>s ~~ri 1~1s dos me1·cados exigem, e as esta tis-
O regimen politlco d[t Xa.çã.o c;wece •le obe- ticn.s de producçiio impõem, 31Jl'ecia. de t:•l 

decet· a regras uni'lorm~s. harmonic..'l.S com as modo :1.s condições do mel't:\do que lhe nilo 
condiçües actuaes por que passa o paiz em falh:~ :J. menor p.lrt icularidade do consumo 
todos o.:: elementos de ~ua l'iqueza publb1 e local e •':.>.h i a segurança de suas f;•.ctm·o.s. 
tanto intercs~am o seu p~·ogresso. P01·tanr.o o.s CtJUivocus de fr:mdos, os vícios 

Dahi a imperlus:J.nece;;sidade de se mor1ific.1.r ou dd"c.litos n:1.s organis:J.ções tlo> ((esp~tehos 
profundamente a nns~ legistaç:io afluaneil·a, ;dm•!leiros correm i~ contl~ dos deSJ?-"'.Chantes 
que1• quanto ic tarifa em vigor,conforn)e pl'o- uu zangúes das alta.udegas ou dos expeditore~ 
poz em outra parte a Cornmissão do01·çamento. e remewmte~. que fol":l.m omissos ou negli
quer qu:1nto a. disposições regulament;u·es gent.cs e 11áo att.ender3.m às recommend:tçües 
que interess[l.l)l o commercio ([e importaçli.o. do import:1dor nem tampouco aos dizeres d;~ 
N~c intuito, parece á Commiss5.o rle Ol'ça- t~wit:J. b1·azileir~. 

mento conveniente que desde já se }lrovi- A multa dos direitos em dobro tal qual a.. 
dencie sobl'll os seguintes pontos, que podem legislação vigente estatue - art. 499 1hsque 
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508 da Consolid:l.Ç<tO das Leis nas ,\Jiand~g:l.!; .. 3.rt . 19 do decreto n . 4.510, de 20 de abril rle 
sem embargo oa circular n . 23 de 12 de abr il ISi O, que m:.rc::t. essa base inicial ms diffe
de ISOO (Ruy Rn·bos:l.), e o ma.is t<ttte esco- renç:l.S de quantid.-.de e r!.e igua l importancia. 
I ho em que abalroam os ínspectoru das <lJ. nas diitereD~·:l..õ de qualidade, q ~1"-ndo a di1l'e,
f:~ndegas. renç-• ele taxu. de t:•rita e de m a\s de 50 "/o, 

O limite r idiculo de 508 p:~.ra imposição de convêm ~hrctudo a.ttendt•r a que então. 
muli.a. de <li1'eitos em d(lbl'o pelas dlfferenç::t.s cerca de :~o a.nnos pa_.;sa(los as nossas ttn:a.s 
de quant.irlade ou de qualidade no.• co.sos em c1 eta.rií'a a.Juaneir:;. eram moita reuuzi,lus, tt 
que a t.'lxa. d3. tarU~1. e de m:l.i~ •le 50 "f,. , dá. nossu. importaç;to ;;.canlwda, os vn.tores offi
l•)g:~o1' a. que o coufe1'ente da alf;->.ndeg:; nã.o ci:\es muita l :l.ixos.de sorte que (l.(tUcll;~ b<ISe 
cogite de ontr:t cou,;a que nã.o S<·j:~ n.pe;·tal' os da 50"/., el'(l. ra"l:oflvel e guarda v<~ justa. pro
tel·mos des~ disposiç-ão, de sorte que tl<>h i porção com reterencia ao valor dos despachos 
uma. infinida1\e ele quesWes de economia. pr i- <~du::o.neiNs e dos dir~>itos respectivos. 
Tada, c;~.s~istica.. capci~5a., que si\o a. fon te Hoje nUo succede. ;.,..:o . As circurnstancia~ 
r1os. confl1cõos cmre wspectores e confe- ,lo cornl: ,ercio, a b:J.se da tarif;~ em vigor. o 
ren~es .. . _ _ . . ~xt>ggeroclo vu.lor llos impos~de importaçã.o 

S• o lOspe~tor .~ao sustem,'\~' :~. mult.1., o cle.r-amente mosC!'1:.m que os 50$ de ontros 
conferente (,cs~e!ta-se, porque Julg~·se exn.u- tem"Pos correspondem aoa ZOO$ <J.Ue p1•opõe a 
to1-ado . commis~ão. c com mais nui.o si attendermos 

Si s~st.enu a mulh. rnuii:ts vezes ~drerle as d!.fl'!;Jrenças de cambios. 
:~I'l'll.UJ3.da, po1s ha e~emplo de som mas das 

1 

C . "' A • d - ,. t • 
<lliTerenças de (]U<l.lído.u~s com a.s c! e quan ti· .:>nve:n ~,to es.que~Cl que, es:-es P: oven ~" 
dades. o commeJ•cio queixa-se e dah i de>'gos- é q~e te.n H''l:lltad? ('~ ~:ute. a. des~rgant
to8 e reclamações. · ~ça.o dfs ser:;t_ços co Mtntste! tO da. ~ azend~ 

Da. medi:la que a com;nissuo Pl'Opõe re- p,tra at.endet as a.c~mmodaçoe~ de t odos os 
sult:. outra v:mtagem _e vem 3 ser que pret.enrlen~e~, por xsso_ que so_a classe das 
de um l:l.do temos 0 commercio importadot· conterente~ e qur :lg_rarl,t ou sattsfa'/; _aos em
livre d:J. mit vonta.de de empreg;~r'los ambi- pregad~s ~e capatn:t•~S, aos tbeso~retros, aos 
ciosos, exposto simples:mente a puni(;io legal ~ets de ~ti mazens t;_ aos que entram ~as a.l
da multn. de 10 e " e 20 •j .. , que já não c pe- f<tnde)!:l.s sob a acçao <~:. uma ,;eforma for:~. do 

· quena e que n. parte hone~ta evita. como a.lc.1.nce ~a competençta, le0 al quo o, con· 
Jlilo se export\ impunemente a pttrte contra· cm·sos exxgeJ? · 
l>n.ndis.ta; de outro, a compeoetl":l.\:Í.O do Todos, se JUlgam ap!os p~ra. exercer os 
•1ever. que o contere ate adquire no apuro elo ca1-gos oe c~nferente$ da :~.l ra.nde_ga, entre
zelo p:ml. ver se :tttinge o ttlg:trismo de :200.~ tanto o serv~co que lhes c:.\be e~oge compe
:~hi determin~1do. tenct:l., pr:nH:a c um estudo a~CUI'atl o u•~ 

.i'\ este serviço sobrepuja ainJ.~;. ;~ gr;m,!e t;nilll.. 
ntnt;;gem de reduzirmos de um terç-o o nu- Con(o;·me a commissii.oj:'t rel! vet' em outl·•) 
mero dessas dezenas de mill1:tl'C~ dll despttcllcs pareeer, a C:1xn:\l'tL ~aba que vem <.le 1'2· 
proce!iS3.dOS nas alf:~ndeg:l.S, e l'ar;~ cuj u sc1·· mot:~ êpor:a. e-.:;t-1. cln~se ,le runcciona.rios e 
viço nao htt emprcgao:lo quo chegue. por- (!e~de qUilllUO ~ecrcou :t IHCSa gt'a.nde !linda 
qmmto o negociante imporr~\CJor, o despa- no regimen (!Ll!OIIial e perdm·,•tt nos pl·imei
''llante ou o za.ng-lo. que só p rL>ct;r:l. e>Cl1.p:1.r •·o!l tli'mpns •'e no;-.sa. l.nJ.cpcndcnciil. sob o 
it mult~ dos 5li~. muit:ll! \'<'7.e!> :; cu:>to ;1rrau- nome de Feitor-confcrent~ . 
jlltln J>elo conlet;ente, c~•m ~a~ri(Ho d•' expe- O l'E•gnlaml•nto n. 2.t:l~i rle !9 de setembro 
tliente a ~eu c:wgo, suMi vide a su5 p:1rti <i:~. de lSlu no :",rt. 14:2. pres~reveu novas regras 
qualquet• que SC'ja. :t merc.l.dori<~ de que se e creou a cl~t~e L'!.oS stcreomett'as. 
tmta, u.o mais I·edu:údo numero de volumes. Foi isso observado atei que o decl'eto 
rle modo a esc:tpa.r ilqnelle lnsign i1lcan te li· n. 6 .2.72 de 2 àe ag~lSto de 18i 5 (art. 117) deu 
mitc, que a lei primitiva estabeleceu, poi:; nüva. organisa.ção aos serviços <la.s alfimdegas 
ella. vem do decreto n. 2.G47, de 19 do se- - n.caba.ndo com os privilegies exclusi\'OS das 
tembro de !SôO, :tlteralla. pelo de 20 de ab1'il l funcçõos de conlet·cnt~s. 
de ISiO. · E' <t..;sim que dessu. dttta em deante os ser -

E' intuitiva. a. conveniencia <J.Ue dahi ro- vic;:llS ele cou(ilrencia.s deixaram de constituil• 
Slllt<1. pe.ra o expeeliente interno das :ül':tn•Je.

1 

pi·1vilegio nas :ufJ .nd('gas, e desce os pl·a.ti· 
ga.s e p:.wa a. co lle<:ti>iJ;;.dc em geml. por- <·ant •• ~s. ' ' tficiaes rle descarga e os 3"' escri· 
quanto os que e:xe.rcem as i'Uncçu~s de confe· ptural."ios (l.tt.\ os 1"·' totl.:.s servem de con
l'entcs devem llcar conscient~s d8 que os pro- terentes. 
,·entos eventu:1.es desse c.1.rgo devem se1• co- O se,·viço dr'l llsc.-..lisação tem Sl)lfrido, tem 
lhi•1os naturJ.lmente. so[ri<lo muito o serviço que se faz nas sec-

Com relàrencia.á. mult:l. dsdireitoem dobro, çôi'.S, porqml todos os empJ.•e;;ados por em
desde que exceda de 50$ :1 est<l.tuida. r.o penho preferem estar nas oonferoncias. 
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Quanto a 3' em~ndo.-Ella é tlesnecessa.ria, 1 Como provo. ai11da. da. necessidade dos :l.l'· 
pois ja es0 c~n~!gna.da. na ~oH>?litlw·,Jo. j tigos que as emenda;; suprimem, a. commissiio 

A comm1SS<L11. porem no '!1-tuuo de snlvar i 1ilz aiJUi a.lg-uma.s considerações no intuito de 
os que procedam de l.Jo3. f e - recusando as I mostl'ar como a renda. é fraudada tendo os 
emenda~ . propi3e o segu inte substitutivo : artigos do. p~ojeeto a . vant•gem' de forne· 
·'No a.rt. 12 o nele eo lê : - 5 .:. lO • ;.- tiiga-se cercll?- es~1.tlstícas e me1os seguros de melhor 

- de 1 '/,a lO "(,. fiscallsaçao. 
··Ao art. 12,§ 3·- Reúija·sc :t'Sim: - Qt:ando Nos nove mezes de jane~ro a setembro 
o interc:;sado tJ>er •lUí'idas sobre a ch\~sifi· de. 1896 pa..o;s..·n·~tm pelo caes da Compa
C<\ç.ão.di\ mel'C:lc1.oria a despachar, ser-lil~-h:1. nlwt Docas de Santos: 
licito. a.nt..Js de iniciar o despacllo e medeante I :Wi .000 toneb.das de mor-
exhibiç~o etc., etc. • 1- cadorias de im-

S:l.la. das sessões, 22 de outubro de-1896.- port n.ção e a. AI-
Coelho Ci;ttm. i':l.nde•·a arreea-

A cornmis>ão concorda com a emenda dou tfelosdespa-
acima . Ella vem evitar abusos e accumulo chos feitos por 
de servíeo. A provideccia. a que a. emenda esse ci1es a som-

, ma de 21.000:000$000 se refere e garantidora do commercio, mn.s Detluzi~d~~se' · Ô 
convêm que nií.o se torne em fonte de explo-
ração e em embaraço .~ boa marcha do ser- carvão que paga 
viço. simples expe:J i ente 

teremos: 
Supprimam-sc os ptuu.gra.phos l", 2• e 3• do 

art. 15. 125.000 toneladas de car-
vão a '2.~,"00 . ..• 2i5:000$000 S::tla. das sessões, :!I de outubro de 189ô.-

lldolphc Gordo. - Cincinalo !Jmga. - Casem i r o 
da Rocha .- \fieira de ?Jm·ac,·.-l!.(liltundo de. 172.200 toneladas e quanto 
Fonscca.-Gi~s!at:o Godoy. rest.'l. e ...... . .. 20.7"..5:000~000 

As emendas acima n;1o podem ser acceitas. Deduziremos ai nela: 
Já o :nmo passado a Camara as votou. Eis 40.000 toneladas de mercadorias, como ca-

0 QUe em se~ pa.!'~l' ,disse a. . Commissão oe .botagem e as importa.çõe~ doEs-
Orçamento. JUS-~Ifi~uuo as dna~ ~~~e~das:-e 

1 
tado de S. P:"u lo que são livres 

q~e bem mo~tr a •iUC a ememla .-c1m,~ nao ate de expediente, restam: 
pode ser ~1t:l. . ___ _ • 
Quant~ ao~ ~o ·. . . 1:32.000 toneladas de mercadorias tributadas 
Esta. d ;:;.po:w;ao u uecessn l'Hl. <:orno 1 nterpre· . . _ 

tação do art. G05 da Consoli•' açf.? pu.l'a. re!!'U· notando-se ~mda f'J~~· na;se alga.rtsmo. eslu.o 
lm·idade do se1·viço de c:tpatazms, 1~zcndo co?lt 'rellendLd~ :nats de -0.000 tooelo.d.~s de 
c~ssn.r O$ :1.blWlS de algumas 1·ep:~,.tições iis- t~llllOS e mac.lllm.,;mos. carga essa. q_uc.so pelo 
c:.es que cou.i<!ernm !.';enen's a. !!ra.nel todo e<L·~S Jl:I.Sil:L e c SUJClt:l. somente a dtrcttos de 
aquelle que niio Wtll - encaixotl<fó; e as~im expetltente. 
oue ~e tem feito ess;t applica ... ;to a t l'illlos, Fl'i pois, paro as 132.000 tonelatlas 11aS· 
ôarro.s de f•!-l'l'O e muitos ;.:-cneros U.e gi·<mt:le :<ad:ts pelo cács a rencla ü~ Al!andega 
p~so e qu~ nü.o vccm rmcn!x?t:t•'os ~ _que co11- 1 :10. 7:6):000$000. 
stttue, .po~;. o eao~·.J~e l~r:J m::~ ~·e:_, ~c..'l~O an,: X o mesmo periodo a Alfandeg:\ arrec.'l.dou 
noa.trn,entc no _sc~, ~ ~o .. . ( ·.;~ cn.l_'1~1~':ts d;~.s a.l fJe!o que p:1s~ou e despt\chou pela$ pontes , 
fil.ndef,aS e mais I C,k'tl tL~_Je~ ti:,cae., . trapiches a 1 fan u e" <\ d. os e particulares 
· Quanto ao§_2" a commiSS<tO tem a ~·o~cler(ll' 14.ooo:000:1;0UO "' 
que :l.S operaçues de que trut\ o :wt . . }~2 ·~a ' · 
Cousoli•'laçúo, imJ)ortanrlo em serviço prc· sobre 185.001) tooela,1a.s, m~nos 
st.'ldo pela rep•:r th;ão,n:t.o. ~.or-am atê lloje trl-

1 

30.000 toneladas de ~eneros de ca· 
but<t:lc•s. . . . boln.gem e algum el o Estado de 
Qu~nto ao~ 3' : A nec~s~uad•l .des~1. ,d_I~j)O· S. P<~.ulo, livres de imposto:;, 

siçã.o e de fa.c1l comprchcnsa..-., pois nuo CJU:>to I r·e;;taado 
que tues \·_olumes tJC c1_nhorqueo c de_,emba.r· 
que:; arr:~~ado~, P·~l'lgn.-o.- e trau :lllosus I 155.000 toneladas que foram tribu-
fiquem :>UJeltOs ~~s mesma~ tax::-~ do.; volumes tada.s. 
insi"a i ficl~ntes por st.1ns <hrrum~oes e pe$OS . 

Por est:J.S razões entende a commissiio C]Ue 
não devem ser a.cceitas as ememhs suppres· 
sivas. 

V C-se por esses algarismos 'que ;t a.rreca.
dação feita pela Alfandeg:~, nos despa.chos 
por trapiche~ e pontes, foiii•audada.; 
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132.00:) T : 20.725:000$ :: Ess~es elementos se r~fcr~m cvirlcnternente 
;, lles:;.gem uas merc:t:lori<1.S e á sua melhor 

15;i.OOO: X=.······· o o 2c1.33G:l74$·~·12 el:~::.sitica.çii.o c devems:rintrodazidosm lerris-
c Lendo :·t Al1iind(,ga arrcca- ~~~ç~.o t1sc:~l. "' 

u::~tlo SÓ.·· o····· o o· o· o o • 14.000 :OOO.~iOO A>sim se eleve exigh· que h~j.t pe,.:tgem· das 
me;·~:dor•J:cs e que t:~mbem sPj:tm classific<·~da.s 

sc;ue-se que o desvio foi de l0.3:lõ:ll4$'!·l~ a,; l)ue devam ser· eonside!';Mlas '" crr<~nel. 
,J~wndo-sesuppor ainda maior, poi~ como j:í. São mctlid:ts eshs que vcãu con~.:lrrer pal':t 
~(· tlis>e a c,._!'g:t das pontes e t1-auiclH·s e coJ;1 '1 bo·~ fbcs!L>:iç:io •l" :\t're~:~di\çito {hs remhs 
snjeita. a d;r8itos e grande p:Lrte da qu~ pul!l ieas, ne,~es:;id:vle que· i:'< eotâ nG. con
p;tssa pelo ca.r~s. corr!o trilhos e rnachinismJ~ vicçii.o dto toclos os co;pirito~:For;,m p, !l.llj_li'O-
~, ) e sujeita. a expet.lieow. ' valas pel:~ c~.m:trt: no anuo p~.ssJ.do. 

~i esses exemplO$ nlo b!I.SUl.S:'elll p:tT';~ . Ao .:.rt. 1~-Sup[lrimamosc as p:tlavras
ileixar patente a arrecaciaçilo· des:tstrutl:t da nesto. lll'açe..-1-'ad•ta ~htllcs. 
rendo. d<t N,·,ção, daremos ai mia o ,;e-· A emenda acima dC\'e ser acceita. 
guinte: 

Mante.nha-se a reducção de 30 °/u para. os 
A tonelagem •le cargas segundo os da.•lo~ ccreaes 11uporta.do~. 

t.l:IS Do,~:1s e da «S. Paulo Railway Comp.,.toi: 
. O p~.p~la.sseti n~d? par~ typoi!rapbias e li-

Kos nove pt•imeiros mezes : tcgraplll:lS p3gal'<L 1ou rcts 0 l'.ilOo 

de 1895 ............. .. 
de lt>U6 .............. .. 

375.000 T 
48:?..000 T 

Sal:t das se~süos. 20 de outubro de 1806 -
Ccsi?,I'ÍO d1t Jlo! ta. • 

A re.nr1a tonl d:1 All'a.ndega, r.:nda só ue , A Commi•são _de Orço.ment? tem verda-
lmportaçiío, Joi naquelles perio{los: ~<eJr!' pezar em nao pot•er acceJtar a emenda 

snbre ce1·ear·s como medida normal da ta-
1805 ...... 0., ....•. 2D.OOO:il00.~000 tt•ilit •. \ indust.r·i:J. de c.·ere<tes existe. felizmente 
1S!l5.............. :35.001J:OOO:=.."OOo aindo. uo Rio Grande. S:mca C;\tlJa.rina c Pao 

_ . . · ran~, precisaw:o apen~s de n·et~ baraws e 
O augmento nao. fdl stquer correspondente· de n~ceis meios de tmnsporte. Rxistet'i<t ~ünda 

(lc peso como.sc vc. lw,ie em Minas c S. Paulo, sinib lbrr. do um 
375.000 T : 29.000:000$ lado as vant:J.B'C~ls da cultura do CiLlê de ou

t;·o hilo a poll ttc:t de lt vre c:tmbio que te-
·1820000 :X= ........ o. 37.274:G613SG60 mos seguido durante lar···os annos a""Ta-

c 5Ú se arre.:~J.dou. o........ 35.000:000.)000 vantlo-se ainda a situa('ão "pel:J. substit~tçiio 
!lo braço escravo pelo braço Hvreo O re5ul-

í0i o dcs>oio tlc ......... . 2.2.i-!:Gw)GGG bdo e que est:l.mos hoje rciluzidos a impor
tar t udo o qu~ comemus, tudo o que preci5ao 
mos p<tra a VHl:J.. Isto sómfoJltc qua.~lto a maior toneln.gem. 

Onde e~t.ú. :1. ~mndc somm:~ que :t m;üs se 
,!,.:veria ter a. r ;·ee:td:do por ell'eico do g:rM1de 
:~l lg-ment l] d~-:.;, t:tl1ifas r~ 

i;,'mwnte !~v r offcitu do <Htgmt•!ÜO d:t~ t:tt·il;ts 
:~ AH:tnt!og:t deveri:L ter il.\Têt~'tU:1.do ma:s 
:l•J '/ ... o Lstu lOl'qtte no primeiro tr"1me~tre 
aimia vigorou :~. velha L.Wil:\. 

Sol•re os :;,').000:000$000 c~se; 30 "/o uariJ.m 
tlerend:l m~is de !0.500:U00$000. 

R:,zoavelme.1te deveria ser :> renda da Al
~~ '.udega de Sa.l! tcs: 

t;,ta Sltunçfo.•) de perig-o 1Xl.rct a ítldependeu
ciu. úa P.aLriao que poderos:unente no.; reduz, 
no se11t1do o~ow•mtco, <t es~a,lo de coloni:t 
precisa set• com~atida com enel'!.:"ia. A com: 
mi~Siio pen:;a Jluis que, nã.o dc\oein•Js abando
fl<J.l; :• no5>a prvúuc,ão. ümo. das razões da. 
gt·aVidarl() da CT"i>c que atrM"essamo:; e jUS· 
tét m~n te termo~ de pagar em ouro a.q uillo q ne 
prectsumos pat·a comer, de mot.lo que a vidil. 
rio operario,como a vida do pobre. dia a dia 
se vão tornando mais preca.rias. T\ves>emos 
a producçiio dos ccreo.es, tivcssemos a Citrne 
barata, e tudo seri•• faci! de vencer e superar • 

A emenda. sobre pàpol assetinado póde ser 
acceit..1.. E' umajust.:t protecção il.s indnstrio.s 
typogravhLca e litogru.J!hictt, tão dcseu-rolvi· 

Desf;~lque .... o o ••• 12° IJ.l:G56$6GG d11s entre nós. 

:::>.000:000.? X. 2.27H6G$666 
. >-: !0.500 :OU0$000 =.. ... ·110 77·1:666$G66 

~~~ ''rrec~dou.. • ... . • . . .. .. .. :~5. 000: ü008000 

Gomo se vG, QS resultados :t que conduz a. 
:~nn.lyse supi':t, bas~am-se incrmtest:wel~ 
;nente em certos elementos de estatistíc:1 que 
hoje, só Jlodcm ser obtidos com a approvação 
dos artigos q_ue se QUerem suppl'imí.t'. 

Ca.tnl!.~A v. Vtl: 

Ao art. 19-accr€seení.c-sc tlcpois dn.s pa
lavras-Jormieitla. echumbo em lençol- o a 
parafina ta.mbem terão a rcducção de 80 • f o. 

Sala. das sessües, 21 de outubro de 1896.
Jie~occio J!onte. 

i5 
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A commissão é de opinião que a. emenda 
àcima seja a~ceita.. A parafina (J realm~nt~ 
ma.teria prima para o 1abrico de velas cie 
cer-a. Extrallida dos scllistos bet.uminosos em 

· · estado natm•al qu:~sl que não tem outr:~ a.p
plicaç;J.o. A indust.t•ia i'cas velas de ~era e des
envolvida no pa.iz e é ra;;oavel que a para
fina. gor.e da. reducç,ão que no. pr<::scnte lei 
se concede a algumas outras sulJstancias. 

Art. 19 : 
Seja. manti~1o o beneficio da reducçi'lo de 

30 "(• tle que gozava o X<ll'que pl;~tino. 
S·~la das sessões, 21 de outubro de 1896.

Ti.nolheo da c~w;,.-Lins de Ya$çOtteeilos.
Oscar Godoy.-.4.ntonio de Siquaíra.-Amcri
co de ,lfattos.-F•·ança Co.1"calho. 

A com missão julga. a emenda pc•ejudic.c'\da, 
á vista do que propoz a Camo.ra. sobl'e ~ene
ros de a.iimentaç-:io de primcir;:o. nece~~i•lu.de. 

No art. 19-Depois das pal~nJ.s: o chum· 
bo em lençot-~t~crescente·se :-e o ant1mo· 
pio unetallo'de) qu~•ndo importu.rlo J:;or Ü.t
bricante de typos (o mais como esta). 

Sala das sessões, 22 de outubro àe 1896.
Ped,·o Jioacyr. 

A commissão ac~eita a emenda. A fabrica~ 
ção fie typos existe no pn.iz e é raSO[l.Vel que se 
conceda ao antimonio, nos tot·mos da emenda, 
a r~ducção tle outras matet·ias prima.>. 

Al.'t. 19 - Accrescente·se: 
Tel'ã.o a. diminuição de 50"/ , sobte os direi

tos da t~.rí fa, os ty pos. u tíll t;L ':l o pápel dos· 
tinn.dos Ú impres~iio ue ,iol'U:lC'S OU l'e\'Í:;;ins. 

São lin·es de taxa postal O$ jot·naes & re
vista.s pm·mutauo~ entre a:; re~pectivas redac
çues e hem assim os c1ue forem r~mettidos para 
...s ilibliotheca:,;, aco.dt•mias. aulas, c socie
da.•les de instrucção, de iniciativa. p;Lrticulal'. 

Sala das sos~cres. 24 de outubro L\1} 1806.
JosJ Jfttriano. 

A ~;ommissfio ui'io pàde dar o seu assenti
mento ,·Ls <lu;,~.~; ·emendas acima consignadas. 
A primeira sobre typos, tinta c papeL Sobre 
o papel a. emend•~ produz uma tr.xa maior d.o 
que a que foi ;,.c,:ei.ta. pela. Canlara.. ~"- ta;<en. 
lJroposta pela. c)mmissáo ·foi de ~o. réis o 
kí!ogramma e a. emcnil:~ a elevar·m a ce1•ca. 
de SO réis, o que nito pa.rece ser a inter!ção 
do autor da elllenda. Sobte os typos e a twta 
a commi&;il.o não acceita porque 110 pl·esente 
,Jroje;;(,o de lei a. impren~;~ e a, ;trtc typ<)g:ra
pltica, estito snlli(lientemente ravoreddas C(•m 
a rednc~J.o na bxa. do papel tlc 6Z tcís a. ;;o e 
com" redul!ç5.o úe 75 "/ .. JlO'$ telegramrnas. 

A 2" pa,rLe da emenda não <.i tn.mbem o...:cei· 
üwd. 

A :redncção na taxa. post.1.l pa.r;L o.; jornaes 
e revistas não se explic:J. em .uma. quadt'<.\. 

em que lodos devem concol·ret• com a. s'tr. 
quota de s:tCl'ificios pa~3. attender ã. ~i
tun~.iio do Thesouro. Si o paiz c~tivesse em 
condições de boas ilnanc;as a commfssão uiio 
teria du vidn, em acceitar s.s emendas, qlle 
aprecia, as q'>.lMS en~erram ideias generúS~\s 
e qn~ se referem a uma instituição social. 
que e ~lll fecundo elemento ue PL'Ogresso e de 
ednc:tçao. 

Pi'esentement.e não e pos~i ••el. porém, 
fazer a conce;síio que a.s emendas encerram. 

Ao n. 10-Sup-prima.se o kerosene, cuja 
tax:1 j(l. foi reduzidil.. · 

Sala das sessões, -:!2 de ~utub~o de 1S9S.-
Lte,:;; Adotpho. 

A comruissã.o jt1lga prE'judicada a emenda. 
Aos arts. 19 e 20: 
Suvprimam-se rlo pt•imeíto as palavras-o> 

formic idas-as quaes serão inc1uidas no se
gundo.-"Hcinda G•ca1wua1'G,-.4.. Jionteneg1·o. 

A cornmi>são acceita •t emenda-os formi
ciflas são de gTande utiMD.de a nossa lavoura 
e em tCido o nosso interior. A reducção de 
50"/ .. e razoave!. 

Ao art. 21 accrescente-se: 
.A ugment:lndo o nu moro de escriptumrios 

e conferentes. elevaudo-lhes os vencimentos 
e determinando que as multas n..rrecadada~ 
re\·ertam excl usi vamen te p~ ra o T besouro K~~
cional.-.-tlcindo GtoanaiM·a.-A. '1loatenc!Jm. 

A commi~~ão julga a emenda acima pre
judicada p~lo que disse em outra. emenda re
ferente ao mesmo assumpto. Por outro lado 
nüo parece i~ commi5~ã.o que, havendo ainda 
um gran<le numero ele emprcgad•;JS ()/ldidos 
tenha o governo nccessitlade de augmeutar o 
pessoal das alfandegas . 

At'.dit ivo ao art. '!2: 
Fica. estendido ãs assncíaçlies commcrciaes 

o favor de que gus:t. a imprensll. Il:l.S taxas de 
cxpedl~.iio de telegrammus. 

Sala. uas sessões, 21 de outul1ro de 1896.
n~~a~·ino .1Jon:c il'o. 

A commissilo não }lóde a.cceitar a emenda. 
Repete aqui o que disse ~!O ~eu primeiro pa
recer. A re•1uc~;~u nas taxas telegr:l.[!lticas {!. 
imprenso, não importo. um favor ás emprez:\s 
jornalistic:ts, ê.u.ntes um serviço publico, pois 
~o?erno c: povo t.e~m necess'1dade de serem 
sempre informatio; de t,udo o que se p:tSS\ 
do notavcl JJOS Estados th Uniã.1. A excepçã•J 
1tberta il.s assClcíaçues commerciaes da ria. Jop;<tr 
n. ou tras exce~Jções e a Unüio não pMe d(·S· 
t:tlcal:' a ren•ltt. dos telcgraplto~ as q uaes inl~
lizmeu te :únda dão deficit . 

Accre;oontc·sc u.o ~rt. 22-pclas l'Cl1~'1.cç\ks 
cl.c jorn,ICS ou IJor seus agente;;, rcprescn.· 
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t~ntc~ ou corJ'Csp~) L!tlcntes .. (:c \·c·~tto c) _1;o!~ r 
1k .. '"}il'.S sct" inscriptn pfJ~ r·t~:jrE~et~ ··:a. 1 c,·:n,·_:;_.ao 
n~~ cst&Çã.o tclcgr?.~~1l i C3.. 

SY.Ia. <l<~ ::; scs;ücs, 24 õc outubro ti.c LSrlG .
J~~é ,1f.J1'ian~. 

.\. comm i~sii.o j ulg:~ qncl t.. r:J. tnc\1':>. :!~O 
pódc n.eccit.s.r :~ nmemt·. ~J) hom-aJ.1.o f.opyt?..\:1;) 
>Jor Perm-..mbut'li t:l(::.;:no com a. J·{·s~t·ic-:ao c:;. 
b.Ucleci('.:3. E!n gt~~-~~>J, ~~ rcô.<-~CQàO ~~.e um 
jot·n~l é con:~t~r. ui~A"!.. p01, v~'.;t·io::; i!uli,·iêuos o 
mu i t:I.S VCZQS s•Jll'rc cl!a. o.lter·<.çú~s l're 
IJ1l(:ll tC"S. da.hl o pr0.c;b.r-sc a etn::nr~'\ a. abu:;J~ 
:t n[LO ser que as rclk.cçõc3 estcja:n a commu· 
uicttr ús rcuartiçõcs tc!C!:r3.phlc.J.:; <~S ;:~Ltü · 
r.,.çiic:s havi (i".S em :;·.m pc:;<;Oil. l. A lei q~e l'e· 
.:u l~ ~ tra.usmis~i (l {los t~lei~·<1.mm:~~ p:~~·c 
Ímprcns' •• "[)01' inlct•me:.lio ti:..~. con~;;po:~· 
l,~: ~n te~ (~C jorn~-.c~ . (~ .. ~ g&r.:~:H-tc .. or·a. c. .. o~ l~ l· 
l' l~ito~ O H:',VOt"(~S d.H que {;OZ& a. itUtil"C:lt~~~; HUO 
wm provocado a.l;u.ws ~JZ t~o l' C.'la.m~.çü:l.;; e p~r 
isso Oiltcmlc :1. r.ommt.>~mo que nao ha. mo
tivos par~~ ~ltcrcll-~!. . 

c'lO :1-rt. 24- Sujlrima-so .- .4.. GtuuudJ:!ra . 
- .'L. JloHte-w;p·o. 

A Commis~1o coucortl:!. com a cmem.h ?..(!ima.. 
AOs o.rts. 25, 2õ c 27 - Supp1·ima.m-se.

L11i: .4.dvlpho. 

~im)Jliftcanno os calculos. A emenih1. 3.\êm 
d isto esLi pt·~'juüic:tth ern sua primeira. 
pa.r tc c qnl'.nto ti. seg:m!d:J. não póde Ecr ~v~cei
t ;t p:H' u:LO pt\i'CCer tl"gular annullar na lei. 
que vat' t ;.or· exrcuç·i'io vara o anno um3. d i,:po· 
:;iuilo que ~ta s 'n i!.o executad•.L este anr1o, o 
r1 ue éb.rio. logar a r es;.itui<.;.ões. · 
Suhstitua-s~ o :1.rt. 29 pelo sa;mintc: 
~i1o ú ~rmittida. a entl'Oila do.s mel'ca

dorhl ~. q na.ndo ~:e -vcu•ilique que o seu con
;;t:mo ê p:·oi•ibido no pa iz de ol'ig<:m. 

: Salt~ 1
1 i:!S s~sõe.-;, :?.I d.e outubro de 1896.

lll·icio Fill:~ . 

A emen.<ln. ncim:>. púuc ser acceita. Ellr.. 
exp1·ime :1. rnesm:~ itle:~ do artigo no projecto; 
n:a .. ~ p;1ra. que GÜ.iJ h~~j -l d;;vitl~s, pois põde. a. 
morea,!orJo. ser 1:ci l".t1 ~xpt·es.;:uncnte pl ra a 
expot•t;>çao c pot• t>~o nao t~r~m vs go\•ctuos 
JJ.~ t:·~0es onde ~ilo latdcad;).S, nl!cessidade 
de cst:ltelecer prollibic:ii.o cxpres~a pr-opüe a 
commiS$1iO que a. re•!o.cçii.o ca emenda. sej:t a 
se!!ninte: 

'E' ptohiuiJ;\ r. entl',ltla de mercado1•ias, 
qu,.ndo so ve1•ifique que o seu consumo não é 
permittido no ~ai :.: tle ol'igetn. 

Ao :n·t. :JO-Sup;>rim::-~e.-A. Ctcaa,tbcrnx . 
-A. Jf~ntc,.egro . 

,\ cummiE3ii.o niio c•.• llCOrti:~ com ;~ cmen1:.1. 
:\. commi~o uão póc.o conco:(h:· com a supr,, . E!!?. m:m6.:\ SU!Jjll'i:n1r uma oti~posição 

ft.tnu·,l''''' ~c·tma.. o~ ~ftrs· ·. "'-"· 9- "' ,, "-· -,. t'"·· · 1 · " ,~. " - ~' ., ~ " " qt:c, si e u ti o. i!t•1ustth\ n:wioua.l. ~omo 
ft·t·(mH:e a. '~rogas, a princ ipio> me•1i c:~;r.nn· meio de C•)mbaLer o estr<\ni(eirismo iudnst:'íal 
t.o~r·s activo3 c não ~t c:spcci<Liit::~/~c,s ph;trmi\· e;nt:·e nós, é lambem mo;·a lisadoru. e aca.u tli· 
o:\mticas. E' jltsto poi3 <t r ettuco;fi.O .j~i. P<~~" <~ !adora. dc.s d 'rdto; uos t:lbrico.ntes C!ltr~ngei
:.t.tencler a. swo!.c uas classes pobr~::;, J<\ p~n Ii"Js que mandam os s~::us productos aos nossos 
r,(:~nvolvot· ~ imluslri:;. pll:tl'lllR.Céutt-:<~ cn~ro mercados . 
n'•s . O :>.ugllloHtO s01)1'1:l drogas_ e,p!'!llCiptOs A oiisp~'sic:ão t!m questã:o tem npenas o in
medic.ounentosos <~ct\vo.; . quo s·J.o l:IC~eutos conveniente ;.Je não ~cr eHicaz. podenuo e;;sa~.; 
paru. <t.S rcc<;it(IS medica.s provocou J ust•.ls m:wcns serem imr,rcs.~a:; ·~ pre paradas entre 
('(:u:;ura.s e :\ comm issão rcduzb tlo. o:; bem nós, ma.ti nib só iss•• e m;lis ·~iticil cumo tn.m
pro~•·.c'•.Hll . .iil PM':t (~L VOI'(\Cer :is cbs.;;C!S 11cc: ~- b .m menos prov;wel 110r custar mui tu mais 
sit:t:k~s. jú. como meio ttü nmp:~.t~l' a iml.us:r1a C:l. I'O. 
J.l lw.rm:~ceuLica. entre HÔS. Em totl.o c;~o. quaudo5t•j;•m tlqui fabt•icruh s, 

1~0 art. 28-0nue se ·~ iz : -A-3 Íi'R.e<,,õcs me· o sã.c~ du:1do lucro à Í!lilU.';r.ria mtcioll~~ol c será. 
lli"ll'~; ol c 40 reiS lltlS i.'\X<1S SU periOl'(~ tl. 100 UllliL follto ti() U1(•llO~; p Ú •tL r emeSS:l.S ;J.I) eX· 
rói;:, di ga.-~c-Supm•iorP.s a 5~HJ rêis, etc.- terior. 
f. ,. /; . lclolt·ho . Art. :n . Depois d:~s paltwras- em c~so 

,\ comm i::;são nio concorda. com a erne!lda a. l(..rum a tax:> de cap~tazi::.> ser.i. l'Jspeosada 
acimo., pensa. que não lt:\ ra7.i'io pn.t·a. ••ppltca.r - accrescente-se : 
a. •lisl~Siçiio ~ qu~ .se ref~re <l.i.\Jlle,nd:~. a taxas I E~tá cn tendi<io !!UC esta. C.isposiçiío su é ap· 
supcl'lOre? a. . .,qo r~1s e de:xa de 1<.tzcl-o pa.ra plieavel ás merco.doria.~ quo !oram recebidas 
m; L!lX:lll m1enore~ ._ . . . o na Alt<~nd~c. ou em qualquer dependeucia 

A ttct.ual tltspostçao tem apenas o mtutto d~ sua,. pat'il. ~ rorma li!hl.des do despacho ou 
simplil1car o~ c.1.leulo;; -~ 11cve ser rr~ant,~a . qualquet· procedi:nent.o !isca.!, não sendo sn· 
S~a r-ed<t~ção e cl;1.l'o. c nau so prcolara. a uu- ,j eit:J.~ ;, ta::m de cap .tazins, <1S mercadorias 
Ylllas . que. li vrc3 e desem IJtJ.l'l!.~a.tlas tlo fisco ~obre 

Ao a.rt. ~8-Supprima·$e, scn•lo rev<o;rada agu:J., oo.iam desc;wregadas em qu~lquer c:~es 
•li~posic;ã.o i1!.entic::a. da lei vigentc. - .L Gua- ou pontes não per·tcucenu-s it Atra.núeg;t,t'..ahi 
HdJur (L - ,l. Jlontcnc[Jl'O. s igam dil•cc;amcntc pnm seu destino. 

A ementb nci ma nli.o l)Ü,le ser ncceiüt. O Sal:\ d:~ se.-;sões. 2.1 ,~e outul.Jt•o de lSOô.-
artigo como cstó. redigido só ter:·~ ' ' tLnta.gens "i dolpho Go1·do.-Gusil!~O God~y.-Costa. Ju· 
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Hi1J1·. - ( '·•.<c:111i1·o (/<~ P~ocl.o . - Jlo•·eim !ln. I X o § 2• 1~0 art .. 31. tli ;rJ.•se: 
.Sifnt.- Dl''''wdo ria Foa.<~ca .- Cincinai •· Jn;:t ituro Va(·,:~;nh::o do R lo lle Jii.-
B>·"-!J't. -Cc>al'io 3foii ~L 1 n~i J';) . . . ·,:. .. .. .. • • . • • .. • . . . • 1 6: 000~00() 

A. w mmis;,ão é de r- ;; i n:ii~: (Jiõ:> a e:nr:t;b. : Instmw) r, ,st:Jr tc:D . •. . • • •. •• . • 14 : 000~'000 
t'l.CÍ ID:t é desnt).c(~s~a rk'~ .· ::::.~ ~ ~"~ou~rinn. qu0 ! E n.~creSCP!ltc-se : 
.alia cot.l"<~g"t~ é?. : ~ ,<la _.lei. _P<t~:;~ ~] tte cu~n~i:;nal;"· l A.c;v.lemi:; ):;;.:·ion<'.l lie Mccicin<~ . 
n o or().,ntebc" . _. s. n,,o. e. " comm . -,LO te.n S:lla ,]:·;~ ~P,,ciF:;. 21 l'.e outubro 

. yecews que Y.a c lla. ;.~ t ~_lu ;; • t · i\. dH'e ! ~, ~ ~ (~ lJu:-En.· Sc·r:. .. ·r:lr:!:'o Corr~:a. 

4 :00()$0u) 
de l S!.Jô.-

·•t·:1·l Gs em le! e em Yt;-tuuc de conL:'<'ew~. 
::- .o · · - l · t 1· d .\ C'.O:nmb-sã:J é r .e Opiniiiv quP S!- jJ. ~~CCeit:' 

A <-ispo;;u;<~.n \ o pt'oJee "· ( tzen ° _(} ~10 om & ~lllt>1Hl:l. . .\ Ac:v~emia .te Medici.ns. prest~ 
cnso :t l ~um :L U1X~o de ' '" !J<l r.: :7.J~~ ~c~·" ,._ ,.,pen·. "r:tnc]e~ serviç:o:: e teve sempl'e um ~.uxiiitJ . 
&v!•t, n:to <1uer dtzer que se ;; p p i H)Il '.l r-;;~:~ i~ ,- . . • · . . . . . _ 
ta.x:~ a noYos C<~ !;O~, qae ~e :~.p;:> : ique ;~ ,\es-. 1 Nu.o c JUs -c• ~UilPJ'lJ!lll-o :~ uma mstttmc;;Jo 
p3.clt\l~ HovO$. que a ell:•. n.t,·, c . .;tiio s•:jeit<:•s . que tantos ~or~tços ten; prest.~do. 
cnmo por cxempl.J. o; ;'esp:tchos ~ohre :1 ~1111., I :~ o~rnm!~.<::o _Pt_'opon. porem. que em vez 
m:;s ;;im !]Ue o ~"0\·.-rno nii.•• dl~pe!L"ar<• 

1 

de J_nsututo \-aeCJ moo 10:000$000. 
nun~~. :1. colwanc;.'1 de:;~as t••X<h' no:: t:::\~ •:a.: pr,.. D1g:~ -se : 
vi:<tos em lei A c•-,m mi;;S<i.v pen,;a.pois, que a. Iustitufo p~~teur. 8:000$000 . 
emenda deve ~c:.r recu.-aC.:1. j A. t "" ~ ., · ' d. 

o a.1· • v~, :::s: ·> '~ (Hlh e 1z : 

Sub~tiiua.-s~ o § _4" d.J :~rt . 3·?. pêlo SE'guintt": ., O Est'l:ln q11e urohibir 011 tiver lY'ohi b'rto ,, 
-Os cnn(·e~~lOtl? ... rtc.:S, a.gentc..~s ou r~ prc.~s(: tl· ., .1• i -1 .... • 1 . ~ ·~ .. ~ ' '"· 1 ~ : 
•·•n•~- "· , lotet··n- e~·" lu··cs ou l'•u··,;,.; l'''e- >e ... • ~de Jl,he.te., do .oteu~-M~:lP.s .. ente-s •. .... -= {:,,..., 1''" . ..... . ,, .. --~· .. " o t' . l' " l'd b l' 1 te . o 
que est.iverem <' lli exe.mçi'io, se\ po<1.erii,.. n·n- CJ.t~e ·"'~ .:-·,.o 1 0 ou a o 1r o .. r Jas -
d b·!• • · , , 1 .. ~·~ •• ,. , .. pro I m:tJ~ com,. r~t .t. 
er 1 ; 'etes, .tnnunc-~.::_: '' Oce~1,·~: , ,.z~1 ,, .• . • Ao :1.rt. § 1•. lettra b. em vez de-eleva;· 

pi~;::;m":l.. t~r <~:!e0~1", ou lh. r lpt.llr_10 p .• ta a l'Ut. c:m"5n ;w dob-(1 da acLu·• J - <lt. " '' -"e-
l ·-l (:""'PJ~t1to ~o· pl .. ú 'fllanos n,..~ t;\. C'' P ' t~l IJ::\.- \ .L (.li co'" .;, 
! . .,:••·• v . " . , .-v' · - . · • ·• · - · ' . ele·.-al' r,. ~ua caun[o do m:1.is de -o "/ d· 

::.'~tndo :l.HteClJXl/'amPtrte o l:npostll de 2 % 1 a~tu~ 1 - ' <> " · L 
SObre :•. e m iS>ii.O d.:l.S [o;.t.eri;~~- OU SCl'i.eS de lo· " "' • 
teria, re!!btra.ndo n:> fis·:a.lisz.,:;o os .:or.t!':;.- Stt.l:t da.s ~cs.:õcs. ~1 de outubro de 1896.-
ctos e ,-, iitnns :tpprOY(\;los e e.epo~!U>nr',o no A. iJ:Io··eircl rla SihcL 
The>ou~-o Fc!tera.l c.:p.,lic~>s ou _dinheiro no . :\ commiss;io accei ta. a pr imeira. p:wt.e da 
,_alor ll:e ·10 :00iJ8 p~·t·e. 3 ~xti·;t;.~_ç: ... o '!:~s ,lote- cmcnd<~- l:m Estado p6dP- ter prohibitlo 1-:>
rw.~ cnr~ sorte g-!'3n~,e tvl: are 40 :000:).'. o_u r.erla.~ e não t ·•r P!'Oh!bi''o a v<>nda rle bi
fazcnoo deposito r~e {)!) :Oo~,.; na " 'r:,:m~ esper::<> 1het· se n::\o é justo que t::nlla dil·oito i~ 
pa.r;• ~er .. m o'er extra.hlt'~l.:; lotert:\s r.e sorte quot.:J. de. que trnt:~ o :wt . ;jz _ 
maior de :30:000:)00!). Qu:wto i segnnrl:l pm·te :1. C t):nmi~io niiQ 

4 "/o :s:o'•re u ç:1-pitn.l rl.e l'lt~1·ias ou $eríe.s de ac<·eita. Elln. j nl~a rtue de,·e cercar o actu:tl 
loteri:;. cujos cont.r;~cto;; nãv c:;tiv~rem em contt-acto de toda.s as ca.ut!;la.s. 
exploraç:to na d:mt t'.e:;t& lei- Ao n. 9 1ln § 2. do :nt. :12: - Em vez de-

S:.tl:L d:.s ses~ões, 24 (,~ nut ubro de JSGG.- Lyceo do Rio Grande do Nort<l, (!1l e não 
Jose Jlaria;to. exista. •l iga.·se: - Ath•meo do Rio Grande 

do Norte . 
A emend:~ a.:;ima. não pod.e ser c.·::~eit:l. . Ell:1 Sa l:t 1las sessões. 20 de outub1·o de ISSG.-

vir i:J. :l.br·ir a llOl' ta •~ nm sem HUmero <te liJ· Pcdo:o Vclh.o .-Ta~at;cs de Lyra . 
tet•i:;s ~\S i.;t<lu :~es sem <ts v;:n t:·.~ens e o;; onus 
que d.ecol·;.·em do ·a·.; tu~; ! ('Oilt;'?.dC> . A~ lote- A comm;ssã.o nada. tom :~ objectal' e pemw. 
ri.-:; tedet·ct~s tecm o imposto t\e 2 "/v ma.s teem que :1 emonoia •.leve ser acceita. 
umaquoW. dc bP.nefieb ele\3-f .. a. - tJ U~,m que Pn.;.•J.:>cct•escental'ao §2" do a.r i. 32:-A 
não teem_ ;:.s Ioteri\'se~t::du~c~. 9 que ~ justo sobra de S:OOO$ verific?.da. pela Commissiio 
f:tzer-se_lOl o que lez :~ comm~ss:w. eqUJp.tr;m de Orçamento .. na. distribuição da verl.n~ rc· 
o.s lotel·ta:; e>L:l.d u<.~s. extra.h,l: ... 'l.." pelo a.::tu::t.l • spectiva. contorme o substitutivo Glicerio. 
c ::mtr:~.c~nte <ls lot~rw.~ cst.'l.r,uae,: que lcN m será a pplic.'\d;J. a.o Lyceo do Vetel'inaria c 
r~xtr;'>llHJ.(IS JlOl' p:wtl<:ul:~':es,,:l:l:;d.e que tenham Agrouomia de Pelotas . 
o mesmo plano e oJl'e1·eç:.:.m :{os ga.r!>llt:a.s pre- • , .- " . . . _ 
cbas p3.r<o assegurar 0 pa.g:~.~ent!:l do;:; l?re- ~~la d(l.S se~ -1 de o~tub1 o de 18.~~ -. 
m ios e 0.o imposto. TtH1o o 1113-t ~ e des~ru tr o Pult~ ~.a- Rocha • .iJI.,rç, •. l Escoba.r.-Oa~~"''lO 
que ~ti\ feito. priv3.n<l.o o Thcsouro ·~c uma <lo ~\ ,,,cm~enN. . 
rent:a ~xulta.d.:t.. e um sel!l n umero de io,;:ti- ~ Nii.o existindo a sobra em qu~tão a. com· 
tu i ~ões uteis t.los recursos c.le que preci~m mis~ t: de pa.rocer que a. emenda. seja rc-
J?M'a \' i ver e que a Uniõ.o ni!.o Lhes púue ctl.r. cusada . · 
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Ao r.rt. 31 § i" :-S:.lbstitnn,-se o n. 5 po:o 
seguinte : 

A commissüo não vu l'U.7.i:í.o pal'il. :1 sup~res
sU.o do a.rt.lgo em q ue9t;io. Kilo concoJ•rh, ))f.:Ís, 

A lo d ..,r lh' D d '">O·O",.''·""O com a cmontia.. -sy a 'e rce esamp:w<:. a. - vo~::;·;u p · l ~ 1 ·' •t l 
A 1 S r · c til· -.~: 0011· •. 000 rescntemr!n~e na a •. <LUl cga. u:l. capt_ :1. 

;,y O • ~tuz, em .ae ·e .. •·· >. -~ I co:no nas dem;u.;; a.lran11egas, as conferenc1as 
S<~l<L das sess~e;;. ~1 ele out.abro de JSV6.-~ sii.o reit.a.s por empr_eg:;,dÕs dcsignatlo3 pe!-;)S 

r'rrpa~i~~o d~ :S iqtwim. mspcctore.>. O ~~r-tJgo enccrr:J. aprnas um 
. _ _ . 1 p0:1t0 tlOVO, que C il. extincçào da classe dO.> 

A Comnl1ssao nao po:,e concorcl&r com esb.1 conferente:.;. 
emend~\ ., ,\. commisõiio ~;n.bc qne o se•'viço de ·confe· 

o As~.'lO d.a yelhice _Desam\Xl..r3.d3. G mn J.os renoes e i_rnportan.tc, m:ls não vê l'UZão para 
r:,sylos que m3.1S serVlç:os presta:~ esw. Caoi- que con;;t1tu:1.•n eU~::,; c1a.:;se a pa.rte. O con
t<ü ;'6 u un1co asylo de.:;te genero no p3.iZ. e cur·so de cnn.ferent.es e o mesmo do de l'" es
scnllo Minas um Esm.rio rico. tcmlo ta.rulJc,m cripturarios, c estcB teem como promoçfto 
n. su:~. quot~ de 4U:001)8, póde muito be;n natUL·d o logm• de conferente, o que prom 
;•restar :wxilio ~o ,\sylo s. Lui;-., 0111 C?,c~h:i. que os 1··• es-:rlptur<t:·lo.~ pod.·~m desomp~nl.mr 
.;.ctrt'S\:e '1 tte o Asylu da. VelhLee Des:~ll11 •ilr<l.~t;:l. • s;;as Cunc~·õtY;. 
r-sLêYa no go:;o de um ~'.ux.ito de 3v:uou::;, jú Des h~ que o numero de confm'ente;; nií.o 
l't!<'lmd" a :d:OOO!)IJlJU. · 1 pMe sr.r tão an1lt:>do que só elks possa.m 

SupDrim:l·Se 0 art. 2:4. por não tel' 0 Con· Ltzer •·S con!e!·enci:J_~. desde que outr..s em· 
,.,. .. , .... 0" ca111peten,..1·, 1 .~ t·"; ~1;,1 • ..,,. .,"1·r.". de Jl1'eg·ados. sem merecunento, p:.x.len .• l 501' no-
~ li.;.,:-;, V (OI , (_-.., (.1'.1 OI"'"' <.'In l.c.. .. 1 > o~.'J . 1 i l , - • 
co.tninho.:; de !'erro, como o o.elibero tt mau; cte i!1 ~?~ u;; e_ ( ~ser:lp1~1l.Hl~.e~~a.s tun~?-o~s, e prr:,-
unv·~ n'z esr,?, C<;.ma.ra 11:;. presente sessiio I.;IL•el. par~ ti_:It,or,nll"tü" J.o se1 >Iço, estab"" · 

~ . · lec:·e a P.X.C~pça.o em regt'<~. 
Sala d~•~ se:.;su~s. 22 11e outubro de l SüG.- A comrniss,·to nii.t> concorda com a emen·la.. 

Ad()/plw Gonlo. O at·tig-o como c:stú, regulai·isa o !:ierviço e se 
A Commissiio niio .:1.cceil3. a emeEda.. Sem k~.duzirâ.emiJ1'eve tempo em real economi:~. 

,Juvida. que o Congt•es:;o m'io tem eompetencia, .\o 11. :17-Em vez de-5erã feita-diga-se: 
oa ~1ntes não e sua, ~.~tt1·ibai,~üo ta.ze~· t3,1'd3rs }JOtlerà s~~r i'cita, 
~~c"~s.·tr:,:--l~s de ,l~no; n~as, .s~nr!o, ~ P?iit,ic_a ,, Sa. b_das Y':;.,.;;Jes. 21 de outubro de lS9G.-
' C~oJOiuca: tle s. t ,~ com:petcncH e .~cw o o Ex.- FrmlCI-'1.'0 1 0, ,,.a. . 
~:,e;rtt\'1), uao se node neg"r-l:te o d11·ei r,o de · 
:ll t.orar ·esta o-u ·(;.quella ttxa. com 0 intuito i A c:.:>mmis;;~o :lcceitc\ ?- emen'1a. _ qu~ par~ce 
rll;tm·min:~tlO. A emendn, C<HEign~> \lllltL pmd- i scl' ele l'ed:.cçao, pelo fô.cto de DttO ~u exttn
r.letd:~ gun vem onL auxilio dd uos:;o ~tssu:·ar i ~t1:r_._ , ~i~,.· p 1~0~pto, o~. ae_tu.ao.;; confercrltes, 
~~ ~.;;pe~taluH~nr.c do a.::;sucttt· exporm' l•> para 0 l:U.JO" u,H:Jto, -=>·•.o manutdo~. 
e·•,rt>n;.;elro. Com ella, si lucr~• o :·:st~du <lil :\.rt. :37 .-Suppt·ir;;n,-se- L '( i:: Adolpho. 
P~rnambnco, ltwra t<1mbcm a Un1a.o ~u- ·\Comttü~'-'ilOJ'Lll· ·:~'.' l'E'J.udic.>d<~c'taemendo. 
··l'l"ll''' l>l1o o- pt·u·'tt~ l u" tio IJ'I.'Z "·•·•ttt ' ll · ' · "' ' · , 
- • · •· · l "' u v • ·' · . ' · • '"·"' L - li. vista. 1l" que dis.,e ja s· bre o u•ras emendas 
::-nl? i,l.;t ya.Jore:.; que U~\'Clll_ emrat• )l~lr~l. ~I que ::e l"elez·üun úO rn~sn~o as:;u~pto. 
t·.:·;i.'f.ll na ~u;~ h~1.bn~t~ e<.:OilOil\tca, o ·~~s:m, e 
qtlr:S:(o lt;'-l'illonico;;os i:.t~ress(:;; d;t üuiüocl Art:";. :~,;e 37.-:::nppl'irllam-se.-A.iân.~!o 
''.o.:; EsLrttlr;.s. 1 Gw.t;iaiH!?"·! .-.tag(l.<I•.J Jio.Uc;iei/l'O, 

A:. art. :30 : ' A Comm íssãu jul~ .. ~ pr•e.i udieu1b a. emenda. 
'\. , . , t _ 1 · .. d· , , ·d , l :<cttno.. Ell:t pre~upõe a u.cccit:L.,:ã.o uc um•t 

-~ c~~.75~"U,,.e 5~: L~~?~:, :l. po.,aHa -OI eJ,l! emenda Llos me.;rnos autores, que a. Commis-
d ·' c.elu.,acJ .. , tiSc;:J.wS. : são nf'w a.ccei tou. 

s ~ R. -Sal~ d;~s ses3õe;, 2l de ontttl.>ro tlc ; Pen::•l. p:.,rem. a Comm:::;sfl'o que, si a ca.-
18\JG.-.l. ,1. Nâ?:a.. . 1 mn;-r1. ac.~eit:"r a outr;> e:J:enda., esta deve sef 

.-\ Commissão niio p::•de aecr.: ta.r ;~ emend<t : acc::Lt.<. 
ac1m:t. : Ao :wt. 31>. Sul1stitu;.;.-;,c- Ficam sujeitos 

O Guv-erno não ini'ormou 3. cotnmis~:1.o S•)bre ·no sell•J 1c ,crll.l, peLe 1vt'cu:1 út:Jcio.r·adO:t UC~.S 
a ncc~~siúado de a.ugmento Lle 1 ,es~oal á,; de- : l~is e regut;'m"nto~ em vigm· •. todos os titul:J~, 
leg:.tcms e p01• isso u. Cummis;Lo ni~o põde rhr i l~TM<L~. s;I(!UC:S: \'ates, con11ecuu.:ntos de pr:J.
o sea :tssentimento a emendt~ do il!ustre : ças, lH'ucut·açucs, cuutra.ccos ou quaesquer 
de1mta.du pela B~thin.. i docu~t:Llto~ jn_dicia.e:>. inclusiYe actas _tle co~·· 

.. . , . • " I por<\~'ue:; e soc1eda.des,ate. que tendo s1do orl-
.Supi11 Hn<l.·~e o art. u7 • 1 ginad.,.s em am l~stad.o ou uu Distt·icto Federi1l 
Sala tlas sessões, 21 de outuhro de 1896.-; di::V:;tn ter e1f.'ltu leg.Jl fóra d(' 5Ull cil'cum-

FI'<lH.;i~co To~entü~o .-B,·icio Filho.- Paul~l scrip>;à.O ou que poss~ú: ou deva:u ~e:· :J.cc:eüus 
Ramo~. i e julgados perante autoridade de !Uro ,iu...tü.:lal 
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ou auministrativo estranho a ello. como o 
fede1•o.l, ou c1e outro Estado, no pa.iz ou ft.ira. 
oellc . 

scnL~o amortir.ada •l uivida. ltyiJotllccaria res
~ecttVIL 

Ao pa.ragrc.pho unico.-Substi tna- se o final 
de~de as pal:wra.5- quando a. rede, et~, etc. 
pbr estas-ou. 110. Capital F·:: rlet·:,l. 

Sa~a cl:~.s :;c2G .~eouts ,ued orsseü bl8S6.
Julio Sw1tos. 

:\. commissiio nil.o ac~eita a emcn.Ja . Em SU<\ 
;•rlmei:·n prtrte ella quer d::.r uma gn.rantl;\ 

Sa la. 1la.s sessües, :l6 •ie outuln•o de ISDG. - em ouro il. ~:nissüo, emi::si'to que uo entanto 
· Jolio Sa;tlO$. tmtud~l recolllCl' Otl resgatar na. Sc!junil.a 

. -,_,. .• ,.... .. ' . ~ '" ·' !Kll' t.e . Qu:J.t o it:tuito rl ;l. garanti ::~. 1 EstabP.· 
A Co,11ffiboctO ~~.c.~t"\ a crne.l• .:1. P.,n,~ qu. lecet· notas d~ -.-a.lor· ouro no naiz? mas então 

ella ftt•ma a ver;lade;:•a uout: il!?. sobr·e sello p Ira \tue manJa.l- :~s r esg:-1-i.u· 1 E' ma.i~ 1,a. 
fedeml e estadn:\1. I ~ural e ac:ceitavel a tdé!l. do projecto que 

A:rt . 39-SnJ.J cl'-'im":.;c. m;LrH.l.n. :!~lplicar os 4 •; .• ;J. ,; r .!sgate da emi~ã.o. 

S"· ~ \l~- ons=\J-"-" '-'1 ,;C fJtlt· u~"'- • tl" Js"6 _ A segun\l~ p:trte à:l emenue torna O l'!'S· ... oll." ·(.w., ~ ....... ~~. - "'· , u .. .., J ..... .J • , ~ t l 1- · t - , 
Cassiana rio Nasd Ínc;1 to.-Jim·c!!t E$coba,·.- ga.te ae;:-~n•:eu e c •~ 1qUH aç:to <.:<:_:: <:~pres-
n,·icio Fi!-ho. - Pin!o '"~ Roc!. t<·. 1.1mo:; tCit.o:> })(!lo Banco, o r!ue nao e JUSf.<?. 

Es~es emprest1mos e:;tab~lecc·ram u m morJO 
A mo.ioria. G.a. Cornm ls&"lo não cO:lC.)l'ci3. com de p?.ga.rneato e nii.o parece razo:wel ü. com-

3. supp1·c5~o cl.o <>-r tlgo em que.;tii.o, e;o sua mis:>:lo que o resgate cld emi~são tlque depeu
toi.<üil'b.de. A primeil':t parte (.e.;Ec ;~1·tigo. re- dcllte dos limites do prazo da a.morLis1çfw dos 
ferente aos 40.000:0 O.S, j a t~ CommL>s;.io 11eu mesmos emprestimos. 
pa:·ecer sobre a ernenG.a ca.:;~miro dB. Rocha. , 41 t ·1 
m~.nda.ndo·:~ substituir . Sob~·e :.1. segund.:\ 1J:l.rte Ao ar . . -Accrescen c- se- pa.r a.grap 10 

r .,; _.,, ,, . · .. ~... eU unk-o- 0 imposto de s~llo arrecadado ou que 
entcn •0 a rn~·:?~ "' u". Lornmcs~J. ' que · a (l.i:!tl tt o for l>elo Conselho da Iotenfienei:l 
deve ser m:mclü,~. ~fauici pal da C<\pit;· .. t Federal, será in:;cripto 

O Gove•·no :>, solicitou da Commissão como. co:no renda 1h Uniiio e recolhido ao Tlte· 
medida. n eees;;."..l'Í:>. c complemen•ar ao l)eu i souro Federal; devendo sel' sUO:ltitu it1o }JOr 
pl~.no tl.n~:lceil'O no actu:~lmome:tto. A maio- sello fedet•a.l conforme &s lei> em >igol', o 
ria da. Commissilo _e IJ')iS, de Jl:"'\!c~r que a sello muuicipal existente, ticando nullas e sem 
emend<> .. S€'je. r ccns>u1:>. ell'eit o as lei~ e reg-ulamentos municip:\es 

E~!EXD.\. 

A lcttra.IJ) llO n. 2, :'..l't. 39- Sctbstitna-se 
p31o ,c;(~~t.ün te.--<lo j tn•J c~e 7 ''/ .. , :·; 1'/u coat.i· 
nu:trii.o :~ 1Xll·Lcnce1' :w B:~.n·~o <b Ropublica. 
e 4. "/.. S(.l'iío:l r0 11 a i 1l0~ á (l.moni;.K!.ç:ã.o c re
colhÍI:(•S <'.~ Thc•.--'JUN FCo!'.O'<'.l. p.:~;·a .::ora elles 
o GoYcrno ope;·:~r o rc.:;g:~.tc dos respecth·os 
bilhete~. 

sobr e esse imposto. 
Saladas.scsslíes, :;r. de outubro de 1890 .

Ju/io S.-l ;~tos . 

A commissão não ac~ei t~ a emenda. Umn. 
das ca.usn.s que m t\ÍS <lirect<>mentc tem coll· 
tríbtlido palõ.\ :t diminu!ç,ão da r en1l:L do sello 
siio o,; :Llmso~, que se tee:11 dado entre (l. 
compt':t.ench\ dos Est;1.1.los c das municipnli· 
dade~ e o d<t Ur: ii.ío soh1·e o s~llo. ~'o enl(l.nto 
o a1·tig-o r.h\ Comti tu iç.ií.o e clnrissimo. Os E.s· 
ta1lO$ teem npen"s o (lirei to do sello sol.lrc 

S1d:t. !hs Sl.'-'~'Je3, :!i t:e outubro de 189J.- nct.os ou pavais exclusivamente d{} sun eco-
l 'adtm S allcs. nomia. intHraa. 

A Commissãl) nõ.o t.cccit:. :\ cmenti<t. 
A Commis;üo pond.crJ. 1J ne os pl'Opl·ios S(l.ldos 

d.o Tllesouro são C.eJ.Josit:tdo-:; :i. sua cunta no 
Banco da. Republic..1., e não h:?. razão par;~. 
que o.s 4 "/o deixem de ser ent1·egues ao 
banco que deverô.i set• o encarrega·l.o da ope· 
ra.~ão do resgate p~lo proprio Governo. 

Art. 39 n . 11 - di~-se - do Jnro tlc 
7 •;,, 3 "/ .. continuarão a pertencet' ao B:~.nco 
e 4 "/n serito convertidos em l~tro de c>n:·o e 
recolhidos ao T!lesouro p:1ra reibrco cl:\ ga
rantia da:; cmissõe.> fei tas scol>re"' J'e.>i_)on~ 
bilidõl.de do Go~·erno. 

Accr escente-e:e art. 30- ll c) - Far-se-ha. o 
rccolhi.mento da e!nissão provenie-u~ d<\ 
convers::ío dos lionus a propor·çito que for 

Tod<tS as ve:~:es q uc o acto cn~Cl'i':l em si 
rela.çií.o ue E;t:1dos elle õeve ficar sujeito 3.0 
sello federal, que vem dar (l.O a.cto o C(l.l'i\ctel' 
•le que somos uma. ferlet·ação, cujos elos são 
exp:•esso> no ClSO o~curren te pelo ~ello, que 
vae dar iorça ao acto emanado de um Estado 
p:u·a. que possa ter execução em outro Estado. 

Fôm disto, parece ú, commissib que ba o. 
a.narchia e a. rupt ura dos laço,; de uo iio en
tro os E5til.üo,;. A~~im pensrmrlo reconhece n. 
commis;;ão que uilo se pó!le tocln.via negn.r :is 
mun icip:tlid:ttlC5 pat·a adosde seu oxpc1liento 
o sello que cn•.:1rem. como pRm c1;; Es!.ct\lo, o 
sello p:~l'.l a c tOS de SU!I CCO!JOill ia I O I OL'Illl, p o l' 
is:>o et!tendo que a e:nenth :leve SOl' rccu~;~\ua. 

Ao n. 43- ll.ccrcsceni.o-se : - bcm como 
para rest itu ição d<1 difl'crcnça llo I "/n. qu~ 
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foi tõobrarlo a mais em 1895. no imno~to de 
:!. l/2"/ .. sobre divit.lendos (j_W;) o CÕngre~so 
YOtou p:.ra. aqueUe exercício. 

s~la das sessões. 22 de outubro de 1890.-
J,~Hra J:D~ller. · 

A Commissão de Orçam~nto é de lJarecer 
flue õt'ja. acceit.a a. emenda acima. Ja o anno 
passsdo deu um parecer affit'ffi!Wdo que o 
imposto era ile 2 li2 "/_, e não 3 I fZ "i .. como 
veiu publicado, e qne a re~tit.ui~~lo era de 
üireito devida aos bancos que pagil.r<~.m m:l.i::; 
•lo que deviam p:1.g:ar. 

Art. 4.§. Diga-se-desde já, e substitu'"~m-se 
os ptilo:vras-~ capitues dos Est:J.cl.os-].nlits 
~eguintes: e demais cidades da B.epulJlica. 

SaL\ das sessões, 2'2 de outub±·o <'.e l8g6. 
-Lau;-o ili'illfw.-Pada R.conos.-Frcmci.··co 
Tolcntino .-EmUio Btti•Jt. 

A Commissão· não pó·!e 3-cceitar a emenda 
nos termos em que esta redigida. A pre
sente lei consagra a isenção par·a. os m~~
terl::.es desti11ados ao saneamento (]as ca.· 
pit:tes. Por outroJado, ja .ha nu lei isenção 
para os ma.te1•ia.es destinados ~t obras ~m
prebenrlidas llela.s <tdmiuistra~<ues dosE~tados 
e por isso julga a Commissão que a emenda 
de\'C ser recusada. A Gnião vive quasi 
exclusivamente do imposto de importação, 
r1ue não póde e não de,·e ser destàlcado. 

An. 47.- Substim?.·se pelo seguinte:-E' 
fl governo autori.s(tdo a. m...'l.ndar cunh&~ no es
t:~\Jelccimenio moneta.rio do <'.Stl'angeiro que 
Emiores v<tnta.g-ens offm•ecer. lO. 000: OOOS ~m 
moerias de nickel de IO'l réis. p<u•a. supprir 
:~ d(!l'icicnd:~ d:J. moe.Ja. de t-roco l1!)S <liYer~o~ 
EJt.'\d()S ll:\ União.-Lui:; .·1dolpho. 

A eme~da. supri\ não póde Sf':' ~ccril~, 
po-.·que o governo tem "'Ca.~~ da ~lo~d<•,. <)ade 
;1 cnuh<1.gt~m púde ser !eita em condiçcGes d~ 
att~ndcr ~L~ necc;sidades do paiz. 

Por o;Jtro bdo <) Sllf'pl·imenlo de moa 1~.:; de 
nicl:;:el esti pl'OVidenci:l.do de modo convü· 
niente r.a. actu:J.l lei de receita. 

... <\o ~1·t. 50 Sur)In•itna·s::. 
S. R.-S'ala. ,:.:,~s SCS3Õcs, 2! ele onf.uln•o t',c 

!8()5.-J. A. 1Ycio!l. 

A Commis,iío l'.e 01•ca.mento em stl:!. ma.i.o
ria é r'í.e O'[liniii.o que seja. r>.o:~ita. a. emen0.a tlo 
Sl'. Dl'!inttê.(.•) Nci,·a. O sofljo não é inherente 
tto exti·~icio o :;;jn1 p .... p?~tcnte c sin1 ao postoT 
r3.z(i.~, pesr({tlo o olllci:d nunc~ o perC.c_ •Isso e 
jn.st<~ e~m•Iwn3:J.câo ti.ad.·•. pela. lei a. rtuem. 
q~::ll•tue:· quú seja. o $Je:•viço em que e·>toj:>.., 
qtmlrtllci· r1uc ~ejE. o m<1.nt:a.tt' que exerça, 
em c,;:;) \lc gncl'l'a. tom eomo )lrin\'.ipa.l (c\"er 
e 1na'o1~ hOllj.'!l L't~ !'eJJdG.l1 a, p:ür~~t. 

AO <.:'t.. 50 :-Snl)3tit.u:~.-se : - Os officia.es 
do cxoreito ou O.a. ::.1·marl.a. oft'ccth·o; ou rciol'
ma.t'los. no excrcicio il.e Jn:l.nda.tos popnhl'es 
não pcC..orão a.ccumul"r Ycncimento algum 
m ilib1' nem mesmo o .;,;olt'-o t'.e sua ]Xl-tente. 

S:J:~ dJ.s s~:;si:ks, '27 l',c outub1•o C<e 189S .
Barbosa LimC!. 

A em~mh :;ciln:t está prejudicacb ã .-ista. 
ÓJ) <tne rUs~e ~" couuuissã.o ent fJULl'" emenda 
referente a. est.c <.s5ampto. 

Ao art. '50 :-;o.ccres~cnte-oe :- t:1.m:ante as 
sess~es. 

s~.1a. rt~s se53Ge::;, 21 (l.e outubro tte 189Ci .
Paula Ramos.-F. Tolentino. 

A Commi~s~o íle Or~a.mento julga prejml'· 
cada a presente cmend.a.. 
~ra se1· collocar1a onde lhe convier : 
At•t. Fica o Governo autorisado a f<,Zet• 

nma. t•ed.nc~üo ele 2 ·•í. uté 30 "/,sobre os 
imposr.ns do i mpori.a<;ão. q uc fé•rem pagos Nn 
Ollc'O. ca.kuta.dos e~t~:~ ftO c:tmbio do dia. 

§ L." A po':~eTLtl~g~:m de rcd u'\çã•J sm·i pro· 
pcwcional <: p;·ogros~iva n1t rniio clir·oer.a da. 
<:•le\·a-;ií.o. qn.: t<w tc:mb n. l.-txa <::tmbia! c do 
c,)ni'ul'lllíd:<dc <:um uma t:.h~!la.. que sc\'ÍL o:·
!!:lni~ntln. i(\n•\JU~Il \'lsta Uuast:t~~t~ c~xtm~nu.s 
Jc ea.mhío dt; 8 até 27 dinheiros. 

§ 2.·' ,\$ tli1Icrcnçn.s prove:n\cntcs rlc.sst;.; 
:lb~ti!tlC;Jim !;Obro a rcc;::i:n s~.r:Io lcv:u\a~ il. 

Snpprima-.>e 0 :~rt. 49, por desnece..;sario. conta da. ,·cr-ha-Di!fet•cnç~s tlo ca.mbio-du-
ra.n te o exerci cio. 

S<>la da.s Z9Ssõos. 2.! de o;,üubro de JSIIC•.- ~P. o O Govrorno suspenderá o a m(l(1.ifici\r3. 
Ca.<.~iaan do .i.Vasci,;w•Jio.-J[.wçrtl Escobm·.- a tabdb> d't~ t•~xas de abatimento confo1·me 
l'in;o dct Rocha.-Fonscca G"ima.r<<cs. as exigcnéi;).S do serviço de a.rrc:cll-duç:1o. 

A emenda. acima. ne,'e ~er acceib .. Reat- S:<lll$ das sc;sões, 26 de outubr,) de lS9ô.-
mente, o governo pô<1e effectuar truta.dos de julio ~:antos. 
cammerc!o e ~~.ieitnl-os m! _,-e(c>·earlmn ilo A cmcn:h cumo est<1 redi..,.idn n:ío póde ser 
Cong~esso. E. :sso exactamente que encerra acceit.a. " 
o art1go do pro]ecto. · 

1 · 1 49 · s · t G O§ I" r1ovi:1 dizer: a porcentagem de rc-
l : 0 ;1.r· ... · .- lliJJll'Una-~c.- '· · ua.nu.- \r.ucçll.o será ll(l. raz~~J dirccta etc .• senuo de
~a,·a.-.L .1IonlaM{liO. 1nais ~\S p;J.la.v-ra.s proporcionat e p>·agressit·a 

A <'<lrHIHi:;!:ã.o a.ceeir.a. a sup;Jre.ssib !lo 1n'- da emend:l, :~11l ínclnídas Pül' equívoco. 
1 .i~n c:m 'l~ll'S\.Ü.O. I!L)I\formc • .i;\. o c~eclaNU es- Nii~ l~a. duvida que <ts _.?mend?-$ en('hcram 
í:LJI''" JWPJIHli,•:i.<li'. a cmetJon.. HIUi11de:L que a. comiUI$S<IO t.cr1a prazel' em 
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acccila.r, se nã.o fiira. a sua opinião a respeito olh:w paro. a. Inglaterra. que mantém o se\l 
dn. (~mondadu Sr. Cincinaw Bragn., qnc sere- pod~rio, a. supe r·ioridade de seu commercio, 
fere ao imposw om o:u·o. julg:mJo-n por · pel::. r,wc:t (jUe lhe :>.•h·em •le su~ colossal ma
isso pr<'jurl. icad;t . .

1 
rinlt:~ nu~rc<1.tHe, a. commi!sã.o é de opiniii.o 

Ad•liclvü par:~. ~rr..:)ll·Jca.U.oonuc ccmvic.1·:- qw~ sej<t acccita. a. emenda. acima. 
Fita o G.:>v crno ::mtQ!·i~â·!o . n 0 oXCl'L~i<'i>:> de':.- 1 Onde convict• . Fica o Gove::ro :1uto~isado a 
lei. a aforar c:~ vendt:r os t.nrCOL>~ t.ievotuwa l YElll(~er ou vermut:J.r pro ;,~rios nacionil.es, nó 
siws no Di<;i.ricttl Fe ter:\ I. . in tu i to (le accommo(b~{LO e in~ia!i:-~<;ii.o dos 

Sala das s~ssõel:', 21 do umubro de lt39:i . - I serviços P. repa;·tiçües publiet>~ . 
Franâ$CO l"eiga. Sn.::t (\r..s ~essões, 22 d.e outub:·o C.o 189C .-

A commiss;.io é de opinüb q nc S('ja. acccita Yici•·(! <lo .llon!es • 
n. emen<l.a. . A ce>mmiss:i.o não vê inconveniente em qne 

H:\ tc::r1'enos do D'strictl) FN!eral qno siio 
baldios c que n. 'Cn!ii(j p•'>r.lc a.!or<\!· < ·-~ 0 11 , ,,n
dd-os com o f:m l\.(, vc!-:;s c·:iificad•.;s . 

scj•\ ~'cc.eil.tt ~ emend~ u:~ nna . 
Temb a Uni:i.o c.;pa.li.Ja.d.os por toda a Re

publi<:<t um gr:~ndc numero C(, J:r<:•pt•ios na· 
cionar!s que muitas vezes pod~:Jl set· perm11· 
t..'lllO$ p·)r outrCI~ que ::;Q pJ'P.st.e1r, :is re;mrt i ~ues 
fe..IN•ae;; é r:e po.t•eccr :\ cm:,missão q\te :~ 
en:cnc'.:~ sej:. a.cceitn.. 

A omcndn. parcr·e obc,1.t•teL' t> e;:~3. pre 
occupaç-.iio além dl' fornecer <·ssa. f:mi.ll de 
renda da. União. 

Suppl•im<Lm-se todas os cli~p.-siclíesalteran
do :lrti!!OS da t a ril'lt das Att;mue-'!a.s. collos 
ca.ndo-Se on,Je convier o S<>guinte' add i ti \"o : 

Ficn. o Go>erno autori:;ad0 :1. rever ~ t arifa 
das Alfandegas,a.lteralll',o as tax:~sl'e3 pecttva
par-:J. mu.is ou 'Para mt:no5. até o m:u:imo de 
50 "Í .. , conforme aconsclh:lt·em o.s c•m,·e::ien
ci:~s· publica<;;, ~ujeit;tnolo-as a appro••a.t:ão do 
Congresso n<~ sua proxim:t sess:i.o . · 

Sala G.as sessões. 21 de outubro rle ll:\\16.
Fraaâsco Veiga. 

A presente emend:t não pude ser acceita !;Ol) 
pena de confc~r o. co tun!ss:to a. :<Ui\ imeor.:~
peteucia e de a.Micar a Camara de tf't;bla.1· 
sobre assumpto de que m:üs do que n.·nhum 
outro é de sua competencii< co:nu scj't o que 
se refere :t polltica flCOtlf.lmica. c a tua.iur ou 
menor <~ggra.'"a.ç.ão cl.e imposto; . 

DeleJZar esta ai.triiJuiçií.o o.o Execttth·o, 
embor:\ sob o fttnd~toento de a.pprovaçrlo le 
gishütva. eocert·a umtt alldicaci'lo e nmn. in<!On
gruancia., pois si a. Camar-a. tem cmnpctencia 
para :~.pre<!iar, •~nalysa:· , upí.•rovar :Lt Lerundo 
ou níio o trab•~lllo feito pelo Go>erno, porqne 
razão não noderi1. ra.zer ues.le já. na t.J<rifu 
a.i_terações que lhe p;.n·e<;;~m ~-onveniente? 

A Commiss~o ele Orçamento pensa pois que 
a. emenda acima nü.o póde se1· acceit:l. 

Ficam dispen~da$ rio imposto as trans
missões de emba.rr:açC'tes estrangeiras quanolo 
adq uirid.:ls por na.t:iOUMS. 

So.la. das se~slíes, 21 de outubro (le !R!)6.
Hol/.anda·~lc Li;;ut. 

O GoYer tw providcnciarà ;1a.m p2.ssr.r it 
a.dmini;;tração federal o pol't.J (~C l mbetib~. 
no Esta<'.o (1.o Rio r.e .hnoir,l, proce~.endo 
(tesde jit, ne $,ÇCOl·do com a. t1l3.asula 15" do 
d.ecr ·~to n. 5.052, de 14 de a,:osto de 1872, 
a·) rt?sg:;te d~~ conce~&i.o fc it:-l. J?'.r:-, o melhora
mento d.o mesmo porto. 

Para este fim o Governo fu.r:i.as necessa:c is.s 
oper:1çüos de credito . 

S.'l-13. dr.s ses;;ü~s. 20 de outubro de 1896.
Nito Pcçr:aha .- Po1w~ de Leo a.-Et!zebio de 
Queira;: .- JL!lio s,mtos .- E.·ico Coell•o .
·Sitc(l, Cas•ro. 

A commissão em seu pri~eiro parecer 
m :•>tt'üU as eou ve:tienctas dr.. a.dopção da. 
emenr,a ; apenas en tendeu ct'le elta podia 
constir.ui:· pt·,:~ecto em sepa:rad(· . 

Sendo f.:l,L\'ez con..-eniente que o governo 
rc.-tise com bre1·it!;>.<le ú que a emenda õ.eter
rain:!., não vê a. com:ais>[u inc mveniente em 
a. Cama.ro acccítal-a , com <~ se!!'uinte sub-
emend.:l.: - ' 

A tran~ferenchl. será l.'~ila por encontro de 
contas- supprimindo-3e a.s p:üa.v!·as: P:n·a. 
este Jim - em dil~ni.e . 

Onde convier: 
Art . E' o gover no au torisado :1. garan-

t ir â. ruuoicip'\lid:Lde do Districto Federal um 
emprestimo Jiquidv üc seis milhões esterlinos 
com o.pplicação un ica e exclusí v;L ás obras de 
sun<~:mtc,ni.o de Rio clü .Janeiro. 

Havendo grnnde vantagem para. o no5so 
paiz em a.u:;rnentar a no.;:>;\ marinha. mer
cante especialmente agora que va.e entmr 
em vigor a. lei de cabotagen1 ·nacional, sea<lo 
certo q_ue uma. graod~ tnar-iuha mere<\nte ê 
uma. fonte de riqueza. e de poder, pois basta 

§ I... p,~ra occvrrer a.o sen•iço de juros o 
amorti~~ií.o dcSlie cm]lrc;;timo, :tlcm •!os im
postos que p:tt·:t ta[ fim decret;~ t· :L muniuip:~
t ida.d~, d<Jve1·i o :.:oveJ'Ut> c, lllteç-ar a. cobr:w, 
soh a. denorninaçiio do impost,• s:lll i L:~rio ma
ri ti mo, a taxa. de um sh.iililty pul' t.onela<J:~. 
de entradtl. no pJl't,u do Rio de J;tnelro d.e 
na. vi o que f:J.ça a na.vega.çiio de longo cm•so, 
logo que se iniciarem o.s refel'ida.s obrai;. 
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§ 2." A' propotÇão que se forem r.'a.lisando 
~~s oln'as deverá o governo, nos disn·idos em 
que élla.s se conduirem, elevat· a. taxa pre
dial de esgoto: 

a) c\ su,:; p:l1' lll'edio cujo valor Iocati~·o mr 
tlc 150$ a 1l.!0$ m~ns~.res ; 

b) A 100$ pm• pl'Cdio cujo valor locattvo 
fõr de 200S 3. 29HS JMnsaes; 

ri>a~fio atéo Emltn·d.o pred:o ou d:. port.eira 
ou "'T"''l'il on•'e hotl\'er 

§ "'6.';; O governo entl'~r:i em accorrl.o com a 
m•Jnieip:'.li<b·'c. afim do esto.belecerem as 
lmses d~ rigoro~a tisc~\llsaç:no quanw ao cm
p!·ego do p1·o.lucto elo empl'estirno, h execu
çfi.o ·'~' ob;·~8 do saneamento. ao la.!lr;,'tmento 
e •:ob:'ança tias tax<>S d~crl!t;J.rl<ts e <co paga
m:::nw dos jm·os e arno:•tisaçã.o. c) A I20.S pó1· pr~dio cujo va!Ol' loca.th•o 

l.Jr de 300$ o. 3G!l$ rnensaes ; s:tla rh> emnm!ssões, 21 de outnbro de 
d.) ,\ 140$ fiOl' p; 'CiliO cujo V3lOr locativo lS'Xi.-&J•;,;delio Cor-r·<Ja.. 

fô1· de 4: 10~ a. 499$ tnfl usaes ; 
c) A HiO$ po1· p1·erlio cujo valor locativo A commissã.o t1:n sua mr.iot·iu. attcndenr.o 

flil' rlc 501 $a. 599S men~aes ; q1.:c o t\~SU!llpto sc::do complexo c de ·alta 
() A 1 .~úS por p!·edi:.J cujo valor Jocativ.1 f(,r 'nr: portancia. é de opiniiio q u•õ a emenda 

1lc 600.; mensaes ou quantia superio~· a e"tn.; rc:~n'1ct:~ ó. qneautot•isa o GoYerno a encampar 
g) 0,; J)l'edios cu.i" td•Jguel ror irlrerior· a a Ci!y J,;;provemen1s constitua projecto em 

tnu~ m~nsaes oJntinu:wiio l1. p~ga1• a ta:xa sem.l'ado. 
;dual de líOS annua.es ; · ·.-\ en.en(h refe;,•e-se a I!ltla autorisaç?.i.o 

§ :3.• Sel'ão igualmente elevadas as ta.xa.s úala afJ Govet·no p;tra. ga~·o;.ntir á municipali-
t.le pennas d"agun.; d<tdo do Distl'icto FoJer<ll um emp<·estimo li-

a) A 48$ po1• predio cujo vo.Ior loc<ttim for quido de 6.00D:O:JI) stet•linos. com appliC>t-
clc 150$ a 199$ mensae$; . çàn (Xclusiva ás obras do s::.ne;J.mento O.o Rio 

b) A GO:) po1' pl' 1tiio cujo \'a.lol' locath·o fôr dt.:" Janeiro. 
G.e 200S <t 2\.JL' mens:tes; Em rr.z~LO cl3. ünpo1·tancia do assnmpto. o 

c) A IZ$ por p:·et.lio cujo valor locati\'0 fôc· re!.ator do presente p:1.recer a.ntor da emenda. 
de 3011$ a. 3992; m•·ns:.es : tem neces:;i'lu.de de ~"ppr.ll:tr para. a Cama.ra. e 

d) A .84$ po~· predio cujo valor locativo fôr l de j ~,;titic~.l':::. inclusão da emenda na. lei da 
üe 400~ <> 4\J9.) menoaes · re~etta ou ante~ no orçn.mento, de~de que 

e) A 95$ por pre·!io cu:jo v:llo1· locativo fõ1• re~erin~o-~e •:lla a oper<~çõ~s de ~redito c. :l. 
de 5\J\J$ a 5\lil$ matlS:l.es; ~.l!.Cl':\•:u.o ''e unposoos :; ~obr<>r·, so n:t l'ece1b 

f; A 108$ por prcdlo cujo va\Ol' loc<ttiv;) li"•r dc,·ot'i:t ser inclui da.. 
de 600$ men:;aes ou de quanti" ~uperi,,r a N"ii.o é pont.o soh:·e o (jua[ llaj~. duvid:ts, a 
esta ; nec..•ssitl:td.e de s?"nea~· ~e a ct<b.le du Ril) do 

y) Os predlos cujo a~ugucl t'l)r inf~rior a. hneit·o, c:~pit;>,lrb Uniiio. a ciJs.de que pela 
l5'i$ mensaes con,inuax·:io a p:~g3.\' a taxa exten:;~tO de seu commcrcio, por ser um lúco 
:mnua.l de 3i.i$00 J ; - in\lustri:tltle prirn~ir:>. or•dcrn, por ter um 

h) O emptego üo hydrornctx·o seri1 oln•i"'a- po1·to Jem:>.ulbdo ü.nnualmentc po1· milha:·es 
trn·io para rna.1•ca:• o~ exce:s":SOS de c:lnsur~o. de V:t)JDl't>S. po2· :sl:l' l'CSit!encia de uma popu
calcnlad:~ em ;~uo litros ;~ quott\ maxim:L dia- l;Lç:io va.>-tissim:~.. Je innu:nctos estmng-eiros, 
ria por indi\·id uo e cobl'a•io uu1 re;1.l pot• dt' todo t:Ol'P'' diplom:ttico, comme1·ci:ü e }lO· 
litro que e:;:cedo.. iil.io:tl!lente tem uma intervençãoJecisi\·a. no 

' 4 l ' t ~ rouome rle que g1)S'> o H1·a:-:il no estr:mgeiro, 
~ .·• As ha t! açues collect.i,·a.s qne não · 

fllrem esta.be!eciln~nws do inst;·ue,•ãu ou de e mesmo thw. do ouvidtt quo sobre e~se 
bE,neiicencia ficam sujeii:.ts o.o dobro d~ taxa, >atle?"m•·nto (tire~i.amentc t.leve estar ernpe
quer em rela(,lii.o i' penua d'n!:!:ua, r.uer ao nh"ü:~ a Pc'Opl'i::l. Uniií.o. Da h i, na emenda., a 
é~l)oto. - '' g·a1·r.ntia d:t. rnesm8o Unii'io a.oempre~tlmo que 

se dc·ve cle>tiual' <!. ob1•as de tal impol't-«nclll .. 
§ 5.• Em toda3 as ruas e praças on·l~ se Po•· olltro belo. p:wa. alteral' ta.xas que 

ti~er a revisão d~• a :tua! C:l.Ul!!i:>;tç<io de o.gmt. est.ão incluid<J.s no me5mo orçamento e que 
do 8>f!Otos c 1lfl dr~n<li(em, Oll oad,~ se con- :qJ~m·"~ po:;· lei annua podem ser mudifica.Ja.s, 
~t:·uil·em no v:~.~ c;~nalisa~;õe~. r:car:L o pred i o ~o o Cong;l'e,oso Fl!del•al o podia !;tze~·, 
suJeito :t uma ta.x:t ~xu·n.urdiOitl'ia e unlca de r.cc:·e;:c~ :l.lllrta que "' MLual oper:1çi1o de 
ii(l:~ po:· metro corr•;mr.e de fl'ente :lle !O me· Cl·e,li to e peHeit.a.mentc vi<tve[ no nwmen~o 
~~·os, n 25~ po:· metro cx~eJ.,,nt.c. JUS !i.•cguc- pre~entc. :1tt0nto os ,cus íin~ e 03 rccm·~os 
Z1:1~ Jo cent~·o d:t. cítl:u.ie; c 20 . .:; por· m;m·o fltl'J ga:·antE:m 03 juros e ;1mortisação. p•\l.e 
t"l'l't:ntt· de IN~Jtlc :•"ti! !tl metl'c•S. c lOS pnl' ~e1· tt~it:L me.;;Jno em condições vantajosas e 
ln~tr•o cxce.tt·JHc. no> ar1·.dnhle~ ,. su!Jm·uins. i~se> viJ•á sobremo• lo melhol':l.l' ~• :1.ctu:1.l ~itua
;..;CI?hUill Pl'OlJl'iet:tl'io S!Wá ubript'.lu n. pagar\ (:fio lin:wc~i ~·a da Repnblice .. 
IIHU~ 1le I IJO mett·os dt~ ft•cnte pelD terreno <l<! Pen~:L, pois. o reiMOl' d<'. r·ecei.ta que 
c;vla pt•edio. Com o pagamento destas t3.X:IS e~r.as nHl•li,lo.s uu.o podiam ser adoptJ.das 
o pl'oprietal'io adquire o direito " uma de- em lei C5pecial ou permanence, anue não 

Co.m!lr:>. V, \'Il 1G 
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cabe ma teria ele impo~:.os e onde não se con
signam recursos p:~.ra melhorar serviços que 
es•.ão incluldos em leis de or.;·a.mento, como o 
de eSf;oto e de abastecimento de a!l<ta. 

Tambem e certo que compete àos poderes 
da União legislar sobre o :\Ssumpto dn.emen1~.a. 
primeiro. porque o saneamento do Rio rle .Ja
neiro est.-'1. inLim:>..men!.e lig:ldo ã::; c mdicõe.s·de 
sa.lt:bl'ida.de do s!'u porto e :t hygicne rl (•s 
porto:; é maieria de competencia federal ; em 
:segundo !ogar, porqu<" os doas serviç~1s de 
que dependem e:;seuc:almeme todos os !Uelllo· 
ramentos sanitarios a realisar. i~to é. os es
gotos e o ahMtecímenio d'aguê .. continuam 
a c:).rgo da União, cobra.udo ella. as tc.xn.s que 

·os custeiam. 
Os impostos que a emenda crêa, modifi

·cando os actuaes, são 03 mais modicos e ra.· 
zon.veis. 

A contribuição vi~ente p3.r ?. o sel'viço de 
esgotos o <le supprimento de nguo. ê compa
rada com o v3.lor loc:üivo dos predios, e cou
seguintemente com :.J.S posses do locahrio e 
com os lucros do locador, de uma despropor 
ção enorme. Emquani o que um predio do 
aluguel ate 100$ mensaes conh•ibne real
mente para. os dons servicos, agu~ e esgoi;os. 
com S •;. do valor locatjvo; no minimo. isto 
ê, 60$ pal'a esgotos, 36$ p:l.ra. penna. rl'a.gua, 
a habitação de luxo que rende 500$ mensaes, 
concorre :~.penas com I, 16 "/ ... 

A emenda fa.?: variar a t::t.X:J. conf,lrme o 
valor locativo, estabelecendo a média de 100$ 
Mnuaes 1)ara os dous impostos , isto ê, 
5 3/10 do valor locativo. 

O imposto de um schllling por tonelada de 
registro de n:J.vio de lonl{o curso entrodo no 
porto •lo Rio d2 J:1.neiro é muito justo. 

Taxa identic:t tem si•.lo lançada em todos 
o~ porto3 s:1.ncados. Deve sct· cobrada em 
ouro, não só porque torl<> o se1•viço de nave
gação de longo cur5o é féito em ourJ ou seu 
equivalente, como porque, t e11do de so:· pagos 
em ouro todos os compromissos que o.; rne
lb.oramentos sauitarios v5.o cre.1.r. e ju~to que 
aquelles qno mai~ directamente tJaS'am a 
gozar dos tsneficios obtidos. entrem com a 
sua contrjbuiçã.o naquellc metal. 

Não é grande o imPQsto: o serviço de cabo· 
tagem. a.p!'zaT de ter si•lo <leclatoado l ivr•e 
pela Constituição. está sujeito pelo regub.
ment.o das C.'l.pita.nia> dos p.)rtos a imposi.Os 
muito mais pesados. a t:mto equivalem o 
numero, importa.ncia e >encimentlls do pe.>· 
soai que cada navio entregue àq uelle ser l"iço 
é obrigado a. ter e que não se exige do longo 
CUl'eO. 

com es:::otos. e maior nu111ero com pennas de 
:1-gua ; 'éalcula.n•lo-as á taxa média ll.e 160.) :J.n
nnaes pal'3 o~ rlous sel'viços, obtem-se :1. 
:;omma de 6.400:00CB. ou ceren. de~ 240.000 
por ;:..nno, representando um capital de ~ 
4.000.000, de 6 "/ .. juro e amort.i~ação. 

O impo~to s:mitnrio marítimo de 2.500.000 
tonelarlas de lon~ro curso. à r:tW.o de um 
schilling por tonelada ite rP.gistro, produz e 
125.(1()0, representanrlo um capit<1-l de :t 
2.083.333 do mesmo juro e amortisaç:ão . 

A taxa. de reconstmc~:Io de cerca (~e t.re
zentos kilometro.:;. a. 50$ por metro ou a mé
dia ·I~Z..?~ de cat\a lad?• produz 15.000:000$ 
ou~ oo::>.;JOO ao cn.mb10 de 9. 

Não pórle. pois. hn.ver operaQão de credito 
melhor a-arantida. 

Além di;;so, as nova:; taxa!; só se1•ão cobra
das dep,:ois de l'eR.!isailos os melhoramentos a 
que ellas se desLina.m. Para a manutenção 
desses serviços. que depois de concluídos pas
sarão a cal'gO da municipalidade, esta. tem 11. 
taxa pi'edia.L e outr<lS- flUe jit creou e que 
muito iustamellte póde aind<\ cre~r. sem (,: 1':1.
>ame sensivel , como a de c.'l.!ça.mento e a de 
terrenos nã.o e.iiftca.dos. 
· Para esclarecimento da. Cu.mara. fornece 
aqui o relator os elementos de c.'1.l~ulo que 
confirmam o que fica t!xpo;:to em seu pa.re
cer. e most1•am como fica ga1•antido o em
prestimo . 

Producto das novas t:1.xas, de accordo com 
os dados olficiacs: 
· Esgoto: 
40.000 casa.s com o servico jo"1. installado, 

tax•~ .media. 120S por casa. 4.800:000$ a.nnua.l
mente ou cerca de ~ 110.000 llOI' anno. re
])resentan<lo um ea.pital de ;t; 3.000.000 com 
6 "f ... ju:·o e amm·tisaç-J.o. 

Agua: 
40.008 c;\.Sas. tax:• media 60$, 2.4.00:00.1' 

ou cerca. <lc ;e 85.000 por anno, re1•resentando 
um capital de -r. 1.500.000, de 6 •j., juro e 
arnortisa<'ào. 

Recoustrucçlo d!l esgoto: 
300 kilomctros a 50$ por mett>o. 15.000:000$ 

ou em libras esterlinas ao cambio de 8, 
;f 500 .000. 

Porto: 
2.5!]0.000 t onela.•las de entrada de longo 

cm•so. taxa de um shilling pOl' tonelad:t do 
re••istro rende :t 125.000, repl~ento.ndo um 
carlital de .t 2.0S3.0:Jo, G ''f,, juro e o.mor~i
saç:to . 

Esgoto .. ...... .. 
Os im]JOStos estabelecidos pelo. emenda. d:io 

de EObro. pa.r<\ c.ceot•r.;r aos juros e ::t.mortisa.
~'\o de um emprestimo liquido de seis mi
lhões esterlinos . 

Agua •. ••.• .•.•. 
Porto •...•..•.. . 
RecQnstrucçiY>...s .. 

~ 3 .1101).000 
:1: L 500 .0:JIJ 
:!: 2.083 000 
.il 500.000 

.1: 7.083.000 . Ha quo:renta. mil casas no Rio de Janeiro 
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De pre~I.ios cujo valor locativo é de 100$J A com missão sente não pocler dar o seu as-
mensaes, pagam actualmente : sentimento ;i. emenda do nobi'C deputado por 

1 Pernambo.co. 
Imposto predial, 12•;, , 144$COO I 1•, porque n~o estão aindo feitos os estudos 
Esgoto . . . . . . . . . . . • . . . 60$000 para o ~ar1 eame1:1to da bella cidade do Reei f•; 
Pennn d'agna........ . 313$tlO:l 2", porque não é po5sivel a. União ;:-arao-
Transpor te de lixo.. .. :)6$l1L~l I tir emp.-e·tlmo de urna só .vez às municipa-

--- - lidadt-s de todos as Cilpitaes do~ o,tados ; 
2708{100 ou 23 '/• 3•, porque a emen•!a llo Sr . Serz~de]lo 

. . . . , r..eva. na opinião da maio:·ia. da co:nm1s~o. 
Os pt'edws CUJO valor locatiVO e de 400:;; constituir projecto em separa r1o . 

mensaes, pagam actu~ümente: Accre;:cente-3e cnde lhe convier : 
rmposto preuial, 12 "I• · 5768'100 Firo. o goYerno autorisado quando a.~ cir-
E~goto •• . . . . . • . . . . . . • 6U$1XHJ cnmsta.ne;o.s o aconselharem e elle o_ JU1g-ar 
Pcnn;~ d'agua. . ....... 36$000 CClnvenicn tc, a pern~ ittir a entrada lrvre de 
Lixo........ ... .... . . 36$000 direitos de importação, inclusive os rle es.pe

diente que poderão ser reduzi~os ~c 50·; .. ,a?S 
iOS$090 ou 14,i6•f., "eneJ'os de alimentltçã.o de pt'lmetra nece8SJ

dade, podendo ao mesmo tempo reduzir. de 
50 •;. para esses gen~ros os fretes nas e:Mo.· 
das de ferro dn União. 

Os impostos novoos estabelecem uma médh 
inferior :• JS •;,., quamto :~. minirn:L em todas 
as grand.es cidades é de 3!> •/, . . 

Impostos novos e a12tigos sommat!os, para 
o aluguel de 400$ men~es: 

Imposto predial. ... . 
E~!!OtO •••••••• ••• ••• 

Sala uns se;:sões, 27 de outubro de l896.
Sc1·::edello Co,·reia.- Joíio ~-- ~1ugus:o 
Jloltle;lefJI'O. - Coelho Cint,·a. - .4-lcindo Gtw.
naltC!r!l. 

A emenda acima impõe-se. 
A commi~são espe1•a. que o. camnra. a acceite 

no a.c:.uo.L momento e que o governo u;;e d:J. 
autorisação cnm criterio e sabedoria, para. ?S 

Calçamento -10•ux4m=4"': á 1$~00, 00$, g-encros tle aliment.Bcão de primeira nece.-sst-
852.':.-17. i5"/.. dade como sej .om n carne, o xarrrue, e nesse 

Penna. d'agu~ .. .... . 
Lixo ............... . . 

576~ 
12u;:;o;_10 
72.~1!()0 
24.:;>000 

D1fi'el'en\':l. entre u totalí~:t.de dos impost.o~ cnso 0 >al p:ora os porto; do Ri'l Grande, o bu
cr·ea.dos 1lara os actuae-s 14,15 '' /o cifra actual calhau. 0 feijão, 0 arroz e o touciuho. 
- 17,75 '~/ .. cifra. futura. A commissão é rla opinião q11e o gnverno 

Ha. apenas 3·•;., mo.is- r,obre o valor loca- C)l!1 c Dt:. n.utot'iSi\Çiio tem em mãos o re~urso 
tivo. e com e~se ~cct'c$Cill to consegua'li·W pam destru ir os monopolios que,em per10dos 
t ortos os l)lClhora.mentos pedit~os . ue Cl'Í.>·~ 00.,,0 n. que atra..-P>tS.'l.IDOS. cons~n tc-

Por ult1mo deve o rehltcr d1zcr_ que a S~P"-· mente se cren.m. ex[Jloranrto a popula<,<:.to . 
ração _em projecto em_ sepa.r·atlo. e a ··1C?rtc da A commiS!'ii.O d-~vc ponde1·a.r que o governo 
questão, e a protel:\ç_ao d? a:>sump_tv, e a en- pode u~~r <la medi~a isoladamente para estes 
trega 1le um serviço w n.chavel, cu.JOS estudos ou aquclles "ene1·os de a.limenta~ão por 
esf:ão fe itos. a u~t~ commiss:io parla.ment:n·l t~mpu mais ou menos transitaria. 
CUJO mo.nnato expm\ ~Stll anno. A providenci:L indic.cLdn é apen~ u~a me-

Por t mlos estes mottvos pode a cam~rn. _a tlioht d!!fensivo. 0 de car-.J.ctar prov1sor1o con
approvaçao de sua emenda Cl•m o._ autortsnçao tra. os abusos. c:mtra a. exploração que se 
ao govemo paro enc_a.mpa_r a Ctt!J Ir;'-l"·~vr-; queira fazer ús classes pobres, con!ra. os m_o· 
ments- fazei\do sent,r a mesma camara que e nopolios que se organisam no senudo ue la.· 
um recurso do que carec~ o govern~ .e que zerem a alta dos generos, em busca de lucros 
no presente momento mutto contrtbutra para avultados. 
mel~orar a situação financeira . Nos dados Supprima-se 0 imposto ue 120 reis sobre o 
aqut apresentados lia elementos que se re- latino 
ferem a e~. e~da. que npresentou uo orça- x:as~uppe Jma.-se ~ imnosto de lõ:i; sobre 0 o-a,lo 
menta da v1a~ao. em' ·. ~ ' " 

Como sub-emenda it emcnrla. do Sr. depu- S~prima-se o imposto de 100 réis-sobra. o. 
t :u\o Serzedello Corr&t. accresct;n te-se : kerosene . 

E' o governo dt\ União igualmente auto· Supprima-se o imposto de 35 réis sobre o 
rb:ulo a gfl.mntil' á municipali·1o.de da. cidade sal grosso. 
de Recife. cl~pítal de Pernambuco, um em· :-.rantenlm-se o beneficio Lle 30 '/o sobre 
pt•estimo ate a. import3.ncia de ~ 3.000 (ou cereaes. 
tres milhões esterlinos), para. igual fim-o do Saia. das sessões, :::r de outubro de 1896.-:-
sa.neamento da ca.pital.-Ba,·bosa Linw. Nitc Peçanlta . 
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A emenda acima e;;tá prejudica!la á VISta. L fJl,r.:o . - Oc!,,ui:rao de Rrito .-Jo<ti Jliwi(nto . 
do que di~se :Jo commis.."ào S(•Ul'C a enlenda. que - f 'w;,1;olina . - Li nu. D~rar:~.- Fe.·ra:. ltt· 
autorisa o Governo a. i:;entõ.l' •1e imposto os ,,;o,·.-Cn.<! CI JJaclmrlo.- J0'7o Pciti(/o . - Jm1-; 
generos de a limentação. As tax:1s pr·op•1>'a~ n:L Lni~ .-!Ie1·c~<htM R:alicim.-Go,,çd·oe~ Ra
emenda do i llustre <leputu.t'co fintninensc ;ó mos.-Xilu l ·'eça,?lr" .- Pinto de; Fim~eca .
:pvdem explicar-~e 10m en.so de \ll'gente ·o in- Lemle!. Filho. - LBi::: D::tsi .- .·ti varo Botelho. 
declil}~VCl necessidn. lo e e pt·ef'p,i·ivel 'llle o - 1'";-anci.<co V,; iqa. - i-ca : de Jf.Jlln.-O~i· lio 
Governo fique autori~ado :t suspencle1• ;~ex<:- .·lbnwt··s .-To>·q·., ,ao Jloreim.- p,uAli;~·> de 
cuçã:~ de certos Ílll}lCSi.o> por perio<lo mais L>U · S<l•~; l• .luHiOJ ' . - P(m;i:;o ('a~'"lf.:'"aali. -.S(mlo.< 
menos conveniente a fu?.el -o o P:wl:unento Paci,·o. .- Pe>·cil·tt de Ly<'(I.-A. Ici•tdo GHa· 
po;· todo o exercício f'itturo. o q •1e t(ll vez sc:in rwli..->-ct. - '1'/to,w:; <<1,;,,/wn:i. - Oonçalr.c.< 
exaggerado,p1-ejulicial aoTilcsom·o e ruinoso Jli:ia .-Ribci1·o de .-ll;n.:id•t.-Scicr~ .-r;rt.<)l(v' 
á indu$tria da nn(:âo, e :l SU1~ politica ec••li•)· Dl·tmwwa cl . - . .t.•·!l;u,·Orlando. -B•·icit) F i.l-ho. 
mica.. Cm:t cousa é alterar po•· pc;·io<lo mai:> -Li;l.< rJ~ y,,_,,·o;~edl&.•· .- Ltwi,:rt iH,:.- llt:;·. 
ou men~ curto certos i uqJnstt>5 on sup;1ri- numertildn de .lúlmc.<.-Sika c.,ttro . 
mil·o~.t~leSmo e outt·a ê ;mppr·irnil-os Je \"ez :\ eommi~são jnlg-:1 a emenda pr~.judic.1.d :t , 
da tallf:J.. a <ista do qne di$~<~~ p>·o;•o"t, l?.on emendl\ 

Terão a diminu!ç:ii.o de 50 "f,, J'l.l)~ f1·eics !la5 m:1.is v:1S:11. c écH:lple t:t sobr~ os ~encros de 
estradas de terro da UniJ.ü, •) c~•fe em ::rt'i'iro alirnent:1ção de prinwir<~ necessidade. 
ou moido, o ma.tte, a c:lnna. o 11,;,-sucar·. õ al Art. O Clfé pa.g;u-i_ nas ferr0-Yi::tS •' a 
cool ou a~uardune. o gado •'m pe ou a.IJ':'-~l-~o, Un hi.o o fret e ;tnterior á tn.rila c::~a~bia.l actno.l· 
a. cõ.rne tle xarque ou secc.•. o m1lh::>, o le;.Jtt •, men~e ern vigor. o Gover .. o entt·ari ern a.c
o arroz. o leite, os ovo~. as llortallca.s c l<.>-;{U· cordo com :loS emprel.as ferro-via;•ia> cle ca.pi· 
mes, a fa:·inha de tl'igo e de~ mandioca, e o ta.l ~:\ranr.itlo pei· • Tllc::;ouro, p'\l";~ obter igu:1.l 

. l<-erosene, e t;l.mbem a. mn.nte:iga.. os queijos, !lba.timentt> no frete t! e t:U g~n<:.ro, de nos~":\ 
a banha., o toucinho e o &d í[Ue fore!t t de pro- princip<tl pt•oducçi'Lo ag1·kola.. 
duCQ:lo na.cional. 

O t1overno entri!.l·ú. em a~card:J cnm :1.s S"h •1:~~ s ··ssões. 21 de ontnhro de 1891 •. -
cornilallhlas de \i ação fcrrc:t c;u rle u:\.'.'i';!;tr;.õlo J(,.f/o lpfu> .·1/)l·eu . ...:..,t/.,,cirfc< r;ol/w.<.-I'•·tllino 
subvencionadas r•el?. Cníii.u, ou que goze:!ltle d~ SOI<;rr. .flmior.-Porch!?lCI~!a.-f<'e,·;·a;; Jt'
Í:J.'i'Ore~ destn. para com<•guir igual diminui- >~ior.-Lv.i~ J)elsi,-C,•;J.-rti•w rf,, Si ,,,ei.,.,, __ 
ção. J:pTo lt<i;,- l"a.;; ,(~ JI.: -'l o.-Co~!tt Jf"':1;n.tlo. 

Esta. diminnkiio íicari ser\·h11[ •• 1 .:c b tse - Fu.·tcs .hnq11ci;·a.- Pinto •/11. FoM.:cn.. -
1)a.l"J. ;:t. t..".l'it~ movd. Scim.-S il•·,. ('ast>·r,,-!.i, n: J),o,p·lc,-PI)n,·e 

ti.; Lr.ilH.-Oct, ri<mo ,f.; Rri!o .-J.c~nd Filho . 
Sa.ln. das Se:5$00;, ~ l <l(• outub:·o de 18')6. - - H:·:~ ;·c• r;,!:l'/lrn. -JJ,,.,t ,;i•·:• d ,; r;.u,·os,- í'a-

JosJ J1(u·ütno. ,.,t ,~.·w r·,tr:.~t./ct, ,•!i . -f '.; ;·! ·)_~· f(. , . ..: (:/,aiJtt.' .- 1'heo· 

A commissão nii.o 1'''dc :\ceei ta•· n C!lh11~Ja, 
apezar tlc coasi;:pmt• elh um;, itl<•í.< que it•i:\ 
fa\·orecer a gen-:r~o3tla lliJ SS<t pi'<Hlll•;ii .. •. Si :• 
commis:;;"'Lo tivo>Se a ~e:-t<'.':l. de tjltC ~~ dimi
nuição •lo l'rll !.el(lri<J. ro.u .pte o ue;.;ocí:tnC!· 
fo~se .,...enrter ao íntet·1•ir M g-enel'O> 1!e pr í
meir:~. necessidade por mettor pr.~ ~-o nfw teri;t 
d uvit!a em a ceei ta r· a emend;t; rna'.: l•m:.;e 
dis~o. sô lucr:tr:i.o c.)m o loen·:f'il: iv ro t:Ji:t .:uz o ;~ 
de mdi viduos, continuan,lo o ll<WO :\ "o:npnn· 
caro e o estwo privttdo rJa. !"euda. tle e>tJ :td<t> 
que já. c\ii.o tlcficit c qlle são um ouus p:tl'" n 
'l'hesonro. 

Por outro hvto a cnrnmissiio .julg:~ <; cmen
tla vrejudica.d<t a vist~ f,o que pr.,poz subl'l' 
gene1·os de ~liment.";ü.o. 

Additivo: - Onde Mtn·ier: - Os g<mero~ 
alimentícios, coo;:;ider;tdos de prirneir;t neces
sidade. tae.;; como cereacs, banha. tou~inho, 
ba.calllâo e o kerosene, gn,;ar~o do ab:t timetw• 
de 50 °/o nos f1·etes das cStl';uJa.s tle f·,rro da 
t.:nião, d<lS tarifas acnt;;.ltnonr.e em v igut•. 

Sa\n. das sessúes, 21 do oum'llro de 1895 .
RodolJJho Abreu.-l'orles Jtmquci>·a.-Ciw.ga.~ 

&Cni.;O rir.! J(.([;r( //u;t.,'.:.- r·,rmprtll~ .. ,tl . ...:....h,lio .Scua
!o.-~ . - .!rn7? P~:,1;t1,J . --l\~iio l't~ ca.n/1(1,.- 'Pr,f · 
'] 1l(J.t(} Jf(h'eir•n.-n~.cr!Jr)sn Li1iHL -Jl;!J•UJl I\' r· 
.,,g,u/J t•C() . · 

:\. commis;;:i.<.• niiopúde accei t:~r ~- emend3 
a.cí mn .. Se n 1,\':out·:t tle c:de ~t· 1·~~ento.1 cle 
dillh:nltl :~li t::s éju.;I.•J (jnll ante~ •h t:niii.o q llc 
se n.ch:~ • ·m c.-o:l•l i ci te.< ri ;Ulnc:-.il·a~ que ni"l.o "iio 
bO:tS ;wxilia.!-:L, J iminu indo-lhe os ft·~tas, o 
t;~çi\o o.l E~t;trlo>, onde est l. la ro :J.t"il. é uma 
fonte de r:::rHh\. nos impnsiN: de exporta<,:iio. 
Si"~ c.5tr•:trl>J:> rle tln·;·o (la lin i:lo de~sem sal
do~ ; 8i t\lhts tivc·~em mesmo ~"[u'ilíl.•t·a,lo n 
~na. ri'\::cita e dos pez•lS, de certo rr:io poriu. <t 
c•:numisz:l•>till''í•h em a, ... _,, it:cr· :lt:\IU~n. la. m:n 
:t:>.;i :n não ~ent.lo, vs E~t<Lch>s de ~1utas e 
l:i. Pa.ul" rkos. opuleatos, mcltJOr tJoderií.o 
ttu xiliil.1', no momento actunl , a. la Vtlura. úo 
cnfé . 

Sub-ememb {,, emenda do Sr . Rodolpbo 
,\h:-ea: · 

AccrCS<'ellte-se : - A~sucar. al ::odiio e rníll.lo. 
:->ula. das sessões, 22 d~ outuuro. de IS!J6.-

71Iigael Pcnmmbttco.-.Barbosa Líutti.-II.:~·-
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SESSÃO EM Ô DE NOYEMBM DE 1896 

r.1.!l!!;W Banr]e[)·(!.,-Pel·eira de Lyra.-Lui::: 
de .-lndrad.~.-Jhdeiras e Aibl'!fucrque.-1'a· 
va1·as de L!J>'a. 

beneficio do iisco e que dever:~, p;:,rtanto, ser 
arrecadado como renda publica. 

A emen•h "upra e;t,:~ prejudicada ú. vista 
d:.l que diss" .::. Commissti.o :;obre a emenda 
,!o S1•. l'odolpho Abreu, e eU;.~. vem ainda. 
l)rO\':tr que a Co!nrni5sii•J bem llr't•cee.~u nilo 
a~(!uita.nllv a. priraeil'~1 eme~:da. 1•ois ~4-t(·ar. U.u 
cde vil'ia o ~•smc,lr, o ;\ig-o<i:iü, o.> cc;·c:tes 
todo>. o toucinho, o keL·osene e tudo o m•lis, 
supp1·i:nindo-se a renJ.:1 ..tas c,;trudas. 

Fic:t o Poder Executiv-o autorisado n. '1.r·-
1'Cl1dal' em con~urrencia publíc<t, a. que111 
mais vantagens ofrm·e~er. p:tra a. construcv~O 
t.\e armaz~ns e tr:toicllcs. o~ tCl't'e!lOS situa
dos entre a ponte das Bctrcas E\~rt·y e o Ar
senal rle Gucrt·a, na pl'aia de D. ).lanoel. 

Sala das sc5sões, 22 <'.e ontubr·o ll0 189G.
AlmeNa Noat(.cira.- Vieira de Jfo1·aes.
Ci,-t cinato B ,~.-~ !J'" ~ -C((-.mmiro dn Rocha4-
Edmwtdo da Fo>tsec,:.-Parlt<(t S"lles. 

A presente emew1o. cons:g:l:~ uma. itlBa que 
jl:J.re~e sJ.!tlt:\1'. A Commissão não vê J';aão 
par<~. ~ua reca~u. C't~o a Cama.r:i entendá que 
ella Je,-e ~er a.cceita. a. Commi.ssão entende 
Que d.e,-e propor que se accrescente: 

S;üvo r1u<>ndo as emprcza.s tenll;:.m esse di· 
rdw >!3.1'antido por lei anterior ou por forç:i 
de contr•acto. 

A rc~tüva de. CommissflD tem o intuito de 
re~i!:U"l'•iar a fé •~o> cr;ntract·)3 e direitos que 
pot•,·cnturl\ ex.tst:J.m garantitlos em lei an· 
t~riol'. Saln. das ses,ões, ·'J-7 rle outu!.lro de 189ô.

Josd Jla?·iaao. Com :J. sub-cmcntb lll'vposta, a Commissão 
,'.. commi~~ão julga que est:t emend:t não não ~e oppõe a que sej~ acc\:it:t a. emenda que 

deve se1· acceíta. Não tem elementos e daúos cons;gna. uma. boa ideu. 
para julgar do. sua utilidade. 

Accre,cente-se onde convier: 
,~rt. O Puder Execur.ivo nomea.r:~ 1:ma 

commis:>ão constit.uül:• por emp:·eg;tuos d~ ü
~enda, negociantes c industriaes ,Je nc.t:l, I'}UC 
podc:J'Ú. ser presi•\ ill<~. por um merubt·o do Con
gresso Nacional, pa:·~t proccúcr ~·~. l'e~·isão de
talhatb. e completa da a·)tnal taril'a. d~vendo 
e~te tl'a ilalho ~er a.present:,do ao Cungres~o 
11:1 proxima. reuaiã.o. 

S:tb <lõts sessões. 2i r!e vutubro de IS9G.
!tlcin•la Gtutil(~Uil.1'a.-:h<y~<s!o Jio>11C1Wff"D. 

A Commis,ii.o e !\e parecm• que s~,h1. acceita. 
n emend:L eomqnant.'l se.):1. opinião do l'el:;.tor 
du p!·e~eatCl p:ll·ccer c;,ue o g-ovorn•• pode pres
cinúh• do COIJCUl'SO Ue JJeg':lt;ÜLiltes impor·ta.
<lOl'('S; basta. l):tra is:;o que mant!e ViL', por 
inr.ermcdio de nos~o~ consales 110 cstt•:tngeh·o. 
U.o~ loga.1•es onde recel1em os gcncr0s, os v;t
lor-es omeiaes, os valores ele tl.Lbt·iea pcn•a as 
diversns mcrco.rlori,ts que importamos. Co
nlteddos esses e a. situação de nos~as indus· 
t,J•ius, o ~u desenvolvimento, a. su;.~. produ· 
<;ão, o Go,•erno tem em mà.os o5 elementos 
para organisar a tarifa no sentido tl.scal e no 
~entido de attender :\ nossa pro<luc<:.ão, ra-
7.endo com que o valor olficial, a l''~ziio e a 
taxa guardem a.s respectivas relações. o que 
aliús não aconteceu com a tarifa da monar
ehb. <l.pezo.r de tet•em si,lu ouvidos os impor
tador~s. 

Onde convier-As cmprezas ou 1.Xtrt\cula
rPs que, ern virtude de acto lcgi~lativo ou 
dausul:l. contractnal, tenham direi.to ao J.lro
<.\ueto ue alguma ta::w. publica, não poderão 
p~rceber qualquer excesso resultante de pos
terior augmento da. mesma, decretado em 

Onde convier-N03 teJ.·mos da. lei n. 2.237, 
do :3 <\1 m;~io de 1873. ó co:lCe•1ida :-A todas 
as comp<t!thi:~s que se organisa1•em para con
strucç,ões (lc ostt·<tdas de ferro no Brazil, 
isen\ÜO de direítcs <~e irnport;1Çã.o , relativos a. 
todo o mate,i<\1 rod~nte, :~.pparelho~. ma
chímts, k;•rameuta5 e combuotivel neceSSM'ÍO 
ao custeamento dt'8 mesmas cstrad:l.s. 

,\quell:ts que não goz<>rern de outl'os f::t
VOl'e:> da. União, é conc~tlida aio da isenção d.e 
di;.•eitos de expediente. -

Sala. das sessõrs. 21 de outuhJ.•o de 189G_
-Lt~ i.;; Dct.-:i.-Ct~pc1·tino do S4'qt~eira .. -Fran .. 
cisco FeifJa.-Joi7o Lvi.;.-A!vm·o Bolelho.
Leoi'cl Filho .-Ok!]<UÍo Jb.tciet.-Jlonleiro 
d·' !Jan•o:;.-Pinlo d1.1 Fonseca.-Ro(lolpho 
...-lb~·cu.-LuJn(J.t'"iiJte. 

A Gt.,mmissão uiio .jnlg-;1 n~cessaria a. emen
d.a- Ou cs~:•~ concc~s0es estão em lei e é des
neccsso.ria. a. emenda., on nã.o estão e não ccm
vém no uctual momento de~lakar as rendas 
da. Unii'io. 

Om~o c;;nvbr : 
As soJie~h(1_('.s sportivas 1',c qualqucl' gc

nero p:1garao I :000.~ annu~L 

S:da. rl.:15 sessões, 2-l (1.e outub1·o ,to 1896.
Pi,·c., Ferreira. 

A Cummi;;~;io :tch:1. n i101posto pcquono. o 
pn1pue QU<l lW.i:t :~ccc,it.1. 11 enH,nLh-mantewl<l
se o quo ~~ctualmente se cobr·:c, isto o, 500$ 
pUl' conitl.a.. 

P>'Opuc pois : 
COntlnu:t em vigor o. imp:)5tü que ma.ulla. 

cobral' 500.~ por corrido. till ca.vaUos nos 
pr•:tdos da Capital Fcdel':J.I, 
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Fica. re~·óg:~do o a r t . 2•, n . 10, da lei 
n •. S.S!.lu. de 24 de novembr-o (te 18~. na. 
parte relativa: ao;> iroposto sobre co!rtr1a.s. 

· visto terem passao.<Y p:u•a. :1: Intel_lr,encw. Mu
. nicipal os institutos de . ass1stenc~a, p~ r:a que 

· fo i.elle estabelecido, e lHJ.Ver a ID~sma lllten
. Llencia tributado os clubs de comG.as. 

-sala das sessões. 21 de outubro de 1896.
L ins de 1" ascanccllos . 

A Commissão julga. prejudic:;.da a amenda.. 
Sala das Commissões. 3i de outubro de 1896 

-lo<io L o)JC$, presidem;e.- Se••:edcllo; tela
tor.-Alcindo Gttanabara.- AllfJL"to .:;;,;çerol 
com restricções quanto ú .. emen.u., do Sr. J~se 

. );Ia.ri~no que equipara, o impo~to d:).s lotertas 
·. estadoa.es e federaes. a. qua.l ela o ~eu voto. 

- May;-inlt. - Belisario de: Scn1:a.- C.oelho 
Cintra.-La~tro 3:(i"dle1·.-A Lcg uslo Jfottter.e!JrO, 
com l'llStrlcções, quanto á. E?men~a que_ apre
sentou sobl'e operações de c1'ed1to, CUJa au-

... : torisa~.ão julga dever s~l' C.a.lla em terruo_s QS 
mais amplos. e quanto as emenda~ re(l.uztndo 

···. eis direi tos adu:i.ne<iros sobre productos manu
facturados e que a. maioria. recusou. 
- Va~ a imprimir o seguiute 

I'ROJI::Cl'O 

N . D5·D- 18% 

Elltendas tla Camam ele; Depv.tlldO$, ao 1'1'0-
jeclo do Senado n . 215 _cl~ :[é;~:; , l]<t~ di~11üe 
sob1·e a locCl.çüo elo scnnço atf>'1COÜI, "..;; qttacs 
o Senado nüo ·deu o SCtl e<$ sentimento. 

- · Tres emendas rejeitou o SeniJ.;!oda.5 de7.es~is 
offe1·;,cidas psla Cnm!l-m ao prOJ~Cto, que dt:>
·-poe sobre locação de serviços, a. saber; a sub
stítutiva do :Jrt.\7 e as offcrccidas ao § G• cio 
art. 30 e ao art. 34. · 

. Parece à Com missão de Con!;tit.uiçiio, · Legi~
laç:.\o e Justiça. que ta.mbem 3. CO\m_arn ueve 

. ·reJeitar as duas primeiras :- al•. qt'e manc~ 
. ' ctltregar os sala rios d-os ~11CM?'CS ~ scv.s pa:s 

.c. sendo ·orphaos, recolher os salw·•os ao c~f•·c 
· dos orphllo:; ou entl'C.f!a.l-o.~ aos tuto;·~s, ou de

positai-os no estabelecimentr. publ:co, que o 
_,·espccti11o jui;. designar, porque o Senitdo :~ p

, lJrovou a ontra. emenu;J, Lia C:~mn.r:1 no mesm~ 
~ ,,1't . ·17. di3pondo que o .<olm·to <l() meno1· sera 
. . recolhido annual•aen.tc ao co[•·e dos orpluros (I !.I 

: : ds collect01'ias por cmprcstimo ao GoVCl'no e 
>:":não mttis ]lÓtie a Cama.ra re.i~itar c~t:1 cmenu:l, 
','-':.pnra ·mao.ter. ele. pt't:ft>l'CI~ciu. aqucll<\; e"'· 2" 
' : accrescenta.ndo ·ao art; .,o mn IJara.grapho 
:':..'Uispôndo que cesso. a. locaç<io ele s~n;iços t~rn~ 
~>·· ·beiJ~ J:Hila cessãc do cOJitracto (at·t , 1:J), em ,-c-

.laÇao ao ceclenle, porque. a·lroittida pelo nrc
jecto (art. 13) n cess iio uo coolracto, annuin
<lo o tocador •. i)Jso facto cess;L c.:>m etl:.t a. loca
ção de sctviço:; em rel~ção ao cedünte, pelo 
que a.q údla ·emem!a púdc, sem projuizo, ser 
rejeitada. · 

Quanto â cmend<L ao artigo 34, porem, é a 
commissii.o de p:treM I' fj ue a C·\ln:l.m n man
tenha. ll i~põe es>e artigo qne, sendo n locador 
despedido sem jtlsta c~tliS:\ antes d~ !iodo o 
tempo do CJt: tt•:tcto, o loc:l t<tl"io ê obrigado a 
pn.'.!al··lhe os sabrios veQci.!o~, mais ·O~ co:-res· 
pon·!eut<3S n. tr .'· s mezes. S propõe a cmcnt.l;~: 
<1. Em '!le.:; de con·espontlcates a t,·es mc:;es, 
'liga-se: - co,·re>poade,•t.:s ao tempo restante 
do contrac1o. » 

Pens:t a commisóãO que, cumprindo de sna 
parte o contracto o loc:\dl'l', mi.o obstante, 
scni mot!"o ]_Jlnusivel, s~m ilenhuma das 
va rias C.1U5<'\S. que o projecto ( 1rt. 3!) consi
dera. justas par<t elle ser despedirlo.o. despede 
o loca. ta rio; de\'e este pag,ü·;llia o silario oor
respon•lente no te:npo qu·e lhe g'3.!"à :lli:.l. o CO!!· 
t t'llcto. · 
- O loc.'\dor obt·iga-se pelo ser,iço e o loca
tnrio pe lo salc.1·io; dtlrant~ o tempo do con
tt~tcto; si o tocndo-r não é· desobt'igwJo do ser
viço sem ju~t11. 0.ausa, como ·scm j usta caus::L 
desobrigat• rlo saW.1· io o locatai'io. durante o 
tempo do coutt-acto '?· 

A ill ustt'nd:t Commiss.i.D da L'?gisLwii.o e 
Just iça. d.9 Sentl.tlo polllle~ou con tra a e:nend<t 
•h• Cnmarn r,uo o tempo não \·encl•lo do con· 
trncto pàtle .ser de a nnos on de dias e qne no 
1• caso a « p~nn. » é exc~s3h·:1, 110 2• illusoriil 
e em ambos despl'oporcioo.tdn. Esse argu· 
meoto peusa. a CO!llmh~no que, com mais 
va.ut<tgem, se póde oppôr a tlisposiç:.io do pro
jecto, que coodemn:t o lacatario a -pagar ao 
loc:tdor, que despede se tu .i t1stn causa, tt-es 
mezes de salarios, seja. guat for o ter.tpo que 
faltai' pa1·a fi.mlar o contracto ; pcJ.e esse 
tempo se1' <ll'l tlous mezes, ou de nm tnez, ou 
mesmo de dias e, nesse caso, como obrigar o 
loc.·üario a pag-.11' mais do qt.:a pelo eoutracto 
tiull<\ dt: h:wcr o locatlor si tr"IJ:llh<\SSC até 
final ~ 

Excessiva. seria. ele certo cs3a « pena. "· eles· 
proporcionada it. •Jisposiçflo do pro,tel!to, não á 
Jn. emenda, que att!lnde uo tempo nii.<.l veu
oi<Jo, pat·a condemoar ao pJgamcoto do sa
lario correspon•.lente n esse tempo o loeatttrio, 
qné rompe o contracto,despc:lindo sem· j usta 
c ;tUS<'\ o locadot·. 
. Sal~ daseommi~ões, zo ,Jeou tubrotle 1895. 

- F. 7'olentin·o.presideote. -Lt1í;- Domia,ques. 
reh\tor.,- Jf<w ti11s Coslt.~ Jun io1· .-,Medeiro$ .e. 
.1lbuqv.erquc.~lgnàcio Tosú~. · 
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Emer.da.~ da. Camar·a das JJepulados ao p?o
.fecto do Seaado, QUe dispõe a locaço.o do 
stwciço agriciJla, as quaes o Se/lado nclo dev. 
seu consenti1nen to 

Ao mesmo a1·t. 17- Sutst\tua-Ee pdo se
guinte :- - Os s:l!a'rios, CJ.Ue vencerem os me
nores, serd.o ent!'eg-ues a. J;eus pai:s ou, sendo 
orphãos, recolhidos· ao respectivo cofre ou 
entreg·ues aos seus tutores, ou depositado 
no esta.be:ecimeuto publtco, que o re:;pectivo 
juiz designar. · · 

Ao art. 30- Accresccnte-se o seguinte:
§ G•- Pela cessão do.contrac~ (art. 13) em 
relação ao cedente. - ·. 

Ao art. 34 -Em vez de : - corresponden ·· 
tes a. tres niezcs : -diga-se: - conespon· 
dentes ao tempo restantes. do contra.cto. 

Projecto do Senado n. 2i5,cle 1895, qt'e dis
põe Súb1·e locaçü'O d~ se-.·uiço a.gricola 

O Congresso Nacional decreta.: 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES . PRELIML'IARES 

Art. 1. o Se.rão reg nlo.das por esta leí: 
§ 1. o A locação dos serviços applicarlos à 

agricultura. 
§ 2.• As empreitadas e trabalhos concer· 

nentcs a obras e !abt•kas respectivas a agri
cultura, que serão regulados pelas dispo
sições dos al•ts: 22G e seguintes do Codigo 
do Commet•cio, quando for omissa a pre
sente lei. 

Art. 2:• As demais locações de serviços 
continuarão a regular-se :pela .. Ordenação, 
livro 4•, titulas 20 a 35, arts. 2~6 e seguintes 
do Codigo do Commercio. 

PaT:;~grapho unico. O Governo mandara 
;;.nne..'!:ar a esta lei as disposições legislativas 
a que ella se retere. 

Art. 3." Eata lei é applicavel tanto ao lo
cador nacional como ao estrangeiro. 

Ficam revogadas as leis de l3 de setembro 
de 1830 e 11 de outubr0::de1837. ~ -- J· . 

Art. 4."' O conka.cto de locação de serviços 
poderá con~tar d!J escl'iptu particular assi
gnado pelos co:ltractantes, ou por alguem a 
seu rog-o e roa1s duas t~::~temunhas. . 

Na falta de estipulação esc~ípta, eotender
se-ha -haverem - M partes acceitado, como 
regra entre si, as me~mas relações existente~ 
com .· os,_-mais locaclores do mesmo estabeleci· 
mento agrkola. . . 

Mt. 5.• O contracto feito fóra ào Brozil, 
para .ser executado no seu territorio, sori.i. 

authenticado pelo consut ou vice-consul bra.-
zileir·o. • 

Art. 6. 0 Os menores de 21· annos serão 
nos con tractos de locação !1.e serviços assis
tidos por seus ·po.es, ou, si forem orpbãos, 
por seus tutores, mediante prévia li~nça do 
juiz de orplüios e, quando os orpbãus sejam 
estrangeiros, por · saus co osules, onde os· 
houver·. 

CAPiTULO li 

ÍJA LQ~AÇÃ.O DE SER.YIÇOS E)l GERAL 

,, 
· Art: i. • E$Üt lei admitte: 

§ J.ó A locação de serviços propriamente 
ditos. 

§ 2. • A locação de serviços mediante a. pa1•- .::: 
cei'i;J. nos l'rncto~ do predio rustíco, denomi~. 
na.da,--parceria agrícola. · 

§ 3." A locação de·serviços mediante n par
ceria na cria.çã.o de ammaes uteis' á. lavoura.', 
denominada-parcel'ia pecuaria. 

CAPITULO UI . 

A1't. 8. • A loca~-ão de ser:viços propria.
meute dito. será rcgul:l.do. pela. disposição dos 
artigos seguintes. 

Art. 9." A duração della não passarã. de 
cinco annos, ~alvo o direito de renovacii.o. 

Art. ·10. Nü.o h<.l.Vendo tempo ajustado 
presume-se ser a duraç-â.o do contra.cto a de 
um anno agra.rio, o qual termina sempre 
no fim da colheita ou da safra, salvo si o 
locador estiver então a deve1• ;.~.o locattll:io. 
caso em que deverá. continuar• por um ou 
mais anuas, ate que pague. 

Art. 11. Considera-se renovada a loca.cão 
1le ser·á~.os po:: outro tanto tempo sobre o 
convencionado ( art.. 9 · } ou o pl'csnmido 
(art. 10), _:;;i, a.tê o ultimo mez do a.nno agra
r•io, nein::o loca.til.t•io der, nem o locador exigir 
dispensa do serviço. · 

Art. 12. Na. locação de serviços de menor. 
não se estipulara duração que transponha a.·.·, 
minoridade. 

Art. 13. O loca.tario oão pôde sem o apra
zimento do 10Càdor, transt~rir a outrem a. · 
locação de ser viços. . 

§ t.. • Este o.pr;,zimento deve constar de 
escriptura de ces:ão, na. qual intervil"á. como·· 
assl$tente···o locadm•. . . 

§ 2." Nem o locador póne, sem outorga. do 
locata.rio, pôr outr<l. possoa. em seu loga.r. :, 

§ 3." Si o locatario annuir á. suhstttúio;:.ão, 
o locador não scró. responsa:vel pelo~ factos 
do substituto. · 
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§ 2. • Despedindo-se o locador por justa 
causa. 

§ 3. • Sendo despedido o loca.dor por justa 
Cl:LUSa. 

§4.•.Sendo o iocador conil.emnaJloà.pena 
criminal que o impossibilite de servir. 

§5.• Assentando praça o locador como 
sorteado, ou como volm1ta.rio, em tempo de 
guerra. . 

Art._3l. São justas causas para o iocatario 
despedir o locador: · 

§ 1. • Doença prolongada que · ao locador 
impossibilite de continuar a stn·vir-. 

§ 2. • Embriaguez habitual do locar!or. 
§ 3.•lnjriria feita. pelo-locador a honro do 

loca.t3.rio, .s"!la· mulher, filho, ou pes~oa. 
de sua famllia.. · 

§ 4. • Imperícia. do locador. 
§ 5.• Insubordin~ do lcca.dor .• · 
Art. 32. São justas causas pa.ra despe· 

dir-se o locador: . · · . 
§ r.• 'Fa.lta. de paga.mento dos salarios no 

tempo estipula.do no contracto, ou por tres 
mezes consecutivos. 

§ 2.• Imposi~o de serviços, nã.o compre· 
l1endi,los no contraoto. ' = 

§ 3. • Enfermidarle q_ue o prive de continuar 
a servir. 

§ 4. • Não permittir o locatal•io que o lo· 
cador compre <\ terceiros os generos ne que 
preci~e. ou· constrangei-o a. vender só a. elle 
loca.tario os seus productos, salvo, quanto á 
venda, convenção especi<~.t. 

§ 5.!' Si o loca.tario fizer algum ferimento 
nn. pessoa do loc:ulor. ou injuriai-o na sua 
hom·a e na de sua mulher, tilhos ou pessoa 
de sua. familia. 

Art. 33. D~pedindo--se o locarlor com j ustn. 
causa, ou sendo despedido com just:J. causa. 
nio tem direito sinã.o aos ga.nhos vencidos; 
descontado o seu debito (a.rt. 21). 

Art . 34. Sendo o · locador despedido sem 
justa. causa (art. 25) antes de findo o tempo 
tio contracto, o locata.rio e obrigado a pagar
lhe os sala.1i.os vencidos e os por vencel', cor-:
respondantes a tres mezes. 
. Art. 35. O locador tem acçií.o executiva 
·].)ara haver do ].ocatario os seus salarios. 

~. . 

CAPITULO IV 

DA PARCEP..L\. AGRICOLA 

A;rt. 37. Predios rustico~ no sentido do 
art1.go antecedente, são todos os destinados ã. 
agrlCultura. Sendo, porém, terrenos de ses
maria, fazenda. ou sitio, é preciso que sej:~.m 
divididos enére si, ~tenham morada. pai·a o 
cu! tl vador, sal v o SL o contracto estipula r a 
morada: em editicio central, com repartições 
conYementes. ' 

Art. 38. o senhor do predio rustico cha
mar-se·ha. parceh•o locn.tal"io, e aquelle que 
o cultiYar pareeiro locador. 

Art. 39 . O parceiro locador não pôde sub
locar ou ceaer a pa1•cer i:~. sem expresso accor· 
do do parceiro loca.ta.l·io. 

Art. 40. A ~rc~:-ia resolve-se pela morte 
do pa.rceiro loca.dor, salvo si, ao tempo da 
morte_, a cultur~ estiver ".omeçada., ou o 
parce1ro locador t1ver feito despezas adean· 
tada.s. . • 

Pa.ragrapho unico. Nl.'.:ste cru>o continúa. o 
contra.cto com qs herdeiros do fa.llecido, pelo 
tempo necessar-10 _pa.ra serem a-proveit ados os 
troba.lbos e despezas. 

. A-zt. 11 . Todos os fructos do predio rus
ttco, tanto natur~es corno industt·iaes. serão 
partilhados entre os J_larceiros (a1•t. 36 e pa-
ragrapho). . 

Art. 42. Salvo convenção em contrario: 
§ 1 . • As sementes correm por conta da. 

parceria. · 
§ 2.~ As plantas, :pa.ra substituir as que 

perecem ou cahem fortuitamente, serão pre· · 
sto.do.s pelo parcei rG Loea.tar io. 

§ 3." o . .: utcnsil i os neoossarlos para explo· 
ração do predio rustico deverão ser prestados 
pelo parcl'iro locador. 

§ 4.. ~ ta.mb~m oo parceiro locador lncum· 
bem as despezas para. a cultura. ordinaria. dos 
campos e colheit~ dos fructos. 

Art. 43. O parceiro não póde colber os 
rructos sem sciencin. do _na.rceiro locatario. 

Ar&. . ~4. A perda, por caso fortuito, de toda . 
a. colllen:a. de fructos, que devem ser parti
lhados, ou parte della, corre por conta dos · 
parceiros e ilão dá a. nenhtun delles accão de · 
indemnisação. ' 

Art. 45. Não se rf:scinde a. parceria sinão 
por um dos motivos seguintes: , . . 

§ L• Não implemento do contracto por 
uma ou outra p:n-te. · 

Art. 3ô. Considera-se parceria :~.gricola. o 
contracto pelo qual uma. pessoa. entrega â. 
outra. algum predio -rustioo para se~ cultl· 
Vt\(lo, com · 3. condição -de partirem os con
tractantes entre si os. frutos pelo-modo que 

.§ 2." Por parte do la<:ador, imperícia, mo~ 
lestia habitual ou prolongada, condemna.ção 
á.. pena criminal, ou obrigaçii.o de serviço .mi-
litar • . · . 

Art. 46. São applicaveis a parcerias as dis- . 
posições dos :Lrts. 9•, 10, U, !3 § 3•_, Iõ; 16, . 
l9 ·e-32 § 5• des~ lei, assim ·como o art. -29-2 
do Codigo Colri.mercial. · · acoordarem. · · . . . 

Para.gra.pho Wlico. ·A regru da. pa.rtilha. é a 
meiação, salvo convençM div;erseo.- . 
c~ .v. Vll · 

~t. 47 ._ São! ~u.trosim, a.pplicaveis âs.pa.r
cerla.s as diSposlçoes legaes relil.ti~ á- reten• . . . il ~ 
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çiio dos predios rusticos, findo o arrenda
mento tlelles. (Ord., li v. 4• tit. 54.) 

Art. 48. Aos p~trceiros compete acç.ão ex
ecutiva pa.ro. pagam eu to do saldo <la cont:J. 
corrente respectiva. . 

·' , Art. 49. Ao parceiro locat::trio compete a 
-. acç.'io de despejo incontinenti, contra aquelle 
: que occupa o predio rustico vio1a.ndo o ar· 

tigo 39.. • 
Art. 50. Subsistírú. a 'J)arceria, ·não ob

stante a alienação do predio rustico, a que 
ella. disser respeito, ficando neste caso o ad
quirente subrogado nos direitos e obrigações 
do parceiro locatario. 

CAPITI.iLO V 

DA. PARCERIA PECCARIA 

Ar.t. 51. Parceria. pecuaria e o contracto 
pelo qual uma pe...c:soa eutregaa outra os seus 

·· animaes para os gua:rdar.nutl·ir e pensar, sob 
a. condição de partilharem ellas entre si os 
lucros futuros, pelo modo que accorda.rem. 

Paragrapho unico.· Salvo convenção e, em 
falta. della., o costume ilo logar, si o llOuver, 
a pa.rcer ia. pecuaria. serü. l'egulada pelas dis
posições dos artigos que se seguem, de 
ns .. 52 a. 6l. 

Art. 52. O proprietario dos animaes é o 
:parceiro prop1-ietario e nquelle que guarda. 
nutre e pensa. o parceiro pensador. 

Art. 53. Coustituem objecto de :partilha: 
§ l. ., As lã.s, peUos e crin3.S. 
§ 2. o As crias. 
Art. 54. Pel'tencem ao parceiro pensador: 
O trabalho do gado. 
O esterco. . 
O leite e suas transformações. 
Art. 55. Si os ap.imaes perecem por caso 

fortuito. a perda é do :parceiro proprietario. 
Art. 56. Nem o parceiro pensador sem 

:consentimento do proprieta.rio, nem este sem 
annuencia da.queUe. poderão dispor de calleca 
alguma. do gado principal ou accrescido. 

Ar&. 57. o parceiro pensador não tos· 
quiarà o gado la.nigero sem que previna. o 
pal;ceiro proprietal'io, sob pena de pagar-lbe 
em dobro o valor da. parte que :pertenceria 
· na partilha. 

Art. 58. O parceiro proprietarioé obrigado 
a.·· ganutir a posse e. uso dos. animaes da par
ceria, so bstituindo os que ,faltarem, no caso de evicção. . . . , . . 

Art. 59. Pertence ao parceiro proprieta.rio 
todo·o proveito que se possa tirar dos 3Ui
maes que perecerem. 

. Art. '60; E" nullo o contracto no qulll se 
· estip,uiar oll,ua o>parceiro pensador. supportará 
na. perda pa.rte:maiorque nos lucros. 

Art. 61. São applica:veis á parceria. pecua
ria as disposições dos arts. 9", I O, li, 12, 13, 
15, 16. 29; 39, 40, 47, 48 e 50 desta lei, c 
art. 292 do Cod.igo Commercial. 

CAPITULO VI 

DISPOS!QÕES PENAES' 

Art. 62. As violações da liberdade do tra
bal.!Jo serã.o punidas na. confo1•mida.de do Co
digo Penal c processadas :por queixtJ. dos in
teressados ou por iniciativa do Ministerlo 
Publico. 

Art. 63 . .Aquelles que directa ou indire
ctamente seduzirem ou allicia,rem para o seu 
serviço, qualquer que seja, indtvid.uos obl'i· 
gados a outrem por contracto verbal. ou eõ~
cripto, de locação de serviços. presta.veis no 
mesmo .Estado, ou nos Estados limitrophes, 
pagarão ao. loca.tario, alem da.s despe7.as e· 
custas a que tiver J.ado cama; o dobro do 
que o locadorllle estiver a dever. e não serão 
admittidos a. aHegar qualqucl' defesa antes ~-e 
caucionar o Juizo. 

Art. 64. Aouelles que directa ou indirecta.
mente aaceitarem ou consentirem em stuts 
casas, fazendas ou estabelecimentos inclivi
rt uos obrigados a. <•u trem :por · con tracto. ver
bat ou escripto, de lo~a~ão de servi~•os pre
staveis no mesmo Est.ado ou uos Estados limi· 
trophes. pa,"'llrao ao locata.rio, além d;;s fles' 
pezus e. custas a que tiver dado causn, a im· 
porta.ncia que o locador estiver a. dever, e 
não serão admittidos a allegar qualquer de
iesa antes de caucionar o juízo. 

Art. 65. Nosca.sos previstos IJelos rlous ar· 
tigm: ant;eeeiientes compete so locatario acção 
executiva. para. l~a.vet• o pagamento. 

Esta. acção prescrever:.\ em um anno, a 
contar da data em que o locwor abandonou 
o serviço do locatario. 

§ 1 . • A a.cção do locatario contra o locador 
ser·;,í, summaria., com direito a emba.rgo asse-
cura torio. . 

§ 2.• O locador terá. preferencia :para ser 
pago pelo producto da colheita ou.safra. para 
a. qual houver COJlCOl'l'idO com SeU trabalho. 

Art. 66. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. · 

Senado Federa.!, 7 de outubro de 1895.
Manoel Viclorino -Pereira, presideute.-h<'fo 
Ba.rba.lho Uchôa Cavalcanti,· 1" secretario.
Joaltim d'O. Cattmd~,~, 2° SllCl'etario.-G=ravo 
Richard,. 3" secretario • ....,. Almeida ]Jan·oto, 
servindo de 4'' secretario. · · 

O Sr.' President.e...,...Não havendo 
nada mais a tratar, desígno para. a.m;~.iihã. a 
seguinte ordem dô ~ia: . . . . 

Votação do projecto n;,l40 J, 9-e 1S9~, re
da.@o para nova discussão do · a.dditivo .des-
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tacado ~o projecto n. 140 C, deete anuo, des-~ 1" discussão uo projecto n. 165 A, de 1896, 
peza 110 .M~nísterio da Ind~s~rla, Via.ção e auto_risa,ndo o Gove1•no a. abrir os nt!cessarios_· 
Obras Pubhcas para o exel'CHllO de 1897, au- cred1tos para ()<:correr ao pagamento das de.s
torisando o Governo a. adquirir, pm.• preço peza.s feitas, na C<tpital Federal. com os fune
nii.o excedente ao custo, a Estrada. de Ferl'O ra.es do maestro Carlos Gomes; -
Melhoramentos 110 Bra:dt; · 1" discussão do ,pro.iecto n. 74, de 1896. au-

Continuação da 2" discussão do projecto torisa.ndo- o Governo a conceder ao cidatli.to 
n. 142, fle 1805, autorisnndo o Governo a. re- Alberto Cysneiro. pelo prazo de 25 annos, 
organisa.r diversos esta.belecimentQs militares permissão pa.ra estabelecer no :porto do Rio 
de ensino com o voto em· sepa.rado do Sr. t',e Jaueil·o deposites tluctuantes de carvito de 
Thoml'I.Z Ca.va!ca.nti; . - pedra. sou ascond1ções que-estabelece; 

2" discussfio do projecto n. 169 A, de 1896, z~ discussão do pro.jecto n. 24, de 1896, 
autorisando o Governo a a.bril: os creditas a.utorisando o Governo a mandar p~\ga.l' pela. . 
necessatios para dar execução a lei, que o r- verba-Exercício~ :findos-ao 3" escripturario 
garnisou o T<ibunal (1e Coi:rtas; . . da. Repartição Geral dos Correios, José Fr:m-

2" discus~o do projecto n. 118, de 1896, cisco Rodrigues, os vencimentos. que deixou 
n.utorisa.ndo o Governo a abrir o credito ne- de perceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de 
cessa.rio para pagamento dos honorarios do junho de 1895; - •. 
cabo de voluntarios da pa.tria. Manoel Ma- Discn.<l;ã.o unica do parece1• n .• 62, de 1896, 
rinho da Rocha,_ desrle 1893 a 1894, relevn.d,.-:. opinando que ao Poder Executivo. incumbe 
<~ preseripção em que ineorreu; . ajuizar do direito que-assiste ao bacl1arel 

2~ discussão do projectQ n. 60_A, de 1896, Henrique Martins. sub-secretario da- Facul--_ 
concedendo aos funccionarios :pul)licos José dl1de de Direito rlo Recife, que pede o paga
Marcos lnglez de Souza. e Samuel José Pe- mento da gratifieação.que deixou d& receber.·-· 
reira clas Neves autori~ação para. fundarem e solicitar o necessario credito, si for ca-so 
na. Capital Federal um banco denominado disso ; 
<<Banco Auxiliar dos Servidores da. Nação», Discussão unica do projecto n. 188, de 1896, 
cujos estatutos serãO- regulados pela lei vi- autorisando o Gove1·no a conceder ao Dr. Hi
gcnte das SGciedades anonyma.s e dá outras la.rio Soares de Gouveia. lente de clinlca. opll· 
providencias coin. pareceres das Commissões tll.1motogica. da. Faculdaila de Med.iclna. do Rio 
de Constituiçií.o, Legislação e Justiça e de de Janeiro. um anuo de licença., sem venci
Fazenda. e Industrin.s; montos, para tratar de sua. saude onde lhe 

:?.• discussão do projecto n. ll!l, de IS96, convier; · 
concedendo isenção dos direitos de importa- Discussão unica. (lo }ll'Ojocto n. 164, 1lc 
ção e e..xpediente para todos os machioismos, !89ô, a.utorisando o Govel·no a conceder um 
appa.relhos. canos •.I e ferro e mais mn.teriaes anno d(l licen~n.. ,em v!lncimentos, :t Ff11ippe 
d~:st.inados tis obras da Companhia. elas Aguas de Vll.Sconcellos DlLtwte, 4" escriptm'll.rio d:\ 
<l.e S. Luiz do Maranhão; Alfande~-,'<1 do Mar<~lllu1o, p:w;~. trn.tnr do seus 

3• discussão do projecto D. 37 B, de 1800, interessas ]xn·tilmlares. 
rer1 acção para c 3• discussã.o do pro,jecto . _ . 
n. 37 A, deste anuo, que dispensa a. M'quea- Levanta-se a sessao as 4 l!Ot'M dn. ta.t•de. 
ção aos navios a vel11. ou a -vapor,que deman-
darem os portos habilitados da Republica. 
com ca.1·regamento total das mt\tcrta.s in-
dica.d;IS no art. 400 da. Not:a Consolidaçaa elas 
üis elas AL{andegqs ; . -

s• discussão do projecto n. 138, de 1896, a.u
torisando o Governo a. reorga.nisar a Escola 
Naval, fazendo no respectivo regula.m·ento as 
alterações, que a este vão ·annexas; 

3• discussão do J1L'ojecto n. 113, de. 1896, 
autorisau•1o o Poder Executivo a. pagar ao 
tenente -reformado do exercito· José Severo 
Fia.lho o soldo de S1ta reforma. desde a d~ta. 
em que deíxou de recebei-o; ·. · 

!• discussão do projecto n. 288 A, de 1895, 
.-1cterminando que fiquem addirlllS ao magis
terió do Collegio !wlili.tar, com os vencimentos 
que percebiam, os pl'ofessores ca.thedl'a.ticos 
nomeados ou elevados a· essa categoria: por 
decretos de'30 de setembí·o_ de 1804, com voto 
em ·separado ; · · · 

ACTA. EM 7 DE NOVEõil3P.O D"E 1896 

Preside!teia ela Sr. Arthw· Rios 

Ao meio-dia e 35 minutos, procede-se á 
chamada a qua.l respondem os Srs. Arthur 
Rio~. Tavares de Lyra, Alencar Guimarães, 
Gabl'iel Salgado, Bricio Filho, Viveiros, Ani- · 
sio de , Abreu, Nogueira Pa.ra.nagt~ú, Pil'es 
Ferreira, Thomaz Cavalcanti, Silva Ma:riz, · 
Trindade, Herculano Bandeira, ·Ro::ha. Cavai· 
canti, Gouveia.· Li.ma, Santos Pereira·, Fl-a.n
ciscoSodre. Tosta, Vergoe de Abreu, Para.-: . 
nhos Montenegro, Oscar·Godoy, Timotbeo·da_•· 
Costa. Americo de Mattos, Fon~eca Portella;· • 
Silva _Castro, Nilo Peçanha, Julio Santor;, .Por_- _, 
ciuncula,Mayrink,Lan_dulpho de Magalhães,_,_· 

, .. 
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Ç.-" __ : Jo~ Luiz, Ca.rva.lho Mourão, João Penido, de· queiroz, Agostinho Vidal. ErnestO: Bra·' 
'>'~ · Luiz Detsi, Ferraz Junior, Fortes Jun- zilio. Barros Franco Junior, Cupertino de Si
>' · queir-a, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octa.- queira , Alfredo EUis, Domingos de Moraes, 
·:·:-:_; vlano de Brito, Pe..raizo Ca.valcanti, Carlos C\lsta Junior, Bueno de Andl'ada, Padua 
:ú~·· dn.s. Chagas; L(l.ma.rtiue, Case miro da Ro- Salles. :Vieira de Moraes, Edmundo da. Fou
,~.>-'. éha, Gustavo Godoy, · Paulino C3.rlos, Ce· .;eca, Urbano de Gouveia, Caracd olo;· .. Lame
~\_: .za.rio Motta., Fr.lncisco Glicerio; Furttvlo. c.ha Lins, Braúlio·da Luz, .Fooseca. Guima· ·x,· ,' Xavier do Valle, Luiz Adolpllo, AJmeida Tor~ rães, Martín~ Costa, Pereira .da Costa, R~va
::.< reS, Paula Ramos, Fra.ncireo Toleutino, davia. Corrêa e P.edro :Moaeyr. 
o:,_ ., .Emilío Blum,Marça.l Escoba:r,Pinto da Rocha, \ · 
,.,~.: : Vespasia.no de Albuquerque e Cassiano do O Sr. Presidente- Responderam 
K'?· Nasciménto. · á chamada. apenas .58 Srs. deputados • . Hoje 
<.~<_,~· .. ·Deixam de compa.recer,.com causa .pa.rtict· não ha. s~<Lo. De:iign.o·pa.ro. segun•1ç..-feira., S 
',\ pad;t~os Srs. Chagas Lobato, Lins de Va.séon- do corrente, a. seguinte ordem do di.a.: , 
~'· :;· .. eenos, Coelll.o Lisboa., Sá. . Peixoto, .Carlos de Votação do projecto li. 140 J, de 18$.)6. re· 
.'· ·· · Novaes; Luiz Domingues. Costa. Rodrigues. dacç;'io para nova diScussão do additivo des
-~";;: Gustavo V eras, Eduardo de: ·Berredo, Cllris- tacado do projecto n. 140 C,(1este a.nnó, des
~'.:io-:_· ~tio o Cruz, Frederico 13orges, Torres Portu- peza . Jo Ministerio da Industria, VütÇão . e 
:~.:' gã.!,ll!iefonso Lima.. João. Lopes, Pedro Bot·~ Obras Publicas pa.ra. ·o · e~ercicio de 1897 ,, (I.U
."'-\<g~s. ·F-raociscoBeBe"Volo, ·Jose·Bevilaqua; Pe- torisándo o Governá a. a.dquidi.•, por preço 
.'.:'. di'o Velho, Fra.ociseo Gurgel, Cb.a.teanbriand, não e:x;cedente.a.o CJ.tsto, a. Estrada. de Ferro 
: ;~ ' Al'thur Orlando; Tolentino de Carvalho, Coe- Melhoramentos do B1-azil ; .· . · . ·. 
:.~' · "lho Cintra;, Luiz de .A.ndra.de, Arminió Ta.va.- Di~cus~ii.o unica. do pa.re<:er lL 125 D, de 
:~ ·>- res, Ma.rcionilo.Lins, Barbosa. Lima. Comelio 1896, sobre as emendas o1ferecidas na 3• dis
_, da Fonseca., .Medeiros e Albuquer-que~ Miguel cüssão do projecto ·n. 125 B,. que orçi a.re- . 

Pernambuco, Ca.rlo:~ Jorge, . Fernandes Lima., celta. geral da R.epublica pa.ra. o exercicio de 
'OctavianoLoúrilirci. Nienezes Prado, Gemini- 1897 · _ · . . 

.. ano Brazil, Za.ma.; Augusto de FreitaS.Neiva, 2•. cÍiscussãõ do pi>Ojecto n. i69 A. de. 1896; 
. Milton; Manoel éé.étano. Aristides de Queiroz, a.utorisando o Governo a abrir os creditos ne· 

:; · .Eduardo Ramos; Paula. Gtiima.r-les; ·Sebastião ~rios para.· dar . execução á. lei que orga.ni· 
. ~.La·ndulpho, Ma.rcorino Moura., Atbayde Ju- sou o Tribunal de Contas ; · 

· ' . ilior, Torqua.to Moreira,.Antonio de Síqueira, Contiuua.ç.ão da 23 discüssao do pr ojecto 
· .'\l<:inrjo Gu>loabara., Belisa.rio de Souza, Ericô .n. 142; ·de 1896, autorísando o governo.a. re

... :·. Coelho. Ponoo de Leon, Urbano Marcondes. organisar diveros est.abeleciment?S militares 
.P;mlino de SoUZ3. Junior, Almeida Gomes. de ensino com o vo.to em separado do Sr. Tbo-

.. Ca.mpolin!l.; Lima J?ua.rto, Vaz .de ·Mello, maz: Ca.v&lcanii; · · . . 
Moil.teil'o de Barros, Gonçiilv-es Ramos, 2~ discussão do projecto n. l 18, de lS96, 

~. ;. F~a.ncisCo V~iga, Lamounier Godofredo, R.i- a.utoris~ndo o governo a abrir o credito ne
belro . · de Almeida, Ferreira Pires; Va.J.la- cessarlo para,pagameilto dos honora.rios . do 

:~ .- ::dareS"; Rod<ilpllo Ahreu , Theotonio de .M;J.· ca.bo de voluntarios d:i. p:1tl•ia Manoel Mari
';,; .galhães, Pinto da. Fonseca., Matta Mo.cbado, nho·d;\ Rocha., desde 18i3 a. 1894, relevad~~o a 
~': ;Arthur Torres, ~ao.oel Fulgeneio, . Srmli.o .da prescripç~o em que incorre~; · 
y· Cunha, Olega.rio Maciel, Lindolpho Caetano, ·2~ . di~ussão do projecto n: 80 A, .de 1896, 
;,.:. ,(;osta. 1fa.<ihado, -Francisco de Sarros, Luiz concedendo :10s funccionarios. publicos José 
~:.: Fl~quer, A.lmei~a. Nogueira, Domiugues de. 1\Iarcos Inglez M Souza e Sa.muel José· Pe· 
i;:O castro; Oliveira Braga.; Adol:p1Jo (}Qrdo, Mo- rei:-a. da:s Neves, autoriSação pa.ra. funda.rem, 
;.::ê~ reir·a: dO: · Silva., Alberto Sa.lles; Cincina.tO na ·ea.pital Federal, um · ba..nco ·denominado 
;-~,: Braga, ,,Hermeaegildo de. M~raes, Alves . de «Banco A.li:x:illar dos Sérv-idores da Nação», 
: ' ,, castro, Ovidio. A.brantes, Lauro .Multe~, An- cujos estatutos ser~o regulados ·pêlalei vigente 
'/: ,gelo Pinheiro, A-pparicio Mariense, .. Yictorino da,; "socieda.des anonyinas, e_.dó. outras· ·provi
:;:";Monteil'o,. _·Aureliano Barbosa. .. e Francisco dencia:s,- com pareeeres dtis · Com.missões ·de 
-~::; Ãle.rica.stró~ E sem causa os Srs. Umil..Bacury, Constituição •. Legislação e.Justiça · e _ de r_:a
?.;: .. Enéas Martins, .Mo.tta. Bacella.r, Augusto Mon- :z:end<~ e ln.dustrias; · ·· · · • · · 
.~; :Jen~grci~ Tileotonio de Bri to, Hollt\iirTa de ·· 2~ _ discussão do projecto n. 119, .. fie. 1896, 
·" ;:•Lim:t, Hehrecio Monte,:Attgusto Severo, Cunha conce~endo ·isenção de direitós.· de importação 
~·, · 'Lima, .Martins· Jun10t', Pereira ·úe .Lyra.::'José e expediente pam todos ()S ruachuiismos, . ap· 
;,:·~~ Mariano~ Gaspar· Drummond, Lourenç~ de pa:t:~llló,:; ca.nos de J(rrro e m&teri.a.es·dest.ina~ 
;-j:· Sá.;oGoiíÇalves Ma.ia.,.::Araujo· Góes, Clemelitmo ·dos às obras da C9mpà.nhi;t rlas. Aguas cte· São · 
:~~:-. d~'Moute; :Lecivegildo Filgueil'as, Josi) Ignacio; Luiz do M~.tranhã.O ; ·. · : > ,: . . : < ' · ·.' - · .~ 
,·:•:;FlaVio de. ~ü,jo; Rodrigues Lima., Tolên· 3· o.iSCUSllão do "projecto ·n~ 37 B, de 1896,. 
: ~ tino dos santOs, Cleto. NuneS, · Galdino Lo reto, redacção .· para .. S• · :discussão,.· · '· do . projec~o 
~t;~_eriedello Corrêa; França· Ca.rvalboi.Euzebio n. ~A.; des~ annd, que diSpelisa . a; . ~~:- · 
~~?.~::i~~ ~-i-::~~i:-·.~ ~-~~ :.-. ~ :}\:~ --~~_:;_ ,-.-· . . : :·~ : . · .. ·· ... ,:-·: ~··_._:_ :___ .· ; ···-- . ~ . 
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qtieacão a.oS navios a vela ou a vapor que de- 145" SEsSXo 1ru .9· DE NOVE!IlBRO __ uE 1896 • , , 
mandarem os portos há.bilitados da Republlca 
com carregamento total das ma. terias indica-

. das no a.rt. 49ô da N()'l!o. ConsoU!laçao dlis Eeis 
das Alfandegas ; . . 

3" di.sc'ilsl:ão do projeeto n. 138. de 1896. 
autorisa.ndo o Governo a reorganisar a Escola 

P-residencio. ·dos. Srs.-- Arthur Rio$ (pr&~ 
· dente), Chagas ~bato (1• fJice-pYesidente), 

Arthur Rios (presidente) e Lins de V:ascon-
cellcs (1• · sec~:ctario). · · 

Naval, fazendo no respectivo reguiumento ús Ao. m~io-din · e 30 minutos procede-se à cha.-' -
alterações que a. este vão annexas; · mada. á qualrespondem os Srs. Arthur Rios, : 

3" discussão do projectp n : 113; de l89S. Lins de Vasconcellos. Tll.V11res r.le Lyra, A1en- . 
autorisaodo o Poder Executivo a. ~aar ao car Guimarães, Gr.briel Salgado. Matta Btt-_ 
tenente reformado do exercito Jose Severo cellar, Enéa.s Mttrtins," Au,~?sto. Mon!~ne- _.: 
Fialbo ·o soldo de· sua~reforma desde a data gro. _Theotooio de Brito, B:r1c1o Ftlho, Vrv.e~-- ... 
eni que-deixou de recebei-o ; · ros. Luiz Domingnes, Cbristino c~uz, Anlsw ·· .. 
· 1~ discussão do projecto n. 288 A, de-1895. de Abt•eu, ·Nogueira. Paranaguã., .. F.redetico ""· 
deterroiDando que fiquem addidos ao magis· Borges, Ilderooso .Lima, Helvecio ~1onte, A~.:... 
terio do Collegio Militar, com os vencimentos ~usto Severo,_ Pedro Velho, Stlv~,; M<trtz, 
que percebiam, os professores cathedraticos Trinrlade, Pereira ele Lym, Herculano B:\o- . . 
nomeados ou elevados a essa. cathegoria. por d ·ira, Carlos Jorgtl, Araujo _ _G_ôes, Roeha Ca- . · -. 
decretos· de 30 de setembro de. 1894, com voto valcanti. Octaviano · Loure1ro, . Menezes :: 
emsepà.rado; · • ·_· · -. . · ·· · · Prado, Santos :Peràira, Tost::t,-Ma.noel Cae~ ::_-: 

1• discussão do pl'ojecto n_ 165 A, de. 1896, tano, TófeotinO àos S<i.otos, .Paranhos Monte- '· ci 
autoriswdo o · Go~erno a abrir os necessa.rios negro, Ft'll.aça carvalho, Oscar Godoy, Atp~- · .:;, 
creditas pa.1·a occorrer ao·l_);lgarilento !las des- rico de Mattos. Erico Coelho, Nilo_ Peçanh~ .-~ 
pezas ·feitas, na. capital Federal. com os fu- Agostinho Vidal,Julio Santos, Barros Franoo :·: .• : 
Iieraes-do maestro Carlos Gomes; · ... J linior,--Urba.no .l\1arcon~es. Mayrink •. ~1- :::"·, 

1~ discussli.o do projecto n . .. 74, 1lé 1896, meida Gomes, João .Luiz, car_vk\lbo Mourao;· . :· 
a.utorisando o Governo a conceder ao cid:v.lão Chaga.s Lo\Jc'lto, Joio Penido, Gonçalves Ra- ~ • 
Alberto Cysneiro;···pelo prazo de 25 _a.nnoi;, mos;Luíz Detsi, .Ferraz ·Junior, Fortes lJI~ .. .-· 
permissão para. esta.helecer no porto do Rio quei!~1, Alvaro Botelho,: Ocb.via.no ~e ·Brito;· -':, 
ti e Janeiro depositas tluctuanh•s de carvão à e Rodolpbo A breu, Pa.raiso cavalcantl, _Carlos·.' . 
pedra. sob as condições que estAbelece ; das . Cl'1<1g:tS, costa· Machado, C;tsemlro. da~ ·· 

2" discussão do projecto n . 24. de 1896, Rocha, .GllSt>\VO Go!loy, E~·!mun:lo·d:\ Fon~ca,-- . 
autorisa.odo o governo a mandar pagar pela. Pa.ulino Carros, .. Cesa•·io . Motta. Francisco · 
verba.-Exercicios ftndos-ao 3" escriptura- Glicet·!o, IJrhano de · Gouveia, X<\ vier do ·· 
rio da Repartição Geral dos Cor•·clos, José Valle. Luiz Adolpho, Almeida Torres, Paula : -
Francisco Rodrii,'UCS. os. vencimenios que Ramos Frdncisco . Tolentino. · Emilio. :.Blum,·· . · . 
deixou de perceber de 29 de agosto de 1894 a. Fonsee; Guimarlies, r.iarça.l Escoba.r, Pereira· ·· 
23 de junho o e 1895 ; · . da Cost.-.; Pinto da Rocha.; Vespasiaoo <leAl-.. :-

Discussão unica do parecer n. 62, de 1896 lluqnerqi.ui e Cassiano do Nascimento. ·"· 
opinando que. ao Poder Executivo incumbe ·Abre·se·a -·seS&to_: ·.· . . __ · ·_. __ · _;_; __ ·: · 
aJUizar do. di.reito que assiste a.o bacharel 
Henrique Ma:rtios, sul>-secr6ta.rio da. Facul-_ E' lida e sem debate .:\PPl;ovad(l. a. a.cta . da._ ::.~ 
da.de d.e Direito do· Recife, que pede o paga." sessil.o do dia. 6 do corrente. · ' ·- . · . · 
mento ·aa gratificação Q.1le deixou de recebe.r, é ·uda -~ posta,-em discuss_ão a:; neta>. do dia : .. ;·:' 
esolicitãr :0 ·necessario credito, si for ca.so 7 di>"col;rente.. . .. : ... . . : . -· ·· -~~ 
dL<so·; _ _ . ~ · · . · · . 

Discussão unica ~o projecto n.lô~. de I89?, o s~. ·Moreira da Sil-v:a de--:·.; 
au~orisando o Governo a. conceder ao Dr: ~~- S(>ja. que conste (iUe no.O.i~ 7 estev~ presente~,~ 
la.r10 Soa~ de Gouveia., lente de. ~hmca ·antes_ que fosse ~da a ordem do dm-; par~\ a..::: 
Ot?htalmolOgl~ da Faculdade. de ~ed1CIU8. do sessão de boje. . . • · ~ · _ . . , ::: ~: 
Rio de . Janen•o, . um .a.nno_ de licença., sem . ~ · · ·_ -d - - • d · ta d di 7 ' 
vencimentos. para. .tratar de sua. saude _onde Em se~ut a e . app1 ova a _a ac o a .. : 
lhe conVier· . _ . . do corrente. _ . _ . . . . . -.· _ :: 

DiscussãO· unica : do :projecto o. 164, d_e; . . eompareceram mais os Srs.Carlosde!'1ovnes, :;c 
1896 . autorisando o Governo a. conced~l' um Holla.ndri.de' Lima,. Costa'Rodrigues, Plres Fer- .. '.: 
ao nÓ de· licença. sem _vencimentos, · a= F'elJppe_ -x•eir:i, Thomaz C;tva,1canti,Joii.o Lopes,Jos6: Be- , ~ : 

' . dê Vt\Sconcelloi' Dua~te. -4.• ·esi\ripturArio da . vilatt ua, Tolenth)õ da Carvt~lbo; Coelho" Cia~;;7;~ 
Alfa:Odega. do M<\ranhã.o, pil.ra tratar '{le S~l,lS tra,Luiz ue Andi.-.lde."iedeiros eAI_'ouque;rq.ue(?:' 
interesSes:,_pa.rticUJ.a.z:es. _ . · : · • · Záma, -.\uguslo. de Freitas, Neiva, Milto~•. ;~; 

.. ,: . . - . · · - Fl".lnCÍilet' SOdré, Eduardo Ram<:>5, Paul!!-' Gil! -c;. ·,'~; 
. _.. _ , . - marã.es, Vergue de Abreu.Leov~glldo ,Fllg.ue•:: ; ;; 

~... . ·. ' : • . . . . . . ""' :,·:~· 
_. ., 

. ·" .. ,, · 
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ras, José Ign3cio, Flavio d~ Araujo, 'Torquato 
.Moreira., Antonio de Siqueira, Ser.zedello Cor
rêa, Alcindo Guanabara, Thimotbeoda Costa, 
BeliSário de Souza, Fons~c:t Portella, Silva 
. Castro, Ernesto Bra.zilio, Por·ciuncuh~, Cam

. 1)0\illt\, Limn. Du;).t·te, Fr-ancisco Vei~a., 
pupertin<> de Siqueira., Arthur Torres, La-

•· martine, Adolpho Gordo, ;\Ioreiru. da Silva, 
Cincina.to Braga, Furtado, Ovidio Abrautes, 
Caraciolo Lamenha. Uns, Lnuro Muller, 
Martins Custa, Rivadavfu.. Corrê~ e Pedro 
·C\Ioacyr. 

Deixam de comparecer: com causn. partici· 
pada. os Srs. Coelho Lisboa, S:.í. Peixoto, Gus
tavo Veras, Eduardo de Be2'rêdo, Torres Por

.. _ tugal, P•3dro Bol'g'es, Fl'ancisco Benevolo, 
· Jose Bevilaqua, Fr<tncisco üut•gel, Clütteau

bt·iaud. Arthur Orland, Armiuio TavD.res, 
Mtu·ciouilo Lius. Coruelio da fom;eca., Miguel 
Peroamb!lco, Fernandes Lim:1, Olympio de 
Campos, Geminiano Bro.zil, At>lstides de Quei
roz, Rodrigues Lima, Sebastião Landulpho, 
Mtn•colino "Moura, Atllaxde .lunior, Pouce 

.de Leon, La.ndulrho de ·M,.gallliícs. Vaz d" 
Mello, Monteiro ge Barros, Leon.el Fill10, La.
mounier Godof1'edo. Qibeiro de Almeida, 
.Fem~ira Pires, Valladm•es, Theotonio de .Ma-

. gall!ães, Pinto da. Fonseca, Matta. Maclmdo, 
. Manoel Fulgeneio, Simão da Cunha., Ole~rario 

. .1\tnciel, LindolpllO Caetauo, Fmnciseo de 
Th.n•ros, Lui.z Flaquer, Domingues tle Castro, 
Oliveira Braga, AlbeL•to Salles, Het•menegildo 
de Mor::1eo, Alves de CAstro. Angelo PiulLciro, 
Apparicio Mariense, Víctorino Monteiro, Au
-reliano lhrbos;L e Francisco AlcmcttStro; e 
sem causa, os Srs. Lima Bacury, CuuJm Lima, 

·José :'.!ariano, MM'tins .JunioJ·, G~sp<lr Dr·um
mond, Ba.rbosa Limn .. Lourenço de Sã., Gou-

. ça.Lves M;~iá, Clcto Nunes, Ga.ldillO Loreto, 
l~ll.zebio de Queiroz, P•\ulino de Souz:\ Junior, 
Alfredo li:llis, . Domingos de Moraes, Costa. 
.Junior, Bueno de Andrada, Pa.du~ Sal!es, 
Vi~i ra. de :<\Ioraes e Brazilio da Luz. 

ORDEM DO DrA 

O-Sr. Pre,;;iden-te- Não lla.vendo 
• . ntlmero para. se proceder a votação das ma
.~:· . terias indicadas na ordem do dia, passa-se á 
L :: m(lter.ia em discu~o ~ 

E' annuncia.d:t n. di~ussão unica. do parecer 

sagem da lei da receita, e sini:; unicamente 
dizer algumas pala>-ras sobre o parecer da 
Commissão ·de Orcamento, limitar-me-hei a 
fazer rãpida an:<lyse de alg:un~ pontos do ex
tenso parecer da commissã.o . 

O parecer coutêrn o sim e o nii.o. Póde-se 
responder aos argumentos do princip1o com 
outl'oS exarados no tlm. O nobre relator, ao 
confeccionat• esse trabalho, foi de uma inco
hereuci<t manileo:~ta em diversos pontos. Fàrei 

.Sãlientar apenas algumas das incoherencius, 
as mais notaveis que se encontram neste tra
balho. 

O art. 1" representa a igualdade de taxas 
pa.ra chapéos de lã. e ellitpéos de pello de le
bre, que me 11arece altamente inconveniente. 
O cbaiJéo de lã, conhecido pot• chapéo d.e fel
tro, jã é tarifado com a tnxa de 4$200 C<tda. 
um; esta ta:x.a é sulflcieute para -proteger a 
industria nacional. Entretanto, Sr, pL·esi
dente, equip;tra-se est<t ta.lm à do chapéo de 
pello de lebre, que jà. ê de G$300 pela tarifa. 
A industria nnciona.l não tem necessiuade 

.deste auxilio ; hoje e sufficientemente prot~
gida pelo cambio baixo q_ue existe e p~r dJ_
reitos elevados, como Stto os da tar1r~ vt· 
gente • 

Não IHt necessidade de aggra.v:n• este im· 
posto. Isto it·:i. repercutir infallivelmente 
sobre a receita, como j:.í. disse aqui. tmtantlo 
do artigo que vejo reproduzido, a. respeito dns 
drogas. 

No começo desta sessão chamei n. Mteução 
da commissão para certos producto;; que 
eram tarifudo.s exaggemdn.mente. Eutretn.nt~, 
a commiss:Lo, não tenc.lo ac~eita.do a. reducçao 
para estes arti~os, foi acceit:J.r nma. emenda, 
consignada nos arts. 2.?• 2~ e 2í, i'j~e per
mitte para uma classe mtem1. fla tar1fa uma 
reducção de cerca. de 50 o; •. Cllamo a atten
çiio da ~ommi&são para o facto., de que a tu· 
rifa nca.lla de ser modi~cada e que_essm; t;J· 
xa.s aea ba.m de ser consolidadas, Cl nii.o é possi· 
vel estar alterando -a toda a horn a tarifa, 
quando esta tllteraçii.o irá inFallivelmen te ·pre
judicar a receib., sem vantagens para .o con
sumidor'. E é facil demonstrar. 

- · n. 125 D, de lS96, sobre as emendns otrere
cidas n:1. 3a' discciss\io do. projecto n. 125 B, 

·que orça a Receita Geral da Republicl para 
o ~xer~icio de 1897. 

Ü$ artigos da classe ll, atliugidos pela, 
emenda .. do Sr. deputado Lins de Vasconcellos, 
acceita pela commissão, são empre;;udos na 
confec~o dos medicamentos e de a.lguus pre· 
pa.rados pharmnceutico jã. ~lahorados no pal~. 

Sr~ presidente, . os umeos que lucrara() 
com essa reducção da classe 11, reducção que 
apenas se limita aos productos chimico~. são 
os fabrie.'lntes cte- meh~ duzi:.~ de prepara.do; 
quê ~libtern no paiz e uiio os. contribuintes; 
o Thesouro será ~t't\ntlemente des~ulr.ado em 
50 "lo t l~ suas rendn.s. B 1:espondo â n~br·e 
comrnissão com o sou prorll'lo parecer. 1omo 
por e>:emplo, o sulli.\to de quíniuo, que peta 

o Sr. Pre!"lidente _;Tem a pala-
vra o Sr. Luiz AJolpho. · 

': .· 

;/ .O Sr. Lui:zAdolpho-Sr. pr~. 
') · .sidente, não sendo meu intuito demorar a. pas-
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tarifll. de 1804 pnga.-a. 10$ por ki.lo; oom mais relativo à suppressão da. cl&.Sse dos eonfereu 
50 "/• de imposto chegava a pagar 15$000. tes. 

Cont n. modificação da tarifa, paga Mtoal- O relator da oommissão ·coosiderando que o 
mente 20$. isto é, ?<"da gramma paga 20 réís. serviço de conferencia. é especial, acceitou, 

Ora, se""nndo diz o nobre relator, uma entretanto, por uma incollereucia ([~e ncbo 
~mmma. de sulf;.tto de quiniao veude-se por injustificavel, o art. 37, dispondo que quaes-
1$ ; p&rgnoto : si esto.·ditrerença de t.ua, \l.e qner empregado da Fazenda -pos:;;am ser com• 
20 para 10 réis, !ará com que o pharmaceu- missionados para taes serviços e isto quando 
tico diminua o preço do sul!ato de quinina 1 o proprio rebtor diz que os ministros 

v . Ex. $r,be que o pharma.ceutico é um ue- veem-se em dHilculdade para encontrar em
g-oci3ute especial . O trabalho de pesar, o tro· pregados lutbilita.)os para este serviço, qne 
lt•!ho de embrulllar, o t raba.lho de mauiptllar exige tirocioio especial. 
n l·~ecih\ é o que dá valor. á mercadoria que Onue está a coherencia. do nobre relator 'l 
elle •·eude. · . Si o servi~o exige liabilitaçi\o especial, n lio 

Niio li o preço, porque este e um agente pMe ser feito por empregados commissio
secnmla.l'io DO predileto que elle vende . . !lMOS ; isto virá trazer verdadeira desordem 
Assim, Sr. presidente, ;.\ taxa do sulfato de na admioistracão. 
qui niuo é peta t<wità vigente de 20$ por kilo. Ha ainda o11tros. pontos para os quaes e11 

Pergunto : é exn.ggerada ~ Não. A taxa~ deveria chamar a attenção da Camara ; mas 
moclíca, niio corresponJe aos 48 "/o de que reconheco que é clamar no deserto. 
fali:~. a. t:trifa. O iodureto de potassio, cujo A Commissão de Orçamento dispõe de um 
pr-eço é de 40$, entret"lnto a tarifa coorf\ de tal prestigio, de uma tal força perante a Ca
imposto 8$ por kilo. Pot·tnnto, a razão não e mor;1, que o que ella decide é o que se faz .. 
uc 48 "lo• mas de 20 •;. do valor olflciat. Não larnentaria isto si as suas deliberaç<1es 

Pois bem, s.io estas 1<1:->as modica.s e ra.zoa- sa pautassem sempt•e pelo· ClStudo, pelo cri-
veis que_ vão ser reduziu as ele 50 "/0 • · terio e pela analyse rigorosa · de todas as 

,\ commissito não é Jo!!ic..l, por([ue paro. os emendus que são aqui apresent adas. 
prodttctos que fcr:tm ta~:tnclos extruordinn- O art. 47, que n.preseutei a fim de substi~ 
ria1neote o anno pa~sado, tlirei até exorlli- tuir uma emenda do nobre deputado por 
tanteroente, não acceit\1. rc<!ucç;.1o nlguma n as Perunmbuco, o Sr. Barbosa. Limu, referente 
lnxilS. dizendo-se que n. taxn. é mO<licn.", e pa.m i~ cunhagem de moeda. de nickel, não foi a.c
l't·oçul-o ofl"ereceargumeotos bem interessan- celto per.-t commissão. Entretanto, a com
te;;. missào não diz si ftca ao orçamento o art. 47, 

You cit:u• os dados do nobre rel(1tor d~ re· cnjt~- rHsposiç"ão é um::t super fetação, tal como 
ceita par3. mostrar o preço que S. Ex. atlri- se acha cor.signa<m oo projecto. 
buín o. nl::runs 'Pl'Oductos. · A reducç:Io do imposto do s:\1, que !em-

No di>eurso do ool:wo relator da receita, brei à commissão, reducção necessaria para. 
;a·ofel'ido por occ:1siiio da 2• discussão, encon- a inuustria do :xarque e d~ criação em al
t r:\tnO!i quatro qnalirlades· de pillu i:\S, cujo ~uns Estudos do sul , uão foi couterilpl:\dn. 
preço médio senrlo 70$ por kilo, foi somm:~.do Entretanto. vejo manter-se t1. taxo. elevada. 
no IH'!'cO das pit!u!:'s de Mousset. cujo valor c com o fim de pz·oteger ns S..'\lious do norte . 
lle 510$. e S. Ex. tiro11 1le vnlores tão diver- . Pn:s:;o agora, Sr. presidente, a considerar a 
>os, nm Yalor médio pnra demonstrar que a pa.T'te do projecto que munda mcbil ísar os 
t;cxa. da. tn.rida fôl':l. bem csta.beteclda ! lastros de a.pol ices ouro, emittir o pa.pel-moeda 
~\ssim, ns taxa.s estabelecidas o anno pas- pela lei de 1875 e dá outras provi-(.)enci;:~s. 

,ado para os produotos chimicos, são taxas Declaro positiv~mente, Sr. presidente. que 
et·roneas, baseadas. em do.dos numericos f<tlsos. o meu voto e contt•ario a todns essas medidas, 

Quando eu propuz a reducção dessas taxas porque vejo que ,\ · udministr ação não tem o 
· 1 · · · 11 dirt~ito d:\ vir aqui pedil-as, quando não se · 

tm t:l em VlSt:. umen.mente lmpec r . que no\ tem guiado pela verdadeir:\ economia dos di-· 
tarifa se consi;nnasem impostos ·unicamente, nheiros publicas. A administraçã-o republi
p:u·a proteger ·este ou nquelle fa.bricnnt_e, por canr~ tem sido de urna 'iufelici r.lade a toda. . 
que nõ~ aqui l~gis !amos para. 0 paiz mtciro prova ; e não h a de ser depois d_ e uma. emiS-
c nií.o legisla.mos . só parn. o Rio ele Janeiro. 1 d d 
1'\ós leg-is!muos para o consumidor do Pará, do são de 500:000$ de pll.pe -moe a ; depois o 
Rio Grande .e de Mal to Grosso, cujo commercio emprestiroo de 6.0l'O.OOO .tõ; depois ele ter 

d · t gasto os lastro:;; em ouro , dos Bancos oe 
mnn a. vir lh'ogas dn Europa, e niio ê JUS o que emissão ;-depois de .ter elevado. os impostos 
%~s h:tbita.otes longlnquos estejnm a. p:t;l'ar ao 1rinlo , que havemos_ de dotn.l-a com esses 
tnxns eli::'ll!gerndas unicamente pcwque no Rio "" 
~e Janeiro existo meia. tluzin, de intlustrines. 40 "f, dos impostos em onro. . . 

Ontro pouto,·Sr.1Jresidente, que me chmriou Essa cobrança.. em ouro representa.· um 
a a.ttencuo, foi n·re;;posta. do nobre relator á. vexame uo commercio, ·vexame inutil e que 
cJ1lenda que apresentei eliminando o a.rt. 37, nada adea.ntará, 
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Eu me :1chava nn Alfnndeg-a de Cnrumbã 
· -:na. occasião em que foi decrP.ta..la. pelo Go

verno Provisorio a. cobrança de 20 o /o do~ 
direitos de importaçiio, em ouro, e vi as diffi
c.uldades praticas de tal cobJ•omçn., pela im
possibilidade de se obter a moed;l. tle ouro 
nas praçns Motstndo.s do littoral . 

- : Ao ser decretado o imposto de 20 •;. do 
· pari'ameoto em ouro, e pouco depois o puga
me~ato integ-ral, em 1890, tive neces::idade ele 
não da-r cumprimento á ordem do mlni$lro e 
então adopte1 .na· reparti~.ão que dirigia, uma 
taxa correspondente ao og-io d(lcmoed~ metal
lica, e cobrava os impostos em papel po}ra 
evitar que a. Alfandega ficasse e sem t·~nrh 
durante muito- tempo, visto como as alfan-, 
degas internas, como Tnbatingn, Manuos e 
Corumba, difflcilmente poderi'io dnr execu~ão 

__ à. lei .que . se propõe, -pela sltua~.ão especial 
em que se acham. 

Si· o commercio jà. luta com difficu1<1ades 
aqui n>l Capital Federal para obter ti. moeda 
indispensavel ao pag-amento dos impostos, o 
que não serâ. n:~s Alfandeg-as onde nflo ha 

. gr:ande movimeuto de e:x:port<lç:i.o e . em lo
ç-ares onde não ha ·mesmo estabelecimt'ntos 
de credito que possuam nm stoch de moeua 
li1eta llicn- ? 

Eu não creio que o -pagarni)Dto dos 40 °{0 

em ourQ venha produzir o elTeito QUe o go
verno .esper-a, mas o que é verdncte é qne 
serJ.o fataes o~ vexames icuteis pal'O. o com-

. mercio, em vista. da. adopç."io de tal merl id:t . 
A commissão é incoher<WU:- Eu propoz um 

imposto sobre a. renda das apnlices e o. com
missilo disse que nã.o era JlO.>sivel a arlopcão 
desse imposto, porque seria atteutar contra a 
palavrà do Estado e contr-J. os cootmctos 
cuja fe o · governo deve acatar. 

En.tJ"etanto, a medida. do pag:~mento de 
40 •/. em ouro me pa!'ece mais attentatoria. da 
fé .dos contractos. 

Bastar:.i. lembrar que o Estado depois de 
- emittir 500 mil contos de -papel-moeda, não 

tem o direito de recu;;ar o papel que emittiu 
em proporção tão Corte como 40 •; •. 

Essa. recusa. do governo a receber papel nf\5 
au;,.ndego.s, _vem concorrer ainda mais pa.ra a 
depreciação do meio circulante. . 

Sr. Presidente, não é meu intuito demorar 
a passagem da lei tl <~. receiti\ ; quiz apenas 
l avz-::~r o meu protesto • 
. A tarifa :precis.'\ ser profnndnmcnte modi

ficada ; e lia tem erros gra. ves, mas esses erros 
' . não foram attenua.dos pela Com missão de Or
. . .. çamento, .esses erros s ubsistem ; o que se 

te_m· feito é_ cane~r em certos impostos, com 
,c o fim deterrnin:~do de proteger pot· todos os 

·· modos- as nos~s indústrias. S(?m · ter em 
. àtteoçãõ, nem a diminuição da. receita, nem 

os interesses do contribuinte. 
_Era o que tinha. a dizer. 

·o Sr. To:5ta. diz que a Cama.ra ba da 
rel!:>Ynr-llle a impertinencia com que insiste 
pela suppre~são do imposto de consumo dos 
preparados· de fumo de producção nacional. 

A ill ustrada. Commísôão de OrÇ(lmen to, 
combt\teoolo a emendtt, obse1·vo., em seu pare
cer, que seL'<Í. umi~ injustiÇ•4 tributar na lei 
do or~amento o!!:'generos alimentícios de pri
meira nece.ssíàa.tle, e isentnr completamente 
o fum<>, qu11 :\Hment.'l. um -..icio. 

A commis;ão não tem rnzã.o ; e,paro re
conhecei-o basta ponde!'>t r-se que si os gene
ros a limentidos tmport'tdos, vindos do es
trangeiro, são tributados, t<tmbem o são, e 
p~mittmente, o fnmo e seus preparados de 
proccdencio. estrangeira. Ninguem prolJÕe a 
isenç.'to do fumo importado. o que se pre
tende com a. emenda suppressiva é isentar os 
preparados de fumo de producçUo nacional e 
sómente elles. _ 

Ora, é certo que no orçamento a carne de 
xarque, o feíjiio, o milho, o arroz, em 
snmma. os geoel'os de primeira necessidade, 
pt•oduzidos no paiz, estão isentos do impos!o. 
Logo não procede o argumento da commis-
são. · 

O que se pretende não é isentar o fumo no.
ciooal:por merecer mais . sympatbia que os 
generoti alimenticio;;. Ist-o se1·1t~ odioso, injus
tifie;\vel. O que pretendem os autores da 
omenda é impedir o seguinte : · · . 

1", que a União avoque a si, em prejuízo 
dos E~tados e dos municípios, uma fonte de 
receit.'\, em cuj<\. poS5e se acham desde o tempo 
do lmpel'io; 

z•, ·que o Congressó insista. em mant~r -:-m 
imposto, que, pmticamente, ou sera 10-
exequivel, na.da produzir-.), ou forçarão Podei' 
Executivo. a sophismar a Constitnlçáo. usur· 
par attribuições legislativas, a flag~lla.~ os 
fabricantes e mercadores de fumos, SI ~u1zer 
cobral-õ convenientemente para o era1'io pu
blico. . 

il. commiss<to tem-se revelado, si não com
plett1.mente int:·ansi1'ente, porqu~ j á. re~uziu 
o imposto de 5 pa.r:1. 2 rs. ,_ todavla .2bstinada. 
em manter a coucurreDCla da Unta? com os 
Estados. 

A cornmissão confessa que o 1mpo:;;to tem 
produ1.ido pouco, confessa as irregnlaridades 
do re.zul:tmeoto que tem provocado reclam~
ções sobra a. sua iDconstitucionalidade, nao 
encontra. um meio pratico capaz de resolver 
as difficuldades da arreca.dr:.ção; mas insiste 
com a C&mó.ra, em nome da União, par<~. que 
sustente o imposto. 

o que :l. cam:Í.l.'<\ vae resolver é nma. ques: 
t:io que muito importa á feder-.. u;:ío, isto é, ~~ 
vida economica. e lina.nceír.1. dos Estados . 

Não podem deixar de sopprimir o impo~to 
os. que pugnnm pela iodependeocia t!n:mcen·:L 
dos Estãdos. 
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A questão d(l. tributação do consumo· do 
fumo e das bebidas alcoolicns é tão complexa, 
oiT~r~ce tantos vontos ~e vista ec~nolltieos e 
pohttccs, que 60 pod.era ser reso1 nütt acerta
damente. em largo e profundo debate, por 
uma propo~ta t.l e lei especial, como aconsel ht< 
~· Commissão de Constitukil.o e Justiça, qne 
neste assumpto esti\ em complet<l divergen
cia com a àe Orcam~:nto. . 

No l)arecer que dêu a Commissiío de Con
stituição e Justiça. sobre a iuconstitucioun!i
d<tde · dos re~ulamen_tos do go-verno, no es
tudo rio pro,iecto que o ora.Jor· apresentou 
propondo a su~penõão dos referidos regtlla
mentos, -veem os seguintes topicos. ba~taute 
clarOS0 para os qua.es pede a otteução da 
C;tmarà. 

« E' preciso accrescentar que a cansa ver
dadeira do que se tem- ctado residfl no modo 
incomplato {lOl' que !'oram pelo Poder Leg-í$
latívo estnbelecídas a.s medi<las em questão. 
A lei cit:ula est~üJeleceu apenas <1~ taríit1s 
para '" cobranca dos impostos, e, quanto ao 
alcool, determinou que devh ser cobr,tdo 
em est<lmpilhas. Ora., urna lei creando um 
novo imposto nio póde -resnmit··se nisto; 
são necessaria.s outras e mais c~ tensas pro
videncias legislativas; especialmente sobre 
o modo d<L co branca,_ o que é ca pitnl em 
tnes leis, e, oos termos expressos d;\ Coll· 
stituiç-lo, é attribuição privativa do Congres· 
so legislar , sobre as despezas que a. arrCL':'L· 
d;1çào ac~arl'ebl. forçosamente, formalida•les 
protectoras do imposto, precauções fiscaes 8tc. 

A autorisação ao Poder gxecutivo, pnra 
expedir regutamento, não suppre c;sta !alt:.\. 
por'lue ]Jnra o exeL·cicio desta a.utorisação é 
~ece~sario que o l:'orleL· Le,zisltttivo estabe
leça. os Limites preciso8, dentro Lias qm\es 
deve agir o Poder Executivo, sob pena rio 
se COD\'erter a autOL'isa.ção em uma ver·
dad .. ira delegação rle ttttrihui.;:ões, incom
patível com a divisão dos pode1·es, ID!t.Xime 
nesta formo. de governo, em que a. divisli:o 
JJem extremada de cada nm parece ter sitio'' 
'[)t'inci:pa1 preoecnpaÇão do legisl:ldol' cons
titucionaL » 
.................. ~ ••• ~ ••••••• - - ... - ~ .... - ...... 4 • 

E' justumente o que succedera ->i fo1• acccit::l 
a idéa da Commissão de Orçamento. 

A Camara delegara ao Poder· Executi>o 
il.ttt•ibuições que sào de sua privntiva oompe
tencia, diz o orador. 
. . .. • .... -.... -- ..................... ~ ..................... -. 

« Convem que o fhça, isto é, que resolvu. 
sobre os impostos, mas não na lei d'~ receita, 
e ninda. mais convem quo qualquer resolução 
sejn precedid.'l. do m:üs rigoroso exame sobre 
a. s'itu:l.<;ii.o da~ industrias trilmtadas. condi
ções de prosperidade ou decadencia, onus 
1lscaes a qu& estão sujeitas e impostos que 

Co.m:.ra v. vn 

aind~ podem surportar. Sob o pretexto de 
protlig-ar o vicio. nii.o tem a Uni:.i.o o direito 
de arruinar iodustrias não prohiliidas por 
lei, que toem concori·ido e coue:orrem ainda. 
valiosamente para a vida ecoaomicn. da. 
Nação,. e ás qunes muitos Estados vãotam
bem peilir o melhor e o mais seguro lias suas 
reudas. Na tributação de qualque!' imposto 
ht\ urn ma:dmo que o leg-is!Jtlor ni\o póde 
impunemente : ultra..pllSS<n·, e ç.em sempr·e 
póde ~e r preseu tido Jlalo tacto, ainda. o 
mais !ino e atilado, mais rleve ser estabele
cido por meio de dados positivos e indag<l.ções 
se~uras. 

- 'Em França, as reformas elas tarit~l.S do 
impoiito sobre o o ttlco. •l fol'am sempre j)l'e· 
cedidas de largos inqueritos legi>h1.tiYos, 
reitos POL' meío de commís~üe~ parlamen
tares, de qne faziam parte homens do va
lor de Thiers, assim foi em 1830, 1845 e 
1881. -

O mono polia do fumo, de 1835 a 1876, me
receu dous largos e profundissimos inqueritos 
parln.meottres. » · 

E' singuh1r o modo como se tem procurado 
resolver entre nós a questão ! 

Em todos os paizes o fumo e as bebidas 
alcoolí~ii são tdbutlldas por uma lei espe·
ci<d. 

O parlamento, cioso de suas prerogativas 
leg-islativ.'\s, não se tem limitado. como 
entt·c nós, u. dec!'Ctlu· simplesmente a<~ taxas 
- deixando ao nrbltrio do Governo o que, 
O<\ opiniào do orn<lor, constitne o ponto 
c;tpit:ll Jo problema - as bases da. arreca
da cão. 

Nos Est1vlos Unillos da Americ:.L do Norte. 
O ÍlllJ'IOStO tlo -fumo e <IUS be])i.-[as n1cooliCllS e 
regulndo peht lei especit\l rle 20 dejulho de 
1SG8, ~ue contem 109 arti,.os. 

Na ltt~lia o mouopolio âo tabaco foi insti
tuido p01· uma lei de 18G\J, e o imposto so!>re 
bebidas n!coolicas por uma lei especi<tl con.;.. 
tendo 89 artigos. _ 

Na Suis~a. o i111posto sobre o alcool é regu
lado pela. lei de 3 de <lgo;;to de 1886, nppro
vacht pelo povo em referendum; Ct'ntem 19 
artigos. · 

Na. ReP,ublico. · Argentina. o imposto do 
fnmo é regido peht lei de 3 de agosto de 
1895. A lei contém 13 artigos e o reguht
mento ;~9. . 

o imposto de con~umo de bebidas alcoo
licas é regnlado pela lei _Ll. 3029, de 25 de 
outubro de 1893 (17 <Wtigos) •. 

Quando se tr\lt<t de crear Impostos novos, 
ainda nií:o estudados, que solfrem contesta
ç:ões, deve--:se Iegishu· em lei especial e não na. 
rei orç~meutaria,. que por sua natureza.ja ~ =. 

importante. , -- _ . · 
Além da e:x:perienci..1. dos outros povos; o 

imldor -vai co1·roborar a sua opinião cOm a 
1S 
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.· a.uto:idade de dous tioanceiros notaveis-t\m \constituciouiJ.lidaàe do imposto . t\. Commissfio 
braz1leiro e outro fra.ncez. . · pro~õe, pois, o seguinte substitutivo : 

- O cons~e llie.~:o F~·ancisco Belizat·i~,. ~~ sa.u· Art. 2.• A mandar rever os reguh-..mentos 
do3a. .m:-n;ou<": ~~~~do peli-.. com.m~~u.o. ;~e para ;l. cohr:\llç;~o tio imposto de ·consumo de 
Cons_lltUJ?..o e JU>:>tu;a em seu parecer expu· fumo e llabiJas alcoolícas, de mo<lo q11e o im
lJle~se asstm : pc-sto incida sobre o consumo, supprimindo·so 

« No interesse do melhor estudo e apre.;. o protesso de lançamento. 
-ciação, .convil"ia que na lei de serviços e meios l::;to qü.er dizer que, si tt C<1mara não sup
do anno financeiro a assemblêa geral apenas primir o imposto. o Poc!er·Executivo expedil'il. 
diminuis..~ Olt ~gmentasse as con>ign"acões uovo regulamento arbitraria. vexatorio, ille· 
das j à e:s:isteo tes e determinasse pCJr out~t g;l.l, e novas reclamações surgi rio no começo 
fór·ma, si assim erítemlessc, a, _receita. dos ua. sessão vindoura. 
meios estallelacidos, reí0t'Olni.lo-<t on <l.lliviau- .o orador, si for reeleito, seri~ forçado o. >'ir 
do-a, sem crear, porém outros ser·viço:>. As novamente tom:ll' á Cam:1r'\ o seu precioso 
contl'ibuiçües novas só deveriam, pnr- leis es- tempo discutindo o reglllamento do governo 
peciaes ser decrGtaclas, Jlnl'a que Si\nccionru:las e commeotando <JS reclamações do3 prejudi~ 
a. p<lrta se,jão taes serviço~ inclaido~ na lei caclos. Desde que '' sua convicçftO é prorunda, 
anoua ~~ tique o G[)verno autorisado para. a o orador só caln.r-se·h[l. quando o;; adversa.-

. percepcã.o dos impostos votadus. ·E' mai:> un1:1 rios de· sua opinião destruirem os funda.men-
~amntü• de ex:une e -pon!ler;~ção :tnt·:s de tos de !la. · 

· tomar o· Thesouroo encargo e de e:dgil·em-se Seote que não estejn. no recinto o rçlator 
_do contribuinte os meios ele desempen:ml--o.:o da. commissão para pedir-lhe nm,~ explicação 
(p~~~- 16 e 17 da. Prooo:ot:\ e Relato!"io do sobre a emenda. substutiva d:\ eomtnissã.o, que, 
Ministro da. Fazenrla- '1S8i).. - não estabelécendo ba~es, e sendo redigida. em 

. Leon Say. em sua. ultim;\ ohra dP.ste anuo, termos . v;tgos da~\ Iogar n que o ~overno 
'Las .FinaHces, o pio;\ do se guio te· modo : .atire-se· de novo no campo do arbítrio, e Jn. 

_...: As motlitlcações qne se r <JfcJ·ern u. correc- per~_:guiç~.o d[l. ind.ustt·i~t do/tt.mo. , 
cDes de cet·tus lei~ chamada:; orglwic:1S em N~o podendo 'o lmt~~~to -.~~et ~Olll ~do. ~l~r 
lll<l.~el'i<~ ele t!nan<:as, p~dem. muito ftl~!Lmeut~ lan~,,meo.to. sobte a pro~l~cça~ n~s .faltrJ~, 
set• tntrodu:adus na legtslaç-ao, pot• vtn. orça-' r~:t.• ? ._y,tem~ _ rl,\s e.~,,mpr l h[l.:;;~ E ;omo .t 
mentarin.. H•\ mesmo cert"s retormtLS secun-1 ;.::r.c~ll.~ e. onu~a; s~~re ·;s estam!l;!,h~· per
dari:~s, que são como a. conseque~ci!~ uecc:;;;, _ .,~~1t.~o ~ ~t~do1 . o._.oo~ei .u_o, no.~ e,ul .wle_nl~ 
ri:~. de reformas j:i. realls:\•las, prlocq:>.1.l men te •J!·~ exP~;thr._ podet,~ m.m _l.•r :-..r1 ec::~tdar. o 1111. 
quando se tt":l.ta. de cousns por assim dizer r~st? •. pot ~e10 de .e.::. ta.mptlll~s ot:pos!as_ pelO: 
acceit(I.S, isto é, quan1lo n retormn. .-.. compl~ fa?rt ,t~lte:> no sa.lmcm os 1nep.na.dos d.\S fa 
~~d~e. passou pat'a o estado de fMto cousu~ b~:~d~ntement~ não; por.,ue si_ tal succed~r 
Ma-~ ti j)l·ccis~ absolutamcnt~ c~>itar r~gular o Jmposto . se~;\. p~\;::o -pc~os_ ~~~~ll~ca~tc~ e ua~ 

pol· "Viu. orçammtta~·ia o que d ail1da. r.lisc;~lido pel,o~ const~mtdorcs ' rec,l.l.m a ~ObJ e ,\ p:~e 
com algumapai:r.do no pai::. por1J.ue e uma ma- ~u~cao _e D~lO sobre .o con:;;umo, tornando • 
nei1·a lwwat de cxcCHta1·, de algwrna sort~ ~tJm wcous~Jtuc~ona~ prl attcnmente: 

1 
L n 

- iulgamcnto o.~ adcen;a;·ios de uma mudança A proposlto _l~m_m• o ora.dot I? que Jiz eo 
· ·,tt de tmuz.' re(wma. » s.-..y. n~ obra. J'' "cJ t.ada, n. respeito rio imposto 

. . . . . de fabrtco pillo qual, em França, se tem pr;,-
. ~dnntttd;\ em t llese a constttuc10nahda.de curar! o. substituir o de consumo_ 

do tmposto de consumo dos protiuctos est~- · « o imposto de J:\brico foi substituído ao 
·. doaes, qual o systema;- de cobr-J.oca que ~ats puro imposto de consumo, e result.'l- estn cou

com•em Gf!l no.sso JJ:u;t,, p:ll~a.. qu_e, pmt:ca- sequeccia. pratic;\ n.ssas cu~·io;;:\ que o fabr!
mente, se,Ja prod_uctrvo .. c~n~tltuctonal e ~u_p- c;tnte que des.~mbolsa 0 JffijlOSto tem nuus 

. por~tWel pat~ o md_ustrt•• ? . _ ~ clit1lculdades em levai-o soore ·sua facturn do 
· ·. Ets a questao capttttl, que n. Comrms~o na.o qtle 0 ne"'ociante fornecedor dir ecto do con
_r:esol:\)u- deix.ünd~ ao Poder _Ex~cuttvo de- sumUor. ""E' m:tis difficíi ntra.vessar dons 

· ~erunnal;-o _com t\ stmples restl•toçao de que o g-rli.os r!o !JUe · um sõ, e quando os negocies 
:, llllp05to 1 n~td~ so!we. o _oousumo. são difficie"S, o fabric<tnte ê. obri,zarlo ou . a in-

. A commtssao th:r. :l.SStm : · duir a importari<1ia rio imposto em su:\S des -
, · < A Commissão:niio· pode·ncceitar .a.· en_1cnda. pezas g-era e:>, ou :1. fechar. '" :rahrica. >) • 
·como e;;t.'l. Nrligida. Reconhece. porem. que· A importancia do a~~mpto ~ t l\1, :tS •híli· 
·o ·a ctual l"ezulunentl) _tein o impo~to <:!e li~ cnldarles de :ll'rerodar-se o 1rnposlo para:~. 
cen·Ç;\ flU•) nãO:estit na lei, ·.,ue tem mesmo União >x1o tant;1S; fJ ile no seio du..commissão 

_ . ..irregularidadeS q•le \Jl'eci;.ão :;er . SO.Oil•ÍUS, e a.ppttreCetl divergeoCit\ prortnlda .. 
· qu~,-f,lienrlo <\ cobran~a do modo : po-..que o O St•. AlcitJdO Gu~nabtlra, Jllustratlo .re
.taz·, tem da•lo lo~ar a reclamações sobre 11 pre~eutaO:te do Districto Fedei'al, declarou 

! ·. 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 12+ Pág ina 7 de 44 

SESSÃO ÉM 9 DE NOVEMBRO DE \896 139 

temlinantemente que o impo;;to de consumo· de franco perigo para o paiz, demorar a. dis
coilrndo, como tem sido, sobre o údJrico é! Cllssão da lei principal, combatendo os a:t vitres 
inconstitucional. . · 1 ugon> r·eclamados pelo Poder Executivo, e 

Pol' out.ro lado, S. Ex. lembra part\ leg:1li-'l f]lle 1·eputn na .. :au maioria, ruinosos ~tt for
sni·-se n. cobranç;t do imposto, o ~ystema das tumt da Naçao Bm.zileiru; não pode, cm-
1mteutes. . trel!tnto, deixar· de oppõr restricções ao ca 

l.'::;tabeleça-se, diz o íllustre deputado, o mínho regimental que elle~ vão tendo, com 
impoeto de put.eute para o v~a,ledor na pro- sac~iiicio do melho,F conselho e da m?IS ox
llorção üo movunento que tiVer ou n<\ Pl'Q- per1ente pouderuÇ<iO da Camilr::t. dos St·s. De· 
r•m·çãO tlo seu capit<ll; ninguem poderá putadOS. (MHilo bem.) 
vcr.Jer filmo ou seu~ propal'ados sem ter pago A1lnde á sub-emenda da Comissão de Orçt\-
a sua pnt~nte no Thesouro. . meu to, apresentada depois de eo.ce1Tado. o 

Mas o 1mposto de pat~nt& c:J.lcubdo sobre terceira t urno do pr('\jecto, e que diz respetto 
semelhaute~ bases co11:~tttu~ ~una, das m~h•· á emis~ão de papel-momla, de accordo com tt 
E1lt\des do nu posto de 1ndusw1as e profi;;;soes, lei de 1875. 
qur~ pelo art. go d<1. Constituição pertence aos Abstem-se de julg•w da extrema. provideu-
E:ltados. cia. m~ questão · ac1la. escuso.do ao mesmo 
. A União j•\_ cobra esse imposto de _p:ttente, tempo examinar' a o!'igem imparcial des~a 

tllZ o Sr. ~lcmtlo Gua1~abara, nos dt[llom~ts; politicl1. economica que l'esurge e que sô vol~•L 
- u.m _:Mdtcm P<tga um liDIJO~to ·~aindustrm e a in$l:.tucias do governo, naturalmente l\rbt~ 
prous~t~o, par~• e~erce1· <L pt:ofis~ao, mas pagtt tro couscíente da ct'ise fJUI'l o assobel·lY,t. 
a l.!llJao 200.';) pelo s~n. diploma pa1•a ser Não se ai.Jstem, !JOrém, de atlirmar que a. 
medtco, para e8tar haulhtatlo :t pag..n· o outro materia em coo·ita.r·.iio é uov<\ no mer;hanismo 
lmposto de ind~stri:.t e protis;âo. . Jo orc;tmento,"'e IJUe lhe falta connexão com 

N.'io lla p:mdaue entre os dou~ Impostos, a emenJa po.uli~ta, e que se ~·eCere o.o h\stro 
observa o Ol"i\tlor, porqtJe o do dtploma ge- das apolic0s ouro. (..tl.poiwlo,) ·· c, 

)·a) mente conl~ecido pot• il!tposto rle s.ello, Por que ê que um<• t:J.I medida não deverã 
alem rl~ fixo c PlliJO uma so.v~z, ao sahn• (la. soíl"ror umn. discu~si~p ~specia.l, \)odenJo :. 
a~~em1a o ~llOÇo dq~lomado: E u.ma. comp~:l· C<Ulli>r:t, vencid.a lt pt·eluninar, de~tac;~r unm 
s;\çao pel•• :u~trucçao t'ec:dmh~; e mn au:.tl1o purte tla emissão, P<tra atn.:iliur directamentl.l 
ao cst;,tJelticunento de en~wo ~ederaL a ta.vottra do pa.iz? . 

A j'l:l.tente p:n't\ negoct:w e -p;.1ga ann':'l:\l- Si n:io receia, e ;to contral'io, acredtt<c \) !!· 
mente, e calcul;t·se o seu t]uc;ntum de con- nefica. a couversü.o dos uàous em bilhetes <lO 
tiJt•rnit.!ade com os lucros pro!l'aveis do neg-o- portu.dor, nã.o di1·â. o me:;mo d,t cobrança dos 
ci:tnte. . . . •1 "f,, de imposto em ouro, me?idil. _rtne com ~ 

D;l.S (hvergenc1ns qu_e te em appat•ec1do entre d'!pl'Gssão dà uovn ta.xn, C.'l.n1blal, D<tO venc~m 
os s:1stentadores do 1m posto, o orador cl1egtt dirricutd:tdes, e o que ~ mais, demonstrara. o 
a e:>tn. conclusão : ou :t Cnmat•:t lm de alvitre que em o1.tlra,; condiçües e com pro
supprimir o imposto,. deixm~do que seme~ vidcncia~ complemetltares, 1roderill.mnis tarde 
llinute fonte <I e recettll conhrllle ~' set· ex- sülv:n• as ttaançns da Repulllica. (.1r,oiaclo .) 
plora.Lla. exclusiVtLmenta pelos Estild?,; ou 1:11 Alludiodo it suppt•essiio elos imposto:; ~obre 
do C?llocar o gov:r~o-na tlttra contmge:Jcut o ~al , o xarrtue ]li:~ ti no, o I::.et•osene, o g-::tdo 
Ll<! YJOhw a C?n_~tttmç.ao pat"l\ coural-o. . em pé, e o benclicto úe 30 "!••• uo~ t~rmos d;t. 

Nestas cotuhçoes o orador esper~ do patrw~ emenda combn.te o voto da commtssw,qnando 
tismo d<J: Cam~tr:t a appr:ov:;<·ão <la emew.ln e,;;ta autorisn. o g,ovemo ~l.sttspeuder es>.n> t,:t· 
suppr~sstvt\ das tuxus re~ativas. :1os ]JI'<lp~- ~;us ao seu proprto cdterJo, e com abd1ca.çao 
1·~llos de fumo de producç.ao uacJOual: {2\ftll~o da primeira prerog:ttiV<t llo Congt•esw no 
bem; muito !JI:m), lançn.meuto de tributos. . 

A emenda d<t commissão é iaconstitllcion:-.1' 
os~.-. NHo Peçauha. comprehende! pois que ella impnrla em uma. ::subdele!!"acão 

i\ alta "'ra:vidade ctu. situaç-J.o politiet"t e eco-\ de poderes, em assumpto que dtz 1'~8petl.o a 
Mwica ~lo p"i:~;, pàl"<t não busc:\1' inspirllçõ~s! h:npostos, e .flue. incide com a razl\o hts~o~ 
no -parti1larismo apaixorrado, acirrando a l'IC<c e constltUCional do P<\l'lamcnto. (.o/Itnto 
crise ava~saladort>. que ~nvolve. o gov~ruo e ll;('t»:.) . _ . · . . . 
que deu unci;~ a sua evtd(.lnte mcupa.cldade. St a Sl~lt\Çao e de or(lem a acons~ll\ar- a. 

Comprellecde as impadenei:1s e a. ancierltvi.e suppress.ao.desse~ lmfJ~St?~··.o Congr:J1>SO, que 
rll\ Cnmút'o., U<\ conquista promptn. de tued_t- i o t<IG:~ ~oo saa. re~p-:HJ'SJ~lltd.\<J_e .e de11 tt o _d? 
Jrrs e de solt.ções f] IH;) valham pelo n~n~s(:~-! ~~et'ClCI.O, ~onCorme a ~n,\ el!lcmti.l, ::mhmettJda 
mento do ct•editu publico, p;u•a. não proti-alm·la :qírecJaç:l{) 1la CliJ?l"~"cl., . · 
por meio do dcl~\tes e~t·.:rc. ls,_:~ vota~:1o do . D~te~ar u11:a .tt\l r,~culd:t<l~ ~ a. _um f!OVe.rnf!.·· 
or.,~'\meuto da. Rllceita.. Mns llõLO devll, porÓ!1l! lUCI'UU:ua.Ll~ de m~pcta c de lU.OrCla: f) -q~e e 
~uc~mo nass:t llon~ do npprel.lensões a qutça um OI'IO e_eum orlme, forçnndo .ta me,ma. 
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· tempo o cspect:ümlo odioso, e' o regimen de 
excepç;.io, qu1tl d1,, Tenda de gcneros ao peso 

· de impo.$tOs, e. a sua. veo,Jl1. à população, inde-
peudent~ deUes. (Apoiados.) ~ 

Ao Congresso cumpre toJa a solicitude pa
~r-.ioticJ. nos importantes :1ssnmptos. em de

'uata. 
. •• • . 0\fu~to õent .• ilft;ito bem.) 

O Sr. F~·a.uça Oa:a:·valho ·- E' 
p;lra extranlw.r, Sr. presidente, o silencio d1l 

illustre commlssã.o de Orçr,mento depois· do 
discurso que acabamos de ouvir, pt·ofericlo 
pelo . nob1·e deputado pelo Estado do Rio de 
J:Lneiro. cujo nome 1~ licença. par:\ decli
nar, o Dr. Nilo Peçauh:l.. Provou S. Bx. :t 
inconstitucionaliJ:tde d<1. a utoi'Í$.1\'-iio pro;,osta 
pela commt~ão do Orçamento t>ll.l 'l\ o governo 
suspeudet· ou reduzit• impostos, qu,utdo lhe 
apro.zn, ·. e :\ commiss:io julga uão me1·ecer 

. resposta t<l.o just.<1. quão grave íocrepação ! 
Vejumos, porém, os termos d<\ autorlS:lç.ão. 
Diz ella : 

« Fica o zoveroo nutori.sado, quando as cir-
. · cumst:\ncias o aconselharem e eolle o julgar 
· conveniente, <t permittir a entrada livre de 
dit-eitos de impot't:lçã.o, inclus[vl!! os de expe
diente, que poderão ser reduzidos de 50 "/o, 

· ao~ zeneros de aliment:.1.çãu ue primeit'<\ ne
. . ccssi•lade, podendo. ao mesmo tempo t'eduzir 

de 50 a /o para esses genero~ os fretes nas 
estradas de ferro da Uoii.io. » 

Fundamentou-a o nolire deputado peloDis
tricto Federal, Dr. Serzedello Corrê<.1, relator 
da. commissão, com a.s seguintes pa.lavr9.s : 

< O meu íutlútt>, vindo ã. trilmn:\, é. apre
senta r uma. medida que me parece necessnrio 
ser consi:ma.da. no orç~Lmeoto, para .. o am 
p:~triotico de :trmar o Goveruo do· meu pn.iz 
e· dar os . elementos e recursos ne,:css:n•ios ao 
governo da Republica para attemler i crise 
que và1llos atra vessaodo,a fim de estm· mesmo 
preparado e preveui!lo p>-.ra minor:•r, nos 
limites da;r provitlellCi•tS que po•lem incumbi•· 
a.o poder publico, os m:lles que affiigem us 
classes pobres e especialmente a ch\SSC prole-

:·. tari:\, deante da carestia. da•vida, deaate dos 
_, eml)ari:lços com-que luta a. população para 

· poder alimantur-se. 
• .. Ã. minha providenéia tem, antes de tudo; 
: um·:fl.m político ; ell•t. propõe'se· a demonstrar 

. ·ao povo deste pai;: que, s i t\ vida est:i. e;aea, 
. ·.· ·: si a carestia o . :1spllyxia, não só as clà~ses 

.':· : . . pobres;m:lil todas as classes que víYem d6 
· ·, um ordenado certo, a respoilsa.bilidade não 

·cabe:a -nós, 11omens d<t Repubtic..'l.~ . .. » 
. · Pois si. reconheceis· qne :\ c:\restia. a.s
phyxi•\ nii.o só, .a..~ cla.;;ses pobres, mas · tortas 

embarnç(l;;' com que luta a população parn 
poder alimentar-se, como de1xaes de tomar 
a providellci:< que vos cumpre, para de
legal-a inconstitucionalmente ao Poder Ex
ecutivo'! 

·Não basta. esta consideração para que o 
povo .suspeite que semelhante a.utorisaçiio 
nilo pasSJt de um<t miragem, de uma ficha de 
consolaçào ·~ 

Impugnando a commissão a reducção de 
30 "/o <.los cereaes importados, assim se GI
prime: 

«O result..-"tdos é que estamos hoje ·l'edu
zillos ;t importar tudo que comemos, todo que 
prc.'Ci.samos para a vjcla. · 

Uma: dns razões da gra~dade da. crise que 
atravest;upos, é justamente termo~ .de -pagar 
em ouro aquillo que precisamos .para. comer, 
de mOdo que <\ vida dp operario, como n. v iua. 
do pobre, di:~. a. dia se vão tornando ma.i;; 
p1-ecarius .~ . 

No podia ser mais infeliz a. nobre commis
sil.o. 

Reconhece que estamos hoje reduzidos a · 
importar tudo o que comemos, tudo o que 
pl'ecisa.mos pa.ra a vida. . · 
. Decl:tr<t que uma das razões de gravidade 
du. ct·ise que atravessamos é justamente ter.
mo~ ele pag::u• em ouro aquillo que precisa· 
mos pa.m comer, de modo .que a vida do ope
rt\rio como a vida do pobre, dia a 'dia se vão 
tornando mt\ÍS ?rec.'lri:\s. E conclue peht re
jeição da emcud;\ que apenas p.3de para mau
ter-se a redncção de 30 "/a para. os cere.'les 
import<ltlos 1 g si (1. RepubliC<\ Argentina,que 
jà '\:port\ pam o Br·a.zil generos na impor
tal.cia. de ::10 .000:000$, vendo o gado que nos 
manda tão altumeute tributado, augmente, 
como é de esperar, os impostos sobre cereaes, 
;\que preço chegar-lo elles ~ E li ho,ie um ar
tl!!o d<~ Nacion-tra115cripto n'O P ai:;, e do 
qu:\l peço licPnça. p:lt<~._ler o. se,."lllnte ~recho, 
,que mostm. o proced1meuto que tera. para. 
comnosco <\ l~epubliCll. Argentina, si passar o 
im-posto de 15$ fJOr ca.beça .. de g-,,do : 

« A importação de gndo oo Brazil adqui
riu proporções eonsidemveis nestes ultimas 
annos, especia.lmente dn, Republica Argen
tim~: porém disso não teve de. queixar-se 
o consúmidor brazileiro, quo "Viu melho
rar as coudiçües de um dos artigos !l'l(l.iS 
nccessarios á boi\. :llimentação. O governo 
do Br.azil fara melhor em proseguir pauta· 
tinamente, por meio de . concessões . equtta.
tivas, o augmento do inter-cambio com 
o. nl)sso pniz, sem· gra.va.r c.om _impostos 
especias os : productos que ex:portnmos· em 
quantid:v1es mais ou m!)nos considera_veis.l> 

~·:: . a:s QUe vivem de um ordeua•lo certo. si. eon-
... fes:>aes 'l.:existeucia dos rn:tles qu~ afrl.igem as 

~:-~·· olasses' pObJ;es e -e~pecialmen~ a classe prole
'··,... . ta.ria, de:J.nte da. carestia. d<~ vida., dea.nte dos 
~~., .: 

. Mas~ é iocomprebeosivel; · co!Ilo <o . Zeader 
d:\ · maioria, qu~ . . uo aono ·pii:'ssado .votou 
cootro o imposto de 10$ por c:~.beç<\ de. gado, 
cootrariaudo o pa~:ecer da Comm.lsSão· · de · 
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Orçamento, aeeeite hoje o de · 15$, . infeliz- Sr. presidente, a autorisaç;í.o ínconstitu· 
mente ~\inda defendido pela maioria. da Com- cional dada ao Poder Executiv-o p:•ra a seu 
missão? arbi trio, suspender e diminuir impostos, niio 

Porventura rrielhomram as· condições de deve passar, p ois além de importar umn. 
vida da população desta cidade? abdi :3-(;fto do Poder . Legislativo, nenhum 

Sabem todos que não, e depubdos e se- remedio dá. ás privações que soírt·e o povo, 
nadores, e toda a imprensa teem deelarado as que, é forçoso confessar, tem razues pn.ru. 
grandes · difil.culdacles .com que' já. e lia luta niio conriar plenamente em promessas. 
p<~ra. viver! · Ha dias viu elle um prcjecto a.presentado 

Façamos, porém, a comparação entre os pelo leo.•J.er da maiotia, ma ndam! o coo ve1•ter 
preços dos generos de primeira necessidade, em letras hypothee<\ria.s os saldos das cnixns 
os com que se alimenta a classe pobre, econcmica.s e monte de soccorL'O, dinheiro de 
do roez de novembro do anno passado e do orphlios, defuntos e auscnleS, e o povo coreeu 
corrente mez deste anno. O feijão custava n. buscar o diu1teiro de suas economias e, 
em 1875 o sacco 1:3$600 <1 1.4.$500, hoje, 42.$ llpezar de retirado o pr·ojecto por seu .autor, a. 
para cima; o xarque custava 400 a 460 réü; corrida eontiii.uou por loug'os dias. 
o kilo, l10je 880 :l. 960 réis ; o arroz 13$500, . E' que a confianç..•, quando al.Jahtrla, ditli
hoje 22$000. cilmente se restabelece. E o povo vê. Sr. pre-

Vejamos os preços a varejo: o feijão cus- ~ident~, autoriS<\ÇÜO ao Governo para efl:é
tava 240 rêis, hoje 650 á 700 réis ; o xarque ('tuar as opetações de credito que julp;u.r ue
custava800 1'13is; hoje 1.$100 a 1$200; a c~wne cessa1·ias; um empreslimo de 130.000:0009, 
verde 700 réis; hoje 1$200 e m:-tis. que tem de ser retirado do imposto; um ent- -

Vejamos agora os fretes: sal, na. impor- TH'estimo de seis milhões ele libras, qne igun1-
taucia de 360$ pa.ra ser enviado para a esta- mente vão sahir. do imposto; vê subvenc;ões 
çã.o de Sant<t Rita, pagou de frete 145$, fóra inconstitucionaes qunl a que se deu ã. Com- · 
o· carro lo, que foi_ ele 30$ ; nrroz pa.rn. a esta- panhia de Navegação (lo Amazooas ; vê 
ção do Diamante (Estrada de Ferro Leopol- grandes verb<lS votadas para melhoramentos . · 
dica), pagou por sacco 3$600 (com carreto} de portos, ::llfandegas, estrad:)s de · fel'ro; 
e o pão esta reduzido no tamanho, e os pa- isenções de direitos a compauhias; vaota
d&iros decl:l.l'am que vão augmentar o preço gens de conce~>sões a . todos os Estudos e no 
pela carez.1. do trigo. emtanlo que só vê para. esta cidade a aggra-

lusistirei aind<l,, St•- -presidente, sõbre o vação de impostos sobre . to~tos os generos <la 
imposto do gado em pé, para provar com os primeiro necessidade. · 
valiosos o.rgumentos apresentados por uma Releve-me a. illustre deputação pn.nlista. 
:tutoridade insuspei~< , nin distiocto repre· que mais uma. vez .lhe leml.lre respons:1.bili- . 
senta.nte do Esbuo de Minas, o meu illustre dade::; que sobre ella cahiriio, si tendo, o anno 
amigo o Dr. Fr<tocisco Veiga, que o gado na- p~·ssado, com os seus votos feito C!\hir o im~ 
cional e sem duvida insutHcíente para sup- posto de 10$ sobi·e cabeça. de gado em fi<.), 
prir as nece$sidades da população desta ci- hoje concorra para a approveção do mesmo 
da.de. imposto elevado a 15$; lemlJre~se a il !ustL·~ 

Diz S. Ex: nos seguintes trechos de um . deputação· paulista. que t'oi o seu Est:1do, em 
artigo que dirigiu .. á illnstrada. redacção do qne organisou-se um poderoso partido repu
O Pai:. · · l>licanO'que fez nppro.::.imar·se o advento d<l. 

<1: Obedecerão, pois, . a nma · regra eco no- Repnb!iC1\ . · · 
mica procurando melbora.t' emprego . parn Mais ai:ada. fez muito mais o partido repu-
os seus c:\pitues e activillade, .e si. n~o é lllicano pa.ulista. · · 
1':\Z<)t\.Vel pretender-se que, por patrJotlSffiO, Qun.Uclo~deu-se O golpe de Estado· em vir• 
se persevere enl um trabalho que preju- tude do qual foi d.issol'\"ido oGongresso Con
dica... stituiu te, o leade,· da ffi'liorb, o Sr, Fron-

Em consequencia de um contrncto part\ cisco Glicerio, era. de opinião que se protes
foruecimento.de ca.rne verde à Capita.i, que ·ta.sse por meio das urnas com o re""uhlmento 
importava verdadei.ro: monopolio; os miuei- Alvim. Ficou porém, em unidade,"' o partido 
ros, nã.o podendo S~lppott~r. a. concurrepcio. repu~Ji.cu~o pauHs~a S..'t!v-ou a . Republica. 
nem se resignando a prcJUlZOS certos~ aoan- . ReJeltat esses 1mpostcs que ha. de pro
danaram uns e diminuiram outros a compra duzir a fome nesln ci<hde e tereis ~tinda. de-
e erigórda de gado. » . rendido a Patl·ia de grandes inf~rtunios. . . 
.. Note"se. que os !llineiros }Stão empregando Conclui!1do, Sr :: 1Jresidente, ·declaro 11.ue 
esforços extt·aard.inarios, mteressados como coufiarlamente espero que esto. Camara, ~m- .. 
são na. a.pproV<lçáO do imposto, â fazer t;ê~ cel'<~meute . repu~l_icana. , <!ompr~T\endeu_úo . a. · ~ 
guir para esta Capital todo o gado . de que g::".we~ responsalnlrda~e que vm ~ssomrr n~ 
possam dispot', e no· em tanto pouco e o ·(!Ue votn.çu~ do OrçamenLO l!:\ H.ecet~a, . s.1.bet~ 
Chega e bem_ diminuto l) stoCJt.. ·cumprtr O SeU dever. {Mu&tO bem; 1l1UI!O ()em) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 12+ Pág ina 10 de 44 

142 AN:liAES DA CAI\fARA 

O Sr. Adolpho Gordo.-Sr. pre-- volumes ou mercadorias para seu d(.'spacbo, 
sidente, no correr d;. 3·• discussão rlesta pro- exame e quaesquer outros fin~. na fórma da 
jecto, a bancada paulista olfereceu <i. conside- legislação fiscal, desde a sua descarga c.lri lt 
ração rla. Camara algumas emendas, e, como sua sahida. » 
niio tiveram pa.recer favoravel da illustrada Em !ace destas disposições, que são claras 
l3ommíssiio de Orçamento, venho, em cumpri- positivas e terminantes, o serviço de capa: 

'mento de um rigoroso dever, como represen- tazias comprehende a.serie de operações que 
tante rlo E"tado de S. Paulo, e mesmo em demandam todas as mercadorias e valores, 

:··defesa de a.ltos interesses do paiz, demonstrar a cargo dct Al(andegrt, para. exa.IIie e d.espa.cho 
que e~sas emendas não podem deixar de desde a sua entrada ate a :ma salüda, de 
ser app1•ovadns e que o parecer da. commis- modo que só estio· sujeitos_ a esta taxa os 
são carece de qualquer procedencia., quer em genel·os de transito e movimento nas Alfau
fa.ce rlos 1Jl'incipios consagrados peht legisla.- degas,- . que nella entram para serem ·~esva-

. çfi:o fiscal, como perante as conveniencias de chados, e della são retirados depois de des-
ordem publica.. .. pacha•los. · 

Compreltendo õem que a discussão odeste Onr1e não houver descarga, recebimento, 
projecto não póde se1' prolongada, e porisso conducção, segurança, deposito, fiel guarda, 
resumirei, ta.nto qua.ní;o me for possivel, as aco"ndicionamento, beneficio, aproveitamento 
considerações que vott fazer. e ent1·ega de todas as mercadoria..<; e valores, 
· Dispõe o art. 13 do projecto: «Em· C(lso al- por parte da Alfandega, ou de quem nessas 

gum r• tu:rtt de <"C'Jla!azias $Cni disJiensada .• » funcçeles t1.5Ubstituir ; e ·,onde não houver o 
Parecendo que esta disposição consagra a serviço braçal necessario a re.mo<;ã.o e movi

reforma do regimen e-stabelecido pelas leis mento dos volumes- para o seu tlXame e des
das Alfandeg<\S em relação .ao serviço e taxa pacho <1esdea sua cheg-ada ate a sua. sahida, 
de capatazias, em preju1zo das classes imptlr- não se realiza o servico de capatazias. · 
ta.doras do paiz, e em beneficio·apenas de cer- ·E, portanto, . as mercadorias despachadas 
tas emprezas particulares e muito especial- soln-c a:gua, que a bordo mesmo ficam llvre3 
mente da Comparib.ia Docas de.Santos; e con- e desembaraçadas da Alfandega, e que de 
siderando ain'la. que a taxa de capatazias, que bordo são r>emettirlas a seu rlestino, estão 
tem sido augmentada nestes ·ultimos· annos- isentas do expediente de capatazias. 
depois que aquella companhia contractou fa.- Si _a taxa de capatazias constitue a 
zer esse ser;iço no porto de Santos- ainda remuneraçãodosserviçoseil'ectivamentepres
so.ffee um augmeo.to de '2:5°/n pelo actual pro- tados :pela remo(}âodas mercadorias de bordo 
jecto, a bancada paulista o:trereceu àqueUe pa1·a c~ alfandega, pela. sua fiel guarda, acon· 
arti"O o seguiDte additivo: . <liciouarnento e entrega, as mercadorias des· 

O(.~rt. 13. Depois das pala\Tras-em caso pacba~a.s .<obre ~gua estã.? isez:tas desta taxa, 
1 ~"~Um a ta..x·~ de capatazias será. ritspensadu porque~ processo de ver1~caçao e pagamento 3 o ' ~ • de dtre1tos a seu respetto começa e a.ca.ht 

-acc:escente~"e. . _ _ _ . sem que entrem na Alfandega, sem que 
;Esta e11:tend1do que. estl d!spos!Çao soe _ap- aquelles serviços tenham 1ogar. 

· pl10a.vel us mercador1as que forem receb~d~s Assim sempre se entendeu e se praticou 
na Alfa.udega. ou e~ qualquer dependenc1a em todas a.s A!fandegas do pai1:. 
sua, pa.ra as l~rmalldades d.o _despa.cho ou Em :::antos,por exemplo,antes deíul'lccionar 
qualquer proced1menco fisl!fil, nao sendo su- o ca.es a.ctual, o serviço de capatazias era 
jeitas á taxa de capatazias as mercadorias feito pelo ~ssoal da Alfandega, e os generos 
que, livres e desemqaraça.das do fisco sobre de despacho ·sobre agua nunca so:ffrerarn 
agua, sejam descan-egadas _em qualquer ca~. aquella taxa. Conferidos e despachados a 
oupontes não pertencentes a Alra.~dega, dah1 bordo; erJ.m descarregados sobre os vagões 
sigam directamente para seu destl~O-» da estrada de ferro, na ponte maritima. in-

Sr. presidente, o art. 175, da :No,;a ~nso- gleza, á qual paga >-amsim:plesmente as taxas 
. lidação das .Leis d~s -'1l(andegas, deftnmdo o de atracação ao naVio, descarga. e carrega-
serviço de capatazias; .t1z: . monto dos vagões, na importancia total de 

«0 servi co r.! e capatazias -se~â. feito por ad~ cerca de /aO reis por tonelada.. · 
~in}s.tração ou _ J.l.or arrema.ta.ção, -~ con- Este regimen durou at~ quando a. ponte 
lnSttra: . . marítima ingleza teve de ser demolida .para 
. ),•Na descarga, recebimen!O, conr1l:IC9l~O,se- dar ,Jogar ils obras. do ca.~. Inaugurado~ 
gura.nça.; depostw, fiel g0;arua., acondicwna- 1serVIço da Companbt~ Da~;·a descarga ~o, 

. meoto, benellcio, aproveitamento e entrega mater2aes em· . questao contmuou. 11 ser fe1ta. 
de todas as merCo.doriàs e valores a ca1·go da d.irectamente de llordo. dos nav1os para os 
At(andeoa vagões da. mesma :.ostrorla. de ferro, mas a. 

2.~ Em todo o serviço e trabalho braçal companhia abusivam~nte modificou aquelle 
que demanda-r a remoção o movimento dos regimell. cobrando,. alem da taxa ~e descarga 

-...• -~· 
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de .mercadorias. da taxa de carrPgamento 
nos vagues, ainda a taxa de capatazias ! Isto 
é. pelo mesmissimo serviço de descarga, a 
Compaohia. Docas deSantostem cobrado nada 
menos de tres taxas. . 

As companhias rle estrada de ferro de São 
Paulo reclamaram, perante o governo. con
tr-J. estes graves desmandos, demonstrando 
que a Companhia Docas de ~antas, por esta 
"!Orma,tem cobrado indevidamente dos impor
tadores de generos pelo porto de Santo~ a 
clevad.issima somma de 2.000:000$ por 

carv:o"io.no cae;; de Santos .custa: cerca de 8$, o .. 
transporte do mesmo materia.l de Santos a. 
S. Paulo, á distancia de 79 I;:\lometros e 
através da cowlilheira. maritimg, custa ape
na.s 3$i9Z, ou meno$ da metade daquella 
quantia!» 

anno! · 
Ja li essa reclamação perante esta Camara 

quando discuti o projecta de Orçamento da 
Viação, mas peço licença para ler de noYo os 
seguintes trechos : · 

«Com referencia ao carvão, trilhos, sal e 
mais generos de estiv~.. por exemplo, ao 
pa..~o que as taxas de desca1•ga que vigo
ra.ram no porto de Santos. po1• mais de 
20 annos, não excediam de 800 1·eis por tone
lada; ao passo que. nos termos (lo seu primi
tivo contracto, a. propria Companhia de Docas 
de..-ia fazer o mesmo 8erviço a preço inferior 
de 2$ por tonelaàa,-entret.1.nto. taes fa
vores foi ella. pouco a pou<Jo arranjando, que 
boje a descarga de taes mercadorias só póde 
Jazer-se em Santos rompendo esta formida vel 
cadeia. de imposições: 

Atracação do vapor, conrorme o contracto 
primitivo, á razão de 700 reis por metro e 
110r dia; 

Taxa de desc.1.rga, ãutorísada pelo contra
cto -primitivo. a raZão de l$ por tonelada; 

Augmento da taxa de desc;u·g;1., 0:.. raz.to de 
50 "/• da tax;~. primitiva, arJ:a.njatlo poste
riormente; 

Tax;~ de transpo1•te dos vagões no_ cae~!.. ã 
r~zão de 2.$ por tonelada. pll.l'tt o carvao,Z.-:,<>00 
para o sal e 3$ e 4$ para outros_ artigos; tam
bem nrr<mj:\dtt postedormente; 

Ta.xa. de capatazia~. _arranja_da .posterior
mente e estendida abus1va.mente il.S. merca
dorias em questão, ã. razão de 3$ por tone-
lada; _ .. 

Taxa. de estiva ou que outro uome tenha, 
cobrada sem nenhuma autorisação legal, â 
rüzão de 1$ por tonelada. ' 

Somma tuuo cerca. de.S$ por tonelada ! Isto 
é, o clecuplo ! do que se pagava á ponte in~ 
gleza ~o qiiintuplo ! do· que fõra e;; ta b~lecido 
pelo contracto. . · 

Para. o carvão, o ~al e muitos outros geue
ros dos que se despo~c~lani ~c:ibre_aguc., a dss
peza de _de~carg~, _n::L_Importanc!a.de cer~:ule 
8$ por"'tonelada; repre:>enta. _pouc? ma1s ou 
menos o custo da proprJ3. mercadoria uo~ por~ 
tos d_e embarque ! Nãomeoos extraoruinario 
e surprehendente ~erà saber:-se'qu<l,emqu~nto 
o serviço de (lescarga. de. uma. · tonelada de 

Essa. reclamação !oi instruída c_om parece
res de notaveis advogados. 

O Sr. conselheiro Duarte de Azevedo deu 
o seguinte parecer : 

« .1o 1• quesito - O serviço de capatazias 
consiste n;;. desro.rga, recebimento, condu
cção, segurança, deposito, r,rua.rda., acondicio
namento, beneficio , aproveitamento e entrega 
de mercadorias e valores a cargo da .rll[an
dega; na. remoção e movimento dos volumes 
ou mercadorias para. despacho, exame, ou 
qualquer outro 'procedimento tiscaL desde a 
sua desça>"9a ate a s·ua sahidc~ (}•tova Consolí-. 
daç<io dc's Leis das Al(andegas, art_ 175). 

Deste enunciado é visto que somente estio 
sujeitos ao expediente ele cápatazias os ge
noros de transito e movimento na Alrandega, 
que nella entram para despacho e della. são 
retirados depois de despachados; não os que 
teem despacho sobre agua; po1•que elles ficam 
logo desemb<traçados e de bordo seguem o seu 
destino; 

Ora, tendo a. Companhia Doca.s rle Santos 
arremetado o serviço das ca:p:Ltazias da Alfan
dega daquella cid::.de, de toda evidencia e 
que·só póde exercitai-o quanto á.s mercado
rias submettidas a tal expediente, não rela
tivamente ás excluídas. 

Destas a Companhia Docns tem o direito do 
cobrar as taxas concernentes ::i. . a.tracação e 
rlescarga dos navios, e J.lOrventUl'a ao trans
porte em vagões pelo cã.es da companhia, 
nunca as taxas de capatazias por mercado
rias sempre isentas nas Alfanrlegas de seme
lhante contribuição. 

""io 2" queJito-0 governo pç\rle e de'l""e pro
videnciar pa.ra que cesse o abuso alludido, e 
sejarestituida a importancía.das taxas inde
vidamente cobradas, visto que se trata dos 
e1l'eitos da arremataç:.ão de um serviço pu
blico e da cob1•ança de imposições fiscaes que 
a. Companhia Docas alarga. sem razão. 

Será. porém, mais seguro ou ma.l5 prompto, 
para pedir-se a restituição do iodebir.amente 
pa.go. o uso elos meiosjudicia.rios. ·· 

E' o meu :parecer. 
S. Paulo, 15 de julho de 1896;-nr•.:li!.L 

Duarte de· Ase1;edo.» . . 

- 6 S1'. Ruy -B~1·bosa fcrmuiriu o seguinte 
·parecei': · . . 
. ~.<lo 1°_ quesito-A·. esphera do serviço das .. 
capatazias está. detérmiha.da pela. Nova OonsQ· · 
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ÍiM.ção (ias Leis das Alfandcgas ·e Mesas de de <~:expediente das capatazias», as seguintes 
R endas, nó a1·t. 175: · taxas : · 

«0 serviço d:~.s capatazias ser<i feito p Ol' ad
ministt'ação, ou por arrematação .. . · 

E$se serviço consistirá: 
-·· r:• Na. descarg:t., recebimento, conducção, 

_ segurança, deposito, :fiel guarda, acondicio
. • ilâ.Inento. beneficio, apro veitamento e en-

t r ega (le t od3S :l.S merca.do:·üts e valores a 
ca,·go dá Alfandega, ou da. Mesa. de Rendas. 

2." Em todo o serviço e trabalho braçal, 
que demand:!.r de remoção e movítnento dos 
volumes, . ou me1•cadorias, pa.ra o seu exame. 
despacho e quae~quer outros fins, na rórma 
da legisl:J.Ção fiscal; desde a s~1a cl8$carga até a 
sua sahicla.. 
· · Para.grapho unico. Nas Alfaudega.s onde 
não .houver. administrador das. ca.pa.ta.zias- o 
ptJrteiro · acctmltclard as {uncçoes desse logá. 
(Regul~mento de 1860, art. li8, regula
mento de 1876, art. 19). » 

Logo: 
-onde não hou>er descarga., r ecelJimento, 

conducção,- depo;;ito, guarida, acondiciona;.. 
mento, tieneftclo, aproveitamento, ou entrega. 
de mercadorias, por· parte da Alfa.ndega., Óu 
de quem· nessas fuocçi'les a· substituir ; · 

- onde não se der o serv-ic:o b1·açal neces
sariô á · remoção. e movimento dos volumes 
pa.ra. o seu exame e despacho, desde a s'lo(a 

.. c~gaila ate a sua sahida ; _ · 
. ~ em-·summa, desde que os volumes não 
t iverem enn·acla. e sahida nessa repürtição: 

não l;e verifica o serviço de capatazias._ ' . 
E tanto elle não abrange func~ão alguma, 

das exercidas pela fiscalisa.Ção aduaneira !óra 
da .aduana e l'epartições annexas, · que, na 
Coil<iolicla.çU:o, a secção das «Capatazias» se 
acha ao lado da. consagrada á (/(policia. interna»-

-': . sob o capitulo que se occupa. exclusivamente 
com «O regimen economico e policia .interna 
das .Alfandegas. :\Ie::as de Rendas e Estações 

_.que lhes são dependentes»• 
~- Nem, a. não se-r-a,ssim. se poderia estatuir, 
como estatue o art. l iõ, no . p~-ragra.pho 
unico, ClUe, onde não houve;: administ1•a.dor, 

· os_enca.rgos cia ça:patazja ~eja.m commetlidos ao 
porteir o, que os accllii_it!la1'à co1>l os do ;li?"U 
emprego. · 

. > =~ Orn, o' que o -àrt. 603 da. Cóasólidaçiw 
' : : onde se l'egula a. .retrib.uição do seryiçode 

. cnpa.tazias; prescreve é que : . 
= '' :,· < :E ·p-éJo ·servico de · -embm'q'tie e dcse:fllbarque 
". >. de mercadorias nn.cionaes ou estra.n;;eiras: 
t~,_,; _ nàs :.: jJ(Jnte$,_._ .clfe,~ e· arma.:;-eas é$tenlOS das 
'·'':; :AJfândega~ e .Mes.:1.s ·de Rendas, e p or qual
~ ,-· _ _ quer. serviço ou traba1b.o feito a requel'i· 
;;~ · : mentó <!-li,)arte, cobrar-se-hão. sob o · titulo 

O expediente das capatazias designa, por 
conseguinte. a remuneração dos servi~s 
·e:lfectivamente prestados pelos agentes fts
caes durante a remoçãõ e conservação das 
!lle1•cadorías, desembarcadas, ou por em
oa.r~ar, nas pontes, caes e armazens exter nos 
s~tjeitos â._autorida~e aduweira, serviços que 
so se rea.h;;am, po1s, em havendo e1ilba?'qt~c 
ot~ desem.ba:·que de volumes. . 

ManiCesto--é, por conseguinte , que 'as mer
cador ias despachadas sobre a.gua estão 
isentas das taxas de capatazias, ~-isto que 
o processo de verificação e pagamento de di
reitos .a seu respeito começa e acaba sem en
tra.da na Alíà.nde.,oa, ou Estações a ella 
subordinadas. 
· A companhia arrematante do serviç.o de 
capatazias, . portanto; . não podia · ter a rre
matado um direito que o governo não tinha, 
e. conseguintemente, não foi objecto de arre
mp.taçã.o. 

A o 20 qu~ito-No exercício do serviço de ca
pata.zia·s,o a:rrematanta é uma agencia do go
v:erno, -sob cuja tlscalisaçã.o directa opéra. con
stantemente. Os arts. 181 e 184 da ConsoLida· 
çito determina.m particu1armeJ;Jteos casos em 
que cessa. a_ responsabilidade da administ ra
ção publica, e principia a dos adjudica.torios. 
Os prejudi~dos, pois, reclamarão administra
tivamente ao governo contra a cobrança iu
devi<h, e o governo llevel'á. requisitar da 
acljudicatoria a restituição das quantias ill<>· 
galmente arrecadadas. 

Em todo o caso, cabe sempre aos pr~udi
cados ncção no juizo competente contra a 
cotnpa.nbia. · arrematante. para rebaver o 
indebito, si não confiarem no l'emedio admi
nistrativo ou delle não colherem resultado, 

Rio, 7 de agosto de 1896.-R·~ty Barbosa .'!> 
De todo .o exposto, Sr. p residente, resulta : 
l ", que as mercadorias de despacho sobre 

agua estii.o isentas da. tua de capatazias; 
2•, que a Companhia Docas de Santos, não 

obst,tnte cobrar .taxas _pela désca.rga. e ~rre
ga.mento dessas mercadorias, ai.nua tem co-
bra<lo u ta.xa de capatazias; · 

3•, que pende de decisão uma reclamação 
feita contra. esse grave abuso da · COD:~_pa.nhia. 

Ora, é nestas circumsta.Iicia.s que a illustra· 
da. Commissão_·do Or('.amentO inclue · no Jlro
je~to de receita. uma disposição concebida. nos 
~guintes termos: · · · · 

«Eni .caió algu?i~-a taia ·.u capaiazià$ . im! 
dispensada.:. . 
· K esta dis.J??sição, a:: ba.nca.da. paulist{j. õ1fe
receu o addíttvo !}Ue ,1a h; e perante a; com
~o de . orÇamento justifiquei' essa. emenda .. 
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e d~n::onstrei os inconvenientes daqnella dis- dimento abusivo de uma companhia, preve
posu;ao. - n~das as decisões que tenham de ser profe· 

A commissão, porém, entendeu que a. emen· l'ldas ne~t~ questãp, e o commercio impor· 
da é desnecessaria pelos motivos seguintes: tador suJett o a mats uma taxa pesadíssima ! 

11A commissão é de opinião que a emenda CQm efl:eíto, dispõe o§ 2• do t\rt. 15: 
acima e deso~cessari:l.: Si a doutrina que «§ 2." A's operações a que se refere 0 art. 
ella consagra e a da le1, para que consignai-a 382 da Consolidt~çao ficam suJ·eltas -todas as 
110 orçamento ? Si não é, a commissão tem d 
receios que vá ella atcingir a direitas cansa- merc:t. crias descarregadas nas suas pontes e 
grados em lei e em virtude dll contractos. caes das Alfandegas, depositas e entrepostos e 

A disposição do projecto, dizenrlo que em armazens alfandegados, tenham ou uii.o per
ca_<;a algum a taxa de capatazias será dispen- ruanencia no local da rlescarga.» 
sada, não quer dizer que ~c appliq~e cs6a Diz o citado art. 382, da C@solidaçllo: 
taxa a novos casos, que se applique a des- «As mercadorias descarregadas nas pontes 
pa.chos novos. q)le a ella não est.ão sujeitos, e caes _da~ Alfa.odeg<l.S, deposito;:, entrepostos 
comG por exemplo, os despachos sobre agu<~, a trap1ches alfandegados, depois de tomados 
mllll sim que o governo nã.o \lispensará a rol as marcas, numeres o quantidade de 
nunca a cobrança. dessas taxas nos casos pre- volumes e de se lançarem nestes, com Unta. 
Yistos em lei. A com missão pensa., pois, que a i differente da dos numeras e marcas, o dia, 
emenda deve ser recusada.» mez e anno da enhada e o numero de ordem 

Sr. presidente, declaro com fl'anqueza.que da ~ntrada. das emba.rcaçoos que as tiverem 
niío comprehendo estas palavras; na primeira transpor~udo e de se :passar um traço da 
parte do .parecei· a commi55iio evita dizer mesma t1nta. sobre as marcas e nu meros in-. 
qual a domrína.legalem relaç-cl-o ao assumpto, uteis, serão r-ecolhidas impreterivelmente aos 
emqua.nto que ua segunda dá a entender que arp.azens da Jnesma a.lfandega. no mesmo dia 
as mercadorias de despacho sobre a"U(I. estão do-desMlbflrque, sob as penas commina.das no- ·· 
isentas da ta.xa. de capatazias l " art.. 100 § 8". _ _ 

Já _que o .art. 13 do projecto provocou de- Deve-se igualmente proceder i verific~o 
bate nesta Camara, já que os seus termos do pes) truto de cada volume, antes de eu
podem dar legar a serias du"idas, cum]"ll'ia trar para o ar mazem ou trapiche, não só 
it commissão estudar a disposicã.o do art. li5 para a co~rança das taxas de armazenagens 
da No'l;a Consolidaçao das Leis das A.l(ande.'JaS, e capata:tas, como tambem para servil' de 
o verificar si, em face das disposições desse base a qua.lquer ::-eclamação.» 
artigo,as mercadot•üJ.s de despacho sob1·e agtta De modo que todas as mel·carlorias des· 
e~t5.o ou não sujeitas áquena taxa, para, no carre~a.das nas pontes e eaes das alfandegas, 
primeiro caso,formular parecer positivamente deposttos e eut1-eposto~ de armazens Alfande· 
contrario a. emenda e no sen-undo favo- gados, te-ntwm o~> nao permanencia no tocai de 
ra.vel. . . , , "' , ' clescal·ga, isto e,_ sej<J.m ~)U não de despacho 

Quandc. ha denuncia de abusos por parte soln·e aetta, depo1s de SUJe! tas ao processo de 
de uma companhia de docas, e quando se ma~caçao, peso, etc., serão recolhid:LS. impre-
sabe que _esses abusos teem pt•ovocado :recla· tel't velmente <1-0S armazens, no mesmo dia do 
mações do commereio importador, qual o desembarque, sob as penas comminadas no 
inconveniente de a lei de receita affirmar de a.rt. 100 § s•! 
um mcú1o bem· claro e bem positivo a dou- E necessit;~.ndo todas as mercadorias, mesmo 
trina Ie.,noa.l em rela.ção ao a.ssumpto, tanto as de despacho sobre. ~gua,, ser condltzidas 
mais quando um artigo do :projP-cto dessa. lei aos armar.ens, torla.s estão SUJeitas não só às 
pôde dar logar a serias duvidas'1 tali:as de .~rmazenilg~m. como ás de capa-

E' inutil a emeuda, diz a commissão, mas ta~1as! E ruz_a commJssão que não teve o in· 
o que ê inutil e o artigo do projecto, porque tmto d~ modlficar o actual rogimen das leis 
o governo nunca pôde dispensar a cobrança adu~neml.S_!. . 
das mxas estabelecidas nas leis orçamen- Nao! SUJettal' ns taxas de armazenagem e 

_ tarias. · capatazias mercadorias até hoje istmtas dessas 
. . - d d- ta~as n1io é crear novos tributos contra o · 

O_ ~R- CIN~;;TO f3RAG-~-:-AJ?~ta 0· ~ 1_s- commercio importador -6, no dizer da com- _. 
posu;a.o do proJ~cto e que e mutJl. (Apotadoo.) mi~são, impedit· que a renda sejafraudac!et, à 

_O _SR. A~OLPllO GoRoo-:-Affirma ?-· com- (mtecer esta:ist1·cas e meios_ seguros da sua. · 
mtssao qqe nao. wve o mtulto de mod1ficar o me~ho1· fi.scal•saçüo! _ _ , . _ _- . 
actual regimen; mas, combinando-se <t dispo· .,_Sr. presidente, a; disposição dO § 2~ do· 
sição do art. 13 com a do § '2P do art. 15,~ art: 15 é iniqua. e absurda. Annulla.r a es
chega.-se a. uma conclu~ão completamente :tadia livre de 36 horas de que gosam ·as mer
con.traria., o que e tanto mais lamentavel _cadorias de despa.Cho !;obre a.o<YUa.da·s tabellas-ci 
q ua.nto é certo que ficara Zega.tf.sado · o prece· e H, annexas á Comolida;tZo, suje\taJ.-as -'.ás 

· CamBr& V. _VU iQ 
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pesadas taxas ~.e arma.zenage~ e capatazias, por essas e.mpreza.s. Si se tratasse de a.u. 
quando esta. ulttma taxa. tem stdo muito a.u· gmentaJ; a. renda. dó Tbesouro, comquanto 
gmenta.da. nestes ultimas annos, e quando o va:ator10s os novos tributos, o facto encon
co;nmercio in~portador j<i. tanto so1Ire com a trarla justificação na nos..<:a. actu.\1 situaç-âo· 
ba1xa docamb1o e com os excessivos direitos á mas onerar opa~~' em beneficio de alrrama$ 

• · entradaquasi prolJibitivos,estabelecidosdesde emprezas, que Ja. teem sido.accumuladM de 
o ll.nJ?.O passnd?,em benefi?lo de algumas com· favores extra.ordina.rios, parece-me iuiquo 

. · lla.Dhtas -pa.rt1cu!a:res, e verdadeiramente _Si é inacceitavel o §2" do art. 15, tambe~ 
inlquo ! (Apoiados.) nao podem ser approvados pela. Camar,~ 

A di~posiçã.o e absurda, porque impõe as Os §il 1• e 3•. • 
formalidades do a:rt.382 da Consotidaçao como O § 1• está redigido de W .modo, qu\l 
o a;·;·ola.mento de marcas, nume;·o .e quanti- parece ~nsagr~r ~m favor, uma isenção ao 
dadc de 1:olumes, a metrcaçüo à tinta da data con:mer~I~, po1s ch z: sõmetúa se1·ão $Uj.:itos 
da e.ntrada, e ·a ann=en.agem , a. tOdas as me r- á d!SpOSiçao final do l !í't. 605 da Co11Soliciar.<'n 
_cadorlas de sobre-a.gua compr ebendidas nas das Leis das Alfand~:;as as mercadorias {ni. 
referidas tabellas G e H., entre as qua.es estão portadas a granel nelle mencionadas quando 
o ca;·tião de .p'ednt., o saZ, t~·illlos, telha$, por unidade pel!m·ent menos ele dous kilo~ 
pam.Zlelipipedos, canos madeims,ge;tems ati- g•·ammas. Como si porventura o art. fJ05 em 
me~ticios, <m~;n.aes -~i\)os, etc:· (A.p(wtes .• ) S':!a disposição :finul estabelecesse um onus e 

·· · - . Acc~~el Sr. ~residente, que aquella nao consagrasse um favor ou ra.cilidade <lO 
d1spostÇa.O e impi':l.tJca.Yel: 1•- porque si as com.mercio. · 
a.llàudegasjó. uli.o teem o pessoal de capatazias B~ta ponderai', Sr. presidente; que poucas 

.necessnrio, para desempenhar o serviço or- mercadorias pesarão menos de tlot.is kilo-
. _ _ dioario dos arma2.ens, ao ponto de pedirem gral!lJDas: os parallelipiped.os (importados no 
· -. todas ellas nos rela.torios annuaes'o augmento Para), os _ga.rra.fões, : panellas . de_ ferro, etc. , 

do numero de e:npregados para a re.,"U..la.r pesam ma1s de dous kilos cada um. . · 
fiscalisação das desca.r~as, onde irá. buscar 0 O § 3• pretende· colher os volumes de 
pessoal pal'a. marcar tijolos, telhas, garrafões, grande dimensão e peso e de diminuto: "OaZm·, 
pa.nellas, animaes Yivos, etc. ~ ; 2·'- porque a. que se refere o art.382.,§ 2• n.3, que gosa.m 
sentlo as des<:1lrga.s feitaS em grande numero de estn.dia livre. pois são os de despacho so· 
de portas em plena p1·aia , como em Ma.náos, bre-agua. das ta.bellas G e H. 
Ceará., Alngo3.S, etc., e em outras partes, em Definindo o que SE'jam volumes de bTandes 
pequenas rampas e acanhadas .pontes, como dimellSões, diz a segunda pu.rte do § ::l·':s<ro G.l 

. se poderâ. realiza.r -aquelle serviço~ que excederem de mais rk 2 :l/ 2meh·os cubicos 
Ha inc:ongruencias nota.veis neste projecto, ou pesa1·cnl mais de uma tonelada. 

Sr. pres1dente. · . . As caldcil·as, os . 't;<'ffõc.~,- os · alGmb<qttes, 
O art . 23 em sua ultima parte reduz de etc. , emfi1n uma classe enormo de volumes 

50 "/o as taxas da. tarifa. das peças para. ma- pagarão o dobro d:J.s ta..\":a.s de ca.pltazias, ago~ 
_·dlinas Eocomotiws, imporuui.as para a con- novamente elevadn.s de 25 "/. , quando csti1.0 
st1·ucçüo de mate1·iaes pam ~u·adas M {e1·ro, isentas, pelo actuo.l regimen dessas taxas ! 
e; entretanto, o§ 2• do . art. 15 sujeita-as ás E entretanto o n. 2 do art. 1 o 11rimeil"J. 
?xas de capataztas e armazenagem; até hoje parte do projecto, reduz :J. 30 •f. as to.xa.s de 
Isentas. elevando aquella. taxa. de 25 •;,. 1! · e:tpediente,sobre os inst rumentqs de lavcura, 

Em que consistirá então essa reduc<;ão de macbü:as a material destinado á. insta1lnção 
-50%1 ! . d . te Co . 

Mas as locomot.ivas, pelo art. 1.023 d• t""- e usmas, e ! mo conclliar·se esta. dispo· - "' .. sição com aqp.ella ? ! 
r ifa, bem como diveNaB peças ou apparelhos •· 
ahi consignados des~inados a estradi).S de ferro, Sr · presidénte, creio ter uemostrado que e 
·M<o. isetttas de du·eitos! · additivo da. bancada pa.ulista. ao ·art. 13, o 

De modo que, .em relação à renda. do The~ a. sua. emenda.. suppressiva. dos tres para,'"ffi· . 
souro, a commissão faz reducção de 50 "/o de phos do art . 15, merecem a.pprovação da ca- · 
taxás que Ilã.O etistem, mas. em relação aos ma.ra •. Antes, porém, de sentar-me, peço li· 
interesses de empreza.s particUlares, como a cença á Camara, para ler a 1'1-"Prescr: t ::o.ção 
companhia Docas ·M Santos, a. com missão dó,- que a. .zelos:J.. e pa.triotica ·Associação Commer· 
lhe novas e pesadíssimas taxas sobre merca- cial de S. Paulo, a.caba ue dirigir ao Senado 
doria.s que quer be!leficiar. . . · , Federal; em relação a este:grave assumpto: 

. O a.rt. 1 5 _va.e oooe.ficia.r quasi que exclusi~ Dig},i$$imos .Mem~wos <!o Sútado Federa~-

... vamente .as .. emi.Jreza.s particula.t'e.S, em de- A Aswcia.ção Commercial de S. p .... ul•>. -ze· 
. :: trimento dos interesses . llo""-paiz, . porque o lando como lhe cumpre. os· interesses. da. 

serviçO_ de~ descar~ de mer~adorias, nos por- classe que representa, vem muito respeitosa
tos p;rmc1paes a a. · R.epubbca.. como os de mente. solicitar desta egregia corporaçã.o o 
santoS; Rio de Janeiro e outros, sã.o !tiitos remedio pa.ra. um novo onus. COJl1 que se pre-
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tende sobrecarregar o commercio, não sô do . li 
Estado de S. Paulo mas de toda a. Republica, '· 
no -mom~nto_ em que a situaçli.o da classe A cobrança. do imposto de capa.ta:;ias, one· 
commarcta.l e de natureza a. preoccupa.r se· rando as mercadorias clespacTw.drLs sob1·e.agua 
riamente todos os espíritos, ainda. os mais é uma. destas exigencias que nenbum prio.cl· . 
optimistM. pio justifica. . · . 

Refere-se esta Directoria á emenda a.pre- O serviço de c;apat·a:::ias é definido pelo 
sentada, na Ca.mara dos Srs. Deputados ao art. 175 d_a CansoZ.daçtio.. . -
projecto de Orçamento da. Receita. da União e .. q serv~ço de ca.pa.ta.z1as se~a feito p~r .a~
por aquelle illust!ado ~orpo deliberativo ap- mlmstraca.o ou pol' a.rre~atac.ao e coo.Slstl~: · 
provada em 3' discussa.o ; emenda estabele- 1. • Na. delica.rga., recebHnento, conducçao, . 
cendo que às aperações a gue se ?"e{erc o segurança, deposito, fiel guarda, acondicio
a;·t. 382 do. Consolidação das Leis das Al{a11-- namento, beneficio, aproveitamento e entre,o-a. 
degas fkam sujeitas todas as mercaclorios des- de todas as mercadorias e valores a ca1·gó da. 
carregadas 7UIS ll<Jntes e caes <las Al(muiego.s, Alfandega; . 
depositas e eatrepostos de anna=ens alfancle· 2.• Em todo o serviço e trabalho bra~~.l que 
gados, tenham ou n<"f.o pcrmcmellCia no local ela demandar a remoc;ã.o e movimento de \'OlU· 
il.csca,·ga. - mes ou mercadorias para. seu despacho, exa.-

Dizo citado art. 382 da CoJisoZiclé,!:cro: me_cr q~aesquer outros fios, ·· na fórmn. ~ · 
_ . leglsla.ça.o fisc.1.l, desck !' sua desca:.·g11. ate c• 

«As mercadorw.s desca.rre,aa.das !Las pontes sua sa'tida.:t. 
(! ca.es das Alfandegas, depositas, entrepostos LO"O as mercadorias co~~rc·ricla.s c cle81'aclm
e t1~picl\es alfandegados, depoiS de, tomadns das SOb;-e agL!a e q_ue, portanto, a, VOl'(ÍQ dO 
a rol o.s mn.rcas, numeros e quo.ntLdarle_ de mesmo ficam livres e desembaraça.d!ts da. 
volumes e de se la.n~<l;rem nestes, co~ tmta .~lfundega pàra. seguir o seu destino, estão 
dHferente da dos nu meros e -marcas o dta., m~z por força dc.s . circumstancias e pelà propria. 
e a.nno da. entrada e o pumero de or~em da detl.niQão do expediante de capatazias, isen-
entrada das embarcaçoes que as t1verem tas deste imposto. · . 
t1•anspor!ado e de se passar um traço_ da O expediente dé ca.pat(<:::ias e a retribuição. 
me~ma. tmta sobre _as m~rca.s e ~umeros 1n- de um ~eniço ~·cal e e!fectiva·mente rn-::stado 
utel..S, se)·{(o 1·ecoUttdas ,ntprcte)·wctmente a?.• no l'ecebimento, guarda; remoção, ••bertnra., 
a;·ma::ens da ?)lesma .4.lfandega, no Jl?.esmo d1a. acondicionamento e entre:ra dos volu1nes a 
110 desembarque, sob n.s penas commmo.da.s no w.;·go da Alfandega e nunca um imposto de 
art. 100, § s·. caracter puramente fo!cctl ou tribula!·io. 

Deve-se i"'ualmente proceder á. \"erifica.ção Esta. doutrina. encontra a. seu fav<n: t\ una- . 
do peso brd'to de c.."1.da. volume, :l.lltes d~ en- niroida.de. d?S sufi'ra.gios e ?S. pareceres de 
t rm· para. o a.rmazem ou trapiche, nuo só todos os JUrt'>COnsulros brazlleu'Os. · 
par(!. " cob1·ança . das taxas de an;,l«::enagen.~ « .. • Sóm~nte estão sujeitos ao ~xpedien~ 
.; cnpal,t:ias, como ta.mbem lXl-1'3. servir de de ca.pat:J.z1as os generos de tra.nstto e moVl-
ba.se a. qua.lquer recla.maçiio.» mento na. Alfande[<l. qu~ nella ent!-'ll.m para. 

- . d ta. d'. · ,.. d d despacho e della sao ret 1rados depots da des-
Approxu~a~ o es I::>poslça.o. a ~~en ~ pa.cha.dos ; nã.o os que teem despacl1o soln-e 

a.ntes tr'J.ll$Cr tpt:~o que ''w.n~ 1 ecolT;.e, ao. ,1,.ua. porque eUes fica:m louo tlesemba.raça.
m·ma:::ens todfls o..s mercadorws, qutw te>tham dos e' de bOrdO' seguemsen d~stino~. (Pcwoce1· 
ot' não. ]Jerm.(I.nec•do no local da clescarga.. cÜ> Dt·. ],[_ A. IJt.arte de .A:::evedo). · 
vemos lmmeõJa.tameo.te:-0 a.bsurd.o de serem . _ · , 
recolhidas aos armazens as mel'C:l.dorias, ~··:A: leg1s1açao fiscal mantév~ s~ropre o 
despachadas sobre af}tlQ., e portanto livres e prmc1pt~ 01;1 a re~a. de que o exped.t~nte da 
desemb:l.l'aÇa.da.s de quaesquer imposições ca.patazta. so é dev1do J!6lo embarq:ue e . des
a.dua.ueiras, sem darem entrada em depen· emba.;que de mercadoria~ nas pontes, ~es e 
dencia alguma. da Alfan.dega-2. • o abuso de depos1tos externos ~m~ntHlos . e custead·~s por : 
ficarem taes mercadorias sujeitas a.o imposto conta. ua. Fazenda NaCional. •• » . 
d , ta.z"e.s « .. No decreto n. 5.321, de 30 de JUDllO de 
e c~pa 1 · .· . . 1573 que l'eor"anisou o serviço das Cf-pata.-
~·, pois, enorm~ o alca.n;:e desta. medl(la que, zias ~ da Doca. da Alfa.ndega do Rio de Janei.:. 

al~m.d~ revol~cLonar. por"' com~leto tçdos os ro, foi estatuído que as mel'Cadoriali despa
I~rmclptos a.cce,tos. e conS3%~do~ em ma ter La. cha.dns sobre agua não estão sujeitas ao pa,ga~ . 

. fisca.l , cr~ um on<l:~ pesa.dLSS!IDO · ~obre todo 0 mento da. taxa da Doca. . . E certamente .JS:>O 
comroe~eto da. _unmo, · ~!11 novo .1mposto. <t_Ue não foi alter:J.dO» • . (Pco"-ecor do. Dl: •. . loifa· 
v~m. :_amda pe~ora.r·as Ja pre~ma_s condJç~s Memús ele Almeid~>-·~ ~ , .: - • . . · · : : --
da. classe que · na· hora presente atrove~a. . _ · . · 

_uma.. das crises mais angustiosas d:l. sua e:os- «-On~e nao houver descar~, receb.unento 
tencia.. · · · · con.ducçao, segurança, . de,POSlto, . gua.rd~.-



Câ'nara dos Oepltados - I mp-essa em 2010512015 16: 12- Página 16 de 44 

148 A.NNAES D.~ CA.MARA 

acondicionamento. beneficio, aproveitamento 
ou entrega de mercadorias, por pa.rte da 

. . Alfandega. ou de quem nessas ft1ncções a. sub-
; •Stituir ; . 

- . -oude não se der o serviço braçal neces· 
. : . sario á. remoção e movimento nos volumes 
',-p&r<i. o ·seu exame e despacho, desde a s-ua 

chegada (tte ri sua sahida ; .-
-em summa, desde 11ue os volume..q não 

tiverem entYada e sahida nessa repartiçiio ; 
' · - não se verifica. o serviço de capatazias». 
(Parecer do I>r. Ruy Ba1·bo;a). 

Tal é, portanto, a doutrina. consta.nte e 
-uniforme sobre a especie que om se discute ; 
doutrma cujos principias lo!:'icos e sãos nin-
·guem ainda. até hoje contra.ría1'a. · 

III 

A emenda tra.nscripta. vem, pois, crear um 
novo imposto cujos onus se estendem a. todo 
o commercio da União, visto que em tod.as as 
alt'a.nde.,"a.S se àespacl~,a!n mercadorias sobre 
agua, oom a a.ggra. vo.nte deste grupo compre
hender p1;oductos das industr·ias extractiva e 
ma:o.ufa.ct.ureira que, directa ou indirecta.

·mente, vão dilllcultar ainda. mais as já ditli-
ceis condições da. vida. domestica oeste pa.iz. 
- Assim, dessas me1·cadoria.s, umas, como o 
sal, pertencem ao grupo dos generos de pri
meira necessidade; outl.oas. ó carviio e ós tri~ 

'- lhos; por exemplo, augmentaudo o custo do 
custeio das estradas de ferro. vêm, mais 
ta.rde, a traduzir-se em :mgmeuto de t..wi1as 

. e coo..-;equent.emente na. elevaç;i:o do' preço c1e 
todos os artigos, entre alies os do'· consumo 
dia.rio impresci o di vel. 

O novo ~avame tiscal_tl'"aduz-se, pois, em 
uma. serie ete resultados desastrosos e funda

. .menta.lmeute inconcUiaveis com o espírito do 
-:· actual Congi'esso, cuj:J. preoccupação pela 

_sorte das classes pobres foi n.oponto de a1<to1·i-
_ iar o . Executioo a supp1-imir por completo, 

quando julgasse conveniente, todos os direitos 
·de importaçao sobre os g~_neros de primeim 
necessidade. · · 
. Ora, a. cohereucia, sendo a primeira das 

·.·.:~ . virtudes de ordem privada~ sel·o·ha tambem, 
_ _ por maioria. de razão, de um Parlamento 

·· · illustrado ·e que· tão grandes provas tem dado 
: de_seU ini!ludivel patriotismo. 

lY 

póde. recahir sobre o Congresso um& suspeita. 
que elle não merece. · 

Em todos os Estados da Republica. do BrazU 
seria a Fazenda Nacional e, porta.uto, a. União 
quem viria arrecadar o a.ugmento de receita 
que porventura deste novo imposto resul
tasse. 

1fas, no Estado de S. Paulo, esse imposto 
em na.da aproveitaria ao fisoo, beneiiciando, 
pura .e simplesmente... a Companhia das 
Docas. 

E dá-se a. notavel coincidencia da emenda. 
tra.nscripta ser apresentada e a.pprovada, 
precisamente quando a l'eferida companhia 
ia muito legitiin~tmente ser obriga.da. pelo 
Executivo a. restituir às companhias de 
estradas de ferro que l'unccionam no Estado 
de S. Paulo as taxas indevidamente oobra.da.s, 
a titulo de capatasias sobre mercadorias des-
pachadas sab1·e agua. · 

Ora., seria .doloroso pa.ra. a representação 
na~íona.l que um dia. pudesse sup_por-se que 
aos interesses de uma. companhia pa.rticula.r 
tinham sido sacrificados os ·intercS.ses ·do com
mareio e do povo de tod:J. a. communhão 
brazileira. 

v 
· Resuminilo : 
1 . o A taxa. de capata~ill$ não tem nem pó de 

ter o caracter de i.npasto . E' a retribuição de 
um serviGO 1·eal effêctiwzme;\t~ p?·estado ao 
icuporta•lor pela. descarga, recebimtmto, condu
cçr:1o, segurança, dCJ10sito, guarda, acondicio~ 
nan11mto, br:ne(icio, aproteitamcnto e enWe!Ja 
de, mercado1·ias e 'l."alores a ca.?·go da Al(a:n-
dcga. . 

2 .• Ai~da qua.ndo as neaessidades no The· 
souro a.utort7-assem esta. nov~ tributação, n 
Thesouro nada. lucraria no caso especial da. 
Alfandega de S. Paulo, por isso que o serviçO 
de capata::ias se acha a cargo de uma. empre
za par t.icula.r, a Companhia. das Docas, e só a. 
esta pertenceriam os beneficios da nova. im
posição fiscal. . . . 

3." A situação do commercio e do consumi
dor, na. crise que atravessamos, parece antes 
aconselhar uma. diminuição de impostos e 
nunca..o seu aggra.vamento . · 

·~ . 

VI 

Um outro assumpto, connexo com o -pri· :No 'cas~ 'vertente~ porem,.tratarido-sé . do. meiro, ·solicita·a.inda as.a.ttenções desta Dire
'Estado de S. Pa.ulo, o problema. offt~rece ainda ctoria.e a move a·dirigir~se aos reiJresenta.u· 

'.'·.:'':- ·um novo .:i.specto a que nã.o'podemos deixar tes d:rNação, _ . . . . . 
· • .•. ae· referh~~nos;. não sà porque elle atrem:a: dire- · E' o arlditivo n .- 73 ao .orçamento do· Mi
·, .: cta.meote os interesses da classe commercial ni;;t.erioda lndustria, Viação e' Obras Publicas 
~:~- " :paulista. e da propria Fazenda Nacional, mas ,n·orogando por-máis cinco an.nos, a contar de 
~; : ':~p.inda porque da a.pprovação desta llle~da 7 de nowm bro à~ !895, .os prruos fi:i;t;do~ n<~ 
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clausu~a 5• do decreto ~<r. 986, de 7 d~ noum- c~presidente.~Jose" Duarte .Roclrigues, 1• se· .· 
bro de 1890, gue a«torisou a Companhia cretario.-Alexa.r.dre Sicilia-no, 2' secretario. 
Docas de Santos a prolo1tga1· o caes d~ que ê Victorino Cat-m.ilw, thesoureiro.» 
conccssicmaria, no JJOrlo de Santos, ate P•-
gueta e na clausu!11 5" do decreto n. 942 de . Este documento que ;~cabo de ler, Sr. pre-
1.5 de ju~ho de 1892, que autori.sou 0 pt~!oa- s1dente. demonstra com tanta eloquencia a 
gamento do mesmo caes, de Paquetà a Ou-- jlrocedenola. das emendas que a. bancada. pau· · 
tei~"inhos. lista teve a. honra de offerecer ã. considera.ção . .. 

Ninguem desconhece as innumera.s difficul· .d"' Camara. que considero-me dispensado do 
da.des que até hoje teem sido levantadas pela quaesquer outras observações. 
Companhia Docas de Santós ao regular func- O illustr~:: relator deste projecto, defendendo 
cionamento da. Alfaode~a. de s. Paulo. .. com o seu not&vel ta~ento e eloquenc!a sem· · 

Essas ditnculdades provêm dos repetidos pre tão brilhante, os favores excepcionaes 
favores concedidos á. companhia. em successi· concedidos á. Compa.nhia Dôca.s de ·santos, 
vos delll'etos. pelo projecto de Orçamento de Viação~ a.ffi.r· 

As conoossões a que se refere .o additivo m.01l que essa. companhia era. di~na. da. pro~. · 
n. 73, ora apresentado, acham-se, porem, co- tecç.ã.o dos poderes do Estado, alem de outros 
d-ucas por nã.o ter o. coml)anhia., dentro dos motivos, pelos grandes serviços que prestou, 
prazos estabelecidos, cumprido as condições por occasião da crise de transporte, em 189-2; 
a que se obrigon. no Estado de S. Paulo. Ha um equivoco por · 

:Renova.,_. esses prazos antes da compa.nhi3. P9:rte ~e S. Ex. Quem determin?u es~a crise 
ceder •. Por sua vez, das suas injustiftca;veis e fo1 prtnclpalmente a Compa.nb1a Docas de · 
excessnra.s pretenções, afigura-se-nos alvitre Snntos,jà por nã.o ter concluído as obras···: · 
que, •longe de -restabelecer a. cordialidade en· do cáes em 1891, com violação do seu con
tre as D?cas e commercio paulista., só servirá. tracto, já. por ter demolido as pontes' exis- : 
para. perorar e protelar a liquidação final da tentes no porto de Santos, e já enfim por ter 
pendencia.. _ . a.ccurn u lado os logi r-es de de..«ear~a, de mate- · 
. O Congresso, porém, julgal'ã. e a nos~a. in· ria.e;; necessarios para. as suas obraS. O au-. 
tervenção não tem outro fim que não seja gmento axtraordinario da. ímp•n-tação em 
lembrar respeitosamente os alvitres que 0 1891 e 1882 determinado pelos factos que a · 
patriotismo, a. experiencia e 0 conhecimento Camara. connece, e aquellns circumstancia.s 
aos factos nos inspiram. . · que impediam a descarg3. regular das merca- · 

doria.s que eram accumuladas em ]?OUtões, 
provocaram a. crise. Não se daria, SI a Com· 
pa.nhia Dócas de Santos. cumprindo as obri· 
ga.ções que contra.l!iu em seu contrncto, ti
vesse terminado a.s obras no prazo estipulado; 
em l.'i91. 

VIl 

Esta. associação vem, pois, perante o Senado 
Feder-al impetrar do criterio e :patriotismo 
dos seus membros: E respondendo ao illustre representante do 

1.• A rejeição da. emenda. que ma.nd;L sujei- Rio Grande do Sul,que tanto tem-se occupado 
ta.r às oper-J.ÇÕes a. que se refere o art. 3821 deste a.ssttmpto, direi que a bt~.uca.da. paulista. 
(la Consolidaçã-o todas o..s merca.dori:l.s des- ta.mbem cllnhece e:.'S&S obras que s!to real· 
ca.rreg:ldas nas pontes e ca.es das Alfandega.s, mente nota,·eis . Será. isso, porém, uma 1·a.zão 
depo.sitos e entrepostos de arma.zens a.lfa.n,Je- ~ra se entregar o Estado de s. Paulo, ao 
gados. tenham ou não :perma.nencia. no looo.! poder descr icionario dessa companhia ? ! 
d;i.. descarga. · · · ·Tiio "'randes sito os favores con~didos .a. · 

2:" A substituir' a dis~siç.ã.o. i~!!ti1XI. do esta e:npreza.. com sa.cr ificio de altos inter· 
a.dditivo n. 73 pela segutnte dlSIJOSIÇao per- esses do Estado de S. Paulo t.ã.o formidavel é 
mi~sitXZ:- (tca O f!Ot'e1"'110 autol·isado, si a_.si~n a C<tdeia ·de tribUtaÇÕe-S com QUB Cllll. &.Ui BU· . 
o. ;ulgar Cünllentente,-p1'2roga.r por ma.u; volve o commercio importador, que jã es· 
Clnco a.nnos, a.. contar de_ 1 de nove_!ll bru de tra.nho que no projecto de Orçamento do · 
1895, os prazos fixados na: clausUla o' do de· Interior não tiver:.se sido incluida uma dis-· .. 
ereto 966, de.7 novembro de 1890. que a.u- posição dando-Ine ta.mbem o o-overno politico : 
torisou a. ·compa.nbia.D?cas de S:).ntos _a. pro- daquelle Esta.do. · "' · .. ·, 
longa.r o ca.es de (iUe e ooocessloua.r1a, · no I ·· · · .· · · ·· 
porto de .S3.ntos, ate Paqueta, e n3. clausula. . . Tenho dito. (1\('lnto bem; mutto· õe~.) ._. .. 
5> do. decreto ri. 942, de 15 de julho de: 189'2, . Ninguem mais pedindo a. palavra, e ·encer- :: 
que· au tol'isou. o prol~n;r-tmento do mes~o rt~ da. :t discuss1io e.adiada a votação"; · · . . / 
caes.de Paqueta a Outetrmho. ··· - · '_ ·1 São s_ucces~ivainen~ ~em deba;te euc~rra~<>_(: 

Saude e fra.teroida.de..,..S. Pa.ulo. 5 de n(),- eru2' d1scussao os att1gos do -prOJecto n. 169 .!;,· 
vembro de 1896 ;- Anton.io Proost Roclo~aUw, I de l89ô, autorisando o governo :\ a.brir os cr~-.·· 
presideD.te.-Antonio rk Lu;erda • Franco_, vi- ditos nececsarios · p~ra fu.r execução á.lei .que . 
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.. ·,. ~rgani~ou o Tribu!UI.l de Contas, cujo.. votação nltat·ia ou e$tado .. maior etit tt'es , sendo um para. 

nc(l. ad1ada.. · · o curso_ das tres &rmas e dous para. os techni-
• .. ·. · E' ~:muuciada i ~ntinuaçã.o c.iil. 2" dis~úsão cos; B.? passo _que, pe~() regulamento de 1874, 
· do proJeclo .o. 142, de 1896, autorisando o g0 • o o{fictal de 111{~ntana o" cauallo;ia (a:; em. 
., · v e_ r? o :l reorgan_ísar di versos estabelecimentos dous a1mos, o de art·illl<lri.a ~m t1·cs o de 
.:: .. , .mllnares de enslUO, com o voto em separado e$tado-maio1· em quawo ~ o de angenl1a;i~ em 
:.: .. · ·do S1•. Tboma.z Cavalc:.nti. · . cú tro. A diíferenÇa é enorme e accresce mais 

etc., etc .• etc ... » · 
· · O . ~r. · Gabdel Salgado- sr. . Sr. ll!e~iden.te', pam. t_rato.1• deste pünto, da 
. Pl~si~ente, um d~ signa.ta1•ios dCJ parecer .da mexa.ct1da.o. que se contem nesta. afihmativa. 

. . · ma10r1a. da. COmmlssãO de Marinha. e Guerra. vou . comparar os programmas de ensino dos 
des.a.. casa do Congresso Nacional, que apoio. reg:ulamentos citados. Não ~e i com ql)e fim o 
o prOJecto do Senado. que o.utorisa 0 Governo :l.utor do toto em separado deixou de tran· 
:1. reor-ganisa.r os estabelecimentos militares screver o pJ•ogramma compteto do regula
de ensino da Republica, tenho necessidade de mento de 1890, pois G que està aqui (apon-

. --· daralgumas explicações, especialmente. sobre tando pa.n1. o Jn-ojecto e1n tliscussc7o) com esse 
~ emen(\.as apresentadas a. esse projecto, não nome e incompleto, faltam-lhe os quatro 
so por ·m1m, como pela. mesma. maioria.. a.nnos do curso ·geral e os tr~ de preparo.

. . . Antes, porém, devo fazer uma. decl~ torio, ou por out ra. l!ete annos de e.:.tudo!! 
a cama.ra. a. tim de melhor poder tra.tar do Não sei, Sr. presidente. qual o fim· desi.a. 

.. o.ssumptq que me traz a esta. tribuna. A de- om1ssã.o, fac~o grave em um p:~.r~cer ·e· que 
cla1>a_ção é :-Em outro tempo fui mUi lo sym- bem poderia levn.r a Gamara. :1. um erro mais 

.. path1co ao positivismo, sympatllico sómente. grave ainda, caso, acceitando o voto em se
Esta. . symputhia, provlnha., confesso. não parado, o a.ppro-vasse. 
ta.f!to das doutrinas pregadas por essa . escola _o~ Tnoit~z c.yv.~oLCA.NTI-Para dizer que 
e Sim do Talormoral e intellectnal dos dous na.o e verdadell'o e preciso provar . 
iUl;IS~res .cirladãos-os unicos positi>istas no 0 S:a. GA.BRlEL SÁLG:U>o ~E' 0 qu;. . oat.o" 
Branl cllgnos deste nome-os Srs. Teu:eira. " "" ._. Mendes e Migu~l Lemos. . fazendo e com aquillo mesmo. que v. Ex. es· 

A .miuha. sympathia era. .. ta.l que cheguei cre>eu . .A. 'l)enl-.LCle está aqui ·esct•ipta por 
mesmoafazerp;wtedeum Cll!l> coopeJ·a.tiw de V. Ex. Por que razão V. Ex. , tratando do 
rn d d · · · E programma de ensino do regulamento de 
"':opagan a 0 postttvtSmo. m pouco tempo, 1890, na. tra.nscripr,jio feita excllll·u os CU'''"'S 
porém. · observando os factos e os homens ' ' "" 
convenci- me r\~ ter praticado uma. grande geral e preparatório 1 Entretanto. do regula-

.. a.snem1.·. Posteriormente; durante a revolta, mente de 1874 transcreveu . integralmente o 
sem~re na. mesma Gbservaçiio. ·a. minha. sym- progra.mma. de ensino-curso :prepa.ra.torio e 
pathul. ~rre·feceu completamente. pois então superior 1 No regulamento de 1800 vejo 
conv_en~1 ·me de qu~ os chamados pos:tivistas aquelles cursos, o geral com quatro annos e 

. bra.z1lcmos, excepçao_ Llos dous citados. prega.- o preparatorio com tres e mais um anno 
. - vam uma co usa e JazJa.m cous:t muito di versa. addicional. 

Factos subsequentas iL re>tolto. lev:~.ram-me i O Sn.. Tno~uz CA. ''.A.LC . .-\NT! -Porque não 
profunda. convicção de que tal escola. é a. inclui nenhum curso preparatorio. . 
escola da byp<lcrisia e mais alguma co usa ... , O Sn.. _GABRIEL SALGADO- NU.o i nclui o? 
como pretendo mostrar. . . • . E o que precede o curso · superior do r e,.ula-

. · O Sn.. El'\W i\!ARTINS dá uin aparte. mento de 1874 e qu~ lá está. no yoto em ~epa.-
. c: •· o sr~ .. GABRIEll SALGADo-Sim, v. Ex. tem' ~do de V.Ex., não e preparat~r1o ? E o cu~so 
. : r:Lúio e eu corrijo a phrase. A. escola. talvez ~~ra.~ do regula.~ento de 1800 .e prepa.ra.tor10 1 
.. •.não. os seus adeptos a u·· e · , d ..Nao,. tanto ass1m, que os a.lumnos, que o 
.. ~:- . . · .... · . _ .' q 1• xce~to.os ous concluem tendo em tudo plenamente rece-
. . ·. illustr es Cidadaos, CUJOS nomes c1te1 e aos be " ' · d · · · ·· · 

quaes, :~pezar . da. distancia. que nos separa, m o .,ra~ . e bachare1s em_ scJenc1as. _ 
. .• consagro profunda veneracão. Mas .•• entro Como esta classiti.ca.do neste regulamento e 
,.,: · .• e!ll ma teria. , co_meçarei ·pela· sus parte p1'in- um curso geral, superior, commum_ ao curso 
··• ·. e1pal. Começare! analysa.ndo o -voto em sepa- d_as tr~sarmas e os. chamados techmoos- a-r. 
:~ . mdo,que acompa.nlla o prójecto em discussão. tilha.na, e~genha.r1a e ~ta.do-ma.ior. A ser 
·: -_.Em um dOS ~opicos desse '*O. uiz O seu a.utór, prepa.ra.tor:o, DO pl'Op~lO r_egula.mento figu
'·: .. o·Sr; deputa.ao Thomaz .ca-valcanti: Voltemo~ rar1.a com essa. denominaçao e níi.o com o de 
:)_j x compa·mçao dos ,-cgulamintos •. comparando geral e depois do de prepa.ratorio _e antes do 
;;}::cada, .. um dos cursos do ~egula.m~nto de 1874 das tres armas . · • .. 
<:-' COII_l os •ie 1_890, verifica-se que neste o otficial V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Thoma:; Ca'!;al-

':~ ll,.et~1(anta17ta OJ-1 d~ cavalla?·ia {a: seu curso·em caati) devia inl!lUH-o com .o prepal'atorio, ém 
· '.l'tnarmo ; o · ~c a.1·:illwria e1n r.lou$ c o 4e enpe- seu voto em separado, .como fer. com o p.ro-
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gram~a. completo do regulamento de 1Si4,- tro, isto pelo regulamento de 1890, o qual 
so a~s1m :.t Cama1'a. poderia com exactidão diz : . · · 
comparar os dous programmas e decidir qual Curso geral-I• anno-1• periodo..:-C8.deirn.: 
o melhor (apal"te). geometria geral, seu complemento a.lgebrico. 

o facto e que v. E~ .• subtrahiu do pr\)· 2' lJCriodo-Cadeira: calculo dil!erencia.l e 
gramma. de 1890 sete aunos de curso, pro- integral (estudo completo) ; noções de calculo 
cu!ll.ndo por este meio con•encer, a quem não das di1ferenças finitas. Aula: repetição da. 
se1, q\Je_ os_curs~g milital'es por este regula.· cadeh·a. do 1" per iodo. 
mentosao 1nie1'Iores em numero de annos aos Ambos os periodos-Aula: geometria dis-
do de 18í4. criptiva. (estudo completo) ; trabalhos- gra.pbi

cos correspondentes . 
. O SR.. TRO~!.A.z CAVALCANTI dá um aparte. 2" anno-1• perioclo- Cadeira: mecanica 
O SR. GABRIEL SALGADO-••• o trabalho é geral precedida do calculo das variações. suas 

de v. Ex. que devia .. transcrevendo os pro- a. pplicações ás machinas simples e á balistica. 
gra,mm~s .ser verdadeiro, dal-os completos, no v·acuo • 
tanto o de U!ll, como 0 de outro regulam·ento. 2• periodo-Cadeira.: astronomia precedida 
afim de podere,m os Srs _ deputados, compa- da geometri;~. espherica. Aula: repeti~o do 
rando-os, ver onde está. a verdade. l " periodo. 

Ambcs os :periodos-.A.ula.: theoria. das som
_ O Sa: TH<·M.~.z C..\.VALC.~'\TI-Não fiz porque bras e perspectiva; clesenho correspondente. 

Ui:l.o qutz. .'3" anno -1• período- Cadeira.; Physica. 
O i!R. GABLUEL S.-~oLGADO~Masdevia fazel-o. (estudo com:pletó).-Noções.de meteorologia. 

J'ra.o o fazendo, podia levar a camara a dal.' -2• period<>'-Cadeira: Chimica (estudo com
um :voto contrario ao seu pensamento, c:r.so pleto) • .Aula: · Repeticão da. cadeira do 1" pe
quen'a, com eJf~ito . reforma.r o ensino mili- riodo. AUla. 
tar. A verdade não prejudica. Ambos os períodos- Aula: Topographia 

(estudo completo). 
0 SR. THOMAZ CAVALCA:o;l'I- Não l1a ne~ 4'1 nnno- 1° período- Cadeira; Biologia, 

nhum subter fugio-; e~tâ. decln.ro.Jo formo!- precedida. da synthese historíca. das scieucias 
monte. anteriores e seguid<t da que lhe diz respeite. 

o sn. GAnn.mL SALG.wo-Decla!'ado 0 que~ 2• 'período - Ca'11)ira.: Sociologia e moral. 
Ow'e? o curso nar:•l que serve de prelimi- Aula: Repetição fla cadeira do 1 o período. 

" Alllbos os períodos- AUl:l.: Desenho das -
nar. depois do preparn.tol'io, aos cursos tech- cartas topograpbicas; construcção e reduc~o 
nicos, l'eptto. V. Ex. não transcre..-eu em seu dessas cartas». 
1:oto. por. tuoio de lado. Porque ? E com que T 1 · · 1 d · f;, 
fim? De maneira que aquelles QUi> uão co- a e o curso gera que evul. ..gurar no 

voto em separado. 
nhccerem os regulamentos em questão. lendo Sr. presldente,.couz:r. notavel, o. congresso 
n:t boa. C é o w1o em .~~:pa.rado de V· Ex. po- Nacional, que quasi recusou uma loteria 
(linm se convencer de que os cur~os das mo- para. a.s obras da. igreja d;1. Candelaria. (votei 
lns militares pelo regulamento ·de 1890 fa.. sempre contra essa loteria., nã.o por se1• coo.
zem-se em menos tempo do que se f:l.ziam tl•ar1o ás loterias e sirn por coberencia. com 
pelo de 18i4 ! ! o mandato, que exerço; pois represento um 

Sr. p1•esidente, o :~.utor do voto em sepa- Estado. que em sua. Constitniç.ií.o prohtbe niio 
l':'ldo a.tnrmou aqui que o Senadc niio !Ora só as lotel'i:ls. C\.:IDO vne ao ponto de não 
Yerdadeiro, quando a vanç.ou que pelo regula. permittir a venda. d.e bilheteS li e loterias de 
mente de 1890. o nlumno pat•a tirar o curso outros Estados em seu ten•itorio) estú. entre
de estado-maior ou de engenharia precisava tanto, contra. a Constituição Ftllleral sub
permanecer na. escola 11 annos. O que me ~idiando a pro~"3.nda. da Religião da Uma.
pareee é que S. Ex. não comprehendeu, óu nidade, por intermedio das escolas militares 

. não Qlliz comprehender, o mo1o pelo qual o da. Republica ! ! ! _ 
Senado reza contagem deS$6 t empo. A conta- Não sou eu quem o diz-repito'· o que a tal 
gem·r'-'i a seguinte: prepara.torio quatro an- respeito disse o Sr. Teixeira Mendes. cidadão 
n?s (incluindo o :J.nno addicional). curso gP.ral, e:ompetentissimo nesse assumpto e que indi
'}:<aero a~utos, · curso das tres armas um anno, goado, denunciou esse a buso de autoridade 
curso de estado-maior ou de engenharia àous .praticado pelo primeiro ministro. da guerra. 
annos. Eis ahi os onse annos. Si se tratasse do da Republica; o denunciou.c energicamente 
curso da a,rtilha.ria seriam apenas de:: mmos. lavrou o seu protesto em um folheto publi-. 
~1a.s •.. o-autor do voto em separado ttúo gui::, ca.do em 1890 sob o t itulo-APolitica Po:itiM 

- como já. dec!a.r ou, tra.nscrever o.scursos geral . i o ?'egulameiUo .das Escola..~ do E:;ercit(l; fo- . 
c ue prepa.ratorios,. este de. tres anna._~ (não . lhe to que a.qui tenho (mostm t11n folh eto) 
incluindo o anl}o addicional) e :r.~uelle .de qua- e no ~ua.l, o sel.l ·autor , a.nalysando e con-
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àemna.ndo o regulamento em questão, depois! tler (a;·à imp~icitamente a censura de sua pro
-de em traços geraes, porém, pl·ecisos descre· pl"ia con.rlt<-tct, quer esponJw o positivismo, 
ver as :phase;;; por que tem de l_)assar a po· que;· pr~yrH oro:lquer das fantasias meia· 
liti~. fJOSitiV'a na Fr11nça até :.i. luta entre o fi,<icas deco;·ada~ com os no,ws dé ~ociologw 
)_JosJtlV!~mo e o comunismo- «ultimo estado i moJ·al. Para. o aluno, _porque teri! de con
yerdadetra~en_te onerozo i perigiJZO do con- te;;~ptm· t~m eS)Jetaculo, cuja degradação saUa 
JUnto dos tn5tlntos revolucionarias»- rezu- aos olhos.» 

• · mindo afirma no 4·' item- «Porque se pre- $r. presidente. este regulamento de 1890, 
. _tende dar- (chamo a atenção da Camara para chamado r1as escolas militares. é por demais 

• • ~stll.l~itura)o ensino da Sociolo(fifl i d.a Jioral, interessante, pelos a.bsufdOs, que contém. Por 
lS1iO e, .d~. R.elfgião da Unmúrlud~. sen que t>lle. que legitimou a. propaganda officiá.l da 
a fe poZ1t1va aJa patenteado suficientemente Reli!]ião da Uma>~idade, não se dá sómente 

_a sua superioridade pelaliwe coucurrencia o titulo de engenheiro militar. confere-se 
con todas as rloutrina.s, livre concurrencia. tn.mbem_o de engenheil·o cit~il! E' o que se 
que não se deu até o_ie. . . verifica. do seu art. 251, o qual diz;« Appro-

-«Para que o cidadão Ministro da Guerra vação no curso de engenharia dará direito á 
se convença de quanto é descabida. t.·ü pre· c:nta. de engenheiro áeil e militar. 
teoçã.o, transcreveremos as seguintes pa.lav1·as E' um regulamento demasiadamente pro· 
de Augusto Comte: Si "'atitude de um novo digo na. concessão de titulas, cartas e graos. 
Frederico proporcionasse a este respeito (o Assim é que quem tem o curso preparatorio, 
nosso mestre. refere-se ás garantias de liber- tem direito ao titulo de agrimensor (art. 35); 
da de espiritual, pela. renuncia por parte do a. approvacã.o plenà. no curso geral dá direito 
:pode1' temporal a. toda autoridade teorica) a.o gl"áO e carta. de bachan:t em sciencias 
uma segurança passageira, não impediria tal (art. 35), e quem, como já disse. tem o curso 
atitude uma uzu!'pação in \'er~a. qu<' se1·i~t pe- de engentmria recebe o titulo de engenheiro 
rigo:;a, aspi;·undo e&(a;;eí"legalme)Jtc p;·e-va~ccer civil e mititar; o curso de estado-maior dá 
a ?·eligião po;;itiva sen espe;·a;· a coil'Versao rlo direito ao titulo de engenheiro geographo. 
meio. » A vista disto não eornprehenn.o a razão de 

Sr. presidente, à. vista de tão c<l.tegorica não se conferir ta.mbem um titulozinho . aos 
affi1•mativa ainda poderit haver duvidil al- que tiram sómente o curso de artilharia e o 
guma quanto a estar o Brozil ca.tholico. Es·\ das tt'es armas. 
~'l.o que nii? conhece !~ligião official,_ a sub· o SR.. TmoTHEo DA CosTA - ls.>o é titulo 
stdm.r o ensmo da. Relt,Jtiill da Umamdade?! demais 

:Mais adiante diz ain~ta o Sr. Teixeil•a ~ren- · 
des, sempre analysando 0 regulamento de O Sa. _GAnRI~L SALG-ADo:-E' verda.U.e e V. 
189() e diz com a franqueza e lealdade <le um ~~- v~ra gue a.toda ba 11?-at.q alguma coust~.. 
homem puro denunciando 0 autor deste re· i\ ao sao so O$ que aponteL 
gulumento:_~~ A questão, -poren, é mais gra\·e Espere e verá. 
do que se poderia jera.lmente pensar. Apeza,l' St•. pre~idente, assim, terminando o alu-
da anarqiu, que raina nas s lenciu.s infe· mno o curso geral é bacharel em sciencias 
feriores. desde a matema.tica. até a biologia, (peuso que não lhe fica.ria. mal o qualificativo 
os que se propõe ensinalcas estão mais ou de apostato da Ueli_']iüo da Umanidade), isto 
menos de acordo en certos pontos. Ora, o depois de sete annos de estudo, si não -per
mesmo nã<1 s~ dá en sociologia i moral. Que. deu um só anuo e satisfez todas as exigen
socio~o.qi(f. i que m.oml vai o ci•'adão J.Iinistro cias regulamentares, inclusive pleno conhe

·da -Guerra. mandar ensinar nas suas escolas cimento daquel!a Religião. 
militares~ Serã.o pbr-çeotura as siencias con· Está preparado, apto para propa.gal-a pelos· 
stituidas por Augusto Conte.» Si assin é o quarteis.-porque é preciso saber-se que por 
cidadão minist1·0 Jwocede autocraticamente sus· esse regulamento tambem os soldados devem 
tet<tanrlo a. custa. ~~o Est·ado p,·o(esso.,.es pa1·a apt•ender rudimentos de maml -, conhece 
ensinaren a Religü7o da Umanidade, cuando muita sciencla, ma.s de mi!itm~ça que é o es· 
essa religião ainda não anquiriu o assendente sencial para a carreira das armas, não sabe 
necessario para justifica-r t:J-1 solitude por causa alguma. 

:p11.rte da ditadura. Si não é ainda procede Depois do assim bach3.relado estuda o curso 
a.utocratic(l;m,ente sustentando professores pal'a. das tres armas- em umanno só-e satisfeitas 
ensina.ren doutrinas metafisicas, cuja in· outras condicões regulamentares, matricula
competencia esta manifesta pela incapacidade se nos cursos technicos, o que tem logar em 
deregenerarensensproprios autores.Demais. seu nono' anno escolar, caso não tenha re· 
consinta. o ilustre cidadão que lhe 'J?Onde· petido anuo algum e oi. quizer- apenas ser _ar
remos, sen~-el.hante l!'nsino Sim' c:J:t-rem.amente tilheiro; poiR, si pretender o estr.do-ma.ior ou 
desmoralisador para o pro{eBsor, como ptu·a o a engenharia _passara alem dos jU. referidos. 
altm.o. Para a~uele, porque ?UIS -liÇüeg que ma.is dous a.nnos. 
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Só no fim dl! decimo anno si não for cai- Por ella, si for approva.o:!a., (las vagas que 
_pora. terá a.ttingido a. méta. de .suas aspira· se derem annunlmente nas escolas. metade 
ções, tenha. ou nio aptillão para. os serviç-os ser-~ preenchida. por soldados simples e in
de estado-maior ou t>ngenharia--eng~nheiro r~,·iores do exercito, e a outra. metade por 
ci1liZ e militar segundo. o regulamento de alumnos do coll~glij militar e paizanos, sendo 
1890, · sempre preferirlos aquelles alumnos . Ainda. 

Creio qne os alumnos,que tiram o curso de concedo algumo. couso. aos po.izanos. Entendo 
estado-maior, tem rlireito ao titulo de enge- que só deveriam ter direito á matricula. nas 
nhciro yeografiho, devido ao antigo costume escolas milics.res. as praças de pret do eJ:ercitê 
de huça.r-se mão de homens com t<tes uabili- que tivessem pelo menos um a ano de serviço 
tações para ce.rtos tra.balllos. que boje compe· etrectivo de fileira., só a~im teríamos pri· 
tem em parte aos Q:fficiaes Jo estado-maior e meiro soldados dos quaes S<llliriam depois os 
em parte aos ne engenharia. . otliciaes . . De; te modo teríamos u m exercito 

Não S3.tisfeitos em conferir tantos títulos, de soldados· 
cartas e grãos ao terminar 0 alumno 0 curso Si assim f()sse. Sr. presidente, si de ha 
de engeillln.ria. corno pelos regulamentos an· muito a regra fosse esta não ~e daria hoje a. 
teriores (unico caso em que se conferf:1m propaganda - JJclas sa.,·yMtos; prop~ganda. 
gráos) tem direito ao grão de l/.;chm·el em t]Ue, a meu ver. não tem "\'alor algum, tanto 
sciencias physicas, !laturaes e matltematials. ma.is si se attendt.r que os inferiores promo-

v id os pelo Marechal oloria.no ao posto rte 
E então é ou não um regulamento ideal as alteres. si o não fossem neSS<I época nnnca 

de 1890 ? · mais o sel'iam. A 1ei que ~·e~ula. o accesso 
Sr. presidente, neste r egulamento ha. cou- aos postos de officia.l no exercito, -pr ohibindo 

sas curiosas e bem curiosas e si o Governo as as promoções ao primeiro posto sem que o 
observasse f"'ria. bem boas. . . . . promovido tenha o curso tl'a.~ma. deve entrar 

Assim é. que a · matricu la annua.lmente em plena exect•çio no dia 7 de fe>ereilo do 
nas escolas militares, teria de. começar polos ano o pro ti mo. 
marechaes. (Aptu·tes). Mostrarei já. · .Não vivi n:l. intimidade do :\-Ia.r echa.l Flo-

Em outro tempo, quando me matriculei na ria no Peixoto. m<1.s me parece, ou por outr:~. , 
escola, pelo regul:J.mento de 1874, a pref-:l- ~ftlrmomesmo, que elle, p romovendo tantos .. 
rencia era dada aos infer iores e demais pra· alferes teve em vista sal>a.r os infm•iores 
c:.as de pret do ex.ercito. · sem curso dos atreitos da.quella. lei. E' pre· 

A estes o velho e de sa.udo$a mernoria. ge- ciso que se note, o numet•o de alumnos por 
neral Polydoro, dispensava as maiores at. elle promovidos roi insignific:l.nte. O ma.ior 
tenções. Hoje não é mais assim l O regula- numero de alferes · sahiu dos in ferioros do 
mento a.ctual rlispõe que pnra a matricula os exerciw. À promoção entre os alumnos attin · 
ca.ndidatos seojam divirlidos em dous 7rupos : g iu apenas tUJ.uelles que eram pracn de 1891. 
um ele militares, outro de paiz.anos. Dos :pri· salvo um ou out ro caso de promoção por 
rneiros são preferidos os mais graduados; ora, a.cto; de bravura. o que tambem houve entre 
os militares maisgradua.dossãoosmarech:~ e.:;. os inferiores em serviÇO de campaaha.. 
o por conse~:uinte a -matricula deve começar, O Ma.recbal Florio.uo PeixotO assim proce
por estes. isto é, de cirn:~. pa.t"J. baL-.;:o (segundo dendo. si :~.•Jgmentoo u m pouco o orçamento 
a hierarcbia.).qua.ndo devera. ser rle baixo para da despez.-1.. snl>"OU ell tl'etnnto muitos e bons 
cima. . Aqui esta o reg-Ulamento, diz o art. 40: I soldados, ·que. pelo regubmento actual das 
«OS ca.odirlatos <i matricula. serão dispostos escolas, d1ffleilmente podiam t irar o curso 
em dous grupcs: um de militares, outro de d'ax·ma e ficariam irremessiv<llmente impossi
pai.za.nos. Preenchida metade das va.,"as e:x- bilitados de ~er oillcio.t!s . E: possível que . 
ístentes com militares, dando· se preferencia: 1 dentre estes alguns tenbo.m escapado; mas; 
z-, aos mais g.-aduados; 2", aos mo.i~· a nti ;.tos; nem tudo esti perrlido, esses toom o recurso, 
os mili to.res restantes e os p:t1z.allO:i serão re· re1ormad(l jú. o 1-egula.mento dlll! escola.s, de 
!acionados . por tu1•rnas, cada uma rlas q ilaes matricular-se. estudar e, como la se di?. em 
encerre 'todos os q_u11 tiverem o meomo .. nu · no~s(l. gíria de quartel, 11assar a. perna em 
mero. de prepara.torios exigi•1os na eséola., grande numero •.'os actuo.es alferes , como eu 
sendo a ultima. dos que apenas satisfizerem as e muitos outro~ fizemos. . . 
prova!! de admissão. A out ra meta.tie,etc .. ete.» A p1•opaganda que se íaz por ah1 alem, 

. De modo que por este regulamento os sol- não tem valor. O que é preciso é que a lei 
dados simples. e inferiot·es do exel'Cito nã<? de pro~l!~iio entre ~m plena .ex~c.u~. E~la 
teem. dire ito a matricula nas e-scolas, e SI tem de:etfos. mas tsw . se corrJglr tl. flepoJs. 
alguÓ.$ a conseguem é sim plesmente devido Kão Sl' i porque t•azão prohibindo-se a. pr~mo.:
á bondade do governo . çf~o ao }lrillleiro P•Jsto. sem egtudo. nao se 

Eis porque, Sr. presidente, apresentei uma est~bclece~ logo que o~ postos d~ tenentes 
emenda ao projecto que se discute. . . serl3.m, sc1s annos depo1s .dess:~. let, preen-

C:uuau V. VI! 20 
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chidos sómente por quem t ivesse o cui•30 da. 
respectiva. arma, · continuando entretanto os 
demais postos a seguir a regra actual. 

O SR.. ANTOi\"IO DE SIQUElltA - E' porque 
exisle grande numero de officin.e-.s nas armas 

. de infantaria e cav:~.Ua.ria que nii.o.estão ha
.' bilita.dos com os cursos res:>ectivos. O maior 

numero esti~ m infa.ntaria:. 

O sn.. GA.BRJJo~r. SAJ..GA.Do- Não me parece . . 
Dizem que es:;as e5colas hoje são necessar ias 
por causil. do grande nume:o de officia.es que 
existem sem o curso d'armas. Esta l'azão 
tambem nã~ tem nenhum valor. Si ha grande 
numero de otliciaes Eem curso d'arma. o de
feito B da lei de promoções que não e~t..'l.bele
ceu logo para todas o.s a.rmas-promoçoes por 
estudo, como fez para arma de artilharia, a. 

O SP .. GADR.1F.l. SALG,\lJo- E' verdade. Po- cujos officiaes se impoi logo esta condição. 
rem, si desde logo se fixasse um prazo para Touos 05 officia.es desta. a.t•ma, excepto os 2'·' 
que todos ~e ha.bilita.sscm, especialmente os tenentes que hoje excedem dos quadros, teem 
alferes- porquanto, r epito, a -pl'OmO<;ão á. o curso da. armn. e isto porque desde o começo 
ca.pitã.o e postos supet•io•·es, podia seguir a exigiu-se 0 curw para o accesso. Faça-se o 
regra· actual-, jã lloje teríamos muitos al- mesmo para as outt·as a.rlllas e em pouco 
feres ha.bílíta.dos com o cm'So. Deram um tempo tudo estará mudado. . 
prazo para os interiores e esquecerJ.m-se en- Sou contrario "- mudança da. sede da Escol•\ 
treta.u to dos alreres. Para. estes como se fez Mili t:.tr do Braz i!. A meu -ver esta Escola. deve 
com nquelles, a quem entretanto tran~ou-~e ser aqui nu. capital Federal. Não concordo 
n.s escolas, o prazo deveri:J. ser longo, pelo com 0 senadcí neste ponto, não . pel:lS consi
menos _de sete annos . . Quem dentro delle não derações que parece d_?mioaram o esp_irl~ 
se preparasse, nenhum direito tinha o. ac- daquella dign<t corpora.çao. sou contra.r1o a 
cesso. mudança. de sMe, porque entendo que pela. 

. Sr. presidente, v. Ex. c a Cam3.I'ajà de- sua. natureza especial a Escola Militar do 
vem ter notado que ~dos os que t eem dis- Braz!! deve estar sob as vistas tl.o governo. 

·. cotído o projeoto que auwrisa o Governo a Sou-cntreta.oto contra os aquartellamentos de 
:; ·- reformar os estabelecimentos militares de co - tropa collocados nos centros_ das ci~lades e 

sino, nenlmm se oppõe ,~ r eforma., ao contra.- não é de hoje que penzo a.~un . Ja -~ (:Ste 
. rio, todos a querem mas cada um debaixo de rêspeito por diversas veze~ trve occ~1ao de 
. seu ponto de vista. me pl•onuncia.r em rela.tor10sapresemados a 

o SR.. A~TONIO DE SIQUEIR.!. _ Eu não director ia geral de obras militares . quando 
· .. acceito 11; suppre:lsã.o . seu representante no Pará. Ainda mais o 

lagar onde esti colloc~da. uma. ~ escolas 
O SR. G.-I.BR.IEL SALG.,\.DO-V. Ex:. niiocon- milita.1·es a P 1·t!io. 1•e1·mellut, e, no meu 

cord<t com a suppressii.o mas a ceei ta. a. rerorma.. entender: improprio. porque :J.li sã.o o;> a.l~m
e ·neste ponto está de accordo commigo e com nos frequentemente alact~.dos de ber1bert. 
t odos os outt·os. Eu entendo que as suppres- Eu mesmo sou um bom exemplo do que 
sõ~s podem ~er feitas . perlettamente. Não a.v~nço, pois son beriherico hn. 17 annos e 
acho, a pezo.r do que d1s..-;e o E-utor do >ato cont t'i\hi ali esta ronldib.tnolesti:~o . lsto,porem. 
om separ:vlo, que a. suppres;a.o c e es~l:1s i-lüo me impede de pensa.r e H!Stent:'r qu~ a. 

·. como a do Ce3:ra. por exemplo, venba d1tD.- Escola. Milital' do Brn.zil deve te1• n.sua. scdo 
c~lt~r a J!latrlcula. :lOS filhos do. norte. ls~o aqui. sob as vistas do Governo. nilo só por sua 
UiJ.O o ra.sao. 0.> jovens qu~ deS?;Jarem segutr natureza especb.l. como porque os alumnos 

· a carreira das armas farao por ann.u~!al· a delln. Eã.o talvez a unica., a. 1na.is nesi.nteres
distancia que o~ sepure das escolas mt!tta.res sada . leal e melhor "'arautia. da. Republic.1.. 
estt>ja·m estas onde e.> t i \'erem, Farão o mesmo Por isso voto contra"' a. mutlança da. sêde.da. 

. que muitos outros fizeram quando apenas ha- Escola. Milita.1• do BrazíL 
viam escola:; aqui e no Ri~ Gru.nrle ~o Sul, v in- sr. presidente, no numero das emendas 
do dos sertoeslle Matto u-rosso,Go;}',.,z, Amazo- que apresentei 11a um:~. que regula. o modo 

· nas e etc. et~. Eu vim em 1 ~75 do Amazonas pelo qua.l deve se reconhecer a. a.ptiJ.ii.o dos 
como simples soldado, na. p t·o;J. da vnpo~ Pe1·- officiaes que pretenda-m· mat-ricular-se no 
nambuco, ~ntre leva de pobres _ es~ra.vos_ do curso technico . ou prOti$Siona.l. Fa.l!a-se aqui 
norte vendulos pa-ra.~ sul. Isto nao 1mpedm- c()nstantemente em cm•so technico, pratico. 
me .a. matricula n~ e::cola., nem de estU~ltr, profissional e nao sei que ma.i~, portim,ainda. 
_e de esta1• hoJe aQUI. ,fJ _mesl!lo podem ouoros ninguem cogitou do m_~io_ pratico d~ canse
fazer • ·O argumento, po1s, na o tem va~or · g1ür uma pro toa. de a.pt tda.o· dos· oftl.c1aes, que 
o SR. 'll:--romo DE SIQUEIRA- Ha outros se proponham curs~l-os. O facto do alumno 

; .·quo sã.o pala conser vn.~ão _e não pela. suppres- ter concl~ido · o · cuEso. das . tres u.~mas com 
· são; o isto· porque o e!!ectn·o do exorctto tcn- app1•ovaçao plenn_ nao e e nunc:L tm prova de 

·· do-se tornado .in:~.!or do -dobro, esses ~t.'l.bele- aptidão. . . · -~ · .. ~ .. ' • " 
-.- cimentos Ee íazi~.m . t~eec~sal'ios plra. esse . A meu ver a .ques.ta;o de _apt1dao pa1:a eoto 

etrectivo. ou :J.q_uella s_er-vtço e Jlllpo~t.ante e ho}e que 
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feiizment.e tem o exercito o seu estado ma1or, Pelo regulamento de 1890, reduzidos os 
devemos tel-a em grande consideração. AO es- t~.11nos do cur,;;o geral, das t res -armas, de es· 
ta.do-maior de exerc\tv rleve caber a escolha. tado maior e de engenharia. a sete annos, o 
dCis candidatos. que a elle devam -pertencer e alumno com o direito das repetições pa.ra 
no corpo de engenheiros, para. que não sa ilé tirar estes ultimas cursos póde passar t1·a;1-
mais o facto caracteristico da actuali,1ade, 

1 
quilamente na. escola 17 a.nuos, si levar ape

rtml.l orle apresentar este corpo umaofficiali- nas tres no curso pre].)!lr(ltol'iO. No do arti
llade, aliás prepal'ada para a sua especialida- lharia 15 annos. 
ue, porem, em grande numero apt:;~. pam o Não ~ería de ao.mira.r que um alumno po
serviço do estado-maior. No entnnto o estado- dendo passar tanto tempo esjttdando foese 
maior. o cot•po a que pe1•tenço, apresenta-se desligado d:1 escola por e.tfeitos da. compul
nas mesma;; condições, isto é, tendo muitos so;'i<L. E' preciso acabar com isto: o s~rviç() 
ofliciaes mil.is a:ptos e melhor JWe])andos nas militar precisa !le officiaes. 
funcções de engenheiro. Neste corpo conheço Sr. presidente, eu quando alumno repeti 
officiaes su-periores e capitães, que estariam um a.nno. · 
melhor collocados no de ·engenheiros e vice- Porque o fiz? Porque o regulamento me 
v~rsa. Infelizmente nem um meio ha hoje de permittia. Si assim não fosse eu nã.o o faria. 
fa.zel'-~e entre elles uma selecção colloc~ndo- Repeti apenas um anno. Outros 1la que 
os asstiii: !leste ou naquelle corpo, conforme repetem e alli ficam mais tempo do que o 
sua apt1dao. necessario para. tirar um curso qualquer • 
. O SR. Trro?LU CAYALCANTI- No meu pro~, o SR. Ar-.70:-;10 DE SIQUE.ffi.'..-Para terem . 

.Jecto trato dtto. - maior permauencia na escola. 
o. SR. G_AER!'EL _SALGAJ~o- Sl'- J?resid~nte, o SR. GABRIEL SAL<>,\Do-De modo q_ue 

l'eptto, ate ho)e a:oda l_l!l.O se havm. cogttado assim um o!llcia.lmatricula-se na escola. e hí. 
deste facto qne e. cap1ta! ·--: ~ ue procu~ar vae demorando· se demot•ando-se ... 
conhecer o aprovetta1· a :1pbdao do offictal · ' · 
e <1ssim matriculai-o no curse especial para O SR. THo~nz GAVAI.CANTI-Pelo regula-
o qual a revele. Entem1.o que a matricula mento actual o alnmno não póde repetir nem 
nos cm•sos especiaes deve ser determinada um anuo do curso geraL 
pelo {1overno e não como hoje se pratica. O SR. GABRIEL S.nGAno-Não me lembra 

Por esta razão apresentei a emenda naqmil agora do artigo que tai dispõe, mas atlirmo: 
indico o maio pratico de verificar· se a. apt idão pode repetir todos os annos não só elo curso 
dos offic\aes ha.bilitmlos com o curso geral à geral, como das technicos. por isso e como não 
matrlcul(l. no cur~o technico. por elle far- convenlw, a continuação desse facto, proponho 
se-ba :• escolha. Tamtem por uma outra o seguinte:-Sen,1o o curso geral da Escola 
emew1.a. o Governo 1kl habilitafl.o a fi:s:ar Milicar do Brazil de trcs annos e o technico c 
anuua.lmenta o numero de candidatos à ma- profissional de dous nenhum alumno poderá 
tricula em tal curso. sem e..-.quecer o serviço cursar o primeiro por mais de quatro <>.nnos 
na~ armas >~rregimentadas. e o segundo por mais de tres». Assim acaba-

Sendo o numero de praças de p1•et para a. se com as repetiçõe;; de anno e C(lmo o curso 
m~ttricula. nas escolas fixado a.nnualmente, o prena.ratorio, os geral e especial teriio cada. 
de omciaes no curso especial, como nos tle- um~ mais um anno add1cloual. E' . quanto 
mais deve ser fixado previamente. basta. O que esta em vigor e muito preju-

0 SR. Trrmuz CAVALCA:>TI dá um a parte. dicial ao serviço militar. 
o SR. GA~P.IEL SALGADo-Sim. o proprio Sr. :presidente,· sem l'estricção acceito a 

regulamento de 1890 que tantas cnrtas. ti tu- doutrina contid:• no art. Ô" do projecto que 
los, gráos e especialidades creou, esqueceu-~c, ora discuto, isto e, o e;~:orcicio das funcções do 
no emtauto. d·l reguhu- os meios praticas de magisterio nos e;tabelecimeutos militares de 
reconhecer-se :.1. :Jptiõ.ão üos officbes. ensíno, por commissão que durarã. cinco an-

nos, podendo. entreta.:~to. o serventuario no 
Parece-me, comtudo,que quando ·se o confec- tim deste tempo ser reconduzido pela propria 

cionou houve esse pensamento bom, mas.·. congregaçilo. Sobre este ponto o illustre l'e
esca1lou. A minha emenda é, pois, nece;s<Lria presentante por Pernambuco, Sr. Barbosa. 
e convem ser apprMada. Lima. I! m:üs radical do que eu. Elle ncceito. 

Com outra emenLla. vi>o imJiet1ir um íà.cto o principio da reconducção, ma.s uepois do 
que vem se reproduzindo em todos os reg.1- lent!l, ot:!icial '10 exereito, passar um 1\tmo no 
hmento~ e este consiste na faculdade de $erviço do cot•po ou arma. a que perttncer e 
podet• o· ~llumrio repetir to•ics os annos ,',o só JlOdel'i ser reconduzido, oito pela. congre
curso superior,de wodo que em vez de leVai: g-açii.o e sim ú, juizo do governo. Acbo t&to 
lO ou ll a.unos ·na. escola. com ta0s repetições maguitl.co, bastante cpraLico. mus transijo e 
'll6àe levar o .dobro desse tempo, fico J:!n. recondncção pelrt cpngregaç;~o, 
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O SR. A:-:Tol\'10 DE StQUEIRA - Acho uma Durante a revolta isto foi mesmo escan· 
medida. impraticaveL dalo~o. não só quanto a capitães, comv 

O Sn.. G.'-.BR.lBL s,uGADO _ A reconduc~ão quanto á otliciaes superio1•es. 
como se acha consi;:rna.da no projecto, a meu No sul, por exemplo, alguns batalhões 
;ver é magnífica. repito, acceito-a, porque sou chegaram a ser commandados por alferes 

· contl'ario i vitulicie,laoe, maxime de r:lmpre""os em com missão : E entretanto os quadros de 
militares. Tendo nós copia. lo tanta cou~a dos officiaes do exercito estiveram sempre com-

. · · E~tado~ t;nidos <'h America. do Norte não sei pletos. _ . 
por que motivo não os imitamos, tambem r r' elo ~l!~wrra1~ esses batalhoes tmham a 
neste assumpto.Penso ql!e a reconducçã.o corno sna offic1altda.de toda: ~as onde a~havam-sc 
quer o illastre l'epresentante de Pernambuco os comma.nda.ntes, cap_ttaes, fisca~s . 

. o St'. Barbosa. Lima., apezar de muito pratic~ Prova velmen~e pelos quart~1s generaes, 
e muito proveitostt ao se:·viço miti~;ar não làzen1!o .m~rec1mento ~ custa dos alferes, 
convém por em quanto.Fiquemos.pois , já que como hoJe e moJa., mmto commum e com· 
assim é preciso, rJO que esta consignado rio modo. . _ . 
pro,jecw. Penso tambern que a r~conducção Desde que, :po:em, _as cousas _militar~s 
deve ter um limite, por isso apresentei outra yoltem ~seus antigos e1~os. C3.so a1nda SeJ:l. 
emenda determinando que o ·rente promovido llito po~s!Vel,tudo. mudara de figura e mesmo 
a general peroe o direito á reconducçã.o, deven· sem esc~la.s espec1aes de sargentos, estes ap-
do enr.ão o governo aproveitar os seus servi- parecerao.. _ . 
ços etri fuu~5e~ que lhe compe:tirl"·'m. As~im S1·. Pres1rlente, nao. so ~gora como semp_!'e 
é melhor; e mesmo é muito conYeniente que 0 que se trata da ?l'gamsa.çao .ou re~rga.msaçao 
gener<~l venha cú para !'óra. -pre;tar outros ser- das escolas m1htar~, ouço repe_tu:-se qu~ se 
"Víços;veuba conhecer os soldados e habilitar-se de_v~ tornar o el:lSmo de theor1co que la. se 
para os grandes com1nandos. Tenho motivo;: mm~stra, em pratiCO. . . 
serias para assim pensar e por conveníencia N~o cornprehen~o bem 1s~. Por ma1s 
calo-me prattco que se quemL tal ensmo elle ha de 

· sempre ficar theorioo. 
Sobre a escola de sa.rgentos,cuja suppressão A pratiea nas escolas militares, por melhor 

o projecto consig·na, direi : a VPrdadeira que seja, ha de ficar 0 que tem sido-nenhuma. 
escola .. de sargentos é o bat~lhõo e o seu A pratica do ser>liço militar só se adquire 
:professor e in$tructor é o capitão na cornpa- nas corpos :.irl•egimentados, nos serviços es
nhia. bateria ou esquadrão. peciaes militares, nos campos de manobras, 

Aquella escola a meu ver não tem razão nos e~tados-maiores; emfim. nos qua.rteis. na 
de ser, e simples sinecnra que convem quanto pratica diaria. e constante com os soldados, 
antes eliminar-se; os·corpos teem necessida te o mais não passa de palamfrorio. Aproveito 
urgente dos officiaes que lá estilo empr~ a occasião para declarar: nesta sessão, com 
gados. relação ao exercito, caminhamos mais do que 

Diz-se, Sr. presidente, que é preciso rnanter lla 50 anuas, -pois conse_,"1.1imos estabelecer 
a escola üe sargento.;; porque os co1·pos estão uma ba.so solida para a sua futura reorga.· 
desfalcados de inferiores. · nisar,;ão. 

Ora, si isto dá-se actualmente é porque .Já temos lei determinando a creação do 
quasi todos os sargentos que existiam nos Estodo-Mo.ior do Exercito e breve vel·O· 
bat.a.lhões e regL~ entos for<Jm ao mesmo hemos funccionando. Ox:J.lá seja o governo 

· tBmpo promovidos a officiai, d'onde a f."tlta rigoroso na execução da lei n. 403, de 24 de 
apontada.. outubro do corrente anno; assim talvez 

Compete agora ·aos com mandantes de com- pos~a.mos um dia. ter Exercito e officia.es 
:panhía, bateria ou esquadrí"i.o preparar no'iOS aptos para os va.riados ramos do serviço mi· 
sargentos. li ta r; que por emquanto, ai de nós!.-. 

E:;se e, foi e serã. o seu papeL A proposito devo dizer que sou partidario 
E' verdade que contra esta minha affir· e sem re~tricr;ão do principio da separação 

mativa podiam oppor ta.mbem um bom ar- das especialidades no serviço IDJlitar, ma.s 
gumento e este e que os capitães desappare· w.mbem penso que estas não devem ser ex· 
ceram dos corpos e, por isso . . difficilmente clusivas para aquelles que a ellas IJerten-
póde·se hoje preparar novos sargentos. cerem. maxime no estado-maior. 
· Com e:treito, actualmen1.e poucos sii.o o» ca-pi· Melhor seria que torlos os otnciaes do 

tães que se acham promptos nos resnectivos exercito tivessem lla1:lilitações iguaes e pu
corpos Eitn. isto ê uma v, rrlade e ten.ho vi.sto rtessem ?"r conseginte fazer a rotação no ser· 
b•;taJhões, em ex,:rcicios. tendo as su:ls com· viço, poi•que as,;im talvez melhor ainda se 

. panlliascomm3.nfuv1a.s por tenentes e alfere~; C()mcg"ulsse conhecer a aptidão de ca.d<~. um e 
''qmmto-aquelles, era umo. -vez ... foram-se tixai-os neste ou na.quelle ser-viço. Penso 
· para oode não se sabe. assim. não por fantasio\ e sim pelo conheci· 
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mento que tenho do que se passa. em outra I apeno.s desdobradns as m:Lterias com um 
pa.rte e dos re8u1tados immensos tirarlos de a.ugmento exces~ivo de cadeiras. Augmen
um tal systcma. tou-se zoologia., biologia, sociologia, mo1·at, 

Assim se pratica nos Estados Unidos da. rnaterias estas cuja utilidade em um curso 
Aznerica do Norte e a guerra de Se.ccessão militar desconhe.;o inteiramente. A língua 
mostrou as vantageL1S que se póde tirar Llesse allemã, 'como a ingleza, que tambem figm·a no 
systema. programmu. de 1890, teriam muito cabimento 

Alli o curso da. escola militar (uma unica si o l:lrazil se limtta~>:<e com a Allemanba e a 
a de \Vest Point) é de quatro annos e só ao Inglate1·ra. ou pelo menos si e~tivesse no · 
terminal-o, depois dos . alumnos passarem mesmo continent•· que estas nações, O mesmo 
por exames rígoro~os, é que são 1n·omo- não di_g·o do francezq_ue é uma língua unive;·. 
vidos ao posto de alferes, sendo entií.o dis- s:~.l, entretanto esquecera-m-se do hesnanhol. 
tribuidos pelos corpos do exercito onde vão Augruentou-setam::em:-estatistiro. qÜe ficou 
adquirir a praticá do serviço, cujas theorias bem coliocada. no cu:r~o de esiado-maior; tele· 
elles tão bem conhecem ao so.hlr da. escola .. pl~~mia e tel-egmphia,que não $ei por que razão 
Lá a. preferencia é pela. arma de artilharia, nã.o tlgura no curso de estado-maior, C)ua.ndo 
que ê nume1·osa, devido ao pa.pel que lhe hOje o oll:kial <leste serviço deve a té sa.ber 
incumbe de guarnecer as innumeras forti- l 'a~ar telegr'amma. ; diplomacü,, que deveria. 
ficações que existem espalhadas pelo 'terri- est:l.r sómen te no curso de estado-maior. 
torio da União. Tudo mah que fign1'a no regulamento de 

Os alferes a.o sa.llirem da.quella escola 1800 jã. existia no de 1874, salvo as inutili
estão'habilitados 3. servir em toda: e qualquer dades, para. um curso militar. ácima apon
arma e tambem na arlministração militar, ta.rlas. inclusiV'e sociologiCJ. e Moral. · 
onde prestam tão bons serviços como nos re· No regulamento de. 1874 já ha.via alguma. 
gimentos. Refiro-me aos serviços de admi- consa que alli estava tlema.is, por exemplo, 
nistração que lá existem, taes como os dos de- mineralogia, bota.nica e geologia com o des
pa?·tame--ttfos de a.judante-gene1·a~, do (.urartel- envolvimento que se dava no 5" anno, quando 
mestre-geneml, das. st~bsistencias e das orde- o que se estudava il.o terceiro era e é o sutii· 
nanças. . ciente para um curso militar. Quem quizer 

E, Sr. presidente, foi do facto de taes offi- ter conhecimentos extensos de taes materias 
ciaes sahirem da Escola Militar habilitados compre liVl'os e estude no seu _gabinete, 
igualmente e poderem se revesar nos di1fe- pra.tique nos laboratorios. 
rentes serviços militares que, durante a cam-. Por este regulamento o curso de euge
pa.nha de · 1861-1865, elies pudera.m, tudo nha.ria tinha mais um a.nno dq que o de es
affronta.ndo, prestar os mais surprehendentes rodo-maior; isto. porém, não constituía, como 
serviços, nos quaes· revelaram qualidades :;e diz, primazi:~. · de CUI'!lO e nem tã.o JIOUCO por 
superiores e grande . aptidão para todos os is...~ os o!I:iciaes fica va.m mais engenheiros 
trabalhos de campanha. Sempre que uma milit':lres, isto é, aptos pal"J. o serviço que em 
necessidade qualquer se apresentava, appa.· c.:mpanlla.lhes compete. 
reciam logo officiaes que promptamente a. O offi.cia.l pelo regulamento de 1874, com o 
dominavam, portando-se sempre em tudo curso d~ a.J.'tilharia,não só era artilheiro como 
com a maxima proficiencia. .Acceito, pois, a engenheiro militar, prtis tinha todos os co
separação das especialidad~s. mas tambem nhecimentos necessarios ao ataque e defesa. 
não · sou cont1-a ·o revesamento no 8erviço das posições fortificadas e conhecia todos os 
da.quellas ou das armas, o melhor meio de trabalhos de guelTa.. 
conhecer a aptidão do officia.i. Si alem disso eHe prosoguia ate o 5" anno, . 

S1·. presidente, volto outra vez aos regUhl- e~tudaudo outras materias e porque os ser· 
mentos de.l874 e 1390 e chamo a attençiio da viços milttares exigem tambem certa ordem 
Camara · para o trabalho que succintameilte de construcções alem daquellas e por isso elle 
vou fazer. Uma. ligeira. analyse entre esse>s as estudava. · · 
regulamentos leva 1og9 a conclusão de que O que se podia censurar no re,oulamento 
o de 1890 não é mais do que cópia do de de 1874 era a. obrigação que tinha o alumno · 
1874. No primeiro ha. apenas um desrlobra~ que se destinava a. engenbari&., de esturlar 
mento de ma.terias e accrescimo de algumas todo o 4" anno, que compunha.·se t.le as
cuja. utilidade em um cm'So militar nii.o sei sumptos que quasi l!Ó dizem. respeito ao 5el'· 
qnal seja.. . · · viço de estado-maior. . 

Sinto ni.n po::suir neste momento um pro· Si nã.o fosse f~~;idio,:;o estar a l'episar estus 
gramma. daqueiies que, em-virtude do regu- coUs:.l.~, aiud3 poderia. melhor mostrar que os 
lam.ento de 1874, alH se or~niS«vam annua.l-~ regul:upentos,, ~tlvo_ as inutilidades do de 
men~·. - Com elle mostra.rm melhor o · que 1890, sao qu"st 1<l.ent1cos. . 
affirmo; isto é, que o reguiam.ento de 1~90 Neste ultimo vê-se, por exemplo, no curso 
não ·é= mais ~o que uma cópia. dó de 1874, de estudo-ma:ior- 2• anno --,1° perio:t_o-
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I> ca.1eira. Geogmphia. MilitAr, organisação e lita.r procadida em outra. cadeira de-direiio 
mobilislção dos exercitos, serviço lle estado- administrativo (estudo completo). 
maior-. 2• cadeira. - Direito administrativo Como se vê, tudo que ahl fica., e:x:capto di· 
em geral e especialmente relativo á admi- plomacia, que a meu ver sõ deveria figurar 
nistrp.çiio militar - Ga.deira.-Mineralogia e no curso de estedo-maior. estudava-se pelo 
Geologia. 1" cadeira- 2·• aula. Ambos os p~- regulamento de 1874 e tudo e ri). lecciouo.do 
riod.qs. Aula pratie<~ - Reeonbecim~nto do com grande proficiencia por um lente ape
estado-ma.ior. Applicaç~o milir.a.r da piloto- nas e sem repetidor. 
graphia, aerostação precedendo recordações. Não pos8o comprebender para que um roi· 

Ora, ois ahi uma M-vidade. lita.r precise de tanto direito administrativo 
Quem estudou pelo regulamento de 1874, e economia l)olitica, além das nações estu~ 

· ainda deve recordar-se do brilhantismo com dadas no curso das tres armas. como preli· 
que os vn.riados e nouos as3umptos destas c:t-, minares ao estudo da administração e le,"lll· 

· deiras, excepto applicações militares da. pho· la~ão militar que, s.'! devia ligur:ir no curso 
. tog~a.phia e aeroSI'..:l\-.ãO eram leccionados pelos rlo est;vl.o-maiol', G ts.l vez no de eogenb::.ria.. 
fa.llecidos lentes Drs. coronelAmaral ,tenente- Assim. pois, Sr. President e, tire~se do re· 
coronelAmorim Bezerra e Thomaz Alves . gul:únento de 1890 as inutilidades que I:i. 

Haverá. alguem que o negue '? figuram e vei'-se-l!a que pouco differe do de 
O primeiro começava sempl'c fazendo o his- 1874. que mesmo é·lhe superior . . Dizem 

torico dos .exercitas, sua organisaçfw, das que por este ultimo, o alumno sa.hia da es
org-a.nis:Jções ~ctuaes ; estudava-as compa· cola sem pratica. :l.lguma. do que aprendia.; 
radamente, com gmudc desenvolvimento, es· de accordo, ·porém, eu pergunto e pelo l'egu

"i;uda v a a. ar'te militar em todas as suas partes, lamento de 1890, sa.he porventura, com 
estudava as ~rm:~.s conjuncta.ment e; e depois mais pratica, mais apto · par:~. o serviço 1 
seua.railament.e, occeotuava.-se o papel tactico Pelo regulamento de 1874, a escola devia ter 
dê cada. uma.,e-sempre com brilhant ismo des- todos os el~memos precisos para a pra.t ics. de 
envolvia todas as questões de reconheci· cel'tos conhecimentos tbeoricos. Lembro-me 
meu to, pequenas operações ; ta.ctica, gr:J.nde mesmo de ter ·visto ali alguns apparelllos 
ts.ctica, esr,rategia. que nã.o sei que tlestino tiv.era.m. Quanto á 

Emfim, estudava demoradamente to·los os pratica do serviço puramente milit,•r , essa 
ramoo das chamadas scicncias milito.rPS ; t ínhamos e era da.da nos exet·cicios que !à ·fa. 
tudo quanto diz l'e!:peito á.s instituições mi· ziam -se constantemente e ate mesmo · a.nnu
litares e tudo isto em um a.nno e em uma só almentejá fazia.mos grandes exercícios muito 
cadeira auxiliado pelo segundo. proveitosos nos quaes a.pren 'liamos a mar· 

E é o sutnciente, quanto ao mais depende char, ac:Lmpar etc, o que hoje não se faz 
do estude que ca1a um fizer em sau gabi- mais, nf'tO sei porque. 

·nete. Esta '\)ratica era. muito proveitosa, garanto. 
Este regulamenio, o de IWD, tem :.esquisi- Na. I" c:~dair:~ do 2' ;\noo-2' periodo <lo 

tices e pt~xece mesmo que a. sua O:'f1"3.UÍSiiÇiio, cuto;:o de engenll:wia vejo-Hydrau lic:L, ~Var;e. 
só teve um objecr.im-crear logares para a !J(lf.<iO iatcriw, Portos de mm·. E~traàas, os-
collocaçii.o de a.migo.s. Pelo regulamento de peci:l.lmente as de fc1•ro. . 
JSí4, a z• ca.deil•a. do 4" anuo et•a- adminis- A Hvcid(.l<~·~ que aqui se not.1. ê ftavegaçú.o 
tração militar, precedendo -noções de eco- int·e1·iv1·, a.ssumpto que melhor :figura1ia em 
nomia. política e de direib &.dministl'ativo. um cm-so n:J.val. Qua.nto ao mais ló. est;i. n ;t 
Entretanto por aquelle, esta ca.dcirn de~do- l" .~1.deira r1o 5·• n.nno do .curso de engen!JaTia 
brou-se e foi constituir duas outl'a$, amb:tS do regulamento ae 1874. Salvo engano · ou 

-no curso de estado-maior. ·umt\ no 2" p~riodo muit:i ignorancia. de minb;~ parte, mas me 
do 1" anno e outra. no 1 • periodo do 2• anno, parece que pm·to& de ma;· \estabelecimentos 
aqueHa é commum a este curso. e ao de en· de portos) nã.o é mais do que a propria hy
genharia. drD.ulic..1., uma de suas p:l.rtes, de suas appli· 

Na 2• c!l.deira do unico anoo, do curso das cações. 
tres armas 1 o período. v~ o - (regula meu to Olhando cu tra vez para a sociologia e par:~. a 

· :.actual)-Direito publico, direito · jnternacio- m.aral, não passo furtar-me a.o de.ejo de ler 
nal, diplomacia. rlireito militar, eonstniçcão novamente este topico uo folhetodo·Sr. Tei_. 
brazilê.ira. Noçües de di1·eito, adiministrati-oo xeira M<>ndes, a proposito da collocação de 
e de economia política. taes seiencias no prog-ramma de ensino das 

Ora, tendo:se estudado estas noçtics no Escolas Militares: · · 
curso das ti·es :u·mas, noções que são o essen· «4", pm'que se pretende dar o ensino ·11e so
'cial; .. :para: um· curso mil:ta.r, ·_não sei P<\ro ciCJlogi.a i dã. 1n01·<1~; ·istO. é; ·:da Religião dt' 
que ainda occupar uma. ca.den·a com · ~o- Umal'l.idarle sen que etc., etc ... Que sociologia 
nom.ia . política .. (es~udo _complet?) e ~ :nnd!l' i que moral vo.e o cidadãoMinistroda. Guer.ra · 

· p1ais, vü' a a.dmimstraçao e lcg1sla.ça.o mt- mandar eo.Sinár nas suas escolas inilita.res ~ 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 2010512015 16' 12 · Página 27 de 44 

SESsio BM ~ D'& NOVEMBRo DE 1896 

Serlio porventura. ,<"Ls sienci:~s constituídas J ~ou positivista., t>epito, isso porem, não me 
por Augusto Com te! 1m pede de concordar em certos pontos com 0 

<<Si assine, o cidadão Ministro da. Guerra. I que diz o Sr. Teixeira. Mendes em seu fo
p;·occde autocm;icame}~lc st•stentando .:~ cust.a llleto, a.nalysando o regulamento das escolus 
do Estado professores l)ara ensinaren a Reli- do exercito. · 
giiio dl4 Umanidade, cuando esS;J. religião Positivista eu não p~üia ter hoje assento 
a.inda não adquiriu o assendente .necessario», nesta. ca.deira, exercendo um mandato po· 
etc., etc. » pular. 

E' de estranhal' (j_Ue o cidadão Teixeira O positivismo prohibe expressamente aos 
Mendes, todos os anl'lOs não proteste' contra o seus adeptos, nu. phase que attra.vessamos 
absurdo· de estarmos a.qui a subsidiar essa. occllpal· cargos politicos. 
religião da.. qual é s. s. um dos apostolos. A' proposito, Sr. presidente, e com vistas 
E' de es ~mnbar esse silencio ! ! ! aos o!liciaos do exercito, positivistas ou não · 

Por tudo quanto ienhodito,Sr. Presir\ente, leio estes topicos do folheto em questão,~ 
já v. Ex. terá bem avalía.rlo do que e o ta.t qual o_s torna.ri CO!Jheced.ores do modo pelo 
regulamento actual das escol:JS militares. q U<ll sa.? elles cL•sstftc,ldos por um dos chefes 

De maneira. que est.M hoje estão se t ra.ns- do po~itivismo. . 
formando em institutos de propaganda da « I_cuanto ao mant:>JO dos a pareluos quo 
ReUgiilv da Umatõiclade; propaganda e~sa. const1~ue~ o armamento moderno, ben. como 
subsidiada pelo Cong\'SSO Nacional, pelo Es-, a r?'trsaç-.ao dos t~balllos de eojenharl? que 
ta.do qu~ 11ã.0 conhece religião; tu•~ o contra,~ o_ a-a9ue ~ _a de1ezn. tornan necessa.rJOs,_ o 
lettra e o espirHo e ose1ementos historicos da CJ~adao ~~~1stro •la G_uerrõ), bem s::bcquo n~o 
Cons~ituição da · Republica -e 0 ·que e mais ex.1~em srnao conheeLmentos. teor1cos l}l~lto 
contra. a. opinião de Um dos· chefes da. mesma- rudu_nentnres. Pa.~ o.- sufic!ente aqUlZLÇão 
1·eligiiU!. · d_e ta~~ eltlmento~ na o se p1•ec1zo.. d? aparato . 

Sinto ser tarde si nã.o fosse fa.ria. com muito Slentttico-meta.fizJCo que constttm o pro- . · 
prazer a leitura' de muitos outros pontos grama .~e~s escol~s. Cnen assim o de 
deste trabalho (mo.~tmnclo wn folheto) para ela.~''• u}ms, _e? propr10 Augusto Ccmte, que 
que ficasse registra,lo nos annaes desta Ca.&~. ~ Cldada.o i\hmstro, rla. G:uerra, pro:ta.ma. sen 

. o protesto do Sr. Teixeira. Mendes, contra 0 Iebuça como o mestre por ece,lencLa. E1s o 
· regalaménto actua-1 d~ escolas · do exercito"; ~~e::t? q~e re refe~e a tal assunto i que 

regulamento absurdo e que entre mtútas Ja fol actma trauecl'lpto: 
belle;as consagra a propaganda offie1al da <<Para cl)mpletar asta iwlicação (transtor
Religião da Umaniclacle, subsidiada. pelo Es- mt~.ção do ezcrcito- eu jendarmeria) é prc· 
ta.do, em um rcgimen de separação deste cizo dístfngui;· ~artilharia (inclusive o que 
da. cg~.·eja. · se chama a onjenbal'ia e :1. m:~inha, que 

· exigen 1.11na o>prendiz:1gen difficll e sob•·ctt~elo 
O Sn. •. FREDERICO BoRGES-Pelo que vejo mt~.teria.is tllspenuio7.os. TadatJín a" e~cala..< 

V· Ex. está de accordo com tudo quanto diz cm·rcs1mud,;atcs dc~en sc1· incluidas na -'"-· 
o Sr. Teixeira Mendes. Jll't:ssii:o jeml do orçcmumto sienti{ico , nao 

O SR. GABltlEL SA.LGA.DO-Nã.o sou positi- sendo, no {lllldo m"i$ t•teis a es~es. cO,.pls 
vista, repito, porém conoordo com o que elle qe~a rhwwtlc m11ito tCIIIliO presd1~dirau deUas, 
diz em muitas pt~.rtes de seu folheto; não sou do que a. jeud:nmeria., semp1•c -prezervo.da. 
:positivista, porque nunca poderia. imi.ta.l·o ao ~ie&;e :lto.que uo ju~to acesso. E' portanto 
menos moralmente, pois pelo que delle sei o I'!_COntestayel que pa.-a a instruçlio ,,,ilitm·, 
oonsidero um homem virtuoso e digno de todo nao care~1:1. da man:~tenção ·das escolas ill· 
respeito. · $/ittlidas pelo impe,·alismo, i. muito menos de 

Comtudo, não posso ser seu adapto. O seu desenvolvirueuto. A instrução militru: 
_positivismo condemna. os exercltos perma- nã.o passou de um pretest:Q pa.ra. org:~.nísar 
nentes e entende que estes ·devem ~er trans- uma t~<>t" cla~se de JJCdcmtbcmta.• •. trans[ot
formados em jcndarmeria ! I Ora, eu não só mando os oficiaes do e::e1·cito ·en di-i·etores da 
sou partidario dos exercitas permanentes, sociedade ci'l}il, que a mui/o tornotl·se irre
um dos maiores elementos de civilisnç~o que \'Ogu.velmente iodustri:t.l, pela. · noss:~. cvo. 
t em tido a. ·hum:~.nidade, corno porque sou sol- .lução istotica..» 
dado de um exerci to perma.nen te · Muita teria: eu a dizer sobre tã.o· interessante 

Fosse-eu positivista, seria incoherente nelle :lSsumpto, po1·ém a hora está. adiantada. e eu 
continuando, serviria de motejos a.os caum-. tenho th.llado de mais, ,jã. estou fóra. doo meus 
radu e parn que isto .não se de;:se eu terit~ ha.oitos. . 
de despir· a farda que visto. Isto eu nuuca. O -regulamento de IS\10, tão justamente 
fat'ia. e:ne~ ~a.ço. Estou ~onvencido que em· ·condemnaclo não só pelo cl1efe do_ positivismo 
quanto.ex1sttrem homens sobre u. terra com como :por todos aquelles que escão acostu
elles existjr;Io_os exercitos ~rmanentes.Não n:ados ã. serieda.~le, não p~e continu~·. pre--_ 
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cisa. ser rev-ogado quanto antes. O seu aU~l\, esse ,·egimen pela prepottmcia dos baxarew de 
como muito ilem diz o Sr. Tei:s:eirr. Mcnáes. 1 fm·da. Ora, não é isso o que a Patria. i a. 
decretando-o « pl'Ocedeu.autoc;·aticamente cre- Umanidade deles ezigen J>o • 

. ando e sustentando a custa do Estado Jrr nfes- « O que urge, e pôr termo a semelhante 
$0l"es- ·para C<~sifim.-e;~ a Religi<lo da Untani- sistema que constitui um dos esteios da es
dade,cMa .. do essa nligi·<o, ainda não o:dqt~iri<• plor:l.\;.ão imJ.)eri:.~.l i inaugurar, etc. et!:l>. 
o r;.~s.:itrlcnte aece.•sario pam justificar ~a~ soli- Onde então o Sr. Teixeira Menrles foi de 
cilude .11.m· prwte d~c q,:arlum. :»Isto d~ZHI. ~~!~.~ u. ma precisão n.)a.thematica,foi C[Ua.ndo disse: 
d" . . ~ohcttude d3: ~Jc.,..'l.dtn'l'l·.· ? que nao dna. «A E:;cola Superior· de Guerra. nii.o se paten
hoJe .da _cumpltctdade cr1mmosa.. da ordem teia menos inutil i :prE>judícia.l do que o CURso 
constltucwnal ; do nosso procedimeuto en- DAS TRES ARMAS ; o seu fin unic" é propor
ca~rrpando esse modo de proceder da.quell.e I cionar iL carta de ~njenheil'O aos ll~\:l:AREIS 
illiDlS~l'O. • . FARDADOS pela Escola 1.-Iii!ta.r; I DISTRU3UIR 

RepltO, e -preC~:iO !'~VO~J: O re.gular::ento PELOS üFICIAE~ DO EZERC!');O NOVOS POSTOS DO 
de 1890, e asstm cvnar·.-a. cont~nuaçao ~~· 1 ~IAGISTI,RIO. E11 uma palavra, constitui 
propaganda ~~.tal rellgmo, por.mtermedw a pena.; un alaml!ique pam a quinta esse;1cia 
das escolas mtlnares. S1 e1:1 me. desse ao tra- lpedantocratica». · · 

· balho de ler tudo q~e aqm esta (n~ostm;rclo Faço esta leitura com vistas aos positivis-
o folheto) :prova de l~a.ldade e stnc;nd,~~\e· de tas tardailo~. em geral, c para os da. Escola. 
seu a.utor:-ver-se-hta co~o elle das~1tica .?s Superior de Guerra e pa~·a. os demais officiaes 
~eus :.~.deptos fard:t.dos. E1s um 1Jooto mu1to do exercito. 
1ntere8~~nte. Vou lel-o e para ell~ chamo a Eis ahi, sr. presidente, apreciações coni as 
atten9ao do~ meus colll~g:a~ .mllttares, ba~ quaes, apesar de adversario do positivismo, 
charets ouuao, me~roo P?Stt!Vlstas,porque os não deixo de concordar~ em parte, porque 
ha _tam~em ~a~ha.re1s. « ..,utes de tu~o note-se ·:são a expres..<oã.o da >erdade e dita com b<~s· 
o C1d~~ao Mm_1stro da.Guena en mats de uma tante. sinceridade, sinceridarle que melhor se 
occ~z1ao .pubhca ten proclmnadt!, que 0 e;;;et·c,to re·n:lan.qui. <~'0 rezumoõe tudo quantO acaba· 

.e"!_a destt~d9 a dazaparcccr- .. E ver .. ~a.de ~ue mos de ezpôr é que o :regulamento das es
nao .ten md1co.do. en ~ que ~poca €~.._)era.. \·er colas do ezercito veio apenas desenvolver o 
reahsada talMpt:·açaO.» ~ais, a:deante drz, o sistema pelo cua.l a. ln<rg~te:;ia se esforça po,· 
mes~o autor:~!.'Ja como for, e mc~ntesta.\el ete,·niso.r o sei> dom.inio entre nõs. A insur
que Sl o ezerctto ten de ser ma.ut1~o a_tuü.l· reição 1le 15 de novembro ten,fo transferido 
ment~ co~ a sua prezet?-te o~ga.msnça.o, o para. os LETrRADOS !IIILITA'nEs o ASSENDENrE 
de~er da dJ.tadura repubh<:ana._ e prep~l'al-o, Por,ITICo que durante .o irnperio coube aos 
tm~camente pam. pn:enche,· o ~eu dest•no. ». ba:.;a,·eis e doutores pcci:;anos, os primeiros, 

«O militar não e, naturalmente. destinado, afin de garantiren a sua supremacia., esfor· 
para adminíst,·ador, lenic:, enjcnheiro, /xul:a- ção-se por determinar que para. a. sua classe 
1·el, etc. O fin do militar é mantef a. ardeu couvirjã.o as ambições burguezas que u.te 
cuando ella for perturbaia. Pat•a isso basta oje demandarão as profissões jurídicas, me
que ele tenha Jlll.triotísmo, ~eja dis~iplinauo dicas i politecnicas. Tal ê o movel secreto 
1 disponha. dos conhecimetltos protico~ iudis- da (avm·ecúnento de institt!içOes academicas 
)lensa-veis ao a.taq11e ~ à. defeza oa. socied:;de que aparentao, ca1n denominações 111ilitares, 
prezente,>> Ora, o p'<lriotismo .,.,<iQ ,<e ctdquire visar a instrução da. profissão .guerreira, 
com a ins,nc~M .. por nmis ,;asta gue el<c- $Cja. neste seculo e nnu continente que maldizen 
Un analfabeto póde. sob. ~sse aspe!o, ra{e1· mais a guerra. e anê!ão .Pela pás». 
do qt<e w1 t:icntista, ~ é o que se dâ frecueme- Sr. Presidente, volto ao a.ssumpto que 
m;e-nte, pois, que, nii.o sã.o os iletrados os que me trouxe á. tribuna e declaro que nos dous 
se· eu•ergonhilo da Pa.tria que o Destina., sub.;:titutivo:; apresentados ao projecto em 
à. Te1·ra. e a Umanidade lhes dei"ão .»Mais discussão, o r1o illustre representante de 
adea.nte, de}Xlis de referir-se aos titulas de Pemambuco, o Sr. B<~riloStL Lima, contém 
bacharel e <~grirnensor, que pelo regulamento a.lguma.s idea.s com as quaes concordo,:porem, 
de 1800 são conferidos aos alumnos com o infelizmente logo pelo art. 1° vejo que S.Ex:. 
curso geral e o prep:tra.toric-, diz o mesmo ! quer a fusão das escolas milita.res e naval ; 
cir1adã•}: «Porêu,procurar' na êal'reira mitita.l' fusão com a qual eu de modo algUm posso 

. apenas uma ez.isteucia. pcssca! i domestica que concordar na aciualidade e ta.rnbem pela 
S('ja ga.r<Loth1a pa1·a fazer de·S<t ez.l~tencia o grande diversir.ade de cursos que encerra. 
:fJedestaldea:nbiçves pof.iticas i adn~ímst,·aLn;as; Quanto ao do autor do voto em separado, 

. d uma conduta que "'''o a.,·se ,.to: dignamente o .do Sr. deput:J.do Thomaz Cavalcanti, em 
>'laqueies que 2Jromo"~'·ao a. insw..-eiçii.o de 15 caso algum poderi;:1. eu. acceital-o, e, ate 

·de no'oemora. Dir-se-ia. que os nossos con- fiquei verdadeiramente embaraçado ao lel·o .. 
cidadãos militares; fatigadiJs do danti'l'l:.io dos Continuo, Sr .. Presidente, a sustental' o 

~-:· ; :~.~~ _ó~reis de- casaca, !zueren apenas sul;Stituit· proj ecto do Senado e-'VOt&r_ei contr& os 'dous 
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substitutivos. Vejamos o substitutivo apre
eentado pelo autor no voto em sepa.ra.do. Não 
posso comprehender .como se po5sa estudar 
geometria elementar e gerat (geometria ana
lytica, calculo differencial e integral) conjun
ctamente com portuguez, francez e latim. 
como consigna esse pro.)ecto naquillo que 
seu autor chama-curso preparn.torio. 

se ligam is do anterior ; iendo semprE! em 
vista que este curw é ae simples preparação 
Iogica. por isso devem ser dadas sómente as 
thoorías indispensa.veis á boa comprehensão 
da materia~» : 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-POrque V .Ex. 
não conhece .os prag•·ammas dos pai7.6S euro
peus, si conhecesse veria que lã dão-se 30 
aulas por semana. e que aqui quinze. Já vê 
que é um trabalho pela metade. . 

Note-se,no programma de V. Ex. lá está 
no 5• anno do curso prepara.torio a ReUgiãa 
da Umanidade sob :1 fórma rle modestas no
ções de sociologia e moral. 

0 SR. GABRIEL SALGADO- A minha ques
tão não é de trabalho, de numero de a:o.las,é 
da impossibilidaue e do absurdo de se estu
dar po1-tuguez, latim e francez com aquella.s 
materia.s,--,geometri:.l.. elementar, geometria 
analytica., calculo di1ferencia.l e integral. 

O Sn. TIIOh:t.o~..<: CAYALCAl\"I'I dá um aparte. 
O Sa. GABaiEL S.AWAno-Então como clas

sifica V. Ex. as .materias a que me referi, 
geometria elementar e geral ~ . 

0 Sn.. THOMAZ CAVALCANI'l d<i. Um aparte. 
0 Sn. •. G.ABRIEL SALGADO-:-A. classificação é 

positivista, pois bem, acceito-a. (Aparte.) Não 
sou autoridade, mas tenho aqui o trabalho 
do homem mais competente que existe .. no 
Brazil para trata.r de taes assumptos. ·E' o 
Sr. Teixeira ivlendes. Fazeodo elle ·a. analyse 
do progra.mma. do regulamento de. 1890, tliz, 
referindo-se a. primeira cadeira do primeiro 
periodo do I" anuo do curso geral-.,.;. Ora, a 
!Jcomewia geral não é possi vel sem ·calculo 
!!ifferenciat e integral. ~ . 

O Sn.. THo~tAZ CA.VALCA:'I'Tl- Mas eu per
gunto à V. Ex.; estudou calculo diíferencial 
antes ou depois de geometrh~ a.nalytica ~ 

O Sn.; GAJ3R.mL SALGADo....:.Eu estudei de
pois. 

O SR.. TH~:r.r.u: CA.VALCAI\'TI-Jà vê que com
prehende. 

o sn.. GABRIEL SA.LGino- comprehende o 
que? l Eu o qúe nito comprehendo, e abso
lutamente ninguem comprehenderil., é que o. 
nlumno possa estudar. ao mesmo tempo, ·por
tuguez, latim e francez com geometria ele
mentar, geometria analytica., calculo dilfe-
rencial e inl egral. · 

0 SR.. l'HllMÁZ CA.VALCANTI- Pôde até 
muito mais. Leia o para.grapho primeiro onde 
tudo esta explicado. · 

0 SR. GABRIEL SALGADO~Pois não, leio. 
«Pa.ragra.pho unioo, · As inateria.s deste 

curso devem ser dad.a.s com simplicidade·{) 
clareza, de modo que os a.lumnos comprehen
dam com fa.ciliàade a.S do a.nno seguinte que 

Cilm~ra v. VII 

O SR. THoMAz C.I.VALCA!\'TI dà um aparte. 
0 SR.. GABRIEL SAWADO-V. EX. póde me 

citar os n1elhores programmas estrangeiros, 
todas a;: autoridades em materia de ensino, 
oue existem e por existir, mas eu não ce>m· 
ptoehendo como é que se possa estuo.ar portu
guez, latim, fra.ncez, com geometria elemen
tar e yeral,portuguez latim e geographia con
junctamente com mecanica geral e astronmnia. 
Deixemos isso Já, para os programmas estran
geiros. No projecto r1e V. ·Ex. ha mesmo um 
ponto, além de outros, interessante e que ia 
me escapando. Como é que V. Ex. considera 
a artUharia de ca.mpanba e a promOÇãO de 
seus o!ficiaes. visto como o seu PI'Ojecto c1•ea 
apena~ um cu:;:so de at·tilharia de posi~ão ? 

o Sa. TnoliiAZ CAvALCANTr:..rstojá está re
solvido. O. ministro da guerrn ··promoveu 
t;odos os o!IIciaes do cun;o geral, coosidera.n
do-os c:omo tendo o curso da. arma. de arti
lharia.. 

O Sa. GAJ3R!Et. SALGADO- Não creio. E 
si assim e, o ministro falseou. a Lili de pro
moções, porque ];lOr esta sô devia. pro
mover a 1•• teneotes os seguurlos tenentes 
que tivessem o curso de artilt;ari.a,pois assim 
o exige aquella. lei; o o curso de artilba1·ia 
pelo regulamento de 1890, não é o curso ge
ral. 

0 Sn.. THOliAZ CAYALCA~'TI da Um aparte, . 
. O SR. GAJ3I.UEL SA.LG.wo- Repito. Si elle 

Cez promoções sem que os alumnos ti
vessem o curso. de artilharia fu.lseou a. lei de 
promoções, que exige curso de artilhari~; 
curso Q. ue, pelo regulamento de 1890,0 alumno 
só tem· depois de estudai-o na. Escola Supe
rior de guerra, após o curso geral e das tres 
armas. 

No substitutivo de v: Ex·. ha outras 
causas com as quaes não posso concordar, 
por exemplo, a parte que se refere a matri
culas nas esoola.s esvecia.es. 
· Em todos os }>a.izes, geralmente, da-se a 
matricuia em t&es escolas até:o posto de capi· 
tão, inclusive. 

Na. Allemanha, isto existe em principio, 
mas na. pratica. só se ma.tricu1am os· tenentes, 
càpitães: rar-JJileote. .· ·.· _ 

Isso comprehende-se porque alli~ capitães 
são hmnims já em tudo preparados eo habili
tadO.!!; a.llia. promoção,a.pez.a.r d.e etrectivo ~o 

·.• .. _., ·.·:· .. · : ~ :l; . : 
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exercito ser de cerca. de 500 mil homens, a assim, pelo que diz V. Ex. ( dirig_it"ant--se ao 
promoção não é tão ra.pida como hoje entre Sr. Tlwma"' Cavalco:nt~ o propr1o governo 
nós. · · não podia. separaral-os como manda o pro-

j!!mfi.m. Sr. presidente, tanto um como jecto do Senado. 
oútro substitutivo consignam o grande incon· ~ao seria isto um absurdo~ O que o go
veniente da fusão das escolas militares e vemo va.e fazer é tomar o regulamento de 
:ba.val, por isso, não os a.ceeito. Não con-. 1874 e delle til'!l.r certos principies que la 
cordo com s:amelh!'t.nte fusão. existem e que são bons c por elles fa.zer a 

Entretanto. já :tssignei, nesta casa, um pro- regulamentação ; princípios, que repito, são 
jecto que a.utorisa..-a. o governo a fazel' essa bons e ~uperiores aos do r~gulamento de.lsgo. 
tusão, mas assignei-o na. certeza de que tal Sr. presidente, continuo 'sustentando o 
projecto não teria siquer as hoP..ras da dis- projecto do Senado que autorisa o governo 
cussã.o, como eff~tivamente aconteceu. . a reorgani,;ar os estabelecimentos mili-

Póde ser que rle futuro,quando se tratar a taras de ensino e poss<Ydecla.rar em nome de 
marinha de f.)rma. diversa rlaquella. que hoje meus companheiros da. maioria da Com
se faz, seja possi"lel a fusão dás escolas pre< missão de .Marinha. e Guerra. que comrrugo 
IJara.torias milita.1·es e nãvn.I, afim mesmo de assigna.ra.m o parecer apoiando o mesmo pro-

. facilitar a todos os brazileiros a carreira. da. jecto, que a. sua approva.ção importa serviço 
marinha, faz:ondo-se então o estudo a custa. relevante prestado á .instrucção militar no 
do Estado, ccmo n:l.li escolas militares ; hoje Braúl e aos alnmnos das Escolu.s Militaras. 
J)Orém, não. . . _ · "Ssse projecto .tem ·a grande vantagem de 

Tratemos a mannlla com a cons!deraçao livrar a estes do mais absurdo dos resrula
que ella m~rece e nõ.o ?~mo infelizmente o mentos que teem tido as nossas escolas mili
fazemos hoJe, como parm. Da revolta nada taras. 
mais existe, passou. · · · O rBc,oulamento de 1874 mánda. ensinar 

Tenho um projecto prompto de reorgani- 1 -11 d ~ 
saç;ã.o dos servkos navae;;, não o apre- ao a urnno aqm o e que e,.ectivamente elle 
sento porque aqui quando se falla na ms.ri- precisa p:~.ra., 0 cumprimento dos de ·.·e1·es 

que contrahiu para. com a Patria, ao assentar 
nha, ouoo logu dizer-se: não voto isto porque praça, isto e-, defendei-a, quando em pe:.-i.:!O ; 
o ~~i~~~ =:.tro. . . pa.r\ defender a Republica, ::.ím d~fender a. 

Tenha certeza de que si o Brazil hoje pre- Republica, porque é sobre seus bombrol! que 
cisasse de todo o pe-;soa.ll1a marinha,inclusive esta repousa. hoje e mais for:te ainda ha. de 
o que esteve na. re"\"ol ta., todo elle se apresen-
taria. promptopa.ra deCendel-o. 

Tambem eu podia organisa.r umprogram.m.a. 
de ensino e a.nnexal-o ao projecto em dis
·cussã.o, ma.s não o faço porque tenho muita 
confu.nca. naqueUes que teem ~e regulamen
.tal-o, por isso me limitei a apresentar 
· sómente as emendas a. que me t•eferi ; emen
das que tratam· de a.ssumptos que. os regula
mentadores não podiam regular • . 
. Tenho ba.sto.nte confiança no governo e 
espero que elle ba de,reorganisando os estabe
lecimentos militares de ensino, sabir-~e bem. 

0 SR. TBO?.UZ C.\ v ALCAl\"TI - Mas a. auto· 
risacã-o manda tomar por base o regulamento 

. ~e 1874; 

a.ssentar no !u tm•o . 
Finalmente, Sr. presidente, formados dous 

grupos, de um lado todos que combt.tem o 
projecto-positivistas ou não-e de outro os 
alumnos somente, pretiro acompanhl\r ú. estes 
ultimo:;, certo de que presto um grande ser
viço, defendo uma causa generosa como é a 
reorgauisação, quanto antes, das escolas mi-
utares. · 

Sr. presidente , é preciso reorganisa.I-as 
quanto antes, evitar que se transfot•mem àe
t!.nitiva.mente·, no C3.minbo em. que vã.o, em 
verdadeiros institutos.ofiiciaes de propaganda 
da celebre Religião da U manidade. Tenho con
cluído. 

Ninguem· mais pe::Undo a·-pa.la.vra, é encer
rada a discussão do art . 1• e. sem debate a do 
art. zo. O Sa. GABRIEL SALGADO -No proprio pro· 

jecto do Senado estabelece-se a separação do 
ensino em curso geral e technico. Entra em discus51<o o art. 3°. 
· .. Ora, .o regulamento ·de 1874 não faz essa 
separação. O governo o que "ae fazer, com-

. prehenda-se, .e a distribuição da.s m3:terias que 
nesse regulamento existem, exclu;das algu· 
mas, de··modo a tornar o ensino ministrado 
na.s E5cola.a Militares a.quilio que elle deve 

Vem a Mesa é lido, opoiado .e posto em tlis~ 
cussão conjunctumente com o art. go.o se· 
guinte 

REQUE!tlMENTO 

:.;er -militar. · . 
No reg~amento · de 1874 não ba separa.- Reqúeil:'em·os que o p:i'ójecto n. ·142, -:volte 

ção de cursQS como ha. no de 1890, e· sendo com as emendaa ã. Commissão de Marinha 13 
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Guena. afim de · que dê parecer sobra as 
me::: mas. 
. Sala das ses~ões, 9 de novembro de 1896.

Tlwma;; Cavalcanti,-Bcwbosa Lima.-Cóelho 
Cint1·a . · 

Niuguem pedindo a palavra, e encerrad<\ a 
discussão do art. 3•. 

Fiel\ a discussão adiada pala hora. 
P1Uisa- se ao e:~;pediente • 

. 0 Sn.. 1° SECRETARIO procede â.leituro dó 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi~ios: 
Do $r. 1 • secretario do Sen.ado, de 6 do 

corrente, oommunicando a esta Camara que 
o Senado, em sessão de hontem, sustentou 
por dou:;; terços . dos votos presentes a sua 
emeod:\ â. proposição desta · Ca.ma.ra. appro
vaodO. o tratado . de .amizade, commercio e 
navegação entre a. Republica dos Estados 

·Unidos do Brazil e o lmperio do . Japão, fir-
mado c!m Paríz a 5 do novembro de .1895.
A's Commissão de Orçamento, Diplomacia e 
tratados. ' 

navegaç.i.o costeira P.::Jtre os pCirto~ o.!e l\h- · 
cabé, Cal~ Frio e Rio de JaneirCI, :·ack
ma.ndo contr<\ :1 interpretação dada pdo lle
creto o. 2304, que reguln a. naveg<•Cii•1 •le 
cobotagam, etc., ~tc.-A's Commi;;sõ~JS. de 
Fazenda e Indu;;trw.s. 

'l'ELEGR.A.MMA 

Rio Grande do Sul, 7 de novembro ll~ 1896. 
- Ao Sr, presidente da CJ.mara dos Srs. De
putados-Rio. 

O Club Na.nl Rio Grandense, protesta 
contra a solucão do Senado PernambU•l:tuo, 
pt'oNg<tç'.io livre de cabotagem. Contl imo$ 
patriotismo Coogresso Nacional, para f'lzer 
e:ffectivo o art. J 3 da Constituição Fed;?ral. 
-Presidente. Orõo,·ue--A' Commis~(o de 
Fazenda. 

Vem à Mesa, e lido, apoiado e sem d·~b:~te 
encerrado. ficando adiada. a votação o seguinte 

Requeiro que seja dado pura ordem elo dia, 
indepen•leute de parecer, o proj e~to de lei in
terpretativo da compulsoria. 

Sal.a. das sessões, 9 de novembro de JS95.-: 
Matta Bae8ll~:~~·. 

Do n1esmo senhor, de hoje, communicrmdo 
a ost!\. Camara que nessa data o presidente 
do Senado, ex·11í do art. 38 da Constituição 
Federal\ promulgou a re~olução do Con
gresso Nacional, autori~aorlo a abertura. do 
credito de 37:839$075, pa~\ pa&'il.meuto da 
indemnisação ao Dr. José Aotomo de Pinho O Sr. Luiz D<)Ining-ues.- 0 ex
Borge;; e da qua.l transmitte um dos auto- :pelliente íoi re3ervado para. a Ül;;ima. hoJ·a d(l. 
sra.phos-Iuteirada, arclüve-se. sessão e por iss,1 o orador dirá menos do que 

Do mesmo· senhor e de igual data., rcmet- tenciom1va, p[l.l'ao não n.ggra:va'!' a fadig:.1 dos 
tendo um dos autograpbos do decreto do colle~s presentes-
Cong-resso Nacional, devid<tmaute sancci.o- O Pai;; do dia G deste mez publicou o se-
nado, amnistiaudo todas M. pesso:>.s que di- guinte: 
rect;\ ou imllractamen te tenham tomado parte ,<0 Dr. Aarão Rei~, digno director do Bu.nco 
no movimento de· 4 de novembro do corrente da Republica, recebeu o seguinte tele~ 
n.nno·, oecorrido no Estado de Sergipe, etc.- gmmma.: 
lntelrn.dn, archive-se. «Maranhão, 3-Realisaram-se as eleições 
· Do Mioísterío da Justiça e Negocios Int·~~ municipaes. Os fiseaes d(l. opposíçãofora.1n re· 

riores, de 6 do correo te, devolvendo devida· ousados pelas mesas em maioria governista. 
mente sauccionado um dos a.utographos,con· A. 7• secçc1o foi cercada pela fwça de infan
ceruontes ã. resol11ção do Congresso Nacional, taria e ca1laZlaria e~~taduaes, na occasW.o de ffi. 
:fixando ·O subsidio e ajuda de custo dos se- vrar-se a acta, soo a inspecçU:o llo comman
na.dores e deputados na proxlma Iegisl:J.tUJ'a. dante e chefe de policia. As actas de Bacanga 
-Archive~se um dos aut()graphos, remetta- c Vinhaes foram guardadas pl1.ra. sô serem 
se o outro ao Senado. Javrartas ttepois de conhecido o resullau•' ·' e 

Do Ministerío. dos Negocios da Fazenda, de outros pontos. onde a oppo$idi." pr-~B te!:' 
31. uo mez nado, ~ntist'uzendo a. requisição maioria. apezar d~ preS!'ão- A opv·•~•o::::.o .::c-n

. desta. Cantara:- A.' quem fez a requisição. seguiu tlscaes em duas secç~·s após c.tl!;r.osa: 
{:\.' Commissão de Orçamento). iliscussão.»-

Duas a.rguiçües feitas ue..~e telegra.mma · 
. · . REQUERUrE:-ITO : I não impressiona.ram o oro.dor-:-a recus:1 de. 

· · · ··· · · · - . · riscaes pelas mesas c a occultação de actas 
De Pedro de A.lcantar:l. Guimarães Costa e cleitoraes-porque, como sabe a C3.mara., jà. 

outro~ proprietarios d.e.Jtavios . que. fazem a t·stão l,lluito , desmar~sa.das :Pelo.abu:ro q~, 
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della.s W.zem as vencidos. Não ba elei~;.ão que 
não arguam de !1'3.Unulentos. 

· :Mas, um fMto grave refere o telegramma, 
e e· o cerco de uma. secção eleitoral por todas 
a.sforça.s esta.<iuaes, infa.nteria. e cavallaria, 
so.h- a·inspP.cçà.o, como diz, do commandante e 
·ao cb.efe ne policia. 

- -. Atten ta a gra -viõ.ade de seraelna.nte fàcto. o 
- orador, pela. solidariw1ade, que mantém com 
·a politica do Maranhão, telegr"apbou ao S{J· 

na.tor Benedicto Leite transm.ittiudo o treeho 
-. do -'telegramm;t relativo ao cerco d!lf 7" secção 

. eleitoml e- pedindo-lhe explicação do occor
rido. 

Em r~posta. recebeu bontem o orador o 
· seguinte telegra.mma: 

«Deputado LuiZ Domingnes- Comp'eta. 
-. .!alsinade. Pócie Contesto.r. Nenhum cerco. 

Secções cidade tiscalisadas opposição. Nossa 
chapa. immenso triumpho. Grupo derrotar1o 
inventa. meios ílludir opi.niã.o fóra. do Estado. 

· -Benedicto Leite.» 
E', _como vê a Camara, o telegramma fir

-mado por um homem que merece inteiro cre
dito ?ela. sua n'IID.ca suspeitada. probidade. 
(Apoiados.) -

_ - 0 SR. PIRES FEaR.EIRA.-E' um homem de 
bem, muito correcto e 1ligno de todo o cre-

. dito. · 

0 SR. LUIZ DoM!NGUES- Parece que os 
proprios adversa.rios políticos do Dr. Bene· 

.. dieta Leite no Maranhão não lhe contestam a 
probidade. 

o SR. CHIUSTINO CRuz-Assim como a pes
soa., que nos Jirigiu o outro telegramma nos 
merece toda. a consideração. -

O SR. Lmz Doz.n.~GUES- Comtll-nto que o 
fa.ça. com u. sua ássiguatura. 

Um anonymo é capaz de todas as ca.lum
nias. 

E sabe o nobre deputado pol'que occultou 
o nome o signatario do telegramma ~ 

Porque e uma calumnia o ta.l cerco-, que 
refere e facil e a demonstração. 

O correspondente d'O p,~i;; transmitün-lhe 
no dia 3 o seguinte telegramma: · 

«Ma.ranhã.o, 3-As eleicões municipaes desta 
cttpital, ante-hontem realiza.das, C()rreram 
com regv.l<J:rida4e, animada.~, sem o menor 
incidente desagrada.,;el. . 

«0 partido republicano federal obteve- tri
umpho na chapa :para. intendente e. vice
intendente e maioria na de vereadores. . 

«A opposição chefiada pelo Dr. Rodrigues 
Fernandes. actual intendente, ob~eve mino
ria de vereadores e pa.rte dos supplentes; a. 
chefiada pelo Dr .. Costa Rodrigues conseguiu 
eleger parte dos supplentes. - . 

«Das localidades do interior, as noticias re· 
cebidas dã.o Mumpho igua.lmente ao partido 
republicano federa.!.» 

Ora., comprehen.de-se que iendo havido 
cerco em uma das secções eleitoraes pelas for" 
ças estaduaes-infanteria e cava.Uaria.-,como 
refere o telegramina, facto tão gra. ve não 
escaparia. de certo ao conhecimento do corres
pondente d'O Pai.;. Entretanto, a.inda. -hon.· 
tem esse mesmo correspondente confirma a 
regulal'idade do :pleito e1t>irora.l desmentindo 
o telegra.mm11- dirigido ao Dr. Aarão Reis. 

O SR. CnarsTINo Cauz -v. Ex. póde di
zer-me quem é o correspondente d'O Pc.r.i:; no 
Maranhão~ 

o sa. Lurz DoMINGUEs-Diz o nobre depu- O Sa. LVIZ DoML."'<;UES-Sej(l. quem ror ; é 
t&.do que a pessoa que lhes dirigiu o tele- um homem que merece a con1l.anca. d'O Pai::. 
gramma merece torla. su~~o consideração, mas O correspondente do Jornal·do Bra:;il to.m
ba. uma. diíl'erença a. nota.r, e é que o Dl'. Be- bem refere que a eleição correu calma e de-
nedicto Leite contesta o fa.cto com a sua .M· certo não teria considerado calma uma 0Lei-

_ sígnatura. a o autor do telegramma affirma-o çã.o ganha á. força de armas. • 
oecultando a delle. Assim e que diz o O Jornal do Brazil: 

A Ca.mara. dirá qual dos dousmerece fé. «Foi eleito inteudeme municipal da ci· 
OSR. CJUISTINO Cauz da um aparte. cladede S. Luiz do Mar<Ulhão o Sr. coronel 
O-SR. LUIZ DoMINGUES-0 nobre deputado Alexandre Collares Moreira Junior, um 

compromette-se então a. declarar quem ex- dos mais illustres membros da. sociedade 
-pediu ~~emelb.a.nte telegramma. ~ ma.ranhense. 

·O -Sa. CRR.ISTINo cauz-A pessoa que di- O coronel Moreira Junior jà occupou o 
rigiu 0 tele,o-ramma ha · de responder ao cargo. de presidente d~ Cama:ra Municipal de 
Dr. Beneditú Leite. S. LUlZ, dll!_ante o a.nt1go re~en1 prestando 

. .- , nessaocca.s1ao relevantes serv1ços a sua terra 
0- S1~ •. LUlz DmnNGUES-Mas_ que embaraço 1 nata.!. em cuja representação. estadual tem 

~~m o nob~e deputado em declma.r-lhe desde tomado _parte por diverr;as vezc:s. 
Ja o nome - • A. eletçrl(i, segundo relegram.ma por nós 

:_Um bomem do bem. _quando art,1c~la contry- recebido, carreu calma e {ui muito dispv.tu.da, 
_outrem :U~ .facto assim gr~ v e, nao · fuge .a tendo .o ca;nd,ido:to do po:rlido _contrario', ])r. _ 
res~nsa.bilida.de _da. a.ccusa.çao. Manoel ela Siwa Sardinlta, mimos 300 -votos 
· -9 Sa. Clmls!lNO. C&~ dá um aparte. do ~'-'6 o seu anta.go11ista.. · 
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Por consequencia, de duas, uma.: ou os Os conceitos do rela.torio do Ministro do 
cOrrespondentes dos jornaes se esquecera.m Interior foram tirados do que lhe a.presen
de falla.r a. verdade ou o signa.tario do tele- tou o benemerito presidente da.quelle Insti
gra.mma. ao Dr. Aarão Reis mentiu. tuto, conselheiro Olega.rio. H. de Aquino e 
. A verdade, porém. é manifesta.: o par- castro, que expoz com verõa.de e·.clareza. a.s 

t1do dos nobres deputados grita de despeito, occurrencia.s havidas durante o s.nno. 
pela derrota tremenda, que as urnas lhe ·o Ministro do-Exterior com a mais louva-
infligiram. O partido dominante no ~:Stado vel f1·anqueza e cunho de verdade a.mrma · 
do Maranhão não precisa. ret'Orrer á violencia. que foi pela. Reci-ta do instituto, que teve 
:para vencer eleições e é bastante digno conhecimento de nossos títulos, na. questão da 
para preferir a derrota. á victoria. extor- Trindade o que mostra que, sem ella, ou não 
quida pela. força. e ta.mbem pela. calumnia. os encontraria.: ou seria precisO immenso 

O telegra.mma. dirigido ao Dr. Aarão Reis trabalho para conseguil-os. 
não tem para o orador a. .. explicaçã.o, que o Ainda uma vez reiteroaos:Membros doCon
Dr. Benedicto Leite Lhe dá~O grupo derro- gresso o pedido de uma. visita áquelle lnsti
tado inventa me€os de Ülud:ir a opiniao fóra do tuto e o faço r.ra certeza de que os que acre-
Estado.» A explicação é outra. · _derem a.o meu convite na. proxima legisla.- · 

A eleicão federal devêra. se ter procerlido tura não rluvidarão concorrer até para au-
no dia 30 de outubro. Esse- telegrom.ma., os gmentar-se a. sub:ven,ão. _ 
Srs.Drs.Costa Rodrigues e Christino Croz,dei- Aproveito a occasião para pedir que se 
xaram com certeza. em Maranhão, quando de complete a publicação rle diversos documen
lã. yiera.m, paraserexpedido por occasião da tos, que desta tribuna. solicitei nasessão .de 
eletção federal (que a. municipal não inter- 5 deste mez; · 
essa.va aqui), mas terido sido adiada essa elei- Refiro-me a. divei'::as representações de Ca
ção, esqueceram-se lá de adiar tambem a. ma.ra.s Municipaes contro o p1•ojecto de des-
reme;;sa. do tele.,o-ra.mma e por mal entendu o membra.mento de um territorio vasto e im
expediram no dia da eleição municipal, que portante do Estado da Bahia. 
logo se seguiu. E d t 1i - · 

Esse telegramma, _ 'Portanto, deve ser de- ís os ocumen os a. que me re er1 a. prm-
volvido c.om data. mudada para ser de novo cipío. (Lê.) 
expedido a 30 de dezembro. (Riso.) 

O !§r. Paranbos 1\lontenegro 
-Sr. :presidente, quando na se~são de 1895, Documento a. qu.e se refere o Sr . Paran.hos 
aqui pugnava. pela conservação e augmento Montenegro 
da. subvenção d3.da ao Imtituto Historico e 
Geographico Bra;ilciro eu disse que esta INSTITUTO IIIS'I'ORICO E GEOGRA.PIDCO BR.AZILEmo 
benemerita. a."'sooia.ção era. merecedora de todo 
o auxilio dos poderes publicas. porque pre.c;- Funccionou esta. util associação de accordo 
ta.va. relevantes serviços ao pa.iz e ao gover- com os seus estatutos de março a. dezembro, 
no, que na sua Revista e em seus o.rcbivos ia celebra.ndo 18 sessões ordina.rias, uma extra
encontrar os mais importantes documentos. ordina.ri(l., uma commemora.tiva. da. sua. ins-

Eotã.o referi-me ás questões, que mais ta.llaçã.o em 15 de dezembro e a outra de 
a.ttrahiam a. nossa attenção, as da. ilha da eleição em 24 do mesmo mez. 
Trindade,do territorio do Amapà e daGuyana Com regularidade igual cçrrera.m os nego
Ingleza,.e avancei que foi alli que o governo cios administrativos e líttera.rios. de que dão 
encontrou os melhores elementos para. re- minuciosa conta as acta.s da.s sessões com
pellir as ouzadas pretenções da Inglaterra. e prebendidas no tomo 58 da. Reoista, na parte 
da. França. 2" actualmente no prelo. · · 

.Hoje venho corroborar· aquella.s minba.S . Foi durante o anno findo largamente dis·. 
allegações com documentos offi.ciaes de incon- tribuida à:Rc~ista pela.S repartições pu:blica.s. 
testavel valor.- bibliotheca.s· e estabelecimentos litterarios na· 

Teria. de apresenta.l:os na. discussão dos ciona.es e estrangeiros, que como Instituto 
orça.mentos, si a.quella subvenção ·fo~e re- permut.i.o publicações. A numerosa. qua.nti
cusa.da ou se pretendessem díminuil-a. da.de de o:trertas de maior ou menor importao-

Não se tendó, porém, muito pa.triotica- cia., feitas a esta associação, deu·nota.vel~ug
mente disso cogitado, tendo-se até a.ugmen- mento á sua. bibtiotheca e a.rcbivo, tornando 
ta.rl.o a. respectiva verba., e não querenrlo eu indispens:~.vel a nomea.~ão (a.té.a.quí niio rea.
demora.r . {!. . · pa'>Sa.gem dos (lrçamentos. não li~ada por falta de recursos pecuniarios) de 
pedi a. pa.lav'ra. para t1'&ta.r deste a.~sumpto, \um 1Jibliotl1ecario que co-ordene e zele os 
mas; desPjando que tique.m nos Annaes regis-1 ma.teria.es ~linso;; de longa. data accumu-
tradas aquenas provas, ·passo a lêl-as. . lados, classüique no catalogo geral os livros · 
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Os Srs. desembargador Para.nho~ Montene
gro, Drs. M. Porteua e Cesar· Marques, con~ 
sellLeiro Aquioo e Castro e Henrique Ra.ffa.rd, 
fo,zem observações a. proposito do effi.ca.z auxí
lio que com os d.ocumentos,memorias. mappa.s 
e mais trabalhos, que o Instituto possue,p6de 
prestar ao Governo nas questues. pendentes 
sobre a. ilha da Trindade. territorio do Ama· 
"pá., Guyanna Ingleza, etc., resolvendo-se afi
nal que á disposição do Governo fique para 
se1· e<m~ultado e copiado tudo que pos>a ser

-vir para esse e para o fim indicado :no officio 
que acaba de ser lido. Neste sentido officiou
se ao Sr. ministro das re!_ações exteriores. 

(Do 58• volume àa Revista do Instituto· 
Hi$IO?·ico) 

Ministerio das Relações Exteriores-I• sec
ção-N. 3.407-Rio de ·Janeiro, 16 de julho 
de 1896. 

Pa.ra o estudo a que está procedendo da 
quf:'stão da limites entre o Brozil e a Guyana 
"Fmnceza, o ministerio a meu cargo tem ur
gente necessidade do documento que esse 
instituto possue, intitulado: «Rezão uo Es
tado rlo Brazil no Guoverno do Norte, somête 
asi como o o teve Dô Dioguo de Menezes 
e Sã. te o anuo de 1612.)> (N. 1.393 do ca
talogo da Ex:posiçã.o Hlstorica e 162 dos 
ma.ppa.s.) . 

Rog-o-vos o obsequio de emprestar esse do
cumento a. este ministerio, que o restituirá. 
logo que lhe for dispensa.veL 

Sn.ude e frate1•nidade. -Ca1·tos de Carvalho. 
-Ao Sr. Dr. Olegarío Herculano de Aquino 
e C:~stro, presidente do instituto Historico e 
Geograpllico Bra.zileiro. 
· (Foi satisfeito o governo não só com a re

messa. do documento pedido, como de di· 
~ersos mappa.s reh\tivos a. questão.) 

V3.e a. imprimir 11. seguinte ,_ 

R.Ei>ACÇÃO 

N. 154 D-1896 

Redacçao fimJ.t das eme1ldas da Caman:t dos 
Deputo.dos ao p!·o}ecto do Se>lado ~- 154, 
de 1.896, que mand.:i abservar o a1·t, Ô0 da 
lei •t. 248, de 15 de cle.;emln-o de 1891 r~ as 
eleições federaes, sempre que se dê o caso 
previsto no§ 2• ào art. 43 ela lei 1l. 3.:;, de 
25 ele janeil·o de 1892 

Ao art. 2•: 
Supprima-se. 
Accrescente-se : 

· 'Art. Sob pretexto algum }loderã.o ser 
J~ecusados o~ fisca.es apresentado~ pelos candí-

dato~ on por um grupo ,de eleito-r~s, ~os 
termos dos §§ 16 e 17 da le1 de 26 de janerro 
de 1892. 

Art. A recusa. dos tiscaes bem como dos 
mesa rios e:IIecti vos ou seus supplentes,na. falta. 
destes, uoostltuirã nullldade insanavel, ft· 
caodo salvo, neste caso, aos eleltores o di
reito de fa.zer suas d!'lcls.rações perante 03 
tlbelliães e autorida.de-3 judiciarias, ou votar 
a tlescobe1·to perante a. mesa da seccão mais 
proxima. 

Art. Serà licito a. qualquer eleitor votar 
por voto des~oberto, não podendo a mesa re-_ 
cusar-se a. acceital-o. 

§ o voto descoberto sera dado, apresen
tando o eleitor duas cedula:; que assignará. 
pera.nte a mesa, uma das qua.es será deposi
tada na urna e a. outra lhe ser:i. 1•estituida 
depois de datada. e :rubricad:t p~la mesa e 
pelos fiscaes. 

Art. Poder-:~ ser :fiscal ou membro das 
inesaseleitoraes o cidadüo brazileiro que tenha. 
as condi1;ões de elegibi.lidade, embora não es
teja. alistado ele i to r. 

Art. Goncluida a votaç:ito e depois de la· 
vr3.do o termo de encerramento do livro de 
a.ssi"naturas, n. mesa dariL aos candidatos ou 
a.os Ílscaes boletim a.ssigoado por ella, (lecla~ 
rando o numero de eleitores que tiverem 
compo.recido e vot.-.do ; e depois da a.pura.çio 
lhes entregar<\ outro. tambem a.ssignado por 
ella, contendo a votação obtida :por cada um 
dos can<l.idatos. -

§ Os fisca.es pa-ssa.rão l'ecibo de ambos os 
boletim; no 3.Cto ela entl·ega. de ca·la. um 
delles, e disto se fleverá !li.z~<r menç:ão na 
acta, como ta.m bem si os fi.;;caes se recusarem 
a. passar os di tos recibos. 

Art. A' proporçilo que o p1•esldente da. 
mesa fizer a leitura (te cu.da chapa, passal-a
lla aos mesarios e fisca(;S paro. fa~erem a veri
ftcaç[o dos nomes lidos. 

Art. Não IH\ incompatibilidade cl.e natu-
reza al .. uma entre os membros da mesa elei
toral o~ das juntas a.puradr.ra.s entre si. 

Art. Não e motivo de nullidade ter 
funccionado na. mesa eleitoral um dos ultimos 
supplentes, tendo comparecido á eleição e 
votalio o mes~rio effectivo ou algum dos pri
meiros supplentes, deiide que nenhum destes 
se tenha apresentad.o a. assumir o seu logM', 
nem tenha. reclamado a substituição. 

Art. Não é ta.mbem motivo de nutlidade 
a 'fa.lta. de assignatura ou rubrica.· de algum 
ltos mesarios ou dos fisé.'\eS. desde que a mesa 
declare o motivo -por que deixaram de fa.zel-o 
e niio fique provado que ella. o houvesse 
obstado. 

Art. O candidato poi!eràa.pTesentar como 
ftscal em qua.lquer secção do município-a um 
eleitor de qualquer ou.tra. ~o ou p.:~rocrua, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 12+ Pág ina 36 de 44 

168 . . ANNAES DA CA2<H.RA 

sendo m1 secção que :fiscalisar a.purado o seu" 
voto. 

Sala das Commissões. 6 de novembro da 
1896.- Paranhos Montenegro. -F. Lima 
.Duarte. 

·'vão a imprimir os seguintes: 

PROJECTOS 

N. 93 F-189ô 

Emendas do Se».:r.do ao pi·ojccto tlcste anno, 
que fixa a despe;;a do Mini#erio da Guen·a 
pm·a· o exercicio de i897, as quaes fom m 
mantidas ponwus terços de 'VOto$ daq•'eUe 
ramo do Congresso NacionaL . 

,CO.I.UI.IGEND.~ 

Emenda. á rubrica n. 12-Esta.do-maior· 
general: 

Em vez: de-quatro marechaes-:-diga-se: 

Cinco marechaes.soldo 12:000$ 60:000$000 
Tres dit os, gra.tí.llcação 7:200$ 21:600$000 -----

8!:600$000 

Em vez de-oito geolll'aes de divisão
diga-se: 

Nove generaes de divisão,soldo 
9:600$000 •.•.........•.... 

Sete ditos, gratificação 5:400$ 
86:400$000 
37:800$000 

124:200$000 Foi presente á Commissã.o de Orçamento o 
parecer e emei!das do Senado ao projec.to do 
cor:ente anno, que fixa a dtlspe~a. do Minis- Em vez de - 113 generaes de brigada-
terlo da Guerra parao exercício de 1897. diga-se: 

As emendas a esse orçamento feitas por 
a.quelle ramo rio Congresso, t endo sido rejei
tadas por esta Camara., foram alli mantidas 
por dous terços do votos. n<t formare« imen-
W. o 

• _Do _par~cer da Commissã.o de Fioanc-.as, su
Jeito a dehberaçiio do Sena.do, transuda uma 
ce~·ta susceptibilidade que não nos e dado 
de1xar p~ssar sem r~ paro, por não se compa
decerem os conceitos nelle exarados com os 
elevados $entimentos patrioticos de que teem 
dado provas os digo·os membros de tão n. 
lustre Commissão. · · · 

Nem se comprehende que um ramo do Con
ll'resso se melindre, por ter o outro. no ex
ercicio de um direito constitucional, d~libe
rado sobre ~sli.mpto sujeito a seu l>~a111e 
como julgou mab acerta.do. ' 

17 generaes de brig:\da., soldo 
7:2oo . .;;ooo •.•.....•..•••.•. 

Gratificação. 4:440$000 •.•.•.• 
122:400$000 
75:480$000 

197:880$000 

Supp,·im.idas aç gratificaçôes de rlous· ma~ 
recltaes e de dous generaes de di11isão, gue as 
recebem. por aut1·a n•brica, e bem a.ssim as 
verbas r1e soldo e gratificação consignadas na 
rubrica-Extraordinarios-d:J. respectiva ta.
bell.a para, tres o)fficiaes generaes. 

A Camara em sua. sabedoria rejeitou esta. 
emanda., conformando-se com o parecer de 
sua C<lmmissã:o de Orçamento. 

O Senado, entretanto, manteve-a pol' dous 
ter·ços de votos. em vista do douto parecer da. · 
Commissiio de Finanç..'tS. 

O parece~ da Commissã.o de· Finanças do 
Seua.do leva sua analyse niio só ~obre emen- Essa. Commissão, como justificativa de seu 
das sujeitas a deliberação do SP.na-lo, como p!l.receF, diz: 
ta~be~ sobre as que a Camara. em sua sabe- Ma~ ~ nec~~siciad~ dessa al~eracão não é só 
dorlH.JUlgou deve!' adoptar, pela unica. m:;iio .plaus1vel; e mdeclmavel, po1s a emendares
de pen:!er de sanccil.o uma deliberação do tabe!ece disposiç<7o de lei esquecido; e 1Jioladc 
Congre~so, que mais vão convinha alterar ;w prdJlOsta infeli.;;mente acceita pelo p1·ojecto. 
nes~~ sessão, attinente a tal assumpto. (Gr:.titica(;ões aos conselbeiros de guerra). 

Nao obstante. mereceu o parecer sobre ~sl\ Si fosse procedente este couceito da illustre 
emencta, já acceita pela Cawwa, tão arder1ü-s Com missão. a emenda deveria ter sido feita 
conceitos, que julga.mos dever. ~ostentando 0 ~o n. :G - Conselho Supremo Militar - e 
parecer que então r~emos, salientar que 0 nunc:J. <Í. l'Ubrica 12-Esta.do Maior General; 

· lilu~tra.do relator da Commis~iio de Finanças -mas a simples confrontaçiio desse enun
olvldou-se de que, dependendo ,!0 Millisterio ciado com o da emenda em questão, põe em 
do Interior a instrueçã.o publica superior, a evid.enci<t. a confusão emquela.bora.·o illustre 
Escola Polytechnica.. etc., onde se ensina, e douto relator de semelhante parecer. 
entre outras disciplina e.;;colares. em theoria, Assim é que a emenda em quest.ão deter
a astronomia, geo"esia., etc •. a esse minis- mina que sejam-Supprimidasas gratificações 
terio deveria oaher igualmente o estabeleci- de dous marechae.~ e de dous generaes de di
lllEloto de ensino pnttico de taes disciplinas. "i~ao, que a.< recebem por outra. r ubrica (rU·· 

hrica. n. 2). como si se tn.ta.sse de aceumu-
1a.ções de gra.tiftcações. · 
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Nem disso se cogita ; e menos ain<la ele pa.ssa1•ia. a. perceber' a. de 7:201)$; proposta n~ 
elevar gra.tificlcões, como faz crer tal pa- emr•nd:>. 
recer. Parece ser este o eixo da questão,mas que 

Essa f~J.Ita, que no dizer da douta. Commis- dei:x:a. de ter importancia. attendendo-sea qua 
sfio, torna indcclinave~ por '!:ir ~·estabelece,. estes officiaes terão de deixar de figurar nessa 
disposiç:ão de lei esquecida, deixa. de existir rubrica pm· sua idade avançada., em virtude 
pela confissão do proprio illustrado relator, d;J. lei co:npulsora. ficando as~im extinetos 
quando assevera serem taes grati ficações de tacitamente os ext1·aordina1·ios. 
7:200$. pa1•a. os marechaes membros do Su· Por taes considerações, aconselha a Com-
premo Tribunal Militar. nüss.ào a rejei~.üo da emenda do Senado, por 

Si, pois, a illustra.da Commissão de Fi- dous terços, sendo a.ssim mantido o projecto 
nança.s, tão onerada pelos innumeros tra- da. Camara.· 
balhos legislativos de que tão·patrioticamente Insisle 0 Seuado em manter a emenda. i 
se tem occupado, se dignasse ler a. rubrica U rubrica n. 4. 
~~o~:!~s: . orçamenta.rias;· ve1•ia. que ahi se Ao n. 4 _ Directoría. Geral das obras Mi-

litares: 
Dous ministros ma.rechaes e:ffectivos :.. 

7:200$000; Depois das pa.lavrns- Uma linba. de tiro 
Dous ditos- generaes de divisão, idem, e tc., reduzido. na Capital Fedel'al-accrescente-se: 

a 5:400$000 ; e 200:000$ para a.g obra.s do novo hospital em 
T h con;;trucçao em S. Francisco 'S.a'l'ier . 

res marec aes .reformados, idem, idem , a Aco11· ~ .. li.Jamos a reieiçã.o desta emenda, por-7: 200$000 ; . .,.. • 
Um teneote-sreneral reformado, idem,idem, que «nada justificaria. a sua adopção, q u_ando 

Ml> - tanto se apjJella para a. urgente neoosstdade 
a i:2vv,~OOO. · · de diminuir despezas, a.tê mesmo as de natu-

lsto e, encontraria essa mesma grati(teaçao reza reproductiva ». 
devida por lei aos oito officiaes geueraes uo Abundando nestas considerações, a illus
Exercito que fazem parte du Conselho Su- trnda. commis,;ão do Senado. cujo patriotico 
PI·emo Milítb.r, que nos termos do art, 16 da t'lllpenbo de economisar despezas se tem re
lei de .10 de julho de-189:3 devem te->· os •er1ci- velado nas emendas 1eitas aos pro,jectos de 
mentos de suas patente.~ e mais 1XZ;1taqens elo orçnmento sujeitos ao ~eu e:rn.me., emitte con
seNiço cffectivo do. Ex~rcito, como . de!ejo. a ceitos tão . judiciosos que pedimos licença 
douta Commissão· e estã escripto na l'U· para fa.zel-os nossos : 
br~ca li. «Sabe a Com missão de Orçamento, que com 

O facto da tabella. 12 fix:a.r em 12:000~ as effeito. muito se a.ppella para. :L urgente ne
gra.titicações •los ma.recba.esdo gw.(l~o élfectho, ccssídade ue d iminuir despeza.s, e que inr!'!
uão impo1•ta determinaçiw de lhes ser abo- li1.mente, qmttlto mais se enca.recem as vir
nad:t tal gra.tificaç.ão, quan•lo n.lei nã.o o per· turles da. economia. e se demonstra, n deplo
mittir. rtwel situaçã.o do Tllet'ouro, mais se dcs· 

Ao criterio do Poder Executivo cabe man- pende e mai< se aggravam . as responsabili
dar a.bona.l-as qu>mdo em possíveis eventua- d:l.des da. União. :o 
!idades tenha de da1· com missão de commanrto Oet\nte de tfi.o justas con~iderações, a Com-
aos marechaes. missão de Fin:lnc,;a.s aconselhou ao Senado a. 
R~ões de Ol'dem adminisfrativa man•lt\m ~us;tentt\çiíO dcs~ emenda por dous terços de 

que se consigne nos OI\:amento~ verb:k> para votos . . 
taes gratificações. como se tem praticado. l\'1<\g tendo applicacão determinada c ur-

lnstrucções que em taes casos hajam de gente as verba~ · consignadas nesta rubrica, 
ser expedidas, não podem fb::a.r gratificações 111al se comprehende a. inclusão nella. dos di
nem m;ear despczas para· as quaes não t enha zeres ria emeuda. ou não teria execução .essa 
o Congresso decretado vel'ba-. · a.utorisaçã<' por estar o total da verb~• ot•

Não teem, pois,ap!Jlicação ao caso ve1•tentc çad::. disr.ribuid" pot". outras despezas ur
as considerações feitas IJela. Gommbsão de Fi· gc,nt<;~. e ne,te caso s ·ri<i imltil ; ou, estando 
nanças ~obre tal a.ssumpto. consignada e~sa. vet•l.la. ha. ver ia necessid~tle 

Do ePunciad~ do pal'ecer a que nos temos de c1·edilo ,lttpplcmentct.r pari\ a sua e:x:ecuçao, 
ref~rido; resulta _apenas que se preter~dc: a~- . ~ assim burlada estaria. a economia proposta . 
ter ar o quadro effecti v o dos otficiaes generMs p~Ia. commlssão de FinanÇllS. do Sena.do. A 
pol' u ma disposição orçamentaria.: ·. . obra de que se tmta. póde espero.r melhores 

Por este modo de.·appa.receria o quadro tempos. e pol' isso julga. a Commi~são convP.· . 
extraordinario, passando os tres officiaes.ge- n iente ser mantido o voto da Ga.mara., quere
neraes p~ra. o qua.dro efrecth'o,com au;;rnento jeitou tre$ r:c::e-' a emenda. em questão . 
de f,'riÍ.titlcaçã.o, que de 5:400$ ôxado na ta.-
bella. dessa· rob1·iCXl 12. par:1. um ma.rechal, 

Cam11.n. v . VU 
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Não se conformou tão pouco, a illustrada 
Commissão de Finanças, com a rejeição rla 
emenda ~ n. 5-a g:t>atiticaçiio a que tem di, 
reito o mestre de esgrima da. Escola Militar 
é sem prejttizo de etapa» emenila esta que 
a.ugmenta. os vencimentos do mestre de es
grima de uma. das tr<-s escolas militares. 

A Commissão julgu, de seu dever aqui re-
. ·· .Petir o .que já teve a honra de ponderar 

quando aconselhou a rejeição desEu. emenda, 
porCJ,ue « ella envolve uma medida pessoal e 
injusta, por não attingir a todos os mestres de 
esgrima das escolas militares», e nü:o convir, 
nas circum~tancias actuaes, augmentar ven
cimentos, quando a ' tantos funccionarios se 
tem negado esse favor. 

Ao n. 12-Estado-maior general -Em vez 
de quatro ma!'echues, diga-se-cip.co mnre
chaes. 
Soldo, !2:000$ ............... . 
T res di tos-gratificação 7: 200$ 

60:000$000 
21:600$000 
-----
81:tlOO:;iOOO 

Em vez de oito gener.1es de divisão, di
ga.se: 

9 generaes ~ de divisão- soldo 
9:600$ .... -................ 86:400$000 

7 generaes (le divisã.o-grati-
licação 5:400$ .. ;.......... 37:800$000 

12,!;200$000 

Em vez de 16 generaes de brigada-diga-se: 

17 generaes de brigada-soldo 
Ao n. 27 

tuaes. 
- Diversas despezas e even- 7:200$ ....•.........•..... 

G1·atidcação 4:440$ .•.•...••. 
122:400$000 
75:480$000 

Reduza·se a verba it quantia de SOO contos. 
A commissão mantem seu anterior pare

cer, visto tratar-se de reducção de despezas 
que tanto convem ao~ interesses do Thesouro 
e está perfeitamente de accordo com o plano 
economico adaptado :pela Commissã.o. 

Concluindo esta succinta exposição, para 
a. qual pedimos a benevolencia da Gamara, 
nutrimos a convic.;ão de. que os senhm•es 
deputados, tomando na. considera.çiT.o devida 
o parecer exarado sobre cada uma das emen
das cuja rejeição a Commis,ão d~ Orçamento 
acoruellla, deliberarão como mais convier ao 
interesse .publico. 

Sala das Commissões, 9 de novembro de 
.1895.-Joüa Lopes, pre~idente.-Coell•o Cin.
h·a. relator.- Auqa~to Scl)e,·o.-Belism·io de 
So~t::a..-A.ugu~to j)[ontenegro. -Lauro 1llHUer 
-F. P. Mayrink.-Atcinào GHanabarc1. 

Ao n. 4- Dlrectoria Geral das Obras Mili-
. tares- Depois das palavras- uma. linha. de 

tiro reduzido na Capital Federal- a.ccrescen
. te-se:- e 200:000$ para as obras do no'lo 
hospital em construcção em S. Francisco Xa
vier. 

.Ao· n. 5- Instrn~ão :Militar- Accrescen
te-se:'- A grati.ticação a que tem direito o 
mestre de esgrima da E:;;cola :Miiitar ê sem 
prejuizo da. etapa. 

197:880$000 

Supprimida.s as gt·atificações de dous ma
rechaes e tle dous ganeraes de divisão, que 
as recebem por outra rubrica, e bem assim as 
ver·bas de soldo e gratlficacão consignadas mt 
rübric;1- Extraordiuarios - da respectivll 
tabella :par:~ tres o1Iiciaes generaes . 

Ao u. ;Ct- Divel·sas despezas e eventuaes. 
R~lnza-se a. verba á quantia de 800:000$000. 

Ao n. IV-Substituam-se as palavras-Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores
pelas seguintes : - .Ministerio da. Industria, 
Viação e Obras Publicas. 

Senado FederaL 16 de outubro de 1896.
ManoeE Victorino Pe,·ei,.a, presicleQ.te.- Joa
ltim d'O. Catunda, l" secreta.1•io. - Alberto 
Josd Gonçal·~es, 2" secretario.- Joaquim Josd 
Paes da Silca Sc.mnenlo, 3·• secretario.-Raú
lino Julio Adolpl,o liom, 4• secretario. 

1. Secretaria. de Estado e · 
repartições annexas: . 
Reduzida de 13:000$ 
na consignação· desti'" 
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nada a- Materia.l-. 
sendo: naSecretM'io. de 
Estado. m~>nos 2:0QOS 
para expeliiente. me: 

_ nos 4:000$ par(l im
·.. pressão de relatorio, 

etc.; na %partição de 
Ajtidante Geaeral.rne
nos 2:000$ para expe- _ 
tlien te, menos I :000$ 
para acquisição e en
cader-nação de livros, 
etc., menos 2:000$ 
para impressão do Al
manak e ordens · do 
dia ; ria Re:pa.rtír;iio tle 
Qnarte1-1Iestre Gene
ral, menos 1 :800$ para 
expediente, m e n os 
200$ para acquisiQãO 
e encadernação de li-
"Vl'os ••••••••••••••.• 

2. Supremo Tribunal Mili
tar e Auditores (como 
na proposta) ........ . 

3. Contadoria Geml da 
Guerra (como qa. pro-
posta) .............. . 

4. Direetoria Geral das Obras 
Militares. diruinuida. 
di:O 290 :7:?.2.f,500, <L 5\l.- . 
ber: pela reducçiir1 de 
173:621$784 na con
signação destirw.da a 
obras na. Co.pital Fe
deral a peb de 
117:100$716 Di\ de.:;ti
nad;t a obra.s nos Es
udos ; . contemplada 
nesta. verba a quõlntia. 
de 5:000$ para a. con
struccilode uma linha 
de th'O red nzido na. 
Capital Federal. .... 

5. Instrucçii.o mili.tar -
elevada a. ve1•ba. de 
3:285-$ pal'(l p~n-a.
meJlto de seis et:.tpas 
ao instructor deappa
re1bos r1o Collegio :l>fi
lita.r. Redilzidll. : de 
6:000$:pela suppres
são da consignacão 
para premios ao ma
gisterio; de 41JOS na 
consign;tçiio õesti nllda 
an ml>te1·ial da. E:;cola 
Sunel'iOr (,e Guerra, 
e Je 4•1!1$ ,.m igu;>l 
con~~gnf\.~~ã~, 4_tit. F.sc;ol3. · 
Militar da CaiJital Fe-
deral. ... . ... , ... ,., 

218:380$000 

6. Intendencia ( como na 
proposta.) ...•..•...•. 

7. Arsenaes-Reduzida de 
1 :460$ na consigna
ção-Material- para. 
fornecimento de ar
tigos de expediente .• 

8. Deposito de artigos bel
licos (como na pro
posta) •. • : •.....•..... 

9. Laboratorios-Inc1usive 
a installaçi'io dos ap
pa.relhos destinados ao 
Laboratorio Pyrote
choico do Estado- de 
Matto Grosso .•.....• 

10. Iospectoria.Geral doSer
v iço Sanitar\o do 
Exercíto--Reduzidtt de 
10:680$ na consigoa.
ção de,;tinada ao ex:
pediente ......•..... 

11. Ho.;pitaes e enfermariàs 
184:000$000 -Reuuzir1a de 20:000$ 

na consignação-Ma

181 :310~'000 
tel"ial-paro ulensilios, 
correndo por cou ta. 
desta consignacão a 
quantia de 5:000$ 
para o Lrl.bor<\torio d.e 
Bactereo1o:<i(l. do Ser
viço S a n i ta l' i o do 
exercittJ ..... , •....•. 

12. Estado-Maior General 
(como oa propo~ta) •• 

13. Corpos especiáes (idem). 
14. Corpos arregimentados 

(idem) ............ .. 
15. Praças de pret-Red.u

zid<l. de 202:800.~ por 
ser calculada. a verba 
para. 20.000 e . não 

709:277$õ()O pa1'a 22.000 praças .•. 
16. Etapas - Deduzida a 

quantiade l.Oil5:000$ 
pelo mesmo motivo do 
numero anterior ••.• 

L781:604 

17. Farr~amento-Reduzida; 
de . 400:000$ p e lo 
mesmo motivo dos 
numeras anteriores .. 

18. Equipamento e arr.e.ios 
(como 11a pl'oposta.) •. 

19. Armamento (idem) .... 
20. Despezas de corpos e 

quarteis-DedUZ;ida a. 
quantia de 50:000$ na. 
consignação - L u z 
para qua!'teis e esta-
belecimentos milita
res, que a. inda assim 

171 

136:650$000 

2.()17:467$500 

6:000$()00 

203:883$000 

1. 656:888$750 

1.110:410$000 

661:530$000 
2.324:594$500 

13.448:129$750 

5.027:633$700. 

11. 716:500$00:) 

4.900:400$000 

355:462.$000 
213:650$000 
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fica augmentada de 
. 35:000$ •.••.••.•.•.. 

. 21. Companhias militares 
. (comQ Uõ\ proposta) ... 
22. Commisssões militares 

(como na propostaJ ... 
23. C1as5es inactiva.s (idem) 
24. Ajudas de custo (idem}. 
2S·. ·Fnbricas- Augmentada 

d., ~?.O:OOO$p•waamon
. . . tagem da turbiu:J. e 

mais. machinismos já 
a,:quiridos para. a Fa

. brica de Polvora do 
. . Co:s:ipó •••...•.• -•.•• 

·26. Colonia.s militares 
(idem) .............. . 

27. Di.,. e r s as despe2as 
e eventuaes (idem) ... 

28. Bib!iotheca do exercito 

A.~'NAES DA CA.MARA 

:."' j autorisa.ndo o governo ·a a.pplícal·os englo· 
Li75:DOO$OOO baila e iodistinctamente a·os mesmos fins para 

que foram concedidos os refeJ:'idos cre--
730; lOi$9:50 ditos .• 

vr. Ficam restabelecidos os presidias mili
t.,res il.e Santa. Maria •lo .A.raguaya e S. Jose 
dos Ma.rtyrios, no Estado de Goya.z. 

13~:710$000 
2..111 :5J2.t4n 

200:000$000 

158:951$300 

Cama.ra dos Deputados, 19 de setembro de 
i'896. - Al·tlHtr Cezar Rios, 'prr!Sidente.
Ca1tdido r.'le Oli-veira Lins de Vctsconcellos, 
1• secretarío. - Jo/Zo Coelho G. Lísboa, 2• se
cretario. 

N. 105 E-1896 

194:805$777 Ememlaa do Senado ao projecto n. 105 D. 
deste anno, que fixa a despe:;a. rJo l>Iiniste-;io 
da Jiarinha para o exercício de 1.891 940:000$000 

(idem) ..... ·... ....... 11: 109$500 A Comrnissão de Orçamento tendo detida-
29. Obsenratorio Astrono- mente estudado as emendas pelo Senado ag· 

mico do· Rio de Ja- prov:tdn.s a.o orçamento das despezas do 1\Unis-
neiro. Supprimida .a teria da Zlrarinha no exercicio de 1897, é de 
respecti'la verba. parecer que seja,m acceitas pela. ·Ca.mara: ·a. 

L Continua em vigor a a.utorisa.~.ão conce- qu.e eteva ã r30:000$ a verba. destinada á. 
did~ ao governo pelo art. Õ", .a. lV, d<J.!ei compra. ne predios para. as escolas de a.pren
.n. S59,de 30 de dezembro de 1895, para o fim díze:; de Sergipe e Santa Catharina. e a. que 

· de, usando desde jõ. <la.· mesma a.utori.saç':io, m<J.nda fa.zer um dique fiuctua.n te em lagar de 
· fazer no regu.la.mento dos arsenaes as modi- uma rnortona no Arsenal do Lada.l'io. 

iicações que julgar convenieutes,com l'elaç;ão Qua.nw á emenda á rubt·l~ 3-Quartel ge
a.o serviçO, ao pessoal e aos vencimentos neral da marinha.-ma.nda.ndo l'edUzir a gra
deste,não consignados nas ta.bella.s quo acom- tificaçíi.o de 11:148$ pa.t•a c> cllefe do esta.do
:pa.nharam a lei n. !1.40, cie 13 de deze1ubrode rnaiol' general a 8:760$, que pel:'cebe o aju
JB94, pod!'ndo reduzir o numero ,le aprendi- dante·genera.l do exercito. e a que determina 
zes a.rt.itices dos mesmos a.rsen:1.cs e crea.r que as gratiticaçõeg de exercício para os offi
no Labora.torio Pyrotechuico do Gampinho ciaes genera.es, superiores, subalternos e 
uma. companhia de aprendizes artífices pyro· clal!SêS annexa.s <la. armada. seja.m abonadas 
tecllnicos. Nessas modificações não serão de conformid<lde com o decreto n; 946 A. de 
excedidos os recursos da presente lei. para o 1 de novl:lmbro de 1890, reduzidas as verbas 
que J)Odera o governo fazer nas respectivas que contiverem gratífica.ções supm·iorcs ãs 
rubricas as neces,arias transposiçDes de era~ eswoelecídas pelo mesmo •lecreto, pensa a. 
ditos. . commissuo que devem ser separadas da. lei 

' U. Fica o governo n.utori~ado 11 abrir cre- de or(;ll.mento para. serem discutidas coojun-
ditos supplernentares ü.s rubricas 15", 16" e ct.a.mente com a p1·oposta ·do Sr. Tbomaz 
17• deste artigo, p::tro pa-gamento das praças Ca.va.lca.nti, que equipara, na parte em que 
ue prét, et,,pas e fardamento, que excedellem essa equiparação e possível, os vencimentos 
a 20.000. desde que tenha sido preenchido dos officiaes da armada aos do exercito. 
este nurnero. . As instm~ç:ões que baixaram com o refe· 

UI. Fica igualmente o governo ~ a.uto;-isado rido decreto n. 94.6 A, do 1 de n·ovembro de 
a vender o·propl·io nar:iona.! que serve de 1890, estahe1ecem as gratificações que devem 
qua.rtel·ao 4'' batalhâ<:l de artilharia, no E;- perce\ler os oniciaes das ,1iíferentes a.rm~1s ou 

. ta.do do ?ará. applicando o producto nu con- cotpos do exercito; ella.s não sã(), }lorem, 
struccão de um ect.ííido para o mesmo llm. nem podem ser applicadas · ã a:rmada, onrle 

'IV; Fica. transferido para o Miaisterio da serviços especiaes.exigem fnnccionarios que 
Just.íça e. Negocio5 Interiores o Observa.torio l nã.o t. :eem similares nos corpos e na adminís· 

· Astronomico do Rio de Janeiro. tração de terra.. .... . · ··· 
y .. Ficam SllbSi$tín•1o como ereditos espe- Alguns exemplos bastam para. justificar essa. 

. ~iaes os saldos quo se vcritl.:ar~m no fim do , asse!'ç-âo •. . . · ·. . . .. . · · · · 
.corrente exel'cicio, dos Cl"editos conoodid~! A lei .n. 403, de 24 de outubN do corrente 
J?elo~·decreto3 ns. L!l23, de 2.4 de dezembro [ anno, que crea o esta.du-maior do exer~to e a 
·delSB4, e ?~150. de 31 de outubro del895, Intendeucia. Geral d~ Guerra, ainda m~JS des-
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similhantes tornou os cargos de chefe •lo par:• o chefe do esta•Jo-maior g-Gneral a_8:iô0$• 
estado-maior general do exercito e d<~. al·mada. que percebe o ajudante general do ~xercito 
que a emenda do Sena.do equipara em ven- ( art. 85 rla Constituicão). · · 
cimentos; os mestres dos navios de guerra A' rubri~a n. 10- Corpo de Marinheiros 
que teem de'l'eres e attribuições espec1aes Nacionacs- Em vez de 40:000$ para compra 
não correspondem a funcciona.rio algum da (le p1·edio~ para l1S escola$ de a.pr(muiz nas 
força de teJ.Ta ; no exercito os commandos C11pit;1.es do~ Esto.rlos de Sergipe e Santa Ca
de companhias e de corpos são~empre exer- tharina, dig•l-se-50:000$, sendo 40:000$ para . 
cidos por otficiaes _de patentes de capitão, o E:;tado de S<mta Cathal'ína, nug-mentando-se 
tenente-coronel e coronel, quando na al'mada :1. verb<l de 1.742:140$500 a l.iô2:140$500. 
o commando de navio póde ser exercido n.té Ao§ 4" ...., Em vez tle .r.aortooa, diga-se - . 
pelos 2°' tenentes; os quarteis-mestres dos dique fluetuante. 
corpos arregimentados de infantaria e a1•ti- Accresceute-se onde convier : 
lharia ou cavallo.ria são sempre officiaes sub- As gTatilicações de exercício para os officiaes 
alternos, ao mesmo tempo que iguaes !une- gencraes. ~uperiores, subalternos e classes 
ções são desempenhadas nos corpos de infan- d d - b d d 
taría de marinha e marinheiros nacionaes annexas a arma a, serao a ona ttS e con

formidade com o decreto n. 94ô A, de 1 de 
por commissarios de patente de 2" tenente novembro de 1890, reduzidas as ~·erbas que 
ate capitão de fragata. cootiverem gmtiticações superiores ás estabe-

Seria J'ealmente ilifficil si não impossível ao tecidas per este decreto. 
Poder Executivo da.r inteil'O e cabal cumpri-· 
menta a esta disposição. e. ou teria de (l_eixar Senado Federul, 30 de outubro de 1896. - . 
sem vencimentos os commanda.ntes de fioti- 1l1anoet de. Queíro:; iflattoso Rib~iro, pr·esi
lhas, os capitães de portos, os ajudantes e dente. - Joalúm d'O. Catunda, 1> secretario. 
praticantes de macbinistas, como outrqs de - Alóerto Jose Gonça~ves, 2° secretario Joa
que não cogitam aquellas instrucções, ou quimJose Paes da Silva Sarmento, 3° secrtto.
conserva.ria as mesmas gra tiftcações ate rio.-Josc Berna1·do de Mecleiros, 4° secretario. 
agora .abonadas, tra.nsgredíndo. portanto a 
determinação do Congresso_ 

Attendendo ás ponderações feitas pelo Mi· 
nisterio da Marinha nos relatorios que tem 
apresentado ao Sr. Pl'esidente da Republica. 
e consii!ero.ndb a. maximo. import.1.ncia do 
asSumpto, que diz re,;peito a interesses e rli· 
reitos de funcc!onarios que á Nação tcem 
prestado e pt·esta.m os mais relevantes servi· 
ços; que a Ca.mara dos Srs. D.eputa.dos esti~ 
a:íreato o estudo da equiparação de venci
mentos dos officiaes das unas clas.>es mili
tares, qunndo exercerem fi:: ·ções identicas, 
e cooseguintemeute a fixa..,:iio das mesmas 
grotitlca.cocs nos C<'\SOll em que a. equivalenci~\ 
de servicus não se n:i., pensa a Com missão de 
Orça.meoto que rlevem set• rejeitadas a~ dLms 
emendas a que est<i ~e referindo. as quaes 
terão opportuna OCMSiii.o de ser discutidas, 
quando a ·ea.ma.l"& tomar conhectmeuto d•l 
:proiecto do Sr. Thomaz Ca. valc:mti, a que j:i. 
se r~feriu. 

Sala das comm1ssoes, 6 de novembro de 
1896.--.loüo Lopes, preshlente.- Augusto Se
-vero. relator.- Ser;edello Corde.- F. P. 
Mayrinlt.- Lauro M'uller.- Augmto Monte" 
negro.- Belisario de Souza. 

Emenda~ do Se!Uld<J aoprojecto ~. 1.05 D~
de 1.896 

A' rubrica n. 3 - Quartel Geneml da Ma
li.Dha. - Reduza.;.se a gratirl.lla.ção de 11: 148$ 

Projecto da Camara dos Deputados n. 1.05 D, 
·- de 1.896 •. que fixo.·a despe:;a do Monisterio da 

Marinha para o eiercicio de 1.897. · 

O Congresso Nacional decrata : 
Art. 1." o Presidente dn. Republica é au~ 

iorisado a despender pela Reparti çã.o do 
Ministet·io da Marinha, no exercicio de 1897, 
com os serviços desigmldos nas sPguintes 
rubricas, a quantia de 26.855:746$443. -
l. Secreto.ria de Estado -

Como na. proposta do Go-
verno . . . • . . . • .. • . . . . . . . 154: 250$000 

2. Con~~lho Naval- Menos 
4:50\1$ para impressão 
de consultas ..... _ ..•. _ 45:000$000 

3. Quartei General da Ma.-
rinha-'-Como na proposta 69: f\95$000 . 

4. Supremo Tribunal Militar 
-'Menos 2:760$ prove" 
niente tle se haver consi
gnado verba para. um 
membro, contra.-almi
rantfl. na r a z ã. o de 
4:440$ annuaes, em Io
g~.r de 7:200$ para u.m 

.. . almirante..... . ......... 24:240$000 : 
5. Cont,,dcria....;Augmentada. 

d~ 120$, pela. di!ferençà 
· de salariQS a. 3 serventes, 160:570$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 12+ Pág ina4 2 de 44 

17-4 ANNAES DA CA!fllRA 

. ·. 

6. Commissa.ria.do Geral
Como na. proposta •.••.. 

7. Auditoria-como na pro-
posta. .••.•.••....•.•••.. 

• 8. Corpo da Armada e cla~
ses annexas - Menos 
243:200$ por se haver 
consignado verba. sómente 
para 90 1 o• tenentes e 50 
se,<TUndos, retirado o aba· 
timento da tabella ..•... 

9. Corpo de lnt'anteria de 
Marinha.- Como na pro~ 
posta ..••••.••...•.•.... 

10. Corpo de Marinheiros 
Nac.ionaes - Meno s 
360:000$ ,por se haver 
reduzido de 200: 000$ a 
verba para. fardamentos; 
de200:000$ a verba des-

. tinada a. marinheiros e 
aprendizes, e consignados 
40:000$ para. compra. de 
predios para as escolas . 
de aprendizes, nas ca.p~
taes rle Sergipe e Santa 
Catharina .............. . 

11. Companhia de Invalidas 
-Como na proposta ..... 

12. Arsena.es - Diminuída 
de 544:500$ pela suppres· 
são da. verba destinada ã 
officina de torperlos e 
electricidade de Matto
. Grosso e redncção da 
quota para Pll.oooamento 
do pessoal operaria ex
tra.ordinario ; a.ugmen
.tada de 3:280$ pela. con
signação dos vencimentos 
do ama.nuense • escre
vente e continuo do 
Corpo de Engenheiros 
Na.vaes, de accordo com 
a. lei n. 240, de 13 de 
dezembro de l894;dever
ba. para. pa.gamenta. dos 
a.lugueis atr&zadosda. casa 

.. em que mora. o porteiro 
João Manoel dn. Fonseca. e 
I :500$ para pagament o 
do professor de primeiras 
lettras do Arsenal da ca· 

·-·-' -·--· pital. + .......... - ......... . 

13. Capitanias de Portos-
. Augmentach de 3:600$ 
· . .para pagamento aos mes· 

tres, servindo no soccorro 
naval e. praticagem .. do 
porto da. capital ••• ~ •... 

4
43:760$000 

15:550$000 

2.757:060$000 

264: 573~'200 

1. 742: 14Q$5q9 

i7:675$500 

6.011:871$350 

::l41 : 982$000 

14. Melh<:~rament:>, con1'erva· 
ção e baibainent.-, de por
tos-Como na. p1•op~.;r.a. .• 

15. Força Naval- Diminuida 
a verba de 100:000$ pelo 
a ugmen to da.. quantia a 
al1ater-Se pelos claros nos 
quadros de ofiiciaes e pra~ 
ças •..••••••••.•••••••• 

16. Hospitaes-Como na pro-
. posta .................. . 

17. Carta Marítima- Ang
mentada d~ 1 :440$ paro 
um l • pharoleiro no pha
rol das Conchas . no Pa
raná; 840$ para. um 3•) 
dito no pbarol da Pedra. 
Secca·na Parahyba.; 720$ 
para asseio dos edificios 
na. capital e de 20:000$ 
para acquisição de oleos, 
mecbà.s, etc;,etc .•...•.• 

18. Escola Naval-Como na. 
proposta •............•. 

19. Reformados - Meno s 
57: 600$ por h a ver re
vertido a.o quadro activo 
diversos otficia.es ..... .. 

20. Material i!e construcção 
naval - Como na pro-
posta ...........•....... 

21. Etapas-Idem ......... . 
22. Arma.mento-rdem ..... . 
23. Munições rle bocca.-~Ic

nos 303:000$ pelo abati
mento de rações a 2.000 
pra.~.as, inclusive apren-
dizes ................. . 

24. 1\Iunições na.vaes- Como 
na proposta ........... . 

25. Obras-comonaproposta. 
26. Combustivel-ldem ....• 
27. Fretes, tratamento de 

praças, enterros, etc.-
Idam ................... . 

28. Eventuaes-Idem .•••.•• 

100:000$00 

3.379:852$824 

309: 800$800 . 

577:224.$000 

257:5i0$000 

593:705$169 

800:000$000 
. 365$1)00 

lO(): 000$000 

6.998:861$100 

800: 000$000 
210:000~1)00 
500:000$000 

L20:000$000 
3C0:000$000 

§ L o E' o Governo autorisado : 
a) a dar às officinas do Arsenal de Marinha 

da capital organisação de accordo com a~ do 
Arsenal de Guerra., reduzir o quadro elos ope
r-Jrio;;; e:lfeetivos, deixnnrlo n.•.lclidos as respe
ctivas classes, os ope1·a.rios dimíuuirios <lo qua
dro, a.té que po;:;sam no mesmo ~et·. ín,_:lui-lo a 
proporção das vag-as, e coutar á 1ae;:.t1·auça., 
para todos os effeito::;, o tempo de serviço· que 
tiver como operario; . · 

b) a firmar os contracto::; de aluguel de 
casas destinadas ai escohi.s de aprendizes e 
eapitanias de .portos nos Estados.· .atê pelo 
p~azo de ~inco rulnos ; · : c 
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c) a. nomear um foguista lle 1 ~ classe para 
a usina de. gaz do Rio Grande do Sul, correndo 
o pn gamento pela ve~ba - ForÇa naval; 

d; a rever o regularm~nto ~a praticagem 
do porto do Recife, pondo-o de harmonia com 
o regulamento geral tia praticagem. 

§ Z. • Em ca.cta uma das escolas de apren
dizes de 2~ clas~e haverá um medico em com
nilisão, tirado do quadro do Corpo deSaud!l da 
armada. 

§ 3. • As eta\)as elos officiaes da arma.da e 
classes annexas serno calculadas ao mesmo 
preço das dos officiaes do exercito, nas mesmas 
guat•nições. - · 

§ 4.° Ficam subsistindo, como creditas espe· 
ciaes, ·para os mesmos fins pura que forem 
votados, os saldos que se verificarem no tim 
do corrente exercício, dos creditas concedidos 
pelos decretos ns. 140, de 28 de ju11ho de 1893, 
e l.S23, de 24. de dezembro tle 1894 ; appli
cando-se 100:000$ do- cr~clito .pa.ra material 
naval na construcção de uma mortona no Ar
S9Dal de Marinha do Ladario. · 

§ 5. o Os patrões do Arsenal _ de Marinha 
estão sti,jeitos il mesma. organisação e pArce
beriLo os.mesmos vencimentos qu(l os do ArBe
nal de Guerra, marcados na tt\bella 2 da lei 
n. 240, de dezembro de 1894. · 

cama.ra dos Deputados, em 2.9 de setembro 
de 1896. - Arthur Cesar Rias, presidente.
Cczn.cUdo de Oliveira Lins de Vasconcellos, 2° 
secretario. - Jo«o Coelho G. Lisboa, 1 o secre
tario. 

N .. 174- 1895 

Atltorisa o Poder Executi~7~ a ab}·i!· u•n cYe
dito especial de 583:!)12$396 para pagai-
mento do rzue, po1· sentença do Pode~· Jt,di
ciario é a Fo.::ancla Nacio1tal de'Oedora a 
Olmpcmhia Bra;;ileira de Phosphatos de Cal. 

tos e o_itenta e t res contos, quinhentos e 
doze mll tresentos e novent:1. e seis reis 
(.583:51;?$396), para pagamento do que, por 
se11tença do Poder Jwliciario. é il. Fazenda. 
Na.c\ona.t devedora á Comp:\nhia. Brazileira 
de Phospha.to de Cal, fazendo para .isso as 
necessarias operações de· credito; 

Art. 2. o Revogam-se as disposicõas em 
contrario. . 

Sala. das commisslíes, 9 de novembro de 
1896.-Joiio Lopes, pJ.'esidente.-Latwo liQ~
ler, relato[·.-BeUsario de Souza..- Alcindo 
Guanabara. - Coelho Ointra. ·- llfay?·inh.
Augusto Sevc<·o, 

L"\"FO:rtMAÇÕES lJ. QUE SE REFERE O PARECÊ& 
SUPR.A 

Miilisterio da.· I11dustria., Viação e Obras Pü
blicas-Rio de Janeiro, 4 d·e novembro de 
1895-Sr. 1 o secretario da Ca.ma.ra dos Depu~ 
tados. 

Satisfazendo á vo!;Sa; requisição. contida em 
officio de 24 de outubro ultimo, e a que acom· 
pa.nbou o requerimento da Companhia Bra.zi·. 
leira de Phosphato de Gal, que (1evolvo, 
tenho a honra de enviar-vos, por cópia, o 
officio da Procuradoria. Seccional da Republica, 
do qual const<1 que, por accó:rdâo do supremo 
Tribunal Federal, foi a União condemnada a. 
pagar á. referida companhia. os prejuizos, per
das o damnos pot• aquella soJiridos com a re
scisão do seu contl'lLclO-

Saude e fraternidade. - Anionio Otyatl!o 
dos Samos Pi·res. 

Cópia.-N. !JSS-Procm•a.doria Secciona.i da. 
Por sentença que já passou em julgado, e Republic-1.-Districto Feder-c~.l, 2tl de setembro 

contra a. qual nenhum recurso h~ a oppor, de 1806. ·· 
como se v& das informaçues que adiante se 
publicam, prestadas pelo Poder Executivo, Exm.Sr.-Em resposta ao officio sob n.104,. 
foi a União comlemnada a pa.~r ã.. Compa~ que a 5 do cOlTenta dirigiu-me V. Ex., 
nhia Brazileira de Phospha.to de Ci!l a. quan- cumpre-me dizer que· por accõrdão do su
tia de quinhentos e .oitenta e tres contos premo Tribunal Federal de 9 de setembro de 
quinhentos e doze mil'tresentos e novent~ e 1893 foi a União condemna.da apagar â Com
seis .réis (583:512$396), por prejuizo.s, perda.s e panhia. Brazileira de Phospbato de Cal. os 
damnosprovententesderescisão de contracto. prejuízos. :perdas e da.mnos :por aquella. sof-

Assim sendo, e tendo a. referida Companhia Fridos com a resci8ã.o de seu contracto. Em 
requerido pagamento do que a União lhe e execuÇão do accórdã<i citado. a. companhia. 
dP-vedora., a commissão de Orçamento, con~ exequente o.lfereceu no ,juizo ~(>ccional de:.i.e 
fot'mando·se rom a sentença do poder com- districto os artigos de H(luida.ção qtie cor-. 
petenie, . offerece á consideração úa Camara reram todos os seus termos regulares. sendo. 
dos Deputados. o • seguinte. projecto de lei. : afinal c.ondemnada. . a. fazenda. ao· paga.menti) 

da qua.ntia.liquid:l.da de quinhentos e oitenta. . 
. O Congresso ~acionai-decreta. : e tres conto e quinhentos e doze mil tresentos 
·Art.· l. <> Ficà o Poder E:tecutivo autori- e noventa. e seis l'eis (583:512$396) por sen

~ado a abrir um eredito especial de quinhen~ tença do respectivo Dr~ juiZ;; proferida. em 15 
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de julho do corrente anno; sentBnç.'l. qne jã 
.. :passou em julgado e contra a q_ua.l nenhum 
_ recurso lia a oppor. Vae demorada a pre:;en
. te resposta pelo til.cto de só ho.utem ter o 
· a~broga.do da companhia alludida 'entregüe 
em .. ca.rtorio os autos f!a mencionaria. e.x
~çução, autos que eu tinb:J. nec~sidade de 
consultar para responder ao officio de V. Ex. 

. -Ao -Exmo. Sr.D<. Antonio Olyntho da~ San
. tos Pires. dignissimo Ministro da Industria.

Esme,·aW.ino'OZympío de To:-res Band~i,·a. 

O Sl"". Presidente- Nãp havendo 
_ mai.s nád3. a trata-r-se. designo para amanhã 

·a seguinte ord~m do dia.: 

2·· discussão do projecto n. 119, de 1896, 
concedendo isençfio Ms direitos de importa
çiTo e expediente para todos os macliinísmos, 
app:n·elhos, canos de ferro e mais ma.teriaes 
destinados as obras da Companhia. das Aguas 
(1e S. Luiz do Ma.ranhão; . -

Contínuaç;üo dil. 2" discussão do projecto n. 
142, de 11'>0u, autoris:•ndo o Governo a reor
ganis;lt' diversos estabelecimentos militares 
de ensino, com o voto em ·8eparado do Sr, 
Thomaz C:J.va1ca.nti, (art. 4" e seguintes); 

3" dbcu:s~ão do p1·ojecto n. 37 B, de.l896, 
redacção para 3" (1 i.Scussão do p1 ojecto n .37 A, 
deste anno, que dispenstt· a arqueação a.os 
navios á. vela ou a. vapor,- que dem~ndarem 
os portos habilitados da 1\epublica com carre

Votação il:ts seguintes materías: ~ta.mento total .-tas matarias indicadas no ·al.'t. 
Do parecer n. 125 D, tle 1896, sobre :1.S 496 d.t l•lm;a. Consof.idação da.- Leis da.s .1l(wi-

emendas o:ITet•ecidas na 3" discussão dd pro.:. degas. ·. · . 
jecto n. 125 B, que orça a Receita. Gera.l da 3• discussão do projeeto n. 138, de 1896, 
Republica, para o exercicio de 1897 (discussão a.utorisamlo o Go"!:erno.,a. reorganisar a Es
.unica); cola Naval, lazend(f ·no. respectivo regula~ 

Do projecto n. 140 J. de 18~6, reda.cção pa.l'a mento as altera~ües que a este vão annexas; 
.. nova discussáo do additi_vo destacado <'o . _3' discti.!'sri.o do projecto n. 113, àe 1896, 

il autoris:~ndo o Poder ExecUtivo a. pagar ao 
. . . projecton. 140 o,. este anno, despeza do Mi- t~nPnte reformado do exercito José Severo 
7~ nisterio da Industl~ia~ Viação e Obra') PuliiJcas Fialho 0 soldo de -sua t·eforma desde a datC;t 
;:_; .. -~.. para·· o ·exercicio·de 1897~ autorisando o og- em que deixou 'de recebel~o. 

ve1•no a adquirir. por preço não excedente ao 1• discussfto do projecw n. 288 A, de 1895, 
,.;=.-~ _ : custo, a Estrada de Ferro. Melho1 amemos do determinando que fiquem addídos ao magis
;·.,~··= :.- ··Brazil; . terio do OJUegio ~Iílitar, com. os vencimen
.. _ . Do '()rojecto n. 169 A. de 1896, autori&mdo tos que percebiam, os professores cath<'drati~ 

o governo a ab1•ír os credítos necessarios cos uomeadus ou elevados a essa categoria 
~~-,::~-~ para. da.!· execução à lei que.orga.nisou.o Tri- por decretos de 30 de setembro de-1894, com 
1 ,_. . bunal de Contas (2" discussão). voto em separado ; 

· Discussão unica do :projecto n. 105 E, de ·t• discussii.o do projecto n. 165 A, de 1896, 
, . ·JS96,emen<las do Senado ao projecto n.I05 D, autorisando o Govel'no a abrir os necessarios 
•... .deste anno, lixando a. despeza do Mlui~terio creditos para. occorrer ao ·pagámento da.s 
:.~·- : .:. da :Marinha para o exercíCio d~ 1897~ i!.espesas feitas, na· Capital Federal, com os 

Discussão unica do projecto n. 93 F, de funer;1es do maestro Carlos Gomes ; · ; .;.:. ·_ . -- 1896, emendas do Sena.do ao projecto deste l• discussão 1lo }Jrojecto n. 74, de 1896, au-
~=-~-M. " anno, .fixando a._ despeza do :!\-i i.nisterio da torisando o Governo a conceder ao cidadão 

Guel'J-a ps.ra o exeroiciO de ISU7, as quri.es Alberto Cysneiro. p~lo prazo de. 25 annos, 
for·a.ro mantid<1s por dous terços de votos permissão pa~a. estabelecer no porto elo Rio 

, . -- daquelle ramo do Congress0 Na.cional ; de Janeiro depo:;itos .:lluctua.ntes de carvão de 
f:c··:-: . 2• discussão ào projecto n. 1!8, de 1896, pedra, sob as condições_ que estabelece;. 
:,;-c-. _ :autorisando o Gov~roo a. abrir o ct·edito ne- J Discussão unica. do parecer n. 62, de 1896, 
'i ',. -sessario para pagamento dos honorarios do . opínando que ao Poder Executivo ,mcumbe 
·::_:_":. cabo de vo1untarios da patt•ia Manoel Mariuho ! ajuizar do dit'eíto que assiste a.o bacharel Hen-
:<:· da. Rocba desde 1873 a 1894, releva.d,a a pre-1 rique Martins, sub-secretario da Fac\lldade 
·.· ' scripcão em que incorreu; ! de Direito do Recife, que pede o pag-ilment_o 

;·-·'. ,. . 2a· discussão do pro,iecto n. 60 A, de 1896, ! da gratific:~.ç;ão que deixou de receber, e soh-
~·:.:_·> · <concedendo aos fuucciouarios puhlicos Jo:sé : citar o necessari.o credito, si for c3.:'o disso; 
. .,,, ~-Marcos. Inglez de Souza e Sa.muel .José Pereira. I Discussão unica do projecto n. 152 A, de 
: .. : - > ~ d~s Neves.a.utori~acão para Iun~arem na Ca~ [ 1896, ~oncedendo seis mezes de ~icen~~. col!l 
·(:;_, . _p1ta~ Federal um banco _denomtna~o cBa~co i ordenano. ao Dr. Fernando Lu1z Qsol'lO, ml
·_,-;:·. -Auxll,ar ·dos Servidores da Naç<LO», CUJOS \.mstro do·suprerno Tr1buna.lFederal; 
õ.>, __ estattitos.serão reg~llados _pela lei_ vfgeo.te • Discussão unica do.-projecto n. · -168,- de · 
~_.·"-_.-_._-,_~· '_·_:_·_-aa.s_ ·_5o-c-iedades_ anon-yg~r.s _e -d~-- outr_ as provi-~1896, a_ utorisando o ·oo-vern--o. ~- . c_ on_ c-eder ~D
'?~' · - . dencias com pareceres das Commissões de Dr. Hila.rio Soa.l.'es de Gouve1a·, lente_ de :ch-
~ t;;. \ .. Cobstituição; Legislação e Justiça e de Fa.· nica óphtalmologica. da Faculdade- de 'MeO:e-
~:r,::~.~.-:r.énda. e-Iudusti·ias ; ·. . . cina. do Rio de Ja.uoiro, um t\ILD<i de licença. 
~~!.?>-- ~ •• ' o o " O o • • o M : • O O o 
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sem vencimentos, para. tra.tar de sua ~aude Castro; Gustavo Godoy, }.<Ioreira da Silva, 
onde lhe convier. · - · · · Paullno Ga.rlos, Francisco Glicerio, Furtado, 

Discussãounica. do projecto n. 164, de 1896, ·Qvidio Abrantes, Urba.no de Gouveia, Xavier 
o.utorisando o Gove1·uo a conceder um anno do Valle, Luiz Adolpho, Lamenha ·Lins, Al· 
de licença, sem vencimentos, a Felippe dé meida Torres, Lauro Müller, Paula. Ramos, 
Yasconcello~ Duarte, 4? esc1•ipturo.rro da AI- FrJ.ncisco Tolentino, Emílio Blum, Mar()al 
fandega do Maranhão, pura tratar ele seus Escobal', Pereira d.'\ Costa, Rivada.via Corrêa, 
interesses particulares; Pinte da Rocha, Vespasiano de Albu-que1•que 

e Pedro Moacyr , -
2"- disc1.!ssãO do projecto n. 24, de 1800, 

autoris:wdo o Governo a manrlar p~-a1• pela Abre-se a sessão. 
verba-Exercícios findos-ao 3• es:!ri}Jturario E' Lida e sem debate approvada. a acta da. 
dn. Repartição Geral dos Correios, Jose Fran- s~ão antecedente. 
cisco Rodrigues, os vencimentos que deixou 
de perceber de 29 de a..,"'Dsto de 1894 a 28 de 
junho de 1895 . 

Levanta-se a sessão às 4 hOl'l\S e 30 tlli.
nutõs. 

1~6" SESSÃO EM: 10 DE NOVE~mao DE 1896 

Prll$ir:lencia dos Srs. Artktw Rios (prosiden,e) 
e JuUo .Santos (.2° 'llice-presídente) · -

Ao meio-dht e 45 minutos procede-se á 
chamada., à qual respondem os Srs. Artbui· 
Rios, Lins de Vasconcellos, Coelho Lisboa. 
Tavares de Lna, Alencar Guimarã~,Gabriel 
Sa.lga.do, Ma. tia. Bacella.r, Eneas Ma.rtins, Au
gusto Montenegro, Tbeotonio de Brito, Bricio 
Filho, Viveiros, Anisio de Abreu, Nogueira 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presldenre- Não ha.Yendo 
numero legal para. se proceder ás votações 
das matarias indicadas na ordem do dia, pas
sa~se á materia em discussão. 

E' annmicia.dn a discussão unica. do pro
jacto n. 105 E, de 1896, emenda do Senado 
ao projecto n. l 05 D, deste anno, fixando a · 
des;peza do Ministerio da Marillha para o ex· 
erc1cio de 1897. . 

· Ninguem pedindo a palavra.; ê encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' a.nnnnciada a discussão unica do pro· · 
,jecto n. 931<'; de 1896, emenda.s do Senado a<! 
prnjecto deste anno, fixando a. despeza. do 
Ministerio da. G-uerra pa.-ra.- o exercício de 
IB9i, as quaes foram ma.ntidas por dou.s ter· · 
ço:; de votos daquell~ ramo do Congresso · 
Nacional. · 

Parana.gu.í., Frederico Borges, Thomaz·Ga.val- Ninguem pedindo a pala.Vl'3., é encerrada a 
canti, llde!onso Lima, João Lopes, Helvecio discussão 8 adiada a votação. _ 
l-fonte, Augusto Severo, Pedro Velho, Silva 
Mariz, Trindade. Tolentino de Carvalho, Mar- São successivamente sem debate encerra· 
tins Junior,.Pereira de t.yra., Gaspar Drum.- dos em se,.<TUnda discussão os artigos do pro· 
mond, Coelho Cintl'<l., Lui~ de Andrade, jecto n. 118 de 1896, autorisaodo o go
Herculano Bandeira, Araujo Gões, Rocha Ca.· verno a abril' o credito neoessa.rio para. paga.. 
valcanti, Octavia.no Loureiro, Gouveia. Lima., mento dos honorarios do cabo de voluntarios 
Za.ma.; Santos Pereira., Neiva., Milton, Fran- da patria. .Manoel Marinho da Rocha., desde 
cisco sodre. Tosta.. Manoel Caetano, Eduardo 1873 a. 1894, releYaila. a :prescripção . em que 
Ramos, Vergue de Abreu, .R.odxigues Lima, Incorreu, cuja votação fica. adiada.. · . _ 
Tolentino do!õ Santos, Paranhos Montenegro, E' a.nnunciada. a segunda. discussão do pro· 
Torquato Moreira. Antonio de Siqueira, Ser- jecto n . 60 A, de 1896, concedendo aos· func
zedello Corrêa, Fmnça Carvalho, Alcindo oiona.rios publicos José Marcos Ingle~ de 
Guanabara, Timotheo da Costa, Americo de Souza e Samuel José Pereira. das Neves a.uto
Mattos. Silva castro, Nilo Peça.nha, Agosti- risaçiio para fundarem na Capital Fe·~eraJ , 
nbo Vidal, Barros Ft•a.nco Junior. Porciun- um banco denominado «Banco Auxiliar dos 
cuia, Urbano Marcondes, Ma.yrink., Almeida Servidores da Naçi'i.o )), cujos estatutos sel"áo 
Gomes. ca.mpolina., Lima. Duarte, João Luiz, regulados pela lei vigente das sociedades anO
Carvalho Mourão, Chagas Loba to,_ .Joil-0 Pe- nymas e dá outras providencias, com pàr~.' _ 
nido, Gonçalves H.amos, Ferraz JuDlor, Fortes cere!i das Commissões de Constituição, Leg;.s~ -: ·
.Junqueira., Francisco Vei!,.-a,_Aiva.ro ~ote!hO~ !Ação e Jnstica, e de Fazenda e Iodustrias. . · 
OctaViano de ·Bl'ito, C~pertmo- de S.HJ.ue•ra..- · .. São -succeSsivaniente sem -d.eba.té ené(..rN;~'--, 
Rodolpho Abreu,~ralZO Ca.vn.lcantl,Garl?s dososarts.l•,2o,SO·e .4•~-: .- - . - .. 
da.s Chagas, Lama.rtine, Costa Machado, Lwz __ _ .- . _ . __ -:. -- . . - - --. -
Flaquer, Casimiro da Rocba., Domi.n.BOes -da Entr& aro dl5Qllt!l!ão.o-art. 'õ:J'• ·-- ·- -. ----._,;_ ·.:.., 
~ v,vn · ~ 
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E' lida., ~.poia.da e posta. conjunctamente em 
discussão a seguinte · 

EMENDA. 

ça.lves Maie., Menezes Prado, Cleto Nunes 
Ga~dino Lo~eto. Euzebio de Queiroz, Alfredo: 
Elhs, Dommgos de Moraes. Costa. Junior, 
Bueno de Andrada, · P a.dua. Sa.lles "Vieira de 
Moraes, Brazilio da Luz e Mart!ns' costa. 

No art. 5•--depois da. pala.vr3. bombeh'QS- O Sr; Presidente- iia.vendo nu· 
a.ccrescente-se-<Js empreg;~dos estaduaes, os mero legal, vae-se proceder ás votações das 
professores e demo.is empregados munici- materias indicadas na ordem do dia. 

Ao projecto n. 60 A, de l SOG. 

pa.es, os pensionistas da. Naçã.o e os de qual- São . tiUC~essivamente sem debate appro-
quer ttssocia.çã.o civil ou militar. . va.das as Redacções rlnaes dos additivos 140 E 

Sala das sessões. 10 de novembro de 1896. 140 F, 140 G e· I40 I, de 1895, para. serem en: 
. ·· -Ti?lwtheo da Costa. · · · via~as an Sen.ado. . . 

. ,- . . _Sao success1va.mente "Postos a. votos e re-
. Nmg!lem pe~lndo o pala!ra, e encerrada a. Jeltados os seguintes requerimentos: 

... d1scussa.o e Miada. a vota.çao. , . . . _ . . • . Do Sr. Leanel Filho. p91lmdo p!n•a que seja. 
. São snccesSlva~ente ~em de~w encerra- dado p~ ordem do dia o projecto n. 163, 
~os em segunda d1scussa.o os art1g9s d~ pro- deste anno, e independente do pa1•ecer da. 
J~tç n. ll9,,de 1896, 20ucedendo 1sença.o dos oommissiio. 
d1re1tos ·de tmport~.a.o e expediente para · , . . 
todoso> ma.chinismos, appa.relbos, canos·de Do Sr. Ma.tt.1. Bacell3:r, pe_rundo .que seJa 
ferro e mais materi:J.es destinados ivJ obras dado para. ord~m. do d1;~. ~· . mdepende?te de 
da. Companhia da.s Aguas de s. Luiz ao·Ma.- ~arecer, o_proJeCLO de let mterpreta.t1vo da. 

· ranhã.o, ftoo.ndo adiada a votação. . . co~pu!sor1a. . . _ 
Comparecem mais os srs. Garlos de No- E _a.nnunc1ada a votaça.o ~o projecto 

vaes, Hollanda. de Lima, Luiz Domin ues n. 125 ~. de 1896, . orça.!l~o a. rece!.ta gemi da. 
... Costa.Rodrigues;. Chl•istino Cruz. Pires gFer~ Repub!IC.I para o exerclClO de 189,. 

reíra., José Bevilaqua, José Mariano, Barbosa E' annunoia.da. a votação da emenda do sr·. 
:Lima, Medeiros e Albuquerque, Miguel Per- Rodol.~ho A.b~eu, estabelecendo a taxa. de 
nambuoo, .ca.rios .Jorge, Clement ino do Monte~ ]40 re1s por k1lo de kerosene. 
Paula. Guimarães, Leov-igildo Filgueiras, José 
lgnacio, Flavio de Araujo, Oscar Godoy, Be
li.s&rio de Souza, El'ico Coelho, Fonsec.1. Por
tella, Ernesto Brazilio, Julio Santos, Paulino 
de Souza Junior, Luiz Det~i. Almeida No· 
gueil•a., Adolpho Gordo, Edmundo da. Fon-

. seca, Cincina.to Braga., Cara.ciolo, Fonseca 
Guimarães e cassia.no do Nascimento. 
. Deixam de co~pàrecer com causa. parti

. C1pada. os Srs. Sá Peixoto, Gustavo Yéras, 
.. Eduardo de Berrêdo, Torres Portugal, Pedro 

' Borges, Francisco Beue-volo; Francisco Gurgel 
Cbatea.ubriand, Arthur- Orlando, Arminlo Ta: 
va.res, Marcionilo Lins, Cornelio da. Fonseca, 
Fernandes Lima., Olympio de Campos, Ge
miníano Bra.zil, Augusto de Freitas, Arls
tides · de Queiroz, Sebastião Landnlpho, Mar
coliDo Moura, Atba.yde Junior, Ponce de 
Leon, Landtilpho de Magalhães, "Vaz de Mello, 
Monteiro de Barros, Leonel Filho, La.mou
nier Godofredo, Ribeiro de Almeida, Ferreira 
P!J'es, · Vallada.res, Tbeotonio de Ma..,<Tll.lhães., 
1'1nto da Fox;.seca, Matta Machado, Manoel 

. Fulgencio, Simão. dil. Cunha~ Olega.rio Ma
ciel, Lindolpho Caetano; Francisco de·Ba.rros, 

· Olivma Braga., Cesa.rio Motta, Alberto Salles, 
• . Hermen~ildo de Monas. Alves de CaStro, 
:· · . ~ó:~inh~iro, Ap~ricio · Mariense, . "Vi:
: · · ctormo Monteiro, Aureliano BarbOsa. e l<'r&n-
.. · cisco Alencastro~ E ·sem cansa os Srs ~ Lima 

·.· ' Bacuty, Cunha. Lima., ~urenco .de sa.,· aon-

O Sr. Nilo Peçanha á>ela o1·dem) 
apenas no intuito de · simpliticar o tr.~bal!lo 
pediria. ·a Mesa que consultasse á Camara. n~ 
sentiria _de conceder preferencia à emenda 
suppress1va que o orador teve occasião de 
apresentar e ref~rente ao imposto sobre o 
:s:a.rque, sobre o S..'tl, sobre o keroseoe e sobre 
a reducç-so· dos 30 •;. sobre os cerea.es, e, no 
caso ~e ~r CJ?Ucedida a. prefel'eocla, que a 
votaçao seJa feita por partes . 

Con~ultad~, ·a Camara não concede a pre· 
fereneta ped1da. . . · 

Em seguida é posta. a. votos e rejeitada a 
emendo. do Sr. Rôdolpho Abreu. . 

E'. !JOsta. a. .votos e a pprovada a seguinte 
emenda do Sr . João Lopes:· · 

Art. 1. • Os artigos de que trata o n. 9-
c~asse 2."- e .530, classe 16 da t arifa (cllJ.péos 
s•mple_:; de qualquer mnteria, paro homens) 
pagarao a mesma taxa de 6$300. . . 

Supprima.m-se as . nota.s 1" e 57 da t;~
rifa., que concedem abatimento p:\1'3. cba péos 
de pello, de lebre e de lã, abatidos e por 
fular . · · 

E ' ta~ba;n apJlrovada a. seguinte emenda 
da comnu:ssao de orçamento: . · ·. 
· ·. Os artigos de ,qúe· tl'i.~ta. o :ti. 9, ela....;;; e. 2>: e . 
530, classe 16_", ellapéos sim'Ples do: feltro-lã., · 
pello de lebre. lontra · e castor, pngnrão lt . 
mesma. t~xa de 6$300. - · ·. 
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E' posta n votos e approvada a seguinte t:i'ç.'i.o pa:ra o estrangeiro de mercaborins de 
emenda do Sr. Bricío Filllo: . · prvducção do Districto Federal. 

1 ... Fica reduzida. a 3$ por kilo a taxa dos E' tambem approvilih a sub-emenda da -
Yinhos medicinues, xaropes medicinaes, eli- Commissão do O:•ça,mento, ~u~primindo à · 
xires _ e licores medicinaes e quaesquer 8olu- emenda do Sr. Francisco Veiga as palavras: 
ções medícinaes; ·P!Lra o estrangeiro. 

2.a As pastilhas comprimidas pagar[io lJOr E' post.'l. a votos e approvada a seguinte 
ki!o a taxa de 30$ e as dem-ds pastilhas pa- emenda. do Sr. Americo !le Matto>: 
garão menos 50 °/0 do que pagam actual- ,Ao 11 , do art. 1o- Accrescente-se:-Da.s 
mente; · - byclcletes que pllgar-;Io sómente 10 "/o do seu 

3. " Fica reduzida a 50 •f. a. ta::s:a das pastas valor. · · 
peitoraes ou medicioaes ; · E' postt~- a votos e rejeitada a emenda do 

4. ' As capsulas medicinaes, as perolas e os s1•• Francisco Veiga, no art. 1• depois do 
confeitos medicinaes ·-pagarào 15$ por kilo ; n. 4.. . . . 

5." -As · capsulas, bolos, gr:mulos e. grlo~ E' posta: a. votos e a.pprovada a Eeguinte 
medicinaes pagar-lo 25$ por kilo ; emenda do Sr. Serzedello COrrêa: -- -

ô · • Fica. reduzida. a 50 • /a a t:u:a. dos sabües Substitua-se o art. 546 da ta ri (a. e a not•~ 
medicinaes ; _ · -

Pagarão ineno~ 50 •;. os seguintes medi· 58 pelo saguinte:- Pa.unos; casemira.s ecassi· 
camentos : a lca.!o1des e seus saes. assucar de net:LS de la pura ou com mescla. de seda, em
leite, arseniatos; açafr-ão - do .Oriente, bis- bora tenbam .. ourellas de algod..-i.o, pesando. 
mutho e seus s~::es, bromuretos, calomelanos, por metro quadrado: · -
chlorureto mercurio (sublimn.do corrosivo), 1• Até 500 gra.mmas...... 10$500 [>Ol' kilo 
chloroformio, digitalina, etheres. eitractos Mais de·soo gra.mmas.. 5~00 » · 
seccos, ergotina, iodo, ioduretos iodol, 2• Pannos, _ ca:;emiras e · 
iodoformio, icllthyol, _kermes mineraÍ, Iacto- cassinetas de lii. e algo-
phos[>bato de cal, pepsina., pancreatina., qo.i- dão, pesando llDr metro 
nino e todos os seus saes (inclusive a solução quadrado até 400 gram-
de Erba) e a vaselioa. mas.................. 6$000 » 

E' postn. a votos: e ap1)i•ovada. a s~guinte Mais de 400 graminas.. 3$000 · > 
emenda do Sr. Augusto Montenegro : São consideradas prejudicadas as emendas 

Ao §-l• do art. 1•; dos srs.-Rodolpho Abreu e Mayrink. 
. E' posta a votos e approvada s. seguinte 

Onde se diz- da. cerveja estrangeira. qne emenda da Commissão de Orçan1ento, sub
pagarâ. 1$200 por. kilo- diga~se : . que pa· sti tutiva da que foi otrerecida pelo Sr. Rodol
gará 1$ por kilo, incluída ne~sa. taxa ;\ do pho Abreu.-
vasilhame. 31!- d' <>=no 

São -successivamente postas a. votos e re· Onde se d iz ~ Jga-se ""'--vv · Onde se diz 4$. diga-se 4$500. 
jeitadas as emendas : Onde se diz 50$, diga-se 60.$000. -

Do Sr. Alcindo Guanab_ara. supprimindo o E' considerada. prejudicada a emenda. do 
para.graphq relativo ao imposto·sobre_ferro ; Sr~ R.odolpho Abreu. _ --

Supprimindo o paragrapbo · qoe manda co· . E' posta a votos e a.pprovada a seguinte 
br ;J.r _ sobre os vinhos artiôciaes o dobro tia emenda do Sr. Rodolpho Abreu: 
·taxá cobrada aos naturaes etc.; · Onde convier - Do fto branco ou crü. que 

E a. que supprime o pa.ragrapho qus mnnda p3.gil.r& '350 réis o kilo, e do tinto, que }la-
cobrar 2.$500 por kilo de art~ractos de fel'ro gará. 450 réis . . .. 
batido e esmalt.a.do. São successivamente postas a votos e regei· 

Sãosuccessivnmente postasavotos eappro· tadas as emendas .do Sr-.• _:\_ uQ'usto I\1onte. 
vadas ·os· emendas· da Commissão de Orça· ~ 
mento, reduzind<• a 80 réis a tl\.."i:a sobre .o negro á pag. G do impresso n. 125 D. 
i'e1·ro em barm ou verguinha e rcduzinclo. a · . E' posta a votos e approvada a emenda da 
2$ a tn.'l:a sobre artefactos de ferro esmaltado_ Commissão de Ot•çamento, reduzindo a 2.$200 
e batido. · ----_ a· taxa sobre correias. 

E' _ posta. a -votos e rejeitada n. emenda elo · São successh·amente postas a.· votos e r~jei- : 
Sr . . Fr~qcisco Veiga. ao t~rt. 1' depois do tã.das as emendas dos-Srs. Pinto d•t Rochll. · . 
n. 7~ - - - _ e ori~ros, Alva.ro J39telho eoutro sobre o ~1. : .. · 

E' posta a votas e· approvada., salva a sub- , E' -aonuuciada , a votação · da. segu1nte ·: 
emendá ' da- commissão de Orçamento, a se- emend(l._do Sr~ SerzedelloG.>rrêa-: .. · · 

. guinte ·emenda. do sr·: Francisco Veiga: _.No n~ 22tditirifo.:-"Ae~resceote-Se-cllro-
Ao · 1~: s ·-do · m~~m~ a.~t. j o :... .Redija-se mato do fiuor, que pagara o mesmo que o 

assim' : DireitoS de 2_ e 2 !4 :%- ·sObr~ _ a exp~r- chromato de potaS>~io:- • . · --
. . ~ . 

•4 •• • • • • : . · .·. 

. , . _, . 
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O Sr. Serzedello Oorrêa- proc~o de arrecadação do imposto de 
Essa. emenda esta -publicalla erradamente no preparados do fumo de producçã.o nacional. 
impresso distribuido. Onde se lê-cbromato de Ha pol·ém outra emenda assignada. por va.

_:fluor-deve ler-se -fluor cllromo- couforme rios Srs. · del?utados que manda supprimir 
~stá no original. Trata-se de um preparado as taxas relativas ao preparadora do fumo. 
de uso nas tinturarias de preço muito baixo. Comprehende-se que logicam.ente a Camara. 
Eu não sou porém responsavel pelos erros não deve ·votar o processo de arrecadação 

·'de iril.pressão~ · . · antes de resolver' sobre se deve ou não est:l.- · 
Em seguida é posta. a votos e approvada a belecer o imposto. 

emenda do Sr. Serzedello Corrêa. Portanto, pede preferencia. e que se sub-
E'. a.nnunciada. a votação da seguinte metta ã. apreciação da Camara. a emimda. que 

emenda: ·manda supp1·imir o imposto, mesmo porque 
'Dos Srs. Timotheo da Costa, Lins de vas- ha outras emendas assigoa.das pelos mesmos 

co~cellos e outros: deputados q_ue declaram que votarão pela 
fórma de arrecadaçii:o proposta pela com-

Supprima-se do n. 1 do art. 1 o o imposto missão, si por ventura as ta-x.a.s de fumo não 
de 15$ po1" cabeça de gado introduzido pelos forem rejeitadas. 
portos da. R.epublica. O Sr. Pr-esidente- Vou submetter 
· O Sr. Fra.n~ Carvàlho (pela a votos o requerimento do nobre deputado. 
ordem) requer votação uomina.l. Consultada., a Camara., concede a prefencia 

Consultada, a Camara .não approva o re- pedida. 
querimento para a votação nominal. .Em seguida é lJOSta a -votos e rejeitada a 

Em sel<>uida ê pOsta. ·a votos e a.pprovada a emenda do Sr. Tosta e outros ao n. 40. 
emenda 'àos Srs. Tiiiiotheo qa COsta, Lins de E' posta a votos e a-pprovada a seguinte 
Vasconcellos e outros. emenda sub.stitutivl.', da que foi oft'erecida pelo 

E' considerada prejudicada .a. emenda do Sr. Julio Santos! 
Sr. José lvlariano, sobre o gado import~ldo. A reducção da taxa de 200 réis para 100 

E' posta a votos e rejeitada a. emenda do é" b d 1?- · d ·ta ã 
Sr. Neiva, mantendo o imposto de 500 réis r 15• 50 re as e n. ~' P0 e ser accei 'n o 

porque seja exaggerada ou forte, mas porque, 
:por kUogramma, sobre papel para cigarros. sendo .o imposto actual de 400 réis, _póde-se 

E' posta a votos e approvada a seguinte acceitar a· taxa· de 100 réis. 
emenda da Commissão de Orçamento, substi- São coo8ideradas prej ndicadas as emendas 

·. tutiva da que foi oft'erecida pelo Sr · Gemi- do sr. Julio Santos e o. do Sr. Tosta, sobre a 
niano Brazil; arrecadação do fumo por meio de-lançamento, 

Que os oleos do art. 156, quando de ri- a. do Sr. Josê Mariano ao n. 40 e a do Sr. 
eino, mamollO, castor ou palma, christi, pa- Pauliuo de Souza Junior ãs rubricas ns. 40 
guem, quando em vaálhame, gar_rafa ou e 41. 
vidro, . mai.s a taxa do me~o;o vasilhame ; São successivamente postas a votos e rej~i

. quando em capsulas, em cau:mbasde papel- tadas as emendas do Sr. José Mariano sobre 
lão, o peso bruto. . as bebidas alcooli.cas constantes nos ns. 126 e 

E' considerada prejudicada a emenda :do 127, quando importada-s e a rehltiva ao im-
Si·." Geininiano Brazil. . . posto de 500 réis por garrafa, sobre vinhos 
. E' po,;ta a votos e e approvada ;.~. seg-Ulllte a1-tiriciaes. 
emenda do Sl'. FI" ... nci.sco Veig-a: São ~uccessiv-.1menre postas a votos e ap-

A.o art .. l.• n. 7- Redija-se ::ssim.~ 10 "/o ,.ro~udus as seguintes emendas do :Sr. José 
·, sobre o expediente dos generos livves de di- Mar1ano : . . 

reitos de importação e sobre os impostos de Digã-se 100 réis em Jogar de 200 réis, so-
pharóes e docas. · ·. bre as bebidas alcoolicas constantes do n. 
· E' . annunciada a votação da seguinte 127 da ta.rifa. 
emenda da Commissão de Orçamento, subs- Terá a adminuição • de 50 •/o no preço da 
titntiva a qual foi oft'ereeida pelo Sr. Julio tarifa das Estradas de F erro da União o tran-
Santos:'! sporte de canna pal·a. supprimento das fabri-

. : ·Art. 2.• A mandar rever os regul~men
.. tos para a cob~nça .do imposto do consummo 
' .de ·fomo e bebidas alcoolicas, de modo que o 

imposto incida sobra oconj!umo, snpprimindo· 
13e o proçesso delança.mento. · 

,. ·-
·. . o Sr~· Tosta. ...- (pela ordem)' A sua 
questão de. ordem ·e o seguinte : a. emenda 

· que o sr.--preSidente . acaba de ler trata do 

cas de assucar. · . .. . ... . .. 
. E'. posta: a voto·s e: . reijeitada a emenda do 

Sr. Barbosa Limao á.rL l0 n, 41. . 
Ba~~o~i'Lh:~~l• a s.eguinte eme~da.. do . Sr. 

.Ao art •. 10, § 3• ~ Supprima.-sa, por.enteo·. 
dél" com o assumpto.de competencia·privati-va 
dos Estados, sendo c<imo, ~ão as Jnnt~ Com• 
Illerciaes rep~tiçõ~ estadoa~s! · · · · 
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E' posta a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Barbosa Lima ao art.)", n. 41. 1• e 2" 
itens, · sendo consideradas prejudicadas as 
emendas ao 3• e 4• itens. 

E' .post"a a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Bricio Filbo e outros, prohíbiodo a im
portação dos vinhos artificiaes. 

B' posta a votos e approvada a s~guinte 
emenda do Sr. Lauro Müller e outros. 

A'rt. 41.- Accresoonte-se: exceptuadas as 
pequenas fabricas de eapital inferior a 25:000$ 
que pag-arão a metade. 

E' tambem approvada a seguinte sub-emen
da da Commissão de Orçamento: 

. O imposto do consumo sobre a cerveja fa~ 
bricada por processo frigorifico serà. de 100 
réis. . 
· A cerveja fabricada por outro processo pa.-· 
garà 30 réis. . 

. Süo successivamente postas a votos e re-
jeitadas as emendas do Sr. Luiz Adolpho à 
pagos. 11 e 12 do impresso n. 125 D. , 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda do Sr~ Luiz . .Adolpho: 

Da. clüsse 15, art. 450 - Su-pprima-se: 
mantendo-se a disposição do. tarifa. vingente. 

E, annunciad·a a votação da emenda do Sr. 

Consultada, a Co.mara. não concede i prGfe-
rencia pedida. · . 

Em seguida é posta a votos e approvada a. 
l'eferida emenda da Commissão de Orça
mento. · 

E' tambem n:pprovada a seguinte su~ 
emenda da Com missão de Orçamento : 

E a emittir flilhetes ao porta.dor no duplo · 
dos termos da lei de 23 de setembro ue 1893 6 
~ob o regimeo da lei de 1875. 

E' considerada '[lrej udica a emenda do Sr. 
Casemiro da Rocha e outro. · 

São successivümente postas a votos e rejei• 
tadas as ·emendas dos Srs. Augusto Monte· 
negro e Francisco Veiga ao art. 20, n. 4; a 
do Sr. Neiva ao n. 8 do art. 2• e a do Sr. 
Marçal Escobar e outros aos§§ 6° e S• .do 
art. 2•. 

São successivamente postas a votos e ap• 
provadas as seguintes emendas: 

Do Sr • .Alcindo Guanabara. 
Ao art. 5. 0-.Aecresceute-se:_ 
§ Quando se -verificar a hypothese do § 5o · 

do art. 13 !las Disposições Preliminares da. 
tarifa, nã.o serâ. exigido o visto consular. 

Do Sr. Luiz Adolpllo: 
Alcinclo Guanabara ao n. 1 do art.)0 • Ao art. 6'-Su"[lpl'ima-se, mantendo-se o 

nrt. 504 da tarifa e suas disposições, ·e bem 
O .Sr. Alcindo Guanabara <lSSim os accrescimos aos arts. 460 e 497. 

(pela ordem) requer e obtem a retira<la das E' posta a votos e rêjeitada ·a emenda do 
emendas. Sr. Luiz Adolpho suppressiva do art. 7'. 

são· successivamente postas a votos e rejei, São ~uccessi v~meote posttLs -a votos e ap-
tadas as emendas do sr. cupertino de Si- prov<tdas as seguintes emendas do Sr. Ai-
queira, ao art. 1°, n. 30, e art. 2 n. 2. cindo Guanabra: 

E' posta a votos e a.pprovada. a seguinte Ao§ 12 do art. 8• e§ 1° do art. 10, sub-
emenda da. Commi~são de Orç-amento, substi- stitua-se pelo seguinte: 
tutiva da que foi o:fl'erecida pelo Sr. Cinci- Ficam sujeitos ao sello fixo de 200 réis a.s 
na.to Braga: . _petições e requerimentos, os cheques sobre os 

A cobrar em moeda de ouro 'Pelo valor l~ooal ·bancos, os reci~os de entradas ~os bancos de 
40 o;. dos direitos de importação, fazendo re~ qualquer quant~a de 25$ para cm~a. exa1:ados 
ducçãó correspondenteno.s taxas da tu.rifa em sob qualquer. forma nas respectivas cader-
vigor. ~etas._os rectbos_emgeral de qualquer quan- . 

E' ·considerada -prejudicada a. emenda do t1a ac1ma de 2u$, !1.5 facturas e quaesquer , 
S C. · · t B · documentos. 
r·, mcma ? raga.. _ . · . . § Em caso de infracção desta. disposição. 
E annunCJ.ad~ a votaçao da sogmnte. cm?n- pagarlor e recebedor pagarão conJunctn.mente 

dada Co~m1ssao ?e Orçamento, substi~ut1va a multa de 50 •f o sobre o valor do documento 
da que fo1 oJierec1da pelo Sr. Cttsem1ro da não sellado, revertendo metade dessa multa 
Rocha_ e outro : · pal'li o apprehendedor ou denunciante • 

. A mobilisar as apo!ices de sua propriedade E' considerada pr~judicacb a. emend.!'\ do 
e as existentes no Thesouro, que serviram St'. Serzedello Correa. pela approva.çao da. 
de lastro a bancos com . os quaes o governo, emenda anterior; 
nos termos da lei n . 183, de 23 de setembro 
de 1893, .tenb:~. chegado a; accordo. O Sr. ·AiciiÍdo ·Guanabara 

(pela ordem) requer preferencia para a elrien.;. _ , 
O Sr. Gon.ça.lv!'!'S -1~a:m.os (pela do. que offereceu, substituti:va do _§ 1• do ··· 

ordem) requer prefereocL'\ :para a emenda. art. s.• ... . ·. · .. : . . _ · ... 
~~t~~i<!a -pel_o Sr. casemiro da Rocha. e_ te~~n0~~1=ci!~mara. não concede a:pre.i' : 
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Em seguida, é posta a votos e approvltda a pelas repartições arrecad:~doras do. sello nos 
·seguinte sub emenda stihstitutiva do art. 8•.: Estados, cópias dos respectivos registros do 

- Art. s.• São declarados nullos para. todos mez aot~ccde~te. · -
. ~ 'e:ffeitos os c:mtrnctos de cambiaes de §. Ate_ o d1a 15_ ol? cada _mez o Governo 
·moeda metnllica à vista e a prazo, qr1e não fara _11Ubl1car no ~tarto Otfic•al :t ~yno:(lse do 

... J,enh~m_.o selllo legal. · mov1meoto cambial em toda :\ ·Re~ublwa no 
§ 1. • são prohibidas as liquidações por dif- I mez aptecedente, comprehendt:~ndo • 

. - :._ ferença de transação sobre moeda. metallica SaquCls convertidos em libras. 
e C<<rnbiaes que não se realisem entre ban- Letras piirticulares convertidas em librus. 
cos c commerciantes importadores. Outras·operações conYertlrlas em libras. 

As notas de Iiq_uíd3-~o ficam sujeitas úo E no reh\turio annual do Miuisterio do- Fa-
·sello proporcional na fórron da. legishwão vi- zenda. seritjunta como quadro especia.i a es- " 
gente: . • tatistica geral d:\S mesmas transacções, dis-

§ 2.• As operações sobre moeda metallíca criminantio o movimento·- estadoal e o da 
e cambi.aes i\ prazo só poderão ser ef!. ectuo.das I Ca.pitul Ferleral, com cspeCliticação das respo

-:. .. entre bancos e commerciantes export<\dores_ e ctivns mltedas e cambios. 
,_ - · importadores. · São coosi<leritdas prejudicadas pelo, appl'o-

:. 'f(ldas o.s que forem feitas entre·. banco e vaçt"Lo da emenda anterior, as emenda;;_ do 
banco e. entre bancos e particulares silo nu!- Sr. Alcindo Guanabara ; os tres prime1ros ,_ 

· las de pleno direito, e sujeitos à multa de periotlos dn. emendado Sr. Rodolpbo Abreu, 
20 "Í• sobre o valor da transa~ão o banco ou a page. 17, com os §§ 3•, 4•, 6>, 9• e 10 ;-as 
·bancos que as elfectuarem. emeudas do Srs. Francisco Veiga, Rodolpho 

§ 3.• Considemm-se para os etreitos· das Abreu e Julio Santos, todas referentes ao 
actuaes disposições, operações· à vbtn. de art. 8°, . --::-- _ 
cainbiaes e moeila met<t!lica, as liquidaveis São successivamente posta a votos e appro· 
dentro de tres dias uteis, a contar da dt\ta. vadas as seguintes partes do substitutivo do 
do cootmcto em pl'a?.O que se1•ã determinado Sr. Rodolpho Abreu ao art. S•: . 
-pelo Gove:no. As que exceue1·em ~sse.. tempo § 2. o Os conselhos üscaes dos bancos. · com
s~rã_o con~1deradas a. pr-Jzo e defimt1vamente panhias e sociedades anonymas, não poderão 
l1quJda-ve~s. . . . . n.p_Frovar coutns de corretagens que não es

§ 4. • Ftcam suJeitas ao· pagamento do 1m- teJam especialmente escríptul"adas;- sob essa · 
_posto de 1/20 ·;~ a~ operaçOes, de .·camb1aes rubrica, e compro-vadas por contas de corre· 
de moeda metnlhca. tt prazo, pagos em partes tores de. fundos publicos. . 
iguaes pelo comprador e vendedor, sobre o § 5.G Oi> bancos, tHiaes, caixas hancarias e 
valo;- em ,moeda. corrente do contracto. . agencias que negociarem em cambio, moeda 
. § "·' ~?dos os oootractos d·~. corr(lctores met<Lllica e outros títulos representativos de 
ficam sr~Jettos ao sel!o de 200 re1s. sob. pena taes operações, terão um ou mais livros de 
de nu.llJ.IIade l.lo contr<tc:to em casa de mfra-~ registro dessa.s operações, numerad. os e com
cção.na f~lt::. de _s~llo. . pet6Dtemente rubrjcados pela Juntn. Commer-

5 6. • S<LO pro~11brdos e:--:presso.mente O! con- cia.l, que devem combinar com registro do 
tractos cem a s1mples e vaga decla.raçuo de J pt•otocoUo dos corretores e com o regil:'tro da 
comrnittente-sendo obrigatoria <1. enuncia- c~nmcra Syndica.J, â quaJ devem ser enviadas 
çiío do nome das -partes que nelle mterveem diariamente as. notas das transacções GJ!e-

··)ob.:_pena de nullidade do contr-acto e. multa. ctuadas na vespera entre bancos, illiaes, 
de ;;.O •j, sobre o_ Vitlor do mesmo. _ ngencias, caixas bancarias e exporta'] ores 
. § 6;•_ O~ c?rretores e os b:tncos entregarao: com·o~ l'espectivos tomadores. · 

- na. Cl\\lltal Eederal ao synd1co da Cama.ra dos § 7 .• Todo o individuo que apreseotn.r do-
- Corretores e DOS Estados a. quem o Governo cumento comprobatorio das transgre~sões. do 

- i~dicar e até o dia 5 de cada. mez uma rala- disposto nesta lei, poderá, mediflnte acç~o 
çuo detalhada dos contractos das operaçQes summaria perante o poder competente, propor 
de cambio em que reolisa.ram no mez ao- a acção de nullidade da tr1msacçã.o, pn.ra o tim 
tecedente. de receber o que houver illicitamente pago . 

. -. E~t~s relações ~erão, Ml~ continuo, remet- E' :posta. :.\ votos e a.pprova~a. <J. seg-ointe. 
J!das a Recebedorm da Captt!tl Feder81 e ser· emenda do Sr. Serzedello Correa ; 
:virão de el.,mento ele prova das rêfel'idas 
·ópernções, al~ni de antros que o Governo ,iul~ 
go.r necessarios e serão lomecidos n, seu 
Juizo por qualqnei' dos intere~sados sob pena 

, -,de mult~ de 20 "/u du impo1·tancia da trans-
::::L:•.acQ.5.o. , _ - _ _ .. 7 -: · 

:7 . . 'ic · Conjuntamente cünt estas relações.- serüo 
\! 1-e)llettidas a R<icebedorit~. da Capital Federttl :;.:.:· ---. . . - . . 

Ao § 2' rlo art . .10- Di~-se -Os sub-es
t:-•belecimentos de procur:.Ção feitos de propt•io 
\_)Unho, etc. -::-O mais como e~tá. . . .· 

Ao n. 14- SuiJ.;titua.-se- As taxas de 
:~rmazeuagem n<:~~ ll.lfaodegas _-pa,_<;sa.rãon. ser 
co~rudàs nas.seguioteo propoz:çues : ' .. ·: 

Até 30 dias - .1 °/q·. ~. 
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Até 60 d~as - I 1/2 •;.. · ·1 da unia questão de alta imyiortancia e ha- · 
·Até ~O dms - 2 •;. em cada m~. · . . . . . vendo apenas a discrepaocia da. 'litierença · 
Pelo tempo que decorrer além de oo· dins; ae um voto é muito, possivel que tenha ha-

3•/, >10 mez. -vido eogano n:t occasião de se proceder à . 
. Revog-ados os decretos 805,ue 4 de outubro, contagem. · . 

e 107, do 1 de fevereiro ele 1890 e os§§ 1•, 2• Repitu, os gr::mdes émbM"aços com que 
e 3• do art. 594 d1~ C<l:nsoUdaçuo . luta a Mesa são manifestos, mas por isso 

E' considerada prejudicada à emenda do .mesmo mais facil se torna a pratica de qual
Sr . M>wça1 Escobar e outros ao n. 2 do art. 10, quer ·engano. · . . 
pela.' appro>ação da emenda ::mterior. Assim requeiro de v. Ex., attenta. a impor

E' posta a ·votos e approvada a. seguinte tancia da mat!!ria em questão, que proceda 
emenda do Sr. Marçal Eseoba.t• e outros :. á. verificação da. :votação. · 

.Ao nr t. lO - SupprimÚn-se as palavras : 
- mnl salladas:- Substitua,. se: -Será por: 
_;Fica. (O mnis como está.} · · 

Siio consideradas prejndic.1das as emenll~ 
rios S:rs. Cnpertino de Siqueirn.. · Ma~l Eseo
bar e outros e Julio S..'l.ntos u.o § 3• do art. 10. 

E' posta a votos e r ejeitada a emenda do 
Sr. r\eiva ao art. 11. 

E' posta a votos e approvada a. seguinte 
eménqa_ da Commissii.o qe Orçamento .suó
stituti v a d~1 . que foi offei'lleida pelo Sr. Al
ciudo Guanabara. ã. pagina 19 do impresso 
n. 1.25 D : 

No art. 12 : - ou•Je se lê 5 a lO •;, :
diga-se : - 1 1/2•/. n lO "/ •. 

E' considera•h\ prejudicada a r~ferída 
emem1:.~. do.Sr . A1cimto Guanabara. 

O Sr. Presidente - A Mesn. não 
tem o -menor interesse em adu lteror as vo-
tações da Cama.ri. · · 

A prova de isen~ com. q ue ella costuma 
proceder, a.,~rn mesmo ·acaba de· dar sem que 
se ·l he bedisse verificação. 

TratàmlJ-se de um assumpto de. alta im
portancia em que a. Caml\ra quasi tod:~ se 
maniresta empenhada, à Mesa 'Procedeu á 
e60:ta.gein dos vi:lto3 contrarias· com a. maior 
regularida4e e exa.ctidão. . 

Nenhuma culpa teve e tL'I. se a1guus dos Srs. 
deputados · deixaram de· t oma.r parte na vo
tação, mas o resultado aonunciado é veridico 
a serà mantido. (3!v.itos Srs. deputados p~dct!t 
apalatJra pela o1·dem.) 

E' post.'l. a. votos e rejeitada a. Amencla do 
Sr. Alcindo Guanabr..ra ao § 1• do art. 12. . O Sr. Ti:rn.o1:heo ~a Costa (pela 

ordem);_Cidadão presidente, não venho re· 
O .sr. Alcindo Go.nna.bara c1a.marque a. :Mesa-proceda a nova contagem, 

( pel<t onle1i~) requer e obtem a. retirada. da mas apenes toroar declaro que houve mani-
emenda que offereceu ao§ 3• do art. 12. festo equivoco rle sua parte. · 

E' posta a voto;; o npprovnda a segninte Em ma teria de tanta. _ímporta.ncia como esta. 
emendr. do Sr . Coelho Cilltr:t: - votação do imll05to sobre á. alimentação do 

povo- , penso que a Ca.mara. poderá. perl~ita-
Ao :nt. 12, § 3•- R.idija-se assim :-Quando mente reconsiderar 0 seu voto no caso de ter 

o inter~ do t iver dnvidos sobre a classifica- a.ffirmado de uma. maneira. ditrerente a.quillo 
çf10 da mercndorill a despachar, ser- lhe-ba que devia pronunci:1r , não acceitando, como 
licito, :1nt8s de iniciar o despacho e mediante ultimatum a. produ:ár etreito a votação que 
exhihiçii:o, etc. • etc· · 11ca~a. de ser annunciada;-porquanto; o cidadão 

E' postn. 11. votos e rejeilacla :1. emenda do presidente deve recordar-se de que ainda ba · 
Sr. Adol pho Gordo e outt•a;;, suppressiva dos pouco. qua.ndo se tratou de votor o imposto 
§§ 1°, 2• e 3" do m·t. 15 . de 15$ sobre C<\be~;.a de gado, houve eqUivoco 

E' po;;ta l\ votos e a pprovada a emenda. . do .na primitiva. vota(<ã.O e depois de recla.mado. 
Sr. Padua Salles, supprimindo ao art . 18 as ua. propria. Mesa verificou-se um :resultado, . 
palavras : - nesta ~rara. . com maioria., ~.e maneira a tornar o voto da. 

. E' posta a Yotos ll r~jei ta1l:.t. por 62 votos Ca.ma.ra digno de torla a. acceitação,' porque, 
contr:\ 61, n. emenda do Sr . Cesario .Mottu, na hypotbese a que me r efer i, não era o caso 
maia tendo a redu~ção de 30 '/• par;\ os cereaes de se decidir d11 ma. teria por um voto. 
imporra•Jos. · Agora, tra.ta.ndo-se de decidir por um voto;· 

venho pedir a. C.'l.ma.ra; tiesde que vamos vo-
QUESTÃ.o . DE ORDE~ .tar impostos que-dizem respeito i~ nl imenta-

. . . . . . ção e i~ vida. do povo, a. reconsideraçã.o do . seu . 
. . . o §!ir; -:Tos~ :1\-J:aria.n.o (pei~ .1wtkm) ~!lc.to . {.-tpoiados, muita bem.) .·., . . . . . . 
.;,;_ Sr. Presidcnt~,- SOlto 'Primeiro a reeonhe· . · · . : · . . . . . . . · . . 
cer .: as -.<>rondcs' ditlkuldades com: que luta a O Sr. Presiden-te~ O. facto alie
Mesa. 1};).~ v~ri.ftcar o t e$ulta.do dns votàçó:ls, go.d.o pelo nobl'e del'utado não tam funcla-
mas. . permitta.~me. v, ~x • . q.ue, · trata~~o-se .men~. · . . ~ · = .· . · 

·, 
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~~~~----------~~------~----------------------~---------------
.. _Quando se_· tratou ·de .votar o i_mpo~~o de I ~SR. PRESIDE:11""TE~.? nobre deputado foi 

-- lo$ por cabeça d~ gado •. tendo SidO fEnta a quem leván tou a questi\o a 

· , éoota_gem dos votos favoraveis a e_sse imposto, 0 SR. FRANÇA c.uwALRo-Peco a palavra 
· rec~~l ·a. nota aos Srs. secretnrtos, na qual pela. ordem. 
;verJ!lquet terem.votado 62 Srs. deputados. 

• 0 SR. TI~OTHEO DA CoSTA- Hou.ve equi- 0 Sa. PRESIDENTE-Tem a palavra O Uobre 
v~co na contagem. deputado. 

·VozES.- "Niio.bouve. (H a. muitos apartes.) 
O Sr. França Carvalho (:peZa 

O Sn.. PRESID~""TE- P<?ço silencio aos Srs- ordem)-v. Ex. Sr. Presidente, deve recon-
deputados. siderar a · sua · resolueão. Tl'il,ta-se de um 

Na votação an_teríor. feita. a contagem, a assumpto gra.ve e qu~ diz respeito il. alimen
mjm me pareceu que não estavam presentes tação da popuh•çã.o desta cidade, e a maioria 
mais. de 120 Srs. deputad!ls. que se diz ter havido é apenas de um voto. 

Ora, tenrto votado a _favor desse imp_osto (Apoiados. Ga.rauto a V. Ex. ter havido 
ô_2 Srs. deputt1dos, parecta-me .. que elle tmha. equivoco e o mesmo asseveram diversos depll-
srdo appt·ovado. I tados. (Apoiados). 

A veri.fica.ção, á que se procedeu ent.io, ac· . · · , 
cusou a preSêllÇ:J. de 130 Srs. deputados; não Os Sas. TnroTHEO D'\ COSTA, ANTONIO D~ 
hesitei em . fazer a. contl'aprova, 0 que vem SIQUEn:t.l.. E ou:m.os- R exaeto, assever.~mo, 
demonstrai'." a isenção de espirito p0r :Parte que houve eqUlvoco. 
da. Mesa.. (Apoiados; muito be,n.) · • O Sn. 'FRANÇA. CA:RVA.LHO- Diversos depu~ 

No caso ver-tente, tive até o cuidado .. de tados Ja bancada pernambucana, os Srs. Jose 
... chamar a atteução da cain:-~ra. 11ara a meuida Mariano, Gaspar Drummond e Manoel Caetano 
· que se ia ~otü.r; fiz a. primeira ~otação, os levantal"'am-sé em apoio da emenda jã. depois 

Srs. secreUI.rios fizeram a oontan-em em vot. de muito adeantada a 'VOtação (a.paiados dos 
alta e declararam que tinham votado a favor refeYidos Srs. deputados), como acabam de 
61 Srs. deputados. Fiz depois:~ contr,~~otaçã.o confirma.l·o. Houva de mtados que foram 
e colhi 62 _votos; por conse~uencia foi a contados mais de umn. vez;, não por culpn da 

· votação vertllcadt~. . i\fesa, mos dos mesmos '?rs. deputados, e 
· comprehende-se que, depots de uma longa 

Drmasos sas. DEPUTADOS.- Peço a pala- vohç-ão, é explicavel :~.distração. v. Ex. já 
vra Pela ordem. tem attendido a reclamaçoes identicas, não 

O SR. PRESIDENTE - Não ha mais questão deve .recusar a rectiticação pedirla, que tem 
. de ordém; ella já está. resolv1da pela. Mesa~ por fim -verificar a verdade (apoiados), afim 

· O SR.. FREDERICO BoRGEs-Peco a pah\vr·a de qne o -povo não tique acredit•mdo que vae 
-pela ordem. · pagar impostos f[ uu a Camara rejeitou . 

.. · o SB.. PRESIOE~'"TE-V. Ex. de~e decln.rar (Apoiados e apartes). Niio duvidttmos da boa 
fé da 111asa., m~s ellu. póde equivocar-se, 

o assumpto de que v'ae tratar. maJ:ime quando a maioria é apenas de um 
o sn:. FREDERICO BORGES .... Não apoiado; voto. 

não é este o precedente. E em assumpto de tanta gt•avidade, e a. 
VozEs.- Ordem! Ordem! vista da. asseveração feita. por diversos depu-
o·sa. PRESIDF.NTl': _Peço a attenção da tndos, do equivoco, a verificação é,indispen

sa.vcl. · Camat'll.. A Mesa não tem a intenção de fa.l tar 
... á conside~ação a nenh11rn dos Sre. deputados. (Mui:os apoiados, apartes.) 

O SR.. FREDERICo BoRGES- Esta não é a .· 0 Sr. N'ilo :Peçan.ha (Íiela ordem) 
questão. PeçO a palavra pela ordem • _::. Sr. 11residente, a Me&\ uão tem· nos seus 

. O SR.. PRESUlÉNT.E -.:. Dare'i a palavra a antecedentes. pela. probidade de V. Ex. 
,· ·.·v. Ex. depois. · (apoiados), não tem, como. não póde ter, tu.;. 
..... :o' Sa.· JosE' MARIANo- Eu tambemjápedi terêsse nesta. votução. 

a __ palavmpela ordem. ... . Uma vez que nll.o ha caprichos, cu pederio, 
a V. Ex. outra votação. 

. .. OS&~ PRESmE!I"'l'E ~Neguei a palavr(l.aO 
·· ·· --nobre deputado -por Peroamouco, '[)ltra obede~ o Sr .. Fredel"ico Borges (pela 

· Cêr: a uma di sposiçã.o reghnental que esta be- ordem) ...:.... sr .· presidente, a isenção da Mesa 
: .. · lecie. ·qu.e n.enhtim deputado. 'J)oderã. f\\ !lar estil acima de qualqu(lr suspeita.; ella merece 
: c.-.sob're:a1nesma questão da ordem doas ve- a contin.nç•~ ele todos os· Srs. deputados . 
. , zes. ·. . . Desáe o começo.dw:grt.nde 'celeuma que se 
· .. · ·o SB.. Jos~·- MARIANO - Eu já fallei duas levantou na. C1l.IÍlara; relatiVa. a votação a 

· vems ?- · que se procede11, esta questão está. de par,te ; 
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a Mesa não foi attacad•t, não pod il\ ser. tra-~ - .. o Sn. •. J OSÊ .M.'I.RIA.:s"O-ReclameL 
tan~o-se de um fa.cto" muito fa.llivel, ·de um o s1~. PRESrnENt'E-Qu:mdo a Mesa, pores
equrvoco que poth~ dar-se _na coota~em d9s cru pulo, que sempre revelia no desempenho 
votos. d~sde que houve a ditrerenÇtl tnslgm- de suas funcçues procurou fuzer a contr.a
t1canhsstma de um voto. Port•~nto,· ~esde prova e verificou que contl'a esta. emenda ha.. , 
que não se trata d!3 urna questa:o ~e con- viam votado 62 senhot>es deputados; então. se 
tlan_ça para a Mesa, porque esta nao tem levantou a. increpa.ç-âo de que Linha llav1do 
cnb1mento al~um,. d_esde que, de pi.lrfe ll eng-:tno na votação. . 
parte, ha a at3posJçao de. manter ~-votos . srs: deputados, a mesa não tem caprichos, 
dados, eu descubro um meto de conC!ha.r as procura '\peua"' executar fietmeute o Re.,.i• 
opi~iões, e é a votação n_omlnal que ~u re.:. manto . '(Apo~s.) . 0 

. 

queU'o. O que os nobre~ deputados que deseJam a. 
segu nda "~"Omção qu.erem ê .estabele~er um 

O Sr. Serzede1lo Corrêa- precedente fuuestisstmo (ap01ados) ; e votar 
Sr. Presidente, eu julgo necessario tlar á. Ca- 0 pró e 0 centro~ , e · a c~ara a.nnullat". no 
ma.ra um explicaçii.o em nome da Cõmmissão mesmo dia e ·em neto contmuo, nm<'- votação 
de Orçamento. V. E:c. a.c., ba ·de ver "- ce- Ceit<1. regularmente. (A1JOiados .) ._ 
leuml\ enorme que leva.ntou·a votação sobre A isto se oppõem disposiçoos expressas do 
a reduci;ão de 30 •r. sobre os cere:ies. . H.egimento e as praxes desta Camara . Entre-

Foi COI]\ pellar que . a commissão deu p3.re- tanto a Camara poderá, por um_!l votaçã~, 
cer.contrario a esta,. emenda, corno está no decidir como entender; mas eu na.o me a.m
pareoor. (4poiad.os.) · mo a assumir a t·es ponsabilidade de uma. nova. 

. A Commissão de Orçamento desta. Camara votação; . (.4)loiados.) · 
ê composta da republicanos, é composta . _de , 
brazileiros e é incapaz de querer matar à O~ SR· f&iDERlCo BOR.ü:E.S-E o meu roque-
fome a este povo. (Apoiados; muito bem.) rimento 1 · 

Dando parece1· eontrario a estti emen<la, .. O Sa. PFiESIDENTE-0 requeril'I!eo to do no
fel-o com o fim tão patriotico, tli.o digoo-, tão 'hre depnta;io nã.o é regimentttl. Amda 9?ao~o 
alevantado. e tão nobre como os nobPes depu- a veriticn.çiio podcsse ter-log~r. a ;vertficaçao. 
t..'1.dos que votam por essa emenda em sentido (la vot ação é t'eita pelo mesmo meto_ por que 
contrario. (Apoiados geraes.) ti ver sido feita n. primeirn. vo~açao ;_ ora, 

O qile a commissão diz . ê _cla.ro: ella diz _ tendo sido symbolica a vot1ç..'í.o, na.o podia s~r ... 
que não pode acceitar a. reducção como ele-_ oomin<ll a,ve::rificaçii.o. ·(Apoiados .) 
mento nominal e perm~nénte d_a tarifa., po:- Eis porque não p!>dia~ como não posso. ac.:: . · 
que a. verdarle ê que nos, 9ue Jà. fomo~ ~tllz ceitar 0 requerimento do nobre ueputado. 
prorluctor. de cereaes,. hoJe .estamos SuJeitos (:iJ>Oiados) · · 
n. pagar em ouro tudo que 1mpo1'tamos p:tra . 

comer. O Sr. -:r o sé Mariano - Sr. Pre. 
De modo que, Sr. Presidente, se os nobres sidente, não me demo1~arei na. reclamação 

deputados que VOk'\m por esta emenda, QUe que tenho O direito de fáZer. 
querem a reducção, dizem que defendem os 
interesses do povo; o. commiSSiio de Orça.- v. Ex. negou-me a pt\lnvr:-... nllegn.ndo 
meuto, t.'1.mbem em seu fim p"trioti~o. defenda que eu havia ftt !lndo uma. vez sobre~ ques
os interesses perma.neutês de noss:L indepea- tão do ordem . Houve um equivoco de V. 
dencia e de noss:.t g randeza. Ex . ; não discuti a questão de ·ordem. 

E tanto ê esta a. necessid:\de que a. .Commis- Requeri a. ~erificação, e V. Ex. negou . E . . 
são de Orçamento, em outro ponto, propoz. roi, ·depois dtt decisão de V. Ex., que se 
emendt1 mais lar·ga, supprimiDdo totalmente levantou a que:'tão 1le ordem. Portan to, 
o imposto e dando no governo Mtorisac'io como ·portht eu t er f,lllado sobr e a ques
para. suppr:irnir os impostos sobre os treneros . tão de ordem, si ella aiod<o niio existia t ! 
·de · alimentação de primeira nece$~itlade. · se. p1·esideote, oão é meu-proposito abso· 
Deante disto, o que valem os 30 "!• ·que ap1•o- lut~lmente contrnl'iar a8_ d.ecisões da. Mes1\; 
veitam só u meia duzia de nes-ociantes em de~ mas ·desde que v. Ex. ,proclamou 61 depu- • 
trimeoto do consumidor, em detrimento . do t ados como teudo ~otado a. f<tVor da emenda., 
povo 1 (A.poiados.;. ·.m uito bem~) · · eu daqui reclamei. 

.O Sr. Pres.fdente-A camarli deve 
. reco~dm,··se como se pa.ssat"<lni os fac~9S. . . .. 

Proce<Jeodo-se a'. votação dit amendtt, a.n
D_\ln~lel que ella. _tinlia obtido em :seu f1Wor 6 1 
votos;: :Nenhuma: reclamaÇãO, nénhuma. de
nwtcil\ de erigan_o se fez • . _ (Apoiados.) 

c&iaai-& v~ VII 

o Sll-. VER<HI'E . DE .AEn.Eu :- Reclamou 
depoi:>. . 

. O SJ.Í. Jos-É MiaÚ .. ;s-o - P erdão ·; hoüve a. . 
proclam~ão d~ voto, e eu_ disse : e _impos:: __ 
sivel pelo · nomerode .. deputados· quese -ha
via.m levantado. 

·-) .. 
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,' .. ·. ~- ---:------:--___;,-------------~.:....:_ __ ~.:....__-
: -6 S13,. · C~SCL'\'.-\To ORAGA - Isto é muito 
falho;- Muita: géiite póde enga.nn.r-se. . 

O Sa. JosE MARiA:-;o - Taoto é fulha n. 
apreciação qo~ faço com ê a da_ Mesa. ( A.poia• 
dos e n.ao apo\ados.) 

A Mesa n_ão éiot'allivel, póue enga.nar~se 
sem que haJa ma fé. Nem uós reclamando 
temos mà fé. 

• . - "Eu J?r.eciso dize1· que não't>stou aqui f<\7.en-
<l~ polluett. e V. Ex. e a Camara sab~m que 

. quem_ r:enhuma politic:.'l. t~tn !eito aqui e a. 
oppos1ça.o. 

As medi.i;tS de desconfiança ao governo, 
o~ emb;trac(\s e obstaculos crea<1os nesto. Co.
ma~a- tem partido de todos, menos -da. op· 
posJÇ<I.O, que embom pequena bem pod111. 

__ colloc:.t,:: uma. _pedra uo caminho do gover
no. .Na.o pod1amos eu nem os meus . col
l~"'nS · pretender litzer polít iCa. · nesta · oéca
sw.o. . . 

Nós declaramos pol'que. se trata ue uma 
·qnestilo .importantissillla. V. Ex .. diz que 

•' não quer tirmar o preced<lo'te. Mas, ainda 
:: :-ha..pouco tempo, _ ·tevaota.da ideotica. recht-· 

-_mação por mim. fez-Se nova votação depoi~ 
de proch•mac!o ·o resultado. Reclamei. mos
trei que os deputados tinham-se eoganáclo e 

'V; Ex:. ucceit01t a. verilicaçtio. 
·•· •. OSR~ FREnmuco BoRGES---" Apoiado, · o 

facto fo1 bem recente. · ~ 

O SR. JosÉ :M.\RIANO - ,\.a-ora tra.ta-~e de 
um - ~·oto em UliJ:l. qu<?Stão cuj1t gravíd,tde V. 
Ex:. é o pl'imeiro n. recoobecet•. 

. Porq u.e nilo evita todos _esses attrictos en
tre os deputndos submett&ndo" urúrt. vota~ão 
decisiva, do que estar a proloogar a votação 
e -roubar.-o tempo precioso neste 1lebate que 

·~ na~a tetn de pro<Iuctivo ? 

Assim, pa.ra não a.busat· ela <\tteoçiio da C<\• 
mat·a., nem da IJonda.dil com qne v. E~;:. me 
deu a p<dnvro. pol'que.atredito que só por 

• bondude me houvesse ·dado; -eu pediria a 
· v; Ex. que consult<~sse-no\·arnente ;t Cama.ra. 

·sem que a Mesa se julg1:e G:l::tutor;~.<la.. por
que a Mesa não tem intere~e n~ssa q11estão. 
. E· si me disset· que tem, eu retiro o meu re

. q1,1e~imeoto. 
-Voze;;- Oh 1 

. o sa. PR.ESUIU.'1'l'E ~ Peco ao nobre de-pu' 
tado que ·circumscreva-se a. questãa de or
dem. · · · 
. O SR. FRANCISCO GLIGE:a:io - E' uma prova 

de confiança do · goveroo. · 
o SR. Jo~f: ·MARIANO- Si se ndmittisse 

sempre este principio. a missã.o do. Canmra, 
estaria. :10ullaâa e então deveríamos dizer: 
fica: o governo :\llto~do a laoçru-_ os im~ 
post9s· que julgar conveniente ou a suspen
del-os quando lambem julgar conveniente. 

O SR. SERZEDELLO CoRRE,\. - Ora. ])êlo 
amor de Deus ! Então não digam qúe [). aues-
tão e de fome. . . • 

O SR, FR.ANCii:GO GLI~JmtO- 'Vainos votar. 
O_S:a. Jos:E MARIANO - Senhores, ell .não 

estou fazendo questão politicn. 
O quo quero. é votar pela emenda e votar 

pot· <;Sta :.l.utorisação · que estã den tt•o dns 
nos!;as propria.s attribuicões. :!\las o que quero 
t:tmbem é que ·a população saiba, que va.e 
receber os ceJ'e.'\EiS com o-abatimento de 30 o/o '· 
e si este abatimeo to nru, fÓr. ~ecess:trio pa~.~. 
amparai-a da miseri<4 <t qne está coudem-
nada... · 

o S:a. FÍW\NCISCO GLlCEUIÓ- E de onde vem 
a fome 1 !la crise_ politica. Não fomos quem ã 
lizemos, não s·omos ·aútore$ ele crise 'politica. 
p1ofo.ada nenhuma. (.ápoiados) . ··. _ 

· O Sa. Josf: MARIANO - Müs o nos..oo patrio~ 
tismó manda removei-a. . · · .. _ 

0 SR.· FRANC15CO GLICERIO .:._ A co.usa. da 
lome e a crise política e est<t não fomo~ nós 
ctuem fizemos . . . . 

o SR.. Josi: MARlANO~ Sr. Presidente. meu 
i Ilustre :m1igo, lacule1· d~ malorh,, s:.tbe que 
ni'1.0 estou u.ttri~uiodo 11. nioguem a. CAusn.. d:~. 
et·ise. F..stou dizendo que todos nós devemos 
te:- o empenho de remover o efi'eito dest•~ 
crise, cuja causa. não quero indagal' neste 
momento. 

Assim, Sr. Presidente, eu llediria a. V; Ell.,, 
sem que a. Mesa deva. abrir· um ·precaden te, 
ror si e nem la.~r disto quet;t.ão dt~ confi•mca • 
para que a Cumai'n. decida si deve ou _n:'ill 
ha.Vel' uma nova. votação . . Deste modo cor
ta-se a questã._o e nós continuamos os nossos 

,· --0 Sa• .Tos~ :MARIANO.....; A.Me~a niio pôde trabalhos. 
· .ter interesse; _a. •1\resn nii.o póde fuzer questão 0 · Sn.. FR.EOBRico· BoRGES ...:.. Votação no• 
_c: de confiança, pol'que nioguem está pondo em 

•'duvida a -v-erificação fdta. . mina!. · · · 
.· , Estã. se att:-ibuindo :1e atropello q11e se ueu O S:a. JosE'_MARtAxo - Não peide porque j;i; 
~'::na•:vota.ção. - Trata-se de Ulll voto; - · . . foi inicíadt\ !1. VOt:lção symboJica. (1la apartes:) 
·;-: · O iH ustre :leacier ch;tmou a minha a.ttenção Eu jâ. disse que uiio eston -f~zondo . politica. 
':: -para.,·um:.t 'outm emeuda. Mns :t outro emen·: nesta q1:estüo. ~e affiige a sorte do povo por
>·;da· é umiv autori~Xlçâo- ao gove1'11o, p;ua di~- que me toca de pet•to. (E a un~ aparte. ) , 
::•, .- pensar qtia}liJpjulgar ~onveoiente: .. _ . · . Dc§dll que c!igo que me intereS$?-pela co.usa 
'"''-'· ,:;r. 'J>rê~tdente, eu ua.o se_i se ·esta nos .mol-· do -po-vo, nioguem póde receber cQm. retl1()que 
;:;::des_qe ~m orçamento.,. _•. • _ · : : · uma_ decla.ràção q_ue faço neste, ~~ntido. ; 
:.:i~f:_..: : "" • O ~ .r 

-~:~--~_--: . _:. . ··- .- .. 

'·.> -:· .. _-
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D<:putado nenhum nesta Camara póde · duvi
dar aa. sioceriili\de de minba; opinião e de meu 
voto. . . . . ~ . · _ 

Assim eu pedirei a V. Ex. que consulte a 
Cama r a. si convém ainda urna segunda votação, 
porque si convier procei)a.se; e si não con
vitol', eu deduzo que o ~eu primeiro voto foi 
cootr:1. o imposto em disc~ão. DeSte modo 
tica resol"fda a. questã:o. 

Regimento e a seriedade e correcção das 
nossas óeliber-.lçOes, que !lcar-;i.o prejudica· 
das e~ucialmente si prevalecer o prece- · 
dente que se quer . estabeleC<Jr de se verificn.r · 
uma V<-tação uma hora depois de se baYel' 
votado. 

Eateodo, por consequencia, que nem V. E :r., 
a não ser por excessiva. toler-.!ncia, poderia, · 
acceita.t• semelhante requerimento, nem a 
Cam:im c póde votar, porque por mais que 

O Sr. ;Lauro Muller- Desde que se diga e se queira.. occultar es5e requeri· 
se fallou em capricho por parte daquelle rnento é uma e:tautoração do Regimento 
q)le Ee oppoem a. uma. nova votação, eu, pre· um tropeço à · regnl:lridade d:~s nossas deli· 
c1so dizer que me subordiuo ao Regimento e. berações. E' uma exantoração ã. MGS(l, quo . 
ils decisões da Mesa, que si esse qualificativo já declarou peremptoriamente que esta qnes-
pócle Set' porventura dirigido às opiniões de tão estava. resolvida. . . 
alguem nes~l). .C~mara, é U. daquelles que sup· 
poem que fora d<tl\iesa, uo acto da votaç.'io:a 
simples iuspecção occular __ póde verificar 
meltlor os resultados das vot:1ções do que os 
Srs. Secretarios, collo!l<~dos no alto da A:1esa; 
contando cautelosa.mente os votos com o es
cl'npulo ·que· todos- reconhecem nas suas pa1a

. vras, mas que muitos querem destruir por 
factos. 

Sr. ·presideute, jà agorn, postos que seja 
uma questão de ordem, é ioevitevel a quem 
quer que se occupe della, referencias :i. ques~ 

· ·tão que se estú. votnnto . .. · · · ·· · · 

O Sr. Presiden-te - A Mesa dli
clat•ou que cumpri& rigor•osamente o l~egi
mento ; procedeu á. votação, Jez a. contra 
pro'l"a dessa votação e annunciou o resnl- . · 
tado ; não assume ago~a a. resronsabiliâade 
de ·fazer a nova; votaça.a. ·· · 

o nobre deputado não se conformou com :J. . .. 
decisão da Mesa, e a prova é que procurou · 
obter da Gam:wa um•\ deci:;ã.o que não obteve · 
da .Mesa. L0go, é ·um appello que faz da 
Mesa J)ar:l ã Camara. 
··A Mesa. nüo·se exime · de consultar ã Ca
ma:-n.. Nestfl como em toda.s a.s outra.S.ma.te. 
ria.~ tem procedido com a maiot· isenção e . : 
im[lal'ciali!iade. (Apoiados.) 

O Sr .• J"osé Mariano pede a :pa, 
lnvl'a para uma explicaç:'i.o pessoal, ao que 
muitus vezes respondem : 

- Yotos ! Votos! 
o Sr. Jo~é M:u·iano insiste . 
O Sr. presidente concede a. palavra ao St•. 

Josê Mariano. •. 

Os nobres deputados fallam com ca.lor e 
com umQ. iutoleraucia com rela~i:o .a est:l. me
did:~. que me p:1.rece qne 'ha aqui quem esteja· 
defendendo interesse~ populares e quem os 
P.Stej::~. combntendo ; qu<todo, de facto, a sim
ples ::~.m1.lyse da Camat·a revell•• que a medi
da propost:1. pela commi~iio, abre hori7.0n· 
tes m::~.is a.mplos an governo pamnão sóaccu· 
dir· ã cr·isc propriamente dita., como ainda em 
relnÇl1o ilquellns que se refe1·em (1. direito ds 
axpediento. E não se diga que o nosso 
papel constitucion:~l se oppõe a essa auto
l'isao:ão ; as t nrifas dit!eJ·enciocs colloc:v.lilS 
em mU.O dos g-overnos, não são siuilo uma O Sr. .7 o~;~é 1\'la.riano (para uma 
npplie:1ção dn ml!smo principio que :\ emenrl;L e;,:plicaçao pessoal) - Graças;.\ Deus t;ue V . . 
d:~ Commbsão de OrçamPuto propõe, e as Ex.. é mais tolcm!Lotc tlo qne a Camara. Nüo 
tarifus rliil'erenciaes são hoje uma couS•\ uni- se nega a. pa.Jo.vra. para. ilma. explicacão. pes.: 
versal, iudisp~nsavel ;t tocos os goveruos. ,;oa.l. E' bom gravar isto n:\ memoria. de to-

Nã.o se .veuhn. dizer, ror consequencin, em dos p:1.ra a Camara não torna.r a ser intole-
tom dogmatico, IJue o que nós fazemQS é cou- ·raute. (.4pa,·te3; susst-wro.) . 
trnrio ao nosso papel coos.titucional. Pediu do . a pala vrn para. um:~. explicação · 

Sr. presidente, tizesta rêfereucia á emenda pesso:\1, fi! co para. dizer n. V. Ex. que .não: 
.em discussüo contra o Regimento, snbendo tinha. estabei<!Cido um contraste entre a de
que o fuzi<i para poder t·esponder ilquelles cisiio da Cama.rn. e · n. de V. ·Ex •. Nào pedi' 
que tiveram da · Mesa. toleruucia sntnciente· -para a Camara dizer que V. Bx. ondou bem ,, 
para fazer·a me;;;ma cousa com·relaçiio ã. .que-_ •ou' mal ; pedi que si consultasse - ã.--·-ca.mara -.-_ 
stão "de ordem. :· -· · . · . · · para que ella decidissé si se·-çóde .fa.z.er aquillo.:· · 

Não· comprehenrlo que se faÇn. um reque- que V. E~. julga. nã.o poder ft\Z(lr. , 
rlmllnto pedindo nova votação· declarando-se .. Y. Ex. julg.~ .muit(). be!n, .de ãcco rdo C?m•. · 
que a lVIesn : nã0 fero Jntere~se . na rejeiç.ão os precedentes ·estahelec!dos; que não po~e .·· 
desse .- requerimento,.. .- . .. -· . -- . -- fa.1.er . · uma.-nova. "-votação ; :. veo bo. _. dizer_::a , ·.~ 

·O interesse· superior que a. l\'Ie!;a póde ter V. Ex., corrobora:udo-o que lta.via declarªnd".:_·; 
DB$~es :.ISSUillj:itos:,é.o.io~e~esse de man~er O llO começo, que .. d~Sde que ~ co11oca. }I, :/ 

_-· ... \. ::·: 
: ·· .. 
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:.:-.: ~siio ~no terien~ da eonlhnça, retü•o o ineu Do Sr. Helveclo Monte: . 
:·.;_:: requerimento, porque riã.o pretendo estabele~ Ao art. 19 _ Accrescente-se depois das 
> ·. ·. cer . conflil:to entre V. Ex. e a Garoara e tão -'· 1 b 1 l 
: .. _., s6mimtede:3ejava que .a Camitra dissesse si se. palavras~ formici= e c mm o em enço 
·..-. devía p· roceder á Yol.a,..;;o, desde que v. Ex. - e a parafina tambem terão a re.ducçã:o 

Y"' de 30 •Jo. 
:; · .sejulgou incompetente para decidir este con·· Do Sr. Timotheo dJ. cost(l. e outros; 
•. fl.iato. 
· .. ,'QÜanto ao mais, posso dizer aos ·nabres Se,ja mantido o beneficio da redu~o de 

·=:· . . deput:tdos que tenl1o a consci8nci<.t do modo 30 °/o de que gozava o ~arque platina . 
. : ~por que dosernpeuho o meu daver· e o meu Do Sr. Pedro Moacyr : 

- papel nesta. Cama.ra. (Protestos.) No art. 19- Depois das palavras: o cbum-
·. O SR.. PRES!loBl\TE - Nas pala.n·a.s no 00• bo em lençol - accrescente·se : e o antimo:.. 

· bre deputados nii:o lla oíl'ensa. A Mesa. está nio (metalloide) quando importado por fabrí-
·vigilante. . cante de typo (o mais como está.). 

O SR.. JosÉ MARIANo - Estou dizendo que daE~:~~~~c:aM~I~~~ da seguinte :e~en· 
: .n~o praciso fuzer exr,loracão: I• porque esta 
. : questão que mais interessa á Capital Federal, 
- --nlio me aprov·eit."l; porqne não tenho~ menor 

.pretenl;iio neste territorio brazileiro ; 2° por · 
•. : .. que. para merecer suffragio dos· meus con
., · · cidedaos de Permnnbueo não- precisa· fa.ier 
. :.· exploração. . · . . . - _ 

···.· .. O $r. Niló Pecanha (pam uma 
ca;plicação p6sso(J.l) . - Sr. presidente, não ti· 

- vemos colll esse movimento nenhum intuito 
.bos1H M governo, como ao illustre uad.er da 
ra.aiori~ aprouve dizer. S. Ex. coltocou a 

·.-· '·:questão no· terren6 da contlimca e e1i'devo 
· :dizer a Camara dos Srs. Deputados que o 

: .. nosso movimento se fsz e:ll ·torno· de ltma 
.. ' '·.emeod;t apresentada. pelo eminent<i depu.;. 
· tado paulista,- que é o que ha · de mais 

insuspeito em relação ao Poder Executivo; 
: · .. o · . Sr. Dr• cesario da Motta ; . e · posso 
: - · dizer para. honra da. cama.ra que aqui não 

ha. quem -:co~bàta ·nem· quem defe)lda. o 
· :povo. . . 
.;. :_ · A Cama.r~ está 'interessada. em resolver, 
-· - do · modo mais sa.t isfactorio · possi vel, a crise 
" : que avns..'<.'\la .a nação brazíleira .. · · 

•, outra intenção que se nos - imputa e a 
· c cie .. que . nós fazemos -.questão-tht verificação 
· -: .•. de . umt:: .votação parn abrir conflicto entre a 
:';.' .. • deci$âo dfl. Ca.mara e a deliberação da. Mesa, 
. ; ,:. movimento de que já abrimos mã.o -pela pa
; ,;:•.iàvra do nobre deputado por Perna·mbuco. · 
;: .~ '.· ·Não se·. trata de· hostilidade ao gover no 
·.-·~'fãzendci explor<~çful de sentimt>ntos, não pót•-. 
,.:: que· aJe:tnte esta a emenda ,la Com missão de 
>· Ot'(:amento <tutorisando o Exacutivo a sus-· 
· :Petlder . .impostos votados nominalmente pela 
::':·":Cari:lara. .e nós'entendemos que esta:disposição· 
;:.,.e iocól\stitucional porque incide com a crea
~-:- ção :- historica e com razitó constltu'cional da 
,,-· Can'lara~dós Deputados. - · · · . . ··. · · ·.·: · 
. ·--:,: Si\o. S.üccessivamente postas a vo.tos e· .áP· 
c · .cpro,.ada:s as seg·.uintes emendas :· · 
·:,.:,..· D<i ~.sr,. CesarioMotta_ : . : . . 
• ·~ 4-. • • ... . _;_ .·•• - . . • - - - . - •• •. . . . : . •• ~ · ... · • ••. _ .. ~ • Y::< o 'P:'i~Vii.sretin_aao ~ p~ typ~gmp h ias e li, 
~, .. ~ogr-.lpl.ita.'>_.pag-.u-alOO réiS o k!lo. · 
-..{·,'"· . . .•: __ -::. .. : ·· ·- : ' . .-:. - . . ·- :-.=-

Art. 19-Accrescenté-sa : 
Ter-lo a diminuição de 50 °/ o -sobre os di

reitos da t..1.rifa., os typos, a. tinta e o pa
pel llesti.uados ã. impressão de jornaes ou 
revistas. · . . . 
. Sitcl livres. de taxa. posW os jornaes e r e- . 
vistas permutados entre as respectivos r e
daccões e bem assim os que forem,remettidos 
para as biblioth()cas,. academias,· aulas e 
sociedades de instrucção, i.le ·iniciat iva par
ticular. · 

E' <'nnuocia<ia a votação da emenda. ao 
art. ~.9. · · 

-- ·O Sr. José ~Iarin.no ,.:-. Sr •. pre
sidente, teoho a fazer dous pedidos a V . Ex.: 

1°, a separ:~.çüo , da emenua poi:q.ue se trata. 
de dous nssumptos difi'erentes; 

2•, na parte da emenda em que -falla de 
typos, ·papel para impres.~ão, etc., eu retiro 
a. p;Llavra.- typos, porquanto o parecer da 
commissão dir. que os typos jã. estão sufilcien-
temeote CtLvorecidos. · · . . 

Peço, pois, a V. Ex. que snbmetta a votos 
a minha emenda sómeote na. parte referente 
:~.tinta .e p;~pel. _ 

.o Sn. • . Pn.~>SIDENTE- Vou submetter a 
a votos a emenda do nobre deputado dividida. 
em duas partes : · .. . . ... 
:. A 1&, em que trata de t ypos, tinta' e papel; 
. A 2", ·é a. que trata da taxa post al .dos 
jornaes e revistas. · · 
. Em seguida. são successivamente postas a 

votos e rejeitadas as duas partes da emenda 
do Sl', José Mariano ao art. 19. . 

E:. a'tlu unch1da a -votaQão• da emenda do 
Sr.. Luiz Adolpho, supprimindo do o, • .19. o . 
kerosene, cuj~ ta3:a. foi reduzida. , .. · . . 
. ' ·- . . . 

Q sr:;.-L~z . .A,dolpho '(pe~~o~;n) 
- Sr. ·.presideute, devo obServil.r á Gamar3, qüe 
contrariamente'ao•q11e diz a comm!Ssão· est& 

. •.. . - . . - . . -~.;. ~- . - -.· : . ·. ~ - . ~ .. '. \ 
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emenda não está '[lreJud\cada ; e esmria p~e
judicada, si fosse approvada a emenda. dos 
. Srs. Rodolpho Abt·eu e Coelho Cintra resta
beleceo do a ta.l::a de 140 réis, a emenda que 
foi rej eitn.da. : 

O que prevalece é a taxa de 100 réis con
stante cfe uma. emenda do Sr. lleputado 
Blum; apresentada ·e allprovada em 2" dis-
cu..--são. · 

Si se conservar n · reducção de 30 "/ o ao 
-art. 39 para esta producção, terá ella unica" 
mente que pagar a taxa de 70 réis, o que re
almente é uma taxa insignificante. 

o si-. :Em.ilio Blum. (pela ordem) 
- Sr. preside ri te, esta emenda. estâ perfeita
mente pnjudicada, quer fosse approv<\da. a. 
emenda. do·sr. Luiz Adolpl~o . quer não. 

Si a Camara rejeitou o •~ugmento da emend;> 
do Sr. Coelho Cintl'<l. de 14.0 réis com 30 °/o 
da abatimento, isto é, 98 réi:ii ou 100 r~is, 
não pÕde approva.r Oll. está '{l!'Cjudicada. a. 
emenda do S1·. Luiz Adolpho que manda fixar 
a t~xa do kero:Zene em 100· réis, sem os .30 °/0 

que:' se redunda na primeira: emenda. 

O Sr •. Serzedello Oorrêa-... O 
'Dobre deputado .. por·San'ta Catbarina.não tem 
razão, salvo·si está. no espírito da Camara 
fazer passtt:r o k.erozene quas! sem pagar im
posto porque a, verdade é esta : .com. a ·reduc· 
ção de.30 •to o kerozeue que presentemente 
pagava 200 réis esta reduzld<;~ a 100 réis e 
si não passar a emenda do nobre deputado 
esta taxa fica ainda mais reduzida. ou un
tes tlca quasi de . graça a lntrodu~ção tlo 
kerozeue, qua.ndo em 1894 pagava mais de 
100 réis. 

o Sr. Serzedello Corrêa (pelo. 
oTdetn)-Tenho presente, Sr. pr-esidente, a; . 
emenda do: nobre. deput3A.lo por Sant<:\ Catha· 
rina, a qual pt·opunlla · que o kerozene :pa-
gasse l 00 reis. . . 

Ha:vh~ no projeeto uma outra disposiÇão, · 
que mandava. relluzír de 30 •j .. n taxa do ke- · 
roze'ne; d& modo que o kerozene pelo pro- · 
jecto em ga. discussão, ficou pllgt\Udo 100 réis, · 
reduzido de 30 °/u, o ú 70 réis. · 

A Commissão de Orçamen to acceitou uma. 
emenda; mandando mànter a ta:<ta de 140 réis 
que a Camara recusou ha pouco~ · 

A emenda do nobre deputado por 1\Iatto 
Grosso ma.nda suppriruir :1. reducção para 
niio mantel' a taxa de 70 réis e sim licar a de · 
100 r eis ; é . l'lUOa. vel e DãO deYe ser re-
CUS<.'\da. . . 

Em seguida é posta a votos e. a v provada a 
emenda d.Q St•. Luiz Adolpho, sujJprirnindo do . 
n. 19 o kerozene, cmja tala j á foi reduzida. · 

E' posta a votos e approvuda a seguinte · 
emenda do Sr. Alcindo Guanabara: ... 

Aos arts. ·l9 e 20: 
· Supprimam-se do .primeiro as palavras-os . . 
rormicidas-as quo:es ser-Ci.o incluidas.no se
g·undo~ 
.. São successivamento postas a votos <3 re· 

ieitadas as emendas dos Srs. Alciod6 Guaua
tia.ra, Victor-ino 'Monteiro e José Mariano, aos . 
arts. 21 e 22. . ~ . . . . . .. 

E' iJosta. n. votos e approvada a emeod..1. do 
Sr. Alcindo Guanat>ar;.\ suppressiva. do 
art. 24. · 
· E' armuociada a ~oto.ção da emendo. do 

Sr. Luiz -~dol[lhO, suppressiva dos ar ts. 25, 
26 e 27. · 

O Sr. Luiz Adolpho (pela ~Wdem) 
O Sr. Bricio Filho- O assumpto ;....... Sr. presidente, devo d~cln.ra.r â. ca.mam 

sobre que se vae resolver é lm]lOrtnnte; o que a ''PPl'l)\"~\çuo desses ar tigos equivalem á 
illustre relato1· da commissão acaba de dizer 1·;;:tlucção de 50 '/. m• tott~.l da. c lusse 11. 
que a. emenda não està. prt~judicada. e eu pedia 
a V. E:x: . que me explicasse qual a si,;:oifi~ 0 Sr. Se:~.·zedello Corrêa (pela .· 
cação dils palavras d<t ·cOm missão quando de- ordem)_ Sr. ]Jl"el:>iden te, eu quero apenas 

· ·cla.rou jnlgtú· prejudicada. a emenda. · ·ponderar, pa.r a. orientar .. ;~ votação, ·que - o 

0 Sr. Lauro Mulle'l.- (pela I)Tdom) ut~bre deputado niio tem . ;\bsolutnmente 

d 
... ti . t razão. · · 

- J?on_dero que _a emen a. ~st .. per .e1tame_u e. Ainda . ha P<Juco - a Camar~ votou uma 
preJudlcada e 1sto se venfica. artthmetJcn· . emenda do Sr. · Bricio F'ilho, .q\le propõe a 
mente. . . . . . I entrada de produCtos pll<l.rmaceuticos, pre-

0 que a emenda do ~r. COelho Cm~ra. pro· • parados estrangeil'OS, por umo. taxa minima. 
punha era. o es!allelecLmeuto d~-~ tax~ tle 14() ·Ness::.s condições, como quer S . Ex. agora .. 

. réis com o ll.batilne~to. de 3~ 0/• e asstm .fica.,. elevar nos· direitos de materi~s pr imas, dos . 
ria a. t~.xa.. de· 98 réts; o11 seJa, arredondan?-o, principias activos medicamentosos, das: d~_. .: 
100 rétso ·. · · gas, que são· .. !Jecessar·~as as nossas pbarma-:_ :-

0 que és ta elri~~da. .· maoda . agora e con· cias e as r eceitas medicas ~ t ·· ·· 
servar ata:s::a de 100 reis, l'etiraudo·se o~· E' um <tllslirdo; ·· .. . . . " ·. . . . 
30.•/.J. '·.·:t,;.: .. , ' :: ~ . .c· ... , • . :. · -:. - .Em segi1W~ .. é .posta.a:vot9s .. ~ rejeita.dr..a .. 

Nestas .· CÓodições,. sia Camar.a recúsou por í.-eCericla ,·emenUa. do• Sr • :.· .Lu1z. A:dol pho; sup..;' •:, 
u.i!imOdó -~i tambem por Q~tro: • . · pressiva. dos .arts. 25; 26·e·~7. · · . i. ·.· ·.: 

• • • o F • -• - o • . - ••• : .'• • · • • o •: ... • - ~ ..... • • : • ~ • ; •'· ·~ : ";; " , , 

. . . ·-- .. . · ... ·:; -..;=--
' .. 

. :. 
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•·· \!f São successh·amente postas a. votos e re- O Sr . .Pre!iidénte- A lt<'ra. estã. 
· jeitadas as emendas do Sr. Luiz Adolpho e a ade<mtada. A C;;mara está fatigada. e eu sob-re 

·•- do Sr; Au7usto Montenegro no art. 28. tud_g. \ 'ou por consequen~ia. suspentler :1. vo· 
· E' posla a. votos e approvadn. a seguinte taça.o e entrar no expediente. -Peço uos no
. emenda da. Commissão de Orçaml!nto substi· bras deputados que se conservem nas suas ca.· 
· tutivn. da · que foi otrerecida pelo Sr. Bricio deir:1s . · 
.Fi~ho:. . . Antes, porem, de entrar no t!X~diente, 
· E" pl·ohibida a entrada da mercaC:orias, devo decl<uar que a. Me:>a acaba. de receber 

- ctttaudo se verifique que o seu consumo não do Seoo.do uma commuuicaç.ão qne, por sua 
·-é permittido.nopaiz de origem. . uatul'e:za urgente, vM ser Jid:\ immedi..'\ta-

E' cousider:l.da urejudicada a. emenda do mente. 
Sr. Brici.o Filho. 

São succe3Sivarnente postas a votos e re- O SR. 1• SECRETARIO procede ü. leitura. do 
jeitadas ~s emendt1s do Sr. -Att~usto Mente- seguinte officio: . 
negro ao art. 30, do Sr .. '\dOLpho Gordo e Senado da Republica dos Estados Unidos do 
outros ao art. 31, e elo Sr. José Mariano, Brazil. · · · 

· substitutiva ao § 4• do art. 32. Capital Federal, 10 de novembro de. 1896. 
_ E" considerada prejudicada a. emenda do · 
Sr.-- José M<tl'Ü\OO rel:ltiva aos 4 •f o sobre 0 Transmitto-vos, afim de ser presente à Ca-
capital das loterias ou seríes de loterias. mara dos_ Deputados, o incluso projecto do 

.. . E' posta a :votes e approva.da. a seguinte Senado, prorog;1ndo até 30 do corrente mez 
· emenda_ do Sr._ . . Serzedello Corrê!\:_ a actual se~ão · legislativa do Congre:;so Na-

cional. · 
· -• No '§ ~· d_o art. diga~se : Saude e fraternidade.- JO<Ihim d'O. Ca-
Institrito·Vacciuico do Rio de Ja- wnda, 1• secre.ta.rio. 

neiro .. : • ..••. , . .• • . . . • . • • . . l6:000$5f00 
Instituto· Historico .•..... :. . . • . H :000$000 O Sr. · P~·esiden te - A ma teria 

'deste otlicio é por. sua. natureza_ urgente. e 
E··aêcrêsceote-se i entra. immediatamcnte em discus~iio. - · 

. ·. Aco.demia. Nacional de Medicina. 4:000$000 . Estâ. em di::cussão o projecto o. 175, de 1896, 
(do Senado) prorogaudo a actual ~ssão le-

.. . E' tmnbem approvada a seguinte sub-emen.- gislativa ate o di~ 30 do co~rente_ mez . 
• dQ. da. Commissão.de Orç:unento: . 
· ·A commrnão propõe l)Orê.m, que em vez de O Sr. -.Tosé Ma.r.ia.:no- pensa não 
·lnstitut&_ vaccioico, 16:000$000. · dever dei::mr p~sar sem um protesto a pre

· ·mga·se: 
Instituto Pasteur, 8:000$000. 
E" posta a votos e-a[lprovada..:t l" parte da 

emenâa do Sr. Moreira da. Silvn., r -~im re-
: digicla: - ·. · · · 
" :" Ao art. 32, §·3•, onde diz: 
- · -_o :Estaclo que prohibir 0\1- tiver -prohibidQ 
-venl\a de bilhetes de loteria.-a.ccrescente-se: 

· . O_ que. tiver abolido OU abolir. loterias- 0 
: inais cõmo está. · · · 

. E' pos~á a votos e rejeitada. a 2' parte da 
emenda do Sr.- Moreira da S\l v:a ao § -I 0 

lettra c. · :. 
E' postas a vcíms-e~~.:p-p1'ovada-'"Tf~s.-;gulnte 

emeuc.la do Sr. Pedro Yelho: · · 
-. Ao ·n~ 9 do§ 2" do art. 32:-' Em vez de-

- _ Lyceli ·do Rio Grande uo No~te, que urro 
· .. --existe,-.dlgá-sc:_.Atlleneu do R1o Gmndo do 
. _.· Norte.· . . . 
: · -: . São. su~Ssivamente post.'\S a. votos e l"e
~deitildas ~.-emendas do Sr • . Pinto . dn . R.o!ha 
:-'',::a.Os 2° do árt, 32; a do Sr. Cn-pertiuo do SI
'/' queira; :to§ I• do a.rt>.3l e a do Sr. Adol]!ho 
-:.:~~<Qqrdo suppr1mindo o ar~. 34. . . . 
·.~; :;/ ' ' ' ~ ' .. : ' .'.. . .; . . . . .· ·. . .. : .. ~; .. · . .... ~~'_./: ·.·. <·'.. ,• . ·. ::·:~_;' ' . .. 

sente. proposta . que vem do . outro ramo do 
Poder Le~islu.tivo. Não é um protesto, por
que se tr<\ta de uma medida irregular, legal 
ou incon~titúcioU<Ü; mas 6 pol'que se tr;,t.t 
de umn. medida inefflcaz. Antes d:\ Camara 
votal-:~-. o orador pen;;a que se deve dar uma. 
satiofaçã.o ao pair, que interroga. o Congresso 
e que julgü do modo pelo qn<\l elte applic.\ 
os dinheiros publicos t . · 

Si a prorogaçã.o !o::.se sem subsidio, sem 
acarretar onus algum pru-a o Thesouro·pu-, 
b!ico,- a ioetllcacia, a improfti:uidat!e da me;· 
dida se limitaria: á perda. de tempo; mas 
parece_ que no caso em questão . a Cama r~ 
deve ser m;.ús _escrupulosa., :T>orque mais do 
que o tempo, vão se esgota.t', em pur<\ pGrcla, 
os dinheiros .publicos ! . 

O ora.dor peosu. _que é ineffic(\Z e improficm\ 
;t medida proposta, _porgue, decor.J:'idos os 15 
dias da. prorognÇão pedida pelo Seuado; _a índa 
quando ua~uella Càsa telibam si~o disco~ido3 
e vottll.los todos os or~utos, aqui na. .. C.'\· 
marn nl:'io 11U'\'ern mais numero pa.ra.-.as emen~ 
d;n;; liGrem -vot:vlns! - . , . : _ . . ,~ ___ _.,: >. -. · ... 

E' pt'GCiao f}lla se-sniba. que es~mos em· um 
tLnno do rcnovnclto do ma.ndato eleitoral ; o 
~ditlm~uto dtl.. e\ei~ pnro. 30 tle dezembro 
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daterminat'à a. retirada dos deputados entre 1 Não haverá. agora uma cnusa de ordem su-
15 e 30 1le novembro. · . 

1
perior paro determio~1r o adiamento da. elei· 

De modo que, mesmo quando o Senado coo- çiio 1 
siga votar as .leis ~nnuas, elbs,_em c~egando · o nobre leader julga-nos opposiç.'to intL•an-· 
a est:t Ca.mara, nao encon~rara? ma1s quem sigente: entrett~nto, estl\opposição ate hoje só 
u.s receba, porque só serJ:l. dtspensav~l o se tem occupaclo em abrir o caminho por onde 
concurso destt\ Camara si _ella pu~esse dt~er s. Ex. t em atr:n•essado triumpbalmente! 
que a S)la _obra orçameutar~~ era tao pel·felta \ na de S. Ex. convencer-se um dia de que 
que se 1mponba a pc>ndera~ao dn_queUn. outra a opposição sacrilica os seus interesses, acon· 
C..~m~ra, · de . ~odo a voto.l-a t,\l qua l fosse selhaudo a medida do adiamento da eleição ! 
daqm remettJda. . .. 'Com o <1diamento da eleit:.ã.o só tem a op[){)Si-
. Ora, o Orcam;nto da Re~;lta contém ~mate- cão a ·perrlel' e o governo a g~.nhar . O go

rl~s que _deman ~am dvo· mal~ apn~ado e, tudo: verno tendo t odos os elementos da corrupção, 
Eutre ~soas me~1das . lO a Cama! a que se vo · teria t nmbem todas as vantc".""eos com o adia· 
teu hoJe um prlVllegto sobre o Jogo ! . · mente 1 ° . . 

· . O Senado ni.io põde sancciooa.r . uma medi4a . . · . . . . · . _ 
que nã.o sõ ·representa ·animação ·ao jogo, S1 o Marechal de Fe~·ro ad1ou .a.s eletçues 
como-um. privilegio, e dos mais odiosos, con· fede~'a~ por mottvo. da_guerra clvll ( era um 
cedido a um individuo contra todos os outros• mohvo de ordem sttp<;rJO~ ) pergunta o o_ra
que ex:olomm 0 jo<>o das loterias! . dor no nobre l~ade;· st nao. é t:.mbem motrvo 

Nas êondiçMs d~stn. medida ha muitas ou- de ordem s_uperlor a neeess1uade·da confecçao · 
tra.s importa:ntissimas, . como· ·a; que se·rerere, e .d;t votaçao· dos·· orçamentos? 
ao credito no exterio1·. de quarenh\_ mil contos I E nem se veuha dizer que o adiamento. não 
ém favor do B:tnco da Republlca., a COJ?·I se podia. dar, por incor:s\itucionnl, porque si 
versão dos bonus· em papel-moeda, a garant1a se contar o tempo de exercicio do::; deputa· 
de ~eis mil contos esterlinos para. sanemnento I dos :ictuaes; ver- se- ha QUe eU e sô termiunri~ 
da Capital Federal, medld(l. cuja importo.ncla em 1• de m;trço futuro ! Não serà preferivel 
ninguem ·desconhece,· mns. que. rep~~sentn._ u~ adiar i1. eleição;· sem detiimeu to du.-votação dos 
grande gravame para as classes Ja oppr1m1- orçamentos? 
das, além ·de outras que· o _orador n~o sabe · o illnstre Zeader não Sê tleve atter ás peque
CJ)mo ·o Senado terá. t empo pllrn aprecnl.r em n!ls consitlet·ações purlidarias. · 
quinze dias! (Apartes,) · S. Ex. qtte governa o seu partido, tem ·o 

o nobre l~r devia ter iotluido p~ra. o dever, não de saguir-lhe os capr ichos, ma.s de 
adit\mento da. eleição federal; não o fez,:mas guial-o e encamiÍlhn l-o t Paro isso 6 que s!l 
illudiu-'.!e pensando que o Senado . voturtl os ruzem os chefe~ . Um tlirector 'POlitico, um 
orçameDtos como elles forem daqut! l.ll urle-se leadel·, não é um homem que tenha de obede
S. Ex. si entencle que . o Senado ~stu. resol- cer aos caprichos elo seu p~1rtido, mas é um 
vido n. abdioat• de seu direit_o d!l livr!l colla- homem que deve ter bastante fot•ça .de vonta.ue . 
boração Dt\ confecção dàs le1s ! para. o did;ir em todos .os commetimentos! 

_ Governar é prever, e S. Ex. deve 11rever Orn, si no tlm desta prorog"aÇão a. C;tma.ra 
que os orça.mentos nii.o e.~tejam votados !llé niio ti ver votado os orçamentos, isto e, ~i t ive-
30 de novembro; s: E:s:. de1·e prev~rur o rem vindo os orçamentos emeoda.<los pelo Se- . 
m;"Ll que dnhi JiÔde decorrer p<t:n o. p~tz e o oado e si jt\ não houver numero pam as vota· 
descreu i to que TJóde vir para. <t~ l OSLI tlllçOcs ! ções, o que fara o illustre leader ? O orador 

De _que remedio_ co~tila S. Ex. para. o caso desejnri:J. que s. E:.:. viess!l dizer ao paiz 
dos orçamentos ,-irem emendados do SeMdo ~ qnnes os elementos com que conta. quaes as 

o que penSl\ S. Ex. fazer no caso do ch~- medidas que peus.-t empregar ~o caso de uma . 
ga.rero aqui os orça.mentos 9!?Jendados e nno ditliculdude desta. nat ureza t 
haver . nuf?ero pura. a .vot<tç:LO d<•s _emendas, DisperS> o~llgre~so, sem a vol<Jç;."'i? das 
s, Ex, detxa. a. Repub!1ca ~em orç.amentos -~ leis oroçamentarws para salv:tr a Republlca. do · 

E não .. Fe censure. o _deputado que salle desprestigio em ·que tem de c:thit•, o Poder 
daq u1 e yae pa.t'a o seu d~tr1cto. apresen htr ~os Executivo ve,r-se_-ha na. contigencia de c~mvo- : 
seus elettores a renovaçao do seu mu.ndn.to · car· extraordJuarramente a Camara e adtar a;! • 

Est..-i. no seu plenissimo dir!lito .r O nobr~ lca- eleições, -pOrque· não as adiando poderá inotil· . 
. dc1·, na. alternativa. de ter .. de ad!ar as elt;tções mente convocar a Camurn porqt:Je esta não _se . 
ou de ficar :sem orçame_ntos, devta ter opmado reunirá, e então o Poder_Execut~vo terà dado 
pelo adiamento ! . . . ·. . ·. · _ . . un•a. l i~ão de patriotismo . ·ao . Congr~~S_!l., 

li. eleicio foi adiada. . no· · teniJ?_o d'l revolta; terá. ~i to ao pni~ ~ue ~ll~~mentiu a sn~ m,tsst).Q 
en: ·-virtude-da "'rave ~ pertu~:buçao·da_ordem , prmcrpah que e t'a~er let:s. or~mentar~as._ . . . 
que-fazia: c<iin qu({o }laiz não se ,pudesse m:a; · Or•a, nel!_ta contl!)~enctn, nao ~ mm~o ma.1s ·.: .. 
uiresta.r.:livremente _. so,l,Jre a esc.otha,dos ::eus. natural? na.o s.e esta m;tpondo pela .logtca. dos i . 
representantes: . ·· ~-- · ·· • '- . . . aconteCJmentos que 0.1Ilustre . ~eader >rasgue_.--; 

. ~ , •· . ·~ ... 
. -... 
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por uma vez, com mo firme, esta postema que 
está iufeccioua.ndo o org•<oismo do :Seu p-.u·ti•io? 

Fica sobre a. ·esa ate ulterior. delibera
ção o seguinte 

PR01ECTO 
·Não é muito ffi<\is Jogico e D<ttural que S. Ex., 

com os rec\lrsos de que dispOe , faça. vot:u• 
uma. lei adiando !l~ eleições pam um tempo em 
que se possa votar livremente os orçamentos? · O Congresso N:1cional decreta.: 

Per estes. motivos e que o orador se oppõe i Art. 1. • Para. um navio ser considerado 
prorogaçã.o da.,; no;;:;ns ses;;ões ! · nacional exige-se: 

Si o Sr . 'Presldente dissesse que os depu- 1•. que sej:~ de propriedade de· cidadão 
· tados teriam de tra.\Jalhar 'dobt·&~.lo t~mpo se~ brazileiro ou ele estrao ,.eiro residente no 
prejuízo da eleiç;'i.o, tO<Ios esta.rrs.m aqut Bl-azil, ou rle companhia <>com séde DQ Bra
af ronbndo a. ~este e o calor, mas cumprrn~o 1 zil, ou de companhia com sê<Je no estranq;eiro 

. o seu dever: ~a um<t co usa, por·ém, que na.o que t enha pelo menos o a su:• direcção um 
se pó!le ·.e:tl g"H' de nenhum deputado - é cidadilo brazileit·o domiciliado no Brazil e 
que não_ dê . satís.fn.ções ao seu e leitorado, in-:éstido ele amplos poderes para. tratar de 
e g~e nu.o -va. plertear .perante elle a. ree- todos os negocias da eomp.~nhi:~. quer com o 
le1çac ! governo, quer com particulares ; 

Nestas condições só ha uma medidft. captiZ 2°, que nave~ue sob bandeira brazileira. e 
de torliar efficaz a. prorogaçio: ê conjunta.- cornmn.ndo de cidt\dão brnzileiro; 
mente com a pr()rog-acã.o, votll.l' o Congr~s:;o :3<', que pelo menos um terço da equipagem 
o adiamento das eleições ! St!ja de brazileiros nos primeiros cinco annos 

Si 0 illustr~ Zeader quer fa~er isto, conte a. contar da da~:\ d9sta lei, e dahi .em·dea.nte 
com os amigos do orador: são poucos, mas do1.1s .teJ'ÇOS. · . . . 

· . todos o :Jjudarüo;, s~. i>t?.t'em, não o quer fazer P_<tr~g~pbo_ uOlco. Os navxos_ pert~ncent~s 
·todos elles se Itautar:-.Lt> .a votar . co~tra. n. a pa.rtrc~lares, ou . a. compa.nl:u?S. e.trangel

prorogação, como um aVIso ao pau: mte1ro ras, na. rormi.\ d<;J n. I, ficam_ sUJeitas a t~dos 
para que elle saiba que não foram os cul- os onus dos naVIos d~ proprt.ed~de de .ctda·· 
pados de;;ta delapidação dos din!1eiros pu- dãos ou de comp;tnllws bl'll;Zllel~as, sem po-

. blicos. {Júdto bem; muito bem.) derem reclamar outra nnclonahdade. . 
. · . - . ·· Art. 2.• Ficam revo"ados o art·. 3• da let 

'Flca a d1scussao a.d t~da pela hora. . o. 123 de 11 de novembro de 1892, e mais 
Passa-se á. hora destmadn ao expediente. di~:posições em coutr<l.río. 

·,.o s.R. 1° SECRETARIO prscede á leitura do S. R. - Sala. das sessões, lO de novembro 
seguinte · de 1896. -:l.ugu.sto Mol"tenegro. 

EXPEDlENTE O Sr. ~1\..rthur Torres diz que 
sua demor-,t tia. tribuna. sera brave: vem só
mente faier um appello á nobre deputação 

· Ófficios : ba.hiana e espdcia.lmente ao digno represen
Do Sr . l 0 .Secretario do Senado, ile hoje, tantedo 3• dist r·icto daquelle E~tado,dentio-

. transmittindo a. esta Cam~ro o projecto do ciaudo um triste t\lcto que se está passando . 
·seuado ailtor·iS<\Od•J o governo :1 Cf\ut1·act:1r nnQU~ll :i p;lrte tlo terriWrio tm.hiaoo. o o1·a· · 
·a. revisii.-o \lo Codigo Civil or;:l\ni:><tt!o pelo dot~ relere-se a uma g reve que lla. mais de 20 

' '· Dr. Antonio :Coelho Ro,lrigues .-A';; Com- dia!! 6Xiste no pessoal do tri;\. t'ego d:~ Estrad<'l. · 
missões de Fazend<\ e Or~-a;rneuto. 1le Ferro Bahh1. e l\Hnas, no trecho perten-

' no :~nnisterlo da J ustiça e Negocias Inte· cente ao territorio b:\hiMo! · 
l~iores . . de hoje, satisfazendo a requtsi~:ão Tií.olament:l.vel acontecimento aJ!ectamuíto 

:. ·desta. :oa.mara, no offioio n. 316, de 28 do de perto o úOrte de Minas, porque etrectiva
'mez ftndo.-A quem fez a requisição. (A' mente o 10" dis tricto,queooradortemn. honra 
commissão·de Petição 0 Poderes.) de tepresentar nesta Camar!J:. e a parte do 

Estado de :<\'Iioas, servid<\ qua.si que e:x:clnsi~ 
. .. no· Ministef'io da In,lustria. Viação e Oln·as v:1mente por esta estrada de !erro: a. gréve 

·.Publicas de 9 do corttmte, sati:sfuzen,lo :J d"' que o o!"ador o.c.'tba de f:1lhw, sem a menor 
requisiif.{o dest:~. Carna:rH no o!Ilcio n. 33?,_ tl<! providan(;ia no s~utir!o de reprimil-n, por 
5 do correute.-A quem fez :t reqmsrça.o. p:1rte do governo t.la. B:' hin., tem a!l'ectado por 
(A' Commissão de Orç:uncnio.) dema is os interesses daquella zou:~o ! 

.. · Do"Ministerio do; Negocio; fia. .Ma.rioba e O~ grél'istas :1po:;sa.ram-se de todas as mer-
de i"'n:ll dllota, so.tisfazau;lo a requisição tlesta. vadoria.s existeDteS em transito naquella es- · 

:: : . . ca.mara no o!Tlcio n. 285, de li do corrente. tl'ado. . E:dstiam 11Hi cerc:~. de 10.000 arrobas 
:<'~- - -A.que'm .J'ei a requisição. (A' Commissão de . de ca.fé, hoje todo ·eue em pOlS5e . . dos. gré· 
~0:' : :'Fa.zend~i;) .· • · · · . . · · · v istaB t · · · . . 
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Agora aca.ba.m de chegar do porto . de Ca- serviÇo. Isto poder-se-hia pretender, si se. 
r:tvella.s dois V;lpores - o Muquy e Ccnnma.:- t usse de um simples caSQ de parede ; mas o 
dante Alvim - os quaes não conseguir-J.m caso c ·mais grave, tt·.lta-se de u rna gréve .· 
descarr·egar as suas mercadorias e oem r!l- ·{{eral de tr:,b,llha.dores, que toímtram posse 
ceber esse caré, que era. destinado á. .Prilço. d~ uma estrada de Cerro cuja el:tensi10 é de 
do Rio de Janeiro ! 14.2 kilometros youco mais ou manos ! 

Segundo o ora.do•· e~tà. ioforn1ado, esta · Tr••ta·se de uril facto gtavis~imo e; por 
gréve tem uma causa bastante jnsta.; consto'\ honra deste pàiZ, talvez. sej:~ o primeh'O que 
que ella. origioa-se da falta. de põlg-J..meuto deixa de ter inunedi;.•ta.me.ute o neces:=;;.trio 
aos tl·aballlád.ores da estntda. que h a mais de corJ·~tivo l Tra ta-sê ·de um grande numero 
sete mezes não recebem os seus ordenados ! de· trab:llbadores que se r~vottarmn por 
O orador entende que o governo do Esla(lo Calta de pagamento, mas qae se apossaram 
da Babia. não deverá. consentir que se deem, de toda a estrada 1le ferro, de todas as e:>· 
como ooosequeocia da f"lta de ····cumprimento ta.ções, e de toda.s as · mercado~·ias em 

_ de dever por p:1rte da CQmpa.nbia, os lamen- tr.ansíto por aquella. estrada ! 
taveis factos que ora. se· desenrolam naquella o SR.. M:.-\...,OEL CAETANo-Não derende os 
estrada. ! grevi~as: o que diz é que o goire:•no h:i. de 
· .~ão consta ate· este .monlento que uma só tomar as pr.oviuen(;ias que 0 ca~ exige. 
providencia tenha sido dadl\ pelo governo dt-. 0 S!~. ADTH= Ton.Rns-A. zréve. continua. 
Bahia, com relação a esses tristes aconte- •• v.- ~ 
cimentos!... e ainda não se verificou a ~ebo1· vroYidenc!n- · 

. · ; . • . "' . ·· por !.)arte da Companhia.· Sao estas as uotl-:-
0. SR.. MA~~EL C~TAN()~O .,overno da_ cft~s que o orador tem e . que trt\OSmltt9a 

Bahw. t em pollClll. na IJo_marca de Caravellas, Cii.ma.r·~ :e a llooradtL b-.tnca.da ·bahia.O<\, qne 
a. q ual: ~!J~eve um mo\'tment~ .que . se _pre- oatm•almente eotender-sa- ha com o goveruo 
tendeu _mlClar 8.11' : abafou·o mcontmen~t e~ Jo respectivo Estado. pedindo · :\S net-essarias 
prov_a ·e que ue_nhum tel~gramma . mats fo t provideuci,;s ·no intuito de pôr tet•mo a. c.ssa 
pubhcado pela. 1mprensa nesse seutldo !- gréve ! (M~ito bem.) 

O Sa . .ARTaua To:an:es- 0 nobre deputado 
pelo Estado da Btcbia acaba. de (lizel." que a 0 Sr. Pires Ferreira_ sr. pre· 
policia. do seu :Estado aba.fou o movimento sidente, 0 honrado deputado pelo Piauhy, 
q~ealli se iniciou:· · · · or . An\sio de Abi:eu, occupno:lo n tribltill\ 

o S&. MA.NOBL CAETANO- o govemo tam de;;ta Ca~. diSS<! que o r ... zia sirnpl~mente 
. dado as providencias necessCtrlas. · • por'}ue a í:;so tiu\m. sid·· obrig::ulo por mim; 

o Sn.. An.Tm:n. ToRRES.::... Põde affi:·mar e uão fui da certo, Sr: pl·esilleute, quem trouxe 
garantir, busendo oão i>Ó em te!eg~amma pu- para o Parla.mento a. questão. 
blica.do ante-hontem em ooria Jornal do · cOmo V. Ex. sabe, no Seo1\do foi ella ag-i
Commercio, como :1intla em informacõe> mi- tad<t por dous Ulustres sen:<do1·es, ~tntes ·que 
nuci9sas foroeci··las pelos propríos directores tivesse della me oceupnuo nestn. C<l.sa. Sei o 
da. Compan!Jia, que a grévc continüa com a. desprazer (;t)ffi que são recebidos pela . Camara. 
mesma Intensidade e está tomando mesmo os oradore~ que se oceuparo de questões lo
proporções ainda maio!'es! . c•tes, porém v. E:<.-ba de convir· que, co~o 

uni co represeotn.nte do meu Estallo,que tlpOla. · 
O S&. MAXOEL C.'>.ET.A.:•w-Poi:;; o que consto. a. politica.. cl'iteriosa do honrado Govern;Ld or, 

é que a grêve està estincta ! não pos~o deixar sem protesto. us o.;;serções · 
O Sa. AR'I'HUR ToR.R:es - Ainda hoje, feitas no S<!nado .e .nesta Ca.sa contra sua pas- . 

antes. de >ir· para a. Ca.mara., .o orador foi en- soa. e a admioistr.:~ção. · · 
tender-se com o director d;~- Companhia N<\- Tmto mais, Sr. pr esidente, quando. atlas 
cional, propríetari:J. do : vn.pot• ;i que já se re~ se resentem do.cunno da verllade, ta o to mais . 
feriu e~- . -::5 . de~tarou-Ihe que esse Vl\por quando ellas são supinàmente iojustas e fi-
não voltll.rin mals áquellc potto; emquanto lh<\S ·de <Ipuixomv.lo.pMriotismo. · 
continuasse :1 gréve ! No discurso pronunciado pel~ Di'. Anisio 

Telegrammas que 0 orador a caGa de re· de Abreu, S. Ex. expende!l cónsiderações que 
ceber, noticiam que a. grêve contiDüa. nilo fet: publicar no -:Diario do' Congrus_so pelo 

remorso que ellal; .lhe . cansariam de certo. 
O SR. MANOEL CUTA>'<o-.:o nobre deputado E foram as que mais impressionaram o audi-· · 

deve compreheudeJ" que não se . pódo ' com~ torio. . 
pelllr os t~balha.dores aos' ;;ervíço; não é · · Não me refiro; Sr .. presidente, aos aconte-.. 
um acto da.· vontade do goYeru~tdor ! · · cimentos do Amarante, porque· a Camaro. está ' 

o Sn.. ·.A:&THUR. ToR.t:.ES..:..::NàO p<l(le .provi.:. conveÍlcida. de que deHes oão t em Ull là pttrti~ . 
deocias·. n:o intuito. de fli.zar .com que o go- cill:.t si quer t.le · responsabilid.t4e o Dr. R. •. A. :. 
verno da. B~ia .obrigue os trabalhadores a.o de Vasconcellos;· ·· · 

<:a.m&ra V. VII l!3 . .. : .. 
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Os telegrammas e:tpedidos por S. E~. a pnleto e Montagoe, eriibora iogent~s foss~m 
·· seus adversos, a demissão do delegado de oo> ·às esrorços de Escalus. princi~ de Verona., si 

licia; o depoimento · dos 1'~l'idos declaraodô <t não fõta a mortodaquelle iodttoso par de que 
não io~e_t~venção da Corça pablíca, esmagam uos fu lia SlM.l;:.espeare? · · 
~s tetí'u::as considerações de S. Ex. . . Reliro-me, Sr ~ presidente, il.o racto de 

·. · Aproveito o euseJo para. cOrrigir um. topico S. Ex. ha.Yer affirma.do que o govero:tdor 
do setr àiseurso, na. parta reCerente ao ;wmero havia suspendido íntendeocía.s, aooexa.do 

· ·· tle praças ·que disse podet• comportar cada ·municipios , supprimiclo . com:u-cas Qreaudo 
municif)io do seu Estado, pela distribui~.ã.o do novas; etc. . . · · 
eif<~ctivo da força policia.! . S. Ex. faltou corn a verdade. Q nr·. R. 

Não e, como suppunha, de oito . praças e Arthut•, nunca suspendeu inteudencias, ·nunca. 
quatro uecimos, ma.s sim numero mu.itis..~rno anoexott comarcas, nunc..'l. Sttpprimiu muni
mais .reàuzido. elplos. E" fitetc que factos destes-se deram n<.~. 

Pelo mappn-public:1do no Piauhy, de 23 de admio.ístL'l\~~o do Dr . Coriolàuo, mas justifi
. julho e cjue até agora não foi alterado, muni- cados por lei. Vou demonstrai-o. Em primeiro 

cipios ha am numero de lO, em que o contin- logal' a Constituição do Estadn, arts. i9 e 80 
. gente e de duas praças, de tres em cinco, de dispõs: 
. quatro em sete, de seis em quatro. No ·muni- Art. 79. (in- fine) os casos de suspensão das 
. Oi pio da União o contingente é de. oito IJL'<Iç.1.5; (uncçifa dos mesmos, e qual a autorídack 
. em Picos de nove, em A :t:ara.nte de lO ; tioa.l- compee~te para decrital·a. 
mente, Sr. presidente, Oeiras de 14. · · · A,·t. 80. A ntspensao não t .e1·d logcw sin<To 

. .Eu não me r.etlro á reacção r.ol' pn:rte do para seguir-se pror;es$o de. responsaoüidade. 
· G<lverno. porque essa é ml'lnif~sta .. Que não a Nenhuma lei di~punha. quu.l .a autoridade 
qoeira.m encherga..- os partida.rios .de S. E:~:. competeo_te para. decretar tal suspen~ão..,:..isso 
transet.-pórque na phrase de Saoto .Agostioho até 25 dê junho do corrente anoo- e como do 
<os maiot-es co&gos silo os gt<e nao g1'C,.em· 'lim·.~ texto ooostitucionul se deprehende que esse 

Eu nãO me retiro ao facto de S. E~. uizer p_odeJ' só poderia ter o Executio,:o e o Legisla~ 
. que ó Governador alijou todas · l\S velhas e tlvo. . . 
valiosas int!uencias do.· Estado.· porque nos Aquelle na falta deste: · 

. pleitos de 30. a. 31 ficou ~emonstmdo o con- · O Or .• Coriolano o exercitou com relação n:o· 
tra.rici do que S. E:r. atrlrmou. conselho de União e a um conselheiro de 

Noosos t riumphos em BaM·as,Campo Maior , Bom Jesus. 
It11maraty, lle~em, Batalha.Colmtia, Periperu, O pdmeiro, como o segundo, pelo facto de 

. Jeromenho., ·Amarração, R~gene1·açcio, O eira$, se haver verificado, npós rlgorisslmo5 inque
Castelw, Pr'co$, Alto Lon!Ja, attastaw. sobeja- r itos, que aquelle conselho, como aste conse
mente o contrario. ·· lheil'o, S3. locupletavam com dinheiros pu-
. Eu niio me rGll l'O, finalmente, ao r epto lan- blicos. · 

ça.do espalhafatosamente por S. Ex., de qne O ex- governador do Piauhy não só mandou 
.. resiguariil. seu mr~ndato t: as pretençues de Stlb!Xlattel-os ímmeuiatameote a processo, 
futuro repr&Scmtanto pelo Piaully, ·cuso pro- como commuuicou ao Poder Legisiati~·o do 
vnsse haver S. Ex. uconselbndo disturbios Estado ~eu proceder, que mereceu não só 
porque das palavras de S. E!. se infere a sua. approvaçã.o, como a,tlecretação de uma 
Yerdn.de do que !lisse. lei regul:~dora. do preceito constitucionn.l. 

A fracção· do Partido Republic.:l.DO Feder11l Quauto i\ suppressão de comarcas e muni-
advers~. no Governador •. acousell\Ou resisteu- cipios, S. Ex. o .. s;1.1Je, e por lealdade não 

· cia., nmis qu~ resisteocia-:-. lucta - comt:Lil to deveria ter n.ttribuido a. S. Ex. ta.es netos, 
que vencessem. E quantia ÍSSIJ l'e?.; estava o qu~ sã.o priva.tive>s do Congresso. A . lei ll: 97, 
:Estado na emineocia. de uma eleiçf1.0 munici· de 25 de junbo rle 1396, e:áiogoiodo os muni~ 
po.l em todo seu ter1•itorio. cipios de S.: João do Piailhy e Paranaguã.; foi . 
. s. Ex. diz que assim procedett porque dis- simplesmenta s'l.ncciooada. pelo ex-governa

turbios se deram em .Amarante - mas si em dor do Estado, que não podia deixa!" . rle . r,~,. 
· todn.s os outros municipios·. hovc . p;tz, houve ;!el-o, umn. vez que a Constitaição do Estado; 

oroein, houve liberdade ele veto} lths si nos arts. 18, n . XXVII e 73 (in-fine) baVi!J. 
mesmo no Amaraote-.o ~overnador dei:r.oa dado ao Poder Legislativo essa attrrbuição.. · 
correr li...-remeote o pleito'1 Mas, Sr. '[>residente, o Dr. Coriolano de O . 

.. ·si deu sua. reurovação . :~ os ·acantecimentos o Silvll., que assim procedeu, reaebeu ao dei
havidos, si f!nat'meute elles não passar;\m de xar·o governo do Estado as maisJnequivocas 
ri vá.lidades eotre fa.milio.s poderosa..". · . .) pro vos de apreçO e consideração. · ·. 

Lê ·uu.t telegramiUa do ·governador. _Quem A Camara . Esta doai, Sl'. presidente; votou · 
· pôde lazer cessar as lutas entre os r _ork. e a moção que vou ler; que é um attest:ldo fl'i-
. 1.a.ocaster sinão ·a so.prernncia dos Tudo~. ·.· za.ute.da. correccão de S. Ex. quando geriu os 

·quem pôde fazer cess:J.r·a luta eotr~ os ca- negocias do·meu·Estado. · · · · .· ..• •.. · 
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·«MoÇão-A Camara Legistativa do E;;ta.do, tos,.onde não dispõem íntandencias, mesas. 
em se~sã.o . de . hontem dirigiu. ao .Exm. Sr. Espe1;am Glycerio m(l.nde reconhecer· seus c~n·· 
Dl'· Coriolano dl3 Carvalho a Silva a. seguinte didatos, ameaçando em uome Gove·ruo Fe
moçãc,.que fol alli votada· par unanimidade deml convenção administrador cofreios. Con
dos deputados presentes, .·e apresenta~a. a.o tinuo-m demissões amigos nossos. Adv<lrsa-. 
mesmo Exm. senhor por . uma. commlssão de rios especulam pa.ra. o mterior com o 35o ba
cinco membros, sendo relator o deputado te• talhão.- A?""thur de Vasconcellos, governa.." 
nent<l·doronel Benedicto de Souza. Bdto. » dor.» 

S. Ex. ao recebera commissão, agradeceu Comoj<í..disse, o orador ·não acredita. que. 
à Camara a. prova de alto apréço e confiança os honrados membros da chefia do partido 
que lhe manifestava ao deixar o seu go· adverso a politíca do governadar lancem 
verno, protestando à. mesma os seus votos de mãC? de tã~ torve quanto nojento l_lleio para 
eterno reconllecimento. ·· s)l.hlrem victorJosos nas futuras eleições. 

Eis a moção: Já vê a Camara. que não eram vãs as pa-
« Terminando · hoje o periodo do. governo lavras. que o orador proferiu neste recinto 

do Exm. Sr. ·nr. Coroliano de Carvalho e ·quanto à intervenção do Governo da. União. 
Silva, que prestou a este Estado os mais ·rele~. O orador uão acredita que o Governo da 
va.ntes e grandiosos ser-viços, julgá a Camara União chegue a lançar mão do 33• batalhão, 
Legislativa de seu rigoroso devet' signifioar porque isto seria di>orciar-se da norma que 
a tão distincto -píauhvense os sentimentos seguiu em relação a Sergipe e a. Ala.gôas ; 
de reconhecimento, deaicação e inteira soli- mas era n.ecessario que· o Governo, a bem do 
da.riedade política que ·nutre,· a seu respeito, seu credito, da sua. reputação, dr\ sua. digni-, 
do ·que .é seguro testemunho a. p.resente dade, fizesse sentir ao gove~:nador dó. Estado 
moção. · do Piauhy, mais do que a S. Ex., ao povo 

· · · d d · ·· · piauhyense, que não procura, -po1• esta forma, 
Em_c_amara, 30 e ,iu.oho e l896.~_Antonio intervir ostensivamente na politic-~ da.quelle 

. R;odr~gues C~elh~, 'f>I'SSJdeJ?te.-An:o~.a C~les.~ Estado l ·. ' 
tt11-fl F'9·.!le_ Sa, 1 . secretar10.-AUnno Jose R~- o orador termina us11.0dodas ex~ressões de · 
be1ro,- dlto. . . . . . . . . que usou o nobre deputado Sr. Anisio de 

.Antes de terminar_, o orador deseja ler i . Abreu. S. Ex. disse: }y suts, j'y resti. · 
Camara. dous telegrammns que recebeu do Oora.dor quer tambem faz~r su~~• estas pa· 
honrado governador do Estado do Piauhy e llivrasdo heróe de Sebastapol: fy suis iy, 
de um dos mais prestimosos chefes ilo mesmo reste. 
Estado,. o governador A.lvD.ro de Assis Osorio. Aqui, como na imprensa, como nas urnas, 

Por <lsses t()legrammas se deprehende que ma.s sempre defendendo a. iiltegl'idad<l . mora1 
de todos os- recursos teem·laoÇado mãos os e política do seu Estado; e, mu.is do que isto, 
amigos dos membros da lig:~ adversa ao os direitos de todos os piauhyeuses ! (llfui'o 
governo dÇ> Dr. R. Arthlll\ o~ _quaes além bem,- 1nuito. hem.) 
da propaganda .pelo desprestigio ~ e '{lela ca-
loronia, levam a balbnrdia, a confusão, ao () St•. Cht·ist:ino .cru.z - Si o 
seio da f;miHià. piauhyiense,alarmando·a com meu Hlustre collega o St>. Luiz Domingues. 
a pel"Spectiva. de· uma . contiagraçiio · pelá de-· não tivesse trazido par<\ .esta tribuna. a ques,;, 
posição do governador coma interv;eução··do tíi.o da l:)leição municipal na. Capital do 
3& batalhão de infa.nteria do exercito, alli Estado do Maran1lão, eu não me occuparia -
destacado. · · . , do assumpto. Ma.s, S •. E~. trouxe '[l<>ra. e$sa 
.o orador .acredita. que os membJ.'OS desta Cal'ilara. um telegramma do honr<,do senador 

liga são. por. demais hoorâdos ; teem ·.por de- Benedicto Leite; e por mais q ua me mereçam 
ma.is. a verdadeira comprehensã.o âos SGus as asseverações de. S." Ex.; não posso deixar 
deveres cívicos, para que po~am -.emprestar de ler .um talegramma. que acabo de receber 
os ·seus. nomes a estas:· especulações ·que· se e no qual se at!irma. que se deu a iu tervenção 
estão· fazendo. :ao: Estado. E lles têm perfeita n::~. eleição munieipal dtl. 7·' secção, 
consciencia de sua responsa.hilidade, para não 0 telel?l'amma é 0 se~Tuinte : rtconselharem que ·os seus amigos la.ncem ~ o 
mãos destes ardis. que tmriam odespresti· «Maranhão.;;__ 10 de novembro dê-1896 . .....:. 
g!o pura elles ·proprios, ·· · Deputados Costa RodriguêS e Christioo cruz·. 

Eis os telegrammas: .. · . . . . - Coufirmamos telegramma,· ahi publi~1.do 
«Deyntadô Joaquim. ·pjresi,;..:,Rio.-Adv'er~ dando noticia for~ ' ca.vallaria. e infantaria. 

>a.ri.os. especulam .. · força fed ... e. ral; _ .tl~u(Lro im,mediações septim3. s·ecçã.o .occasião eleições 
municipaes. Directorio republicano. --:- Dr. 

,lfendes .»-· · ·· ... . Manoel· da. ·. SilrJa· "Sardin!UJ.-Dr; . Agripino . 
«. D~pÚtad~ ·Pi~es Ferreira,,;..:,Rid:..:.:.collig~ Az~oodo-Dr. A.1~t~~~io Bap:<sta--"-B.· Goclois 

dos ma.nilaram_fazer duplicata diversos pon.: -=corcme~ Candido · Cc;;ar oo Sil1la ' Dic:s-
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. CorOnel Carlos ·A_~gwto · ae Sd-T~~~e-CO" . 'bà.l~os d~ ~olego, estudos aprofundados de <if 
-. .- . ranel Manoel Vieira Nina- Tenente-coronel reitq, projectos de lei complexos embora, · 

• 1Ierme'f!egildo Jansen Ferreira-Ovidio Cor- :po~em>ser aqui mesmo prepa.rados,desde que 
· .reiaPinto.~ . . ' · · hll.Ja de .· parte· das respectivas commissões.a. 
.. · PeçiYa v. Ex. que ma.nde publicar . ~ consciencia_plenado dever que lhes incumbe . 
. tele,"l'amma no Dia.J.•io dcJ. Camara. e posso (Apoiados·) · 
a.fl!r~ar qu~ todos os seus signa.t:l.rios me-.. A Camara tomará _o .projecto na coliside· 

·. recem da. sociedade · ma1•a.nhense · 0 mais racão que lhe . merecer, certa. de que a Com-
elevado conceito e conside1•açã.o mil!são Especial fica. tranquilla por tet• cor-
: · T.enb.o concluído. resl>Onilido. na. medida de suas forças, ú. 

·. Documento a que se -refere 0 Sr. Christino confiançà com que foi distinguida..· 
·.eruz: · · Na. exposição de mÓtivos · de que fe~ :pre-

cea~r .o projecto,. a com missão externa. e JUS
<Ma.ranhão; lO de novembro de 1896.-De- titica. do ... melhor.· modo as suas opiniões 6 · 

-putados Costa Rodrigues e Christino Cruz . idéàS a respeito da. materia sobre que teve de 
. -Contirma.mos tel~·amma. abi publicado · 
·· · dando noticia força· cavallarla e inranta.ria se pronunciar._ . · . 

immediacões,ultima. secçã;o oCCMiâo eleições E assiin ·resta-lhe apenas fazer · votos -para 
municipaes · directorio repliblicauo _ nr. que a. cama.ra.', clando-se pressa-em. discutir o . 

. Manoel da - Sil1Xl Sardinha-Dr. Agripino momentoso · assúinpto, poosa. _dentro em breve 
.A...e~edo-Dr. Antonio Baptista-E de Qodois dotar o paiz com um Codigo PenaL que esteja 

• · -Coronel Candido Ce;;ar .da Sil'll a. Rios- Co- na._ altul'a. da -nossa ci.vilisação, e que. ao 
.. · ·ronel . CO.rtos A ug~Mto Franca· d~ Sá-.Tenente-· mesmo · tempo seja um attestil.d.o do no5so 
· ... •. ccronel Jfan<Jel Vieira Nina.-TeriP.nte-cor(mel pt'ogrésso e do amor que consagramos ao di·· 

. 1Iermenegildo JansenFerreira-Ovidio Correia rei to, à.'justiça e â. 'liberdade. · ·. •. 
Pinto.-:r · .' · . · · · . · (~f~i~o bem, muito be'rll.l 

O SJ:'. 1\lilt;on;....Em nome d:.t commis-. 
. ·,são Especial., nomeada. para rever a redigir o 

, projecto do .novo Codigo Penal da. Republica, 
· venho, Sr. ·presidente, apresentar. o. nosso 

·trabalho para ser opportunamente discutido 
• e votado Jl9r e:.--ta illtisirada Camara . 

vae8. imprimir o seguinte 

PROJEC'l'O . 

N. 176 -lB96 

. . A COm missão es_IieÓia.l. sente necessidà.de de. 
declarar que não considera. perfeita. n sua REDAÍ:çlo P.AnA 3• DISCUSSÃO oo PR.OJJI:cro 
obra.; . ma.s . a.lfirma. que · tudo empenhou N . 250, :D:e: 1893 
para consegutl-o, consultando não só as 
pessoas competentes que podiam illustra.r -Ccdigo Pe~al d as Estados Unidos . do :Bra ... :il 
a. sua opinião, mas ainda. procurando pôr 
o projecto de accordo com a doutrina mais 
moderna . e. ma.i~ . apceitavel do direito pe- O GovP.J:no Provisorio expedira. com o de

:-.: na.!. E, pois, : ella. esfor~ou-se q ua.ntQ em si ereto n . . 87 de 11 de outubro de 1890; o Co
- . 'e&bia.J)a.ta dar o mais cabal desempenbo à. ta. digo ?enal da Republicn. 

·: refu,, que ·lhe fora gentilmente commettida. Em o ~e julho de 1891, pocéin, a camara 
. .. · Não sabe .entretanto a commissã.o si por- dos .De1)utados, votando uma indicação do 

··.· ventura realisou .o .seu intento; di!-o-h'l , Sr. Ju~til'iiano de Serpa, aeceitou ·quasf uoa.
poréin, a Ca.mara.,tomando em consideração o nimemeute o alvitre, por esta· suggerido, <le 
projecto. que tenho a fortum;. de apresent3.r· ser nomeada uma cOmmiss!io espeeía.l de seu 

. lhe, com a. ma.is vLva sa.tis\ação. · · sei.o _· p<u':\ r~"er a.qnelle .codigo. ·. ·. · · 
· Sr. preSid(mte; : ·-~_Commissão ll:speclal teria ;:·· rravendo mettido hombros á. ' obra; difficil 
muita. honra. em Yer .o seu trabalho discutido ioneg.Lvelmente, mas ao mesmo tempo hon-

. n~ta mesma se~o,. ~i pa.ra ,~nto hou ves'f~.: rosa.! a. commissão conseguiu apresentar. na. 
. -~~nd_a tem~ ; _pnuClpalt(•-qte,;'iWHHue;.~mo sessao de~~ - de. agosto de_l893, o se_u traba.

. . : J& disse, ella nao presurrr/t.ll';..fe.ttG:i.O~ra.J:!~t:- lho, em .forma de um proJecto de lei . . · ·: . , 
~~~~a.ca.ba.da.~ . _ ·) . ...._. -:- ,,., .. Entraudo·. este etn .Ja disciissãó, a. 26 de 
~ii'fretãnto;:!!:, Ca.nia.r,,:jdará testemunho de junho de :1894, o. deputado ·,·Milton que; como · 

que a com.míssão foi &Sl'idua e. zelosa., d~en- membro da citada .. commissão, o. tinha · assi~ 
. ·volveu . a. : melhor. vontade- e ate .inesmo re.:. ·gn,'!lo ·com .restricc008, prop<iz;-e' ii.' camara;'"a p:.' 

:velou ·cer:ta. . tenacidade no desempenho de provou~ que,. sem. .-prejnizo · das doà.s'·')lri· 
~-~ ~~ndo assim provar que tra- .meiras d.iscu~ fos::;em óuvidos a · respeito 
~--- -··· : .... -~· . - . · .. . :: .... - ... . - - .. ·: · ::·· 
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·•do assumptO.os tri'Óunaes dê,justi,;a e ·as Fa~ 
cu Idades . de Direito de Pernambuco e São 
Paulo. · 
· E; juntamente, que o projecto voltasse 'àe
pols á um11~ commissão especial; a~m de que 
esta. submettendo-o a novo estudo, ·e apre
ciando as opiniões porventura. emittidas, o 

. redigisse convenientemente para. .. a · 3a dis-
cussão. · · · · 

Naquellemesmo 4iu., o projecto · passou na 
. 1• discu.ssão, e a. 25 de julho seguinte foi· ap
provado em 2•, sem emendo. ·alguma. . · 

: Nem ha. ~ega.r - •1ue cada. po~o constitoe · · 
um meio a parte, ond~ se desenvolvem cet•tos· 
vícios, assim· como fructiftcam determinadas 
virtudes ·; que tem ba.bitos, ca.pazes de lhe 
d!irem f~ição toda. espetlial; que a:treiçôa-se a . 
uma ordem de attentados, 1.>S qúa.es por sua. , 
renovação constante mais parecem os indicios 
de uma educação mal cuidad:L do que as Jll'O• 
vas de uma perversidade instinctiva.. 

Es·sC3 fac to se deve ,qualificar de ídíosyn~ 
crasi:l. · mor>tl . E' por a.ssim di.zer - o crime 
indígena, que por eUe.sc revela e.se ostenta. 

Assim,' podem bem .servir. de exemplos -
entre nós- a c;J.poeiragem, o furto de ani":' · 
maes cavalh•res, e a immeosa. vo.rieda.de -· 
dos jogos de 11zar. 

A commissão especial, ~o revet' o IJrojecto, · 
sentiu necessidade de lhe introduzir altera· 

· Convém aqui registrar- que das cor pora; Ç{ieS profundas para attender ás solicitações, 
· ç1les consu.ltadas, apolias a Faculda.de de di- que o motivo acima exposto lhe estava sob~ 

-rei to de S. Páulo. e os · tribiloaes de Goyaz, ranameote .fazendo. .' 

De cooforooidade com a deliberação tomada, 
voltou eu tão o projecto à "é:ommissão, que foi 
logo nomeada. - e .sõmente ·agora o pód'3 
offerecet• . á . illustrada • consideração desta 
Camal".J.. 

· Pará, Rio Gr:1ude do Norte,. ~ a Côrte rle . E, pois, Qlém de · modificar o systema da 
.. a.ppe~lação desta • capita-l .c<?rresponderam ao pen.alí~ade, :a. com!Dissão inserlu no projecto 

conVIte, que lhes fôra . dirtgtdo • . · .. :_ · ilispos1ções relativns ·a figuras novas de 
.. E 0em assim·~ (juepoi- vii.ctas circumstan- crime; su'ostituiu a acção, que oelle_ fôra es

. cias, a commiSsão teye de só.ffrer·modificações . tabelecida para se pedir a Sil.tis tilção do 
em seu pessoãJ, ·e·de gastar-:- no desempenho dil iDOO; ·B n'outros pontos abandonou ella O 
d t r · d · · referído projecto, como a Camara verà. 

· e sua. are a-'- mats 'temp<> .!> que a pruict- Na redaCQão dos artigos esmerou-se a com- · 
.pio cal~lara . .. · · · · ··· · missão quanto poude, afim de evitar ·duvidas, 

Resta.:.lhe, entretanto, a coosciencia. de que ~ia sempre funestas na intelligeueia do 
haver se esforçado por rião mentir á generosa qualquer lei. ' · . . · 
oonftança da Co.maro.,- e de·ter emoregado · Pa.ra. justidc-.u, entretanto, o seu procedi
t <?d.os os. meios Jlara acertar; procurarido ou- mento, e aO ro:esmo.1empo dar uma..idéa sobre 

· . Vlr o conselho dos que ·podiam presta.r-lbe o o seu modo ue ver, a conunissão considera de 
coucurso de suas luzes e · o -prestigio de sua ma.nroa relevuncia as pondera.c;ões em que 
competencia. · · vai agora entrar. . . 

Verdade é, que foi de todo negativo o re- A commissüo manteve- a classificação do 
sultadodesse alvedrio, que1• por entenderem Proju to, dividindo as materias em duas pa.r
:- que a comm!ssão devia assumir a respon- tes, uma. geml tt'~taodo .do conceitC? das .i~~ 
sabilidade inteira do se11 trabalho, quer por f~accJes e das .P()nas, e outra espectal. dt:n-. 
acreditarem que ::. critica me1bot· Q.Uadra de;. dtda em dous hvro~. comagrados-o .prtme1ro 

· pols de concl_uida a obra. delinea.da.. " ils diversas C3Species dC3 delictos, o segundo 
· : .. . . · . . . ás diversas especies de cóotraveoçõaS. .. 
· Como. quer que fosse, .a C91ll~Issã? espectal . sem assimilar, se póde; todavia, comparar 
soube se co~ penetrar .. da emiUenma do sen ·a sociedade a um organismo, e assim conside· 
de':e!' e, ·satisfeita _p<>r ter d;ado a~has d~ sua ral-a sujeita. a duplo meio, um exterior e outro .. 
doctlldad!',- tratou .,.... catia dta mais .. portia;da- interior. . · · · · · 
ment~ - de ~ desobrigar do comprom1sso Ordlnariameote,. se da o nome de meio ao 
por s1 contra.l!tdo. ·. · .· · todo das circurnsta.ncias _exteriQres, -que in~ 

Bem sabe ella - que o seu traba1ho não é !!.úem so'ore .os organismos: mn.s Claudio Bera ·• · .. 
perfeito,· màs t•esta-Jhe a conscieocí!). do em· nard insiste sobre a idéa .de que os corpos 
penho; que fez pa.ra orga.niza.l-o do !Ilelhor vivos se desenvol>em n'um dupto meio. . --. 
modo; que n~e _era. possível._ .· . .. ·• . . · < A sciencil!.' antiga~ diz o sabio autor da ·,,_, 

Para isto .a. commissão, á.lêm-de ter pedido l1UroduÇçcío à medicitta ea:peii1nentat, nio· ·: 
aos mestres -da ·sciei:wía: hodierna. todas as pôde conceber sinão o: meio exterior ; ~pré- : .· 
lições, que lhe podeÍ'iamsllt' proveitosru;, .: não ciso,-paro fundar a s~.Jeucia biologica experi
d~ou de tomar na consideração merecida. mental, conceber além- di,; to um meio· in· · ::·· 

. ;~~s ciislnmes do . pâíz; â.s exig'eoéias do. nosso I terior .' . . . . . -. . - . . . . .. . . . 
_._meio, ~ · o · e .. st __ ad_o. p_e_ f:Uliar d~ nossa. sociedade, . · <Nã.~ ê ~in~_o passand~ no . me!o interior .. : 

. a fim de1llesaãa.pta.roonventen~mcnte a. .:nova. que a.s -~nfi~enc1as do melo e"ner1or 'J)Ode~- : 
Jegislação_•penal'. .··: .·· ···. , ., . · :. . nos ·attingtr ; ·d'ondf? r~ul~ que o .conhect-· 

. ~ ·-. ~ .. -'. ,• _. _:· •. ' . . . ~ : . : .. ' . ' ' :: ' •' ' . . .. ; ' . . ' . . ' . .. - . - .. 
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·manto do m~io eiterior . não nos indica as 
.aeçoes, que .nascem no meio interi~l', e que 
lbe: são proprias. _· · · · · · 

« O meio cosmico geral e commum aos 
corpos vivos, mas o meio. illterior, creado 
pelo orgn-nismo, é espe:!ial a cada ser vivo. » 

. Em relrição, .porém, ao meio exterior as 
socied.n_des estãa SI~jeitas li. lei suprema, que 
regub o desenvolvimento . de toâ.os os seres 
vivos :· - a luta peln. existencia. 

·n ahi, a. c_lassificaç~.o :los m·imes contra a se
gurauç."l interior, corl'espondent e o.o meio 
interno,em crimes contr·a os poderes politico~, 
·crimes contra a administr<.~çã.o public..'l., e cri
mes contra .. a. economia social, . comprehen
dondo·se na· expressão eoonomica social niio 
sõmente os bens communs, como estral1;.1.s, 
monumentos, archivos e outros, mas n.inda
os bens iodivjduaes, como a v ida, liberdade, 
tranquiUiclnda, honra, dignidade e proprie-
dade de cad::L pessoo.. - · « A natureza~ escreve Novicow, é um 

vasto campo de carnificina. 
- « Entre as creatur<~s vivas, o comba~e é 
de todos os segundos, d&.todos os minutos, 
sem trégoas e sem repom:o . . 

Elle s e produzo a :principio entre os indi
víduos separados, depois entre O:i organismos 

. conectivos. tribu contra tribu, nacionalidade 
· conttã: nacionalidade. » 

ora., na luta arJente poll\ vida, associe:. 
dades COlnbioa.m os . seus meios de ataque e 
dét'eSllo contra as resiste1,1cias e as aggressõas 
do exterior. 

. D':\hi a org:wização de um:~. segilraiiça ex
terna para prevenir, ou repellir, os atten
t:ados contra a existeneia., a integridade e a 
independencia. na~ional. · · . · · · 

Em relaçi\o ao meio interno, · cumpre dis
tinguir dons systPmas de orgãos e funcções : 
um que mantém a cohesão daqiartes, impri
mindo a.direcção aotodo-êosystema politico
administ7·ativo, que corresponde ao systema. 

. ner'llo-motor doS indivíduos ; outro que asse
. gura. · a 011triçã.o da. sociedade -é o $JJStema 

economico, que corresponde ao systema.. di
gestioo e ci1·culatorio dos orgr.oismos iodivi-
duaes. · 

:1\Ins, assim como entre os indi viduos, o 
systema nen;c;-mo1o1· se complle de centros 
superiores, a. que se '(lreodem org"'.ws secun
du,r ios, da mesm:l. sorte, entre as sociedades o 
systema poUiic:o-artm,inistra.tit~o é ·constituído 
por orgãos súperim·es, que rept•esentam a. 
soberania. uacion::Ll, c orgão!l inferiora$, que 
sel'vem de. auxiliares aos primeiros. 

- Deste modo, temos em primeiro lagar os 
orgãos da soberaui:~,-os poderes políticos, em 
segundo lagar os or~ii.os da administra;ção, -
os funccioua rios publicas, CU.i :.1. missão é ex
eclitar as d~cisl:les dos orgã.<Js da soberania ou 
dos poderes políticos. . . 

· ·· ' . Convém não confun.Ur os poderes politicos 
· cem ·os funcciona.rios publicas ; os primeiros 

sã.o os or~os da soberania. no.ciooal, os se
. •-gundrJS :.ii.õ os orgãos da. administração. · 

· Durante . muito tempo, o Poder J udicia.rio 
_.-_ passou -por ser um simples orgão administra
·. · tivó ao .ser.viço do Poder E-xecutivo • . 

Hoje, porém, é considerado elemento prin· 
cipal da estructura. politica, argila da sobe-
rania. nacional.' -·· 

Em face do que fica exposto, a classificação 
a adoptar.se viria. a ser u ~eguinte: 

I. Crime;; contra· a segurnnça externa. do. 
Estado; isto é, contra a existencia, indepen
dencia, integriiade e dignidade nacional. 

II. Crime~ contra a segur,\nçn: Interna, 
comprehendendo os crimes con tra os podere~ 
politico.>, , os crimes contra. o .poder eleitora.!, 
principal poder político, fonte de todos os ou· 
tros pOderes políticos ; e crimes contro os · 
foncciona.rios publicos, orgãos d•• tídminis-
tração. . 

lll . Crimes contra. a: economia social, 
abrangendo . duas gra.li\les categorias, a. dos 
bens jurídicos sociaes e a dos bens j uridicos 
iodi.viduaes. · · 

A primeiro. classe se subdividirin. em c t•i, 
mes: 

1• contra a incolumidade publica; 
2" contra. U: viação publica. : 
3• contra a salubridade publica; 
4• contra. a. confiança. public..1.. (m<>ed;~.s, re-

gistros, depoimentos, pesos. modldas); 
5• contra a. fazenda. pul:Jli<:<\ ; 
6• contta. a morali•Ja.de publi~ ; 
i• contl-a a piedade pu blil'.ll. ; · · 
a• contra n. lndustria, e espe(llo.Imente o 

commeraio. 
A se~unda clnsse se subdividirí(l. em cri

mas: 1• contra. a vida das pessoas; 2o contra 
a ín~gridade do corpo ou do ·aspirito ; 3• 
contra a. liberdade plly5ica, moml e intel
lectunl; 4°_contm a trt\nquillidnde individual; 
5• contra a honra; 6• contra. a l)ropriedade. 

l V. Os crimes contra a t'amilia P. o domici
lio formario.m uma categoria â. p_arte, ·att.ent;1 . 
a grande ..influencia intensiva e extensiva, 
que estes do os institutos· j uridicos exercem 
sobre toda a. dynamica social. · · 

Si a classificação do Projecto u5o é uma. 
obra perfeita, porquanto toda classificação 
juridica tem sempre alguma cousã. de arbi
trar i o, e !la. se recommenda, ·todav ia, por va
rias razões, sobresahindo entre oulra.s a .se
guinte. :-abandonando a divisão das infr<\c- · 
ções em iilfracções contra. a cous.'\ publica .·e 
infra ecoes cont ra os particulares ,divisl\o ina.c
ceitavel;por ser impossiveld izer . em absol uto 
quando .o dil•eíto da. sociedade, ou o do indi
viduo, é ÇJbjeetó da intracção, cooio· se ·not.\ 
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evidentemente nos crimes contra a liberdade E' preeiso não esquecer que aa.cção de d•lm· 
pessoal, a. referida. cla.ssiticaçáo assenta sobre no não se refere sómente ao debearnr, mas 
a distincção racional entre crimes e contra- sobt•etuuo ao quantun~ debcatur. 
vençõe~, distinc~ que não leva o espirito a. E' principal merite em relação ao ~tum . 
cor.stder-at' os arllgos do codigo como partGs qu_e os meios <l_o processo pel:!al em ~adn. apro
independentes entre si, mas antes . como ve1tam, relatr>amente a · tndemu1zação do 
partes, qlle se prendem. se ligam e. se com· damno. . 
binam. e formam assim um todo harmonico. Depõis, como reconhecer de an te-mão no 
· N~ parte get•a!, pois,· a. commissão limit?u- acousador uma parte pr·ejndicada, ~uo.ndo no 

se a eliminar as disposições rehltiva.s á satis- processo penal se investiga não sómente sobre 
façiío do damno; e a fazer modifiC!Ições nos a existencia. do delicto, mas ain-:la sobre a 
demais titulos. identidade do delinquente? 

De um mesmo fJcto podem surgir duas Mnltiplas questões se levantariam com o 
acçü~ dis~iEctas : -uma q!Je tem por exerclcio das duas nc<;ões,perante o jui2o cri
fim a tmpostçao da pena, outra a ind.eml\i· minai. Morto o accusado,. por exemplo, a ac
z;J.ção do damoo. çii.o penal se extinguiria de facto; mas a ~:~.c-

A primeira. nasce da. simples viola.ç:i\o da çã.o do damno perante qúe j uizo prose{,-uiria~ 
lei- é a. ~cção penal ; a segunda para ter Continunria perante o juizo penal uma acção 
logar precu;a de quci a viola~.ão d~~ lei iro- exclusivamente civil? . 
porte um damno--ã a acção civil. Dada a nmnistia, ~ria competente o juizo 

Não existindo ncÇão civil onde não existe penul para decidir iL questão da indemni
damno, é claro· CJUe e !la, as mais das vezes zaçã.o ? 
não se di na. tentativa. . · ' · Parecil que no caso de !tmnistia; a pruden-

Acções distinctas, " pena.! e a. civil, devem cia mand~ q_ue não se discuta perante um juizo 
portao to, ser s11jeitas a .Juizos disticctos. pena.! a. al'çao civil, que lt ella se prende. 

Que vantagens lm em ;\dmittil• o exercício Os confiictos soc!aes, se12undo nota Sigis-
dnsduas acções em um mesmo juizo 1 mond Balicki, têm duns races distinetas: ·o 

Dizem que o pr~judicado pócle obter indem- ataque seguido de repulsa, e o prejuízo se
niz:Jçã.o do rlamno com menores despeZlls· g-uido de inilemuização (') . Estas faces se·nu
mais celeridade e pletia segurança. ' ferenciam com o teonpo e dão logar ás duas 

Ma:xima segurança por que .razão? Porque o ordens de relações jut·idicas-as penaes e as 
pre,judicadn põde la.uçar mão dos meios admit- civis. 
tidos no j uizo penal, e desconhecidos no pro- Ha um costume entre os chinouks da Ame-
cesso civil ·~ rica do Norte e eotre os beduínos, que mostra 

Taes meios têm, no em tanto, em vista. mais bem ao vivo a distioeção entre as duas cathe
n punição da crime do que a. iodemoização tio gorias de rel:lções. Em um e em outro povo, 
dnmno. Ora, nem todo o crime importa dam- cessada um:1. luta, o lado, que t em mais mor
no. Assim, meios mnito proficuos para o tos·, é indenmizada pelo adversariJ. Quer se 
descobrimento do crime pc'lem ·não ter impor- tra.te de aggresSio, quer de repu~sn, o damno 
tancia. para. a questão do tlamoo causado. arrasta sempre a indemnizaç.'io. 

. A allegad;t celeridade para a inrlemniz.1.ção Ern relação ils penas, a commissão ~uppri-
!lo daruoo ncr.o faria sinf1.0 demcrm' a. accão miu o ergastulo. pen:t absoluta, verdadeira 
penal com a soluc;io de questões civis preju- morte civil, acarretando perpetua iotertlicç.'io 
iliciaés, de sorte que se ga.nhnrin por um lado de direitos clvis e !JOiit icos, annullando o tes
Jl:l.ra perder pelo· outro. tameoto feito em qualquet· época., snjeitan•to 

Quanto á economia. ele des:pezas, é bem de o condemnado a obras c servko:> publicas 
tluvidar que emmar-;mbando-se os dous ·pro- extraordinarios, ainda que de execução peri-
oosso:;: um uo outro; e, port anto, surgindo gosa. o« insaZubre. . 
novas questões do facto do entrelaçamento, Ern uma. p~na. em manifesta contradicção 
diminuam todavia as custas. com o nosso pacto fundamental{') que aboliu 

·A repül'ação do d:mmo pelo mesmo .jui:.o, a pena de ~alés, e com o uosso desenvolvi
. podendo demorar o curso da :teção, pre,iudicrc menta jurídico, que j[~ havia abolitlo as 
a pena cujo eJieito, para ser efflcaz e salutar, !)€nas pel"petnas pelo decreto de 20 de setem-
deve ser prompto. bro de !S90. . 

Além de não ser lo~ico o exercicio dns duas A cornmissão. egualmeote aboliu o regimen 
acções em um mesmo juizo, succcde que esta: cellnlar, que applica. o .isolamento diurno e 
acc~mulaçlio póde dat• logar .a grandes inoon· nocturuo com o ma.ximo r igor , e priva o 
vementes. · · condemnado de toda convi>encía humana; 

Um destes é a necessidade de enviar, não 
ra.~s ,vezes, a. decisão das questões que se le
vantam, aos tribunae5 civis, desapparecendo 
assim ,todas as .vantagens allagada.s • . 

(1) L"Etat cor.•••e ara.:,.iwion ccercitiv• d1 la SocU/o! 
Pliciquc, t S9 G. . 

1 Con•t. Feder:~!, art. 71, 3 1 let~. !J, 3.rt .. 72 § ::0-
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mas por outro lado impoz a toda vcnit c:lrce
raria a·Ob!·iga~:;.io do ·t rabalho para reprimir 
os inconvenientes da. ocimidade entre os cri
minosos. 

E' verdade q ue, segundo o testemunho · de 
propri<>Cl criminosoo, não ha melhor ~o!a do 
crime do que a prisão. 

Falia La~enaire : 
p trabn.lho si não é por si só um isolador 

db contag-io criminoso, é o meio mais eltic."\Z 
Ue .I:<'gener-ar O d.;liiliJUen le. 
· · Considere-se mnis quo o E~ta,io pór.lc e 
deve custe:1r as enormes dcspezas. qu'~ lar. 
p:tra manuten~ão do systema penitenciario, 
com o trah:\lbo do condemnado, e ver-sc-ha 
que e~te não tém direito a. reclamar o ocio. 
sendo o trabalho condição de vitht de torlo 
homem, quer sob o pooto de vista economico, 
quer sob o ponto de vlsta morttl. 

Entrebnto, sendo o trabalho imposto nfw 
como u m <'ggravameoto da pena, m:ts u'io 
sõroente como 11ma exigencia da tia.tureza. 
llnman" é clm·o <tna não se poder ia itnr>ôr a 
todos Ci> cont!emnados o mesmo genero de 
trabalilo. 

Setia. um ve~mrne tão iuutil quanto od ioso 
!mpôr ás pessoas d•idas ao cultivo da.s scietl
cins, lettr·as 011 artes. os trabalhos m;\nU<\es 
dos estabelecimentos peoitencí:•rios. 

D'<\lli a petmíss:lo dud;\ a.o conuemnndo par., 
escolher·, ue accordo cotn as S!ms conrliçws 
l)ecu1ia.r.~s. occup,\çlto divet·sa d ·~ especies de 
t r;1b:tlho, a.dmittidas no estl\bele~imento ern 
'JUe elle se achar. 

« Qu'ndvi.;ndra-t-il du jeune horome pous
sé da.ns cette misera'ole socíétê (celle des 
prisou:;) ~ Pour la prémiére fois. il eoteodra 
r~souoet· ã. ses oreilles la langue liarbare 
.des C:1rtooche et des Poullailler, l'i~noble 
<IJ·got . Malheur il. ce jeuno homme, s'il ne 
se met pas immêdiiltement à leur niveau, s'il 
n'ado{lte pas leurs príncipes et leur langage; 
on le déclarerait indigne do s'asseoir ã. coté des 
ami$ ! ses recla.ma.tions ne seJ1lient pas .écou
teás de ses g~.rdiens eux mêmos, qui s' iocli
uent toujours h proteger te:l chers; elles 
n 'am·aieot d'autre r~sultat que d'eJ:citer cen
tre Lu i 1:1 co lere du geolier, qui est d'habittlde 
un a.ocien forç~lt. Au milieu do ces hootes, 
t'!e ce cynisme de gestes et .tle paroles. l'in
fortuo·~ rougit du reste de purleur et d'inno
cence qu'il íl'l'nit en ren~ruot; U regrette rle 
n'avoir pas été nussi criminel que ses con
ft·eres ; H rerloute · leurs brOC<trds, leu r mé
pri~; car, même sur les banes <les galeras, 
on counait l'estime et le mépri;;, et cela ex:pli
~ue· l?ourquoi certains fol'~ts s'y trouvent 
mieux. qu'au sein de h\ societê, ou. ils ne 
recuenlemient que le dédain. 
· ' Qui dooc consentira.it a vivre meprisé ~ 
Aiosí le jeune-hon:tme qui prend exemp~e 
sur ces beaux: mobiles .. . en deux ou t ro1s 
.iom·s arri•era a parler leur langue, et a1ox:s 
i l 11e sera plus uo pauvre n iais, alors les am1s 
pourront !ui serrer la. maio, sans cl'l.\iOte de 
se compromettre. Remarquez bien que ce 
n'est encore 18. que gloriole de l:t part .de ce 
p:Hn•re g:1rçon, qui rougitde passar pour un 
novlce. 

A commis:Sã.o recoultece que em alguns 
ll$SuS a ~d mlni~traçiio . carcernrh\ não te ri 
meios de t m•n:\r efl'ectiva a obr·igr~ção do 
~l'<•l.l<llho, q u:mdo o condemoado niio ror ~lbso
:utamente snjeito a uma. dn.s especies de tl'à
D&lh:~ admittida.s no estabelecimento, podendo 
escolhm· e~pecie di.,.ers;l, i\h1~. tambem não 
rle~cooh.:lce que seria um ioutil e repugnante 
coo~trandmeuto ouriga.r· certos condemn:111as 
n tt.·aballws purr~mente matel'lt1.es, ainda que 
não ~jt~ ~~~ ro ve1· pessoas babitmvlas · a t ra
balho.; intelleclua.es prefet·iretn as thdig-..ts d;t 
dh:oiplina cat•cer;~rhl às longas e intolern.v,;,is 
llOJ'IlS de iuactividade na:> pri~ões. 

o·~utre os varies re)!tmens, a com missão 
prefet·iu o da. segregação eellnlar. :i. noite, 
e do traball1o em commum dur·.mte o din. 
por lhe parecer mais conforme á natureZ!Í 
humana e aos fins dtt peua. 

Uma completa e rigorosa· se~regoacão esta 
em flagran te e violenta cootmdicção com a 
indole sociat do homem. 

Nem se diga - que os condemnados têm 
necessidade do. companhia dos bons e nunca 
dos maus. 

. Ahi està a · disciplina carcera:ria, regular
ment~ organizada , ]nlra ttproveitn.r as V:ln
tngens moraes do ambiente social, evit:Uldo 
os iocon..,.eoientes das palavras e exemtJ!os 

· perigosos. . · 

« Le challgemeut s'est opere dans la forme 
plutC:.t que ilitns le fottd. Deux ou troís jours, 
rout a•t plu~. passe3 <tnns . ce cloaque, n'oot 
pu le iJdl'\'ertit· eotierement, mais soyez 
teaoquille, le premier pas est · li.üt, il ne 
s'arretern pas o. <le roi chamio. » 
K~ps, cujn. autorida.de é preciso recoobocer, 

pois elle fez <t 511a educa~~o, desde cs t1•ese 
nnnos, nas pr•iS()es, escreve: « On wrt de Zâ 
plus mauva3s gue· quawl on y entre. » 

Nn · P hilosopT1ia· Penal, Tarde lembra a 
opioiii.o de um diroctor de pt•isã.o, p::~ra quem 
conservar conj untameute presas tres mu-
1 heres perdidas é levar a~ cabo a sut\ v ida. 
devasso.. · 

Paulo . Aubry está convencido de que a.s 
prisões são o ponto de pat·titla dos bandos de 
ét'iminosos, d~s associações de malfeitores. 

Mas. donde l1rovém esta. a.thmosphern vi
ciada, que faz o,crimínoso peL~ler os restos de 
bons sentiní~Ós, que porventura a.imJa. .eril · 
~i existam 1 ~~ 
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Ser:i. da coovivencia. com ass.'lSsinos, la-· tão variadas, qu~ é lJ.Uasi imlJ()SSivel que estas 
drões, falsar ios, impudicos, em uma p::~lavra, appllquem-se, cotn identi~ razão, à. mesma. 
co~ criminosos de toda. es(l\'cie 1 pessoa, ao ·mesmo crime. « Assim, escrevem 

St tal fosse a causa. o q11e curnpri:l f:.\zer os citados ~ütores, eoncebe- se q-ue se punél. 
era. a.ccei~ar o conselho do E. L.'l.urent, e com :1 ps•iva~1o dos 11ireitos políticos o ~i~a
dividir as pri~ões em <Ji-versa.s s~cções, onde tlào que f: tlsillcou n. cetlul1:1 de um escruhmo; 
os ct·iminosos fossem encerrado~ se~·undo á com a de . .;titUJç."io da uma totrlla :1quelle que 
na turez:~ d:•s in fracções commettid:•s .~ roi conde:m;:.;.~ln por mo ti ~·o •1e rout•o, óu po.r • 

O etli~ito pernicioso das prisões na.sfte menos .motivC'. de corro;;~:ã.o tle meno1· ; c.>m a perda 
da. coovivencia do que de quaesquer outras de seu titu lo o fniz, a quem o t\1vor e o o<Jio 
circumstancias. tlictaram a senteoç.'\.; c.nm <t priv,,ção de tra-

A pro;:a est."\ em que de ordinat:io não der arrna.~ nquelle que a.buso11 deste direito ; 
sahem das prisões sin5.o reincidentes. Não é, tzas a reu niã() destns rliversa.s íncapacida.des 
portanto, a imitaçfio por meio -:la convi venci:~ mbre um(). ,;ó cabeça, em razão de um ~õ frtcto, 
o fu.ctor, que sóe agir com mais frcqueocia e sou ma medida ás mais das vezes Íl'racioual, em 
energ~<\ _no selo das _prisões. . . é:Jgnns casos irrisoria. » (') 

A Lmttação é mcontestavelmeote uma Ros;;i entende q<Je, em >ez de fal!ar de 
fecunda geoetriz de crimes ; mas "quando nter.Uicção de direitos, seria m•üs exncto 
dà-se, n::io uma simples li'OCil de iddas, mns aliJar em interriicç.'l.o de ob1·igações, cujo 
uma o~jectividt:u.le de aclos. ~umprimênto se impede Ji<ll'<\ pnn'ir .... queile a 

· A suggestão criminosa nito o!lerece uma. quem tacs obl'igrtçues competem. 
influencia directa sinão qu!lndo ella se opero. E' m;lis ou menos n. me;;ma obsermç-íío de 
por meio de nma lição de co usas. No mundo Beran"'er, CJuando no Con~elho de Est3.rlo dizia 
soc~al, ~o act?, o exemplo, · qu~ · pr~u:r. com qne ai'inteJ••licções creadas se tornariam isen-
mator IDtensJdade e forç;~ o 1rradramento çoes em lo;.:<tJ· de peun;;. . 
imitativo. Om, nas pr~sões, por maiOL· que Bonnevlne de Marsan::..y considet-a a inter
sej~• a ;\gglomeraçi'io ôe cl'iminosos das di- •licção do dir·eito.;;, :tlêm <.lo io r .. man te. in
versas especles, não ;;;e veridcam os exemplos eJlieaz pot' sua natu:·e;:~l . (') 
de facto. Defendirh\ por Ca.rnot, Tis~ot. Ort.ola.n e 

A noticin dos crimes ·commettidos r6~\, Blauchc, a. intf)rrlicçfto t1e direitos póde ser 
que cheg-.l ao interior das prisões, por 111eio emprt~;.:-;ula em cet·tos casos r.om preveito e 
d~ visitas e Jornaes, é muito m:üs <".OUt:tg-iosa. em~a.cia, solwet\J•Io Qlúlnúo elhl é. por a.--:;im 
do IJliC a. communhão tios ct·irninnsos . dizer. o rcconh· cimeutt) ou, melhor, a conse~ 

Forçoso é reconhecer - que, si a convi- quo~ncit~ tle uw fa•:to. A:>Sinl, llltdn. 111:tis pt·o
vencia produz etl'ei tos pern!ci<lSOS, qno.o•IO prio d,, qnc privar da tutela. nm· COJ 'I'Up~or 
encontrt\ o terr\)nO prepamdo, e hn.)ll'e•li~p.~- Jl<l menoJ•es. do •li!•eiiD tlu Vtll:tr 1Jill f:dstrl· 
sição. menos t:lxacto nilu é que o bulamento c:rd•JI' dti actr.s eldtot·a,•s. Jo:' por b;~o ljnn U:l. 
niio supprinte estn. prt;rli~poski:i.o. a qu:tl ex])O~itií.<l •le mo,tiyos do corli~o Penal. Fra.!_l· 
apenas_ a.guarú;\ opportunlllade pam de novo cer., _lê-,;e: «.\s rnatsbc'~ltn.~ Íllncçl\es do cJ•I:vlno 
exptodu·. . n:'io ri!H'I!m ser .::on:!arln.s M hnmam, que at-

O isolamento não tr:lr. ontt•o resul rodo si- tenta cont:rn. ns virtude:; c os princit,ios, sem 
niio ag.:p"avar no crirniuo:;o o tlespt·eY..o c o os quaos o seu exercício se lot•un.rh~ . peri-
desàém d:~. soli•lariet!a.de humana. goso. l'> • 

Quanto ti lnterdí.:c."íode di1·eito;; e á suspeu- Alt'tlndenrio i Constitui~•ão Federal, e .)Uil-
são prortssioual. a commi~s~o supprimiu est:L, tamente its coosider,,çõe~ expostas, a. com· 
e limit011 a<Juella ú interdicçiio temporaria.. mi~silo entendeu não commiMr a interdíc

.A eommissito entendeu que a intertlicr;ão ção da dil·eito!!, ~ioiio pol' tempo determina.:lo, 
de direitos oã.o·- poõia ser· pcrpetU;\, em f;rce e isto c.nm a mnior prudeuchL e resern~ i to

. do ~rt. .i l d:>. Coostítnição Fedeml,jà. cilarlo, mrtndo pot· norma de proceder~ eroprega.l-a 
que dispõe assim : «o;; direitos de cidadão bra· qu:!ndo o e!ercicío do;; direitos estiver em 
zi.leiro ~"spend~m-se por condemnação criroi- ;lntinomia com ó caracter do delicto. 
11:il, emqua1~to c.hwarem os SC\IS e{feiton>. · Kelatl v:J.meute ã. ~n,;pen~ã.o de uma. -profis-: 

Não se i>er demlo os direitos (le cid:tdão bra.- sno ou arte, cn_m lw.e ~econ\recer que ai:: 
zileiro por etreito de contlemnação criminal, é temo~ um~ pau:.. a p1·1meJra vssh~ t auto t~\:u"_. 
claro que a ínterdicç;io niio podia. ser perpetu:• ·t etli~"tr.. qu,~oto e certo que parece f~m o 

Além disto posto que admltttda nas moder- tlehcto na_,lla cn.usa.. . . . . _ · . 
nas legisla~s,não fa.ltnm o.utores que comba- 1 ?Ih~:> alem de 'JUC a ConSII~~l!Ç:tO ~·:~e_r:;-1 
tam a: iutertlicçii.o de direitos. . . garante, de u10llo absoluto, o .tvre exerctclo · 

Chauveau e l:ielie a.t acam a· interdicÇão· de 
direi tos gener·ica. e pe rpetUA, t•tl como u 
admittia. o Projecto, pelo limd>lmento de que 
ella arrasta íncapa~idades tão numerosas e 

. Canuua v. VII 

· «{l\ Ci1auvea.u e Helie~Theori~ d,, Code 
Pc>uzt, tomo l, n. 1S5.» 

«(2) Le crime, ctude sooial- pa.g. 2.» 
. . . . 26 
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de qualqt1er profissão mor:~l, ioteltectu:~l ou I Nii.o ten1, porhuto, o merito da originalí
indtt~trit\1. succede que haveria grande ditn- d:tde o tmllalbo t.le · Lombroso, medindo os 
culdade em toJ•o:n• et:rectiv:t semelhante peria di rrerentes OJ'gàos do corpo nos criminosos, 

Depois, o culpado muitas >er.es niio set•ia I observ<mdo a.s r!'lla,ções e:\ístentes entre cHcs, 
condemnado ú. suspensãc de um officio, pro- e princ,p<tlmaote entre a s r,artes frontaes e 
fissão .. ~l'tc Ott iudustria. sioilo p:\ra ir :~bus:u· parietne;; do ct-:>neo, entl"e as orhitas e as 

, do eli:ercicio de um ou ll'O o!ficio, jWOtis>ã.o fiiCes, entre l1 cõr d,~ pelle e dos cabe !los, em 
nrte 0\1. indtlstrir. ; a não ser que por sn;;pen- um:~ pa.la.vt-a., fazeudo a antllropologht do 

. siio "d-e profissii.o se queit':\ ontemler ,.. suspGn- ct•iminoso 1)<'\t':\ mostra.e que este e un1 :tn•' 
são de todo e qualquer genero de tt"ü.hn.lho, o chronismo, um selvagem em p:~.íz civilizado, 
que seri:~. nm mon:struoso (Jerigo soeial. uma. especie de monstruosa. resurrei~'ào, al · 

No que diz re;peito ;<o c•·ime, a. comrnis~o gum:\ cousa de comparuvel ~li animal que, 
limitOU·Se a Vel'itica!' O f<tClO, sem pretender mtScido de raiS dorneStiCOS, app<\ !'eCe5~e l:l!'U>'- , 
ílLzer escol<\. camente com a selvageria !ndomavel dos· 

O cri:ne .não se define, como nií.o se rlel1ne Si!IIS primeiros <\ntepassa.dos. 
a virtude. Com t>azão Fcrt•i c:-it'!c:t Lombroso, mo5-

Uma. de!\ni~ío scientificl\, convindo ao dct1- traudo que o criminoso não e tii.o sómente 
nido e sómente ao definido, nota com razl'10 nm rept·eseutante 1a..<>, é poca.s prchistorica.s· 
Henry Joly ('), Se1·ia talvez impo3sivcl. nos tempos modernOil, ou um epíleptíco lar-

Em todo C:\.So a ideado ct•fme é uma noção vado, con!'orme sustentou Lombroso na se
primeira como a do real ou do bel! o, qne não gunda ediçã-o do Hom~)'~• cleUnquente ; que no 
prcci~a set' · detinidn. para solução dos mnis • I'<clo do criminoso por molestin, ou pot· ato
intrincados problemas. . vismo, está o criminoso por influencías meso-

A commis.ão nf..o desconhece a;; theorias logicas; que o nit-el da cri,nillatidade i deter
das DO'<;aS e~colas pena~ sob1'e o crL•ne, nem mitu1do pelliS differentes condiçiies do meio 
ignora que par:. Lombroso o delinquente e physico-social, combinudo com as ie;ulencias hc· 
um selvagem on um epíleptico larv;l•lo, pa- l"~rlito.rio.s c os impulsos occasionaes dos indi
rn. Ma.udsl ey um mn.ttoide, p«ra Joly um des- 'lliduos. 
cla~~ificado, '(ln.rn .• La.cassn~~.e um<' . v~ctima Fel·ri, et'itiCl\Ddq o c::speci:!.lismo exclusi. 
soct,tl, para Tarr~e nm profb,.Jomtl, pt•r:l; l1~1- vist<\ de LomlJroso, n.pez:lr Je toda n sua 
br{' um suggest:ona~O..~ mllS a ccn:m1;~a~, forca e lncídez. de &spirito, que, no dizer 
ev!I..'Uldo tod~ exch1SHI:omo de ~!.1, hm~- úe Tn!'lle, fazem tlelle um amioente org-.lni · 

. tou-se a. ,con::nderar o cr1me. u:na Jl'1'eg"lllar.J- r.adot· de itléas, cnh;: na. trh·ialidnde com <\ 
d:<cte SOc1al, que deve ser elm110adn. po!' ffi':!JO ;;ua suppo:;t:\ lei det saturaçiío criminal e pre-
da penn. · . tensa thcol·,:a rlos suiJstituti.,o~ pe>tne.• . 

Mmto antes de :tpp~recer o 'Homem rlelm· ,· . . _ , . 
uer1te, jb. Edg:wd Quinet consirleravCI 0 ct·ime « AS~lm como. le-se Ul\ S<Jcrologr1~ Cr•mtnal, 
~ma re:;nrrelção da sel"·ageria primiliv<J. no om t:J.I >ol~me ,1~ ngr.m., e!n nuu~ dadn. ten:
mundociviliz.;tclo. per;Ltura, se tem a. solt!c;~o t!e _uma qun.t1tt-

Pam elle o crime e um a~~acltroni.<mo san· d:tde tix,\ d~ subst:.\nCt;~ ehnmc•t, nem um 
gui:nolento, e 0 ct•imi 11oso um indí'!liduo 111e $ahe a tomo de mrus, nem um ;tlo:no ~e me?os, do 
da lmmanidade e entt·a tia animalidade do mesl~lO m~rl~ ~m um tal ~~elo soem.!, . em 
mtmdo te1·cia1-io. · cond1çiles ltldiVldUn.(ls_ <l phy~tcas determina-

« Ha nu. :üm::t. do criminoso, escreve 0 n.utor d~J:s . Sr.l tem ~ e:x~caçao de um nury.1ero •leler
da. Creaçao, um:1. de:Oordem, um desmoromt- nnna1o de cru'ni!S, nem um de tn'J.\S, nem nm 
meoto, umn. vertigem, 11m<\ furiosa revir~- de meno~. 
volta pai'~\ um pn.sSàdo. il..esappttrecido da. n;t- « NO>S.1. i~norancia fle muitas leis pnysic."'s 
turezil.. Nem logica, nem imagioaç.'í.o bail:<\ e psy~bic.ts, c das ionumeras condições de 
para. restabelecer- nos. em nm t<ll mo- facte nos imperilrà. de prever, por um mooo 
manto. O delinqueme, cego pelo ct•ime, tgrn preciso, este nivel dt~ criminalicla.r.le. 
sua. logica., seu mundo á p>'l.t'te, que não sã.o 1\Ins, nem por isso elle deixa de ser o e (feito 

· nossa logica. nem nosso mundo ; recohrtL ins~ n<:cess<trio e inevibvel de tal ou tal meio 
tioetos, que estão fóra. das condições tle no;;sa phy~ico e social. · 
existencia. n.ctual. Com effditn, as e.otatisticas demonstram -

« Elle Interna-se no passt\do, e o.hi suppüe qoe as ''ariações deste mP.io silo sempre 
occultar-se. acQmpaolladas de oscillações oonnexas e pro, 

«Mas, o S<Jl que nos illumina. o perse;;ue e pot•cionar:las da crimio:J.!idade. >~ 
denuncia.. Toda. 3 nu.turezo. actua.l rue sob os Em f<~Ctl das pa.htVl'(l.S tra!lscrlptas, o que im· 
seus ll3.SSOS • » d lic;t tt lei da sa&l.waçi<o ç,·imi,wl. em seu -ver

f ·. (1) ])e.l'amelioration de la l.oi crimiw:Ue-f·.'' Vol. 2, chap . XIV. 

(l;tr)~Í\'0 sentido, sinii.o a <l.Pfl!icação ao cdme 
do velho apllorismo de logic."t, em vir·tude do 
qul1.l, dadas as mesmas cauSilS em ideoticas . 

·-..: 
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circumstn.ncias, produzem-se os mesmos ef
feitosf 

Si o crime tem diversas causas, nada mais 
banal do que a affirmação de que o nivel dn 
crimin<llídade deve varia.r conforme v;wia.m 
as causas; .e as condições em que estas 
actua.m. 

Da lei de saturaç-ão criminal, em 'iirtude 
àn qual, d;:~das as mcsmo.s causas em identicas 
condições proouzem·se qnantitativa e quali
ficativamente os mesmo~ eJTeitcs, t ira. ~'erri 
duas ~.onclusões que !he parecem fuodamen
taes em sociologia criminal . 

A primeira - é que o crime nã.o se produz 
com · aqnella regularidade mathematica, e 
aquell a. fatalidade mec:inica a que all:1de 
Quetelet, q uaudo, na. Pl1ysica social , affirrna 
«que podemos ennumera.r com antecedencia 
quantos intii viduos mnncba1•d.o suas mãos no 
sangue de seus semelhantes, quac~tos serão 
falsarios. quantos seriio eovenenadores, QU <1Si 
como se podem ennumernr de antemão os 
nascimentos e .os obitos que devem succe
der-se». 

Sendo o eríina o resultado de dadas e..'lusas 
em determinadas condiçüe:;, e cla.ro qne, V<\
rinndo est<'S causas ou contlições, necessaria
mente deve varinr o prodacto da criminali
dade. 

Fix:\ sómente seria a subordinação do crime 
nos seus factores, não se dando .oull'a regu
larid<lde sinii.o a do principio de eausalida.ila, 
em virtude do qual, dadas as mesm~ts causns, 
prorlu?.em-se os mesmos atreitos. 

D'll.hi a idt:.1. de modirt~ar o meio social, 
modificnndo·se ns suns condiÇües, o que certa· 
mente nito quer dizer-que se devn encarar tt 
sociednde, SGgundo se exprime Spencer, 
como uma cc1·1a quantidade de 111assa a 12ue 
a co;inl1eira pddc dc!r a (tj,·n,1a q«e lllc agmdat·, 
a de uma empada, lorta ou pasteL 

A segnnd::t. conclusão -é que ns peons, 
até hoje consideradas como os melhores reme
dias contra. os crimes. não têm o poder, 
que·se lhes attribce ;· these que Fet•ri procur:t 
sustentar com testemunhos estatisticos, dados 
historicos, e informações psychicas e socin.es. 

Mas, em t oda ~~ suo. a!'gument'lção Ferri 
se esqueceu de que os criminalistas, mesmo 
os da escola. e!a.ssicn, que proo!tlmam a ne
cessidade e efficaci<t da peua, não o fazem 
sillão para os casos de do.r-so o crime. 

Praticada a iDfi'<lcção, o remedio é <ippellar 
pnra a pena ; os onh'Os recursos, como refor· 
mns. moraes, políticas. economic~:;. invenções. 
descobrimentos ~ iusütuiçõ()S não têm <lppli· 
cação siuão a Cl'iminn.lidl.lC.e liüent~ . 

Para conservar a saúde, a. hygienc acon
&ellla.. certas ·medidas ; mas, para eul'<n· mol~
tiu.q n. thc•·apeutlca emprega on tros meios. 

Do me5mó n:iodo, os processos empregados 
para -prevenir os crimes oão . podem ser os 

mesmos, que devem ser pr!l.tic::t.dos para repri-
mil-os. · 

.Afim de prevenir o alcoolismo, se pôde 
recorrer a medidas taes como o augmento de 
imposto sobre bebidasalcoolicas, o incremento 
ás sociedades de t§lmreranca, a aboli';llo de 
certos divertimentos ; mas, com certeza n io
goem pratenderr. curar a embria.guez com 
sernP.lllantes expedientes. 

1!:' o mesmo, qua se d:i. com apreven~ão eu. 
repressão do crime ; va riam nece=ríamante 
os nteios, confor•me se quer attiogir a um ou a 
outro ·resultado_ . 

Costnmr.-se repetir- que o. marido, que 
quer garantir n. fidelidade da mulher, não 
.pensa nos artigos do Coliígo llGaaL 

E' um!\ verd<\de, mas a .. pena será o ultimo 
remedio, <lepols de esgotados todos os recur· 
sos preventivos, para. ·aq'lella que niio quer set' 
fiel ao marido. 

Deste modo, ó a pena que vem a. ser um 
verdadeiro substitutivo dos remedios lem
bi·:idos por Ferl'i, e não estes um substitutivo 
da pen[l.. · 

Tarde combate com vigor o. escólil. bio
pllysica de Lombroso, critica. a theoria p;;y
chlco-sóela i de Ferri, refuta briibantamente a 
doctrina. do dtJlicto natttra& de G;1rofalo ; mas 
por sua vez nii.o I'esiste á tentação de fazer 
theoria.. E então ca.he sem •~ vantagem 
commum dos ac<•bra.to.s, que ca.hem com 
g-raça. 

Negando q11e 1Ja.ja um delicio natu~·al, como 
não ht~ nm direito natul'al, pois um e outro 
sflO productos da civiliz:1çào e niio da natUl'G7~'\, 
que póde dizer-se li10 criminosa, quanto justa; 
o auctor d~\ Pl~ilo~opkia EenaZ entende -:-que 
o cdme é uma questão de officio, mais ou me· 
nos de pratlssão. . 

O individuo é criminoso, como é musico ou· 
poeta. 

Existe .uma voc.~ção para. o crime, corno 
existe uma voc..'l~~to p(lt'a. t\ arte de escrever; 
e, como toda. prolissilo, o crime conta suns 
escolas tambcm. 

<! Como todo outro officio,. escreve Tarde, c 
crime t.em o seu idioma especial.-a. gyriu. : 
que proffssii.o antil!':l. e eur:ü~ad:\ n5o tem a 
sua., rlescle os marinheiros e C<•ldeireiros a té 
MS pintores e .nos ndvog;1dos, até aos 
<\gentes de polici:~., quo dizem se camou 
f!. e r pot• se deguiser, coto H em vez de •·assem
blement, etc. ~ - Têm finalmeute suas as- . · 
;;ociaçõ(j:; espeeiaes, tcmpora.rias ou perrna- : 
neutes, epidemicn.s cu eodcmicns. Exem
plo de umas, n. JaC')l.W·ic e .a certos respeitos 
o Jacobilll~mo, q11e \lassagelratnente devaStll· 
ram a Fr.•uç:l; exe:uplo êc outms, n Camor- · 
ra e· a. ~lutht , que flngdlam tr<~.dícionn.lmeute 
a ltalia. · 

« Siio grondes sy.odicatos proflssionn.es dn. 
creoca,, que representaram um p;~pel historico 
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innit o mnis importante do qne seacreditn.., cnssugoe, pam quem ê a sociedade que faz e 
Quu ntas vezes um ba:Jdo guerreiro, que se prepar:l o~ seus criminosos. 
org-anizou no seio d<tS trib11s ptlstoris, não foi « Le milieu· social, diZ el!e, est le botiíllon 
um<\ asBoch\ç(to de salLeatluJ'C:S ~ de cultm•e de la criminalité ; le microbe 

« QunntRs vc;r.e~ este bmvJitismo não foi o c'est le cl'imioel, un element qui n'a. d'impor~ 
fet•meuto nece;;s.•rio, que ergw,u um imJ)erio, tance que !e jour oú i! trouve le bouillon qui 
e as;,éutou tt p:1z sobre <t victorit\ tlo !'o1·te ·J I e foit fermenter. 
· « Não se mo cen~nre, pois, por· fazer muita « Les sociétes n'ont que lescriro.inels qu'el-
horrril: ao delicto, collocmdo-o no nnmero das les méritent. 
pt·ofi:>sõ~s . Si a peqnenn. industria do crime, « Le erimioel avec ses caracteres a.othro· 
que vegeta. nas llab::as camurln.s de nossas ei- pometriques et autres ne nous semble avoir 
da.des, como tantas bodegas em que se ser- qu'une importance medíocre. 
vem- pt·oductos do um>l fal!ricaç-ão já atrar~'t- Tous ces c:1racteres penverit se trcuver 
d~, oã.o faz sínfw o mal, a g1~mde iudnstl'í::J. tlo 1l'a i!lenrs chez de fort honnêtes gens. 
C!' liDe tem sens dias •le gl'an1le e terri vel nti- An !'a.t<Jliome, qui deeoule inevitablement 
ltd>lJe .= no paEsado .sob sua fórma militar· e ele h\ théorie antl'lropometl'ique j'oppo3e l'imi· 
despotJca, e sob sua fórma lloa ~1eeira se pre- tation social.» 
tenúe que P.tla presta set'vi~':():; aprecin.v1.liS. 

«Onde estaríamos nós, si não tiv~•sem 
existido, semp!'e felizes, criminosos, ardentes 
em saltllr por címa.oie eserupulos e tle dit•eitos. 
de preconceitos e costumes, em le;·ar v Q"e~ 
nero h:im<too da eglo,go. ao drama. do. civili~ 
zacão h ('J ~ 

Como esta, pClderiam ser transedptas mui
ta~ ·outros pttgin<J.S, em q U(;! Tarde ~e esforç:, 
por orovar-que o crime ê como a obse6Sào 
u,o amor, a ré o o creu te, a irlspir:lf,!ão oo ar
tista, ;\ phantaoia oo utopista, a sublimidade 
no genío. · 
·· ·Dizem que Ne1vton, interrogado como ti
ulta deseobe1•to a lei da. gt•avittlção, t•espon

.deu: pensrmdo serilpre neUo.. 
g• a mesma resr><)St:l. qne, segundo TaJ'Ile, 

pocleri<lnl da.t· os Cl'iminoso.<, em rehtç.iio aos 
· seus crimes. E >15Sim conwNewton, peo;uodo 
sempre na gr;•vitaç.fu:>, tornou-se o n~eute de 
urn f!Ti1.Drie descourimeoto scieutitico,~da mes· 
m:~. sor te o criminO:lo, pens.1.nrlo sempre no 
r: rime, c obra de .<eu proprio crime, tanto quanto 
seu crime é a swt Vl'oprú.t. o(J,·a. 

E' incootest:wel - qno existeni· :tptidões 
disposições, \'OC:l ÇÕCS pál':l O CI'Íil:e, como aS 
h:~ pn.~:L as artes, para as lettr.,;: e p.·u·,\ ati 
sc1eO~J:tS ; mas. em que é que semelhallte 
aclmdo •tpr·o\·eit.., á sol•1çiio do prob!eJm\? 
· Além o!e que Tanle parece esta!' em con
trudi~ç:ão comsigo mesmo, quar:do em outra.. 
passagem affirm:\ que, delícto 6 wn ac!o er.1.a
•'arlo. nao do i;~dividtw, que vive apcn<ls, mas 
do iHdividuo pessoal, to:E co>no a socied,de sa-

. be «Jle1·(eiçoa.r e (a:e1· cresce;· a sua i 111t:!(JI!tn. 
ria · 7Jcssoa tanto mais id~ntictt a si m.csma. 

·ate um certo ponto pel.o menos , qHa.nto mais as~ 
similada a ~v.tre •>~,- l~t»to ma.i-' impl'l!s.<itma
vel ao.; I!Xe•>ip/o.<, COtlf,JJ O ptdmri:o e tMI.IO n>.ais 
(o r te quan_ta >ill!lltlJl' ;·e.<pira ; SllCCed" que a 
SU~l t!1eor1a poderiarnns oppõr « do fundado!' 
dos A1·chives ria·l' ~ttath;·oJ!OlOgi(} crim.i71ell8, L (I.· 

« O indivioluo moral, aoore~nta .Magnan, 
não e predi;:;posto naturalmente ao crime ; 
si torna-sê criminoso, ·de occasião ou de 
habito, vem a sel-o por infiuencia dé uma 
pa.ixüo ou lle uma educa.çã.o vicies''· " (') 

.Paulo Aubry, si oão tem a pretenção de 
collocar o delicto entre <tS doenças infecciosas e 
de procurar o li<icrobio do crime, nem por isso 
dei:l:a de consider,,r o criminoso como um 
su~gestionndo, cloctrina que susteo.tou em 
3ua these inaaguml La contagüm du meurtYe. 

Mais tarrle, elle desenvolveu-a sob o mesmo 
titolo em um interessante livro dividido em 
tre~ partes. occnpando-se, na. primeira.;. do 
contã;;lo do assassinato em seus modos ge
rMs. e iudaga11do os seus principaes factores 
- famili<\

1 
prisã.o, leitura; na segunda, estu

dando o comagio de crime em alguns de seus 
modos especiaes - vitriolo, re.vol ver, veneno, 
duello, suicídio ; na terceira:, examinando ns 
enderuia.s e epidemh•S de erimes - gràves, 
lyuChtUUGOtOS, S'UeL'l'a5 . (') 

A. Corre entende que a criminalidade não 
esca_p(t as leis commuos a todos os generos 
lle activhlade huma.nn, - a imitaçao e a in
'VCtJçi<o. 

O tão CQnheci•lo pllenomenode reincidencia, 
depois de ter con~oivido o delinqueote com 
os ol'irniuosos de toda especie, mostra bem 
que o crime noo é um simples phenomeno de 
imitação. 

A · imitaçiio é uma. poderosa genetr i?- . de 
crimes, mas ó precis<' que ella encontre o 
tel'reuo preparado, que haja predisposicão 
<Vlquil'ich ou ll ê!'d~ da . · 

Além da impu~siuidade, Corre exige a 
objectividade do acto, a Uçao de cousas, o 
exe~uplo p:·opriamente ditu para que a· sug
ge~tão exerça a. suo. . potlero::;a influenciá. · 
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« As memorias do um Lacenaire, diz o 
c1tado escriptor, tiveram um gl'itnde numero 
de leitores; entretanto, podo;m-se contar os 
assassinos que lhes devem :1 inicia~1.o profis
sional : um Moniset, um Lemaire, alguns 
outros ainda; mas muito raros. » 
. O resultado uesta multiplicidade de theorias 
foi uma infinita vari~J.ade de classiti~ações 
de criminosos, das quaes euu"'eraremos 
apenas as de Lorribt·oso •. Ferri, Colajanui, 
Se:rgi, Benedikt e l\IiuzloJX. 

Na ultima edição d' Huomo delinquente, 
Lombroso faz a ·seguinte classificação: 

JO - Delinquente nato e pazzo morale. 
2• - Delinquente epilettico. · 
3• - Delinquente (l'impeto o di p~<ssione, 
4• - Delinqueote pazzo. 
a - Delinquente alcoolista. 
b - Delinque11te sterico. 
c - Delinquente mattoide. 
5•- Delinquente d'o!!cazio:Je. 
a - Crirninaloidi. 
b - Pseudo-criminali. 
c - Rei d'abitudine. 
d - Rei latenti. 
~ - Eppilettoidi. 
Ferri divide os criminosos em: 

4.• - Ddinqucntes habituues, 
5• - Delinquentes n:.ttos. · 
G• - Deliuquentes alienados. 
Sergi propõe clas~ificu.r os delioqueutcs 

em: 
l'' - D~linqucntes por degeueraçii:o mor

pllolop-ica., comprehenuendo : 
a - Por anmnalia rezressíva.. 
b - Por ausench~ Çe- «duptameuto biolo

~ico. 
c - Pol~ degeneraQão secundaria. 
2• - Delinquentes por degenernçii:o funé

oional, compr~hendendo : 
·a - GaUS<lS bíologicas. 
b - Causas sociaes. 
i\"li11zlotr ch~>sidca os criminosos nas quatro 

cathegorias s~guintes : 
l•- l ndivirluos iuteirnmente, ou em parte, 

sel\"agens por etreito de :ttavismo. 
2• - LoLlCO~ e doentes. 
3'' - Descendentes ·de loucos, doentes e 

criminosos. 
4' - ln<llviduos aquém faltain os meios 

de existenci:1 ou que agem sob a <Wção de iu
tluencias psycl1icas, que não podem combater 
por effeito da edu.:aÇ'.ão recebida. 

Todas estas theorias e classificações não 
dão a. enteuder sinao- que até hoje uão foi 
j:.ossivel determinar a no.turez;~ intim:t do 
crime, nem o traço cm-.\ctet•istico do deliu
quente. 

!.•-Criminosos alienados.-Anthropologi
camente identicos aos instinctivos, mas dis
tinguindo-se, conforme uottt. Paulo Ri
cordi, pelo acto deliberativo do crime, pelo~ 
motivos, pelo modo de ao-ir e de comportar-se 
antes, dur-ante e depois 3,, acção criminos<t. Pot· isso, a commis~ão julg-ou de seu ~lel'er 

2.• _ Criminosos instinctivos. _A meneio. não abawlon:1r um só instn.otfl ·o ter1·eno 
hereditariil. de senso mor:.\1, imprevicleocia, dos factos, nem sa tleixar levat' por theorias, 
ios~msibilidade, ausencia. de remorsos. tanto mais pompo~as e se[luct~r~1S, quanto 

3.• _ Criminoso~ !Jabituaes _ Typo inter- maí~ iosutti.ciente~ e artíficia.e~. 
mcdiario entre o instinctivo e o ocrosiom.l, O~ tr"b"llros de Lomh1·o~o, de Bilirtk.ow, 
carac.terisado por influencüt degenenüiva, ,\e I ,;:c:>ssag-nll, de Thomp~on, ue )h~r-ro e 
hereditarht de ambiente. de l{Oô~i soiJL'e a esta.tura uos c~inlioosos ; 

4.• -Criminosos de occasiflo. - Fraqneza os de LOIIJbroso, Bo1··li~r·, Coilgn~;Jt, Paoli, 
de senso moral, sujeição à~ circumst:mchts Amat!tli, e Lenhe$jje\t tiobre ua.rus craoeome
exteriores. tt·icos ; •IS autopsias de 1\htc-Connel, Golgi, 

5." ~ Criminosos por paix.ãÓ. -lmpulsi- Vi!lig-k, Bêt•mann e S~'ltimaon; os estudos 
vidade, indifferença para a c0mmuu1tão, im- ue Tenchi!li ~ob~e as anomalhts vertebraes ; 
previdencia. o~ de Gnert•a sobre as :t no ma lias do sy~tom:J. 

nervoso, nrterial e muscular ; o> de Fl<.>scll 
Beuedikt di vide os homens nos seguintes sobre as affecções do. estoma.8'o e lia~ Yisccras . 

typos: dos criminoso>; ~ts investiJ;acões de Lombro~o, 
1• - Homo nobilis. Lneassagne, Magitot, Lucchini, :\'Iarro e 
2o - Homo mediocris aud tipicus. G:ambn sobre a t<1.tuagem; as de Ascoli. Pott, 
3• - Homem canalha, viciado e criminoso. Yener.Ll.ll, Pitré e Lae<\$&'1.gne soll!'e ,:iria ; · 
Subdivide o criminoso em: :l.S (lu Henze, Dubarolle,;; Avé-Lallamant 
a - Criminoso Je proti~são. ~oi.Jre des.?nho, escriptum e artes ·; <\S da . 
b - Criminoso de occasião. Oettingen, Beltrami-Scnglia, Garofalo, Ft>rri 
c - Cri@.n.o_so_por doença ou entoxicação, so~re instrucc.'i:o, moral e. religião dos cri-
á,- Criiffioos<i-de~enerarlo. mmosos; as observ~ões ([e Moutegazza, 
Col~.j:tnn.i classitica:os delinquentes ern: iBa,;th\n, T<\rdicu,. e ·sobretudo d.·e Kratrt-
1• ...:.. Delinquentes politicos. ~bin~ sobre <JS perver~ões sexuaes ; as pe~-
.2<'- Delinquentes por p;d,xão. iuizus de Fedeli e de·Fiozi sobre a prost1..; 
3o - Delinquente~~.s~occasião. ~uição e suas relaçüe~ com· o crime, d~.f!-enry 

:_.- · 
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----------------·----------~----------------------
· Joly sobre a:; associações criminosas, Lom-~ recido, os qtie têm ficado refractaríos ás 
broso sobra ;\ physíonomh• do~ ana1·chistas, trAnsformações do progresso. 
de Gustavo Le Bon e Paul Aubry sobre os E' preciso estudar as raça<; em seus t1-aços 
crimes das multidões, dií.o chtr:1mente a eu- particulares sempre ident.icos a si mesmos, 
te~c1el', :tpós longa. e a.turach> retlexão. que através dos seculos e dos climas, e bem assim 
o ·criminoso uão é orgaoica. ueiD pl~ysica, as diversas modificuções Jos pi>Yos, sob :1. in
·ne!Jl moralmente ídentico e bomo~eneo, que flueucia. dos meios· e demais cinmmstancins 
e-uma. utopia. pl'ocul".u um traço ~nnieo no exteriores , assumpto sobre que se tem pro
c~mcter commum que indique a n~tureza I duzido as m:üs contradietoriils opiniões. 
iut\rn;\ do critne e do delinquente. Devido à. 6Xistencia de uma alma collectiva, 

A eommissão nem mesmo ;1doptou a do- ao mesmo tempo una e multípl~. é que 
e trina, que coosidern. o delioqueote um homem muitas vez:es as {eis, com todo seu cortejo de 
ioferbr, ínteresSánte assumpto de qae torturas e or~i;~s de ~"angue, são impotentes 
occupou,se la.rgamente Paolo RicMrdi, tt•a- para. conterem crimes, que atacam os povos 
tando do suicídio, do idiotismo,da jlrostituiçuo, com caracter epidemico á maneira do c bolem, 
(la, imbecilidade, do cretinismo, da epilepsia, ou da peste nt'lgra. 
do hysteristno, d:.\ vagabundagem, do p:n'asi- O ()lle convém ter muito em vist<• e niio 
tis:no e de outros factos eguaes. . confundir a psychologia, das raç:l.S com a psy-
. A commissão pensa. que não e rigorosa.- chologla das multidões, pois isto tem dado 
mente e::tacta-a idéa de considerar como lugar aos mais Lastimaveís erros, na. apre· 
i-ndividuo inferior o criminoso, que põdc ser ciação dos pheoomeoos sociaes. · 
·até uma natureztl. superior, um gr-a.nde Not;t &. Le Bon que Napr:>leão 1 compre,-. 
homem, considerado sob outros aspectos. hendía. :1. psychologia das multidlíes, mas 

Tal o caso do revolucionario, que muit(\s ignorava complet.1.mente a das r~ç:1s. 
:vezes é um missionar-io do progr-esso, um Taloe, pelo cootmrio, que fllndou toda tl. 
apostolo do faturo, um percursor d<.L civili- sua pllilosopbü\ da nrte sobre a. psychologia. 
zação. d(l.S ra~.as, desconheci:\ a a.Jma das multi-

Entl•ctanto, si em sua elevada. missão elle does. . _ . . . _ 
fat vlolencia às leis do meio soci&.l em qne A col!lmJssa.o, te.cdo modificarlo a.dispos1çao 

· vive é considerado simplesmente um crimi· d? . PrOJecto, r:latr!;\ n~ concetto da. respon~-
ooso: bthdade, prectsn. JUS1lfictt1' o seu proced.t-

Not(1. com r azão Laschi que o t;enio e posto mento. _ _ _ 
em cvfdcncia pelas evoluçues 1-apidas e, por _ .~s dootr!n:~s prH~c1pae.s so'ot·e ~ respoosn.· 

. ctmst1gHinte, e ,;wi.s f'·equrmtc nos meios rclJolu- b1l!dade crtmmal sau : 
cionarios. • 1.• O homem é dotado de livre arbítrio, e si 

Nunca., eífectivamente, Athenas produziu escollle o mnl deve ser punido. 
t~ntos homens de genio como no momento de Estn. doctrin~\ snppõe como eondiciles essen• 
sn:\ grande revolução. ciaes da respousabi! irlnde - o conhecimento 

Por ahi muito íacil é de pre,·er que, em do mal e a sua. livre escolha. 
relação ao direito penal, a commissto nilo 2.~ A s acçües human11s são product<is de 
collocon-se no pcinto de vist:l. daquelles, qt1e e.'\ usas phy;;icas o moraes, que así.leterrnin:un. 
consideram a. mulher um ser inferior. A von tt\de não e siuiio a. conscienciu., em um 

A commissiio entende com Alfredo Fouillé utulo momento, do contlicto de forças externns 
que ~s do~s s=s, em sua divctsidade steces· e intel'oa.s. · 
sct, ia, sêio dependent~ um do outro, c se t;alcm ConSQante a esta doctrina, o homem não é 
wn ao out1·o. responsa.vel sini'io.porque vive em ~oci~di:.de e 
· Seria collooor mal a. questão, piit-a sobt•e o. as suas ac('.i3es não são ouaidas siaão quando 

',·, . terreno da incapacidade ou in!eriorída.de das determinadas por motins auti-sociaes. 
mulheres. 3.~ Entre as tloctrioas do liorc arbi!1·io e do 

Neste caso, par~ resolver o problema, seria dew·minismo surge a. d<\ 1lOluntariet!<.tde. 
preo1so refaze1· tocla a. llistorta ua.tura.l da . A liberdt\de e o determinismo, dizem al~ 
creaçiio, e comprebeode-se que, quanto fo_i: 'guo!!, podem ser contestados ; m<tS não se di\ 
decidigQ. entre os P''Oto:oa1-iOS 11Teloistoriws ,,~ O.:'mf,smo com a. .. VO!lf:f..!l&~· .:'i::> 
Jxlde ~ar a~inullado por um acto do po.rla- Si:'o,.~~~ç:.elf~:,ÇÚ~i~~(o'~ :it.ct~·~'.l '?Jue pratica; ~ 
'lnento.: por eUe.s•wesptí.n.savel. '·.,.· ·· -~:;_;, · . 

Sempre . frel a sua norma. di! proceder, a A dort:rina. da voluotariedaüe como funda-
- commissã.o limitl>u-se a n!'roveitar os dados menta da responsabilidade ntio. é, segando 

forneeidos pela. psychologia. <los sexos, tra- :tiDrma Ferri (') uma. · novit':ade do codigo 
balho completado pelo estudo da psychologi;t peual italiano. -
das x·aças, que procura.determin:>1' o que ê 
proprio e exclusivo de ca•Jt~ povo, os clemeu-
tos que têm subsistido, os que têm desappn- ri.J TA •odactri• cnn.~. 1393, pag. saa. 
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Já. em 1805 o projecto de codigo penal par'!! 
o reino da Itali:l_dispunhu em seu <l.l'tigo 3 : 
«: Pat•a que a Vlola~'<l.O !la lei penal sejD. im
putavel, é preciso que seja acompanhada da 

que mllta outrem, vor acto volunta.rlo. é ver· 
d:•de, :uas em legitima ller~sa . · 

11ontade de violt~cl·a. » 

« N~ basta, diz Ferri, t er querido o f<\CIOi 
é pr~c1so demais uma intenção olfeosiva, com 
um fim anti~soei::l.l ou anti-juridido . 

. A commissão de revisJo, da. quo:l era mem- E' o que os juristas e os le!:isladores 
br~ Roroa.guosi,.~ ustificou este artigo, dizendo : exprimem ·menos completamente, uizendo
« ~~oh uma :1cçao, u~nhuma. omisii.o, póde que ? ? lemento psychologico do cr·ime é 
SBt •mputad~ como crnne, quando não ha dolo constttu1do pelo dolo ou rnalicia. ou mil. inten
ou culpa. H:~. dolo, quando se r,,~ ou não se ção; ou então ajuntando que coin o dó lo geral 
faz volu.ntariamenle o que a lei ponctl ordena. em. cada crlm3 ê oeces:><>ro o tiólo especifico 
o~ probtbe_. Ha _culpa, qnando a. violação d:: (wum_us àiffcmumcli,animw occidendi, etc. ) 
let é o effe1to nao pt·evisto, e que se deveria . « Dtzer, port:mto, que uma !j.cçiio é punivel, 
prever; tlt\ ncção querida, posto que ]icitn..» so por9ue ê voluntaria, - eis um er ro llSY· 

Eis como Vill:1 em seu re\atorio á cnmal·a cbologJCO. 
dos Deputndos expunha 

0 
conceito da volua· «Doas homici1lios egualmente volunt.o.r ios 

t::trieuade. no projecto do novo codizo penal podem ser - um pnni vel e outro não, se· 
da ltalia: «Um d_os problemus, que fati<>a- gundo lm ou não um<\ intenção off.;asiva e um 
ram mai~ as intelligencias dos jurisconsultos tim auti-sooial. ~ ('j 
e .~os plulosophos, é o da írnputabilidade do . Tambem. nem sempre se requl)r a volunta
~tme.. . Sem nos nccuparmos das opiniões r1edalle para que um acto possa. ser punido, 
JSOL<1das ou iotel·ruedin.rias, devemos notar C?mo n~s casos. de negligcncH.\ ou i mperi
que ha. t1·es doclrioas, que hoje separom 0 ma,_ s~bretudo st tl".lta-se de um crime por 
camp_o d;\ ~iscussão a. respeito. Uma dellas, omts~a.o. Neste caso. não colhe mesmo a a.lle· 
a m:us ant1ga e'" nuns espalhada, nos ensiua gação ~e que, _embora a consequencia não 
-~ue o homem nio póde ser ímputavel de um tenhl~ ~~~o q?~rtda nem ]?revista, todavia o 
cr1mc, si o facto não roi o 'producto da iivre acto mtcr_a.l tot voluntario. Não se póde dizer 
determiuaçã.o de su11. vontAde... e:utretanto volu!ltar1? o acto inicial, porque a omissão 
os ah\ques ·à. theoria do livre arbitrio sã~ constste JUStamente em não ter o individuo 
muito antigosm -oliilo:;opllia; mns. hoje fo- querí~o o acto, que a lei exige. O individuo 
mm renovados mais auda.z e vivazmente po~era. allega.r que não se lembrou do acto 
llaSSl\Udo do. tl!ese abst~~cta :i. tbese especial axtgido por lei, e nero por isso fica.rà !sento 
e concretn. da 1mputablltdade do orime ... Ne- do pena. . 
;ou-se o_ l!vre arbítrio, e que, portanto, a. Da!li a. dii'Hculdt\de, sentida. . por aquelles 
tmputabJ!Hlnde e a respons:\bi lidade poss:i.m qu~ tundam <\responsabilidade sobre n. volun
ser fundadns sobre olle. AcreJitou-se mesmo ta.n edade, de justitica.r a punibilidade dos 
poder tornar responsave1 o h-omem sobr•e 0 cl'lmes culposo~, aamlo em resultado alo-uns 
r~mdo.men~o da hlea pum e simples dn neccs- jJ:!rist<lS sust'entarem- que a. culpn. :Oito l' pu
sJdndo social, que quer que no delicto succeda. mvel. 
n penn, como s:1u~,;to ou reaccão correspou- Pal'<~ sahirem-se da dillicnlJade alle "'nm 
dente. De sorte !JUO, uiio ~e•·h\ m,_i,;; ne· u.lguns- flUe a cnlpa é . uma. falt<\ de ; on
cess:•rio indagar si um individuo c mais ou l<lde e nit? de intelligeocia.. 
menos livre em ~uas volições pura. estal:iele- . Mas, é JUStil.meute por ser um:t tlimiouíç~1o 
ccl' o fnndamcnto de sua r esponsobi!íu:ule smão uma eliminação de vout.'\.de que n.:iÓ 
penal. fJlle ~everi;t se~ a consequencia de dev_e_ser puni\la, desdeque fu nda-se arespou
sua al(JStencw. em soe~ed:1 de... E' preciso sablluladc ~Oh1·e a voluntariedade. 
r e«?>nhccer que est•\s doct rinas, ~ustentar.h\s A verd;\cle, por ém, ê que a culpa ni\a \·em 
hoJe com o apoio uas sciencias m:\ls mo der- ~ ser uma. faltt~. d.e von_tade,. sinão porque ella 
nas, tue:; como a sociologia., n. estatística., a e um <~efelto de mtelhgenma. ASSliD, não se 
phy:>iologii\ e a anthropologia .. . exerce1·a.m pod~ ~z~t· (Om Carm~a que ha culpa q~wndo 
um eu canto singular... Mas n historia. a !_) uul \1ltd.tLO _llolu;;tarrtl.m~te !leix:>u <te c~1-
tratliçlto, ;). coosciencia. humana são taroliem ·c~tla~ o~ cff~: :os ele se v. a.cto. . 
forças vivas para a sciencin... . "\ luta ar- Na_o e a Ü\~ta de vontade, que traz a im
dente prepa.rou um novo po:;tul::ulo que, en.:. prev1denela, mas antes a imprevidencia que 
trc.a.s dua.,; thes.es oppostas do !ine p.rl]_it!'io. _ p_r~-~ ~ ~a~ta de vontad~. De duns um~: 
e de su;\ neg<'çiio, é talvez <1.=-SClu~civerJá.;· o~-,.'-tt<.;ünl\.UO _de Ca.rrnra 1mport..'\ CQ.ntr adlc-
~~ra do problema. » ~:;uw--propr1os termos, ·ou, si é pOS:õivel . 

· · · ·s· '· 
1 

d . , _ comprehender alguem deimndo ..,0zun tar ia- _ 
.. t •• ~r um a o, por7m, _acto:s hn. ·9UB sao mc1tte de calcula,· 03 efleiços de $eu aclo d:~.r- · 
· pumve1s. posto que Sel<\tn mvoluutRnos, por · ' · 

outro lado actos existem para cuja. '[)Unição não -----
ha.!ita. a vontade. como no caso do individuo, ('J J<<uociolo9!d tri>'>in•U•, iS93, p~g: . 367. 
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·. se-hia entiio o caso de dólo. Si ·volnnt;\ria
m<mte <\tiro sobre uma moita, tendo previsto 
que por trá~ della póde est:\r occult~1 
alguma pes5oa. j:i.. não se dá m<lis o c:\SO ll\l 
negl' ~~ncia on i111praviden~i:l; h:t verdadr.il•o 
dólo,' posto que iadetc!'minn.tl.o. · 

i>am mo::-trat· fJtle '' respou,;:l.uilit!t1de põll~ 
\lWiar iudert uhl<J.:nente, hav~1olo em todos os 
casos :t mesma. vol ant,trietlade, f.iguNt Cai'
l'a.ra o exe:nplo do.e<tc,:;u.lor, que dispara. >o
lunt·wh\roen te um fuzil sobre UJO<\ moita por 
tr.'ls d!\ _qunl L'Slii. um homem . 

Nõlo se comprtlhende a. autonomia sem a. 
in_tegridade do eu, .e a falta. desta integridade 
pode resulta1• ou de um esta.do auormnl d:i. 
combin<l(;'.ào \los ~eu;; element os constitutivos 
(tal é o caso de molesti::L ou falta de desen
volvimento mont~[J, ou_da acç~o de qu~dquer 
ca,usa, qne não SOJ :~. a sm1pl<ls lllfltteocw. ·dos 
mo ti vos {t:\l ê o Ci<.:>"o tlo constrangimento 011 

Si descarreg·a a nrrna pm·a vingar·se por 
meio d<t morte, ha homiciuio 011 tentativa de 
homicidio, conforme a su<~. inte!H;lo se renlí~'' 
oe1 nrw; si n.tirtt por mo ti v o c le leg·iti rna de rt.'lsa., 
aincl:~. me>mo que e<tuse a mol'te,uãol é purlido; 
si; sem ser por motiv-o de v-ingan~"'t. ou,le legi
tima tlel'e&~, ua oc<:as1iio de despejar a. C<-irg•~ 
lembrou-se ole que nlguen'l podi:t estar por 
tràs, ~ C<lSO de crime r.loloso, posto q~e i11de· 
terrniuo.<lo, e como tal pu!tido com <~S penàS 
.tle cr·ime consumm.odo ou tenta.rlo,couforme o 
· effeito ; si niio p1·eviu os effoitos po:;;;i veis 
do seu acto, é apenas respons<lvel de culpa; 
e si o facto não podia ab.>olutmnent(} ~er pr·e
visto, então n:ío ha cr•ime, por ser cou:;Ue-
rado casual. · 

Obedecendo â.s snns idéas foi que a commis
. são revisot·n. su"bstituiu o art. 13 tlo p,·oiecto : 
S6 e punível o facto vol1mtario e inteJÍCio;tal 
contrario á lei pena~ - p\lt' e:;t<\ disposi•}ã.o: 
Qmstituc crim~, otc contravt:nçc1o, tvcla ar.ç<io 
ot' Ollli$silo c""'''m·ia ti. lei pe;ial; e moditicou 
o art. 25: Nüo $iiO re..~poY>swo~is os que por 
àíte••ttçüo mo;·bida das f'v.lteçrJeô psychicas niío 
ti·~;erem a r,on~cienci•:t o~• a liiJert/,a.de r/e deter
minação úm p1·r.pl'ios .:rctos»-par.- o~ ::;egnüJ to;s 
ter·m(JS : Nr7o si7o resp~"sa1!ei$ os rre por 
defeito congenito, Qu o.rlqt<ft·ido, do C61't:IJro , ou 
perturba~<1o {ltncci~;wl 1·espe~tica, nrio tite;·em 
a Zi·orc dctcrminaçi'i.o de $CHs actos. 

d.1 vio len<:ia). · 
A \"ontade não ·é outra. causa sioll:o o eu, 

rlespo:;;;mdo o motivo. Sendo M.>irn, compre
hende-se fuc!lmente que, dt\<la a. integridade 
do e·u, deve-se attribuir-lhe o acto querido, 
oão como emanação do livre arbítrio, mas 
como consequench\ do consorcio do eu com o 
moti>·o. . 

Um cu, que quer uma perversidade, si a 
re~tlisa., é de fu.cto o seu creador, e e o tão o 
<lelo lhe deve ser imputado. 

N:ío se trata de uma i mputt\ bilid>\de t!lha 
do veitum. arbit.-ium indilferent.ire, nascida, Se
gundo ·it expre~o de Tat·de, e:r: abrupta et 
e;c nillilo. ou "de uma iznput;tbilidade estri
ba.•la ,;olJre u temibilitbde, sem iod_agar da 
integridade do . ett ou da voluntariedade da 
ael;ã.o. 

N:L reo.tit!ade, o que vemos~ A sociedade 
a.bscl vendQ 1\qneHes que não. têm n determi
Jlação au tono rua de seus actos, por mais te
miveis <l ue elles sejam . 

O crime como siinples otrenso. õi.communhão, 
e n. peu~\ como meio de defesa social, não são 
criterios :mtlicientes para org<LDizaçii:o da jus
tiçn. cril!lina.l. 

Livre determinaçiio uão quer dizer livre 

Nota com toda a razão Tat·de - quo nos 
varias tem !>OS, e entre <\S dE versas nações uã.o 
têm s1do as ac<;ões rna.is prejudiciaes ao i ater
esse ~eral as conside!':tdu.s m~üs cl'iminos.."ls e 
punidas mais õe1·eramente. «Si o m<úor 
crime cntt•c os a.utig-os perst\S era. sepultar os 
mortos, e entre os ;;l'egos não sepultal·os, 
não é qne o maior interesse prati<:o de;;ses 
povos tosse 1·eferenteno;;seus usos funebres ... 
O maior C'rime, na ed.ade média, era. a sodo
mia. . . A crimina.lidade de um acto não .se 
proporciona, poi~, em um Jogar e em um tem· 
JW !lado, ao prejuízo que resulta, nem 
me~mo ao pr<ljuizo supposto e ironginario, 
come no caso d~\ feiti~eria. .» (') 

~l·bitrío- · 
. Segundo os dados dt\ !J5Jeh?lofri:\ modm·na, 

o eu -não é uma snhstancta Simples, 01<1S 11ma 
colllbiunção de olémento.;;, nm ~y~tclll:l. de es· 
to.dos. · 

E~ta conll•ÍU<1çii.o ·1e el~mentos, est<l srstema 
de estados e de ltt[ sot·te iuteg-1·aliza.do que, 
npez~u• de muHiplas e varhrda$ mudanç<\~, n~u.
Jisa.:..se uma continuidade, Ulllt~ dut•açii.o, uma. 
·memori(.l . 

O producto evolu!do desta vli:Sta" associação 
importanr.lo uma. umd<\de, constitue o cu que, 
ele,·ado à categoria <le ·força, toma ? .nome de 
Iiherdode, sempre que a ge ::nt~nomJC<'IInente. 

A liberdiirle, portento, nao e, como ;eral
mente StJ . pensa., arbitr·al'ia ; pelo cootr·ario, 
ell:i é 1lctcmnill:ula, porquauto. a :lutonouun 
não exclue a. iufiu;;o.eh• do:; mot1 vos. 

Nas tril;uf; selvagens e JlCJs povos barbrLros, 
onde o seutimP.oto da. llo1ir<t e d:.t dignidade é 
muito menos desenvolvido do t)ua eutre ns 
na.ções civilizadas, pune ·Se o adulterio com 
penas atrozes, ao passo- que u. infidelidade 
conjugal não figur;1. entre os artigos .dos co-
digos· mais <ldiautados. . · 

A imetltabilida.de . das aeções humanas 
nasce, nao t;\Uto elo Í<\Cto do inclíviduo vi•ier 
eu1 sociedade, quanto das q ualidades funda-
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mentaes de sun. organi~a~o psychica. O meio Para est:1 "ondição, :tlilm do t•econhcci
social age sollre os homeas, mas :l verdatle meuto d:(so!idu.rieda•.le com os seus actos, é 
é- que e:;tes entram para a socieda.tle jà mista•· que o eu tenha idéa do justo, coçào 
com a sua constituição interior, com o seu eu. primeira, como a do verdadeiro ou a do bello, 

Por serem as acçoes humanas motiv:.ldas, e que u::to precisa. ser detiniú;\ para ser com
nem por lsso deixa. de h;\ver solidaried;\de eu- prebemlida. 
tt·e ~llase o eu. I::' certamente ulllrdUusão Ja Sóm<!llt<! quando o eu recotú ece a sua. acção 
conscicucia que o e14 sej;t a _causa exclusiva ue b.armoui;\ com a iJ.é<~-que tem- ,lejus
de seu:; :1cto;;, mas tambem é uma reu.- tiç;,, é que a. consitlert\ meritoria, digna da 
lidade ioconte~t<J.\ el que nã.o se · !JÓU.e di- sympatbia alltei::l; .uo e;t::;o contrario, soffre 
vorcl-•r o .eu llos Stm:; aGto~. até ,.,)X."lme, como ~hpho sentía-SG lllM em 

Bas~R. •)IH~ o homem reconheC<\ os seu:; actos rac~ d:\ propria f~:aitla..te. 
como um pt·olon;::.•meato do :;eú eu, p,,ra. que O kr<~ze!·, rz:uwdo l:,zell!o.; o bem, e o pczar, 
não pcsoa Jeix:.,r Je imputai-os '" si pro- qna.nt!o p~ t\ticnmos .o rnlll. n·•scem J<~. harmo
prio. · . ni:l. ou t.leoharmoULl eutre •~ no~sa <tcç(lo e a 

Nos3o ,;u () um !J•·otluctu de :;c;:ntecimentos, . icté:t que ten1os do bem ou do mal. 
que lhe 1liiu :11u cuuho e.speci"l e lht; impri- A :>Ytn[l:tthia. o a :mtip1thia, que sentimos. 
mem usesruo nmn. dirP.cc,'i.o, mn.s, pot·que mio ftela~ acçoes alhGias, se ruudam n~ mesma 
creou a sua vrvpria n:ttureza, e ~orque os rehtçií.o de contormldi\de ou descourormiúaé!.e 
:;eu:; acto5 tcn1 <~.sua origem ne~ta. natureza, eom o nos8o symbolo de justiça . 
que elle não <:reou, :;egue-se (}ll<l não ll1e A perversidade pro-vOc:l-illdignaçií.o , como 
dev<~m sei· imputt\dos, c1uando alias elle pro- a estupiúez-malestar ,e arealdade-aver~iio. 

· prio.ret;Qohece a st:ta soli Jit.riedt~de com ~ Entretanto, ilão ~e e,· ile cel·to, estupido ou 
mesmos actos 1. · , <lisl"vrme, r>orqae se queira. 

Nõs comprehendemos quE', tl. proporção que O c!"imino::;o nlo é puni.:lv, sórnente porque 
o t t CiúO da:; .:ausas e atreitos :;., tora;\ Ct\úa tenha Pl'ilticaJo o acto; iu;laga.-se t:Hnb_em si 
vez mais cerr:.11lo e consistente, a ponto de elle tiulm cooscieucia do acto pmticado. E' a. · 
;;e dizer qne :;i fQSse poS8ivel conhecer to-los pergunto. que se faz em Í<ICe dos acto;; mais 
os anteced.eotes, :1..:; acções do homem ·. seriam mon5tJ"uo~os e d11mnia!Jos à sociedade. Sem 
predícta:; com a me:;ma oertez;\ que um ecli· conhecimento de que o acto 6, ou não, con
pse," a idéa do livre arbitdo, isto é, ·de que- rorme á idéa que se tem do justo, .não ha. re 
rer ou não q ueret· <to mesmo tem-po, ,·il, se spousal;ilidaJa po;sivel . 
desfa.zendo como uma illu~ão; rn<\5 o meca- A noção de responsal.>ilírladc implica a de 
nismo do mnudo moral, sendo mesmo a.na- merito ou u~me1·ito, Do s~ntiuo do acto que 
logo <10 ilo muudo physico, de certo não eli- estti, ou nã(l, tlc llarroonia. com o- postulado 

· mina a solida!'iedade do e1.1 e seus actos. de justiça. · 
Jil. mostrúmos-qne por não ser causa in-

« Veem-se algumas -vezes, diz K<mt, ho- determimv:ht da YOO.tttde, nem por i;so o eu 
mens que, tendo r~;cebido a mesma educação deixa Lle tet' mel'ito ou tlemer ito; par-J. tanto, 
que outros, :l quem foi clla salutar, mostl."J.m b.'tsta. que o eu se recoulJec,;a como uma for~)(~. 
desLle .~ iur;~.nch uma rualdade tão precoc~. e motivado., e uão como um simples ea:eito 
taz.em tantos p~·ogi"esso;;; em suo. edaú(l madu- causado. 
ra, a poato de se dizer qt1e nasceram scele-
rados, e se1·em tido~ como incorrigíveis. E, E' o que vemo~ n ~ pr;:~.tic.'\. Sempre que 
DO em tanto, uiío se deiXt\ de julgtü-os pelo por qu:\lqtter circumstanci-t tles:lppa.rece o 
que e l!e;; l"••Zem, rJe P.xprobrar-lhes o:; crime; equilíbrio, que faz com que o eu se reconheça 
como faltas voluutaria~ ; e elles mesmos utn'L ror-.,\ Jllotiva.d:t, passando então ::t. ser 
achaw esta~ exprobraçues fundad\lS. » · cou~ider~do um simples eO"eito causado, des· 
· Neta 

1
_'()<]ia. ser de outro mmlo, JlOrque as apparece tod:t idét\ de merito ou tlemerito; 

c, portuuto, de respoDsabilidade para o íudi
aeçoe$ humanas não são simples e.treitos Je víduo ou pa.m a. sociedade. 
cari~a;; exterio1·es . Desde que 0 homem se Mesmo em desharmonia com o coolleci
reconhece solidario com as suas acçues, elle meoto do justo, 0 homem reconhece 0 acto 
proprio as imputa ao seu eu . como seu, como uma revehoção do seu cu. 

A imput:tl>ilidade é uma consequencia lo- Assí,n, .a respoosa.!)ilidade SOCi<\l não ex-
giel , necessMia, fatal mesmo, da activida.d.e clue 0 conceito de merito ou demerito; · pelo 
con~cieut..: · contrario, suppõe· JJO agente a idéa do justo 

Os animaes, qae possuem uma con:sciencia ou injusto .. O que dá-se e- que nii.o se exige 
mais ou meuos_obscura. da sua. actividade, que. o postulado de ,justiça, tomado para. me
têm ·u. noção lia imputabilidade, que não deve dida. da responsabilidade, seja o do autor; 
set• coufumliàa com a responsabilidade pro- basta que o individuo tenha conhecimento do ·· 
\)rlamente dieta;, que importa mer~·o ou de- llostuln.do social, e reconl!eç..'l. que a su:~ acção 
mcrito. está. em desharmooia com este postulado, o 

Cam:.ra. . Y. VIl 2i 
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que succede toda vez que existe iutegridade I mas reclamar uma sancção em nome da 
do ~·'- · ju,;tiça não é sioü.o i':\zer aotropomorphismo. 

Alloa.l de contas, utio lia. responsabilidtwe Não foi sinilo por ter ajnnla.do a F.ancção 
sinão_ porque o eu e complexo, sinão porque " n, responsil.bilidade, que o homem mais tarde 
pnrte volicionnl do eu, si assim podemos nos im~ginou entre ellas uma necess:1ria relação 
expt·imil', nem sempre esta de nccórdo com a de coexisteuci~. 
on~t':~.· parte, representa•.i<\ pela iotelli!rencia. Entret<J.nto, a pena não passa de um pro-

.-!.. ra..;pOOS:l\.JiJidHdC o} prorlUClO Ua Ueoh:ll'- CCS$0 Cl'e:tdO pelO homem paro desenvOlVer 
m-3nia. eatl'e a ac;;lo e a. idêa do eu sobre a sempre n idéa do justo, tomando cada. vez; 
justíc:t. . . tn<• is ell'ect.iva a re~ponsabilitlade. 

E:stivesaam invariavelmente as acções de E' furçMo reconh~cer que a "ontade tem 
accoJ·do com a noc-.ão do ju-sto, e de$!\pp:tl·e- permanecido atÉ> hoje como wn po1tto negro 114 

cel'ia ela. coosci~:ncia. humana o conceito de res· !Jritluznte cadãa das causas e e/feitos. 
ponsitbilidade. · lnterro~·in a expet•ieucia, ella só nos diz 

O homem, para quem se f,tz ]}atente a con- umucous(l: e que exíst~ um fu.ctO!' pessoal.; 
sciencia desta desharmonia., sotrre uma espe- causa. immediat<~ das oo~sas ne,;ões, e das 
cie de mal estar, qne é a origem uo re- qunes o~ motiYos urro silo sillilo çausns me-
morsa. · diat.\s. 

1:0' o ·seu sentimento, ioterpo;to entre a O:; adversat•i,,s de um meca.n15mo social 
i lé:L e o acto. combiu:~d,) com o conhecimento não cout~stam-qaa os a~tns htlmanos sejam 

. d•~ üe~harmouia entre um e outro, que dá em motivados; uegam simplesmente que a. mo. 
resaltarlo·o Pemor::;o. tivação po>sa coufumtir-l:e com a c..<tu.sall-

Si fa!t~\SSe o senti.'llento, o in=lil'iunn pode..: d:ule • 
. r ia. tet' p leno conl1ecimento do mttl, mas nií.o Elltre C.'lUS.\.e motivo,entrett\nto,lla gra.ude 
existir ia. o remorso. diJiereut,;:~. ,\ c;:us;4 é fatal e · ce;;a, o mo-

A. irlé:1 ele rllspOnsabi!idnde, iJrrém, não im- tiro ~ fiz t ~lEsti~o e consciente. 
pli~ a de s~ncçfío. . . Além dos motivos 11a llClS n.ctos llumn.llOS 

Po I~ . ccnnpl'ehender-se. ~ ..... consciencw. d!< t\quillo qne \V tnlllt cha,na caracter, a · re-
culpa~Jbdarle sem a J!rensl:o. ~~ pam1.: ~r~ito dé c11ja natureza consid~ron bom possi-

AS_ldéas de d7mento e ~<tst,,o, po~!o que ve1 a hypottlase de uma creaçao no.,a; 
estt·eltamente llg:tdas, D<LO ~e couluuctem Q l · d' '" ·'t jamais. « nnn( os~ t:r.,, escreve ,, uu ... , qu~; o cn.-

;~,;s idêas de imputabi\i:larle. dê respori~hi- meter do l1o;n~;n e um. ~rocl_ucto ~o. "~· e da. 
lida!le, -e de puníbíl ídatle mlo s~: evucaiu si- luz, ~'·;_etlucaç-.~ e d.us c!rcutnstanct~s. da 
n[o pelo principio d=1 associação, em nrtmle n~t~!\~ .. 8 do chmn, que .e prede_te~·mmndo 
do qunl uma. idéa de::.pert~ outras, co:n qne uece.sa.Jameote por e:.ias ~ufluencws, como 
tem affinhla::le. t~do pbenomeno llt\t?ml, tn·a.se uma conclu-

A no.~;to de responsabilidade se formou em SM comp~e~nmente l:1~emonst~~Vt! l .. .. 
face do postulado de justiç:t., m:'s e p1·nrlente . A e~nc.tç,to. e o de>~lno.unpf.lCam :' '~.um-~
nbaudooai' o preconceito de que;~. .iu~tiça en- Lactet, que o~ de~ermtou. ' tomu-$e po. e1Llto 
Yotve a. tdé::~. de recompensa ou de puuiç,ào o que enl}l:trte J.\ é cau;;a. :t-
socio.l. 

Já vimos que. segundo n Or,(m.niza~üo emo
cional do i.ndh·itluo, u idéa de justiça .Pàtle 
produzir mai3 ou menos remoJ'SO, mais ou 
menos satisfação intima; mas niio acat·reta., 
como conseque!J.cia. necess,tría, n punição Otl a 
recompensa.. 

O homem não figul'OU a relação entre o 
Mto justo e o galardão, e o :-~cto i;},iusto e a, 
pea:•, como existindo â JJ•·io,·i, sinão por~ue 
á postllTiori nem sempre eHa rea.lmente exis
tiu. 

K<tnt, quJ teve sempre a clarividencin d<ts 
cous:l.s, não deixou de notar o disparate de 
tornar a justiça uma fórma do receio ou do 
c:t!cuto, de.sconhgcendo-se n. natureza. essen
ciahnente desiuteres~da do dever. 

Rêoan se revolt..'1 contra a idéa de que 
o bem nüo teu lm uma recompensa. e o mal 
um castigo. E', como se vê, o mesmo 
esí,)il'ito dt\ morul doi! pt'O)Jheta:o de Israel ; 

Se veritica.rã., sem duviJn., que a. commissü.o 
agfir:tJ.VOU :.s penD.S, com relação aos crimes 
pratJc::t<lOS pot· menot•.?s. · 

O t•t·ojectll estabelecia. - que niio er.\m re
spoosnveis .os menores de lO anoos de edade, 
e iios maior·esde lS impunha a. pena., applicu
vel à cumpticida.de, assim como aos maiores 
de 14 a peoa imposta il cumplicit.lade da ten
tativ:t. 

A. commissüo. porém, reduziu a no~·e u.n
nos a eda!le da irresponsallilidnde, e .-tos 
maiores de quatorze annos impoz <t pena, que 
o pro;ecto primitivo a.pplic.1.vn. o.os malores ,Je 
dezoito. · 

Apenas considerou cit-cllmst;tncia ·ntte
ouante-s~r o delinquente maior •le dezoito e 
menor de vinte e um annos. 

Qual, entretanto, a razão deste procedi-: 
menta, quando em ger:ll vemo\·:~. mitiga.udo
sempre as p~nas do citado projecto 1 
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Um f<~eto inquietante tem si·Jo revelado I A rea.litlade clo;;<ftlctos com a.lo~ica. irr;,sis
:-pela. estatis~ica.: é qor0 a. criminalhlade dos tive! uo:s numeres veio provar- que uiio é 
menores va1, de anno a. ~mno, em progt·essos e~acta. a amt•mação de que cada escóla que 
iucess;t.otes ; revehmdo deste rnollo la.lvez a. ~e abre é umn. prisiio que se fecha. 
inet'IlC<lCia, e com ceeteZ<\ a insutflciCilci;t da Pelocon tr<lrio, Ofluese vê é que-na Frr.nça 
penalidade. o aug'meu to da. cl'imillàlidade entre os me-

Eis, por exemplo , o que se lê no relatorio nor<ls coincidiu com a diU'usã.o do en~lno po
·offici<tl, publicado ~lU 1830 na. França., resu.- puln.r, o que veb trnzer um sinistro a.poio aos 
.mindo todas as esta.tistieas crimiOlles duqueHe inimigos da escóla. · 
ptúz, desde l b'2õ até eutiio: Mas, si niio se pó:le considerar o al!l.rga-

« L'acrois...-:ement de la. criminalile parmi menta da io:;trueo;J.o publica. a. canil!\. dire-!t!l. 
les jeuaes gens de<! de•tx sexes, eutre 16 et e e:"\clusfva do cl'escimento da criminal id<\de 

·21 ans, e:>t eo.core plus saillant quand on entre os menores, porquanto o trt\ço c:-.racte
consu lte les oombres a.bsolu:>. En ciaqu:lote ristico do joven va.g;lbtlndo é preferir aos de
a.us. le nombre tles hommes a quadt'llf•lé de v·eres escolares ns •: elicias da ccibula, nem por 

.'5.933 a. 20.480; et celui de; femme~ a jJreS·:J.Ue isso " e1:perienciu. ve\o COlHü·mr.t• a lllus~o de 
triple- dtl l.O-tõ :t 2,830. , · que a escóla. e uma organiza~ão de segures 

« Cette. '(lrogTess!on e~t loio de se jltStilier contra. crime~ . 
par celle de la popula.tion. A' ce point de Ao eu;·er.. o ;~.ctu:lt regimen e~coh\r, sepa
vue, ln. compa.rn.isou de;; clniTa·es da 1S7ô-1SSO !'<l.Odo :1. d\sciplin:t do pensamento d:t di~ci
.avec le dcru iet· receose!'Jent montre que, stu· 1 11in:~ de n.ce.iio, divorci.:wdo o eusioo intelle-
1 0~.000 h:tbitant8 du sexe ma.culio, âgés ele ctna\ do canslno proeis:;iona.l. é o3o só iosur
.16 à 21 uns, H y a 1.:)()8 pMveuu:il, t aorl.is tlciente, to~\S t:\moom pernieioso, porque só 
qu'il n·y en a que 1.053 su t· !00.000 ltulJi- fa.z engt·os:>.'U' a tor·reate nte t·r ndot'l\- dos 

· :tants ixés de p lu:; de :21 a.os. tleschtsstficados, dos descontentes da. v!d;l, dos 
« Pout· 1e~ ternmes le$ proportions ~or:·es- desesp~t·:dos da sorte. 

poodantes sout de 180 et ISS sur 100.000. L'é~ Qulçit :;e explique assim, não diremos a. 
ctude de C•!S clüiTre~ r~véle également une ori;:em . mas ao meuos o desenvolv imento de 
augmectatt,.n <le 13\J p. lU:J dau$ !e aomlwe UI!"< duga,llcsconllecüla, entretanto, nos :pri· 
moyen annuel ttes g·:tr~~cs mmeurs d<:J i6 mitivo:; orgnni~rnos soci:tes. 
~~s et tle 107 p . 100 Llan::> celui des lilles ll.u A comm1:;sfto ;~.lltlde uo sniciJio de menoL·es. 
même :'Lge. ~ As cri<ttlÇ<\S, pontlert\. J . Eonzoo, a prill-

Cettec:oostnttttion a 'est pn::; moinstríste que cip:v t"m'l.''tL.'Il p:~rte ínfima neste phellomeoo, 
la préceclante, w:ti~ ott GSt antortsé 11. e~t·é- que piu ta-me:hoL' uo que outro qu•\lquer- o 
'!'er, en preseuce des e!Tm·~ combines de tout desespero lwm·.wo. 
párt co vue de niOr.lli~et• l'cn rance, que r a,·e- ~ O suic:idio ê mais gr:n-e elo que o crime, 
·nit· en reser:ve Utle meilleu1·e .» sol.J o poato de vi~ta. sociaL 

Reteri11do- se a este rehüorio, ol.tset'VtL .Jac- «O cr-iminoso a.p<!f><l-se ainda. à vid:\, apeg-a-
qttes Bonznn (')-que'" prog-ress.'l.o é sem se-lhe mesmo fet·ozmente, pois ·que, para 
rluvid:\ in!'eriot· tla. 11a.rte- dos meuort:s do q<Hl con~tlt'val-•~, Fü~~:>e em Juta com os outro!> 
·dos adttltos. Em lo;;ar de tri~Jll.é!lt o numero h~rnen~. . 
das crl:\C~as tn•oces:;;.\dtt~, ni1o fez ~inãu •lo· « A :;ocled:J.de o!l'crece- lhes túndllo o.l,;uns 
br:tr ; nms , uccrescento. o meuclouauo autor, gozos . 
.a conclu::Uo é a me::;mo.. c O snici•itl, pelo cvntl':l.rio, reve!:J.-se como 

Isto a té aoa.noode 1880. pesso:~ ll.lri•.h por u1a desgo:;to pt·o rundo, uü.o 
ll;~hi por d ktu te, vemos que o nu~mento sómente de :m:i ptoprh vhl<t, mas a\u<l.-~ de 

<ie nurnet·o do~ meuOt'ei; proce~s Ltlos exc:Jde tudo qu:~.nto <:>~:etC.\. 'l> ~ ·· 

muito o dos ;,dulto~.. Pot• co:t~egul nte, a te que se reformo :1. eda-
Assim, os cn.sos ele penalidn.de para os c:1ção pOJlU\:1!' , no sentido de tot•n al-a sub...: 

maiol'•lS t'crn.m. e!u \882, l74.SI(l; e em 1$9:2, sla;.~cial , em vez c!e pnPamente (o1·mal, . de 
"20:'!.855; p"ra o:; memH·~s- 5.80:5, em l8S~; f<t7.ekt mais um 1n:e,·c<c:o do que uma, Sim-
e 7 . 1.:\S em 1sn. 11\es aoçiZo; n.tê que se a or;;am ze, de modo a 

« Bm 'resumo, concloe Ilonzoo, impossihili- fomecer não sórnente metltodos de pensar, . 
dade nmni!est.L \ld ue;;,~t· - que a iul~nciu. m,ts ;tiuj,~ p rocesso:: de agir, é lireciso recor
-cr:minosa. c:Lminlla ntai:> depres;;a do que rer i\ vem\ conto reme<lio r.ontra. o au~meot() 
out1'a qualqueL' porçãll de t!etiwl'tentes.l> incessante d u. crimiaalidade entre os me-

Dhlnte d•~ eloquencia deste re~ultado, o que uores . 
f:\zer 1 

Appclln.r para a infiueucht e o prestigio da. 
escól<~ '! 

Enc:\r3otlo o crime . como simples irregu..,.. 
ia,ridade social, não sente a. commiss{io ne
cessiu;\lle de expen1ler qu<llquer theoria sobre 
o direito de punir . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 15 + Pág ina 36 de 78 

; 212 ANX AES DA C AMARA 

P;1ra ell;l, ind~gar porque ê qnc o porler 
publico pnne- equivale a, indagar por~ne é 
que elle garante ::1.5 ob!·ig-açü~s, O\! Jnn<;<\ im
l)OStos. 

O pouer pubiko pune, pJrque v<~i ni~:o urL<1. 
de sua~ flmcç\ies. 

· De Ol'igem, e<<hia ao proprio ofC•?a•jid•J. o<t 
ü. SU\"1. l"alllilill, o Jit·eito de ving-;n• <t lesfw •;ou
tra. si feita. 
· Só Im:ito m~is t:n·de, apó~ o <!e:wnvoi\"Í
men to de um pollet· sacia I, l"oi que [l<l<iõot: ).Xtr:t 
o Est:~'lo o miuísterio punitivo. 

Qu~nd() o Estado se lirni t '\.,, a t!cfendet· 
a p~~SO<\ e os l.Jens (lo ciJ;trf:Lo contt·;t os <l t·•
quaes (!O exterior, er:t <1 f<Htülia que d'"setn
peuhava as funcc;õe~ tl.e jusliç•a. exe,~nta11do 
o. assassino, ou c.or.d~nln<Judo o lad1·i"to ~t res
titui~ o~ bens suotrnhidos. 

Como foi que os povos pass'l''am •h vin
gan~<< pri\•ad:l. pura a justiqa JlLlhUca- eis 
mm• indagação historie<\, equlmhmte á in
v.;stig-ação da OI"igem do E;;tado; pois o 
Est:\do não e m:üs do que :\ or;an:z:,<;ào da 
coerçilo social, isto é, a substítuiç.ão de um 
poder· unico às maní!~staçües multi p!as do 
poder dos in di vi duas. 

O Estado pune como h1nç:1. impostos (') e 
,g-ar:1nte obrÍ'!':lÇÕ<'S ('), flDl'rJ.Ue "''n Jill1 e 
substituir SIH\" autoridade aO poder doS par
ticn lares para me lho e nH\nter o 131] uI i bt·io 
social, cmqaanto o antagonismo bJdi·.-idual 
não se tr<\nsforma em mutualid:.vle. 

E' . proprio de ttJda nggt·essf~o provocar· a 
reacçã.o. Esta, porém, ou se ~·e:>!isa no 
mo!uento mesmo da. aggrcssão, ou depois 
d'ella. 

No ptimeir•o caso, dá-se n def~s t : no se
·gundo, a "inganç:l ; e a vingauçn. é tambem 
um~\ e-spada de def'G~a p:tl'.l q UG a ú.ggresaão 
não se reproduzo. • 

:Mas, mts socielhde~ o. reacc;tio ope1·a-sc ou 
pelo proprio :Jg-gredido, ou pelo~ inllividuos 
que compoem a communltft.o. ou, iiualmente, 
por meio de um poder superior. l}!lC<tneg·aü0 
1.\e ac;tutelnr os interesse~ da colleclivithtdc, 

A vinganç:t suppõe um maior de5auvo1-
"Vimento t>>ychico que ·:t 1lcfes:1, niio exbtinrlo 
sinão entre os :mimo.es SUJ.lerio:·eo, .lam~,;ma 
SOl'te que n reacçiio, por um or;tlo espe<:ial, 
contr:t a aggressilo, suppO<l um maiot· liesea
"Vol'l,imento S:lCial. 

Nos orgn.nismo.s collcctivos, da-.!a ut".'!'' 
aQ"aressão entre os indivíduos, sm·~e :t reac· 
çtio corno uma consefluGada lleeé::saria da. 

(1) ~ L-:t-t:t'\:n.tion c-~t une a.utre fDr:ue de ~tt cvntra
int~~ ~· u:::.OY m;;.\t:Ltct:. L'I{to.t lõVJd~l'il!!. pa.~. ~!J. 

(:'!) .. Lcs •llJ.Ji~:.'l.tions bit~ternles coJrres~on<h~n ~ .à 
un~ f,H·tu~ mitig-êe de!-~. C~)ll:Jits. ~1'1 rnn C'O:lC~t.le l"<!CI
p!':"J'lUemen~ une niuss,:'lnce [):tr.~ielle sur ~oi et oú la 
cMtc!;\·ti.!- touche 1e:s deu~ p~rt1~~, ~~M~~o:-on n.u .. tc~;.r, 
I~\ ;;_··ta.t c(l;nm'! or!J'CHti~a.:ialt coercitlv~ ~te !a soci~te po
:~ique-

solidadeàade que reina entre os membros 
da commnnltão. 

?-<uma sociedade em que, dada a aggre.ssão. 
rallms~e a reacçiio. ri.~individna.litlarlP., qtie raz 
parte rh commuuhão. e5ta!'i:t - mais tartte, 
on ma.i~ (~·~rlo- votad:1. :~o annirplillamento; 
e, com o a.nniquill:.11nento d:. indivi•lualidade, 
sur-gíri<L a tli~~o!uyão ria sncie:!:ul·~ . · . 

A pena se ímpue como um:t necessida.cle de
eqnilíbrio soci.1l, em virtude ch ~olídnriedade 
exísteulo entre ot> mem!H·ustlc um:: cu:mnu
nhão. 

Sem indagat·mo:l a razão •lo f.•cto, ~ !orça 
COil ~~;;;;ar-que a mntu;\lida·lc d;\S r~pr·e~alias 
é inrlispensavel p:wa o equilíbrio d:t commu
nltão. 

- E" <> lei supremr. a qr1e cbe·.lecem os 
organismos socin.e~.-

A comm;ssao moditicOll sensivelmeote o 
eapitulo J'eferentc nos ~rimes contra o. 
invioiauilida,lc do úomicilio. 

Além de ter codifiettdo a materh,, dan
do·ill.:: outra redacção vnr'<l tol'!lttl-a mais 
clara e precisa, a comrnissão ,inlgou pru
dente accrescentar algumas disposiçi:i.~s. a 
mai or pm·te das quaes tigm·avn. jit no cortigo 
Lle 1830. e cuja utilidade <\ pratica larga
mente demonstron. 

Foi flSSim que ;\ commissio p·u-ticularisou 
bem ;•s hy~otlteses em r;ue deve se1· per
mitti.ht a entrada em c•tsa alheia, quer de 
·lia, rJUer ue noite ; pt'eveuilt caut81osamente 
o C<\So do official publico :lbUoi<\1'. tn execu-_ 
cão d•l qrw.lr]uet· diligeucía em domicilio; ·e 
concluiu deftninclo, por exelu::oil.o. o que se 
<leve entender por este ultimo vocat,ulo. 

Tudo isto p:lrcccu imprcscinclivel á com
mis~ão, tanto para .não deixnr cnsauchas a 
inter·Dreta('ões, mais ou menos extensivas, 
Clue tirarbm <Í. lei o caract~t· de uniformi
<lade, quanto p:u·a offerecct• a todo~ iodis
tioctamente as· g-nmntias qne os direitos 
inc!i vid uar:s bera alto rechum~:n. 

A commissão . modifi.::ou, segundo ih e pa • 
receu mais acertado, o capitulo referente á 
r:tlsida,ie, e mesmo introduziu n<:>lle uma 
•lisposiÇ<V'> no v<• pD.ra punir a quem por acaso 
ex:pedit· teleg-ramma em nome de terceiro, 
não se ;tclmndo para. isto devi,larnen te auto
rizado. 

Não preci~::t a commrssa.o encn.recer a 
necessidade desse dispositivo, de t;,cil intui
çii.o n.liás, e recl<unada pela.s circumstancias 
de noss<t vida actual, servida pelo progresso 
em suas brillmntes e varktdas manifesta
ções. 

Cada conquista da civilizacão, 110 entanto, 
pó<le ser explorada pelos esp~ritos pervertidos, 
em detrimento da. paz individuai e da tran
quillitlade publica. E vuenisto mais uma de-
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moostr·aç-ã,, ,fa v·rd;,tle assis conheci1.h1, '!IIG I rmh!ico a ~u:t inr.!Onlbr•nc.·h e5e<1ndalo~a. e 
eoJioea. o mal Retnt>re â ilh~ ~· g-a. do ll<!m. lt.•uttlica; pois as penas ,!e-:lret,,d;os JJ·ú·a. os 

Os cal•\tnlos rel;~tivos aos crimes contra ~~ i ei.•I·ios em ;;era! cão pollbm rle ce,rto snti;;
incolumi,bde pul,Jica e~ne.lmente som·erom I f,tze:·, ne;;s:t hn1othese em "lHe o dc,]I !:I}uente, 
morlific.;<çoo:; importantes, no seutitlo de tic?..· i além ti:> llever· de se respeitar n. ~i rn·oprio, · 

-rem mnis c:o.ros e complet.o;;, com,) tanto i t€rn o de hma·ar o cargo q:.~ ~ occu rm, e que 
conrém a um r:Otiigo penal, c.ncle a dnctrin~' I a ll'r~ct:.lJ~ ::dministrac;<'i.o do. p:1iz. 
de-ve « .,. pr<·CiSil, a cnmner11çiio correeto, o I ~,:ons:der:.nrlo rp.:~nto ltllpor·hwa l)ue D. · 
estylo int.'!iriç> . Dnhi tambem o facto o!e ter· : wat<)r'h cl::s con lrn 'I"~Lh,;Õe5, de app!ica<;<1o
sido remn•lo'h d:J. nn ·;si torh a red,·c~ão de i 1>01' :1 ~;i:t 1 tl izer· - frequente, e ao mesmo 
Prn;eclo. l • i em )'O t.l <: ye;ultntlos TJl'ClCÍOSOS fH\1':1 rr:~venir 

Seraellt:rn!croeote o. co:nmissão procedeu f:octos millo graYe~, tlcassc l1cm ospec;licada, 
com t> ca1•itu!o em fJÚC S8 tr·ata (\n:; lesões n. CcJmmi~~:io 1·egnlou-o. dctn.limdan;eníe . 
pesso:11~<. · A commi~~ão julgou II!nís colleren~ o.b~h· 

A;;~umt'to ponolernso, que.· ate agora tem um C<'Jntu], . no·:o 1_10 co<l rgo par•~ a p~ratarta., 
sido " :q.\ui<l•l·· 110 terretiO de Uleorias con- pots QUE! e;; t:~, murto emtJ('Ir;~ constitua um 
t.ra•licto:·i~, e n~ \11'('Senç:L de fac to>. mnlti·l crime _de (:nr;•cter todo epec;a l, pode _com~ 
pios e v:o n:r c.h.i~ . •mpua!:a- se a.o estudo c:;pt:- ! tudo ,.a cornpara.r ao r oubo comm~ttlllo a. 
cial ria r:ornmi~~ão que procurou, libertantlo·o mão a:·madc. em ter·J':1, .e ~er nppelh;Jaua
das intel'pr·etnç{ies (ubitr·,r·ias, po~itival·O o em lo1.~0 c;o~o - o b:wtlihsino do mar . 
mais r:u" lhe _foi r.ossivel faz_el'. . E' ll~m vet·da.de - qne a. Jlil':\ t~ ria de"'e ser 

!I cotnllll>><~ :lind;t :~mpllotr o co~~etto do f'lnssitica~a. em o numero ch~ info·ocçr;e.< com
furt~, adnuttr :ulo o ftu•to do uso, J:1 !'eCo· nn,ms e;1.to·c nações, ma5 isto signitiC<1 t~per:as 
nbecr<lo entro OS r.,manos~ . de que ell:l. e f!S:lllllpto de inter(?SSe para to

q q~e {.:; esto:;tde•· po1· ~M cons:d.cravd ma- .~os os por,os inuistinctan:ente. A sna natu-
"'-.etra a noç,!o da fl;rto,. fo • a necessuhule pm- r eza de :tt tcntado cont1•,>. a. propricd<1de, po-
t~ca ;_ obsarva. DeS.J<It'dms (') . . . , rem, não riesapparece, nem se ext1Dgue. 

Po1s 11em. .-1. mesma necess1dMe, .-entl- A. cornmbsão confes~<l - que a maiorh\ dos 
~d~ pre~e nte:nente entre nó~, de certo que cotligos estt'ang-eiros não cout6m disposição 
JuStifica o ai v1t1·e d:• com;n1:;.."Uo • sobro; esse crime excepcional que, em regra, 

Mrry:u·t.de ':"oug~ans (·), occu~ndo-se tia é previsto e !JUnido · por l~&'is lação à parte, 
espef.t<:, d11. o seg-mnte: o ·•·oubo e u.na sv.b- E 1!t rdilato, it commi~~a.o pareceu - que 
t1·acçào 01c «b·uso fratvlulento 9v.c se {a:: da uenhum rnotivl) ra:.oawl mil itaYi~ pam que 
cmcsa tle out•·e);l, aprop;·iattdo-$e l~ella coHtl·a a ~lia :;uppl'imisse do pl'ojecto os a1'tigos rere
oontarle deste; 011 mesmo pnvando. -o do J 1·entes i1 piratà.ri••, fJUe por ser 11111 'l"el'Cia
uso ou cl" po.<se que lha pe<·t~ncc. para deiro crime !ica de ce1' to bem collocad'' ao 
daki til·~u· 'Uii1. zn-oueito p;wr_iculai·, de C?!.- I coJigo. . 
contra a p•·.vf:_tlllçifo do dtrétCO das peí!tcs. r ·.·tmpliaodo a eecção III, cnpltU]O I. da par:· 

Esta. dellnlcao. co!:10 H.. Gnt-ru.ud (•) non- e.<per:iul, que se occupa. dos crimes commettis 
dera, e n repl'mlucç<.t<l (l e que esta no§ l ·• ' lo I do3 conlra Est:uio:; estMngeit•os. •l ll seus re• 
titulo De (tn-tis das Panrlectlos . 11resen t:w te~, o, comroissi1o cedeu a conside-

1\ltenilcn rlo m.uito par ticul:::'ll.lente. <10 q11e r:wões de grande :peso. . 
se l>nss:-~ 01:1 va.r;o~ po~tos 1\o p:uz, ~~ as l'ech · Assim p1·oceucmJo, a cormmssão levou em 
m~ç~,; quo: ri~ algu!l8 re. ebeu; poz a co::.~· mira evitaras t·epresalias. que seL'iam certas 
ml~to o maxmw cutdntlo G!~ ~on:;:,;.:r:n· •h::.· l.l perturt..'lr!am profmlil;,mente a paz e a . 
po~tçõe~. te:-:dente~ :l rept·mllr o fur-to. rlt: conriauç:J, rlaoejaveis aliii s eutre todos os po~ 
anunaes, e o datuno causa.do <\OS bens 1m- vos da t-erra. 
moveis. Pdo que ~espeitu :tas C'rimcs contrH o 11vre 

As~im foi que ell~\ inserin, entre outras, axercicio do direito de votar e ser ~-otudo, a 
uma nov;~ modalidade. d:1quelle crime, e con· commissão resumiu-os em um dispositivo ge
sistente · na fer1·a, contra-ferro. e assígnula.· nerico, cleix<mdo os clet:ühes para as leis es-
mento (l ll nnimaes alheios . peciaes de elei~ões. 

A' comrnissão pareceu conveniente rest<\· Porque estas estão semlo constantemente 
belecer :t disposição do Codigo de 1830 que nltl'~·:td,,s e uiío convem no eut.-wto que o 
puui :~. a em1H:iaguez habitunl do empregado cod.igv fique exposto a tamo.oh;\ iusb.I!Jilídadê, 

prej udici:tl em extremo ao prestigio e à força 
(1 ) ·Traitó da 'l'Ol. dans lc iJ,•oit romain, pag, do direito ·crimiua.l. · 

107, u. 121. Dentre os attentados contra a liberdade 
{ 1) LcsZois o>·iminclles, pa.g , 278. 
{

3
) T >·a.iloi théoriquc et prati(lUC àu !1.-oit p.)nal 

(ranr;o.ü, tomo 5 , pag. 7\J. · · 

pessc,ü, a commissilo supprími~ ~ :utigo, .q~e · 
punia o racto de alguem reduz1r. a escraudao 
outra. pessco.. 
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Tendo sid-n, relizmente, extincto desde al· 
guns annos o elemento s.ervil, !liio ha possi
bilidade muís de se pratica:r aq.uelle crime, 
neste paiz. 

Para resgunrd<U' e garantir a lib.et-clnde io
di't'idu:1.1, eutret<tnto, u Projccto encena pre
scripções bastante meditad<tS, e oiTerece as 
mais - salutares cautBlas, como :t Camal'a 
~ue >cr. 

Os jogos de azat- foram materia tratada 
com o maximo cuidado, exact:unente porque 
os h;\bitos, os go;;tos e <L h~:\ fé do no:;so povo 
têm dado ensejo a, que se propugue aqudle 
mal, que ~em contestação peejuuica immenso 
o tmballto e " economia., no S!lÍO de todas as 
classes sock1es. 

Fin~Lmeute, comprel~enJeudo a nec<!sskl:>.de 
de S<tlid~t?.er coroprohlbos, que o Braú! con
tril.hirn. com a. União post;ll univ3rsü, a 
commissão resolveu inrerir o di;;positi ... ·o, 
con$taute do § uuico do 1u ·t. 239 do P7ojectc. 

-- · 

Em traços largos, al1i fic.1m ind!Mdos os 
assumptos prlocipaes a que a commi.Ssã.o ::tt
t<!ndeu, no desempenho da taref,~ que lhe foi 
condado.. 

O mais, que p?s::a. tambem attesta.t> o seu 
em pen!lo em coJTesp•;ndel' á. hon:·n, com que 
a C<lnwra a distinguiu, St::râ. litcil apur<tl', 
confront;•odo o p,·cjec.ta pt·ímítivo cow e:;te 
outro, que a commi~,;i.lo a;wra apre~euta, atim 
de ser ~ubulettldo a Jei.l<lte. 

Ocioso S<!l'ia '' commi>são t.lec\nrar-flue não 
reputa irupecca'l'el o seu de5preteucioso tra
balho; ttr~tes acr·edita-qull se 1·e~enlirá elle 
de lacunas e defeitos. 

A Cnma.ra corrigil-ns-hll, natm:·almente, 
póndo em coutl'illuJr:ão seu criterio e ~uas 
luzes. 

Sim. Comquanto a commi~são se esfo1·ças5e 
]lOl' acertar, é p~ssivel. entrelünto que nem 
empre o con~gUl~se. 

Comtudo, o cadinho por que "'l"ae passar o 
novo pt·ojecto vale :~.segurança de que si elle 
triumph~r surá pot' ter-lhe :~ C:J.m:lr!i. em
pre~tado ·o ;,eu sigoifictlli'I'O npoio, e a força 
âe seu brilhante prestígio. 
· E a:slm o projecto fic:n·à. traduz.indo não o 
vn.lor da. commi~o, que ó oenl1um, mas a 
eompetencia irrecus.1.val e a antorido.de in
concussa. da. C<lmara. dos Deputados. 

Como quer que seja, porém, a commis::ão 
fict) de consciencia tranquilla, por ter pro
curado Clllllprir lealmente o seu dever. 

Eis o projecto : 

Codi,:o Penal dos Estado$ 
Uuidos do Brazil 

PARTE GERAL 
Das crimes: contravenções e penas em [cral: 

LXVRO U:N'XGO 

DiSl>Osiçõos con:.rouns 

TITULO I 

DA. APPLiéAÇÃ.O m. LEI PENA.L 

Art. l. o . Ninguem_ ~e1•à puniu o seo[o pol' ' 
factc• e:oqwes:>ameute previ~to em lei ;lnterio[" 
como crime ou coutraveuçiio, e com a pem• 
por e !la esl.i: belecí,_l;l . 

Art . 2. 0 ,\;;lei:> pennes n~o têm efl'eito re
troacti ~o. Com tudo, <) racto anterior será. re
gido pela lei nova,, sempre que e~ta ror mais
lavo,·:•"~"et <10 delinqneute, me;;mo quaudo já. 
ti-ver havido conuemnação. 

Art. 3. 0 E~te co:H~Cl não compreilende os 
crim~s e coutraveoçõe~ puniJo:S ];>OI' leis e r e-· 
~ulameu tos esr,eciaes. . 

Mt. 4. o · :\S ieis penaes dos E~tados Uni
bos do Bra:dl são applicaoçeis a Vldos qut\ntos 
lch:wem-sc uo teT·ritorio d•\ Repu blica, a. 
aordo de 11<\Vios brazileiros, ou em qualquer'" 
dogar occup:lclo por trepas teder>\es,. ou dos
Est<V!os ; ~l\l'l"o, ne:!te::; õous ult:n1os casos, 
as restricções rei ta~ nos t 1·a tndos, ou con
J'L'rme~ ao;; pt•íncipios <lo direito illternacíonal.. 

Pilmgrnpho umco. O cidadão brazi!eiro seri\ 
julgtvlo no pt1.ÍZ, ainda qne j:1 o t en h;L síúo em 
outro. O estrMJgeiro, 11este caso, ~ó serà jul
!ra·lo 110 Brnz.il, media!lte requisiçiio do mi
nistro d;\ j ustiçD. . 

Ar·t. 5. ~ Ficm·il t.,mbem sujeito ás mesmas 
leis o brazileiro que, em terl'itor io estran-· 
geil·o, commettet• ct·ime: 

}.• Coutr·a a independencin. integridade e 
dianidaJe tia Patrh1, <1 Constituição da Repu-
blica, a. fórm:t de seu governo, os potleres da. 
União ou dos E.statlos, a vjtla on 1Jt,er·d•1de do· 
Preshlente da Republica, tlos governauores ou 
presilleutes dos Est:1dos. 

2. • De moeda falsa. falsidade de se !lo, vale. 
()U formula com valor dos correios, ou de 
estampilha da 'Gniãoou do3 Estados. 

Pa.ragrapho unico. Nos casos deste artigo; 
os delinquentes poderão, mediante requisição· 
do ministro da justiça, ser jnlf!':tdos na ca
pital da Uniií.o ou nas dos Estados, conforme ·· 
a especie, ~ainda que j a o t enham sido em' 
territorio estrnng:eiro. 

Art. a. • Mediante ·a mesma . requisição, 
poderá tambem ser julgado, quando se ac:ha1·-
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11es te p~l7., o brnzileiro que em territorio 
estrangeiro tiver commettido contra. outro 
cicln~iil_l. ou estrnng~iro, al_gum crimo a (\Ue 
·esteJn Jrnpost<l. pena de pr1são com trallalilo 
não in!'<:rior •• quatrc Dnnos.· ' 

§ \ . " A :IC(,"ii.o crimim1l pcuerá ter lt>gar , 
aind'" fJUO o indiciado haja adquirido a. tpw 
li~ad\l de b1 azildro depois da pe1·petr•\ção do 
cr1me. 

§Z.· O estrangeiro qoe, em pn.iz e~trangeiro, 
commetter contra brazileir·o algum dos cl'imes 
referidos ne~tc artigo, e depois entrar no 
P!LiZ-" poder<~ !1er expulso, entregue por extt-a.
dJcçno, ou J lllg:HIO ~i a lei da. pntria do de
l inqucntc, ou n. do Jogar do crime, punil' em 
caso semelhante o est1-anzei ro. · 

§ :~ . · (mando o hrazileiro se tnrnnrestrnn
~eiro applicll.r-~e-lhe-lla a di~po~ição do pa.-
rng J·a.pho anteriOr. - . 

§ 4.• Nos c~os dos parngrophos anter.e
dentes, h avendo condemn::.çào, :~.pp\hm:r-se-ha 
a lei estr:mgeira, sen1pre que 1'ot' ma.is ruvo
ravel. 

§ 5. • · Sendo o crime de estrangeil•o contra 
estrnngeir~. prati~"ldo em· terr-itm·io est1 an
geiro, o delinquent" poderil. ser expu I so do 
l::lrazil. s\ por tmtado rle extrndicç;io não hou
ver obriga~·ão de entregai-o aõ seu governo. 

Art. 7 . " Nos C<lSOS do nr tigo unt~codente, 
não sení. julgado uo Brazil aqnelle IJUG r.o 
·estra.u!!'ciro fui absolvido, ou si, condemuado, 
·tiver cumprido a pena, for pertlo:ttlo, 011 es
tiver pr~scrip fo o crime ou a -pena, se"uod'o 
a. lei mais fuvoravel <!os dons p;1izes. 

0 
· 

Al'l. S .'' Si cou trn o cidatlão t.razileiro, por 
crime niio político, nem conuexo com e:;te, 
commettido em territor:o ·e't r:J.n!!'eiro, lor 
;\l!i pro[m)tla . condemnução que, ~gundo a 
leJ brnz1lemt. 1m porte- como pena. ou dfeilo 
penal - n. interdicçiio de direitos; :1. :lutor·i
dade jut.lici3r i;\ J;oderá, sob requ~rimento uo 
minist c,rio publico, declarar ~ue :~. sentença 
profer idn. no G>;trnngeiro prodllZ nó paiz a. 
sobredicta i.uterdicção: s.dvo :10 condemnaclo 
o direito rle requerer que- atltes da lleci:;iio 
da. nutorid:1c.le judicinria- se reuo\·e o jul
gamento procediJo no e,;t1an~eiro. 

Art 9 . • Em todos os casos. a peno. cum
prid.a no estrangeiro ~era computada na que 
for 1m posta no -p~liz. 

Art. 10. E' vednda a . extradicy;:io por 
crime político e pelo:;; conuexos com este. 

A extradicQão, tanto do brasileiro como do 
estrangeiro , só poderâ. effectunr-se prece
dendo decisáo conforme da. autoridade judi· 
ciaria do logar oude a char-se o indiciado . . 

O pedido ou otrerta de extradicção autorizn 
$l prisão provisot•ia. do indiciado, mas a. do 
bra:tileiro S<\ terá log·ar nos casos em qnc 'Pela 
lei brazileira for imposta. pena .nã o i'nt'eríor a. 
quat_ro annos de pris.."io. com trabalho. 

TITULO II 

DA. RESPO~SABILIDA'DE CRDilNAL 

• .a.rt. 11. Constitue crime, ou contra..-enç~o, 
todt\ nc~ü.o, ou omi,;sã.o, contral'in. a lei ])<>n:11 : 

Ar t. 12. E' punível a tentativu. quando 
manitestada por meios idoneos para ; ~ e:te· 
cu~o elo crime, que não se con-summou por 
circumstaucia ullleia á. vontade do aelin
queale. 

Art. 13. São puniveis como autores os I)Ue 
commet terem, constl":lllgerem, ou mtmdarem 
aiguem com mete>" crime. 

Art. 14. Será tambem consi(era.do autor 
aquelle que-de t:1l modo concorrer 'P='~l'a. o 
crime, que este sem sna cooper(lçào ·não se 
teria. podido realisar. 

Art. 15. S:io pnniveis como cumplices todos 
os ma is, que directameote couconerem p:\~\ 
a pruticn. tlo cJ·ime. 

Al't . lô. Seri tumbem punido como cnm-
·plice : . . 

§ \. • Aquelle que receber, occulta.r ou com~ 
pr~r cousa obt ida por meio criminoso, sabendo 
que o {'(ka, ou devendo sabel-o, em !'azão d{l. 
qualilla.ue ou. condição oli.i. pe~soa de quero a 
houvera. 

§ 2 . o Aquelle qua habitualmente tler :~~ylo 
ou presl<:r su:~ casa para. re;nuião de in
dividuas, salJ~ndo qu~ e~tes commettem ~ ou 
prc:tendem commetter· crime contra. a pesso:~ 
ou contra a prOilriedacle. 

Art . 17 . "'que;l:e flUe mandai' ou cons
traDger alguem a. commettet· crime é r esvon· 
sa.'l'el como :n: tor tambem: 

[ . 0 p .,r qualquer ontt·o crime que o e~e
cutor cCimmetter-, e tiver ~ido indíspen~avel 
par<~ re:üi:><1r o do que se en~rregon . 

2.• Por qualquet· outro crime. que deste 
ultimo resultar . · 

Ar t. 18. A r . ~poos.~hili c ln.de do n1:m.l~nte 
ces~a, si d !e a tempo retitou n. sua cooperac-:to 
no crirne . · . 

l:.rt. 19 . No cr i:ne ue abuso de lilJerda.de 
ole commmJic<lÇ,fio do J:tensamento, é reS!lOll
sa:rel como autor: 

I. Aquelle que assignoti o escripto publi
cado, ou a in1agem impressa. 

U. Na ft,]h, d'elle, o edil or uo Ji;Io, 
lma,zem ou pui.Jlic<~ção a:mlsn, ~o gerent~ do 
jorn::.l ou revista, desde- que >eja con\)CCIIlo. 
residente 110 paiz, e se ache. no gozo de ~eus . 
direitos políticos; sa.lvo quando fi ~~y·m· em 
causa proprin. ca~o em que não se e:x1ge eHe . ,. 
ultimo requi;;ito. · 

UI. Nt\ f;~ !f a de ambos, o dono do jornal, 
ty])<)gl'a~·li1a ou lithcgr.rpbia. · 
Par:~gratoho unico. Si o jornal, typogor.a

phia, ou lithcgraphia. pertencer à :fi.rma 
social ou companlli:~, os gerentes ou. admicis--
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· ~ rador es ·d'esta ~crão soÜdariamente re~pon-1 Pamg-ra.pho ~nicCI. Aos maior< ~ dB 14 e 

sa.veis pat".l todó~ ·í.,s efi'eito; !cg-a~s; ·. nv,nore$ de 18 annoS<1)lpliear-se-ha :1 pena. da 
IV. Set·à. t;lmb.,m re:;pon;tLvel! cnmpl iC>itl,.de. . . 

. a) O vemleilor, Oll tlistrilmiJor ue iwtJre~>o, To,bs as p~uas :q1plic .... !u.s aos m<Joorcs de 
· 1m~gem, ou gt·a>ura, quando nã1' consht' JS :umos serão cuu.pri•ln.s f>:n e~talJ(jleci
I?Úem sej:> o dom• do jm•tHtl, tYPD!l'l'il.l'•hi:l ou meotos especines e, u:t t';d ta tles~e:;. etll lo- . 
lithogra pltia , oa e:;tc re::oh!w e:n p;d% e, t r·an· gnres e~u qac tiquem serat·adO$ ,k.;; ))l'e:><>S 
·geiro ou, rloalmeo~, qu.-ndo o impr~. nwit1re~·. 
iru::~gem, on gra -rm·.l th·(jr' s:dú ji\. eoude· :\ rt. 27. Não sel"J:o punido:;: 
lllO :Hlo pe>r' a lmso; . L AI\Ul'l!e (JilG ti>:er <·Orhmettido c · r.,cto 

b) O ~e.o- l~dor, ou di;;t:·ibuidor li.:: (•SCl'iJ •to en1 vít·fude de disposiç~w de lei , on eru . conse· 
o:io impJ·e~$0, ~onmmnie<o do a d un;: ou :mis q tH::!ti~· th: <•r·tlem de autor:rhv.l•·. t;::o ·era 
pesso~1s, si uào provar quem é" <~U ' •l t'. e rptC! ohr·í~ruilo n CtHt•p1·ir. . . 
\Xlm o consentimen to •.lest~ o mesmo escripto )ie>te c::>o, ;, puuiç-J.o do r;tcto, ·tomu;el lldo 
circulo<l; <):\~O· ~m qne o a ntor Sê: 'h ú uni~o em •'Xt'Ct:.;:;1o olc nrd~m, t'~.e:o ll!riL sr.!JJ 'O a :lU•. 
r espousavel. . · t01'irlnde que n tiv.:r espedido. 
· Art. 20 Qu<!ndo :J. coadem:m~iin r~cahit· l! . Aquellc . que tive1· connne ttido o :;,cio 
sobre o do!lt) dojor·na i, typ<l;!'!':t;•lli:J. on lit\w .. 

1 

casn:dnwnte, .no exercício ou jJl'i\tka tl•J um 
~raphia, Ol! :;oL1·e o gerente oot <Hi!lli tlittll·a.l&r :1clo Jic tv, f.âto com attenç:ío or•lill:tr:<~. 
da s~ied:v.le ou ,•omp:111hh1, llle ~erá sórneute I U I. ~\.quelle que t i"tl'::i!LlOcl•n:;tra ngi·ln f<el:t 
apphcadn :, multa , elevar!:< porem :\c dn!•r·o . rl(!~e;;>td:~rle de s~ J\·:•r a sr 011 ;\ O'.:t:-cn: de um 

Art. 2!. Qnnn,1o o autor. ~n ~· lii Ol', elo pel'i~o nctua! ;\ q11e u~.oder:L Clll~\\, ~.qu~rte 
ti1er melo~ de jJag-ar a mnlta ,~ r., 1 o;· ..:~ta Oitti'O m ··rlo 111io podia sei' .::> ita<io. 
responsavcl o dono do ,iOt'J:al, :_rpogT;'iJ'.i , c-u l v. AquelJe·qnc t i"er sido cnn .:i·anl!icf<) pela 
l itbqgTaplri<t. n.;ces~itfade de t·.-petlir de~; on •l" ontr.,tll u ma 

Art. 22 . . Ne::tes crin·.e:; não e p11nivel " vi•·lei1C!:t n..: l.ual "injusta con t ra a pes5ü:o ou 
cumplicl•hàe . Cs e~c:-i[llo:; r..;[w s,,C'i:iu i:J t!,!'Jll'ó' ·1 ;;cllS di :·t>itos. 
tndos por pltruse$ i~obrta~. l ran~p .. sta~ ou Art . 28. Rapt11:tr->e-ha t ambem li! i tu ~m 
desloc:.das. • lefes.~ propr·i:,, on de ter·edr·o: 

Art. 2:~. A mlisf:1ção do Jan•!!O ~erú . ['':- , a) O ma: causado n:t Npu:s;, de quem, ll 
dida pol' aC<"Ü.O ,)i\· i!. iloute ou em l<'gnr e t·mo. ~ntrm· ou teutal' 

ent r:1r nn cn,;;~ em ·~ne all{ll t'ID nlúl'"~'" ou es

TITULO. Jll tiver, ou em .:dirtcio on l'ateo lechndo a. elta 
r>e r·telH,.mte. não s·~ndo nus e:,:;o~ em que a 
lei o per·mittn. 

DAS CAUSAS QUE EXCf.tiE~i, OC ATTE- b) li facto r.ommettiolo em resi:;tencia á 
execução .te ot··tt·m ill~g-:1 !, n:!o tcoll~ sido 

NUAM .a. RI,~PONS:l.Bil.lD:\DE <!Xcerlic!os os 1ueios nece5Snrios para tmp:!

Art. 2<1 . ?\ã.o ~iio rrsponsavei,; crimin:<l
mente os qu<, por 1!erei!o con).!enito, ou ,.,fqrti
r idó, do Cf:rehro. ou penu rb:t<.U'' ftHIC<·iona l 
l"EspectiYtJ, não tiYel em a !ine de!ern rinn.;ão 
de seus netos. 

rl il-u. 
Art. 29. A'\luelle qu1! conJmettcr q\h\lquel' 

1 los f,, c' os m~::oclon a oi o;; tlo!l §.§ I, :{ · <! 4 do 
:ll't . :?i eu,, art. 28. exr·edendo os limites da 
lei, da at;torhbd~, lkt d,·ftl~l ou tia ~~c~-si
tl:lllc, será :q.plic-;1\ln. a ]<ella. tle ctllnj'ltcldarle. 

A mesnra p<!na set·á imposta ;JqUctle (]Ue 
commelte~· n crime no Ílnf\t' IO d~ cnll"ra on dor 
inten:;;o, tlde!'mirw.do ]!Or· iuj ll~l<• e grnve 
prO>OC:l ÇàO. 

Art. 30. );ão exclue a respons.'1bi!idade : 
siio respons~n: i.;; · r.· A'ignor:J.ocía ou f~tlsa wt~rpretaçüo da 

i penal. 

Al't. 254 Os n~<~ac1ona.,! cs r:n :~t·tigo ~ nt,~
cedcnte ~et·üo recolhido-> a um ltospi~.;i Cl l"'lla!, 
ou a Iog-a t' ~ep·nr.odo do5 lw,;picios communs, 
a té .cowpleta cura, ou tornarem·se ínotren-

. sivos. 
Art. 26. T mnllem nlto 

criminalmeut~; 
1. Os mcuores de no>'e annos, contra os 

quaes não se T!Oder:i. pl'oceder; 
!L O~ maiores· de uovc e metlores de qua

torze auuos, :;i t iverem agido sem discerni-
mento . . 

No ca~o co:ltt'<1tio. serão recolhidos a. um 
. est.a.belccir.lento pená.! , pelo tempo que :10 
. juiz parecer necessario,comtanto que o reoolhi· 

mento não e::r::ce.Ja á. cd:tde de IS nonos, e j:i· 
mais no médio da penu imposta no arti;;o em 
que tiver incorrido. 

11. O conscutimen to do oO'endldo. 

TITULO IV 

DAS . C!RCUZ.ISTAN CI AS AGGRAYANTE.S E 
ATT.E~UA:NTl':S 

Art. 3.1. As.circumsta.ncill.S a~gravaotes c 
attenunnt~s influirão para o augmento ou di
minuição das ponas, observnudo-se as regras 
seguintes: . · ~ 
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· · a) Prevalecerá qualquer :~agravante, com § 11. Ter precedido ao c:·ime a. emboscada, 
exclu~:io de toda attennaule, sempre qne pt·e- r.or hnver O deJiuqnen{e espei'<IdO O Ofl:endido 
pondemt· u. roer;-enid :~de do crimi"uoso: em u m ,,u mai:> Jogares. 

b) P t•evalec:n·a qualquet• attenuante, com § 12. Ter sido commet i.ido o crime com ar
exclu;;iio tle tod:t <Jg";trRYante, sempre que o rombamento, r-scala•!a, ou chave falsa. 
criminoso uiro ~e ther achado em comtiçües § 13. Te!' h:1vido, com inten to de com
L!e cc:mpt'ehcn•Jer :\ g!':l rld::de é perigo d;t :netter o cf·ime, entt\~ :a on tentativa para 
~:tu:1çiío a que se expoz, neth n. extensão e entr;l r na C/.lsa em qne se ach:tm o o1feodido, 
conseqUt~ncia de ~ua. l"esponst\bilidilde. . -_§ 14. Ter prccellido ajusta entre dou:; ou 

c) Todus as ou tt't\S ng-g-r·avantes e atté- m;1is indi,·iuuos pa1·a a pmtic.1. do crime . 
nnante::; ;;,. cómJX'nsarão, qualquer que sej:t § 15. Ter sido comm~Ltido o crime em au-
n seu \Hlmet•o on motlnlltlndr.. tli todo ,]e ju;;tiç:L · 

d) (lcCo!'L'endo t•ma c•u :nais circumstn.ncios § 113. Ter-se aproveitndo o delioquente da. _: 
ag-gT:t\"<•lll.t<::i s~m :ttt!louante algumn , n pena OCC<<S ~·l de in<:enúio, mll!l"rngio, imrnd:1 çito, ou 
~erá inopost.n no g"l'àO ma.ximo. tle qn:1lquer C!'llamirlacle pu l r lic~t ou t1esgra~<\ 

(') "Kii.o rn·con·emlo circumstanci•' al::rum:t. pal'ticnlar· pa.rn commetter· o ct·ime. · 
fiO conc·n·t•eno.io ag-gravn.ule cont itttenuãute § 17 . Ter· sido commet~iclo o crime estando o· . 
a pP.n•~ serà imnr,sta no ::ráu n1eàio. ofl<·udio!o soh a pt'otecç:io deauto;·itl adepnbllca. 

í) o.~co :-reu• IÔ l'!Tlh. on ~mnis circnmstaoci:~s :\t"t. :\:~ . Tnn:bem se julgar-ão ~g(;'ravados 
nttenu:.n te,;, ~em :1~gravante n.!~11ma. a. [H!:ll\ os i"Mtns ptmiveis: . . 
serit impo~t;· no 15J'itu mínimo . § 1.• Qll:tndo, além do mal causado pela 

Par:\;,- r; , pho unico. O gTàu mt\rlio é .-em p1·~ in f:·~,cç·ão, resultar outro a o oJ!cmUJo. ou á 
a metade d<l somwa do gráu nmxi!~Jo com o pessoa de sua familh•. 
mínimo. § 2." . Quando a dor pllysicu. for augmen-

Art. 3"2. ~iio circnmstnoclas ,1ggTav;tnt<ls: tuda mais do que_ o ordiu:>.rio pot· ucto de 
§ I. o ·rllr o de1inquente se :\pro\·eit:\r!o th~ c t·ueltla,le . · 

:wite on iog-:~ 1· erroo pa1~ 1 commetter 0 crime. § :)." Quando o_mnl ~o cr i.me fot· attgme~· . 
§ 2. • Ter 0 !1elinrptP!:I e commeWdo 0 crirn·~ ta.d_o por :~t .s;uma crrcum~ta.netn e:s::trMrtlmarJa 

com premeclit>wiio, medinndo entre a delihe- 1 de ~~gn~mm:a- . ., • .. . _ 
rac~o crilltiLJnS;l e :L sna CX-'!~u~:ão o e~pnço I ·"' 4; . ?t!,t~Júo .o rr.. I l e~t~tante ~~~-. c:Jm: 
d.; ~4 lH>l';U , velo me<w~ . . ptmctp.t .. lot nugmenlad,) p_ln. uatmc:z,l. 1rre . 

§ :3. u Tet• o •lélinqneute commettido o cl'ime p~na~el_,00 da~10!': . . , ua le"" . 
com veneno, incendio, imm<.iação, üe>CI.tl't·i- Al t~ ·~: S.t~ Ctr~umstm~cr~~ ~tten • ~ ~-
lbamcill.n, cxplosiio, sub~toocia. au <l$the::!cn. §I.. ::\.to ter h~ ~-flo no .le lu~q,,_ente ~leno 
11sphyxia t'U '!Ua l qn~;n· ou tro meio que dilfi- con~e~~,~~nto do ua.l, ou 1.hrect,, mtcnç,{o de 
cultc ;t •lef'e~a, ou possa causar ontros m~.le~ 0 ~r~t1 '·''1 • • • 
a1ém t) r< ohjectivo que P.lle t;nha em Yista.. :3 :.._."Ser o dell.nqucm~e ma1or de 18 e me-

§ 4 .. Tet."o delinquente ·commettido o criute no r <1e 2\' co mato r ue ,Q nnuos. . 
com in!!l':l.liuiio ''ar:\ com 0 ofrenJ ido. § ;-L "}'er• _o c~elinquentc; comm~t_t1do o_ facto 

.... § 5. ~ Tr r sido' 1\ delitlC)llC!lte impellido por c;':.otJetllCilCl:l. a ordem tle surertor lnerar-
wotivo reprov .. úo on Crivolo. c.nco. . 

§ G.• Te!' o dclinquentc falt:~do ao r c.>spcito § 4.• Ter ~ido o deli_nquen_te bom l'r~edl-
devido :i e,laole do oll'eodido, cw:w•lo este ror mento anteriOrmente a pmllca do. cn me •. . 
mais velho; tanto que possa ser seu a:;cen- § 5." Ter o <.lelinquente commet t1do o cn me 
•lente . em :lesn fl't·ont:\ de a tg-uma o !Tensa grave feita 

§ 7 . ' H<rver· no llelinqueu te superiol'idade 
em Cor<_::\S ou armas, de· modo que o o:lt'entlido 
.não po<ksse defender-se com p robabilidade de 
repellir o. o.!Tensa. 

§ s.• [-!;\"Ver no o1feodido ;\ qualidnde de 
ascendente ou rtescendente consanguineo o 
affim, conjtl(!'G, irmão, tutor, tio, sobrinho, 
pupi!lo. cr nharlo durãnte o cunbo.c\io, OI\ 
qualquer de superior ou inferio1· legitimo, 
com relt~cflo ao delinquente. 

§ 9.• Ter o · delinquente procedido com 
fraude. abuso de confiançr., traição, sorpresa. 
ou disfarce·. 

§ 10. Ter o delinquente commettido o 
crime por paga, pro!nessa ou e~peranca de 
recompen~a.. . 

. Canura V. VII 

a si, a descentle:nte oti ascendente consangui
neo ou allim, cooju~e. irmão. tutot·, tio, 
sobr iuho,oucunhado 'Seu dma.nte o cunh_adio . 

. § G. • Nft.a ter t ido o rlellnquente intençíi.o 
de causar touo o ma.l que pr:~duzin com o 
facto conuuettido. . 

§ 7.• Haver preçedido provocação, ;tmeac;a 
ou aggressüo vor par to do otrendi•lo. . . 

Art. 35. As causas meocionndas no htulo 
n.nteccdente, quando não CODCL1rr erem todos . 
os requisitos uece...;s:\J'ios para. e:<cluir a respon- · 
snbilidatle, serão consideradas circumstaocias; 
attenuantes. 

Art. 36 .. r\s cirr.umst..'tncia.s e as qualidades .: 
inherentes ás pessoas, pelas quaes se a.ggrava ~ 
n pen:\ de . algum dos c,1-delinqucntes; ·· 
autores ou euml)lices, commuoica."!l·Se aquelles : 

"23 
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·que as conheciam no momento e!U que con- Art. 43. O condemnado :i. prisão coiu t:r::t
eOI"reram para o crime; mas a pemt serú. b;~.lho por tempo lll<ÜOi' de tres t\.nnos, que 
diminuid:a Je um se=- to, em e<tda .um de seus houver cumpl'ido tres quartos da pena e 
gr-.l.us. uuuca menos de tres anuo>. e tiver tido tal 

.c\:rt. 37. As circumstancias materiaes que proceclimento que façi\ pt·e;;umh· a sua 
a!t!!:i"av;un a. pena, ainda que façam mu1lar a emen·Ja, podez·il. ot>ter a líoenlaéle condicionnl. 
ngóra. do crime, commuuicam·~e aquelles que sempre que o resto da pena o. cumprir nã<> 
a~; .:!óohecinm no n1omento em que conco1•- e:SC()Lh~r tamhem de tres anuas • 
.!'eram p3ra el!e. PM";Jgmpbo uníco. A. !ilJ~l'Ji.l.de condicio-

Art. 38. Quando alguem por erro. ou por na I não sara conce:liJil. : 
.~utro <\C~ideute, conunettet· o crim•~ co~I!·n 1. Ao cond~mnndo por :tl"'UIU d'entre os 
p~;;~-"· dlVel'fa daqUel~1 co~tra a ~Uil! ~wlw. crimes comprehendidos nos ~rts. 150 e 151,. 
<i_u't!l'I<Io a p~opr1a ;t~CC<LO, J\<IO tic:tra SUJelto as 13:3.'5 a 330. . 
elrcum.sta?cl>l::i den~a~~ d_,,. qo,a.lld~~e ?~ I!. 1\0 reil;cítlente em alg-um rl'entre os 
otrendtdo_, mas, lhe oet.w _;~~pll?,tu<t~ <l~ cu- crim~>s mem:lOnados nos arts. 29:3 e 329· 
cu_mstan_c1as. <JU;- te1·\~n1 i,~,u~ll1U\do a pe11:J._do u. :~3Z. _ . '_ 
eruue, ~~o t1ve~se e!.< ct.\ah.ente commettldo lll. Ao retnc1dente, por ri nas ou m21s ver.es 
em _Pt'eJUtzo_ ~". pe~~oa contra •~ qual ~ua em qn~[quer crime. qnamlo tiver sido cou
nccao e;'i\ dtrlg'l~a·. 1 .• c- •~ demnado á pen:; que exceder de cinco tlllOOS 

Art. 39. A qn.,lt:.ade ou Q?~d19,10 pt? •. on.l úe pris\i.() com trab~.lho. 
do autor; o.~ .cumpl1:e, ']ue .~lrJ~lr, a.t.te1•1~ar Al't. H. A l.ibet·c!ade condiciona~ será corr
o~ aggn1~.u :1. r~pon::,,\hlht~.\ ... e crtrnm,tl, cedida por dec~.-iío do Supremo Tnlmnal Fe
uao se commumcar<> ao co-reu cutnJ!!lCe, ou der~l, ou do Tl'ibunai ue 2~ instanch do Es
a.utor · tado ou do Districto Fedet•al. conforme se-

tl'at<lr de or)me de um11 ou de cimra compe--
TlTULO V tenci;J.; e n. precedr.r<i pr~posta fundamentada. 

da. dir· cção úo e~t" uele :imento J:)enal, acom-
DAS PE:>IAS E SUA. APPLICAÇÃO pimllatia de re::latorio circumstanciado do joir. 

d:~. exErnção, com audie11cin. prévia. do r. ai:>-
Art. 40. As pen;J.s são: elev••do re,.re;;entante do ministerio pL•.blíco,, 

Fe•le:·al •. u Estaào::~.l. 
l. A IJri~~o com tra.bnlho. Pa.?a~ri,pho unko. O condemnado que o1J
II. A correcçüo ew colonia p~nal, e reco- t1vel' Liberdade condiciónn' set·.í. obrigado a 

lllimento a lwspicio ou asylo. 1e.sir.lil· nos logares de,igmldos ou per;uíttidos. 
111. A multn. no «<:to da conc~ssã.o, e ticaril s11jeito ü, vigi-
1 V. A interdicç;~o ue uit·eitos. lil.ndll especi:ü da policia.. 
V. A deportaçã(). Al't. 45. A liberda•le ~ondicional será. revo-
'\'L A p~nla <le ohj~ctns nDprehendido~. zatla., si ·o contlemnu•lo commetter alg-um 
.At•t. 41. A pP.ll<t d1• ]II'ÍS~to COHI tt'a b:dho rrime qur• O SUji:ÍtO á pcnarestrictíy(l dfl Jiaer-

e tcmpororia, lliil po.teutl~ cxc..:U.<.w ue 30 tl:tde pe~:>Oal, OU não campri1· r]Uül~uer das 
anuas. r·ondições que l11e tenl!a.m sirlo impostas_ 

Pamg-t·apho uu!co. ,\o comlcmnauo seri~ J.ler- N~ste ca~o. u tempo em qtte tiver esttvlo so!tfr 
nlittido ascolher •l'cutro :1:> esp~des •letl·:tba- nilo ser~ computado na rluração da pena, e 
lho. adm.ittid:ls no c,;t:\tele~imcnto em aue ~e n.;m se lhe co:Jced<>J'i~ mais o beneti~io da U
:.lch:\r, a. que for mais conforllle :\~ sna.s :l~ltí- uel'(lnde coRdicionnl. 
dõe~ e occup:1çues :uJtal'iorcs : pode:l•lo p01·cm Não sendo revo~,ula 11 licerdat113 conuicional 
lhe ser pcrmitti•ln. üma _esí'c~ie diveJ·~~ _de 1 dur;tnte o tempo "da pena., esta se reputa~:). 
tràbalho, attendentlo-se a~ suu.s contltçoes c11m 11rida. E o t~mpo da liberdade candt
peculi:<res. . . cional àecorrldo se compubra na. duração-

Al't. 42. As pana~ menc1on_ndos nos _artl- d:t vigil:J.ncia especial da policia. 
aos ant~cedentes Sel'tl.O cumpnd:\S metlHl.nte \rt 46 . .A int~rdicção de direitos ser<\ por 
a.s segulntes reg!'as gero.es: • . d . • ~ • ; r .. 

1. u isolamento só ~er:i. applícado por> ne· tempo etermma~ o, e. t:~n~.s n~a-
ces~ida.de da disciplina, salvo pedido do con- a) N'a suspensao do d1re~to de e_leger e sel' 
de:noado devendo attender-s·~ em todos os eleito para qml.lqner funcçao publlca; 
casos ao ~eu estRdo physico e moral. b) Na.. perda. ou suspensão de cargo ele
. It. A se"re"'acáo ooctnrua. será obri••atoria, ct\vo, emprego ou alficio publico Federal, E;;
du.rante o ~umprimeuto dn. p~na. "' tadonl ou Municipal, ou de instituto sujeito 

Lll. Huveri sepil.r<lçi\.o t\b&)lut;;~.. eotre os por lei ã tutela da Uniã.o, Estado ou Muni
condemna.àos, e os indiciados preSO$ preveu- cípio, bem como n:l.perd<'. de toilo;; os ser-. 
tivarnente. aillda qu:tndo occupem o mc~mo viços, v~_ntagens e. vencunentos 1nherentes. 
~$l<~liele~imento. · a.os :pred1tos cargos; 
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c) N« perda ou suspensC'io tte todo munus TITULO VI 
publico. 

Par-Jgrapllo unico. Quanuo ;J. interdicç1Iode DOS EFFEITOS E: EXECCÇÃO DAS CúND~;o.1-. 
tlireito,; estiver annexa a nutra Jrer.a, come NaÇÕES 
ça~a ;~. cot·rer do t!ia em que terminar o cum-
pl'lmeJlto_ dest':. ., . . Art .. 56. A condemnnçii.o porm:J:is de eiow 

~rt. ·11. A )ien:~.. d: multa con~~~\1_ra no mmos terá como eD'eito a perda do empre~o 
~a';'_amento_ ,ae um.l ~omm~ pe~um.ut.l, que publico, exercido pelo delinquente ; por ma.is. 
seta ~alcrii.~Ja pe:o que o coactemon:Jo -l~ud_er 

1 

de dez, a privn<:;ão do patr•io 1loder; e -por-.. 
haver ~m c.v.ln. Llli'l ?O~ s~u-~ ~ens, lndu~trHl: ~inte, ~\ dissolução do vinculo conjugal sfc 
e~pre.,_o ou _ocC1;.p.lçao, ~.tlvo quando a lei o con.)uge innotente o requerer. 
a 1rnpuze; e~pe::lllcan~o o. seu computo por I Al't. 5i. A vigilanei;1.. especial d::t ?Olicil\ 
outro mo•.o. . . . decorrera do dia em que se achar C11mprida ~ 

Par:tgr.~pho um~o. A lmpor?-.n~u'l da multa. pena ã qunl ror ella annexa.cla. · 
pertencel;J. ao co~e <!o_ m_u?1~1~1o, em, que Para.grapllo unico. A s 11jeição 1j0 contl~
l\o~ver tido log,t. o pr1meuo Jtllgamen.o do rnnndo a vi~ilancia espcci::tl d;~ políci:;:~. póde,. 
dehnquentc. :1tteutas ns condiÇ!)es e procedimento clelle, 

_Art. 48. Quaodo o condemnad?, po~enclo, cessar ou set' limitada, por decisão da autQ
~u<? pa.~·u• _a J?~llta no ~rn~-~ ~e ~nto d~as rl~ · t•idade jtidiciaria. competente. 
mtlmac:w Jnd~cml. ficam SL1Jelto o. ~r1;:ao _n~e I Art. 58. A vig-ilancia especi~l (}a, policia •. 
dous ttr.nos. _s1 a~tes deste pl'u7.0 nao exlulm que tivet· sido impo~ta. ao estrang-eíl'o, :podem 
pro-va d~ I)Ul;~çiio. . ~er substituiu~ pela espul~ão deste, depois-

Art. 49. Nao tendo o_condem~atlo_ m~19s de cumpl'id"' a pena. 
para pag-;w a multa, sera recolll1do a_ pr~sa.o Art. 59. Em caso de condemnação, o jn]z 
~~r ta~t? t~m?o q_nanto for ne~~ssur10 par" que presidir :10 julgl1mento decretara o se
,,,n!Ja •• t 1 ~,pech vn. ~mpo12_1anct,l, comlanto qne>tm (los otiectos que servit'<J.m, ou emm 
que a dura,ao da J>l'ISa.o nao exceda a um de~tinados ,, · ser"rir, pn.m se commetter o
anuo. cdme, ou a contmvençiio, ru;sim como os que· 

.l'.rt. 50. A -pri~ão <1ecretada 1JOr \alta do foram prodncto da inl'r:~cçc\o penat; comianio
pag;:: mente d<t multü. cessara logo que o con- que uns e ontros não perteoç:tm ft psssoa 
demn~do, ou algaem por ellc, P>lgar '' resp~· estranha á pmtica do crime ou do. contl'a
ctivt• irnpottancin .• cle,luzhla a parté COl'l'CS- venç<\o. 
pondente á pri>ão .iã. sofi'ri~la; ou q:mntlo vre· I. Si e~ses objectos pertencerem ã ch~se· 
star tí:mça i.Jonea. ao pag-amento. rlaqnelles CD.ia f<Lbri,·ar,;ão. uso. pOS5e on Yenda. 

Art. 51. Nãoseconsiclerl\ pena a suspen- con~titu'~ co:ltl~•-'"ençiio, rlevet·i\ se1· det~retaul)· 
sã.o administrativa dos funccíonnrios publicas, o sequestro. pertençam elles a quem quer I!U6· 
nem a prisão pre\'entiva, dos inrlíci:ulos ; não seja; ainda. rpmndo não IUJjt\ comletnnaç.ão. 
obstante, serão amb::~s COlll\)Ut.:\das na. pena E nes~e ca~o seriio destt·ni.!o;;, de.,;ue quo ~ 
imposta. ju~ticn não p!·ccise mnis dclles como elemento · 

• t 5" Q 1 ., 1 lt - de pt·ova. Ar . -· nnnt o n pena .or (e mu n, nao U. Os OQjectos sequestrndos qne nã~· 
correspondente :J. nm cc,·to temp(\, m~1S de deverem set· tlesti'Uiüo~ se,·:1o Vllntlido;;," o 
uma quttnlh fi.x~r, cadn dit~ ue prisão eqni- seu ]l~oducto terá 0 mesmo <le.;tioo das. 
vu Jer:i. a. cinco mil réis. multa~. 

Esta reg-ra se:•virà tamhem para quando AJ·t. GO. 0~ con,Jemn:tdos por umn mesma 
se tiver de con,·ertet· a mulb em prbiio. . 

Art. 5::{. A vigilancia. especial da policia rrncç~o serão ~olid:II'ir.mecte respousaYe1s pe-
produzirà o emiito Lle prolübir no delinqnente In;; restituições, inclemoizaç-;il) tio d~\moo e-

. d · t d t tles lJOZ:ts processun es. a. rest ~UCl<\, es <t· a e passagem· em eer os e Os condemnados em um mesmo julgamento~ 
determwados lognres.. b · d · 

Parngrapho unico. A 'vigiluncio. especial por ial'racçues diversas, serão o n;;a os ~.n.-
da. pulicia, qunmlo a lei não uispur.er de outro ~olidum só pelas despezus commnns aos cn
modo, não poderil ser inferior a um, nem SU· mes pelos quues sofl'l'ernm a condemna~ãc.. 
perior a tres annos. TITULO VIr 

Art. 54. A tentativa. a que nã.o estiver im-
posta pena especial sera puuidt1 com ames- DO COXCUlÚ\O DE lNFRMÇÕES 
ma pena do crime, menos ::t. terça parte, em 
l)ada um dos seus gráns. · Art. 61. Quando o delinquente cornmetteJ: 

_Art. 55. A cuinplicid~\de ser:i punida com em actos diversas mais de J!ffilt infra<Jo~ão da< 
a pena da tentativa, e a cumplicidade da ten· mesmA n~turcza ou .niio! _s&lv? ~s e.:cc~'>j>Ç:ÕElS' 
tativa com n. desla, menos a terça parte, em estabelectda~. tkara SllJetto a pena da m
eada um dos respe~tivos gráus. · l fiacçã.o mais gra.Ye, addicionaudo-se met..'\der: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 15 + Pág ina44 de 78 

. 220 

~e call_a nma das outras 11enas em que houYer.: ll. Q:~:lndo a pena, correspondente á no-va, 
mcorrtdo. · i ln traccüo. for rl i\•er5a. da de pdsii.o co:n tm

Art. f:i·!. A di;;po.;;iç:io tl.o artig-o anteca-: b:.alho, aqnella set·a :1u~meutadu. oa. J'aziio de 
-dente '~ q:plic,n-el : I un1 terço, nos re5pectivo~ gn'lus. 

I. A'queHe (]Ue, para cxecutnr ou occultar. Ern n.:ulmnt caso, o au:;mento estauelecido 
unu1· itifcncção, ou na oc•:a.sião d"~lu, c:ím- · nã.;; •li.;: posições deste artigo pone1·~ ;.·er aprli
·metter outra. si esbt nitima não Ct11' çou;:,;de- C'lrla etn me;\id:\ SU')erior a nmis grave das 
rada· r•eht lei como elentento constitnti,·o· ou penas anterinrmeote' impostas. 
circnm~tanci:\. ag-Q:r.cvante .ta !•riweit·a; ' -~l'L li9. O coude111nado n1;1ÍS Je tltn:l. vez 

1!. A'quelle que, ~nles •h pena impo:;t;~ . . à pen;l re~tl·ictiV<\ da.Jibenlaue lJes;;oal, por 
, ter sido cmnprida. indultada, prescripta ou: ten1po snperior a tres mezes, oempre que 

pe1·.Jondn, for· ~·1!JrlcmLh1do por um 1i•cto pn- ' ctmunetter, nos tet•mos doartigo antecedente, 
niv!ll, com,11etLirlo anlel'io1·mente ,.., con.•le- :·outr<e in(1·acção d,. me~ma. Ul\lnrezn, a. qne 
muação {]IW e~tive1· ~endo executada. : co:·responder tamlJem n:ua penar~stl'ir.tiva. da 

ArL o:L :\ intenlir·dío·rledil'ejto~ e as pen:t~ i li l:ercl.tlc ['eo~O:Il. iic:lJ·ú ;;njeito a 11!11 ;m
-pecuuía~·ias sel'iio semp~e · ''PT>lic ,dns por I g-mento n:... ]JI>n\1 imposht, eg11al :i_ me1:1de da 
inteiro. i d uraçiio il<t dict<1 pena. C)U'J utlo esta for inCe

No caEc1. porém, de cnnveJ·são elas nltim,1s ' rio r a. :->·i meze~. e a tun terço no~ outro:; casos; 
em pena J·e~lrictiv~t <.la libet•d,\de, tt (lUI'nçi'io : comt:mto que n3o !;eja c:s:cedido o tempo de 
destn n:lo pudera exceder de um nnno. . 30 unnos !Jat·a a prisat> com· naballto. 

_Art. 64. Aquelle que com o mesmo r,dn ! AL't. 70. P;;ra os eli'eitos da tei são con
YJilbr diversas dbposiçõcs de lei sera pnnido t sHeradt\S inrr-ac~ücs da me~n1a natureza 
segundo n. que e;;;tab~lecer peoa. 1rd~ gr:"·e, I oão sómente aquellas com que é violada a 
conform•:_ <t OJ'C~em est.abel~c1d:t21o ;u-t. 40. j mc;ma (:ÍSlJ~;içüo, mas tambem as ~~~e estão 

Art. B0. ~!:11~ de urna. >tOhtÇ<Lo ml me;mn, compt·ehenüJdas e:n uma :nesm:1. ~ecç30, e ca
dispo;;içii.o de lei, commettida ernbl1t'<t ··em J pitulo; e, na. falta de:"tes, em um rneõroo ti
tempos clivers~s, c c.m _ actos executivos _da l tu lo do presente codigo. 
mesma resoluç<w. ::onsHleram-~ uma só 1!1- 'j _ . . . _ . 
fracção punível ;']na:; a pena. ser<i.augmeutacbt :~rt~ -~I. A reme::rd~nm:~. · n:lO -ter~ ~oga.;: 
de um te:ço ~m C;Lda u~1 dos .. sEus. g-1!-u~. I l. Nao ~ co_n~errma\ões. J!~L, con~r''' ~nç.to, 

Art. ôG. ~o,; cúSOS nest.o htulo. nao :><; ~1'- e!? rel8ç.to ~"' couuemu;~.ç;ue~ por crrme, o 
cedez·it. o prazo ma:xirno de triut<t amws, q~e i ''lce-ver·sa ; . 
o ·Cotllgo e$tabe~e~e pa:·a a pt:ntt •lc pr:sao; lL N:LS condemuaçõe$ por crune cnlposo, 

.com tru.b~lho. . I em relação ns CJ)Urlemnaçij,•:; por crime doloso, 
M;·t. f". Qut<ndo o condemm-.do L:l' eL' de e vice-versa; 

Cllnlj:ril: 1!lô'.I!S ~e mnn ~eo:~_<le ,11 ':tl~l'ez: •li.~'r~: I ru. Nas condem!l;lÇÔes, pronnnciad:ts por 
reutç . Cll.l~ ,\C<.nmulaça.o n~w 1 n ler te! lo,..:~;l i crime exclusi vamcnte lllilitnr. 
na exeenc:Jo. e~ta começara pela pcn... ma1s . . _ ' . 
G'rnvc (art. 40). . ~v. Nas. coudemnaçoos, pronun~;adn.s por 

Si a con•letnnt1<;1Lo :\pena m;lis g•·are occo1'- JUtze;; on tnl.Jnno.e;; "stran;;eJro;;. 
rer d nrantl) :t execnção .ia pena me no~ ~r·a. v e, 
estn. Hcar~ SIIS[If:n,<a, e não jll'''"e;.:uirú se11ão 
depois qne :v1udhl acilar·se cumi l'l•la. TITULO IX 

TITULO VIU 
D.\ BXTlNCÇ}~O DA t\CÇÃO E DA CONDE~ 

~lNAÇ~O Pf;~AL 

Art. 72. .:\. t\.Cçíio ct·imiual extingue-se : 

1"- Peht morte do delin(ueute; 
2°- Pela· arnnisti\1. ; 

Art. 68. Ao r•=:n condemnado (]ue, cientro 
de cinco tuJJJo~ do c um primen to · da \'Cil;l , 0u 

·da extincção da condemnação Sl •t · pet:a erJ. 
tamb"m i\UJlel·ior a cinco :'IJ::LlOS, ou dentro de 
dous~ llOS outros casos, commetter qualquet• ... 

·outro crime, nilo se poderà- em hypothesc 
·alguma- applicar o minimo da penr, em que 
tiver incorá.lo pela JJOV:J. inl'racção. 

:3•- Pel::t dcsistencia do o1Iendído, nos 
casos em que só se puder proceder por quei-'i:::t 
da parte; Paragrapl!o unit~o. Si· a nov:\ infracçiio for 

11.'1. mesrN\. n;ttureza da nnterior, serão obser
vadas as rr<gl'a!> st<g-uintes : 

l. Quando n pt:na for a de prisão com tr>l
balho, · esh• será augmen!ada 1m razão de 
uma quinta. parte em cada um dos seus graus. 

4"- Pela prescripção. 
Para.grapho unico- A desistenda só apro

veitarâ áquelle a quem for concedida; e pro
duzirá. seus ell'eitos apenll.s em relaç.ão aos 
iadiciados qtle acceitarem-na. · 
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i,rt. 73. A dcsist.:neia de um:~. ncção não 
impede que nova acção sej;~ inteatatl~ contra 
outros indiciados. 

e pela fórm:1. que a lei determine, Niute
grarà o eonllemua.do em todo~ os direitos que 
h ou \'e r p~rdiclo por efi'eito ne~essarío •.la seu
tença comlemuatoria. 

Art. 7t. A con•lemnaçi1o pen~l e:üíogne-se . . . . _ 
pelas mesmas eausas iuriiCadas no art. 72, Art. 82. A amm~tw, .o 1~dul~o. ou. o p:_rdao . 

" . inctemnização do valor· rlas cous:ts seques-
e mais peb~ se••uiutes : I nuuc<> est.abelecera d1re~to a restitUJç.~o oil 

l.a Indulto ou perdã.odo poder competente; traJ as, nem •las importancins pagas :\ titulo 
2.• Pei, !ão do o!Ientiil.lo, uos C<ISO;; em de pena pecuo!ari:t. 

que só a. este coubet• '" ucç.1o ; Art. 83. "' prescripc:~i.o extiilgulrá a. ncção 
· )Jenal, decorridos dons terços tio t empo cor-
3.• Relwbilibu;:to. respouden te no gràu ID<1Ximo do. pena, appli

cavel ao •1elinquente. Paragt•a.pho uoieo. O indnHo pode rernittir, 
ou commut:1r, '\pena. imposta. 

Art. 75. O p~rdi'Lo do oíl'endido aproveita 
a todos os co·uelinquentes, m:~.; não produz 
e·Jreito em rela~.ão a qu:dqner rl'elles que re
cusar acceit.'1.l-o. 

Art. 76. A pee:;cripção d,\ ucçào quando 
interrompid;t comP.~.<\ra, de novo, u eotTer do 
diu. ua in tert·u.p~l.O. 

?ar:~.gr:\ pho nnico. A ·iutet•rn peito d'essa 
prescripr;ão tem c (feito contt•a t otlo$ os re
spon~aveis do mesmo crime, ainda que os 
actos (le interrupo;t"io se refiram tão sómente 
num delles. 

Art. 77. Qnandn, em virtude de qualquer 
recurso leg•\l, o condemnado for submettido a 
novo .iu 1 !:<lmerito, a presct·lpção se cou tara 
conforme a pem que se lhe dever in. impOI' pela 
nova sentenÇa, desrle qae for iuCerior à. que 
lhe tiver sido imposta pela sentença anteri•Jr. 

Art. 78. A condemnaçü:o pr~screverli, de
eorrido o . tem?O da pen:~. imposta ao delin
quents. · 

Pt\ragra.pho nnico. Qut\ndo a pen'.l imposlt\ 
tiver sklo só a úe rnult:t, presci'C\"era no pmzo 
ele um anoo . 

Art. 7~. A prescdpçilo da eDndemnar<[o 
começará tio dia em qne o julíf.tnHHlto pm· 
sentença se tornn.:· defiuitin'. E :>i <\.exccuç.ão 
tiver comeca.rlo, do dia. em que lot' interrom
pida peta evasão do condemuado. 

. · Ar-t. 84. A prcscripção decorrerá pnra os 
factos cousumtmtuos do dia de SU•I coosum
nmçi.i.J ; para os tentaf1os, do dia. em rtue foi 
commetttdo o ulti.:.o act0, constitutivo da ten
'ativa ; p«ra os contínuos ou permanentes, 
do dia am que tiver cess:1do a continuidade ou, 
pP.rmanencia. . 

P ara.grapho unico. Si o exercício da t1.cção · 
penal, ou o seu andamento, estlvcr subordi
nado it decl:>iio de qualquer autoridade sobre 
uma. questão prej udicial, a rn~es~r i~lio ficará 
su;;pensa ate ~i. decisãç defiuitiva. da dieta .. 
questão . 

Art. 85. A vrescr·i_pção da ar.çü.o pemü ficará 
intel·rompilh pel:l. s•;ntença ·cte cond-mmação. 

Art. 86. Iuteuompe tamLem u. p!·escr ipcão 
o despacho ele pronuncia, qualquer dili
geodn. expeuiua contra o delíoqueute. e a este 
legalmente uotificaJa, em virtude •l<• crime 
que e-lhe ;\tti·iimido ; mas o el!eito ioterru
l'tivo da dil i;fÉHlcia. não podeJ·á. prolongar a 
úura.~.ão ua ac;;iio penal por um tell).po que, no 
seu computo, corresponuer ã mais ele metade 
rios termos e~t<tbelecidos uo art. 84. 

Art. Si. A prescripç:lo ue um anno fic•tr~ 
interrompirl:l por qnnlquer acto do processo. 
mas si no praw tambem d.: um :UlOO, contado 
douiaem queco:uC'çoua prescripção conl'ol'me 
o ,,rt. 84, não for prtlferidt\ sentcuca cou
•lemnatoria., a acçiio l'<lnal ficar:~ prescripta. 

At·t. SS. Qut~ll(IO a lei outra cousa n:io dis
pu;Ger, nas contt".\Vcnções punj(lns nnicameote 
com a penDo de muw~ o .deliuqueu lll poderü. 

§ 1. • A mesma pre$cripção tictwâ iutérrom- fazer cessar o cur:;o da acção pen:\1, pagando 
pida. por qualquer acto da autoridade compe- antes rlo jute-amento a somm<t correspondente 
tente, t•elntivo á exe~ução da pen~, e devid:\- ao maxiroo ou p~ho. comminada para :L mesma 
mente notificado ao condemoado. · contravenção, além das despezas do processo. 

Art. 89. A extincção rb acção peoal não 
§ 2.• A pt•escripção ficara tmnbem inter- prejudica. a aeÇão civil p:•r:~o as. restitui

rompida, si dm·~~onte o curso delta o con- ções <l S:t tisf~ção do damno,s 1tvo a e:s:tiucção 
. d.emna.rlo cornmetter outr.~ infro.cc;ão penal da por penlão llo olfendido, si este não tiver ·· 
mesma natureza. positivameute resalvado·aquelle -seu direito. · ·. 

Ar!. 80. A prescripção r:l;~o ar.ção, OU dl\ A ediocção da condemuaçã.o Jl.!Oal nã.o ':·.·. 
coode~oação pena~, embot~ J:?--'1.0 al~e~\t.l :\ , e:s:clue ns restituições, satisü\ção cfo damno e· ·' ?. 
devera ser pronunciada e:c-otficto pelo JUIZ. custus do processo, de.vidas em virtude de con- ·. 

Art. SI. A rellabilitação coneedida -pelo tl.emonção eivil; excepto na extincção por atn· . 
Suprauto· Tribunal Federal, . em virtude de- nistia, em que cessara toda acção· ela íhzenda .. 
revisão. extraordinaria do processo, nos casos publica para ·haver ns despezas do processo •.. 
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AN~XES DA CA:!l!ARA 

PARTE . ESPECIAL 

.• TITULO I 

DOS CRUlES POLITICOS 

CAP[TULO I 

. .SOScanr:l!iCONT!U A SEGURA.XÇA DAlU:!'tiBLlCA 

SEGCÁO I 

;.c.'tU::ES' CO~Tr ... \ A IXDEPJ:::-;Df:~CL\, 1.:'\~F.GP..ID,\DJ:: 

e DIC~ID.lD!:; D .. l Plrr..'J"!H~\. 

Art. ~0. Attentar dir~ct,1mente cont1':l. a 
. .União pa.ra. sují=i tal-a no doalioio e:;ttuugeiro, 
,oo t<l~lu ou et1l !J<<rte : 

f>en1:1. : prlsã.o com trubtüho por cinco a 
"l.U:inze anuo;. 

r~-~t·a.r:-r~pho unico. Si do Cl'Íffi<~ l'>!S::!!lar iu
·~l'PU1'<1\~LO . tlo terri torio l>razi leiro <~ um E~
.· ~a.d<1 est t-all gcil·o : 

Petl<l: o dollro d<t commiOttLla. ne5te artigo. 
Art. 91. ,\ttenlat· directmueate contnl ~ 

·Em;il~t·idade dtt t:niilo, com o tiru ue separar 
pa.r~ do seu tCI'l'Í torio : 

Pcma: pri::iio co:n tr·a.l.J.tl bo por t res a no\'e 
cS.!IU<JS. 

E'~u<!.f."t':lpho nn!co. Si: d.:> crime resultar 
~epat~\Cii,O, <linda que ternpor-aria., de algnm 

· ··d.os &>ta.áo.s d~~ ünião,ou de parta de <}ua!quer 
. · ·dco!{I!S; 

Peu&: prisão com trabalho por seis a dez-
, . . ..Qi(O :';!tliiOS. 

Ar~~ ·92. lncorpOJ'ar ,-iot~otamente. 110 
-todo 011 em p<lrte. o ten•ltorio J"' um E;;tado 
~ outr:o da Uniiio : 

~ ·,·. . . PeuR :· pri.:>:lo com tmballlo por dous a se!:> 
k ..... auuo~-
. · Ar:t. 93. Tomar o cída,Jào brazileiro ~rm::.s 
, .. · :<::()atra. a União, dcbl\ho de ll~\D•leit·a estran
.·.~ ·- ~ira.: .. . . 
, ,_ . !?.:ua :. ?~·isito com trabalho por cioc.:> a 
~:·; :.; ;çuiuz;~ annos. 

Art. ~4. Provocar direcumente e por 
!~~los .uma naçao estrangeira a mover hos
t th•!ades, ou a declarar guert·a ao Bt-azil : 

Pena: prisão d>.m tt•nba!ho por tl'es a nove 
anuos. 

§ l. • Si não se verificar a guerra, mas ti
verem lw.vi<lo etrectlvt\mente llostil!daries, ou 
· ~ naçiio sotrrer qualquer damno ou pr&
julzo : 

Peua : o dobro da coruminaàa. neste at·tig·o. 
§ 2. 0 Si a. guerra se ve~·iiicar : 
Pena: pri~à<) cum traLalho por dez a trio ta 

:tUUO:S. 

Art. 05. Auxiliar algurna nnç:.'Lo iuimigo.~. u. 
r~tzer ~nel't':1 on commetter l10sti lídade con
tra o Br:1ztl, !"ot•necendo gente, armas, di
ulteil'o, munição, transporte, ou qualquer 
out:·o meio : 

Pena: pl'i~ão com· tr.1ball10 por quinze a. 
trinta. l\HUOS. 

Art. 90 . Reveliu• segredo politico ou mi
litar concernente á s~guntnçct do Brazil, 
qner communicauoio ou pubHcaotlo docnmen· 
to, fado, deseuno, plautn, ou ontr,t in for
maçJo COill relação no . material, fortitlca.
çõ~s on operaçües militares, quer facilitando 
uo; quulquer wotlo o coul!ecitncmto tle algum 
delles: 

Pena: prbão com trab:tlho por dons a l!eis 
aono8. 

I. Si ~>r ·a segredo revelnJo a um Estado 
~strn.nge1ro, ou a).!ente seu: 

P~:uu.: o dobt•o da peuu; co:nmiua.la nesta 
artigo. 

ll. Si for o ·segredo revelado _a. um Estado 
em g-uerm com o Brazil: 

P'"na: pd~ão com trabu.!llo por oito a viu te 
e qu.ttro annos. · 

UI. Si o facto tiver perturb:1rlo ns relações 
àtrlí,:n,ei~ do governo do Rrazil co:u um go
verno e~tntngeiJ·o : 

Pen<< : pr:s•1o corn t r.tLalllo por· cinco a 
quinze :uwo:>. 

IV. Si o culp>tdo, .em ra1.ão do o!Ticio. es· 
ta vu. de posse uo desen llo, tk~ p!a u ta ou do 
clooumen1o ; ti:Jhn. sci~nci~\ do se~redo, ou 
chegou n pOS$e ou conhecimento delle por 
riolcuciv. ou l'raude : 

Pena: rn<lis um: quinto, em ca.t!a \HU dos 
gl',\us, das peua.s :tureriet·es. 

Pa~ü:ra.plto uuico. Com a.s penM respecti
va.mente impostas oeste artigo serà punido 
tl().Uelle que o'otiver· a t•evelaçã.o do segredo, 
ou proclu-ar ter delle cooheci:nen.to. 

"~rt. 97. Qa:1.nc1o algum segt·edo for des
eou~l·:o por uegligeuci;L OU Í!ll[>l'UÜeucia de 
quem, por virtude de otlicio, estiver o:J. posse 
do de:>enho, ptantl\ ou documento, 011 con1~ecer · 
o me:;mo segredo: · . · 

Pen<\ : pri~li.o co1n trnbatho por um a tr~s 
anno.:;. 
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. Art. 98. Levantar sem licença. 1Jianta ele 
1ortiticaçfio, de navio, de e~tabPlecimento. d~ 
-estrada onde outrn. obra militar, Oll para tilt 
fim se introduzir cbmdestioa ou artifi
ciosamente nos rcspectlvr.s logat·es, onde c 
accesso for vedado ao pnblico : · 

SECÇÃO II 

CltDIF.S CO~'Tr,A. A CO:'IST!TD'IÇÃ.,) l>.\ REPvnr..TCA
FÓlt.\t,.\. DI-~ S&:U CôVBltSO, !<.: POO!O:RES P .\. 0~1ÀO 
OU DOS E ST11.DOS 

Pena: p!'Í&io com trabalho, por um a tres 
annos. Art. 107- Attentar •lirectamente oontrn a. 

Só pelo f:tcto de entmr clandestina ou :~,rti· fürm:t republlc,.n:t lederativa, ort contra a 
tiçio>:i\mente em· taPs lol?'u·es: Con~tituiçiio da Uoiiio ou de algum dos Es· . 

Pena: pds;:io com tr<~.b:\lho por tres a novo ta•los: . 
mezes. · ~eon: prisão com trabalho por. cinco a · 

Art . 99. Commetter alguem, qnA tiver sido qumze annos. · · 
~nc.~rregado pelo governo bn1Zi leiro de tr:1 l;\':' Art. lOS. Impedir, ~inda que tempClraria
.com um :;ovet·no estrnngeir·o ne.!!ocios d<~ mente, · o livre exercício das fuocQões do 
União, quatqner intide!idacle no seu mandn to,· Pre~idente <la Republíca, do Con~resso Na
de modo a. pod~r prejudica.r o int<'re3Se pu- cióoal em qualquer dO:S seus mmos, ou do 
blico: Suptemo Tr iunnal Federal: 

Pena : pri~o com tr:\b:l.lho por trcs a doze Pen;\ : prb1io com tr-.>.balho por '}Ua.tro :~. 
aunos, tloze nnnos-

Art. 100. As penns. cstahelecidns nos § l _a Si o crime for cocmettido contra o 
arts. 94 e se!!uiuta~, serão tambem :tp,.di- governador ott presi•lente, as a,;semblé<\S le
ea.das, qntut•!o ~o crime t'•ll' commetti<!o em gis!J\tivns, ou n5 tt-ibun::te:> dos Estados : 
dmnno 11e um Esta•lo ~stran;.reiro nUiado uo Pena.: metade das impostas neste a.rti"'O-
Btazil rnr·;t a ~uerm, é durante esla. .§ 2. 0 Si contra o:; prcl'eito~ ou iutende:::tes, 

Al't . iOI. A1-ranc•r, destruir ou d~sac:\tar, intendenci~s ou conselhos municip<>.e~, ouau~ 
JJOt' dcspreso, em lo!!ar publico, ba-ndeira ou t01·idades Judlehtrías: · 
-outro emblema, d1t Umão ou de qu;tlquer Pcn~ :a t~rca pnl'te d:t mesma impost:~. no 
-dos Esta.dos rlo Br~zil : ;l'ftie-o. 

Pena.: pt·i~:i.o com tr~b:\lho por · quatro .-ú·t. · 11~9. Entrar tumult11ariamente no 
mezes a um anno. recinto do Congresso Nacional, do Seu11.do ou. 

.->rt. 102. Acceilar um ciduclão b1•azileiro tl<\ CtiJ~1<W:t d~s Deput.,tlos Fetlet·ao~. da$ as
honra, · 1~ns;io, _ou C]n:\1'1 \IC\' v:mta:;em .(!e s~ml.Ji ea.s l~gtsb.t•:·a~. dvs E~~a.~~s, ~u dos con
'E~tado estn111g-en·o em ;;uen-n eon1 0 l:lt~l7.tl . : I ~e lhos ou m~e~.lt:ncl~S mu.1:e!Í'.tcs. 

t>.:n~t: mnita de uu1 u. tn>:; contos d" J·cis, .Pen'\ : 1Jl't5a.o cou1 tr-..b.~Lto por um a trcs 
~lém fins outr:t;; em que. se::::nnrli! a Consti- anuos. 

1 
, _ _ _ _ 

tuiclio, honver o deHII\)nento inl!orriJo. Art • . 10. O. >rt~l'. POt' meto de vtolencta. 
Ar·_t. _I 03. Ali~t:\t• (11_' a r·~u:u: cn• tenilorlo ~~~ :'m~af<a~ f'J~~tlque~ . mcm~~~ d_o Coo~eiiS_'> 

01'(\l\llen·o, !ient :\tltOm;açaO \lO g'OVCt'O•l f~- ii:J.CIOO!ll. d.t~ ,f.se~~?-~3 !eç l"!~t~VUS ~0~ Es
deral, naciona~ com o rlm de set·vtrem a;:; ~d.<•s, ou do, con_;c.hos ou_ tnteniiencta::o mu
ol'!leo·s de um ••d..-eJ•no cstracl!!Ciro: mc:pat>S, n_ pt·op-v;· (•U de;xar de (Jro\'Ór, n. 

Pct : prisfi.~ com tL·,1h:\llto ·-por um a. tt·es \'Ot·• t• O!; de;_x:!t' r! e V(ltrtt· ttl;;urna medt~la: 
.annos. P~m\ : prt::~ •o com tt"abuEJO po~ tle~e;;e !S me-

Si eutre os alistallos hou\·cr al"tt:n mi- zes •t qnatt·o llun<;ts- _ _ _ 
'!itur: "' . :\L't. li!. ObJ•tgm-. por mero rle vrolenct:t 

Pena : nmis met.túe em catla um dos res•Jc- o_n :~tneuÇ\1. ~u:t!q;ter ~as cas~·s li? Cou:;t•esso 
c ti vos ,1-àu~. ' 1 Nactlln" l, d:\5 <\Ssem\lle"s legt_s!ntt v as d?S Es-:-: 

A~t-~10-L Entl'C~(I.l' !lo iuimi:ro emb:lr~o.çtio · t:~d?~;' ou al.~~m~. consr:lllo o~ m~~n~eoc1a ~u-
br(t7.llcir~t :t CIIJ:t equtp<tge111 pe1·t,.,.:Jcet• : m~1p.d, a d1~~o~ _er ou a iev.mtar, a proro~ar 

Pemt : prisão com tr,dJr,llto por· dous a <vlla r ')\: à ~:;~to: 
1 

, 
sei· annos: Pena . pri:><W com trab~l!Jo ae <1ous a se.s 

~ ' . a.unos. 
At•t. 10:5. Acceit::tr car~<t de corso, dada At't. 112. Usnr tle \'iolenc:h ou ame<\Ç<'\. 

por um ;overoo estl':wgen·o : contra membro de qiHtlqner das ~s:1s do 
:Pena : pt'bào com trab~üho por deus a Congresso Na_d_onnl, por alg-um _ acto . prati-

·Sets a.uuos . · cas1o no el:ercJcJO do m:tndato le!!:lslativ~·: 
· Art. lOJ~ Oppor--se por ameu.ça cu violeu- Pen:1: prbào com. trahalho P?L" q:rat.ro J!le-· 

do. :t que 0 comm~nd:~nte. ou tri ~olacilo_ tla lzes n um tllli!O, a!em uas mu1s ew . que I!J.-: 
~:nb.'l.rc.wão brazileira, a der~oda, ::;1 e !la t1ver correr l~!a vtole;nc1a. ou umeaçn.. _ 
s i,to atacacb . pox:- inimigo: § 1 -• :<1 o cnme for commettl(lo _ con~ra 

. Pena·. : prí~ão com_ ·tr-abalho por quatro a quullluer membl'o da ru;,somblJjJ. lear•slattva. 
.doze :lDnos. •· · · . . I da Estado~ . . 
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. Pena : metade d,~ · pen:!. comn)ina,:la nestE: I Pena-prisiio com trãbalho p_or seis a. dezoito 
artigo. : . · : mezes, além d<1.S mnís em ·que o delinqueote 

.§ 2. 0 Si contra qua.Jquer m !tnbro de coose· inc:oner. 
lho ou intcodencht riiUDicip:il: Art. 1:20. Violat• immuni<lnde de ernoni-

Pena.: a terça parte da peon commínud<t :x:atlor, ministro, ou agente diplomatico es-
neste artii!'O- . · tra.u~eiro ; 
·:Art. 1 ta. Ob~tat' ou ím:.edir, pnr qualquer Peun-prisão com trabalho · [lOr quatro a 

modo, o effeito de- determinação do poder rloze me7.es . 
. i:e.gislati>o, E:x:ecuti>o n;l Judidario Fcrt~~nl, Art. 121. Arran~tr, estrng-.tr ou tbsacü<1.1', o3 

. de algmn Eiitado ou município, :1m'' v.-z que <'m Jogar publico, a b:lndeh·a ou outro em-
seja. conforme a Constituição e ils lAs: blema de E,;t;1.do estrang-eiro, p·)r a.cto de des-

Peua: pri$ão com trabalho por nm a tres preso coutra este: 
mezes. Peoa-pris!Lo com trabalho por dons a seis 

Art. 114- ObTig<\1', por meio de violench\ rnezes. 
ou ameaÇ<l, agente do Poder Executi vo da Art. 122. Aos crimes commllttldóJS coot1'n 
União, de Estado ou !UUnicipio, a pr:oticar t·epn~~entante de naç(io· estrtt U;ttj[r;,, acredt
ou deixar. de pratlcar algum acto inherente l:ldo junto ao Go\·erGo do Br:tzil, por cous:1. 
ás suas fnnceões: de su;ts fune<;.Oes. 3e.r:i.o applie:td:\:S as penas 

Pena: :priS<1o com tra.balllo por u:n a tres impost:ts nos crimes d<t mesmtt natureza 
auoos. pratie<tdos contr~< funccionar·io pul>li~o. 

Art. 115. Obrig['l.r, por meio. ele violeucia 
· ou ameaça, algulJl juiz, jurado, perito ou 

arbitro a dar ou· deixar de dar senteor;a, 
despacho, ordem, l<tudo ou voto; 

Pena.: prisão com trabalho ~r um a tre3 
anno~. · · 

SECÇÃOlV 

DISPOSJÇ\ÍES CO)DIU:\S ,\.~ SECÇÕ~ 
A~TECEDl!:NTES Paragra.pbo unico. Si o crím~ fvr commet

tido contl'a qualquer outrt;~ fuoccional'io ou 
agente (!o Pode1·.Judiciario : 

Peol\: p:-i::.iio com tra9albo p<>r oito mezes Art: 123. Organizar ou Íormar bando ::tr· 
- n. dous annos. · · mado, ou exer·cer uelle o com mando, ou 

· Art. 116. Levantal' motim ou exdtar de;;- runc~.ão especial para commetterqmtlquer dos 
.ordem durante a se:ssão .de um t ribuna.! de er\mes pt·evi$\Os. nos ::trls. 90, 107, lOS e 117: 
justiça., ou audieocia de qualquer juiz; de ·Pena- pt·i;;ão com trabalho por dous a seis 
modo que perturbe ou impeça. o acto : anuo~. 

Peca: prisão com tt('.balho por quatro me- Ao~ dem(l.iS delinquentes- <t rnetade da 
zes a um a.ono. . . pena. . . 

Art. 117. Pé!!ll.r em anna$ contra ;\ Consti- Art. 124. Concon•et: para o cnme fora dos 
tmção Federal,"on a de qualqner dos F..staolos .c·1so~ prevls~s 110_ nr~1go auteceueute, tlun.Jo 
da União, a fórma. repul.>lic;.wa. !Cdemtiva., os a.syloounsststen.ctn, to~ne_cendo recursos no· 
poderes federaes, fl:; estadoa.e.s, ou munici- bando nas condrções wdtcwlas, ou favore-
pa.es, legitimamente iostituidos: c~ndo de qU;l.lqner modo as suas opera-

! ã 1 
,
1 

. r;oes: 
PenD.: pr ~· o com tra l&.1 lO por tr•:S <t nove Pena- pr i~ão com tr(l bal h o por oito mezes 

annos . a Jous annos. · 

SEÇÇ.\0 111 

CR.IMES CO!'<TRA ESTADOS . ESTR.AX'CELROS 
OU SEUS REPRESEX'T A.N'1'El5 

Art. 1!8. Attentar cont ril. a. vida, a liber
dade ou a honra. de utu chefe de nação es-
trangeira : ' · 

Pena-a. me~m!l. que corresponder ao crime 
commet~ido, coin· augmento da sexta p,lrte 
em cada um dos raspectivos gràus. 

Art. 119. Violo.r tratado, convenção Oll 
accordo ioteroacion~l, feito com qualqúer na· 
c;ã-o estrangeira! · · 

Par;~g-rapho nuico. Ficará isento d:l. peu:~. 
aquelle que dissolver o ba.odo, ou impedi!· 
que este ~:ommetta o crime P<U>a. que se fot'- · 
mar:t,due aquelle rrne fãzeudo apenas parte · 
t!.elle seretirar sem resistir, entregando ou 
abandonando ns armns à prímeirn. intimação 
da autoridade. 

Art. 1:2.'>· Commctter quo.lquer a.cto que 
induz alguem a tomar armos para praticar 
alguns dos crime;; pre-çistos nos a.rt~ . 00, 107, 
IOSell'i: . . · _ . 

Pena - prisão com trabalho por um a tres- . 
annos. . · 

Art. 126. Provocar ou incitar alguem, fóra. 
dos casos previstos nos ~wrts. 13 e 15, por 
meio de escriptos impt·~s~s lithogra.phado ou . 
gravado, que sedistribuir por nials de quinze .. 
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-pessoas, 0:1 de discurso feito em lagar publico 
ú commli!Uer al;.:um dos cr imes.previ:stos nos 
arts. 90, JO;, 108 e 1 i7: . 

Mt. 130. Si o fitcto tiver sid.o praticado 
com :u·ma.s: 

Peu::~.- u dob1·o das p3nas coromicllll~ no 
artig-o anteceolente. . Peoa-pri:;ão com tr;tlmlho }IOr I]U:\tro 111e~ 

zes a um anno, e multt\ corresponJente á 
metade do te a: po. 

Si a provocaçilo f••r por escripto, nii.o ÍJO
?resso: mr~tade d•tS penas acima impostas. 

Art . 131. ·· ~'iC<tt·á isento de pena aquelle 
que n.uaodo:1ar o ~~j U!J tam<!nto illicito ou a 
sedic;ã.o, .obedeeenolo á. a.d ver tencia. QUe· n 
t\ntoridade lhe !lleL' . - · 

Paragrapho unico . Si a provoc<tção ou in
_citameuto se refet'i r :1. algum dos ceime:o pt·e
v_istos nos art.,;. 109 a 112:- rnetâtle das 
mesmas . penas . 

•. 

CAPITULO li 

Al'L 132. Serão accllm<llada.:; as psn:t5 im- · 
JlOS~as no;; artigos antecedentes as em que os 
dehnquentes incorrerem por outros crimes 
commbttiüos na nie~ml!- occasiào, e com o au
gmen to tia terça parte deltas quando estes 
l(H·em pr;tticadO$ contra a . autoridade 011 al
gum llos seus ag<!ntes. 

Art . 133. ?rovo~ar por escripto impressa, 
lithograpb,,do ou gr;cvado, que se dis tribuir· 
por ffi.lÜS ue quinze pe550aS, OU por discurso 
proferido em reunião publicllo, a que se com
rnetta o crime mencionado no art. 129, ou se 
re:\lise algum movimento anarchico: . : 

CP..lMES CO~R.."- O r.t•l'.E GOZO E EXERClCIO 
·DOS DlR.ElTOS POLITlCOS 

A:rt. 127. lmpedir, .nsurpar, violar ou fal
seai." o direito de Yota.r e ser votado ; 

Pena - prisão com trabalho por quatro 
mezes a um anno. e lnterdicção dos direitos 
politicos por um i, tres ao.nós . 

TITULO 11 

DOS CR.<MES CONTRA A. ORDEM POBLIC.\ 

C1PITULO 1 

AJUKTA)IE~TD lLUClTO E S!IDIÇ'ÃO 

At•t. 128. Reuniram-se em Jogar publico 
tres ou mais pe;;so~s, com o f1m o.le se ajuda
rem mutuamente a commetter n.lgum crime·, 
ou a. privar 11l~uem do gozo ou exercicio de 
qualquer· olit·eitÕ ou dent· ; · · · 

Pe:1:1 - prisão com trabalho por um a tres 
mezes. -

Art. 129 . . Reunirem-se mll.is de dez ·. pes· 
soas para obsti\r, com violencia ·ou a.meaçil., 
a -pos..c:e de empregado publico competente
mente nomeado e muttido de titulo autb.euti
co, para pdval·o do exercício do seu empre
go; para oppor-se à execução de qualquer 
acto legitimo ou ot•d.em legal de nutoriuade 
competente ; ou paro impedir a perceJl\.~ de 
algum imposto leg-almente estallelecitlo: 

Peoa- prisão com trabalho po1• oito mozes 
a. dous·- annos 'aos chefes -ou promotores da 
.sedição 

-camQ.ta v.- :VI r 

Peoa-:;risiio com tra.balll opor quatro me-
zes a. um aooo. · 

A.rt . 134 . Si · r:. provocação for feita por 
P.scripto nã:o impresso: . · 

Pena.- metad~ da. pena imposta. no artigo 
antecedente. · · · · 

CAPIT ULO H 

RESts'}:ENCL\ 

Art. 135. Op\)or·sê com violenciú á. exe
cnção de neto legitimo ou ot-.Jeni legal de 
autoridade competei1te : 

I. Si em vi t·tntte tia opposicã;o nii.o se effe
ctuar <\ tlili0--encia ou, ao caso de·etrectua.r- se 
el\a , o executor on e:~:ecutores sotrrer·em·· 
qm1lquer <•tl"enso. phy~i~1. :por p:.tr te dos resis-
teote5 : - . 

Pt!M : rwisã.o com traballto ' por um n tres 
aqnos, nlém das o'ulras em que o úelinquente 
iucorrer pela oJTensa. 

Il. :Si a diligeocia.· se . -etrectuar sem que 
alguem soffr;t oO:~u:><J. pnysi~. apezar da 
opposição f\litfl-: · 

Pena : prisão com . trabal)lO por quatro a · 
doZe mezes. · 

!li. Si a rcsí$tencia for oppos·ta. à_ ordem ·· -:: 
pat'a autopsia, corpo tle delicto, exame de 
sanidade ou vistori;\ criminal : 

Pena. : pr i,;ii.o com tra.mlho por. um a. tl•es 
'a.UDUS. . . . 

Art. 136. As ameaças, capazes de atet•ra.r 
qualquer homem de firmeza or dinaria-, con- ,;, 
s1dernr- se-hã.o neste caso eguaes.fl opposição 
de violeccia ctrecth,a. · · . · ·. . ' ·- .· o· 

·Art. 137. Provocar por e$Cl'ipto impresso~ 
lito~rl\phado ou gt-:>.v~tdo, que se · tUstrlbc.lr -·. 
l)Or mais de qulnze \)eSSO<\S, qua.l(Juet' dos 
CLimes .mencionados nos arts. 129 o 135 : 
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.Pen<'l.: pt·tsa,o com trabalho por .quatro 
mezes '' um nnno, e multa. corrcspondcotc ú · 
metaáe uo tempo. 

Si :t prot-ocação for feita por discurso em 
l·etinião publica : 

Peoa : o uobro da pena acima. itnp~sta.. 
· · ·Si a pt'o;·oc..'l.ção for feita pm· escriptu não 

impresso: 
Pena :. prisão com trnballto 1101' dons a sei.; 

mezes. 

CAPITuLO li! 

TJRAD.\. ·E FüGIDA DE . PREi;OS, E !1".\0 
CUliPRr:\IE..'\'TO llE PE:\'A 

Art •. 138. Tirara quem~ti>or le~almente 
presl d::> porier da autodd<tde oo. cte agen·te 
desta: · 

Pentt : prisão com trtlbalho por úous a. sei,; 
anuas. 

Art. 1:~ . . Tirar o preso do poder de qnal
quer pes~o(l. do '[!Ovo, que o teuh'" prendido 
em !htgT<inte ou por e,;tar couuemna<io: 

Pena: prisão com trn.b:i.lllo pot• um a. tras 
ano os. 

· · Art. 140- Si em qnalquer dos dous casos 
acima pre'l'isto;, for empregad~t ame<IÇ:l. ou 
violeoch\: 

Pena: a mesma imposta. nos artigos re
spectivos, com augmento d~t sextn. parte em 
eadu. um nos gr:lús. · 

Art, 141. Accommet~r qu~tquer _ ptisiio 
· com força. e constr,tn.!('er o C<•rceretro ou 
g-.xard•• :~ f;\cil i l:.\r n fug ida..de presÇ>; 

· Si ~ta se vel'ilicar : 
· Pena : pris:1o com trabalho por tres a nov< 
annos. · 

Si a Cugicla nã.o se verificar : . 
Pena: pri~ com tt·abalho por u:n a. t res. 

aunos. 
· Art. 142. Fa.cilit:n·, por algnm :neio a.stu
. cioso, <\ fu.::ida d~ preso : 

Pena : pri~:to com tr;\oalllo por quatl'o 
:mezes a um :.umo. . 

At·t. 143. Dei:-:;11' o c.'\rceNiro, 011 qtialqucr 
pesson. · n. quem tenh:t sido co:nmettida rc 

. '· guaJ•d:t ou condac~;ãn ue preso, que este fuja: 
·. -Sendo por connivencia.: . 

Peu:• : urisi.o com trJ.b::\lho por uous a 
seis annos: 

Sendo lJOr negligencia : · 
, ~enna : prisi.o com tral:m.lhQ por um a tres 

an.oos. • 
.Art. 144 • . F11gir o preso por effeito de 

· violencia <'OUtra o c..'\rcereiro, - guarda ou 
' detentor: . ' · · 

P eu'' : prisilo com trabalho por quatro 
meze; a. mD . ano o, alem da.s outras em que 
iúcon'J'er pot• causa da violericia. 

, Ar t,. 145: Fugir o condemo:ldo, por effeito 
' te · viOlencJa ou t\meaç>t con tl.'-.l cousa. ou 
pessO<\ : . 

Pena: o dobro dtl. que eitiver o condemnildo 
cumprindo. 
_Art, l4G. At'1'0mlJrJr ou ncommetter pri

sao com força para maltrlltar q;mlquer 
preso: 

Pemt : pt·i~ã.o com h'aba.lllo 110r dous n. seis 
annos, alem das outras em que incoJ•rer pela 
violencht commetlida contm o preõo. ' 

Ar t. 147. Violar a execuçito de sentença 
condenma.toria : , 

I Aqnelle que estiver condemnado á inter
dicç-;:'io de direitos : 

Pena: tuult<t de um a. tres contos de réis, 
salvo a condemn•lçâo anterior, que scrâ. cum
prida integt-almente. 

lf. Aqnellc que estiver sujeito :i. vigilancia 
espechtl da policia : · 

Pena : prisão com trabalho por quatro 
mez~s ·a um ao no, ficando sus tlGo~o o curso 
da vigil<l!JCi<l durante o cumprimeuto da 
penn, llt\ qual não serâ le.vado em conta o 
tempo da prisiLo pre;cutiva. 

C,.!,PITULO IV 

D:::SACATO . .E DESOBEDtEXClA 

Art. 148. Des:~catar membro do Congresso 
Nt\dona.l, de Assemblétt Legislativa de ~tado 
ou rle Conselho .Mnoicipn.l, ou autoridade 
pttblicv. •. Por caus:\ de nlgttnl ucto praticado 
no cxerctcio de sua.s funcções : 

P·::mt : prisflo com tr-abalho por oito me7..eS 
a dons no nos e mult:J: cor·respondeote ;). me-
wde do tempo. . . 

Si o clesac;~tado for ag-ente de . autori
dade; 

Pena : metncte· da. peua· acima imposta • 
Si o dcsrtcnto for feito, nã.o por .motivo das 

reierid:\s· fttncções, 111:\S est;J.udo o de~acatado 
oo esel'6ioio deltas : 

Penn. : a mesma do artigo, diminuída. de 
um sexto . 
. P:.~rtl8'l'<tpho unit~o. Si o de~ac~tq for prati
cado contr·a. corpo judiciario, político, ou 
o.dmioistrntivo, ou magistrado em audi
encia : 

Peoa : pr·islio com traba.lllo por um a 
tres nunos e multa correspoudec.te á metade 
do tampo. 

Ar t. 149. Desobedecer á áutoridade em 
acto ou exercício de suas fllncções, ou nüo · 
camprir as suas ordens lega.es : 

Pena: pri.sã.(H!om trabalho por tres a. no .. -e 
:nez.es. · · 
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· CAP~TULO V 

I 
resultar grt~ve offeosa. ·ou -prej uiso i pessoa, â. 
saúde ou aos haveres do pMiente: 

Pena :. prisã.C> com trabalho pol" cinco a 
quinze anuas . 

A pem~ será reduzida i met<\de s\ o delin
quente rest•tuir voluntariamente a pesso11. a. 

· Art. 150. As.~.:>einrem-se tres ou mais sua liberdade, nn tes de qualquer procedí-
·vessoas pat~l commcttet' crime : . meoto legal. sem ter conseguido o tlm pro~ 

Pena : pri;;ii.o com h•t\balho por um a tres posto e sem hlrver causado a. ell<\ o!Iensa ou 
·a11nos, a cada uma cJellas . prejuízo. .-

l. Sl os associados vercorrerem os campos Pnragro.pho uoico. Fica su.jeita :is disposi· 
ou· c..'l.minhos publico;;, e si. dons 011 mais çks deste arti;;o, além da ioterdieção ele di· 
deÍlos a odarem armu.~os oa tiverem armas reitos por llons n seis aonos, a autoridade 

·em deposit.:> : que com a'ou,;o de S1ms funcções, ou sern as 
Pena : prisão com tr<\OOlbo por dezesels condições ou fol'mal id tdes prescriptus .pela 

mezes a quatro annos. lei , privar alg-nem de sua. lioordade pessoal. 
n. Si a associa<;-lo .tiver promotores ou Art. 153 Subtrahir, se n ser [larJ. fim li-

-chefes, a peoa. será, par-,, este; , ele -prisão com bidinoso, de ca.sameoto ou de lucro, pe;;;;on. 
trabalho por dous a seid uutws uo caso úa. menor de qninze anoos, com o consenso desta, 
primeiru parte · deste artigo, e 'PO~ tres ao seu p;te, mãe, tutor ou. a· quem a tiver, 
a oo>e :umos no caso do . numero ante- ai nela qu~ ternpor•u·iamente, sob seu cuidado 

-C(:)dente. ou ::rmtrda ; on ind«Vidamente r etel·a: · 
Paragl'll.pho unico. A's pen:1s imp~t~s · p(:ma: prisão cpm trabalho por dou:> a seis 

neste arti!!'o set·â. s~mpre annexu.'h• a SUJei- mezes. 
·çfio á vi~i'íaocia especirü da policin. Si o crime for commettido sem o consenso 

· Art . 151. Será punido como cumpUce da pessoa sahtrub.irla. ou retida. oo. si el!a. niio 
todo a.quelle que n e~tas associações ou a tiver ainda. c():npolt3do 12 nnoos de ed,;1de: 
qualqnet' mo:mbt·o·,lellas ministrar al_imeoto, Peoa : prisão com_ trabalho_ QOr um a tres 
·munição. <lrma., instrumento, guar1da, ou annos. · 
lozar ~~<\1'<\ <\ r ennião. · · · Art. 154. Se')uestrar uma pessoa para 

·Pctrngr-.opho uoico. Fi_cará isento ~n -pena obter della ou de outram, como prsço ele sua. 
-quem quer que, pQr motl"o do pro~nmo ])<.\· Libertação dmheit•o, cousa. · ou acto que im
reotesco, fornecer allmento, ou det• g-uarJda porte qua.lquer elieito juridioo em favor do 
.a algum dos t!elinquentes. culpado ou de outl'e~ por ~I! e indic::ldo, ainda. 

que não seja. coo~egu.:do o uJtento: 
?en;J.: prisao com tr-,\balho por qultro a 

doze annos. . TITULO 1II 
AI"t. 155. Recolher al"'u.ero ;).. quõLlque1• 

prisão :sem ordem regular âa. autortd<lde com-
DOS C&nEES COXTRA O LIVRE GOZO OU petente, ou não cumpt·ir sob qualquer pt-e-

:E~ERCICIO DOS :;:am::tTOS I:-\DIVIDU.-l.ES 1;exlo umu. Ol'<.l.em !eg<.ll1!e soltura.: . 

CAPITULO l 

cr.n n:s CO:I'TR..o\. A Ll"BSlWADE PESSOAL 

Art . 152. Privar ille;;almeote alguem ue 
<sua liberdade pessoa. r: 

Pena : IJl'!:iúO com tru.l:>alho por clous a S'.!iS 
aunos. . 

1 
. 

Si o deliilquente, na permnnenc1<1. to c.rtme, 
usar de ;uneaça. ou sevicit\, ou pr-.J.ttcal-o 
-eom o ri m de ving:lDC:t, lucro, ou pretexto re· 
ligioso, ou en t~egnr <L pss,;oa )J<lra servtço 
milit:w estra.ngetro: · _ 

Pena. : prisã.o com tr:~b:tlho por tres u. Dove 
aonos. . · ~ . d . t 

Si 0 . crime rcJe comnle. ttdo contra asceo e.;. e 
<m ~onjuge •. ou_ e~ntra~ funcciona_rio pub)1ao 
I>Ot' caus:1. de suas_ ruucçues ; ou st do crtme 

Pen<J. : prisão com trabulllo por se:s a 
dehoto mezes. . · · 

Art. 156. Omit tir, retaran.r. ou recusn.t• a 
autorida.•.!é competente procedimento rpte lhe . 
couber ou deixar de reclamar daquel!u. que 
deve 1;ro t~er a providao.cia., pur :\ .fa zer cr:ssal" 
qualq11er uetcllçflO l\legal de que t1ver notJCra: 

Peua.: 'mult<\ de quatrocentos a um couto e 
duseotos mil réis . . 

Art. 157. Commetter a1r1elle que se ~cbar 
investido de qual•1uer poder ou autor2dar:le 
a.cto ari.Jitrario na g unr•lu ou conJ ucça.o ~e 
pessoa. pre~,, o~ condemo\\d~, ou usar de n-
"'ores oii.o per tmttldos nas le1s: . 
0 Pena : pri slio com traball\o por sets a. 
dezoito mezes . . 

Art. 158. Si nn. pratlcn. <los crtmes !ll'e
vislos nos tres artig-o,; an~ocedeutes ~ ti ver . 
tido em visb um tim-pat•ttcul~J.r, no 0:\30 do 
art. 156 se unnexarà. a.'prisii.o com tmo~lho 
por· _um a tres m~zes ; e . nos outros COSO=> a. 
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prisão ;:;era anrrmentad:t de um;t ~exta p:wte 
. em eada um dos gràus d<t pen;1. 

Art. 159. Usar de violencia ou ameaça 
pii.ra forc:~.r :1 lguem a faze I', deix:a r de razer, 
ou tolerar al!i"u1na oousa : 

Pena - prisão com trabalho por dous a 
··seis mezes. . 

Si ;t "Ç'iolenc:a. ou ameaç.a for commettida 
• • ·com arma;;, pot• p~sso:l. nisC•rçailot, por duas 

ou mar~ pe~soa.s reunidas, por escripto Mo
nymo ou de mor!o symbolizo, ou pl'e"<\lecen
do-se o delinquente dit !'orça intimhladora 
resulta o te -rle assodacão sect•e ta, existente 
ou supposttt : 

P . .:ua- prisão com traba.lho por um a 
· tres annos . 

Art. J 60. Ameaçar alguem, fóra. dos outt•os 
casos previstos pela lei, de uma o !Tens;\ ou 
prej uizo gr;n-e: 

Pena- pr·isão com trnhalho p:"lr um :l tres 
mezes, e mulL~ correspondente á meta<le do 
tempo. 

Si a :tmeaç:t for feita por algum dos meios 
indicados na segunda parte do artigo a.nt~ce

. dente - o dobro dtt peca. 

CAPITULO H 

Cc'.n•IES COX1'RA O LIVRE EX.ERCICIO DDS 
CCLTOS 

Pen:t - prisão com trabalho poi' dous a 
seis meze~ e multa. correspondente ã metade 
<lo tempo. · 

Art. 165. No caso tle violencia. ou ameaça 
contra pessoa., a pena terá o augmento de 
11m terço em ca.r.la um dvs grúus, :1lé~n da 
pe1m correspondente á violencht ou <tmea :a. 

GAPlTULO !li 

CRDIES CO~TRA. A 1NY!OLABIL1DADB DO 
SEGREDO 

Art. 166. Abrir in•Jevidamente carta, te~ 
legr:lmma ou papel fechado, com endereço a 
outrem, ou opossar-s·~ de corNsrondenci3. 
epistolar ou telcgt'<\phict\ alheia pn.t·a lhe 
conhecer o contetl.do, ainda que não esteja 
fechad:J. : 

Penft.- multa de 100$ a 500$, além das 
mai$ em que incorrer pela violencia à pessoa. 
ou cansa. . 

Si do con11ecimento do conteü:lo da corres
J·Ondenci:J. resultat' algum prejuizo: 

Pena -prisão com trabalho por dous a seis 
mezes. 

Art. 167. Supprimir ·-indevidamente cor
respondeocia 8[listolar ou telegrapltica ende" 
reçad<t a outrem, ainda. que não n. tenha. 
aberto: 

Pena- mnlta de 200$- a 600$, alám das 
At't. 161. Desrespeitar qualquer culto, inl· mais em que incorrel' pela violenoia à pes

pedindo ou perturbando o exercicio de fuce- So<t ou cou~a . 
. çúo ou cerimouia religiosa, não contraria Si d(l. suppressã.o da corres.pondencia resul-

às leis e á mor,;l publica : tar algum prejuizo: 
Pen:L- prisão com trabalho por quatro 

Pena- prisão com· traiJalho -po:> dous a. me~es a um anao. 
seis mez;:!S e mulht correspondente á metade. Art. 168. Publica.r indevidamente alg-uem, 
do tempo. que tiver conhecimento de corresponâencifl 

Art. 162. Vilipendiar algum culto estabele· telegraphico. cu epistoh.1.r , o ~onteti.do desta, 
cido no paiz, ou causa que lhe seja destinad~, não destinado ú pnbHcidarle, de modo. que do 
destruil-a ou damnrtical-a por desprezo: facto pos!;a rêsultar quo.lqner pr~uizo: 

Pena.- prisão com tmLalho por dou:;; a Pena- prisão com tràb:üho por dous a 
seis mezes e mulpL correspondente á metade seis mezes. 

·do tempo. Art.. 169. No dobro das raspectiváS pena.s, 
·· além da interdicçã.o ue direitos por um a ttes 

Art. 163. Vilipendiu.r, em men~spreço a annos, incorrerâ 0 empregttdo do telegrapbo 
qualquer culto estabelecido no p:u~, pessoa ou do correio que, abusando do cargo, corri 
que o profess~: - mettero.lgumdos crimes previstos nos ~rtigos 

Penn - de um n tre;; mezes de. prisão com antecedeu tes. 
~abalho e multa. correspondellte á.~ metade Art. 170. Revelar, sem justo motivo, se-
do tempo· gredo, confiado ou descoberto em razão de 

Si o ·crime fo"' co1nmettido contra ministro officio, profissão ou arte7::cde modo q11e possa 
ou sacerdote do culto : , causar algum prejuí~o: . 

Pena- a me;;ma acima, com augmento da Pena- muita (le quinhentos mil réis a um 
terça ·parte em cada um dos gráus. conto e quinhentos mil réis. 

Art. 164. Ulti".)jar ou· ridtcuhl.risar, por Si o prejuizo etrectuar-se : 
meio de discurso, impresso, desenho ou es- p·eno.. ~ p~:isão com tr~b\tlho pcrseisa_dez-
·culptura qualquer culto estabelecido uopaiz: oito mezes~ 
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C.\PITOLO IV 
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CAPITULO V 

canms CO~TRA A. LlBERD.I.DE DE 
TRABALHO 
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Art. 176. Erobaraç~1· ou obstar, com vio-
Ar't. lil. En~mr ou permanecer violenta, lencia ou amença, o livre es~rc icio de ~ual

artiilciosa ou. ch;mlestill ttmente, no domicilio quer industria ou pro!lssão artística, scien
alheio, fórn elos C.1SOS permittidos por lei, e titica. ou manu8 1 : 
sem as fol'rnulidades desta: Pena- prisão com trabalho por um a tres 

Pena- prisão com trabalho pol' dousa seis mezes. · 
mezes · Art. 177. Gausa.r ou fazer perdura r; por 

§ L" Si ·o cdme for cornmettido ã. noite, ou meio de violencia ou ameaça, uma cessa
com ameaça ou vlolencia contra possoa ou ç;ão ou sll.speusfw de trab;~lho para impôr, 
cousa, com emprego de armas. ou com a in- quer aos operarias. qner uos patrões ou em
terveução d~ mais de uma. pessoa: ·. pt·ezarios, l:liminuíção ou augmento de sala-

Pena-o dobro das peuas estabelecidasneste rio, moc!iticaçã.o ou rescisão de coutracto: 
~igo, •tlém

1 
das outras. em que o delinquente Peno.-pri;;ão com traball1o por quatro me· 

rncorrer ~e os n?vos cr1mes. . zes a um ::umo. 
§ 2.• S1 o crtme for commettldo por qual- · 

TITULO IV quer autoricbde, ou ugenta d'ésta, que pol' tal I 
modo teuha <<!)~sado das respectivas f1~ncçõ;;s: 

Pena- l?l'l~ao com trabalho por se1Sa. dez- CRBIES C_ONTRA A. AD1U:NISTRAÇ:i0 
oito rnezes. 

Si o ct·ime, neste caso, for a.companhaJo ~e PUBLICA 
algumn. das cir·cumstancias .. cio paragr<lpho 
antecedente · 

l'ECULA.TO 

Pena- prisão com trabalho por um a tres Ar,t. liS. Apropriar-se o emprég~do pu· 
rumos, que seril. augmentada da sexta parte, blico. consumir, extraviar ou consentir que 
si o delínquente houver praticado o crime outrem se aproprie, consuma ou extl'avie, 
com um fim particular. em todo ou em parte, dinheiro, effeitos pu-

Art. 172. E' perinittid<1. a entrada. de noite blicos ou q_ualquel' outro objecto que tiv!lr a 
em casa alheia : seu cargo : 

1", no cuso ·de ineendio, inundaçã-o ou Pena- prisã.o com tra.bolbo -por dons a 
qualquer outra calamidade ; seis anuos e multa de cinco a quin~e por cento 

2°, no ue imminP.!lte ruiiJ.a; da quantia ou valol' dos eifeitos ou objectos 
3•, na de ser pedido soccorro ; apl.'opriados, consumidos ou extl'aVia.dos, alem 
4°, no de estar se commettendo cl'ime ou da perda do officig ou emprego. 

>iolench\ contra nlguem. Para~rapllo uuico. Si o prejuízo causado for 
·Art. 173. A eutrada de dia em casa alheia plemuneute satisfeito antes do julgamento: 

é permittili<t: Pena- tt quinta parte da pena imposta no 
! 0

, nos mesmos casos em que e perrnit- artigo, <1lém da perdtt do_ officio ou emprego. 
tida de noite ; Art. 17\l. Emprest<1r o eropregudo llUIJiico 

2°, naqueHes em que, de conformidade dinheiro, etreitos ou qualquer outro ohjecto 
com as leis, se tive1· de proceder a prisão de que tiver a seu cargo; ou fazer. pagan1ento 
criminoso, ú busca ou.apprebeus;."io de cootra- ;~ntes de estar este vencido, não sendo para. 
bando ou de objecto haviclo por meios cri- tanto legnlmente autorizado : · 
ruinoso, jJ. investigação de iost.romeuto ou Peua -suspensão do ot!icio ou emprego 
vestigio ·de Gl"ime, ã. penhor~\, anesto ou por quatro mezes a um auno, e mult<> de 
sequestro de beos que forem occultados; cinco a quinze. por ceoto d<\ quaotla ou valor 

3•, nos de flagranb de\icto, ou em segui- dos effeitos que tiver emprestado, ou pago 
mento do delioquente ach<\lio em flagrante. <J.otes de tempo. ·· 

Art. 174. Si() official publico, encarregad:> Art. ISO. Nas mesm~~ penas de prisão~ 
da diligeucia, executai-a sem observar as for- multa cominadas nos arttgos antecedentes, 
malidaues Iegaes, ou desrespeit~~ondo o recato e mais o a -perua dos interesses que de via per
e o decoro de alguma familla, ou falt'l.ndo à ceber; incorrerei. :~quelle rrue, por qualquer 
devida attP.nção-aos moradores da c.1.,;a: titulo, tiver a seu cargo dmheiro, objectos on 
. Pen<J. - prisuo com tl'abntho por um a tres e li<~ i tos publicas, on se ~propriar de algum 

mezes e multa de 50$ a 150$000. . delles, cousumir, extraviar, ou consentir que 
Art. li5. As disposições sobre a entrada na outt•em se aproprie, consuma, ou e.-..:tr~lVie; 

casa. ulheia. · nüo se applioam ás estalagens, e aquelle que os emprestar ou nz~r. P2-- . 
.. hospedarias, tavernas e outras semelba.otes, I gamento antes do tempo, sem auton~a~ao 

_ emquanto estiverem abertas. I legal. · . · . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16: 15 + Pág ina 54 de 78 

230 ANNAES DA. CA.M:.A.R.I. 

CAPITULO Il . 

CONC1.7SSÃO 

P.aragro.pllo unico" A pena. de prisão não: 
tera logar quando o neto, em vista do qual 
se recebeu ou acceitou a 11eita, não se tivet• · 
realisõldo . . 

A1:L. 181. Constranger o funcc:íonnr-io ptl- Art. 187. Receber o J'noccionario publice> 
?1ie!o, ~buSõlndo de suas funcçücs, alguE>m a por acto de seu otricio, ou emprego, 11ara si 
dar ou prom:etter inde,'idarnente dinheiro ou ou pat>a outrem, em dinheiro· cu em qualqnei" 
qtmlqiler vantagem a. si 011 n. terceil'O: vantagem, retribuição que não lhe seja 

Pena.- prisão com . tl•aua.lho, por dous a devida. : 
seis atúJo;;, e multei de cinco a. q1,1inze :P.Dr Pena-suspensão do offic:o ou ~mpr-ego -por 
cento da quantia dada, ou valor vromettldo, n m a tres an nos, e multa. egual ao triplo· 
alêm da p.;rda do emprego ou officio. do valor recebido. 

§ 1." Si o crime pt·evisto neste artigo fvr . Par:~.grapho unico. A pen~. de prisão será. 
commettldo por meio de indnzimento : , 1mpost<~ no duplo, si o facto tiver como con-· 

Pena- pri<>io com traoa.lho por um a tres sequoncía: 
annos, muita. de cinco· a. quinze por ceuto do l. Nom:nção ou conc_essão de emprego pu·· 
respectivo valo1', alem da .perda do olficio ou blico, gr,\tifica~·ão, em preza ou pt·ivilegio, ou 
empeego. cele\lração de contracto, em que ~eja interes· · 
· § 2." Si o em?L'egado re~eber o que não for s~~da a administraço1o a que pertença ou de· 

devido, aproveitando-se somente t.!o erro de que dcpeuJa o funccionario. 
outi•em: · Il. FavoT' ou prEjui?.o de uma parte em 

Pena - suspensão do emprego por mn n causa ci\'el, ou de um indiciauo em causa 
tres anuo;;, e multa de cinco -n quinze por crime. 
cento sobr•e o va.lor que de ·mais r(!cebeu. Si o facto tiver como effeito sentença con-· 

Art. 182. Exi;rir do contribuinte, ou fazel·o l.!emnatoria i p~nn. restrictivn. da liberdade,. 
]lagar, o que souber não dever: a prisão serit .por tres· a nove unnos. 

Pena- pet•da Llo emprego. . Art. 188. Aquelle que der ou pt•ometter· 
Art. 183. Empi"egar voluut:.\riamente con- peita será punilio com ~s mesm~~ pem\S im

tra o contribuinte meios gravosos não pre- postas ao peitado, menos n •le perda do officic
scr!ptos ntls leis, ou fazel-o soJl'rer injustas ve- 0!;1 emprego. 

- ::-:açúes, para. cobrar itnpos~o ou direito dc;<ido·: 
Pena.- suspensão d~ empreg-o por quatro 

mezes a um nnno, alem das mui;; em quA 
incorrer v elos gravames ou vex«ções que 
tiver empregado. 

Art. 184 .. Deixnr, sem moti.-o jnsto, de 
fazer pagaulento como c quando dever, om 
d~sempenho tle seu of!lcio ou emprego: 

Pena -suspensão do officio ou empreg-o -por 
um a tres mezes. e mulb de cincon quinze por 
cento do que iode•idamente deixou <le pagat·. 

i>rt. 185. A pessoa. ]larticular, encarreg<tJa 
por qualquer titulo d!l ~obrar ou admiubtrar 
direitos o1t rendas, comm!!tteoilo algum dos 
crimes ref~ridos ne~te capitulo, incorrer<l. nns 
mesmas penas, ·como si empregado publico 

· fôra. · 

CAPITULO Hl 

PEITA 

Art. 185. Receber o funccionario publico 
dinheiro ou qualquer outro clouativ,o, ou 
acceitar promessa rtirecta. ou indirectaroente 
para praticar, deixar de praticar ou retàrdar 
algum acto · de seu officio ou emprego, se
gundo ou contra a lei : 

Pena--prisão com trabalho por um a. tras 
~nnos, perda do ·o meio ou emprego, e nwlta 
_eguan.o tresdobro da peita. · .· ··· · · 

CAPITULO IV 

SUJ30P,XO 

Art. 189. Deixar-se corromper par influ
encia ou pedhJ(• de alguem paril. pratic:l.l.' O· 
que não dever, ou deiXttr de pru.ticar o que · 
dever: 

Pena-suspensão do olllcio ou emprego por 
um a tr-es aunos. 

CAPITULO V 

ABUSO DE AuTORIDADE E TIOLAÇÃODOS DF.VER.ES · 
INHERE~TES "~;; FUNCÇÕES. "PUBLlCJ1.S 

Art. 190. Exceder os limites d<Js funcções
proprias do. afficio ou empreg-o, commettendo 
ou· orden~•ndo conh~J. os áireitos de outrem. 
qualqueracto,- não IH"evisto como crime por· 
di~posição especial de lei : . 

Penu-prisãl) com tr(l.ba.Jho por dous a seis-
mezes. · - .. ·· · 

Para.g-r:.\pho unico. A inesma lJena. ser<L· 
lambem. appiicad:1 âque!le que, ·no exercicio 
de suas funcções, e:;citax: .alfruem.a desobede-
·cer á lei~ ou á ordem de autoridade. ·,- · .. 
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- Art. 191. Expedir ordem ou fazer requisi- Art. 197. Omittir, ou recusar pratic:_w 
ção illegal : algum acto de seu officio ou .emprelio, de-
- Pena-suspensão do officio ou emprego por baixo de qualquer -pretexto, ainda mesmo o 

um n. tres nnno::. . . · de sil!mcio, obscuridade, contradicç:ão ou 
§ l. o O fnnecion:nio que execut:lr a ordP.m insnfficiencia da lei: 

ou requisição illeg<1l será coosidera<lo como Pena -suspensão do ot!lcio ou emprego 
tendo ngido si tal ordem ou req_uisição não por um a tres aonos. · 
existira, e punido pelo excesso de poder ou Paragr::q>ho uoico. Si 0 crime fcr commet-
jur·isdicção que assim praticar· tido por tres ou mais funccimmrios n~e-

§ 2.• E' ordem ourequisição illezal a ema- uiante ajuste prévio_ a mesm.:. pen:1, e 
nada de autor·idade incompetente; ou desti- mais a multa ..:o_rres;·ondentc .~ metade do 
tuida dns solemnidil.des externas, necessarias tempo. 
para sua valida<! e, ou ma11ife~tamente con-
traria as leis em vigor. Art. 198. · Negar on retardar intlevida-

Art. 192. Comm.ettAr qualquer -,.foleuci<t mente o militar on agente da forca IJUblica 
no ex~rcicio de funcÇã.o publica, ou~ pre- çxecuÇ(\o a requisicii.o, legalmente fcit:1 
te;:to de. exercel-a. : pot· autoridade competente: 

Pena- suspensão do officio ou emprego Pena- prisão com trabalho por quntro 
por .um a tres nnnos, alem das mais em que mezes a um ttnno. · 
incorrer 11ela violeociu,. . Al't. 1\J\l. Deb:a.r <le proceder contra delin- -· 

Art. 193. Comruerciar o c-overnador ou quente que a lei manda prender, ac()usar, 
presidente do Estado, o m:J.gi:Strado , o official processar ou pUllir: 
de fM;:~nda, dentro do districto em que ex- Pena- suspensão ão o!Ticio ou emprego 

.ercer ns mas func~ões, o official militar por um n,tres anuas. 
de mar e terra. ou o de corpo polkio.l, sal'\""0 
si já for aposentado : _ Art. 200. Deb:nr o fur.ccionario pubHco de 

Pena_ suspensão do officio ou empreao cornmuoictlr à nutoridnde competente, vara 
t 1 1 . · ~ esta proceder ex-~(ficio, qualquer D.cto crimi-, 

por um a res o.nnos, e mu ta egua a 1mpor- noso attinente á mat~ria uo cargo, tl de que 
tancia de dous a seis mezes dos respectivos d 
vencimentos.. . . tiver conhecimento em razão este-: ,_ 

Art. 194; Constiluir-~e devedor de um Penn.- susp,nsão do olilcio ou emprego 
subalterno seu, contrahir con1 este. nlguma J:~or seis :o dezoito rnezes. 
obriga~ão pecuniari:t, ou dal-o por seu Art. 20!. Ab(lndon:J.r o e:-:er~i~lo das fanc-
ftador : çGes pn.ra impedir a expedição ue alg-um neto, 

Pena- suspensão do officio ou eml_)rego ou pam call&'\r Qualquer outro prej1liZo ae> 
por ~res a nove mezes e mutta de cinco a sen·ico publico; 
quinze por cento da quantia dt\ divida, obri- Abandonarem indevidamente tres ou mais 
gnção ou ílançt~. · 

ruuccionnrios publicas, com prévio njuste, o;; 
Art. 195. H:wer para si directameute, nu respectivos en1preg-os ou otllcios! 

por interl>osht pessoa, ou por algum neto Pena- snspen~ão do oWcio ou emprego pOl' 
aimulado em todo ou em p:n·te, propri!ld<Hle um a tres ttunos. · 
ou eifeltos, em cuja admini~traça.o, clisposição, 
ou guartla, dc,va intervit• em razão tlo officio Art. 202. Julgar ou proceder contra litle-
on emprego, ou entrar em alguma especula- rai disposi~~ão da lei, infringir qualquer lei ou . 
ç;tO de ltlCl'O e i!lt~resse relativamente a 1·egulameuto, por adio, favor ou iuteresse 
dicta. propriedade cu aos referidos etreitos: proprio: · 

Pena -prisiio com trabalho por \HTI a tres Pemt -perda do otrlcio ou emprego. 
annos, multa de cinco a quinze -por cento do § I . • ·Si qnalquer dos ·crimes previstos '. 
valo1• da propriedade, etreitos ou lucro da ue~te arti::;o· f6r commettido por igooraucia · 

- espeêubção. além da suspens;J:o do officio ou ou neg)igencia: · , · .· 
emprec-o publico por dous a sei~ annol>-. _ Pena -su5pensãodo officio ou emprego por 
· -Art.~195. Commuuicar. ou publicar. o func- seis n.-. dezoito mezes. 
cionarlo "ublieo documento ou :1ssumpto de § 2. 0 Si fôr commettido por ineptWã.o no~ 

~ · tori<:>. ou desidia. habitual: que estc>jade posse _ou sciencia ern ra<~:ão do 
- offi.cio ou emprego, e -que devt\ ficar em P~na - perJ.a do officio ou emprego. 
, segredo; ou au:'l"ill•11·-dB alftum modo o conhe- Art. 203 •. Embr-iagar-se hubitualinente. o' . 
. cimento de qualquer delles: _ empreg-ado publico,. _ou stlt' convencido de -- ':~ 

. Pena- prisão. com tritballlo · por qua"Gro iocontinenciu- escautla.losa e publica.: 
. mezeS--(1, um anM 9-multa. correspondente à· Pena. - perda. do emprego ou otltcio;.· ·: ·_ 

metade do tempo, além da susperisão- do_offi.- com inh.."1.bilitn~ão pnrn outro, emqmmto .. 
_cio ou _ !lmpr::go publico po1• ,seis a dezoito, a. su:~. completa emenda não for dcl"idamente. -_ 
me2es. reconhecida. _ _ . . __ · .. , · 

" . ~- . 
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·:··.: ------------.....,....----------------
~-·--- -.~ : CAPITULO VI 

USURPAÇÃO DE FUNCÇ'Õl!:S, li:ONRA!UA 1 OU 
. E1>'CARGOS DE CA.aACTER PUBLICO 

Art. 204. Assumir ou exercer indevi~a
. ~·mente funcç:1o publica civil, <lU militar: 

. · _, Peu>~ - prisào com trt\llalilo por um '' tres 
.. '.- · armas, e multá cgual ;w rlobro rlos venci-

, · mentos que tiver rcc~bido~ 
Continuar a exer<:er qu;tlquer runcçilo pu

blica depo;s de saber o1licia!mente aclw.r-se 
demíttido, suhstitu ido ou sn~pen so : 
· Pena .. - pt·[são com tral'~ 1 h o por qu:1 tro 
mezes {'o um anno, multa. egua\ ao dobr·o do8 
-vencimentos recebidos dur;tnte o exercício 

· iodevHo. além 1lil. suspensii.o dos officios pu
. blicos por um a tres annos. 
.. Ex:ercP.r a.lguma.func~ão publica, sem pri
meiramente haver satisfeito qualquer dús 
eondicões exigidas por lei : . 
. Pen::t - suspBnsão de o (fiei o poro qn8 t1•o 

·· meze:; a. um 'l.noo, e multa egual ao dobro 
dos vencimentos recebidos . 

. - · Par<tg-ra p1lo mii6o. Nestes ·:C:.tf.OS, O j niz 
.• ~· ··ordenará. que· à senbnça. sejn. puhlicad;t por 
.. ·.ex.tr-acto :1: cust.-.. do condemna.rlo, na. imprensa 
·: '· do logar em que o crime tio: e r sido commPt
·'·: •.... tido; e si a.hi não a. houver, no.. do logar que 
· · ·lhe tieür .mais proximo. . ·· _ . 

Art;·· 205 .. uSal;'indeYida. e public.1.mente 
uniforme de car3o ou distinctivo de corpo
ração ou ofiicio; ou ~ rro,zal'"::e grà.u acade
mico, hoorarin,titulq, dignitlade ou cargo de 

. ·· caracter publico : , 
· Pcna-mnlta. de· cem a trezentos mil r-úis. 

Si ctepois de ter defeodiúo uma parte. o 
patrono a.o;sumir, sem ·o. coosen~o della, 
ua mesma cau::a a defesa da. parte con
trai'i<l: 

Pena- prisão com t1·abalho por· <lous a 
seis mezes, e multa de um a tres contos de 
réi5 . 

Art. ~08. Prejudicar o patrono ao indi
ciado em causa crime, além dos ca~os pre
vistos no artigo antecedente. tornando-se 
intiel aos deveres do pro;:>rio offioio: 

Pena - prisão com trabalho por um 
a tres anoos, além da índemuíwciío do 
prejuízo que com a .sua infidelidade houver 
CUUS<HlO. . 

Si o indiciado acba\·a-se procc.ssz.do ·por 
crime r.o qual é ioopo,t.<. pena re-strictíva 
da liberdade pessoal por mais de cinco 
annos, a pena de pr1são será de dous a seis 
nona~. :•lém da. indemniza\ã.o •lo prejuízo 
caus;~do . 
. Art. 209. F;.lZer o putrooo com que seja 
~on~ign<tdo ·a si dinheiro C\U !JU<llqu!>I' outro 
valor, a pretexto. de pr:icurnr o favor de 
testemunna, pel:'ito; inter·prete, juiz, arbitro, 
jurado:,_a,•aliador, r1rpreseotante do minis
teria publico. ou qualquer .outro funccionario · 
·de justiça que tenha de intervir mt C:< us<~, ou 
n. pretexto de dever rem1mera!-o : 
Pena~prisão CO!n trabaJlJO por Jous a. seis 

annos, muita do dobro da quantia consignad,,; 
e 'sus]Jensão do officio publico por •.lous a. seis 
nnnos. · 

CAPITULO Vlll 

lll~POSIÇÜES C01l:.tL'X5 .\OS CAPlTULOS 
AN'I'ECEDEC>TES 

O juiz poderá ordeu~.r. n<!~t~ CliSO, que 
a sentença seja. · public3da. por extracto, 
·a custa do condemnado, n~t imprensa que 
designar. 

.. Art. 206. ArJ•oga.r-se, e .. elfecti'\'amente 
exercer sem dil·eilo, um commando de tropa, 

. praç:t, fot•taleza, posto militar, r~orto ou mwio 
··de guerra:. 

Pena- prisão com trabalho por cinco a. 
,: .. quinze annm. 

A:rt. 210. Para os e1Teitos dft lei penal ~ 
considerado empreg:ldo, o/ficial ou ft~Oc
dounrio publico : . 

I. Todo aquelle que se achar investido de 
emprego, otlicio ou fuocçãó publica, ainda 
que temporariamente, . retl'ibuido ou não, a 
Cctrg-o-da. União, Estado ou ·munici(liO, ou de 
Qllalquer ·iostUuto, corporacão ou estabele
cimento sujeito á tutella de àlgum d'elles. 

CAPITULO .VIl 

PltEvARlCAÇAO 

. ... . Art. 207. Conluiar-se patrono com a parte 
, ~dver:;a, prejudica.t• por qualquer mo~o fl•a u
. dulento a c..~ usa. que llle. esta .contia.dil, ou 
, na mesmà. causo. defender simultaneamente 

partes contrada.s : . · . 
Pena,-- pri;;ão com traballlo IJOI'. quatro 

. ruezes .a um ;tono, suspensão do otficio pu
. ··:tlico ·por um a. tres aonos, e multa de um a. 

tre.s contos de réis. 

IL Todo officia.l de juiz o .tribunal, qual
quer que ~eja sua qualidade e categoria. 

Paragrapho unico. Ao funcciõnarin pu
blico.ficam equiparados osjurados, arbitres, 
peritos, interpretes:, avaliuüores.·e testemu
nhas, durante. o tempo ~m que· são chamados 
a exe1•cer as suas funcçues. . 

Art. Zll. O abuso de pod~r do funccionario 
publico constitua circumstaucía a.ggra
v:uite, S<llYo · quando e~sa qualidade· já. 
tiver sido consider-ada como elemento .do 
crime, 
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Art. 212. Quando a lei considera a. qual i-
. dude·de fuuceíonario :publico como elemento 

constitutivo ou circumstanoüi nggravante do 
c:rime, jiOI' ter a· este uado causa o· exereicio 
li•)S respeeti<ns runccões, ·comprebende tn.m
bem o caso em que as pessoas referidas no 
artigo antecedente não tenham mais aquella 
qualidade, ou não estejam exercendo as re
ferid~s funcções, no momento em que o crime 
é commett!do. 

TITULO V. 

DOS CRBIES CONTRA A INCOLUMIDADE 

PU1lLIC.\. 

CAPlTC"i..O I 

. Jl\C!(lSIJlC',, 1:'\C::-;-r,\(':i.O, SUBMERSÃO E OUTROS 
CIU.\IE~ DE !'ER!GO CO)IMU:U 

:\rt. 213. Destrnir no todo ou em p:1rte, 
'm dumn:ticar. de tal sorte que inutilise para 
e> fim a que ~e destina, qnalquer immovel 
publico ou particular, por meio de incendío ou 
c! e in un da~ão : 

Pena-prisão com trabalho por um a tres 
annos. . 

§ I.• Si se trntar de fonte, viveiro, a.que
uucto, 'bomba, esg-oto ou de qual~uercnnstrm:
ção, obm, ou estttbelecimento Je hygiene 
pn'blica: 

Pena-pri;,1io com trabalho por dons a seis 
annos. 

§ 2.• Si o immovel servir de repartição 
publica. templo, o!licin:\ industri~l ou de 
arte, casa de espectaculo oll la.boratorio sci-
entifico: . . 

Pena- priS<l:o com trabalho · :pot· dezesei5 
mezes a. quatro annos. 

Art. ·214. Occlll tar , destruir ou ioutili~'n' 
material·, app~relho ou qualquer instru
mento destinado a extinguir inoendio, ou a 
dominar inund<lção ; embaraçar ou. frustrar 
os meios de pre-venir ou·de'bellar o desastre : 

Pena - pri~o com traba.l\Jo por seis a de-
zoito meT.es; . · · ·. 

Art. 215: Destruir no todo -ou em p;trte, 
· cu inuti!isar, por meio do incer1dio, inun•la
ção ou snbmersào, fortaleza., navio de guer'· 
ra, arsenal og qualquer outro estal:Jeleciinento 

·militar : : . 
Pena - prisão com · h•abal)lo por tres· a 

. nove n.nnos. 
c.:n~o.rO: v. vu 

Al't . 216. Destruit• ou remover signal col
loca.dó em. rua, praça., estr:>.da, rio ou canal 
para evitar alr:tum siuish·o ou advertir de pe· 
rig-o a~s trnn~cuutes .: 

'Pena - mu1ta de ci2coenla a cento e cin· 
coenta mil réis. 

CAPITUU li 

CRIMES COXTRA. OS )1EIOS DE TRANSPORTE E 
CO'M)lU!S"ICAÇÃ.O 

Art. 217. Destruir no todo ou em parte, 
ou da.mniticar de maneiro. que inutilise para 
o fim'' {)ue ~c 1\eslirw, qualquer meio de com
rnllnic;lçào ou de trunsportt) publico : · 

Pena - prisão com trabalho :por dous a 
seis nnnos. 

Art. 218. Destruir, inutilisar, ou darnnificar 
materhll, obra, npparclho ou qualquer instru
mento perteucente ti. lilloht. de transporte ou 
de communic<tçào, de rnaudra a interromper 
o ~erviço : 

Pen;\- prisão com t~ab~1lho por um a. h•es 
anno~ • 

Art. 219. :X o mesma pena incorrerá aquelle 
qu~ arremes;:lr corpo contundeute ou ati
l'IU' pro,jectil contra machina. ou comboio em 
movimento, ri e maneira. 1\ poder ferir alguma 

·pes,;oi\.; aquelle que eol!ocãl' sobre o .leito. da 
linho. corpo que impeça acircuhção ou trans
porte; e aquelle que fizerfalsosignal, ou pra
ticar qualquer fLCto de que I!OSSa :resultar 
des~stre. 

Paragrapho unico. Si ainterrupç.'io do ser
viço ror causada em tempo de guerr<\ externa 
ou gmve commqção intestina, de roMeira a 
ernbura.çar :1s ordens ou ccmmunicnções offi-
ci<ies: · . 

Pena- prisão com tt·abalho por tres a 
nove :lDnos. · 

ArL 220. Na mesma pemdncor~erõ. nquelle 
que, em tempo de guerra estern:1. ou ,;rave 
com moção intéstina., impedir ou embara~r a. 
e~pediç:c'io de telegrnmma. ou desp .. cho officiat 
que :se refir:t á guetTà ou commoção. . 

Al' t. 22t. Causar submersão, naufraglO ou · 
incendio de embarcação de qualquer natureza:: 

?em• -prisão .cum tl'abalho por dous a seJ.S 
anuos. · . 

P::~.rag-rapho unico. Si n: submersão, naurra
§io o1dncendio fôr produzirlc <:Om o emprego 
<,e mioa, torpedo ou qualquer outt•o meio ex
plosivo~ 

Penu,...,.... prisão com trabalbo por tres a nove 
anoos. · . 

Art. 222. Destruir, inu.tilisar, ou mudar 
phnrol, accender fogo sobre escolho, booco de· 
areia ou. arrecife, ou praticar qualquer ou~o · 
artificio dê maneira. a poder causar naufrag-10: 

Penn ·- prisão com troballio por Llous :1. seis 
annos; · 

30 
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CAPITULO UI 

cantEs c~~TRI• A $AÚDE !'llllLlCA 

.Ar~. · 2:2~. L~nçar em poço. viveir o, fonte, 
reservator10, bomba ott aqueõucto, cie uso 
g_eral ou commum, qnnlquer substaneiu. qne 
torne íl. aguu. perigtsa. ú. vida ou â. lõaucle 
alheia~ · 

:Pena. - prislio com trab:tlho por dous n 
· se1~ ,.nnos. 

Sí p:tra o c:i_Ene ~e emprrga.r veneno: 
Pena - pn:ao. com tz·abalho pot• tres a 

nove a::no~. 
Ar~. _:224. Expõr n \renda, ft1rnecer, ou 

sul.llnliHStr<lr sub,;tnncia. peri~?:Os:t p•l!'il a 
vido. ou pam a Sl;tide, ca.lando esta cir
cumsta'ucia: 

· Pell<\.,.... prisão eom tr·ab.'IÚJO por oito a 
vinte e quatro mezes. . 

Art. 230. Occultar, destruir ou inutili&lr 
material, ollra-, apparellw. ou qualquer ins
trumento destinado a. gar-Jntir a Sei!Urança 
de linh<• (le tmn;;porte e co'Jlmuuicação, ou 
a elTecllvh.htdl! d<\ assisten<:ia. publica.: 

Veoa- pri;foão com trabalho po1· uni a 
tres nonos. 

Art. 231 .. Si de qualquer dQs crimes men
cionados nos capitulas deste titulo resu lta.l" 
mor·te ou grave iocommodo de saú!le em 
al~nem: 

Pemt- pri:ão com tro.balllo por dez a. · 
h•iotu. annos . 

. Art-. 232. · O t~ropt'io dono das cou$a.s meu
~iol'a•l :~s nos cailitulos pt·eccdentes uã!) õcará 
1sento d;t;; penas nelles e~taui>lecid>tS, sem 
p1·ovat qne o objectojã. l1ÜO tillha v prestim<> 
a que se destina'nl , e (Jue do fllcto po1· si p·ra~ 
ticn.do nrto podia. resulto.l' periao, morte, ou 
0ra.vé inconlmotlo de ;;,;üde t\ l\lgucm. 

Art._ Z33. Commetter qualquer dos crimes. 
previstos no:; ca.pitulos :nHecerlentes por im
pruclenda., imperícia. ou 1oobservancia. de 
re:;uhunento, ordem ou rlb;ciplioa.: . 

Art. 245. Exercer a ·medícica., o. ciru-rr:-ia. 
·a llll<•rmacia., a obstetríma, ou at•te dent.tria.' 
sern as cond!c~es exigida;; pot• lei : ' 

:Pena- pr1sao .com tml>alho por seis a 
- - · dezoito mezes. · · 

Petlit - pl'isão ·com ·üahnlbo por quatrO. 
mer.e;; ·:t um nu no. 

Pal:;t;:n·.tphó uuí<\o. Si do Cl'íme resultor a.. 
morto de al.zllem : Art. :?.-26. Altnra.r o -pharmac?utlco obum 

:receittt<trio medico , st1l15titníndo me-fica
. mento, modi!icando a dosazam, ou empre
gando medicamento deter·ior;tclo : 

Pena. - prisão com _tmb:tlllo por· um a. tres 
ano os. 

Art . 227. Exp•ir iL vc>n•ln behidn. ou s ub-
staocia nlimeoticía. f;dsi ri cada : · 

Pe_na ~ plisão com tJ·~b:. ll.!.o por ~ei:> :\ 
dezolto mczes. . 
P;'lr;l~l'apho uoico. Si tratar-se ele medic.1.

mento: 
Peua - prbfio com trn.r.alho pol' um a tr~s 

anno5. 

Pena. :-:- prislio com tr:1ba!ho, por dous a 
se:s unuos. 

TITULO .Vl. 

DOS CII.B!ES co::;'l'rt.\ . ..'l. FÉ PUBUC.\ 

CAPITCLO l 

~IOEDli. FALSA. 

Ar.t. 234 . Contr afazc,;r meado. n:tcioua! ou 
~5tt·a n~elt·a. que tenhn cu:'llo leg-al ou com
mercia l deutl'O ou fó:·a. do p:üz ~ 

A 1·t. 228. PP.lns fnctcs comrnettiàos no ex
ercício !!legal di1s pr otbsoes os sens antnre~, 
ulé?J ~ilS pe_rJlJS commin:ld:ts neste cu,pit11lo, 
so1Ir·crao ns 1m postas ao:> crimes que result:\-

~: >. rem daqnelles r,tctO$. Alkrnr c!e quuJquer n:oclo moetlo. verda.
deiJ':I, ua.odo.-lhe up;>areuci:~ de valor supe
t•ior • 

':~ · .. 

~-:~- · 
~\~ · 
-~~:~:-· · ·-· 

CAP!TGLO ! V D!l~' il. mooda. fór:t .le curso, mediante al
tero<:ão, uppa.1·encht de moech corrente ; 

Pàr em circulaÇ;.lo, cotliO .-erd~tdeira. , moeda 
contr" feita ou a.ltéro.do, ou intL·odnzil·~ d~>. 
e:;tt•augeiro prm~ o mesmo tim: . . 

Pena - pri&i.o com tra.b&lho por um a. tres 
n.nuos, e multa correspoudeute à. terça parte 

Art. . 220. Empreg!lr min,,, t orpedo, ou do tempo, si o :valor ill t rinseco d<' moeda 
. 9ualq~er ~ubsta.nc1a explo~1V<I par-.1. produzir contt';l.(eitn. ou alte't'Uda. rôr eguat ou superior 

l Dcendto, lnuollac-;ao, submersii.o destruir ou · a.o d:1. moeda verdadeirtt. · · 

DlSI'OSIÇÜllS CO~DI'ú");S AOS . CAPITULO$ .0\.XTE
CE:DEl\T~~ 

· inu tihsar , ·ia. de communicar<io ou t rans- Prisão com tt-a.balho por quo.tro·a.doze.anno:. 
:-:porte. ou attentar contra a - llygiene e multa. correspondente á met:1dedu tempo. si 

publica: o vulor leg-..t l ou· corumerci:il, representado. 
Pena.- pril::üo cem trabalho por tres a pela mood<J, contrafeita. ou altera.d''• .for infe-

.nove annos. riot··a.o du. moeda verdadeira.:. · · 
~~1i:~·: :-·;_._.,. 

~~-~-· 
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§ 1. o •\.Iterar moeda verdadeira., di miou- Art. 239. Coutro.,fazer ou alterar vale pos-
indo, por qutolfjner processo, o seu valo.- in- tal. tormula com valor, estampilh<~ de sell<>· 
trinseco para. introduzil-a na círcnlat;ão, ou adhesi>o ott qualquer substitutivo d~sta seja . 
eft'ectivamente põr em circul:içiio moeúa as~im fiscal, 8eja postal~ . ·. 
alterada~ . Peua- pri<ito com tr(l.bnlllo :por um a tre.s· 

Pena- pri&1o eom trabalho por um a tres :.nnos e multa correspondente il. t~rç~> Jlal•te . 
aonos e multa correspondente a terça parte do tempo. 
do tempo. · · · _ ·§ unico. Na metade das penas comminadns 

§ 2. • Emittir scientemente como moeu;\ inco_~rct'il aquello que falsificar, vender, trc~ 
verdadeirn, ou de vnlol' integral, rnoed:t con- C>lr ou distribui!· sellos ou rormulns <:om valor · 
trafcita óu a lte!'adn p;tra naus ou par" menos, fiolsiôc:\dos ou já serviuo'i', em u~o no servi~o . · 
que tenha recebiuo em boa fé: dos cor·reios .d<\ Uniiio postul universa.l. 

Pena -: 11risüo com trabalho 110r um o. tres . Art. 240. Contrafazer ou . alterar bil\1etc-· . 
mezes e multa de 300$ a I :000$000. · de estrada •.le !erro, ou de outra empres.'\ 

Art. 2:l5. Para os effeitos ua lei pen~\1 >ão publit>a de tr<msporte:. · 
equiparodoa á moeda os papeis de credito Pena- prisão com trab:>lho ~>ol! . tres a-
publico. n"vc meze:; e multa conesponc!eute a metade 

São considerado;; papeis.de cr·et.lito publico, do tempo. · 
além da.quelles que têm curso leg'lll como At·t. 241. Allnullar, ou fi1 1.~'L' des''PP."
moeda, <.>~ papd$ e bilhetes ~o port;u.lor recer, signnl destinado a indici\r o uso j:í.
emiltidos p~lo í?overno, e que con':>lituem t!- feito de stlllo1 ~st~mpilba ou bllhe1e: 
tulos ocg-oc1a>e1S; e todos .os outros p~pe1s Pen.1 - pn~ao con• tr;tb;llho 11or um ;,1 t res 
que tive1:cm cur~o leg_al, . emittidos. por insti- mezes, e n•ulta correspondente â mtt..1de do-:. 
tut<>s (le,vi~la01eott> (tutorizad~. tempo. . . 

Fic.'tm tambem equiparados ao papel moeda Art.. 242. Contrafuzer on alterar marca. 
qt1i\lquer obrig,\ç:.1o nominath·a, ou .;11uponsde sello ou cunho tle colltra~tG ou :walinJor~ 
juro, e:mittidos. pela g-overuo da, Uoi[.o, de cGjo certitic:•do tenb<t, por lei, fé em juizo : 
Estado ou de município, qnaado forem nego- Pen:t-prisã{l com tr·J.bn lllo IJO•' quatro= 
ci:weis na. BolS<.l. . . . · mezes:. um unno. 

Art. 236 . Tnbric,\r, detel',' ou ~on!br n Art. 243. locorrerit :1as ptlnns correspon-
gunrd:~ de out!·em instrumento tlestin;ldo dentes, esta.l:elechlas uoa artigoa d~ste capi- -
exclusiYã.meuta a contr-Jfacção OlJ al t~rucão to lo ; 
de moe<h\ ~ I. AquellCl QliCl detive)•, IIS~r. expuzer_ a 

Pen:t - prisüe> com trab11lho por nrn n tres "~"c ll dll ou li zcr .::ir<:ul:u• algum tios meUClO·:· 
nonos c multa correS])OUdeute a terça p<ü' tc undos sello~. esbmpilli:~s ou bilhetés; 
Jo tem·po. 1! •• 'lquelle qne f;thrica.t· in~lrumenlo npro-

P~r:~g-rapho n11ico. Os condemnarlos ~~ pen:1 prindn a flllalqncl' 1las re!eridas contt'v.f<ICÇões. 
lle prisão ·com tr;\b:dho em consequenci:c ilo~ on sômento o deth·er ; 
crime:;. previMos nest e c:•pitulo, 1icar·üo su- 111 . Aquelle que tizer 11so. r arn. o mesmo 
jeitos á \'igilnnci:-. especial d:~. policia. lim, <lc instrumento leg-itimo quo lho ten_h~ 

sido confi<1do, e ~e ache da ;l)guJU:l. mane1ra 
CAPrTüLO ll em seu poder . 

E~llSS.:Í.O lLLt'.GAL 

Art .. 2~>7. Emittir, se:n ;lutor·iZ:J.çii:o legal, 
nota, toilhete, vnle postal, rormultl. com valot•, 
papel ou t itu lo no port!ldor, ou com o 11010e 

deste em brnnco ~ . 
Pena- multa do qundrnplo do vn lor emit

tido, a qnal recahirà integ'l':olméute tcluto 
sobre aquelle que emittiu,· como sobre o por-, 
ta dor. 

CAPIT ULO 1li 

CAPIT ULO lV 

FALSIDADJ:: EM ESCRIPTOS I't:BUCO.S, OU 
I' ARTICULARES 

ArL 244. F~1.er, no todo cu.· em pnrte;. 
qua lquer ilSSign~~ura ou G~crlpto . lal~o, <J,lte
rnr qualqu~1·· uss1gnatura ou escnpto ve_r~n
dciro, Lle modo que possa resultar .preJUlZO· 

· publico O '\i -pt\tlicula.r ; · 
F ,\ LSrDADE Ell SZLt.,O, EST.H.IPlLHA_, E _OUTltAS P ena -rrlsáo com trabalho por um :1. treS-- _.,, 

.Art. · 238. ContJ:l\f:tr.er sallo destinado a 
autbeulical' ou certificar acto o1Iici>ll dn 

.União,· de Estado, ou munlcipío :. . : 

. Pena ... - pt·isão com trabalho por seis n dc
. zoito mezes. 

anuos. . . · . . 
§ unico -Na mesma p2na incorrerá nqu~ll~ ... ··· 

que f:~.l~ificar algum telegr;tmrn~. ·OU e.:,;pe4il·o-- '~·"· 
em nome de · outrem não estnndo vaea:_ tSto- ', 
a'utorízado. · · · · · . 
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Art •. 245. Usar de ~ualq~er escripto fa.liio, 
. ou falsnlcado, como SI fosse verdtl.deiro, sa-
. bendo que. o não é : · 

Art. 250. Escrever sobre a. assi""nntura. 
de outrem qpalquer neclaraçãQ fàlSi\ de 
que possa resulta.1· prejuízo publico ou porti-

?ena -J?l'bü.o C!oru trJ.balllo por dous a cula.t· : . · 
~e1s annos. . Pen n.-~nulta. (1e 400$ a 1:200$000. : 
. l>_rt,. 24.5. Concorrer par;\ a falsidade como .4.rt. 2;>1. Fazer .uso ou se aproveitar por 
t~stemunha, ou pot• outl'o ~u: • lquer modo: q~talquer modo, de escripto ou papel falso, 

P~n:~;-dous terços d<\S peMs respectiva- nmda que não t enha coucorridó par;t n, falsi-
mente 1m postas nos clous artigos a.utece.Ien- d" rle: · 
tes. Pena- prisão com trabnlho por dezes~is 

Art .· 247. Sttpprimir, ou destruir uo todo mezes a QIMtro annos. · 
.. mt em pa.r te, e5<:r ipto verda::leiro, c .t u- Ar·t. 252. Commetter qualquer dos crimes 

sando com :isto prejuízo publico ou fl:lrt i- pret"istos. r:os :tl'tigos antecedente~, I' ,zendo 
cular : · nso, P''!'a SI ou pa1~~ outrem, de prOI.'t\ falsa 

Pena-:-prisão com tl'aba.Jho por deus a. seis coJT: o nm de conti1·mar facto ve1•da.deiro: 
aonos. · . Pena-p••isii:o com trabalho por ~utttL·o me-
. _Art . ·248. CoJ?1:11ette1' o. Iuncciounrio pu- zes a um :\OIJO. · 
bbc?· enJ exe:rcJCw de SU<lS fuu~-ões, itl~uma Art . . 253. Par:• upplicnção dns disposições 
falsuic.'tç!io oe que possa. res1~ltar prejuízo dos art1:ros t\ntecedentes são equiparados aos 
iJUblico. ou particular: fnnccion:1rios publíco.s toJos ;1quelles,que estão 

a) ex,edincto certidão, cópia, ott t rash1•lo de autorizados a redigir ou subscrever escripto 
termo, nu to, ou qua lquer e;Jc!·ipto· pnblico ou ou papel ao qual a lei attriLha fé J.IUbtica. 
particular não e:tisteute; E aos escl'ipto~ ou pa.p:·is publicas s:i.o equi

b) expedindo certidão, cópíi!, ou. trasl;t•lo para!;! os ?S testamectos olo~rapllos, :tS l eu:as 
: - falso de termo, auto, Oll qu;\lquer escripto fie c:mtlno, e . todos os ~1tulos ·de cred1to 

J.lnblii'..o ou P•'rtícular: I transroissiveis por er1dosso ou ao portãdor. 
Pena-prísil.o com trabalho por dous a. seis a~sim como "S obrigaçoes nom!mtti>I\S n!!.o 

annos. I equiparadas po:· lei â moeda. 
· c) f<llendo, no todo ou em parte, esctiptn · 
·-. publico ou pMticular falso, ou·ntterando o - · C.-\P ITULO V 
, - . 7erdadeil•o ; 

d) certificando como verdadeiro e reali-= . FALSIDADE lDI ATTESTA.DOS, PASsA.l'ORTts, 
. sado em SUtl presença facto Oll . acto oã.o CE!I.TIFIC<'.DOS E OUTROS P.\PEI3 
conCorro~ à -ç-erctade ; omittindo ou alteranrlo 
a verdade, em relação a esse mesmo (,teto 
ou acto: 

Pena--:..p risão com trabalho por tres a no,-<! 
annos, · . 

§ 1 ~. Aos o ri ~in:1es são equip:tr<td<LS ns 
cópias authenticas, quando na falto. delles 
estas f:~zem legai mente as sun.s vezes. 

§ 2°. Comprehr.ndem-se m:ts' '.!isposições 
cleste artigo as trt\ducçues, qunndo feitas por 

.. interpretes ou Lradnctores publlcos. 
-.. . Art. 249. Affirm,\r fal:>.'lmeute :10 fm\ccio

. 'uario pnblico <\ propria. identidade ou es
. tado, !I ideotiua.ie ou. estado de entra pessoa, 
. ou· · qua !quer outro ti1cto, ou neto. pnbllr.o 

. destinado · a provat' a ve.rdarle, podendo 
da.bi resnl tar prejui7.o pui]J i co ou par-
ticular: 

. · Peoa_:_prisão con1 trabalho pot quatro me
zes a.um a.nno. 

Si trat;u·-se de um ~.cto de estado civil, ou 
de autoríu:l.de· j udiciaria : . 

Pena- pris.'to com t mba\ho por oito mezes 
.,_, · ·· a dous annos. . 
~; · . Paragr-J.pho unico. :N"ájJenn.da p1'imeira. parte 

deste artigo incorrer.í. aquelle que, em titulo 
ou qualquer outro· papel commercial , attestar 
falsamente apropria i•leotidude ou a de ter
{!eiro. 

Art. 254. Dar por flwo~·. o medico, attes
tado falso, cteo;tioado a razcr J'é peru.nte a 
nuctoridade: 

Pena- multa de l00$a. 500$000. 
I Si o crime fôr commettido por p:t~'t'l, ou 

espet•nnça. do alguma recompens11: 
Pen:t - m\\lta. de 200$ a I :000$000, 
I!. Si por e1f<Jito do n.ttcst.ado rh lSO nlguo:m 

fót· admitticlo, on retido, em uma ca.s..'l. de 
a lien:\dos, ou soíTrer qu•\lquet prejuizo 
gravo: . 

Peu•\ - prisão com trabalho por oito me-
zes a dous annos. . 
· l !l: Si ·o cl'ime, pr_evisto em o numero ante

cedente. fõt• commetti<lo com a .circumstancia 
m •.ntioÔ~da: <Jm o numero I deste artigo : 
Pena~ prlsão com.trab~lho por um a tres 

annos; . , . 
§ l .0 A':; pentH; respeativ;<s deste ar·tigo 

fi e;\ Slljcito tamberr.· nquelle. que Jizer uso de 
attestudo falso. . . · · 

§ 2. • A' met:tde· das refe:rid:ls penas; fiCa. 
s:Jjeito aqnelle, que der· ou prometter paga. 
ou. recompen. &t para. obt~r attesta;do . .fal~o, 
alem da. perda d<). ·quanhll. que· ttvér SidO 
d:Hla, e for appl'ehendida. 

,\rt. 255. Expedir, ou dar, o funccionario 
:i)ubl~co, ou outrem que por lei possa. t'tlzel-o, · 
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GAPl'tULO V I 

F~LSO TE~'r8Sn;:mo E CALUMNI;, 

certificado ou attestado, em itne atTirme o u 
declare falsamente bom procedimen~o, cara
cidade, indigencia, ou qm1!quer outra cir·
cumstaDcia. qrtelt,rbilit<J a. i><~s..:oaaquemse re
ferjr o cel·tificll.dO ou <lttestatlo :L obter beueâ· 
cenci<l, ou conríarlça public; ou pa!'lieular, 
cargo ou emprego publico, f«vor ou benencío 
da. l~i, iSeD!<ãO 1\e ~erv!ço, ODUS OU funcção 
publica: . 

. Art. 2G2. F;1zer >l -parte, e!n juizo c causa 
·~r.,~!. O:tllt·mação f&ls<> : 

Pen11-multa de 200$ a 1:200$000. 
Paragrapho unico. A' metade d<1 pena 

acima commip:ula tica. sujeito aquelle, que 
do ceetitic:ulo ou õltte:;ütdo f<\lso fizer 
uso. 

P<mu.- multa. ~e 2:000$ a 6:000$000. 
Pm·ugm~lio umco. Si o culpado se retra~ · · 

ctar· antes da decisfw do pleito, ficará isento 
.da pena. 

Art. 256. Contra!aze~, :1.(]udle q11e não 
ti ver- as qua.t idades especiftcad:ts nos :trtig-o:; 
aOtlleedentes, certitlca.da ou atte~t,_~do ú ;t 

especie n•~lles 11tevi~ta; altemr qu;tlquer· 
desses documento$, qnando venludeiru, ou r.le 
algum ü<>S mesmos faze\' uso: 

Art. 263. Dar queixa, ou denunch\· em 
juizo, ou pentnte <.tutoridade competente 
pnrn. encaminhai-a, imputando ra!Mmente um 
cdmo a oull'em; ou simuh•r contra. al<::"uem · 
vestigio, ou indicio materi,,l de crime: ~ 

Pena-~d&'i.o com tl':tllttlllO pot' dous a s~is 
mezes. 

Penn - pri~ão com t rabalho por um a, tres. 
nouo_s, c perda do officio oa emprego publico 
que exercer. 

Art. 257. loserír dado k"llSO. ou deixar de 
inset·ir os verdadelros, nos »eus registros ou 
commuoicações, quem por lei e ollriga.do r.. 
tel-os especl:tes e sujeitos ;\ hlS!~cçã,o ele 
autoridade, ou a. ministrar-lho irlt'orm,,ções 
relativas ás pro~ria.s opet\Wõ=s industrhes vn 

Paragrapbo unit~o. Si por effetto tb falsa 
impuh<çiio fõr alguem condemcado : · 

Pena - a me~ma uo crime em que. o 
condemmdo tiver. iucol'rido. 

prolissionaes: . . · . 
Pena-pl'isão com tr:.\balllo por uu1 <\ tre~ 

mezes, e1 mult:t de l00$a 300$000. 

Art. 264. As penas estabelecidas no artigo 
antecedente serão diminuídas de deus terços, 
qnando o culpado do cr·ime previsto Do mesmo 
;)rtigo retractar-se da. imput~çlo, ou revelar 
a simul:1ç[io, antes Je qualquet· procedimento 
con tt-n. a pe$SO<\ cu l umniaua ; c · setiio dimi
nu\r.las da metade, si a retractação ou re- • 
vehwã.o rGaliStll'-se postet·iormente, mas sem-

Art. 2.'j8. Contr:l.fa.zer, alterar, usar f;.~lsi..
ftcaclo ou alteraclo, miui;;tl'ar a ouh·em para 
que tlelle · f<tÇ:\ uso, p~s~apot·te , itioer::wio, 
guia, licença p.ct':l porte tle m·mn~,on 'lua\qu~r 
outra. tloc:urnet~to semelhatlte. t·elativo '1 
vi:lgem, escadr~ on r~sidenci;~. de eon
demrw.do: 

Pena-prísiio cem t~tb<~lho p·w quatro me
zesa um armo. 

Art .' 25!J. Tirar {'i\S~"l.pot·te, ou "ntl'o do
cumento deutre O> in•lica.<.lo; no arti"O an
tecedente, attribuiodo-~e -n·J~ we:;mot !\.\lso 
nome, co:;noma Oll sobrenome, 011 fal:>..'\ qu:1.· 
lid;:l.de ; ou coopemr por su:t allirmaü-:~ para 
obter o allurlido •1ocnmento em tae$ con-
dições: · 

Pena - pl'i:>ão com tt'<lbal!Jo por.·dou~ a.· 
seis .meíres. 

Art. 260. Commetter o funccionario pu
blico, em o exercido de ~U<lS Cu11~ções, algum 
dos crimeti . previstos no art. 256 ; oú de 
qualquer modo tomat• parte na execução 
del1e: 

Pen;• - prisão com trabalho po1· oito me-
zes a dons. annos. · 

.Ar.t. 261. Induzir em erro alguOJ::L auto· 
ridade, apresentandoClhe papel, attest~do ou 
documento -verdadeiro, attribuindo-o falsa· 
mente a si ou a outrem : 

Pena - ·prisita com tr<J.oalbo po~ d~us n. 
seismezes. 

pr" aut~ de SCL' pl·onuncdado o verediclum 
(\0s juims J~ facto nos julgamentos do jury, 
ou a. sentença nos outros juizos ou trilJauaes, 
ú.cei•c do facto ral~ameute imputado. 

Art. 2B5. Deixn.r de uur noticiü. tt qualquet• 
antorithde competente do qu<: souber sobra 
circumstanci<\ ou prova da qual dependa o li
Yl'<\.lllento de um indiciado, ou a soltum de 
um condemnadi> innocente, ucsue que o possit. 
fazet• sem perigo proprio, de seus po.t·entes, 
ou de outm pessoa tambem inaoceilte: 

Pem\- prisão com tt~balho]JOr dous a seis 
mezes. 

Art. 266. Depõr falsamente em juizo como 
testemunba, negar 1\ verdade ou nalar nn 
torlo ou em parte o que s.Jilber acerca de 
qu~ lqaer facto sobre que for interrogado: 

P~m~ - prisão eom traballlo por seis a de- . 
zoito mezes; 

I. Si o depoimento for prestado contra in
diciado, ou no julg~mento de processo 
crime : · ' . · 

Pena - lll'isiio com trabalho por um a tres 
annos e mnlta. ·correspondente á met"\de do 
tempo. 

ll. Si o depoimento concorrer pam a con:- . 
demnaçio de indiciado : 

Penll. - a mesrn;). que ao indiciado tiver 
sido imposta. 
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m. ~i o dep:limento não tiver sido :pres· 
, ·fuóo sob MHrm:wão, mas como sím~les iafo!'

mação, a pen~t será díminuidade do 'I~ terços. 
At't. 2li7. t?ica.rã. i3ento de pena pelo3 fu.cto~ 

·. ·pre,,isto~ no a:•tigo ~tntecedento: · 
: ·L~ ·AqileHe que, si diss~sse a verdade;in~ 
evit>tv'~!meute expôria o. si oa a seu conjuite, 
t~tor. ou j)at·ente até ao .egundo grá11 pll~ 
di1;eito ci•il. :\ gt'av.: detrim~nto na. sua houm 

.. oll liberda•le. 
I!_ Aqnelle que, p~las prop!'Ít)S q ualidailes 

pesso:1es por si me.;mo decl~ra.das 110 depoi:
meo.to, não deve:-ia ter sido chamado como 
testemuuha-, ou deveria ter sido advertirto 
pelo juiz, mns niio o foi, <la faculJade que 
'tinha •i e ab:;ter-se de tlepõr. 

E>aragrapho unico. A :pena será sàmcnte 
diminnida de metade, si. o la!so te5temunho 
:e:rpuz~r urna outra pessoa a pl'ocedimento 

·.criminal, ottá condemnação. 
Art. 2()8. Serão tamttem observadas as se

.. guintes regras, quanto aos crimes prev1~tos 
· noarL 266: · 

I. Fku·á isento de pena aquelie q11c, ter.do 
<.lepõ:;to em processo crime, Sd ratt·ttctar 
2.ntes do despacho que S:1jeitar ou uã.o o in
-dí~iado a julg-amento, 011 n.utes deste. 

· !L Si ,~ retractaçU.o for feita em época rlif· 
ferente da-s mencion,tdas em o numeru ante
-cendeote, a pemt sn·a. dimírlllidu <;!e met~de, 

.. desde·(!IH;l a1u(!!h tenha. ;;ido levadau.elfeito 
.na c~1 u~n, em que foi da.do o <iepoiniento, 
ant~s ela Je~i$à'J tina.!. 

· lU. ~i do t'al~o testemunho rost\ltat· r~. pri
·slio de a.lg-urna pess•Ja, <\ peua serit <liminul.t3. 
<ie 11m tet·•:o no ca.>o ün n. l, ~: de un1 ::>(!xto 
no c.:tSo rlo n. li, ücste :lrtígo. 

Art. 2GO. l:lc.:>t'Nl'i~ na~ tli~po.oíçiíe~ i!os 
artigos n.nte~~ndente,; o int~:·pt·~tQ, tr·u:!u,tol' 
011 p~t·ito qae, cht\mu.•lo comv t:ll em juizo, 

·. · miaistr:•r lnte!·pt'flt:tcQo, tt·J..!ucçiio, iufOI'• 
ln<l~ii.o. ou plu·e~et· l':d:;o. 

At·t.· ZIO. Subornar testemun1t:1. "Perito, 
interprete ou tt';\d~ctOJ', ~Ltim ~~~ qno cDm
·mett:' qu·,\lquer dos cr·lm~ previsto:; no 
art. ZGti, desde (]1\e o teste:nuu11o, parecer, 
i:lttat•preto.çii.') (>U tt·u.ducção fds,,, se re:\lise: 
· Pena.- prisão com tr:doa!l\o pot• CJ_n-~tro 
·mez~~ a. um nnno, e multa cortt%pon'iente a 

:O' · ·' m~ttde do temp:>. 
'. .. A t't. :?.7!. As peo.ns a qne se refere o nttigu 
; .. ,- ·. ,.:<lO.tece t~~nb~-S!H'i'lo diminu1dns de doas terços, 
[';> qua;ncto o cnlp:u:io .U.o crli~e previ~to no_ dito 
('· :·c càl"ttgn for O pt'OprlO JUdtCHl.dO, seu C~n.)llg"e, 
. f:< tu tor ou p ,trente uté ao segundo g-rau por 
'·:; ~ .·direito civil; uma. vez que elie nilo tenlHI 
~:;:·: .ex: posto outru. pe5soa <1 proced!meoto Cl'iminal 
f-t o'. o.t à condemnu~o. 
~?~ . § 1.• Em todo caso, tudo quauto tiver sido 
r;'...c,· .. diJ.do am. i'a7.ft.O (lO SUbO!'OO Será appre!Jendldo, 
~F ::ce o respectivo dono o per..teri. 
~t.:~;~ : -. -

§ 2." Si · o tcstemnnho, -parecer, inter
pret:açà.o ou h·adiJCçii.o for r etractado na.s 
épocas e pelos modos mencionados no 
art. 253 a penn.. partt o ~lll[>ado do cdme 
previ~to oo artigo antecedente, se:•,\. diroi
nulda de dons terças na hypothese elo u. I, 
tle metade na de n. li, e rle utn terÇO na 
r.'l.o u. m, do tne:>mo a.rt.. 26S. . 

TITULO VIr 

DOS CRDIES COXTRA OS BONS COS1:1,":1!ES E A 
QlWIC~ XA FA~ULlA 

CAPITCLO I 

YLOLEXCIA. CARXA.L, E OFFE~SAS AO PUDOR. 

Art. 212 .. l'iohtr mulher, constrnnzendo-(1. 
por meio U.e !'orça ou ameaç;~. i1. conjuncção 
carnal : . 

Peort- pri.5ão com tro..ba.lho p1r tres a· 
UO\'B !111!10$. 

§ 1. • A mesma -pem~ ser:\ imposta. :t quem 
íiohtr mulllel'; qne no mom~nto do crime: 

L Estan~o pt•es:l. Orl contlemoa•la, tiver 
sido con!la.d<l ao culp:l.do ].J<tra. ser g-ua.t'dt\dt~ 
ou con•luzi la: 

ll. Não esti;er em con•lições de reagit•, 
por mol·~sli<t do corpo 011 do e~pi!'ito, ou por 
outta c:\ USa indet.>emleot~ do titctn commct·. 
tUo pelo culpado, 011 por àlfeito cl~;~ meio 
(randtiiento emp1·e~o.t!o r•or· este; 

Ill. Não t iV'er Clllllplehl(lo do<;e annos de 
ed:~(l<J; nu . 

lY. ?\:"to te1Hlo complet:1.1lo QIIinze ~\nlJos, 
o cntrwlo fot· ~;eu ascendente, irmtio, l)NC.:~
Iltor ou amo. 

§ 2. • Si algum elos crime>. pNvistos l)(l. 

primeir:• p;wte tletite :\!'ligo e oos ns. I1 e 
IH •jo § .1• ro~ commettido com il.lmso de 
at1toridade, c!e oon>iança, ou tle reh1çv~s do·
mestic~s: 

Pena. - prisão com trah~lho_ pot' Q\latro 
a doze anuos, no caso d<t pr1me1m parte do 
u.rtigo ; o p:H· cinco a quinze nos doas casos 
do§ l". 

Art. 27:3. Pr:1ticar, por meio lle viorencia 
ou l'lme,tça, qu~lqner acto de libidln:lgem com 
pessoa de UIH 01t de outro se~o, nã.o tendo por 
11m o crime pmvisto·no arti,!?o antecedente: 

Peno, - pri~[o com trab<dhp po~ um a 
tres annos . 

P:u·~·rnpllo uu!co. Si o crime ror com- . 
mettido com abuso tle auto1·id:u!e, !le cou~ 
iir.uc.-1. ou de 1·elações domesticas, ;< prisão no 
caso de violencht ou ameaç.l será por dous 
:l seis :mnos, a nos ca.sos .previstos nos·ns. ll 
e Ill do§ l• dt>'referido a.rtígo S!ll'Ú. J:lOI' tres. 
<\ IlO'i"C üllUOS, 
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Art. 274. · Q:Jaudo algum .lc>s cl'imcB prG· 
vistos D05 o.rti~os antecedentes t'or com
mettülo com o concurso simult:tneo de du~ ou 
mais pessoas, a<s l)enns n'este:; est:tbe!eL1utiS 
serão nuttmentnrJas de um terço. 

Art. 275. Corromper, por· meio de aetos 
de libidiU<l~em, pes,;o<\ JUeUOl' Ue dezéseis 
a.nnos : 

Peno. - pr!s:l:o C()m trab:tlllo por sei:> a 
dezoito mezes. 

Art. 276. Deflorar mulher, menor •le dez· 
<Jito a.nno.> : · 
· Pena - prisão com trabalho por um a 

tres ano os. 
Art. 2/i. Se.1uzir mnlher honestn, menor 

-de dezoito a.::! nos, e tet· com el la conjunc;;:üo 
-c.armtl : · . · 

Pen:t. _ _ ;-pri~ão com tro.balho por quatro 
·mezes o. um o uno. 

Paragrupho unko. SI qualquer dos crim~-s 
prGvistos nos tres artig•>s a.ntecOOeiltos for 
commetti•lo. com .engano tia. o!I'en<lida, ou si o 
culpado f('r nsc~ndent.e da pesso<\ menor, ou 
lhe tiver sir!o confiado o tratamento. ctlu
ca~üo, imtr••c~.iio , . •ig-ilaneía ou f!'U:u·dn, 
O,iDd<~ que leropol'<Lt'ÍIL, Ue\la ;· :t pi'Í~ãO COnl 
trab;;~l h o ·s~rit por dou~ a ~eis anuos. 

RAPTO 

I!l. Qunndo o clllpado ele algum dos nrimes 
previstos nos artig-os antecedentes, sem ter
CQmme_ttido ;~.cto. illgum d~ libi•liaagem, 
r~t1tmr voluntarmm~nte a liberdade à pes
so:t r :pt:<•ht, reconclur.mdo-a ao lo~a.r de onde 
.t houver tira.do, ou á eMa da famíl in. d'eila.. 
ou coiloc,~ndo-a e:n logár seguro, á ditiposição 
d<L l!•esmn. famí lia.; :~. pri>ão ser-à pur dou;; 
a. se1s metes. no cn:so Jo art. 273 ; no cnso d:l. 
primeirn. parte do art. 2i8, numero Il do. 
mesm•• artigo, de quatro n rlo1.e mezes; e ·uo 
C<ISO do uuruet-o I, ue um<~. tres n1eze~. 

CAPITULO lil 

LENOCINI O 

Art. 280. Ioduzir à prostituição, e~citar a. 
corru~JÇi1.J. favoreeér ou . <tu:.:iliar qu:\lf')uet· 
pe~'SO<L nesses actos, atim de set·vil· â. ltbidi· 
uugam de outrem : 

Pena. - prisiio com trabn.lllo por um a tres 
ano os . 

§ · 1 . o A prisão scn~i por dous :1. seis aonos, 
si o crime ror c0m:uettldo : 

I." Contl'l\ pl?.s:;o;\ que não tenb:l. comple-
t:lllo doze :\nno~ de ellatle ; . 

2. o Com engauo ou sugg-estiio Ity pnotico. ; 
3. • Pot· nsc~n ·letllG con~tnzuineo ou :tmm, 

pa.i ou mfii u.t.loptio;o, mm•ido~ tutor, on pol' 
pe5sO:\ :.~qnema w.:nortenh;tsillo conrtntla em 
t•azão de tl'l.tta mento, ednc:tç.i.o. instmcção, 
vigi;:~ncitl on gtHrtla, a in da qne tem[lor;u•ia. ; 

Art. 2/S. Th•;tr, ou reter, media.nte Yio- 4." H<thituallll<!nte. ou com o fim de lucro. 
lenci:t, u.u1eaç=~ . eng<mo, ou sug-.z·:sl ii<l l1ypoo· § ~.· A pri~ito ~crá. por de~eseis m•!~.e~ :\ 
tica, para IIm lillidino~ ou de cns1men to, mu· q1mtro nu no.;, ~i ocritne tiver SÍ'Io commdtirlo 
lher ema.ncip:~.da., ou maior u.~ \'i o te e um au. coutJ'<L peSSó<l malot• J" dvze e menor ue vinte 
nos de e·lat.le : e 111n anno; de e•htde. 

Pena- ywi;;ii.o com tra.oalllo 110r dezcse!s § 3.u Conce>rreudo m::ti::(de uma d•1 S circnm-
mezes 1t qu;~.tro anuos.' . stand:•s ref~t·ída~ em os n111n<?ros (ln § I'' a 

.t\rt. 279. Tir:ll', ou reter, mediante vio-,1 prislo $erá por tt·e;; a nove· annns, o.létn 1);~ 
Iencia., ameaç.1, engano, ou sng~~st.to hypno- mnlt:\ de um'" tresconto3 no caso uo o. 4" do . 
tie~> .• pO.l'ft. fim libiüiuoso on de .casame:Jt6, § 1~. . .· 
pessó L meniJr ue vi o te c um aunos; ou, [1U.t'1•. Art. 281. Constranger com •iolencia ou. 
IiD1 libidiuoso. n'lul!1er cas:ula. : 1! ame:•~ol o n.scentlcnte consangnineo ou nl'fim, 
Peon~ pri:;:1o com t raba.lho por dons a o marido, ou o·tntor. a _se prostituir-~ descen.:.. 

seis wnos.: uente 0 11 a mulher, amrla que m'l.tores, ou 
L Si a. pessoa. menor for tirada ou retitl!\ o m~nor suje: to n saa. tutela: 

sem ser por algum dos m~ioscspecític~vJos nos Pdn;~ ~ pris;1o . com trabalho p.:>r tres a 
arti~s antecedentes, mas com o seu p.ro[•t' tO uo:e ao n_os. . . . 
-consentimento: . . :s 1.0 S1 o ::~scenrlente ou o mar1do mduztr, · 

Peua.- prb[o coro trabalho por um a tres co111 ~n~ano, o descendente ou a mulher a se 
rumo~. · · prosttturr: 

11. Si a :pcssõa raptada u1i.o hoaver com· l?enn - prísr-'1.0 com tra.b.llllo por deteseis 
plotado doze a nnos, a.iu,l:l. que o ·culpado uii.o meze<> :.1. qu<ttro ano o~. . · . . 
t enha feito uso de violencia, :uneaça, engano § 2_:" A. CQD~eulUaçao t~ra por etrd1to a d1s-: 
~u suggestão hyp::~otica: ~. . · · soloç:to uo vml!uto cCinJugal! em t_odos os · 

1?en:t ~ p t•isão co:n trabalho por U.ous . a ~a~os a que_ SG refere, é~>te cnpltnlo, SI o cem~ 
seis annos. Juge on:eodltlo c requ~rer • . 
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-l'arairrnl?hO uuico. Si o culp;tdo inrlllZlr e:n 
erro a pes~oa. com a qoal corttt'<•ctou·~ casa
mento, illuulodo~a sobt·c o seu e:;t:JJ.lo, on 
sobril o estado dcll<t= · DISPOSTÇiJ.F.S comrm,..,;._, AOS CAPITULOS A"-"l'E:

CEDE!S'TE~ ' · Pena-prisüo com tr-a.balllo por tres á nove 
annos. 

:=..~-~--282. Qaa.ntlo de :tl!,!'um dos cr•i mes 
prev1stõ5 nos · arts. 272, 27:3, ~78 u 279 
result:lt' o. morte, ou orna iesii.o 'l~t p:~.cieute, 
serão as penas estabelecidas nos relarídos 
arti"'os au"'menmdas da. metade no caso tle 

·morta, e 
0
de um · terço no ca:;o de lesã.o 

-pessoal · mas a prisão n:W '{loderá ser íDfiO
rior, no' primeiro ca~o, a oito, e no segundo 
a quatro nono~ . 

Art. 283. A cond~mnação por A.!g-um dns 
.. crimes pre'l"istcs nos arts. 272, 2i3, 275, 2/ô, 
-280 e 281, tera por efi'eito em relação aos as-

-• cendentes •t perda de qualquer dir~íto, qtte 
. em t:ll qualidade seja-lhes cooce4iJo ))Or lei 
sobre a pessCla on bens dos descendente~, em 

. Jlrejuizo dos quaes_ t~mlltm COUl:Jlettrdo _o 
. crime ; e, em relaç-ao aos tutores, a. remo~-ao 
- da tutella e a exclus-'io Je quttl'tuer outro 
munu.~ puulico. · 

·.. Art. 2S4. Quando :tlgun!_ dos .~riJ'!'l <?S pt·e
:vistos nos arts . 272, 2i3, ·2, 8 e 219 for corn
mettido contra a pes5oa de uma. meretriz, as 
penas r~spectivas setão diminuidas da me· 
ta.de. 

Art. 285. O culpado de algnm dos crimes 
previstos nos arts. 272, 21.l, 2i8 e Z79 ric-.\rá 
isento da pena si c;1sar-:;e C<Jtn ·~ o !rendida. 
. P<lra"'L':\pho unlco. Ne::.te ca:~o, o pril<:e<h
.. meato 5'critnlnal ce:;sat-il t :•mb ~m pàl';~ t?dos 
a.quelle> que tivet·em tom;tdo parte no ct·lme, 
saJ.,·o as pe:1a:; commioada.s para outcos, 

· C!L'imes, quando forem caus:• d'e;te. . 
Art . 286. AS peuas e:::.tabelecld<\S nos C!llll· 

tulos nntecedeiltes serüo imposta~ com au~ 
"'mento dt1. se:xta parte si o :1.utor do crime for 
~riado ou domestico da o: 'ldid~', ou de seu 
repr•eseotante legul. 

CAPITULO V 

DOS CRBtE:S· CO~iTRA A SEGURA.NÇA. DO EilTADO 
CLHL E DO)tll.S'l'ICO 

:ecçXo 1 

:\rt. 288. Conkahit c:•S<\mento, occnlt<\n
do impedimento, 011 •let·!rmi,lara outra p•tr·t~ 
<t conll~thil-o, iuduziurlo u. em erTO, de moJo 
que o ca.samento po!!Sa ser <Ltlnull:~.o lo : . 

Pena- prisão com tr-a.balho por dous n. 
seis aunos. 

.ut.-289. A mesma pen~1., conjuntamente 
com it Je perda dp ~tri!O ou officio. ,;e irnpm·;~ 
aojuiz ou ao official do regi:>tro ch·il, que 
cu acorrer para os crimes, IH'e \'istos em e' <l• 
um dos :U'ligos unt~~edentes . 

lH·t. 290. Supprimh·. otl traeM, o es~arlo 
civil tle infante. occultanJo-o ou snb~htu
indo-o; ou fuzel.' · tignrar llOS regi:;tros rt~~~ 
pecti>D:S infante, que não exista : .· 
· Pena..;. prisão com traba lho p)r úous a sets 

a.noos. · 
Art. 291.. Collocar infante leg·itimo; ou 

natural reconhecido, em nm io3titlltO de b~:l3· 
rkenchi occulto.odo o estiLdo civíi llell l : 

Pena·- prisão . com tJ'aiJallto p:lr S<:is a 
dezoito mezes. 

Si o enlpru\o for nscendente elo ofl'<!:h\hlo: 
Pen;\ - prisão com tr:~balho ~ot· uw a tt-e:; 

anuos. 
Art. 292. commetter (] Lml []ttr,r dos crim~s 

previstos nos nrti"os antecenri~nte>~ pam s:~ l
var a propria ho1~\·,. ou_ a. du. I_nul~ "' t\ mãe, 
descendente. llJIHl atlopt1va, ou u:mu., ou p<tl'it 
evitar sevícias imminentes : . 

Pena- prisüo com trabalho por uous :L sei~ 
meze.s. 

'TITULO VIII 

DOS CRDiES CONTRAA PESSOA 

C.ll.PlTULO I 

HOM(CIDIO 

Art. 293. M;\tar alguem: 
Art. 287. Cootrahir c:tsn.meoto, estando 

vnlid:unente C.lS&do ou, sendo solteiro, con
trahir caso.meuto com pessoa. validamente 

Pena. - pris.'í.o com tra.balllo por seis a 
dezoito aunos. 

§ t.o A ~na se1·à de oito a vinte e q.~a~ro 
a.unos de pr•siio com trah;111lo no hoiUJcJ!Ito: 

t par meio de Sll~tancia. venEm,osa EJU 
qualquer outra, \\estruu.loro do orgnutsmo; 

casada.: : · 
Pena - pris:.'io com trabalho por dous a 

seis anuoa. 
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li de I'Onjuge, irmão, pni ou mã.i a<lopti
vo8, ou ole a1l1m em !iuha. rectn; 
· lll de memb!'O rlo Coogr·esso Nacional, de 
a.s~embl_en. estadoal , conselho municipal, ou 
de qualquel'. funccionarío publico, por causa 
de SU~IS fllliCÇOes. 

§ 2. 0 A pena s~rã. de úez a. trinh~ annos 
de: nrisão com trabalho no homicitlio commet
tido: 

·1 :;ómente pelo impulso •le pet·vet·sidade tH·u
t."'l, ou Cú!ll actos de barbal'irlade ou sevicbs; 

Il por inccndio, i LllllJC!açã.o ou qtw.lrtt~er 
outro do;;~ meios. previstos no titulo V deste 
1\>ro : 

lll Í:.'Om aunso rle confi:mça., emboscacla, 
frant]c, , snrprczo., h'<lÍç;.1o, pagtt ou cspat'<UlÇa 
de recom peus:t ; · 

IV p:tr:t pt'eJ~<"lr:ll' on facilita l' :). ex<::cnçii.o 
d~ outro crime, aim!a. que este não chegue u. 
ser commettido ; 

V imm<:~li~tt:Lmen le depois de ter s\do corn
meiti•l<J out!'v cl'ime, yr.u-:1 :l.Sse,!!'UI't\1' o p:·v
•eito deste, uu p<w nã.o tet· podido conseguir 
.o intento a qae se pr·opozer:\ o cnlpauo, ou 
para oocnltar o crime ou lhe suppt·irnir .. s 
vest:gios ou :1s prova:s, ou pata procu!'ar de 

. q uulrJ Ller mmlo :\ ím puuid:v I e propria. . on d~ 
outrem; 

\'l so!tN :\ p2ssoa de n,scendeote, on des
ceodente. '<:gltimo, ou illegitlmo legalmente 
rec-:mheCI<lo. 

. A1•t. ~0-L Vt:!riticaclo o homicídio, :~ l•~5iio 
rle\·e con~i(L:I'n.J·-se semnre como c:tu:><\ lia 
mot·t~. :dnil:l 'lue se pt'O>:e : 

l que :1. 1norte em outros casos similhan
tes ti1i irnpetlilla, e no c:tso de que se tmla. 
po.iet•ia. te!-o sido com 0:> soccorro.;; ,1;! art~; 

ll qnc n nlLwte r~1tlt·m de outnlS cau~:lS, 
OCC:lsionndas pel:L l~'to; on 

111 <pl•' a m"rte sncceolcu peLt n;l tu reza 
parti<:ular do o!rendi<lo, ou J>Ol' fo1rça lh\S 
circuwsta nci:.s e:n qne foi r~itn. :\. le~i\o. 

'PaJ'Hr:T:lpho 11nico. Si porém::. mod e fot• o 
resultado de uma c:tnst\ que .iã. existia uo 
momento tl:o !.:são e nilo foi por esm aggra
vado., impo1·-sc-b:\ ao C-ulpado n peD<\ d:. ten· 
t.'l.tiv:.. de homicitlio. 

."-t·t. 205. C:ms:w, por ::-.etos tendentes n. 
proa uzü· um:\ lesão pessoa 1, ::. morte de al
guem: 

o) Em qmllqoer rlos casos do § 1• do artigo 
21!3,- pen>l de tres a no•e annos de prisão 
com trobalho. 

b) Em qualquer dos casos do § 2'> do dito 
::trtigo 21):;,-peM de quatro a doze :moos de 
prisão com tt"llh<~.lho. 

Para;,rr:\pho uoico. COncorre!JdO a. ca1;1s:t 
mencionMa. no paragrapllo umco do l\rtl~o 
antece<:lente, Lnpor-se- há a pena. de cum[)h
cidade d:l tentati~:\.. 

Art. ~6. As diminuiçues de pena, estabe
lecidas uo :trti;o antecedente, nã.o torlio lo

ca,~r" V. VII 

gar quando o culptldo tiYer podido prever as 
consequencias de sua. acção. 
. Art. 297. Determinar ou au;o;:ilia.r a1guem 
:\ suicidt>r-se, si o suicidio reali~ar·se : 

Pem•- prhão com tl'o.b~lho por urn a tres 
annos. · 

,\rt. 29S. Cau3ar a morte de alguem por 
neg-li;eucia, imprurlencia, cu falta de obser
" <lUCht de reguhtmento, ordem ou disciplina: 

Pena- pris;io com trabalho por oito mezes 
:1. dous nonos. . · 

Si do r:.tcto resultar a morte de mais de uma 
pes~o;l, ou :1. morte de um~ só e a. lesão de 
mais cte 11111::1, com os effeitos previstos no 
art. 299 §§ li e lll: 

Pena - o dobt•o. 
Par-ag-t't!Jl!lo uulco . Si o culpar:lo, em 1·azão 

rlo seu o!Ticio, a.t•te ou profus:-..o, el'õl ohrig".do 
a empt·oga.r no C<tso a.ttenç:ãa espeeh\l que 
de~CUl'liU ; . 

Penn - o dobro d:t que for applica vel . na 
conrormitlade deste artign. 

CAPiTULO li 

r.F.-;ÕES PBSSOAES 

Art. 200. caus·.1r a. alguem qu•\lquer 
o!fensu. no corpo, na satide, ou ua mente: 

Pcnn.- p:'i~ão com trabalho por quatro 
mezes a nm anno. 

§ Lo Si elo r~tCtl) nã.o re~u!tar moléstia, ou 
inc.tp:lcid:td~ pa.t·ol o oiTendido se occupu.r do 
sen n•aballto orLlinaeio: 

Pena-p:·i;;ão com tmlJalho pot• nm a. 
tt•cs llle~o,;, o~ multa. de duzentos a ,;ei~c:entos 
mil réis. 

§ 2.• Si do fado re.>ult.:l.l' : a) :tlternç\io 
pez·mnnent~ cb ~atl'le, sem _pel'igo de vkla. ; 
b) enfrnqu...ctmento elo senttdo visual Otl a.u
diti,·o, ou de fuuc~~o sexUàl, sem perda da. 
.C<Ipacidade ue ge1·ar, ou de amamentn.r; 
c) falta. ou restricção do uso de pe, mi\0, 
bt':lGO, ott perna; d) pertm•baçi"I.O da. po.la't"ra ; 
e) fez·írnen to que penetre na c:\Vid::t<le do 
cr,meo, d:• meciulla espinhal, do peito, ou do 
ventre; f) cicn triz tem pararia. no rosto ; 
,q) !nhabilitação de trabalho por maís de trint..'t 
dias: 

Pena - pr:;ão com trabal!lo por um a 
tres aonos. 

§ 3. • Si tlo !ltcto resultar : a) alteração da 
sa.ui.la com pel'igo ele vida ; b) ali~oa.ção men· 
tal ; c) surd~z:. cega eira. ou mudez ; d) J?erda 
de lié, mã.o, braço, ou perna ; e) incapac!dade 
de gerar· ou de :1mamentar ; f) deformidade 
perm:lnonte do rosto; g) in habilitação, tam- . 
bem permauente, <le tralmlho: · 

Pena - pris.:1o com trabalho por dous <'l. 
seis aunos. 

31 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 201051201 5 16: 15 · Página 66 de 78 

242 ANNAES DA CA:llARA. 

J.rt. 300. Usar de meio ou rle instrumento 
avilt~nte, com o fim de injuriar alguem: 

Pena - prislo com tra.b.alho por oito mezes 
a dous ~Lnoos.: ~ 
. A\'t. 301. Causar por neg-ligencia, impru

deucht ou inobservoncia de t•ezulameuto. or-
dem c>n' disciplina. qm•lquet• otren s<t uo corpo, 
na sau=le, ou na mente de algnem: 

1."' P~na. - prisão com h••thalho por vinte 
a sessenta dias, ou mul~t de cincocn tn. :l cento 
e cincoenta mil reis, no caso do art. 299; 

2." Pe:1a - vrisão com tmhal h o por uez a 
t rint..'l. dias; 011 multa de IDO$ a 300-S, no caso 
do § 1• do referido al'ti;;o ; 

3.• Pena- pl'isãO cc>m trab:dho por dom a 
seia mezes, no c::so do§ z.• do dito a.1·liao ; 

4 . • Per.a. - prisão com tr:\ba lho por qnatro 
mezes n. um auuo, no caso tlo § 3" <!o citado 
artigo. 

Pa ragra.pllo unico. Si o culpu:lo e:n r nzão 
do seu olficio, arte ou protissãn, er·~ obM:.'ildo 
a empreg<~.l' uo ca~o :üteu~ã.o es pecial que -eles
curou: 

Pen:'.- o dobro da que for applicaV'el na 
conformidade deste artigo. 

CAPITI:LO IH 

Dia?OSIÇÕES COoDlUXS AOS CAPlTULOS AXTE
CEDEXT!i:S 

Art. 302. l\os crimes previstos nos c:tpitu
los 1\IÜccedentcs, qu<\lltlo commcttit.!o~ por 
ascendente. irmiío ou ü•nt~ contl't\ rl(~scen
de::Ít\1 ou irínü, ou contl':\ ~•mbos snrpt•ehencli
dos e:n fla~rauti3 concubito iile~itimo , 1\ 

uen::\ serú reduzid::t t\ um sex to em e;.uht um 
\los !-especti>os gr'áus. 

Art. :303. Quando Ir.ais ele uma 1)essoa 
tomar ~'arte na exeeuciio de :\lgum dos cr•imes 
preYistos nos :u-ta. 2!):~. e ~et:s pttro;;ro.pho:::, 
e 2\J'J e seus pa.rngrl\phos, c não s~ cotllleccr 
o antor do homicidio ou •ht le5ã.o, to· la-; ell:l.S 
ncat·i"io ~ujeihs às penas respectivas estnbc
lecidas uos Yereriflos :wtigo5, dimlnuid:ts 
porém de um terço; excepto n.quella. qne 
tiver provocado o coorlicto, e salvo 5em prc n 
disposiçio d.o art. :38 l. · 

Art. 30•1. Niio terit Iog-a r ?Orém o imposiç~1o 
de peor~ qnando a v-ictimn de lcóiiO pcssMI, 
leve 011 levi$Sima., se d(!;;a!l'Nntar in coati 
Heati do o!Teosor por• outr~1 lesiio semelll:l.nte, 
ou de inj uriv. por lesii.o daq nella n::.turezu. 

CAPITULO lV 

ABORTO 

Art. 305. C,tusar a expulsão do proU.ucto 
da concepção, antes de termo: 

Pena - prisão co;:m t r<lb:tlho por um a. t r es 
onnos. 

Parngr:tpho unico. Si como eiT<~i to do· 
:J.b(lrto, ou dos meios empreg:r.dos par:t pr o
vocal- o, resultar a morte da mulher: · · 

Pena -prisão com trabnlho por dous a . 
seis aonos. · 

Art. :~06. F;tzcr mo ele meios teudcmtes a 
pro;oc o r o ttbor·to, sem o consentimento d~, 
mulher, ou contt·a. a vontade desta: 

Peo:L - prisão com trabttlho por do-qs a 
CS!S :\OllOS . 

§ t." Si o a.borto se realisar , o dour o do. 
pena. . . 

§ 2 . • Si como effeito do abol'to, ou dos 
meios e::.pre;,•1vJos p<1ro provocai-o, resultar · 
a tll()r·te do.t mulher: 

Pena - a. mesma imposl:\ no ·nrt. ~3. 
Art. :307. Quando o culpado de t\lgum dos . 

Cl'illleS prevbtos nos dous artig-os aut.:ceden- · 
tes for pessoa. que exet·ci te uma profissão · 
sanilnriu., ou qualquer ou t ra pron~são ou 
arte suj eita. á v ig ilaucbt em ra:~ã.o da S.'\úde 
pttblica, e ht1ja indicado, submiui~tt·ado ou, 
emprcgt\do os meios pelos quaes tenho. sido
promcado o aborto, ou result<tdo tt mor te ; 
as penas est<tbelecillas nos refe !'iclos artigos. 
scriio iLng-mentndilS de um sexto . 

.i\l't. 308. No cnso de a borto procurado· 
parn saiYt\1• a honra da mut!Jer, da mãi. do 
clescenllentc, da il'mâ ou dt\ (ilhn. :tJoptiv''•· 
o.s poua~ estailelechlas nos :trtigos autecedeu- · 
tcs serii.o diminuídas de um terço . 

C,\.PITULO V 

AB,\~D0::\0 DE )IF.XORES, E ])E PESSOAS 
TJOi':Xl'ES Ou Eli PERIGO 

Art. 30~ . Abandonar menor r.lc tloze nu
tiO$, ou pes;;o:t incapaz, por enfermidt\de do
corpo ou do espírito, da prover á pr:>pria snb
~istlincit\ ou seg-ur:ruça, e d:.t · qu:d se teuh~ 
;~ :.!"Uill'd<t OU U~Va CUI":\1': 

·Pem~ - prisão com trnbu.lho por quatro· 
mezes :1. um ünno. 

Si do ab::t.n<1ono result<w le&io g-t'(l.vissimn. 
ou gt•aye no corpo, TI<\ smide ou u:\ mente :: 

Peu::t - prisão com tr(<balho por dezeseis. 
mezes a quatt·o a onos. 

St resulta·•.· n morte : 
Pena- p.ri~ão com tra.b:1 lho pot' tres ·a . 

nove (HltlQS, 
Art. :310. AS peons est:tbelecidas no ar- · 

tigo ant eceden te s~rão au~menhdas de um 
terço em e<1.d:1 um dos g"rilu; : 

I. Si o ab,mdouo reaiis.'l.r-se em Ioga r ermo. 
li. Si o crime for commeltído por tJae a 

respeito de filho legi timo, il legiti:no . le~l·· 
mente · reconhecido, ou udoptivo ; e ·vice
"l'ersa • 

• 'l.rt. 31 1; Cornmetter o crime pre;isto nos 
dons artig-os aut e~:eueutes, · co:1tra · iofante· 
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ainda não inscripto no registro civil, e 
deotro dns primeiras vinte e qunlro lloras 
do nascimento, para satvar a hoora. propriu 
ou da mulher, ruãe, descendente, lilh(l. 
<l.doptiva ou il·1nã: ~ 

Peufl;-as mesmas, respectivamente dimi
nuidas de um terço em cada um dos gr.ius. 

Art. 312.. OeiX<\t' de d<\r aviso i autoridade 
mais proxlm<~, ou a seus agentes, a respeito 
de mell.or que encoutrar aouutlouD.do, ou 
extraviado ; 

Peca- multa. de ciucoentfl; a.. cento e cin-
coenta mil ~eis. · 

Paragi'upho unic:~. Na mesma. pena incor
rera aquelle QUe deixar de dar o aviso, ou 
prestar o neces,;ario soc\:Orro •• quem encon
trar ferido, ou de qu:.üquer- modo em perigo 
imm[nente. 

CAPITULO VI 

ABUSO ·DOS )!EIOS DE DISClPLlSA E >ÜtrS 
TRATOS 

n. Contra qual'luer depositaria oa ag-ente 
du. autorlda.de rublica, em razii.o do oll'icio: 

Pena- prisão com trRbalho por seis a dez
oito mezes e multa correspondente 1i. metade. 
rlo tempo. 

!li. Contr~ qual que~ pessoa,, ou sem ser em 
r a zi1o do otncio : 

Pena- pt·isão com trabal!Jo -por quatro 
me:>:Gs a um nnno e multil. correspondeute a 
metlde do tempo. 

Paragrupho uuico. Quando ~ dil'f.un~ção 
for commP.tthla. sem s~r por algum dos me:os 
rnencionuàos na segund:1. po.rte cleste nttigo. 
será punida. com a mebde da.s penas a.hi com
mi!lttdas. 

Art. 316. O i ndicía.ilo no crime previsto no 
artigo antecedente nii.o ser<i. udmitti•lo a. pro
"Ç'ttr, para i.5eut<u·-se d<t pena, a vet·d.ade ou :1 
notoriedar.le do !:teto irnput;J.tlo ao ofl'enrHdo. 

M>lS, n prova d:t verdade ~e"·à .:tdmittid~ si 
o otreuclido : 

L Fot· depositnrio ou ugente de autoridade · 
publica. ou corpol'açiio, e o fa~to imput:1-do se 
referir uo exer·cicio das respectivas fc:nc:;ões, 

. _ . s.·'Llvo t\S disposições do art. 1·18. 
Art. 3Hl:- Abu:sa.r dos mei~s de dtsctplm~ 11. For sujeito a procedim,ento crimlna.1, 

ou correcçao, C•ll!Sandu lesao ou pertgo a -pelo ü1ctrJ imputado, ou 
saudtl dfl -pe~soa. sujeita ã sua autoridade, on a m. Pedir rorm;Llmente I]Ue no processo se 
si cooti:lc!a, em mz(i.o de curati-vo, erlucação, veriliqne "verdade ou falsidade do m~smo 
-vigilanch, gmtrd:t ou instrucçiio, on p:>m o facto salvo em um e outro ca.so quando ·a 
exercício Je um:t pt·ofissi:lo ou ;.~.rte: · quei.~:\ competinúo a outrem este comturlo oão 

Pena- prisão com trabalho por dous a seis :t tivi!r !l:1do. 
meze~. , Pnragr"apl!o unico. Si a .-erd.ilde do facto 

Si o o!Iendi<lo fo:- menor •le dor.e au~os; ror f~rova<la, o itHliciallo ni.i.o ser;\ puuido. 
Pen~. -IH'i.;;ão com trabalho por quatro ;J. :1rt. ::lli. Oífendet' communicanüo com 

doze mezes. . . . •luas 011 m:üs pc,soas r·eunitlas ou _não. ou 
Art. 314. No caso pre~·tsto no :trttg-a ante- ,:;1•ectumente, :v JJouru, u roJ.H\t:J.çu.o ou o 

cedente, o jtliz poder<\. decretar, n:t sentem;;1 decoro de :\lgnern-
conrtemu:1tori:\, qtw.nto uo asceoJente-" Si o crime for commetti•lo P<Jr algum dos 
lJertla. ele to:ios o.:; direitos r-e~ultantes •lo p:t- meios mencionados u:~ segumh [J:irte dD 
trio podet' sobre u. pessm1. do menor, e quanto ut"t. :315: 
no tutot•-" remoção da tutel<l.. · .1. Contra col'pora~íioqt<e e:xet'C:t autoridad.G 

CAPIT GLO VII 

DIFl'.UIAÇÃO, I~JUlUA, E RE'.'ET...\.Ç:\0 
DE SEGR.ll:DO -

Art. 315. Attribuir a algue:n, rlivulgando 
-por duol.S ou mais pessoas Nuoitl~s ort niio, 
facto clet()rmioa.l.lo que possa e:s:pol-o no ocl1o 

·ou desprezo publico, ou oil~:o.clel-o em sua 
homo, e reput~çào -'- . . 

Si o crime fm· commett1do em nctt) publlco, 
por escriptoou desenho, rlivulg:ulo otl exposto 
:ao publico, ou por qualquer outro melO de 
publícit.la.cle: · . . 

L Contra corporaoão que exer~ :1utomlnde 
publicn. ~ . 

Peno. - pri.sã.o com trabal li o por OltO mezes 
n,·. dous :tnnos e mult.'\ corresponLleuto a me· 
út.dc do tempo •.. 

public<t ; 
Peu:1. - prisilo com tr(I.O(llho -por qllatro 

me?,es n. um anno e mult:l. correspondente ú. 
metau.:l do tempo. 

I!. Contra qnalquer- depositnrio ou agente 
de :\ atorhhtde pu blíca, em m ziío do .c>illcio : 

Pena - prisão com trabalho por tres :1. · 
oove mer.es e multt.i. COl'1'esponde"::~te à me
tauedo tempo. 

UI . Contr:\ qualq ner pessoa, ou sem ser em 
razão do otncio : 

Pei:m..- prisiio. com tro.ba.lho 110r dous a 
s~is mezes e multa corr:espoudeute ú. metaC.e 
do tempo. . . . 

Para!!'rapllO nnico. Si o crime (ot' commet~ 
tido sem ~et' por algum dos meios mencio
D:ldOS o<~ segunda parte do art. ;,ui, mas em 
publico e na pr-esenc-.1. do olfetHlido ~ , 

Pena - mehtle das estabelecid:l.s. 
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Si o f<lcto for C011lmetti·lo n[o na presenço. do' Art. 3:!5. Mf\tal' e:n duello o aúvcrsa:río, 
oiTeodído, ou por e>cripto a elle dírígíuo: ou caGSM'-lhe uma lesão pessoal de que re~ 

Peoa-a terça part~ d~s estal)elecidas. sulte a morte: 
?los demais C:lSos, a o_uartn. l)a.rte das peu><s Pena- priStio comtrabalho tle um a tres 

annos. 
estabelecitlàs. CauS>le ao adversarío alguma lesão pessoal 

Art." .318. /\_ difl'am:"tção e a injuria serii.o das especiíieado.s no art. 299 .§§ 2 e 3: 
puníd<\S: Pena - pri~ão com trab<:Llllo por seis a. 

L Go.ntr:t o Pre,;idente d:< Repnblica _ou o dezoitG mezes. 
Conzresso Nacional, com o dobi'O das mmorcs Si causal' qun.Jquer outra lesão : 
11eoils estabeíe(:idas no 11.rt. 315 e ~eu pa.r,,gra- Pena. - prisão com tr-a.b:liho por um a 
pho uaic0, - tres mezes. 

II. Contra qttalquer llà3 Camar:ts rlo çon- Paragr<\pho unico. Serão considerados 
gres~<J, com o dobro da~ P~?':s est>~bel·lctdas cumpl ices: _ 
:respectivamente no Jrt. "lv n. li e p~ra- I. O p~rt-~dor do desafio on c;wtel, assim 
gri1pllo utüco, c a!·t. :'117 n. Ir e ]l<tr<l{it'<lpho como 'tqueile que ti>et• impcdiuo a concilia-
unico. ção d<ts part<Js. 

Ari. 319. Quando o olfendi•lo tiver rl:lào U. A.quelle que em ]Hl!,lico oa na. presença 
causa iJ iojul'ia, a pen;t ~e:·ú ~irninuitla ele de terceiro. tenJo e:qjrot,ra1o ou exp6~t() ai
um terço em car.lr. . um dos gro,tu,;. g-uern ao rí•iiculo por não desafiar ou não 

Não havertt lo!::ar a ünp,siç-ii.o do3 pena s1 acceitard<:Stttlo, der assim lo~ar ao duello. 
as injurias rcren1reciprocns . !TI. AQudl e que pol' 1noio ele qulllqu<;r in-

Nã.n s•m\ punitlo ta.mtem <\qu-:\!e que !o• juriil. tlvei' dado occ:1sião ~o t)~$alio p;.trit 
imluziilo á injuria por .-i?len.:~'l;; .ne.~s?:tes. dueUo. si estr~ se t·ealisar. 

Ar!. 320. Kã.o havera ncçao Ctlnllll<ll por Art: 326. As pem\~ e~tabeledth<s nos arts. 
offeuS'I. commettí !a ~m discu!'so ou escripto 323, 32~ e 325 serão l.limiunidas de um terço, 
produzido etn jt1izo pelas pm·tcil on ~eus !Jro- sempre qtle o culp,'tdo tivel' sido iustigado ao 
curadores, c0nceroente á c~1.US<\ fJ.Ue ~e cst1nel' dr,ello pot· iu~uito .:rave ou g-rande :Lll'ronta. 
pleite-.tndo. A1·t. S2i. Qttaudo qu<llquer dos du~itístas 
· :VIfls, além •h\s penas llísciplín:tt•es que no oli.o · IJouvet· tido parte algum;~ no Jacto que 

caso coullerelll. o juiz- of!lr:;in.orlo n~t causa occ«~ionou o rluello, mns bat~r·-se em 1oga:r de 
- podt:rá ro;lildal· c:lnc~\lut· no tcdü ou em qtlem ti\·er directam!:nte interesse-'· neJJe, se 
pal"ta o e5cl'ipto otreuôi,·o.. ll1e tmpo:•a em dobra o. pe:1a CtJJ"t·espondeute 

Art. 321. St o oO:enr!<·lo m•'rret· antes ás esttcbelecldas no~ ti·es :trtigos autece
de· ha\"er iutentfldo t\ acç.ã.o co:Hpetento. ou dentes. 
o crime for commcttido cont:•a ;L tlHllllOt'Ü\ Não se applicnt•:t esta. ag-g-t·ava.ç·o de pena 
de um mal'to, poJerií.o representa t-o o con- si 0 dtw!li~t:t f<>r· p:J.r(!:lie atP. o 2• gT<iu da pes-
juge, um asc•nHlet;te o_ll tl_e~cenr\ent·"· . . so a•lirectamente interessada naquelle facto. 

Ao corpo polittcL', Jll~lcra_rro 011. wlm.mt~- Art. 3:28.Provocar on detiafiar pa1··• duello, 
trati-o;·o, on. ao seu <'.lt•ol~ hv:mn·clnco, SL n:lo ou amea~·ar de provocar ou rl~sariar, agindo 
comtitnir colle"io. cabe Ql\<\ndo nquelie for com o intan to ue extorrtnir dinl1eiro, ou ou
otrendido promo~·m· o proc.J•limeulo cl'iu:innl. tt·o '"aot:.~..zem qualquer: 

Art. :)2t. l·~ev~l>Lr, [Ôt't\ dos c:~~os em que ,~ coa-·· pd:>lio com tr~\l:al!Jo por tres a 
a lei ahrig-a, segredo de que J'üt· _tl'-'l){);;itm·!? uPe aunos. 
em ra%[o do ~eu <.'otauo, ou de pi·ons~ao que .1a 
tivet exerci<.lo. 011 :1inda c~th·er exercendo: TITULO IX 

Pen:t- multa de I :000$000 <L 3:000$UOO. 

CAP(Tt;LO V li! DOS CRDlES CONTR.~ A PROPRIEDADE 

DU11Lt0 

Art. 323: Do~afiar pm·a. r.!uello ou n.cceitar 
desafio: 

Pen:t-mu\ta de: um co::Jto n tres contos 
de réis. . 

Pa.ragra.pho unico. Na.s mesmas penas m
correrit aqueHe, que excibr outren1 a. se b\1-
ter em duello. 

Art. 324. nar de armas em rluallo, sem 
· causar lesão pessoal ao adversa:rio: . 

Pen(). -prisão com trabR1ho por vmte 
dias a dou;; meze;;. 

CAPlTELO I 

FURTO 

Art. 3:?9. Subtr<<11ir cousaalbeia contm a, 
vontade de seu dono p3ra. si ou para outr<:m, 
ou sómente para utilisar-se d'ella : 

Pena- pri5ão oom trabalho p~r um a tres 
annos. 

Paragrnpho uoico. H~.verà furt? na _ti
rada. da cousa pertencente a um espoho, ass1m 
como por parte do co-propriet::U'io, socio ou 
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cohet•deiro, nn de cousas communs ou de ·ho- ·chave .falsa ou de outro i11strumento, ou 
ro.nc,n indivisa pw qualquer uelles não lleti•Jas. da chave propría. perdida pelo dono, . ou a el.le 

,~r t. 330. A pen:~ serã de prisão po1• •dez- subtruhit!a, ou indevidamente t itia ou retida. 
ese1s_ m_ezes ::t. q\mtro annos, quMdo o crime VI. Si o cu! pado, par·a subtrahir a co usa. 
conSlStlr : 1 ou conduzi l-~1. entrnr no ecli ficio ou reciuto, 

1. Na subtrilcção de coustt guardad~t em ou delle sahir, por Jog:\1' diverso do destinado 
cartorio, escriptorio, :1rchivo ou estabeleci- no tran~ito das pesso<lS, vencentlo oh:;tnculo 
~P.nto publico, ou de consa destinada. á utí- ou embaraço tal, que só u posso. St:r por 
hdade publica, exist~nte em fjUalquer Logar. meios ar-tifk:htes ou medbute agil\da.de 

li. N:t subtr;:cção, em qualquer Cl!mitedn, p~·sso~~l. . 
tumnlo ou St!pnlchro, de cousa que llle servil' Yll . Si o Cfimo for commettido com viola
de guard<t ou orna.ntcnto, ou se nchar sobre ção de sello. apposto por o1ficial publico, etll 
algum caua ver, ou com este ~epnltada. virtu• \e de tli~pcsi~ào tle lei, ou por o: tl~m d<<. 

!li. Na subtt·acção de..cousa que servh• ou autoridade. 
fOl' destinada ao culto em logal' dedicado a.o Vlll . Si o crime for commeWdo, usftn!lo o . 
seu exercício, ou {l.une:m n.o. mesmo . logar e I culpado de tlisfar·ce para não ser conhecido. 
reservado pnra guurtlarem-se ns consas cta- 1:\. SI o c1·ime for commettido por tres ou 
qnelln especie. mais pessoas reuuiths. . 

IV. Na. subtt~,,cção com destreza contr:\ X. Si tr;.tar-se de gado ern mnnada, lote, 
pessoa. em logar publrco ou aberto no publico. rebauho, ou lle gado grosso a inda que não 

V. Na subtr;rc~;ão de objecto O\t din heiro em rebanho, no pasto, em campo aberto, ou 
de viajau te, em qua lCJtler especie de Yêhicu\o eul cut'ral on recinto, que não constitua 
por terra. ou ngaa, em est<lção, ou escala depeuLlcmcia immediata de uma cas<-:. habitadu . 
de em preza pulllic3. 'le tro.uspot·te. XL Si tl'ohr·S'J de productos de e::tubele-

VI. Na snbtracção de ~nímnl tlo loz-.:~.r cimento de hwoura, qu~lqner que sej•t sua 
ele sua cre:1ção,· ou dei:x:aüo po1· necessid<t de denominação e genero de _cultur-a, de estabe
em campo aberto e a re'speito do qnnl não !ec:imentu 1\e S;ll;,::1. ou pr~pnro de carnes, 
for. app lir.rwel :t disp"sic;ão do n. X c!o peixe~, bnnhns e couros, não e~titn<lo estes 
arbgo seguinte . pto.luctos recolllidos a deposito, at·m:tzem Oll. 

Yli: ~a subtracçiio tle planta ou animal celleiro. . . 
de vivetro, lenha de tnatta, ou protlnc to do Al·t. ~~32. l'io.~ mesmas -penns dosart1gos 
.só lo colhido e deixado por nece~sid::<le c.-m anlt:riore~. respccti>·ameute, iucorr·eri~ aquelle . 
cam-po aherto . que ferrill' ou coutl':\f~rr<ll', a:;sig-nula.r ou 

VLU . Na. subtrac~ão de ob.iecto que per· contra-nssisnaia:· animal ~1l!leio. 
~a_neça p<>t' c?stum~ ou por destino exposto 
a s1mples connauc;t~ do publico. 

·.Art. 331 . A peun. scra de pt·isão por do>lS n 
se1s n.nnos: 

L Si o <:t·ime foi' commcttiJ.u com ;.tbuso J~ 
confhtnça, proveniente de rclnç~ões muluns tle 
empt·ego, Lle pre:.:taçfio ds set·viços, ou de 
obt•a, ou tle colm bitaç;.1o, ainda que tempo· 
ra~·ia, entre o pr~j 111l icado e o culp\\dJ, a r e.:;
pel to de eonsas, que em consequencia ue t:1es 
relnç-õ:?S forem deixadas ou expostM ~l fé tlo 
mesmo culpallo. 

~I. Si ocn lp:vlo commetter o crime, opru
vettlndo-se d:t f,tcilitlntle resulutnte ue de· 
snstre, comtuoc;<\o puulicl.\ ou infol'tunio lXIl'ti • 
cu lar llo pre,i u< li<.·ado. 

ll_I. Si o culpado, niio convivendo com o 
prejudica.clo, commetter o crime á noite, em 
edíficio ou qualquer outro Jog:tr destiU<1do à 
habitaç;:\o. 

IV. Si o culparlo, par a. tirnr a cousn. ou 
leval-n,, destruir, demolir, romper ou estrn
ga.r objecto de materi:\ solida., collocado para. 
segura.n~ de pessoa. ou de propriedade, nintl~ 
quando qualquer destes actos ·não se elfcctue 
no Jogm: do crime . 

V. Si o culpado, _ para tirar n. cousa ou 
·Ieval-a; · abrir : fechadura., valendo-se de 

CAPITULOU 

APROPP.TAÇÕES I NDEYlOA.S 

:\t·t. 3:33. Apropri:1r-se !ndevidamente, no 
totlo ou em nnrte, rle cou~a alheia., que 
detiv~r por te l:;trecebiuo soh qualquer titulo; 
qne importe obrigaçiio de 1·estituil-n, ou dell~ 
üwzr uso cleterminado: 

Pena- pri6~o com t rnlmlho por oito mezes . 
a dous armes. 

§ I.'' ,\ pris5.o set>il- por dous a seis annos 
qm~wlo a <\propriação 'tj(~r~~l; >õohre co~~:~. 
confhtd:\ ou entregue ern razao de profissao. 
indnstrin, commercío, emprego, serdço ou 
•le1>osito nece:;sario. 

§ 2.0 A pena será de mulb1 t.le tresentos 
mil 1\.lis a um conto : 

I. Quando " cousa alheia vier ao poder de 
quem della se a.prop1·iar por erro ou caso 
fortuito. 

U. Quando o culpado se a1woprh.\t' de cousa. 
alhei:\ que tenha achado. e niio obser v:1r as 
prescripl';ões da lei civil a pplicaveis :l.O caso. 

H I. Qu<lndoo culpado, tendo :\chado um tb.e· 
!:ouro, se npropriar deU e no todo, ou de quota 
quü, segundo a. lei, deva pertencer a outrem. 
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Art. 334. Deixar de participar immediata
~ente à uul<lridade, qtumdo teurlo .~·ecebido 
<illlheíro, comprado ou 11avido objecto pro
veniente de nm crime. vier a conhe~el' a 
provenie11lli:t il!egitim:~ uelle : 

Pen:.~. - pri~ii.o co:n tra.bcdllo por um a 
tres me~~-

CAPlTüLO lii 

ROUDO, EXTORS.\0 E SEQUE~'!'!l.O 

Art. 335. Subtrnbir co usa alhei:~, para o;í 
ou para outrem. por \'ioleoci<i, ameac<l .. ou 
qua.lqnet· meio cm:•t•egado co:1tra n. p~~W:l. .. e 
que a imp~s~iliilite de defender o~ proprios 
bens ou o~ ae ollti·em.confialios úsu:< "Uarda; 

Pena - prisão conJ tl':tl;al!Jo por" tres a 
no,-e a uno:;. 

Paragr·Hpho uuico. A entra.rla em nma caso. 
iJOr meio d e arromlmmento, escnl!l.çht, ga:nia, 
chave falsa .. oa vet'Út\dcim f(>t"tuita ou su
õrepticia.mente obtilltt, ou com o aux:ilio de 
qualquer· domestico, serú considerada vio
leucLt á 1)essoa. si e~tJ. :.\~har-se o.lentro da 
casa no n1omento do CI'ime. 

Art. 3:3G. Constra:1~el· ul"'uem com v iolen
·do. ou umev.ç·~ de p1·ej uizo o~ damno á pes~o<• 
ou :tos !JaveJ•es, a entl'e~1r. assii!'ll~tr ou de5-
~ru~r. nm acto que in1jorte qu~tlquer effcito 
JUl."icllCO: 

Pe!lu.- pri;;ão com traballJO por tres a 
no 'I' e a.n no~. 

_..->.rt. 387. ,Qai\ndo ::tlg:um dos cl'imes -pre
\"lsto~ no :tt·llgo ai'Jtcceclente ror commettiJo 
com ameaçn: do morte a mão armada por 
dua$ ou ma1s pcsso:.s, ainda que :;6 uma 
dellas est~in. vbh•clmente Ul'mada, ou use de 
disfarce; on o ct•ime f(ll" commettido mediante 
!:'estricç~o da libe!"dade jlessoal: 
· Pen:1. -pl'isão com trabalho por qunúo o. 

doze aonos. · 

CAPITULO IV 

ESTELL10)."ATO E OUTRAS FRAUDES 

Art. 340. Pro cu r ar para si ou para outrem 
qualquer lucro illicito, com prejuízo n.llleío; 
por meio de artilicio ou ardil capaz de en
ganar alguem, ou snrprel1ender-llle a boa_fé, 
ind nzi ndo-o a erro : · 

Pena- prísiio com trabalho por deseseis 
mezes n quntro annos, c multa correspon
dente á metade elo tempo. 

Para:F~plto uníco. A p1·isã.o será por dons 
a seis nnnos; quando o cdme for commettido: 

I. Por advogado, 1_lt.,1Cru·;ulor 0u :vlmini5-
trauoz·. no exercício de suns fuocções. 

IL Em vrejuizo de uma <tdrniui:;tra~lo 
publ!ca, ou de um instituto ele beueti
ceucia. 

Art. 341. Destr11ir, disslp(tr ou doterlor:u." 
por qualquer melo a cous(). pl'O[Il'ÍU com 
o intento de obter, flO.ra si ou l'•Jro. outL>em, 
o pt·e~o de um seguro contm os res
pectivos riscos, ou qualq_uet outro lucro 
iutluvido: 

Pena - pr1sã.o com traballlo por q ua.tro 
me:~.es a. um anuo. 

Si cons<lguil· o intento : 
Pen:>- pl"isrro com trab:1lhó nor mn a b•es 

annos e mnlta correspondente â metade do 
t<lmpo. 

Art. 342. Abrlsar, em p~·oveito -proprio ou 
de outrem, de necessíd(tde paixlio on inex)_)e
l'Íéncia de n1e11or, iuterdiclo ou incapaz, f:'l
zenao-o assignal" documento..ou acto que im
]lOrte qmi.lquel" e[eito juridico em 1n•ejuizo 
delle on de tcl'ceil·o, não obstante a nullidade 
resnlt:.nte (h incapacida<ie pessoal: 

Penn. - 1Yrii>ã.o com trabalho por dous o, 
seis azmos e multa correspon:lente á metade 
do tempo. 

CAPITULO V 

F.ALLESCB. E I!\SOLVABILIDADE 

Art. 338. Constr:mzer, incutindo a nl
guem tenior de·d>\moo- ;i. l_)es;;oa, à hoor·a ou 
n05 ha.-ve~es, .(). ma.u~lar delpositar ou J:Ôl' á 
sua ou a •llspo;nçao ele outl"em, dinheiro, 
~ou_s3: ou acto que importe !J.U<llquer €.!leito 
JU!'ldtoo : A1·t .. 343. Fallil• frnudulentameute: 

Pena -pri~ü.o com trabalho pO).' tt'es a nove _Pena- prisão com tralJalho por dous a 
anoos. sets annos. 

Art .. 339. Sequestr;.r llrlla 1lessoa para obter Art. 344. Fallir culposamente ; 
della ou de outrem. como preço de sru1 liber- Pena- prisão com trabalho por oito mezes 
ta.ção, àinheíro, cou~a ou acto que tmpm·te a dons :1.nnos. 
qualquer etreito jurídico em favor do culpado Art. 3~5. Coustituir-~e em insolvencia, 
ou de outt•em por elle indicado, ainda oue occultando, bypotllecando ou alheando mali· 
não se consi~;a o intento; - ciosamente os bens, ou simult\ndo divididas : 

Pena- prtSuo com traballlo por quatro a j Pena - prisão com trabalho por seis a 
doze annos. dezoito mezes. . . 
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CAPITULO YI 

PlRAT!l.lU."-

Art. 316. C'ommetter no mar qunlqucr acto 
· üe 'Vi<llencia on n·a.ude, com o fim de apro
'Priar-se de uma embarcácão ou de seu carre
gamento: 

Pena- prisão com trabalho por qu;\tro a 
-doze aoMs. 

Art. 34i . N<t pena. do artigo a ntecedente 
tam\Jem iocorr~rá : . 

I. Aqnel!e que se oppllzer co.n ameaç:1. on 
violench\ a que o commandante ou t r ipolaçíi.o 
de eroba.rcação l.Jrazileira a derenda, qu:indo 

. ~lia. ::th\Cll.d:l. por pimtns. 
IL Aquelle que, residindo ~m territorio 

'brazileiro, traficar com p!rata conhecido, ou 
lhe fornecer embarC;l<'ão, provisão, muniçiio 

-ou qualquer outro auxilio. 
lU. Aguelle que entregar a pirata. navio 

.brazileiro a. cuju. equipagem pertencer. 

CAPITULO VII 

DA)JNO E USURPACÃO 

Art . 348. Destruir, consu;r.ír, dissípm· ou 
-de. qualquer modo deteriorut· cousa alheia, 
movei ou immovel: 

Pena - ·p•·i::ão com trabalho por dous :;, 
-seis mczes. 

Par agrapho unico. Quv.ndo o crime for 
•Commettido so)Jre construcção, arvore, monu
mento -publico, cemiterio. editlcio destinado 
a uso ou utilidade publica, ou ao e:xercicio 
de u m culto: . 

Peua- pt·isão com trnbn.lho ror 1 a 3 
:annos, e multi< de 300$ t\ 1 :Ou0$000. 

1. Coosider:l-se marco qualquer con
~trucção ou si~nal destinado a est.'\belecer 
os limites entre J iil'erentes propriedades. 
e bem assim as m•vores plant.'\d11S para o 
mesmo 1lro, ou como taes reconhecidas . 

n. A• mr.smn. rena acima estabelecida 
iicat'ú sujeito uquelle que, prtro o.uferir 
qualquer pro,,cito, desviar no todo ou 
em parte de seu curso. em pre:i uizo de 
alguem, uguas de uso publico ou par
ticular. 

Para.:.,>mpho unico. Si estes crimes forem 
commettidos com violenc!a ou ameaca à. pes
so<J, ou por duas 011 mais :pessoa.s arm<\das, 
ou por mais de uez pessoas, ainda. que desar
maotas, a prh.ão ser·á por dous o. quatro annos, 
além da mutta corrcspoudente a metalle de 
tempo. 

Art. 352. Occupar cousa. immovel, por meio 
1le violeccin. ou ameaça a alguma pes.."úa, 
arrogaudo-~e o douJioio, a po~-se ou o uso 
uella, sem que lhe perten(-a : 

PelltJ.- pri:a<1o <:oru lralJalb.o por quatro 
meze;; a. um :illno. 

Si o crime for commettido por duas ou mais 
pessoas armadas, ou por mais de de:c pes
~aas li.inrla. qne desa.rma.da.s : 

Pena - prisão com tra.b:~.lbo por d ezeseis 
mezes a quat ro annos. 

Art. 353. Soltar, abandonar ou intt'O
dnzir animal na propriedade alheia, sem 
ter obtido para. isto o neces..<:ario consen
t imento: 

PeJa - prisão com trabalho por vinte dias 
a. d ous mezes. 

CAPITULO ·vm 

Art. .349. Quando o crime previsto no 
artigo a.ntecedeute fol' COlllrnettido em CRillrllS CO~TR,\ A rrtoPRJ.EDADE t.TTTERAR.V .. , 
occasião de \"iolenci:~. ou reslstencia contra. ARTJSTIC.A., E rxDu~"TlUAt. 
a. autoridade. vu em reuoiii.o de dez ou m;lis 
pessoas: 

Pena- prisão com trab:l.lho l>O•· quatro Art. 354. Reproduzir, sem consen timento 
meus a um nua::, no caso da primeiro. parte, do autor, nacional ou estr;tngeiro residente 

· s por de?.eseis mezcs n quatro aouos e multa no Brazil, qua.\quer obra a.rtistiC.'\ 0\1 littet-a." 
·de seiscentos mil rêis a tlous contos d;; réis ria , inclusive traducção, por meio de iruprenS<'l., 
no caso rln. se~uoda parte. "'ravura lithOQ:r:J.phiea, ou de algum pl'ncesso 

.o\rt. :350. ~1a.ta.r, extr:wi::.r, mutilar Oll c\ümico Olt mee::.n.ieo, emquanto O autor viver, 
·tornar imprestavel, sem justo. causa, qual· e daz anuos depois de sua morte, quando tiver· 
quer noim!tl alheio: dei:mdo herdeiro, ou viver a pessoa a. quem 

Pena - _pl'i;;:ão com trabalho ·por um a trf!s honvet• tr~nsfet·ido a propr iedade : 
mezes. _ •. Pena - perda dos exemplares appl'ehen-

Art. 3::~L .Alterar ou remover marco d·dos e multa -e"'ua.l ao valor dos mesmos . 
para apropr1ar-~e no todo ou eru parte • 1 

·• . , ~ > 
·de icnmovel a-lheio, ou para n.uferil· qualquer l .. udo em .fa,vr do a.utor. _ 
:Proveito: . . N,\ mesml!- p::ma •. sendo a mu.lt3. na. ra.zao 

P ena - "Prisão com trabalho por oito ~ezes do dohro, mcorre~a. aq uelle .que expu~r 
a. dous armos, e multa correspondente a me- à venda a obra asstm contrafeita ou a m-
t.ade do tempo. tro~uzir do estrangeiro. 
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Parag-rapho unico. A disposição deste ar- engano sobre tt o1•igem ou qualidade da. obra 
tigo não comprclleade a.s citações parciaes de ou do producto. 
livro;; ou escriptos, com o fim de critica, [lO· Art. 360. Revelar noticia concernente 
lemica ou ensino. a descobrit\lento, iuvcnçU.o ~eieotitica - ou 

Art. 355: Reproduzir JlOr inteiro em livm, ap~licação tndnst1·ial, que •.leva permanecer 
collectàneá 011 puhlicaç~o avulsa, Or<J.\':ÍO ou S'lcreta, e de rtue se tettllll. tido conhe
discurso, profet•ido om tlSsembléa publica, cim~nto em razão de estado, officio, prolis.sií.o 
trilJUual 'ju,licíario, reunião política, lítte- ou arte: 
raria ou religiosa. 0:1 em confer·encia publica: ?e na - prisão com tralmll1o DOI' um a 

. Pena -Det•th dos exemplal'e$ apprehon-1 se1~ .~:1ezes, e mult<• ue. du~ento.:; ":.um co~ to 
d1do8, e mulla egual no >alor elo,; mesmos, i de rets; e no dobro, st a revel<tçao for .fetta 
em favor do autor. a e,;tra.ogeiro não resídente no paiz ou a qual-

Art. ;35<3. Executar c.omposiçfío musieal. ou quer agente seu. 
representar obra dramatica ou pmdttc()ü.o 8.•.PITULO IX 
semelhante, em tb.eatro oulogar publico, sem 
consentimento do·a.utor brazileiro, ou estran- D!srosrçõF.:s co>muxs AOs c.-U'LTüLOS ASTi':CE-
geiro residente no Bl'azil : DEN'l'ES 

Pena -multi. de sessGntn a t1uzentos mil 
reis e perda do protiucto da récita, em pro- ;\l't. 361. Q1r.1ndo o culpado de algum dos 
veito do ltutor. _ crimes pre\·istos uo~ ca:pitnlos I, li, l V, V e 

Art. 357. Imitfl-r ou contr(lfazcr obra- Vlil. no nrt. 34~, pl•tmetra p:wte, e no art. 
a.rtistica de desenho, pintura, escultltur:t ou 35.;, au t!ls de _qu~tlque_r procedimento .i udicial 
qualquer out~a producção, sem c<lnsentinv'!nto l eontr'~ st, reStitUir o tl!'ado ou, pelfl. mttur~za 
do autor braztleJro, ou estran"'ciro reshlente do cnme ou por outras Clrcumstaoctas 
no Br<~zil, 011 do proprieta.r·io:'"' não sendo possível a restitui<)io, indemniza-r 

Pena,- perda dos exemplares npprehen- inteiramente o prejudicado ou t:hunuifica.do, a 
didos •. e multa egual ao dobro dos mesm·:·s, em pena será dimipui~ã ~le ~lous tercos. . 
pro-ve;to do autor ou do propl'ietario. A pell<\ ~era dl~tuutd~ d<:_ u~ sexto, Sl 

Art. 358. Defraudar os direitos inlterentes a restttmça.o <:_u m~e~nn~.7.a~ao t_JVe; Logar 
aos privilegias concedidos por patente nos dm_-a:lt.e o proce~so, m.1~ a .. te~ tlo Jul0 amento 

_autores de invenção ou descobrimento,_ f:'l.bd- de~n~tt;~9 A cção crim1o,11 pelos crimes 
cando os 1)roductos, fazendo ns appl1caçües I : r. · , "'' _ .a · ,. 11 IV v TIII 
que forem objeeto da patente, ouirnportando, pre'\l'lsto~ ~o, C:• Pttulo~ I, ·t' . 2 • ~ 'en·~ 
vendendo ex:pôndo -1. venda occnltando ·u art, 348-l parte-e no a.1., 350, n,to t r 
rccehend~ ]Xt~·a 0 -ti~ de se~ ·vendi lo p~~- [ioga r entre conjugas nã.o legulmente s~pa-
d t • ,. 't l · d t · · .'- '. d rados, ascendentes e descenrlentes, <~1fin3 em 

uc o con.ra,e! O '-e ID llS 1'1:.1. prl\'llegta a: r l , dent ou de'cendente p<\i. mãi _ 
Pena- mnlt..'\ de um a qnatro contos de IDJa a~cen . e - -"' -' -, f 

réis, além da perda dos r·espectiYos ins- e ~~ho adoptn.-os, e ll'IDt\OS que nv:un em, a-
tl•umentos ou apparelhos, em beneficio do mtlia. 
autor. LIVRO 1I Art. 359. Contrafaze!' ou alterar o nome • 
.firma, marca ou sii;nai (iistindivo das 
obras rle en;:;enhQ ou do producto de qual- Das contravenções e sua :punição 
quer inJustria, ou fazet· uso de tal nome, 
ftrma, marca ou sign~L ainda que contra- TITULO I 
feito ou alterado j)Ol' ontrenY: 

Pena- prisão com trabalno j)Ol' dous a DAS CONTRAVKNÇÕES RELATIVAS À. ORDEM 
seis mezes, e multa de um a quütro contos de 
reis; c na reincidencia o dobro. 
_ Paragrapbo unico. A' mesma pena ficara 
sujeito : 

L Aq uelle que c ou tr,ltlzer ou alterar os 
desenhos ou modelos industriaes, ou fi~ar uso 
de taes desenhos ou modelos, ainda. que con
trafeitos ou alterado~ por· outrem. 

li. Aquelle que importar para commercio, 
expuzer a -venda ou puzer de qualquer modo 
em.cjrculação ollt·a de engenho ou producto 
de qualquer industria, com a firma, nome, 
marca ou signal distinctivo contrafeito ou 
alterado, ou capaz de induzir o comprador a 

PUBLICA 

CAPITULO 

llECUS.\ DE ASS!STEYCLI.. PUBLICA E o:.IISSÃO 
_ DE INFORl\1,\.ÇÕ!::S 

_<~,.rt. 363. Recusar-se a. declarar, ()uando 
lha for exigido :pela autoridarle ou SêllS ugen~ 
tes, o proprio nome, sobre-notne oucognome, 
estado, pro1issão, naturalidade, residencia ou 
outra qualidade pessoal; ou fazel-o r.trsa
mente: 

Pena- multa de 10$ a 30$,e de 100$:~ 300S 
si as declarações forem falsas. -
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A1•t. !::64. Omittir, 011 retarifar, senrlo 
medico, ~>Ü'urg!ã.o , denti~ta ou lJitrteiro, a~ 
commuoic:11;ões nec.2ssar!ns á :mtor·irlarle j n· 
diciaria, ou polici<~ l, sobre quàlf!UBI' caso ile 
as:~istencia d•1 propt•it\ pt•otissão, qulj posS:\ of. 
ferecer cm·a~ter de crime contr;~ ;t p esson: 

Pena. - }Dtllta de 20$ a 60$000. 
Art. 365. Recusw sem ju,;to motiço, em 

occnsião de tlesorolem, ~aiami<h1de. ou fin
"'rancia de crime. o n uxilio IJUfJ ele si depeu
âer; ou ue;;at·-~e t\ p1·estat' iuformr-~;:.i.o on 
indicaç-iio exkirla p !ln. r.tltnri(l;ule ou seus 
agentes. ou d,\J-a. falsamente: 

PemL - rnlllltl de 20$a · 60$, e de 100$ a. 
300$ si ;t informação ou indicação fo1• fit!S:l. 

Art. 366. DdiX<Ll' de observar· fJIUtlquel' 
medi<Ul, Jeg<\lmente t oma.:h\ por autoridade 
cpmpatente: 

Peua - multa de 20$ a 60$000. 

CAPITULO 1l-

.USO IND!':VlDO 0.1. DIPR.E::>SA , DO CO~DIERCIO DE 
I)fé'H.ES:i05 E DOS A~NUN'CLOS 

Art. 367. Est:•belecer otncioo. de i~lf.ltes
são, litllOg"l'aplli:•, gr-avur:\ ou outr~ arte de 
rep roducviio em e.~:emplares umlt1plos por 
meio mecaoicooQcltímico. sern declarar o J?I'O
prietario, {)el'i\IJt.e a autot•idnde Jnunic1p;1! 
respectivo., o r•ropt'io UO!:Ie, o lognr, a <.leüo
minação da. rua, ;t c;\S<~, e o cUu. em que tive~ 
de est3-i>alecer a oiU.::ina. ou o loe;1l p<wa. onl.l'~ 
for ella trau;;feJ·iJ;\ depois de e5ta.belecid<t: 

Peno. - mult:l de 100.~ e :300:;Q00. 
Art. 36S. hnpl'imir, !ithog-ràphur ou ~ra

var escl'i~to, estnmpa ou desenho, ormttindo 
qualquer dus rlecla.raçõe'S o.. qne se refere o 
artigo auter~dente: 

Peoa. - perda dos exempl:tres apprehen
didos e multt~ de eo,:; '" 21)0.$000; 

Si QU<liquer tia i::> recl,~maçõe.> referitlas for 
falsa, a mesma pell:t, set)IÍO a multa. eltn· ::tt.la 
ao dobro . 

Art. 3ü9. Dei~<U" o editor ,Je t·emetter ao 
repre:;ent;u}te do ministerio publico um exem· 
piar d::~. ol>ra on esel'i pto itn(JI'~S~, no prop[·io 
di~ de ·SU' L distrihui!;Jio: 

Pena - mult!t de 10$ a 30$000. 
Art. !liO . Ven'l~r 0 11 tlistribmr pa.tJel im

presso, nmnu~cripto, gmva.do, lithog1'aphaüo 
ou desenhado, em log-<~r publico ou acces
sivel a'l p~<blico, por meio de a.nnuncio em 
alta Yoz., mencionando qun.lquer circumsh\n
cia, que po~s'' pe1·turbi~r a tranqui!lidade pu
blica ou par·ticu l<~.r : 

Pena - mult:l. de 20.'; a 50$000. 
Para.;r:\pho uuico. A' pena des te artigo 

fiea.rã. tambem sujeito aquelle que apregoar 
os referidos escriptos ou impressos pol' sou 
titulos, quando estes forem obscenos ou ceu-

C=n v.-vil 

tiverem lmptttação, di rTamn\:ilo, ou expres· 
sã•• inju1•io~• ll. uma. ou m;>.b pessoas. 

Ar·t. 371 . Affi:tar; sem 1 icença dil. autori
dade competente, cart>tz, estamp:t, d~senho,
impr·esso ·ou munuseripto, ou e,crever díst ico 
ou lettreíro fól'•l 1los lagares permittir.los: 

Pena - multa de 205 :t 60~000 . 
-AI·t. 372 Arr:.~nca.r: dilacerar ou inutili· 

S.'\1' c!) i tal on :lviso, impr·e~o ou rnanusc!•ipto, 
a/lixado por o.utorid:tde; 

Pena - mult:1 de 5('$ a.l50$000. 
Pa.ra~mpl1o unico. Si tratar-se de annun

C:o impresso ou de~enhado, que os pul'ticula.
res tenham posto uns Jogares proprios e 
eam scieoeia ·d;\ autoridllde, a pen:t seril de 
20$ a. G0.$()00 • 

CAPITULO lil 

O?.!ISSÃO DE DECt:.Al!AÇÕES XO REGTS'I'll.O ClVIL 

Art. 273. Deixar de dar n registr·o nlgnm 
nascimento, casn.mento, ou obito, ou rle t:1zer 
;1s declu.mc;ües a que for obrigado, !!entro 
dos Jll'àZOS mnre<tdos nos regul:cmentos re
spectivos: 

Pena - mui ta de 10$ a. 3(1$,- e o dobro na 
rei:Jcic.lencii~. 

CAPITULO IV 

SOCIEDADE.> SECP.t::TAS 

Art. 374. Dlridr ou presidi!· reunião ele 
mais de rlez p 9SSc>:lS i,Xlr<1. ilm ue qne Se exija. 
~~g-re·.lo >lOS assooi:ulos, não se teudo comrnu
nicauo em fórtn<\ legal il. autoricht.d~ do logar 
em que se tizer· a l'euniiío: 

PeoJ. - mult.\ de 50$ a 200$000. 
N~• mesma pena incor·rerà aquelle que for

n~cflr· ou tldmini~tt·,n· c:tstl, oa qual ;;e celebrur 
s~ssiio Llll sociec\a.i.le , cujos fius !'orem de~co
n hecid.os. 

Paragt-apho unico. Sl forem fa.IS:'IS as de
claracões <jlle se fizerem , e a. sx:ieda.de tiver 
~lgnmfim opposto t'l. ordem social, a aut(•ri
rLlde litrit •.lisper.>ar a. reuui1io e impor·il o 
.:louro dtLS penas deste arti,!?;o ~.os chefes, pro
motores, e mais autores das contravenções 
nelle previstas. 

CAPITULO Y 

Y A DI OS E li'E:XDIGOS 

Art. 375. Deixar, não tendo rend:\ suffi
ci·~ute, rle tomar occupacii.o honesta e utíl, de-· 
pois de advertido pela. autoridade compe-
tente : · 

Pena - prisão com trabo.lho por 10 a 3() 
dias . 
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·Paragrapilo un!eo. A sentenca. assigmrá. a.o 
-condemnado o prazo de 15 dias. dentro de 
q ual, a contar uo chmprimen to d:L pen:t, ficar<\ 
elle _obrigu.do a tomat· uma occu]lacão honesta 

--e utLl. • • 
L No caso do violação da sentença cou

·demnatorlu.: . . · . 
PeU<\ - correc~io em colou ia penal por um 

a t t·e:> a.nnos. 
li. Si o contr a van tot• for estrangeiro, set'it 

{.leport.:J.do. - · 
IH •. A peun. imposta aos coutt•avent<lres 

ficara ex ti neta, r1eslle que o condemnar.io obti
ver a reut!a sur-ficiente :\.sua sui.J~btenein. ; e 
~suspensa , no caso de apre:;cu r.ar clle fiudor 
-iJoueo. . • 

A. senteuc.'l , que j ulgar qnebradn. a fia.nça. 
·manol:trá execn tar a con<!crnnaç:"io suspeus. .. . 

Art . :~;( •. And~r rneodi!;'"ndo : 
I. Sendo incapaz de t i·aba.l h ar, em loc-ar 

-onde exista e~tabelecimcnto P<•r<\ o~ m~u-
-digos, OH havendo pessoa que se o!Tere~.a 
.a- sustP-ntal-~:; ; · 

U. Sendo t\pto para o tr:1ba lho, aitld~ oue 
.no logar nüo exista estabelecimento d'e5se 
genero; 

li. Sendo in,·a.!ido na realidaue. rn;1S em 
,grupo de tr~s ou mais re~:;ons , unia ''ez que 
.nilo sejilm estus pa rente$, c~g-a.s ou aleija.ths; 
. Pen:1. - correcr;.üo e::1 colonia penal por 

·lO a. 30 dh;s. 
Paragt-.tplto unico. A contravenç:"io não 

· --deix:;,ni. de exist ir pelf) facto tlo imli>idno 
J?lendigar com o p~etexto de prestar Silrvico 

-a pe<soa :1. qnem t1v~r procumt.lo, ou de veu
·dar-lhr: qn:!l ,1ll<H' COUS..'l. . 

Art. 377 • .tl!en<lig-a.r fingindo enfermldade, 
. simutaudo moti\·o par:t a comrniser<~çii.o, on 

·:us~nao de n~o<lo in:;ol•'nte ou vcxatorio : 
Pen:1.- cot-recção em co!oui<1. penal por 20 

.a GO dias, e por dou~ :\ seis mczes no caso d~ 

.primeira reincidc ucia. 
At·t. 378. Na sega· a, h\ rcincidenci:t da men· 

-rlicidade, prevista, nos dons artigos antece-
-dente;;: 

Pena - correcção em colonia ·penal po1• um 
.a t res annos para o~ vi\lic.Io:;, e recolhimento 
for{::ldo a hosp!cio, asylo on estabelecimento 

· apropriado. si o contr.wentor fol' invalido· . . 
Si o coutmventor for estrang·eiro, seril de-

,;portadc. . 
Art. _379 . Os menores vau ios ou mencligos, 

que estiverem no c~tSO de ser collocuúó:; nas 
·-colo aias pea:t.es, ahi poderão ser cousermtlos 
até a edadG de 21 annos. 

Art . 380. Consentir qne umu. pessoa menor 
de 14 annos sujeita, a seu poder , ou confiada 
. ã sua gu;wda ou ;.·igilancia , ande a m~ndigar, 
<Ju que outr.os a. e mpreguem neste rn1ster: 

Pena- prisão eom t raba.iho por 20 a 60 
-dias, e multa de 50$ a 150$ ; sentlo a prisão 
.pelo dobro na reincidencla. 

CA PITULO VI 

CAPOEIRAGE~ 

Art. 3SI. Fazer em rua ou p1·aça, ou em 
lo~:tl' accessh·cl ao publico, exercicios de 
agil idade 3 destreza corporal, conhe<'-idos pelo 
nome de capoeh·a:;em ; andar em correrias, 
com ;lrma ou out1·o iostt-umeuto C..'l.Jl<l.Z de 
protlnzir qnalqner lesão pessoa!, provocando 
t11multo ou uesordem, ameaçt\ndo i!ldi,·iduo 
certo ou incet•to, ou incutiodo temor de 
:tl!!'nm mal: 

'f.>ena.- correcção em colooia penal por tres 
a nove mezes. 

~·al'<lgrDpht> unico. Constitue circumst.~.nci:,t 
ag-;;ra Y<lllle o f<\.Cto de 11erteucer o capoem1. a 
alguma banda. ou malt.t . 

A os cile lcs ou C<lOeças \lest~ i m [o r-se-ha a 
pen:J. em dobro. 

Ar t. 3S2. No cnso de reincitlencia: 
f'en<l- prisão com trabalho po1· um a. tres 

ao nos. 
Si o contrnventor f,lr estranR'eil'ó será de-

portado, depois \le cumprid;l. e:iSa peoa. . . 
Si nos exercícios de C<\poeir<1g-em, o culpado 

perpe trar homicídio, )Waticar nl~uma lesão 
pessoal , ultraj;tr o pu<lor publh~o ou parti
cular, verturbll.r a ordem, a tmuqniliJade ou 
~egnra.nça publicas. ou fcr encout rad.o com 
:wmas , incorrerá. cumulativamente em todas 
as penas comwinadas para t a e;; crimes. 

TITULO II 

DAS CO:NTRAVEl'\ÇÕES RELATIV.-\S Á IKCO• 
LU lliDADE PUBLIC,t 

CAPI'füLO .I 

FADrtlCO DE ~U .. 'rER.!AS EXPLOSl\'AS, E ARllAS 
E UtiO DE;:T.'\~ 

Art. 383. Fo.bric:tr, expõr ú venda, ou 
vender, sem licença. do. autoridade compe
ten te, arm:~. o.!l'ensiv:J., polvorn., ou qualquer 
outra materia ex plosiva: · 

Pena -multa. de 300$ a. 1:000$000 • 
Ar t. 384 . Usar de arma oft'easiva, -pro

llibida pela autoridade competente; 
Permittil• ou consentir a menor de 14 auuos, 

ou pessoa. sem discernimento, o porte de armas: 
prohibidas: 
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Conduzir, f:tzet• cond"uzir ou tt•ansporta.r· Paragrapho unico. Ao medico ou cirurgião 
· polvoraou qualguer outra ma.teria. explosiva, que, sem desi::rnio criminoso, p~L~~:>a.r atte:;tado 

· sem as necessarnts precauções: · de obtto de iul'!ivtduo. qne depois se reconheca 
Peua- mubt de 50$ a ~00$000. estnr vivo, sera imposta a. multa de 100.$ a 
Art. 385:. O~ incur~o~ nos artigos :\ntece- 300$000 . 

dentes que J:l h verem stdo conrlemua.c.los por, Art. :~89. Probnar cad:w!lr, antes ou de
crime coutr·<1 a pessoa, 011 contra a propt·i~- país de lnhumado; violar ou conspurca.r· sepul
dade com violeucia, ~otrrerão nh~m U(l. multt\ tur-a : 
a pena de .Pl'isiio com trabalho por doLLS a. s~i:S Pena -prisão com trabalho por 2 a 6 
a.unos. ··:.. - me?.es. 

Art. 390. Abandonar cada ver ao qual cum
pra-lhe dat• sepultura: 

F.\Cl'OS CO~'TIU.IUOS .\. SEGUR.ANÇA GElUL 

Art. 386. Conservm· solto, ou guR.rLiado 
sem cautella, auirnallJrm·io, perigoso 0 11 sus
peito ole ltydrophobia; deixe r, neste ultimo 
caso, de dar aviso á. autoridade competente ; 

1. Deixar v:\~:lr lou<:o entregue á sua. 
guarda, ou, qu:tndo ev,,dido do seu p<~del', 
não avisar a .mtol'idade para f<Lzel-o r&
colher; 

. ll. Receber em c~s:\ po.rticuhr, sem aviso 
prévio <l autoridade ou sem autorização lega l, 
:Pessoa aiTectada dl3 alien:1çflo mental ; 

lll- Deix:1r, sendo medico ou cirurgião, de 
denunciar á autorid<lde competente a exis
tencia de molestia iufeccio~n.; 

IV. CoUoC:!r em janelia, ~c:\d:l, Ynrnnda, 
cima.lha, tecto ou tert·açG,· sem as precau
çoes necesEarias, objecto qne, callindo, possa 
ofi'eorlel' C•ll en.~ovt'llh,,r os tr:tnseunte~ : 

Peoa- multa de 20$ a G0$000. 

CAPITULO lU 

FACTO:S CO;:>,"TP.A A TRAXQUH.LlDAD& PUBLICA E 
PP.IV,'I.DA 

.Art. 387. Perturbttr a tr11nquillidaue pu
blica por meio de assuadn, vai:~. ou nrruaç;~ ; 

•. · Dar aviso fi~lso de incendio ; 
Exçôrah;-uemá mora, zombaria. ou ri1iculo, 

em t hea.tT·o. rna on qn:\lquP.r log::tr publico: 
Pena - multa de :30$ tt 00$000. 

TlTUL:)Ili 

DAS CO::\TRAVENÇÕES RELATIVAS Á 
:1-IOR..I.L PUDLIC.-1. 

CAPITULO 1 

DOS llORTOS E PROFA.N'AÇÃO DOS TU~IULOS 

Art. 388. IolJUmar cauaver em contra
venção · dos regulamentos sanitarios. ou ex
humal-o sem a. oecess::~ria autori7.:lç;.i.o, trans
portando-o ou n5.o para fóra do cemiterío. 

Pena- multa de 200$ a 60~000. . 

Pcn1.1.- mn\tn d~ lOO$ a S00$000. 
Art. 391. Dei:l:ar de commuuico\r ü n.utori

dade a perm11.nencia de ~d<n·er insepulto : 
· Pena -multa de 30$ a 90$000. 

CAPITULO 11 

ACTOS CO~TR.ARIOS Á DECEXC!A. Pfi !lLIC.\ 

Art. 392. O:!l"enrler a moral publica em. 
pa.pel impresso, líthogr<1phado ou ~ravado, 
Otl em estampa e pintura que se exponlHI ao 
publico, ou ú. veuth: 

Peu(l. -multa de 100$ a 500$, e :perda d~ 
cstnmp::;, gravur;t ou pintura appl'elteudidas; 
e, m1. (,llta. destas, mult•t egual <lO respectivo 
v~~. . 

Art. 393. 1\IostJoar-se ulguem publlcameote 
em estado rle nude7., ou otrender a mora.l e 
os bon:. co~tumes. por meio de C.'\nto, pah\
vm, gesto, altitude, ou de outro modo qual
C:Ller: 

Pl.ln<\- pr:são com trobalho por 10 a. 30 
dias. 

CAPFI'ULO lli 

tnaiOS 

Art. S~H . Embria~a.I'-Sil de modo ::t incom
modur ou escllnàaliza!' o pul:tlico : 

Pena. - pri:;ão com tral:tulho por 10 a 3() 
dias. 

Art . 395. Fornecer, em Jog~r frequcnt:td() 
velo publico, bebidt~ ã.lgaem, com o fim de 
embriaga l-o ou aug1nentar-lhe a emllringuez: 

Pena - prisão com trabalho por 10 a ,SO· 
dias. · .. 

Para.gra.pho uni co. Si o facto for prnti!:ndo 
contra. pessoa. menor de quatorze annos, 011 
que manifestamente o e achar em estado anor
mal, por fraque?.U ou alteroçüo mental : 

Pena. - prisão com tl".lbalho · por 20 a 60. 
di.ns. · · 
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o dinheiro e :1. cousã serão app-rellendido 1

1 
c depositados, afim de :;ereru entregues a 
quem ror de direito. · 

LIVRO lli 

DlSPO~IÇÕES FL\'AES 

Art. 41 :?.. I1a verá lagar a acçli.o penal : 

Pai".\ g"rapho unico . lnecrrerá n:\. mesma l 
peua aquelle que foi" sorpr•ehendido n~ posse\ 
de chave alter;ld:.t ou Calsiticadtt, ou de iu-

1 strument{l proprio par:l. abrir ou t rü.ncar feell~-! 
dura rle que não justirlque o dastlno legt- § l :• Por queix:J. da parte of!'endida, ou de 
timo e actua.l. I quern tiver o !lir~itu de repre.sental-n. 

Si este r:,cto succeder <i. noite, a pr isão será § z. • Per tlenuneia do ministerio puulico 
por 2 a. 6 meze$. . · em to•los os crimes e eontr-J.>ençVes. 

Art. 408. Rt>eeiJer. ~m 1'renat?~ute asse- Ex.ceptuam-~e: 
gur:1r-se •'e sn:• provemenc1a leg1turm, effi . . _ . . 
pa~~ltnento, penhOl', OU p:u-a g'Ullt·dar, Cuu~a ! ._ Ü~ Cl'll'l'leS tlO damno, lláO tendo llavtdo 
que, por sua quatida.de ou pela coodiç:'lo .~r. prtsao em 11ag:·i\nte, 
pesso;t quC! :J. otrereceu, ou_pelo preço_ pe•hnc. li. Q.; crbles <h difrant:l.Cão e injuria. 
ou ucceito, parecer provemente tle cr1me: Hl. Q; crimes tl~ 'Violenr;in. ca t•nal. olT<!DSas 

Pena - multo. de 50$ a 150'1. '~lem ;de ao pudor e mpto, ::;:~.lvo si n. oJT~ndilla for 
prisão com tralJ~llho pOl' 20 :\ 60 ~u\~, Sl o mbet·a~·el · e peJir a illtervenção do mi~ 
contt·àventor est1ver na;; coudrçOes !Odic~vtns nL;;terio pu'ulico, si fvr n.syloda em algum 
no nrtigo a ntt!~rlente. . . estal>elecimeuto de caridade, ou si o crime 

Parugrapho Jlllíco. Em to(\~ Cl\~O . o 1ndt- for eomrnetlido com iLbuso do l:k'\ti·io po.ter, 
ci:vlo lie:•rit isl!nto da pem1, SI p t·rl\-;.u· n pro ou da •llllol'iundc de tutor, curador ou prc
venicnc·a legitirnn do dinheiro ou d:~. cou~t ceptor. 

CAPITULO li 
IV. Os ct·irr.es mencionados nos :~rts. !i. 

162, !iO, 171, 299 (1" pa;·ta), 313 ( t• parte) 
()mmc\o a. :paciente for coujnge, 333 (1• purte), 

CO:STP..A.YF.~ÇÕES COJ'CEP..NF.NT:ES -~S CASAS DE e 334. 
~)lPRESTl)lO $OBI'!.E l'EXHOR. . § 3.• EJ.·-officio, quanJo a. denuncia. não 

> tiver ~ido dai.la no prazo da le1 . . 
:\l't. 40Q. Estabelecer casa. dP.'_téillpl'eotimo 

sobre penhor sem autorizaçii.o legal ou, tendo Art. 4.13. A fiança não será conce<lida nos 
obtido csw nã.o oLservar ,,5 pt·e>crípt,:Ves rht ct•imes, <:nj o ma:dmo da pena fOl' de quatro 
Lei e dos r~u-ulamentos iwerca dns op.:t açõe:s :umcs ale p risão cem tt•:t balho. 
do lt\l comr7Jercio: Art. 414. E;;te c.odigo entrará em v igor, 

Pen:~ - mul ta de 500$·:.1. 2:000$, sem pre- em toclo o territorio do Brazil, t res m~zes 
j uizo tlas outr<\ :> em que incorrer. rlepob tle pnl!l.icado pelo Dia rio O.ff1citJ!. d:t 

N" réincidencb, sera. anuexada a pena de Republic•t. 
:prisã.o com trabalho pm·dous <Uei:> mezes . Art. 415. Ficam ~·e\·ogadas :-.s disposiçi5as 

CAPiTULO lil . 

COliUP.RC!O ll.(,IClTO DE Cl~AVES, E ,\EJERTCIU 
ILL!C!'l'A DE FECllADvlt:\S 

Art. 410. Vender ou confiar ga.züa a quem 
quet· oue sejn, ou fabricar <;_luwe de qualquer 
e:;pecié sobt·e fôrmas J.le cern,_ ou de out_ro 
tvpo ou modelo, para quem nao for proprl~
t;trio do logar on o\1jecto a que ella .se destl
nur, ou seu representante couhecJdo como 
tal: 

Pená - prisão com tl':tballlo por um a tres 
mezes. d'd d Art. -111. Abrir feelladur:\ s. p~ 1 o e 
nlguem, sem previame?te ~ssegurar-se de 
qne tt•a.t:~. co:n o prop~teta.rto do lo~~r. ou 
objecto que se guer u'bnr, ou com o le0 1llmo 
representante d·elle: 

Pena. ;_ prisão com trabalho por 10 ~ 30 
dirts. 

em contr:u·io. 
Sah cl:J.s commissões à.:J. Cttnhll'O. dos Oilpu

t!'ldos, 10 clt! novemhro de 1896.- A.. _.lfittQiz, · 
p1'esidente. - .-l.?·thm· 01·lando .- Pa.ra.nhos 
afonttru:g;•l) . - TheotOYIÍO de Br-ito: - Poncc de 
Leort. - V a;; de Mell_o.-:; Galàmo f-'•í·eto. 
- Trindade com re::h•tcça.o ao art. ~6. em 
relação ã. dis3oluçãc do ~inculo conjug:l.l como 
effei to da condemna.ção. - Olivc'ÍJ·a J3raqa, 
com a. mesma restric.ção . 

Vem á :Mesa a seguinte 

DECLAR.A.ÇÃO 

Declt~.ro ter votado contt'3. n. emenda ao 
art. 2• que mandava ~bmr 40 •; . em ouro 
dos di\'eitos de imp01•tacao. 

Salt~. das sessões, 10 de noveml>ro de 1$96. 
-Rodolpho _4,bralt, 
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Yae n. imprimir o seguint e 

PAR.ECER 

N. S5-189ô 

.Jv.laa Hada !>a cer g1uf rl.:(IJ;·il· no 1·equerimentt.< 
e~n 'JIIC o Dr .• 4.ffunso Lopes Jlacl!C1du, majr.1· 
mcrlicc de 3• clxl.<•'e (lt; .>et·ci!:o saailario do 
e.:r.e1·cito e profe$so;· da -1• at~ln du 2• a:~rw 
do C!~rso preparllfo;-io da Escclu Zl! iliiM 
clcslt! ('api.tal , ;·ecl~<1lU! O· )'.rt [f<tlllCil :o d.os 1le;t· 
cimento~ tleste tdtiMo ioga.·, desc7e a me.::: de 
Jaaeiro de 1895 

O Ss·. PJ..•e!i>idente-Xiio h:~.vendo 
nada mais a t raw.r, designo para amanhã a 
:;egulute ordem.oo dia : . 

Votação das seguintes mat erias: 
Contiuu:~.('lí<>'Cla do ]Jarecer n. 1:25 ·D, de. 

1896, !!Obre as emendas offerecirlas na 3• dis
cu~~ii.o do pr ejecto n. 125 B, que orça. a re
cl!ita ~rera.l da. 1tepu llllca., para o exe1•ciclo de 
189i (uiscus.;ão unica) ; 

D:> pt·ojecto n. !40 J. de 1 ~9$, re
dacÇ;i.o pa.r-J. nova. t'.iscus.são tlo a.Uditi v o des· 
t.tcado do pro_jecco D . 140 C. d~:s•e anno, des
pe7.a. do ~•lini~ter-io •1a. Indu~tría, Via cão e 
Ob:·as Public:\s pax·a o exerc<oio de 1897, au· 
torisando o governo a. <1t':qu irir, por \)t eço 
nilo execdente ao ()Usto. ~1. Estrnd~ de Ferro 

. A Com missão de Fnen&l. e Industrla tomou i\lelhoram~ntos do B1·azil~ · 
conbecimenw àa petição em que o Dr. Af:. Do projecto n. 169 A,rle 1896. autorisando 
foni!O Lopes Machado. mo.jor medico .lie 3• o go,erno a abrir os creditas neces:;arios par~ 
classe tl o serviÇo sanital'io do exercito e pro- dat· e:xecuçã.o n. lei que organisou o Tribunal 
1'essor da 4• au la. do 2" a.nno do curso -prepa.- de Cont:\s (t.• 1Hscus-;ão); 
1•atorio da. Escola. M:lita.r desta Co.pita.l. re- Do projecto n. 105 E. de 1890, emenda do. · 
clama o P!lgamenio dos vencim~nt~ u~te St>no.do ao prt>jecto n . lO.'i D. deste anno, fi. 
ultimo log:1.r, desde o mez lto J :lUW'O d~ xando a. despeza do Minísterio <lo. Marinha 
189:5. p:..ra o exercício de 1897 (discussão unica.); 

A' commissiío, porem, parece que nada ha. D.> l>l'O.jecto n . !)3 F, de 1S9ü, eme::tda~ do. 
Senado «D projecto. deste anno. fixauuo a 

que !loferir. despezu. do Ministerio da Guerra parao exer-
Elfecti>amente. O pdicionario fond:J. sua cicio de 1897. as quaes fo1•,tm m~ntidas por 

-petiç:ii-.'1 no art. 1" tlc. lei~ - 44 23· deZ de C..ous terr;o~ de votos do.quelle ramo do Con
junho de JS92. E. sendo a SSli_Tl. nao se co~· gresso Nitcional (discussão uuica); 
prche;?•le IJUe o ·cn!lgre~o ::-.•ac1onal tenh:~. oe Do prDjccto n. 113, de 1890, :l.Utorisando 
in tervJr na. especw; po1s. do con~r;ll'IO. elle 0 got·eroo a :tbrir o credito necessa.rlo para. 
in:;.ugm:aria o estranho systema de f:J.Zer pnga.rnonto do.s honorario:;; do cabo de 'I'Olun
uma let nov:1.. c;l.da "t"eZ que houvcss~ a tal·ios t:la patri•~ Manoel .Marinho da. Rocha., 
oppor r.unil.lade ÍJ.e applic;u·-se um3 lei j~ exis· desde 1873 o, IS\?,1. relevada a prescl'ipção 
tente . em qtk incorreu (2·' discussão)_; 

Semelhante or:~oti~a. entreto.nto, sol1re set· Do projec t:) n. 50 A, Lte lS Di'j, r.oacedendo 
absurda.~tttcnú.torbt contt•n. o~ pl'incipio; t'un- aos runccionill·io3 pu'blicos José ~(arcos Iogtez 
d<Lmeutu.e.s dl:l nossa. or~:~ llÍ$aç~ão politka, de souzu. c :S;tmuel .To.-é Perelr(J. uas Ne•·es 
peL·turbaudo o e:tet·cicio <los poderes publi- autot·isa.dio p:>..m. fun(l:\rem na Capital Fe· 
co~. in.dependente~. posto que harmonicos deral utn banco denominado «B;lnCO Auxiliar 

· cu~r~> st. dos Set·vithlres fia. X<t<:iin», cujos esta.tutos 
Por virtude ueUa te;·ia.no:; nad;t. me1~os do se~ão re·Yuhul.os lJe!a lai vigeute Jn.s socieda

que um:~. seric intt.;rmina,:et ~e dtspo>Jr;õe:s, · des an~urma$, e dá out1·n.~ pt·ovidenei:l.s. 
:i. medíd<~. que o;; casos ~wttcuh~res f?S~ern cotn pareceres das Commissõc~ de Consti
sur;;lndo; e tod:J.S ell;~s umc:u_neme scrn_m.rn t uiç:í.o, Legislação e .J ust iça e de Fazeni a e 
;pa:ra demonstr:l.t' :~. d~snecesstdat!e d :1. dtspo-- !ndustrins (2" dlscussâoi ; 
siçito gencrica. ptime•ramente a.dopt.Wa. _ Do lll'O.\ecto a. 119. de l S96, ·concedendo 

Tamanho. cxtravaganc1a, tod~via.. UtlO se ise 11ção dos direitos de importação e es:pedi
compadece com as_ n'?r!lH•S de um governo ente p:tra to.tos os machinísmos. a.pparelhos, 
modelado por Co!lstttUIÇu.o, como a nossa de canos de Jerro e rna.is materiaes (lestinados 
~4 ue Cevereiro. . . . a~ obras d:~. Companhia flas Aguas de S. Luiz 

. A' -vista. do expos~, _o pettmonarto d~Ye do .Ma.ra.nhã.o 1::• discus!>iio) ; 
recorrer a quem de d1retêo cabe prontluctar continuação un. di-;cussão unica. do pro· 
sobre a. bypothese em questü.o . jeeto n. 175. de l89ô, pt•orogan,lo a. at~tual 

Sala das commissões, 5 de novembro de "sessão legislativo. a.te o dia 30 de novembro 
1896. - Mi[111el Pen1ambtc~, presidente.- co~ren_te (do_ Senado) _; _ 
A. 1\Iilffln, retat.or .-Almcula Gome.~ .- Ilde- .3" tliscussa.o do prOJee:to n . _31 B, de 1_596, 
[onso Lima. - D. Liuw.- Lt~i.::: .-1dolpl<o.- redacção p:~.ra. 3 ' dn>e~ssao do prOJec~o 
lila1·tias Junio;·. n. 3i A, deste anno, que 1hspeo:>o. a.urqueaçuo· 
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aos navios á. vela. ou a vapor, que dema.nd<l
rem os portos ua.bilitados da. Republica com 
carrega~nto total das ma.t.erin.s i ndicadas 
no art . 400 d:l. Now. eo,~solit.laçlío da.~ leis elas 
Al(<mdcf}aS : 

3• di~cussão do projecto n. 138. de l 89G, 
autorisa.ndo o governo a reorganisa.r a Es
eola. Naval , lazendo no respe;;ti vo regula
ment o as :J.lterações que a este vão a.nnexas; 

3• di~cussã:o (lo projecto n. 113, de 1896, 
autor'isan~.o o Poder Executivo a pagar ao 
tenente rerurma.do do exercito Jo~é Severo 
Fialho o soldo de su:1, refllrma desde a data 

.em que deixou de recebel-o; 

2' uiscussão do projecto o . 24, de 1896 auto-
risando o g-ove•mo a manda.r p:1gar pela' verba. 
-Exer~i~ios findos- ao 3·• escripbrario da 
Repart1çao GerM <los Correios Josê Fr(lncisco 
Rodrigues os vencimentos que deixou de 
perceber de 20 de agosto de li:i94 a 2S de junho· 
C.e 1895. 

Le>an ta.se a s~sã.o ás .5 horas da tarde. 

147' SESSÃO E~( 11 DE NQ'I'g)!J3RO DE 189(j 

P1·esidencia dos Srs . Artl.ur Rios (presidente), 
Clw.!Jt!..S L •Jbato (1• 'Dice-vrcsidcme) e 1b·thttr 
Rias (presideate) 

1" discu~sü.o do projeeto n, 28~A. de ISO;;, 
U.etermlnando que fiquem a.ddidos a.o mt\gis
terio do CoHegio Militar . com o~ vencimentos 
que :pcrcobiatn, os professoras cathedraticos 
nomeadO.$ ou elevados a. essa categoria. por 
decretos de :~o de setemb1·o de 1894, com voto Ao meio-dia e 30 minutos. proce:i.e-se á 
em seplro.do; . chama<1a ã qual responde•n os Srs. Ar·thur· 

1' discussüo do \)rojecto n. 165 A, de 1 S9-~. Rios. Lins ,!e Va.sconcello~. Coelho Lisboa., 
autor isando o go,..erno a. abt'ir os nt>cessnrios Tava:•es de Lyra, Alenc:<r Guimarães. Ga
creditos para. occorrer ao pagamento das des- hriel Salgad,l, AUgl!sto MonteneórO, Bt'icio
pezas feitas, na Ca.pit:l.l Federal, com os fu- Filho, Hollanda de Lima., Vi,..eiros, Luiz Do-· 
nerae.s do ma.estro Carlos Gomes; mingues. Atrsio rle Ab•·eu, Nngueir-J. P:ua: 

I" discussã-o do projecto n. 74, de 1896. nngu:i., Frederic~ Borge$, Thomaz e:.val
antorisan1Jo o governo a concedel' uo cidadão ca.nti, lldei'onso Lima, Joü.o Lopes. Helvecio· 
iilberto Cysneiro, pelo prazo de ~5 a.nno~ . Monte, Augusto Severo. Perlt·o V<:lbo. Silva. 
permi$SÜ:O . para esta.belecer no pnr ta do Rio M:J.r iz, Trindaue, Pereirn. de Lyra, Gaspar 
de Janeiro depositas !luctuantes úe ce.n-ão de Dru mmontl. Coelho · Cint.ra, Barbosa Lima,. 
pedra.. sob as condiÇões que est.abeleca; Hereulano B!ln•leira.. ::\li:.ruel Pernambuco .. 

Continuo.çiío da 2" discu~são do projtl<:to CM!os Jorge. Ar:~u,jo G~. Rocha C.'\va.l· 
n. 1'12, de 1896. ::mtori~:mdo o l!O\-erno :.1 eanti. i.\icnczcs P t•ndo. G-ouveia. Lim:1., S;tntos 
reorg<misar (li versos est:~lJelccimentos milita- Parcira, ~mton. Pl'ancisco Sod;·t\, Tost:•. Ma.· 
res de ensino, com o v,,to em separado d" nocl C;1et.ano. Pau!n. Guimar:ic<. Vergne de· 
Sr . Thomaz Ca.V"n.lcanti (art. 4 ' e seguitlt~s): Abt·ea, Tolentino rlos Santos, P;mmhos Mon-· 

Discusâi.o unica. do parecer n . 62, ~~e JS9t1: tenegt'!), Snrze,lt:llo Corre:~., Fr:~.nça Carva
opinando q•<e ao PmJ.er Executi;-o incumbe lho. O;;c:u· Golior, Belisario de Sou-.a, Erico· 
ajuiz..<t!' riu di:•eito que assiste ao llacha.t•el Hen- CJclh..,, Silvn · Castl·o, Nilo Peçanh:~.. :\~OS· 
r ique Mt\l'tins, sub·sccret;~rio da.. Faculdu.th t inho Viria!. .Julio S:luto~. Pot•ciuncuht, M:.w
tle Direlto do R~cife, quo -pede o pagamento riuk, Altn<1 ido. Gmm·s. Campol ina, Lima. DÜ
da gr,~titicaeii.o que dci:cou de receller. ~ soli- arte. Cilrvalllo :IIourão. Chil~ · Lobato, .João
cimr o neccssn.rio credito, si fut' c1~o tli::so; Penit\o, Luiz Detsi, F~rra:z. .Junior, Fortes 

Discussilo uniea elo projecto n. l 5Z A, de JLHitfiteiru., F:mci , c:> Veiga, Alvaro Botelhor. 
1396. c:lnc~dendoseis mezes de Uc:mç:1., com Oct:tvia.no uo Bt·it.1, Cupertlno de Siqueira,. 
or denado, a :l Dr. Fernanll.O Lui1. O;::ot·:o, mi- Rouolpl:(\ Abreu. Artlmr Torres, Ptu':l.iso_C:l.· 
nistro do Supremo Tribun~.l Feueral: · valtJ.ntt, Carlos dàS Cha.:.,'a.S, LamtLrtme. 

. _ . . ~ Cost..1. !.\ia.cllado. Luiz Fla.quer, C:t...oemiro d3. 
D1~ussao nntca. do pl'OJecto n. 168. de !tiO~ • . R:>clln., Dominguc~ de C:l.stro, Co;ra Junior, 

au~or1sando o qove,rno a. conceil.e1· M Dr, .. l~l · Gust:l.vo Godoy, ?~foreira da Si lva, Edmundo 
!ano Soat•es. o.e bouve1a, lenta de __ c,unc.:t rla. Fonseca.. Paulinp Cm·lo.3, Cezario ~lotta. 
-?,J.lhta.lmolo~tca d11 Faculdade. de MediCma tlo Francisco Gliccrio, ·oyidio Ab:'antes, Urb:Lno 
1>:10 de .Janetro. um anno de llcer:ça. sem ven· dG Gouveio., Xavim· do Valle, Luiz Adotpllo,. 
ctme!ltoõ, para. trotal' de sua saude, onde lhe C.1.ra.ccio!o, L:tmcnha. Lin.s, Almeid~ Ton•es, 
r.on~1er ; _ . . " Pn.ula R:tmos, Francisco Tolent.ino. Emílio· 
D!s~USS>I.O umca do proJecto n. 164, de 189:•, Blurn, Pereir"~ da. Cost::J., Pi nto da. Roc:h<t, 

auto~·1sa.ntl.o o govet·n~ :.1. conceder 1.1:m .<~.nno Vespasia.no de Albuquerque, Pettro Moacyr e
de hce.nça., sem venctmeuto~. a F~hppe dei Ca.ssiano do Nascimento. 
Vasconcellos Duarte, 4" e.smptUl'ano da Al- -
fandega. do i\laranhão, pam trats1• de seus in- Abre-se :1. sessao . · 
. teresses particulares; · . E' IiL~ J. c post..1. em üiscuss.<i.o a a.cb . 
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O Sr. Bll."icio Filho- Sr. presiden- Cópia.-Sr. Dr-.--Manaet Victor·ino Pereim, 
te, a JH'oposi"to das emendas apresentadas em _Vice-Presidente da_Republica. 
3" discussão ao Orçamento da Receita., eu vejo Tcn,Jo necessldo.de do guardar repouso du-
o seguinte no Diarir, do Con!J;·esso de hoje: rante o.lgum tempo para 0 restabelecimento 

«E' post~~.a votos e ~.pprovaé!a a seguinte de minha saude. contcmne ]Jrescripç5o me
emenda do Sr. Scrzedello Corrêa:- No§ 2", dica, o 11ão Jlor'endopor este motí>o occupar-
do at"t. diga-se: Insiituto V:1.ccínic:~ rlo Rio I me com os negocias publicas emquanto per
de Janefro l6:Doo:;;,rostítuto ~isto~ic~ l4:00úS, durar e~se imped_il!lento. tenho a ho~ra. de 
e accrescente-se:- Acaf',enull. Nactonal de passar-vos o exercJcJo (10 cargo de Pres1dente 
Medicina 4:000.S000.» da Republica. 

VE'jo mais: Capital FederaL 10 de llO'vernbro r1e 1896.-
«E" tambem approvaua a seguinte sub- Pnulen_tc J. de_Jlorae• Barros, President~ da 

emen<la da Commissiio de Orçu.mento: _ A Republlca.. Esta conforme.-C. B. llloJ1tetr'o. 
commissi(o,po~·em. propõe que em vez do los
tit.uto Vaccinico 16.:000$, uig;:o-se: InstitUtO 
Pastem· S: 000.$000 . ~' 

Do modo por que l-oto aqui està ha uma 
certa coufu~ã.o, podeur.o dep!"'~lleuder-se que 
a Yerba de 18 :OOOS destinada ao ln~tituto 
Vaccínico foi àimiuúifh po.t·o, 16:0008; entre
tanto. e\t me lemln·o bem de que V. Ex., por 
<)cc-o.siii.o de por em ..-ocação a emend& tlo Sr. 
Se:rze:d.dto, <'.eclarou: 

«E' p •sta a. Yoto~ a emenél.:t do S1•. Serze
dello,'sah·o a sub-emend;, da commissão.» 

Peço, pois, a V. Ex. que fa.ça. constar da. 
acta o que se passou a l'('Speito dest e assum
:pt(), para que não se po5sa depreheuuer que 
a referida 'erba de 18:0008. destinada ao 
Instituto Vaccidco, !oi dlmiuuida para. 
lô:000$000. 

E' e~ta a reclamél!,'ão que ünha. a fazer. 

O §;r. Pt•nsidente- A l'echma.çib 
do nobre .-leput:ulo sel'i 3.üenl!ida,, tanto mais 
quanto a .1-Ies:'l. declar-ou que a. emenda tinha 
sido :~ppro'l"ada coal a sub-ctnell<iJ.. 

E isto mesmo e;;t{l. d~ accortlo com as · nüfu.s. 

Em seguida ê ~IJ?I'o>a•la n :teta da sessão 
anteced~nte. 

O St~. 1·' SECRET.\UIO procede :i.leitura. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Sr. Pres1dente d3. Cam:Lra ii.os Deput~vlos. 
-Tenho a honra de le,ar ao vosso conheci
mento que, ern v!s~a da commuoicação que 
me foi dir·igída pelo Sr .. Dr. Pl·udente José 
de i\fora.es Barros nos termos da mensagem in
clU8:J. , iiOb co].)ia. assumi nesta data interina
mente o exercicio do c-argo oe Presidente rla 
Republica.. 

O S.-·. Luiz Domin;oues lem
bJ·a que antc-llontem leu á. Camãra um tele
gr(Lmm3. do Dr. Benedicto Leite conte.>tando o 
cerco da 7• secção ele\toral da Capiltl.l ilo Ma· 

-ranl1ão. r2!'er·ido em um teleg-l'l\mma ano
nymo expedlilo ao D1•. ~\<tri'io Reis e publi
cailo no O Pai;; do din. O deste mez. 

Hontem. porem, na ausencia do m·adol', e a 
11ltim::-. hor:1 da ses~ão, o seu Hlustre collega 
Dr. Christino Cru~ hm em resposta outro te· 
legmmma. e esse assígu\tdo, confirm<J.ndo o 
íaclo contest:.•do, 

P:wJ. jiJStificar a su<1 presença na tribuna, 
allegou S _Ex. haver o orador trazido para 
a _tribuna uma questiio ele eleição municipal 
na Cnpita.1 do Estado que anJbos represet1trun. 

N~.o se tra.t.'t.· tlh o or3.dor, de um tacto 
que interesse a· um município ou a um Es· 
tado sómente, e sim de iutere~se para. iodo o 
p:1íz ; por 1sso que todo o p3-iz é in~eressado em que em to,Jos os Esb·los e ain·h na mais 
obscura.locaEdade. se.i:tm respeita•lll.s e go.
r:\Utht~.s a liberdade do Yoto e a vert~ude ctas 
m•nas. í Apoiados; liwito ucm.j · 

Entende o or;Jrlor que ao Congresso Nacio· 
no.l interessa. sempre utnu quc-st.ii.l) que en· 
tende com a liberdade do voto. pois que so
bre clJa. se fundam as instituí(;.ões Mmocm
tir·as. (M•4iLo b~m.} 

N;'ífJ compt•ellende o 11mdor Republica., não 
comprellenU.c Democl'acia qu<tndo M m·nas 
sii.o cercadas pela. torça pllblica e o voto do 
eleitor extOJ·quido pela víolencia, seja em 
uma elciQão redel'al, seja em uma eleí~íco mu-
nicipal. (A.p~ilulos.) · . 

E compenetrado disso, compenetrado de 
que a.o Congresso Nacional interess11. a apu
ração de um facto attcntntorio da liberdade 
do voto, seja embora occorrido em uma elei· 
çi:to municipal, o or:.tdOl' J.lede licenç,a ã. Ca
mara. para fazer ainda hoje algumas comi
del·ações a respeito. 

O telegramma.lido bontem pelo Dr. Chris
tíno Cruz c concebido no$ seguintes termos: 

Capitat Federal. lO de novembro de 1S9ô. 
-:Ofanoel Víc~or·ino P"·ci<·a.. Vice-Presidente 
da Republica..-Inteira(la.. 

« Maranhão. lO de· novembro de 1896. -
Deputados Costa Rodrigues e Chrislino Cl·uz.· 
- C\1nfirmamos t.elegramma a.hi publicõl.do 
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~ando ~otlcia. for~ ca.v&l!lJ.ría. c íilfa.nt:!.t•ia \ Os demais sianatarios sã.o ~m maioria 
Jrom~·~t<:~'õ"'s ~e.ti rna s~cç:~o. occ~sião elt:i(.:ões of!li:iaes de altas ep.."l.terltes. um' coronel, · mat~ 
muUJI.:tpaes . . Dtrector1o republicano - flr. ! um coronel, mais um ienente-cot•onele ainda 
:illanoet Jct S1lt·a SanUnluA· - Dr . .1g1·ipino l mais outro icnente-coronol. e não é dccento 
A;;~;ed~ .. - Or. k1tm!o Bapt islr~ J!.: rle Go- que gente as~im tiio aga.loada, esteja. 11 
clvo~.- .Ol"or>cl Candrdo Oesu;· dr• :S<lw Rio~. queixar-se tle que não -votou porQUe havia 
- Corom:l Cm·los Aug•t.•!o Fhmco fie Sti. - sc•lil .. dos nas i.mmcdiações da. S0Cçã.o. 
Te;~ellt~-coNme! :1frmoc~ Vieir·a Ni.nf},.-Te- O oro..il'r não te1rt galões, mas no domínio 
no~> tc:e?•·oael !len>~c"e!t'ldo Junsen F.1neim. d.o Dr Ccst:J. Rodrigueg viu-se uma noute 
-Ooítiw Cm·.-ea p,11t•:..>.• cerca,;lo pel:i fOl\"a publica no Seminario das 

O orador pede a a.t.ten<;;i:o da. camn.ra para liiePct!s, onde fazi :~. ~nferencias políticas, 
ã sei:'Ui!lte circumstandr~ : -o telegram nm. <.'Omo membro tio parttdo ca.tbolico. contra o 
exp~J idc, an D•·· Aar.'i.o Reis . dizia : « ct 7" 1!0\'Pruo do E~tatlo, e · .r.ão s~ lembra de te!.' 
secç<7fl {oi cercada pda (o •·r;a de i;t(a;'i,taí'üt e ~i tio jám>ü~. em .sua vida, tã~ audaz,. o si a. 
ca·~:Lltm·in. esta•lt<àes , .a occo.•icio de tau.-r~r·s11 Cama.ra lh~_pe1:m1_tte a expressa~ propr1a, tão 
a .tlCI<L .oob n insp~cç<7o rio commandante c e/lei e ~trel'•d?. ~·ao iugm, e a fr,~ç'!., nao e~tava nas 
de policia>>. :10 pa.>~o que 0 telei(nunma qne unm~,:fta,,oe~. cerc::~va. o c(hlic:o . . . 
o C?n~r:na . diz. : «força cacaUctria e ül(un- De .outl'a vez,a.m•1a nodomi_nio do Dr. Co~ta. 
tarza ,,,~me!liaçüe.~ í" $ecçifo. » . ~odrJgues, um oarcedote f01 Stirprebendldo 

l\ote :-. Cn.•naJ·a:. alli a secçã.o é cm•.·a\!11., ta.t~ noute pela força. estadual. que cet·cava o 
aqui h:l.?ia fúrça. na~ immet'cia~ões da ~onvento do C~II:_mo, onde se imprimia. um 
secç[,, ; ao orador• pa.t-ece, que esse p t·<'lprio JOr::al de IJj)PDSI{'a.o ao governo-A On,~ada, 
telegrammn. con fi l'lll<l. o do senar.o1• Dr. Bem~- pata.. empas_telo'.':r a typograpbta. O sacerdote 
dieta Leite; nã.o houve cerco. qnando IMito. 1·ellg~u; s~btu. ~torre da igrej<:_e deu signal 
s"!guurlo o telegramma.. hotti7e lorçan"s im- ~e Ios._o ~ c1f1ade. E a força IJaO_P..Sl':<'tva nas 
merliaçr3c~: tla secção, 0 que e cousa be•n di!~ unrnedtaç~es, a força. cercava. o er\tflclo .. 
fereote. ~i-cerco-conserva. a. sign ilicação ,\gal':l e que o oradür vê os· corone:s se 
consn grn.dn.. qu~txarem de que não ;ot<J.ram, por·que havia 

O ot·a.tol' l:.unentt não conl1ecer a. Cama1-a. soldado>~ nn.s immedtaç?es . · 
a. Ca.pit:·l elo sen Esta.•1o. Pócl.em muitos dos O omdor rroll;lctte a Camara empenhar-se 
seus coll~!\S suppo1·, pelo telegramma do Dr. com os s~us amlgO$ pa~ que n~o deixe!ll 
Chr isúno Cru::. que ell"' tem a. extensão tla ~au; s.alur um soln~do a ruu. em dla. de elet
Ca.pítal Ferlera.l. (Riso.) Pede que nilo suppo- çao (rlSo}, e f!-tlirma.a Ca.ma.ra.que a lJIJerd.ade 
nha.m isso. do . v~ to sera. respettáda. no Maranhão e res-

pett.'lt'~'l. a repr~ntaçã.o da. m inoria. nas 
O Sn.. BEUSA~Io ~E So~A-Ah ~não ti- eteiçõe.s 1'eú•:ra.es, como foi nas munieipaes. 

nharnos- essa presumpça.o. (R•so.}. . Isso, porém, niLo quer dizer I}Ue o· partido 
O Sn.. turz DomNGUI<:S - Alli todas a.s, do ot•adol' contraia o compromis~o. de oleget• 

cousas e~tti.o nas immediações umns d:ts' deputado o Dr. Costa Rod.rigues ou o Dr. 
outr;•.s. Cllristino Cruz. 

~~ rUI.\ de S. Pantaleii.o. e:n que se fel D. A Constituir;.ão manda respeita.1· a repre-
eleiç;i.o, di~ ta. menns da E.~tação policial c:le ~cot:l.~ã.o dit minor·ia., o ~tue não quer dizer 
S. Jo·i.o do que o,:ta. <,;J. ruara. :t lli do hrl,;O du. que se deva elegel' o chefe de determinada 
Car ioca, e cs•a l~stação oU.o d ista muít(t ma.is 10inoria. 
de t01.lvs o::: outros pontos útJ: cid?de. (Uiso:l o Sn. . GASPAR D~tmmoND-A tactica. jâ. e 

Oro, nssrm lJem podem se JUS,rfica.r os s t- muito conhecida · · 
gnatarios do tetegra.tnmil.. Na Estação poli- • 
ciu.r b:l.via. naturalmente for~.a. por isso O SR.. Lurz DoluNGliEs-Não é tlJ.l uma. 
mesmo que t! uma. E.>ta.çâo policiaL. tactica. 

cump1·e nota.r que os b<J.lxos da secretaria Em Ma:ronhão ha. uma minoria chefiada 
da púlicia.. que é cnutigua. t\ essa esta.cão, pelo Dr · Co~ta Rourigues e · outra pelo Dr. 
fornn :, no ·1ominio político do Dr. Co.;ta Ra- Rodrigues Fern11ndes. 
drigti~S. designados p:tra uma. das secÇ<ies do A do D1· · Costa Rodrigues conseguiu na. 
3" dl:;tricto, e esse lo~al dista sem duvida ultima eteição munitipal ele.2'ex· parte dos 
menos tb. Estw.~o policial do que esta da. rua suppl<mtes de v el 'CtldOI'es. e a do O r. Rod1'i~ 
de s. P:Ln ;a.Jeão. (ll/s'J.da.s .} · gucs Fcrnaud•~s a minori:> do;; vereadores e 

0 ora.-lOl' nota tamll:Jm á. Qam::ro que o parte dos suppleutes. 
prim:.iro sign::~tario •lo telegrauuna. é o Dr. Conscguit·á na elei~~ão federal o Dr. costa 
Manoel -ia l)i!va. Sa.rdinhn., cidadio digno de Rodrigu~ derrotar, na disputa. do terço • . o 
to(l:J. u. es~ima, mas de todo 'sur;peito p:~t·a Dr. ltorlr·igues Fernamles ou o candidato 
falla r S11bl•e o resultado da. elei<;;ilo; porque deste~ Póde SCl', ma~ o P<wtido Republicano 
foi o CO:ud.idato derrotado. Federal é que llão se seute obrlga.do ·pela. 

Cnw:>.rn V •. VU 3S , .. 
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Const:t uição a f:1.vorece1' a candidatur:~. do 
Dr. co~ta. R.;drigues. Elle lú. que se avenha 
com o seu competidor, no~so adversario 
tambem. 

A C?.nstituição mandâ. l'espeitar a r~pre
sentaçü.o· ila. minori::~. e o orador <J.íUrma. q.:G 
no seu Estado a minoria terá o seu rerresen
tantê ·na Camara.. (Apoiados ; muito beut.) 

O S1•. P1·esidente- Não ha.ven,lo 
numero para se proceder ás vot;·•~'õcs das 
materias indico.dhs na. ordem do dia, passa-se 
à ma teria em discussão. 

ORDE~I DO DIA 

E' annunciada. a continu:~.ção da disc11~ii.o 
'unica. do projecto n. 175, de 189Ci(do Senado.). 
prorogando a actual ~essiio legislativa at~ o 
dia 30 do carente. 

. O 81.·. l?t•esidente-Tem a. palavra 
o Sr. Gaspar 'Drummond . 

O ~r. Gaspar Druuu::nond -
• 'ipeza.r de visivelvemente iucommodado, 
jul::;-a de seu dever comba.ter a. proposta. que 
acà!Ja de ser submetticla. á. uiscus>ão . 

Quando, lli1. dias passados, impugnâ.l'a. a 
proposta, que visou pro rogar a actual sess:io 
legislativ:?. até l5 do correnie mez, fez sentir 
iL Cama.ra. ·que semelhante proposta. seme
lhu.nte pt•ot•oga.çã.o importaria em mais um 
inutil e peso.rlo sa.cl'ifido de tlinheil·os po.rt\ os 
cofres pllblicos, por isso que, não vindo ella 
aoompa.nha.da. do correlato adiament<! das 
eleições federaes par.1 l de março futuro, não 
poder-se-hia manter no Congres~o numero de 
congressist:ts sulliciente para. fawr votar 
os orçamentos. 

Então conjectunva a .. c;sim, porque muitos 
do8 congressistas .iá ~ome\'.l\.,·am :\ a.bandon:l.l' 
os seus :Lt:tzeres legislativos 1>ara se occupa.
rem de trabalhos eleitor<les. 

Si essa. previsã.o <tte boje não está de todo 
rea.lisada., é porque o Congresso já. votou o 
adia.mento das ele'ções, não para 1 de março. 
como devia f<\zer. ma.s p;wa 30 de dezembro. 
o que não resolve o mal. ap~nas protella a 

. solução do mal, vistp que é uma simples 
medida pa.liattva. 

E passa. a demonstrai-o. 
:Atra7..ad<\, como se acha, no Senado a dis

~ussiio dos or~:amen tos e atrazada pela 
remessa. t:J.rdia. que desse> or<pment.os a 
Camara tem fei to p'tl'a aquella casa do C.:m
gresso. e racil de conjectura.r-se que (\entro 
de 15 dias o Senauo niio póue v i ar todos os 
urcâmentos. 

b dilerr:ma proposto, portanto, é o se~uinte: 
ou o Sena.C.o resolve-se a eugulir todos esses 

orçamentos .. e para i~so é preciso que tenha 
nm estorm~.go de aYest r·uz (r·i.lo), que tudo 
dige1·e,assumindo :~.responsabilio.lade de umas 
~:.antas medidas imprudentes, q_ue constam 
desses orçttroentos e que não podem absoluta
mente ser convertidas em lei, elie t1~a.garã. 
todos esses Ol'çamentos, annullando assim a 
ímpotta.ncia. que no regimen rept·csentativo 
elle eXt!l'Ce (!Ua.llto á dualidade das Camar-.J.s ; 
fltt entã.o o Senado emendar:·~. corrigirá os 
orçamentos para. devolve!-os ú. C:-tm<~.ra. No 
·l)rimeiro caso. isto é. si o Senado tragar os 
orçamentos, teremos Ol'çament(ls impe~feito~. 
mal orga.nisados e que niio e~tarii:o no. altur·a. 
da critica situa~'ão economica. e .financeira do 
pa.iz ; ou, no seguodu caso, ieremos a 
dicta.dur:l financeira proclamada pelo propt'io 
Poder Legisliltivo . · . 

No em tanto tudo se l'emediar ia, como ainda 
se poderâ remediar, si, p ::tl'ventura, o Con
gresso se resolvesse a a diar as eleições para 
1 de março, que é alias a. ep?ca constitucio
aal, porqne,,lispçndo a. Coust itu:ç.io que cada 
legislatura durar;\ tres annos e a actual 
tendo principia.do a 1 de março de 189.!, ~ô 
em l de março de 1807 terã. complet-"1-do o 
triennio constitucional • 

!\Ias isso nã.o. corrvem ao pn.rtino repu
blicano federal e o Congresso. que é, e~u sua 
quasi totalidade, o Partido Republicano Fe
deral , creatura em face do ereador, nã.o _tre
pida 1.tm só instante em salvaguardar in
teresses políticos, inter~es eleit OI"J.es, muiw 
embora sobtnando mais altos e vitaes 
interesses d,~·Naçii.o. E pensa. a. Camnra. ti. 
semell.lanca do bnrguez ' lue pacatamentG 
cumpre o seu devel\ que, concedendo esta. 
prorogaç;.1o,podem s<;guir a debanilar (e é este 
o plano que eu denuncio) pa.r<~. tratar dos 
seus negocios eleitoraes, certa de que are· 
sponsabilida.de cabera ao Senado. si este não 
se prestar tt. eoguHr os documen tos, ou der
se :;.o luxo de querer emen•.lar ; a respon&t• 
bilída.cle s9rá do Senado que, t~. final de contas. 
neste r~gimen republicano quer inaugurar 
um precedente qne nunca. foi fi r mado nos 
tempo~ ominosos. como d izem as gazetas do 
imperio, porque é o Congresso encel'l'ant1C> as 
suas sessões sem vóta.r o orçamento, e o Con
gresso proclamando a dictadura financeira., 
como cxpe1iente falso. 

Por mtl.i~ que p·~squiJ.e o orador e pro
cure saber a razão plausível em que se fw1ua 
o directorío do Po.rtido Republicano Federal 
pa.ra. oppor-se rormal.rnentc ao ad iame uto 
das cl!!ições. não cucont!oa razão ;;.lguma. 

Entretanto. é fvrça convir· que o arli:J.· 
mer1to das elclções para 1 de março. além de 
significa'!.' respeito á. Coustitui.;:<lO PoUtica. da 
União. em cujos preceitos ~stá consagrada a. 
dura~:ão t t·iennal do mandato legislativo, 
abriria la.rgo espaço ao Congresso pa.ra. dis-
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cutir a.mpl3.mente os o1•çamentos ; e o que é 1 Todo~ os die.e ve-se e otn·e-se levanta1-em-se 
mais, discutil-os · sem se preoccupar com os queixa:; . Ainda, M. :pouco o illustre represen
seus traballlos e!eitoraes. Mas isto não se faz, tante tlo 1\fa.ranhi'i:o, o seu distincto collega. o 
uã.o convem. Si, pois, se n::i.o podem achar Sr. Luiz Domiogues, acaba de referir-se, em
razões plausíveis, motivos funrla.dos na. lei e boro. contestando, ás violenci:1S eleitoraes 
na. Constituição, qual. se1·á. a razão de or:lem p1•aticadas em seu Estado natal. Ha •lir,s viu 
publica que ju~tifica. o procedimento do dire- ~ Camara a. discussão travalla entre os seus 
ctorio do Partido Republicano Federal. Ni'io illustres membro5. os Srs. Aniz!o de Abreu e 
vê o or-ador outra. razão que justifique o pro- Pires FetTeira, a. proposito ainda de questões 
cedimento incorrecto desse partido siniio eleitoraes 1lo Pia.uhy. Ainrla está na. memoria. 
ueste constante repu<Ho de bem estar publioo. da. Cama.ra a. renhida. discu~ão e o ultimo 

O n.diamento das eleiÇÕes paro. 1 de março discurso do Sr. Gouvêa Lima a proposito de 
não se pôde faze1·, porque tro.râ. como conse- eleições em Sergipe. 
quencía. a reforma eleit9ral e é pl'~-eiso que 0 s J · · 
essa. não se faça, porque não convem ao;: ia- R. 03ll :'. IARHxo-Ist.o é o começo da 
teres5es õo Partido Republicano Federal e historia. Para. 0 a.ono ê flUe ,·amos ver. 
como é preciso que a. Ca.mara tenha um mo- O SR. G,\ SPAR Drtl:::-.J!IIO:"D-0 que serã.o a~ 
tivo para deixar de fazel-a., da.lli o impedir o prox:imas eleições em quasi todos os Estados 
adiamento das eleiç:ães para que esse motivo da Un ião,, cada. um elos Srs. depUkt('.os .i:.i. o 
a ppilreç:J. . deve sent1l.' bem. 

O orador lança um olilal' retrospectivo Saliem.a :l insistente e l'eca.lcitrante obsti-
sobre o que se tem passar1o. O Sr. general naçii.o da. ~tesa declarando que (não vae nisto 
Gliccrio prega. deante da Cama.ra. inteira., a uma. censura, e pedindo que deil:e passar); 
condemna.ç.ão do actual processo eleitora!, em vedar:>. e::~trada. do projecto do Sr. Gli
solicita da Cama.ra IJ.nomeação de uma com- cerio em ordem do dia, collocando-o como 
missão para estudar o 1l.$Sumpto e elaborar a,queUe anjo bíblico :.i. portn da entrada. do 
um projccto. Perante essa commissfi.o o :pa.raizo com!l- espada de fogo, impellindo-o 
Sr. general Glicerio, no duplo caracte1• de assim e ffi(d~ tarde collocando o projecto em 
Z~r.ul.e1· do Pu.rlamento c de chefe do Pa.rt~do ordem dn dia, mas em condicoes de sub
Republicano Federal, apresenta urn projecto, trab.il-o às discus;;Ges, nii.o obstante recla
que a commissão acceita. e até sero ttiscutil-o, mações insistentes de parte de muitos con- , 
para não perder tempo em discussões. gressista.s . 
. Este projecto é trazido ao seio do Paria.- .\. celebre rewlu".âo tomada. nelo ilirectorio 

mento e, não obstante a obstinaçã.o de V .Ex.. " J! 

elle c'lle.,aa ate 2" discussii.o. Pois bem. Enüi.o, do Po.r üdo Republicano Federal t\ que ha. 
que o directorio do Partido Re'[lublicano Fe- pouco alludira. no semiào de n J.o a.c:iãaem
del~ll resolve que a.s eleições não sejam ~dia- ~e as eleiçüe.s; nem se fazer n, reforma. ra
do.s e que o. reforma. eleitoral não st>;ja feita . dical õ.a. lei , fazendo assim enco.lh:~.r o pro
E' assim que 0 r;rojecto do Sr. gene1·al Gli- jecto do Sr. GJicel·io em 3" discussão, a. a.t
cerio. já approvado em 2" discussão. é atll·ado titUt',c lo.mcntn.vel (e emprep;a. um termo aliàs 

· d h' 1 Q · ·ti t\eceote porqne não quer oll'end<!r á Camara 
para a. :poen-a. os n.rc r•·os · ue srgm ca de que 1;Lz !Ja.t'te), a attitude Iamenta.vcl da 
isto? Pergunta. o orador. 

Ao encerrar-se a proro:;açíio até !5 de 110_ Camat•a de~ o te doprojecto do Senado, fuzendo 
b t · 11 u· · · modificações :1.0 project.o eleitoral e mais 

vem r o correo ~. lnterpe ou o •rectorm aindu. recusando emendas fra.n~o.mente :ra-
deste partido, porque o partido tem uma. -
vida. publica. e nós vivemos no regimen r la. raotidoms rio Yot.o e tr:u:c:::.mcnte preventivas 
publicidade, para. que viesse dar as o.ltas m- d;L ft-a.u•' e. o silencio qui.' tem cercado a. pa
zões politicas, ~s granrles r azões tte Estado lavra. do l cadcJ· e hoje do Part ido Republicano 
que 0 ticha.m determinar lo a. a~sim proced~r. Federal,o St•. Glicerío, desde o dia em que elle . 
O siteMio tern-sa feito em tol·no ate hoje, e o d.;~ tribuna dflst:\ Cama.r;J. assumiu per-J.nte o 

S 1. · · paiz Inteiro um compromisso solemne e de projecto de r . general G lCel'lO sara enca.- .!tonra no sentido de fazer respeita.r· os di
Jhado em 3' discussão. o que, portanto, se póde esperar de tudo r~ i tos c1u. minoria, silencio que não se deve 
isto~ Pergunta 0 oradol' . os actuaes :pro- tra.dmir com a. acquis~ieocia do chefe, nii:o, 
cessos de eleição estão completamente con porl].ue os tltctos estão provando, mas si
demn:J.dos e eondemnados pelo Pl'esidente da. lencio que im]lort<J. em um~ surd~ conspi
Republica. em sua :Menso.aem, condemnados r-.tção no intuito de torna.r infructifero o em- · . 

...,. ed 1 penho de cl1efe ; a. organis.:~ção de chn:pas . 
pelo chefe do Pa.rtido Republicano F era no oomnleta.s 1Jelo direct{)rio do ParLido Repu-
Congresso, condemnados 1:.ela. Ca.ma.r-J. no- " ed 
meando comrnissão. especial pat·a. ela.'borar blicaoo F er<::.l. · · 
projccto a l'eSpeíto, coudemnados omftm na O S& . VERffi\'E DE ABREU- Cll~po. é. uma 
opinitto :publica e na cousciencia nacion1l. 1ndicação de uome; nü.o impõe . . 
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O SR.. G:\SPAR Dat::>DI·'"-"D - . • . a o'·- res Pvrtuga.l, Pedro Borges, Fmncisco Bene
ganisa~i\o de ehnps.~ cornplet:ts em <livc:·sç.s vo!o, Franci~co Gurgel, Cha.teau.bria.nd, Ar
Estauo~ nlio se re~p<oitando as~im a l'i'pre- thur Orlando, Ar·minio Tavares. Mai·cionilo 
sent:tção da~ mi.uvr·i:~s, ou entib ~imulr<udo Lins, Com~lüJ da .Fonse~a. Fernandes Lima., 
o re~peito a e,;;!c; p~·üwipio pela. apresenta- Olympi:.> de Campos, Augusto(ie Freitas,Al·is
ção de cho.p:t; into:~lp!otas. m~~ .F• prt·tx•- lide~ d.e Queiroz, Sebe.:<tiiíC~ La:ndulullo. Mar
rc.:-:o o rodisio p..1.l'à neile rollarem 0s amigos colluo 1víoar1t, Atbayàe .Junior, Ainerlco de 
1'r:t:1cns t!O gonwno. on o~ nm!go~ ;lislill'- MaLtas. Ponc~ de Leon, Ln-ndulpho d,·. Maga
~.aÜ•l"_. a~s' 11 swa.pi ota'l'~ . •!c. :>~lw:r.;;at·ios ~ lll ií. ~s: Vnz •. ~e Mell?. l\Iont. eiro ..!e Ba~·ros, Le:J
a u1tuna hor:~ ; tuílo .1sto e s1gmtk:~t1vn c nf'l Ftlho, Lamoumer Godorredo, R1te1ro de 
symptomati~n de qul>. o l'at·tirlo Republicano Almeida, Fen<·,irél. Pires. Val!adares, Th~o
l'ederv.l e~tá se pr-eJnranoln ]Jar;~ w•nc<,l' o t.onio de l\[ r;.;;u lh~es, Pinto da Fonseca., Ma.tta. 
pl·~ito cleit()ntl em toch a. lirJlta ele co;nba~. i ~1ndtttdo, Mano~! Fulgencio.Simií.o da. Cuni•a, 
mas :vencer com emp:·egos de m~;ios viol!'n- 1 O!eg;n·io ~hciel , Lill!!olpho Caetano. Fran
tos. custe o q~e cust.' l'. vence1· com a fr-aude cisco de B•nTos, Oliveira. Braga, Alberto So.l
e a cotr·upçito, comribuind•J aind~ mai:> p:u·a les, Hermenegildo de }.Im•ae:>, Ah•es de Ca.s
~olapa.r o ~'ractel" nacional. t1·o. Angelo Pinheiro, Appro r icio Ma.ricmse, 

Tudo i;;to é í J.àicati.vo e symptomat ico de \:ic_tox·iuo ~!on,i.cii'O, .'\.urel:ano •. Barhos~eFJ;au
que e;te pat·tido não luct(l. p:1.rt>, >euce1· :ws Cl.:Cv .-1_1enc;!.~L o; . E s-=m c-ausa o~ Sr:;. L :na. 
seus :odvet'S<n·io.s po!' um principio, tH cou- ~·1C?~~- . c.nnha ~nr~a, Lourenç'? •• e Sa.- G:_;p
quista. àe uma id&l., m:-..~ (',eixa.ndo que os :\d- ~~-~ es ~Io.; a.. ~let~ };u,1~~. Gai•Jt.~? Lorct~. ~u.: 
ver.-;ario:; Yivam pa.ra que se retempt!rem n:t z,.!,,o d~ Qu~;ro;,;, Al!r;;do Eh1~, Don~mgo~ 
advet·~i:,a.de •J possa-m wais tr~.rde aspir:w 0 d!; ~l?raes,Bue:>no de _,~n~ra~a, Padu~ :::al!_e~. 
:poder, quando eStP. JXWtido esti,cr caur;a.do. ~~~~ de Uor-aes, Braz!l.o d:l Luz e Ma.rttns 

:Não ; a lucta daste part\Jo com os atlver
sa!'iCJs é uma. lucta <!e mott~ pot·que r:ste 
partido estU. de posse d0 poder e .:on~idera-se 
um parr.ido in>ub~titui\·eJ,nec,•ssario e \UJico. 
e que •leve g-overnar esta. Republica p~1· 
Oiitn ic' secv..la secu!o:~~g;n. 

O ot•ador sente-se fc~.tigado. Teria muitas 
considerações a. fazei·, mas o ca.n~aço o 
prostrou. 

Termln:1. por dizer que vot:~. contra esta 
prorogaç5.o por'l,ue é mais um pesado o in
util :c<acrificio de dinheiro para. o~ cofres da 
Nação. 

Ninguem mais pedindo a palavra e eucel'· 
rada. a discussão e o:liaua. a votação. 

Comparecemm mais os Srs. li-Iatta Ba.· 
cell.1r, Enéas :1la!'tins, Theotonio de BI'ité•, 
Carto5 r~e NoYaE:s. Costa R·:odl'i::ues. Chr istino 
Cruz, Pi:oe~ Fcr·reiJ·a, .Jnsê BÚtlaqua.. l'cut·o 
Velho, Jo;;é M::.riano. Tol~ntino llO Carvnii.Jo, 
Martins Junior. Luiz de Antlrade, Medeiros 

· e Albuqu~rque: Clemenüno •!o Monte, Octt:.
via.JlO Lou t·eír·o. Gerninia.no Br·:Lz<l, Zama. 
Noivo., Eclua.rdo Ramos, LeovigíldllFilgueiras, 
Jos~ Ignacio, Flavio de Ar"u.jo, RtJ•1rigues 
Lima,Torqua.to :VIoreil·a, Antonio de Siqueira, 
"ücindo Guana.bara, Timotheo da Costa, Fon
seca Po:rtelb, Ernesto Brazilio, J3a.rros 
Fra.11CO .Tunior. Crbnno r.lat•conde:;. P;~ulill <) 
ele Snuz::t Junior. João Luiz, Gonçalves Ra
mos. Almeitl<t :'iugueira., Adolpho Go;·do, 
C i ncinn.to Bl'<' :.ro.. Fu rt~tdo. L ;u tl\) Mullcr, 
711at·•;al Escubal- c Ri,•ada.vi:~. Co;Téa. 

Deixam de compare~;er cum causa. partici
~l3.•ll1 os l:'l'$, Ni. Pcixot...>, Gustavo Veras, Tor· 

O Si·. Prco;;i!don~e ,.... Ha.ventlo nu
!UI:l!'O legal, vae-se proceiter as votações das 
mat:o!rias encerra<1tl..5. 

Vae-se votar em primeil•o logar o p1•ojecto 
n . 175, de 1896 (do Senado ), que prorog11 a 
actuat sessão legislativa ate 30 de novem ~ro 
co!'rente. 

Posto a votos e a.ppro-rado em discus;ão 
uniea o srguinm 

PR01ECTO 

N. 175- 1896 

O Con;re~o Nacional doereto. 
Art. !.• E' prOl'Ogad!l. a actnal ~~ão 

legl;;lat i\' il. ate 3U do uvvombro col'l'ente. 
. .:i.rr .. 2." Revogam-se as tlisposiçues em 

contrario. 

O §r.G~t~par Drummond (peta 
o;·a~m ) reqtter >eriticnç,ão da votaç:lo. 

Procer1endo-se á verifi.cac;ii.o, reconhece-se 
ter em votado a favor 101 Srs. deputadt>s e 
contra 10. 

O S~·. P1·esident~ - O projecto 
vae ser enviado ao Peder Executivo paro a 
fúrmalida.de (]a promulgaç:~o. · · 

E' sem debate approvado. a Rcdacção final 
do projecto u. 154 U, do 1896 (do Senado), (1, 

qual é de•olvida. ao Senado. ' 
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nobre deput1.do que acaba ·de fa.Uar, 11omado 
com tanta .i ustiça para o cargo de 2• vice-Jm~
sidente desta Camara, S. Ex. nã.o tem r-azão 
quando se persuade de que a. commissào não 
deu às suas emendas todo o cuidado e estudo 
que ellas mereciam. 

O Sa. JULro nos SANTos-Não t'dsse tal. 
O SR. SEn.zEDELLo Con.n.E:a-S. Ex. disse 

que a commi.~são não as tinha. entendido. 
Ora, de duas uma: ou não as estudou ou 

não te~-e cap,1cida.tle para. entendei-as. desde 
que a te~ceira hypotltese, a da intelligencia. 
do nobre deputado, fica. exclu ida. 

A emenrta. do nobre deputado, firmando a. 
doutrina do sello em relação aos :>.ctos emana
dos de um Estado e que .venham ter execuo::ã.o 
em outro Estaclo, tmi perl'eitamente tirmarla 
pela. Camara. teve parecer favoravel da com· 
missão e foi acceit.a pela Camara. 

A emenda a.ctn:1l do nobre deputado re
fere-se. porém, ae sello das Municipalidades. 

0 Stt,. JCLJ:O DOS SANTOS-AO SCl!O exclu
SiVO da Capital Federal. .. 

O Sn. Sen.zEDELLo CoRRl~A- Ao sello da 
Municipa!irlade da Capital Feder;ll. que não 
pórl.e· se1• diiferente das Municip;;.lidades de 
todos os outros Estados. 

O SR. MEDEmos E ALBOO.u""ERQUE- E si 
for di1f~rente, ó pal'a ter mais regalias. 

O Sa. SERZEDELT.O ConREA - A base do 
,~ ~egimen.reput:lica.no fedemtivo é !L indepen

dencia. e autonomia dos municípios ; não se 
pód.e entendei' l'egimen federativo sem estl. 
harmonia. 

Ora, a commissão nü.o encontrou na Consti
tu~çio texto nl;;um que p1·ohibi8se que as 
municipalidades para exp~J.iente seu. p:J.ra 
serviço de sua. economia. pr 1 V<l.d<J., pudessem 
ernittir o sello. 

O §J.•, • .T osé :l\.larian.o (j'ela o1·rlem) 
-Requeiro o encerramento d;t discus:;[o. 

O Sr. Prcsidcntc-'N~i.o pos."o per
rnittir o ref}uerimento do nobre rleputado,por
que não ha nada 11. encerra.r-s~. 

O nobre depma.tlo cotlhecendo perfeita.
mente o Regiment~ da Camare, devia poupar-
lhe mais esta. jocosidade. . 

Posta a , -otos,é approvada. a referida emen· 
d<l. do Sr. Julio S:mtos. 

E" post.t a votos e n.pprova.da a seguinte 
emenda do S1•. Lalll'o Miiller : . 

São snccesstvament·~ postas a votos e re
jeiffi,~as :1.s emendas .oli'erecida.s :pelos Srs. · 
Lauro Milller ao art. 45 e Luiz; Adolpho ao 
a.r~. 4i. 

E' posta. a votos e approvaàa a emenda 
do Sr. Cassiano do Nascimento e outros, 
supprimindo o art. 49 lJOl' desnecessario. 

E' considerada, 'prejudicada a emenda do 
Sr. Alcindo Guan::.ba.J•a. 

E' annunciada a votação das emendas do 
art. 50 .. 

O §r•, Barbosa Lima. {pelo. o1·dem) 
-Este artigo é o que preceitúa que O!l milii.a.
res com assento nas ASSembléas Ledslativas 
não accumulem o subsidio com os soldos das 
r-espectiv-as patentes. 
· Ha diversas emendas, umas suppressivas e 

outl'as de reda~ção; as de redacção teem por 
fim pôr de a.ccordo com a lei de accumula· 
ções a percepção de vencimentos dos milita
res que teern assento nos congressos esta.(luaes 
ou no fe(leral. Peço, -pois. preferencia p:ua. a 
minha emenda que se lê logo ·abaixo desta, 
e que deixa bem claro isto. A questão e vedar 
istoaos militat·<·S como aos outros funcclona
rios pagos pelo Esta.do. 

O gr, Presideut.e-0 art. 164 do 
Regimento diz: . 

«Na votação das emendas. terão pl'iOridade 
as suppressívas>~. Portanto, vou submettel' á 
delíberaçã.o da Camara. o p€diD.O do nobre 
deputado. 

Consultar1a., a Camarn. concede a preferen
cia pedida pelo Sr.Barbosa Lima. 

Em seguida é postr~. a voto~ e a.ppro"t"ada a 
seguinr.e em~ndn. do Se. B=trhosa Limn.: 

Ao ar~. 50- Suh~í.itua-se: -Os officiaes 
do exercito ou da armada effecti vos ou ret\:lr
mados. no exercicio de manrlat.os populares, 
niTo poderão uccumular vencirnen.r.o algum 
militar, nem mesmo o soldo de sua po.tente. 

O §r. Ovidio AbranteSI (pola 
ordem)- Sr. presidente, declaro que votei 
contra a emenda. porque ella. vae de encon
t.ro a. Constituiçi1o . (ilp~it:zdos e ,~ao apout
dos). 

Peç~o a V. Ex. que se. digne manear const
gnar es;;:~, rnlnhn declaração na acta. 

A Ca.mara não pUde reformar a Constitui· 
cão dest:.o maneira. 

O Sr. Barbosa Lima (pa~·a uma 
cxplicaç,ro pessor~l)-Sr. prl•Sidente, si oRe

Ao n. 43:-:'~-ccres~~nte-so:- bem· com? gimento permittisse, provnria no meu illuSt1•e 
p:~ra ro;;htUiçu.o da. rltiferença. l ";.,, que f01 j collq;a qne a. emenrla.. que ti v e ocea.siii.o de 
cobrado a ma.i_s ~m· 1895., no impos.to de 2 formular. não tem nada de incnnstitucionaL 
1/2 "/• sob;e dtvlt.le,n~o ()Ue o Congresso votou _Basta.l'!t que se diga que os militares repu-
po.ra aquelle exercJciO. . . bhcauos sauem quo a um, que protestou con-
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E' lido, julg-ado ob.iecto de delí1l<>J>açií.o e . 
enviado à. Oommís&i.u de Fazenda o st:guinte 

PROJECTO 

N. 178- 1S9ô 

.;-ns, lH'ocura.ções, contract.os on quaesquer 
docttmontosjuàid,;es. iuc!usive actas de cor
pm':l.~ões e socie·hdeR. e~c., q1.1e t('ndo sido 
oríg•nailas ·em um E:.:r.ado ou no Distl•icro 
Feder3.l devam ter c~1TEl1to legal fór,·~. de sua 
circurnscripção ou que possam ou deva,m ser 
acce.it08 e julgados !)e;•ame <mtoríuad.e de 

Esl~belece as condiç;;espal'<t qt<e um tta1:io fôro jodicid ou cr(1minist!·àtivo estranho a 
seja considerado nacional o:JlL1. como o terler<ll, ou de outro Estado, no 

i la.ir, OU 11'>ra uelíe. 
O Congres>o Nacion&l 1lecreta: Arl pal'~g,·:lpho uni co- Subsritua·S20 fin<ll 

des•.'.e as pala.~:r·as-qm.n•'o a sede, etc., ew. 
A_rt. J • • _Para u:u n·tvio ser considerado -p: r est;~:"-DU na Capital FederaL 

nac1onal ex1ge-se: E. a.nnunclar1n. a vot<~.<:ão da s~guinte emen~ 
Jo, que seja. de prop1·iedade rle ·cirladiio bra .. ' da do Sr. ~ul~o Santos: . 

zilt~ii"O ou c1e fstran!!eiro residente no Br:tz• l· ACO!llllll~·üO pondera que os p;·oprws saldos 
ou (le cor :v1nhia corn ,eae no n1;azil. ou d.(' do ·1 hesouro são r18posiw.dos :i. sua cont:J. no 
compa.nll;il. com sédc no estrJ.np:eiro qno B;,nco da I·:cpul;l1,c·1, e u<Io l!u. rniío para que 
t?,Bl\a. pelo menos na ;;ua directoria tltn ci- (•,:; ,t "/ .. de1:X.em oe se~· entr~gucs ••o banco, 
daiii.o br:lzil~iro. dumiciHado no Brazil e en- QUe llever;! sel' o encar·rPI!ilUO da operaçiio do 
:vestido de an~plos podeJ'PS para tru.tu '· d<' l'esg:~te_~·• lo pr'' ]'lrio _go,·crno. . , · _ 
to~ os os negoclOs da compa.nllüc quer com 0 AI ' · 3.1. n. l ~- D1ga-se-do JUro ue r •J,., 
Gove~·no q11er com particul;u·es · 3 "/ Cl•flWlll<ll'iLO :1 pCl'tencer a.o banco e '1 "I• 

:.:·•, que navegue ;ob banrleira.' braziieira e ~cr:'ü, conv!!d.idos em la.stros 1!e o11ro e re-
commando de cidaólo br·azileiro : co\biuos a.o 'l he~ouro pam rc·furÇ:) •.\a ga.-. 

~· ·.que, pelo menos. um terç:o dá equipagen1 r,, t}tia d:"'q emi~~r.es if:ita~ sobre a responsa-
s~.j;·. <l.e b!'azilo.iro~. nos primei!·< s cinco an'nos IJi::. 'ade ch gove:':JO. n 

"· C•mta.r da c'cata desta lei , e d::~.hi em t'eantc A~-c~·~~cei!t~·~e- Art._.~G:-11 c)-F:;r ·sfl-ha 
dous ter,os. o reco!huneni.O ón. em•55ao provemente d<J, 

P:l.l-r,grapho unico. Os navios pertencentE-s Cl)u~·ersilo tl?s boaus, ,·~ p~·opo1:çi.io q~e for-
a. }l>\!ticuin.res ou a (!Olllpo.nhias estran!!eira;: ~cnco_ amortlso.da l\ Ul'>'lllu hn,othec.~ma ro· 
!it\ !orma cl.o n. 1. fic~Jill sujeitos :1. todos os S[le : ~>l•·a. 
on~s r' os navios de propt·í€dade de cícl<v:ãos 
úu -::om1xtnh ia~ bm~ileiras sf'm poderem re
c:l.l'.f!lar ou tl'a nacionalíd:•6e. 

At•t. 2.• Fic<•.m revogs.dos o art. :~·· dn. lei 
n. 1:!3. de 11 l\e noYeinbro de 1892, e m~is 
dis:Jo~ições em contl'ario. 

S. R.- Sala ~.tS <12>>Ões. lO <Íe noYembro 
de 896.- Attfftl>to J1II)nte,;q/I'O. 

F.' annuociada. a continU<lC'i'íO da vot1çii.o 
da> emend:l.S <lo 'P1'0.iecto n. 125 D. de l<:i9G. 
or·wnuo a Recoitn. Geral daRe-publica. 

S(ío successivamente postas a votos e rejoi· 
Ü\ü·-ts as emenda~ olJere<:i•ias pelo5 Srs. );~ivn., 
SU)Jprimitll!o o nrt. 36; Frnn~isco Tolentino e 
CU'l'OS. S:lpprimÍIJdO O a1·t. 37, 

~5.o considet'a•la~ pre,iudícad:l.S as emend:;s 
olf,·red''as ]Jelos Srs. Luiz N~olphu e Au
gu~to MonC<nrgro. 

E' post~t a. votos e approYada a seguinte 
emenda. do Sr. Francisco Veiga: 

\o a••t. 37-Em vez de-serU. feita-di~n.·se 
-pode rã. ser feita. .. 

E' posta a votos e approvadn a seguinte 
em~nda do Sr. Julio Santos: · 

"~o art. 38- ,Substitua-se-Fic~m sujeitos 
ao seno tt:dera.l. pl' la fôrma <leclar-aua nn:s 
lei•; e r-egulamentos em vig-or, todos os titulos, 
leüras, saques, vales, conhecimentos de pra-

O Sa· •• ]".~'Ho Sõllnl:o~ (pela. onlcm.) 
-Sr. presitiente. -pat·('c~·me q•:e a commis~ 
~:i o n[() ent\~ndç.u ::1. 1ninha <-=ll'l~:nUa. (lUso.) 
V. Ex. r1:1. <.:e pe~·m:nir-me que eu Jlga 
al~uma~ !)a.!::l'.."l"~t~ ~úiJl.·e ~~ta q ut~:Ot\lo dc.bonull 
r·~r:•, (J il': f.•·,rne [l('m ~' ~•1"0 CII•Cn$all!ento de 
tlllll!l:~. c·: He~ : l'"..:t. 

O Src l' t~EBl!:lE:~TE- A OCCàõião do nobre 
d"1'Ht:ulo d:~ t' e.· L:t expilca•.:fHJ era quando o 
p;;;'\~eer e.~tt~-va. em d.i8CU~:i:Í.ü. Elle foi im
pte,...~o f' <1ado pa.\·:~o :l. u~•l<>nl d;, dia .. :Na oe
c~t;:!ilo das vot:L~·rle~. o Regi;nt:nto só perrnitte 
U5:Lt' !la pn l;LVm para eJJ.C•.lminhal-as. 

O SR. Jcuo SAt'<-ro;:- Re~peit<.' mtúto as 
~.Ietermlllnç:õr·s de V. Ex •. m:Js nito pos~o con
J(wrna.r-me tor:t ellas. urnu. ve;~ que V. Ex. 
"·PP••Ii;~ p<tl'.c o juizo-.;,~ .:l<Hmni•sào no acto ia 
vowç5o. por is.<o que mo pa,) •!ce dla 11"0 ter 
enten•l itlo u minha emenda e diz cousa di
"ersa. daquil!o que cu ciis~. Si neste caso 
n:lo ha necessidade de un:o. explicação, anm 
de encaminhar a votii('.ãO, CJ!táo não ~ei o 
que seja enca.min!Jal-a. segundo permitte o 
Regimento. 

~i cotnmi~slio diz qur. eu quero consigua1· 
(!~ 4 "/• par<~ la~tl'O d:t et!:b$iiO <1e bo;t'jS. 
)J:Ic lw c::l. Eu quer o os -! "/ . pat'o. 0 Tll•)
soUJ·o. pol' cünta da~ em:s~õ2s ])Or ell~ ieitas, 
porque V. Ex. sabe que a emi~sU.o de bonus 
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nio foi feita por cont~ do Banco da Repu· 
l1lica, nw.s sim por cont:1 do cr-edito publico. 
Para. ~.stes bonus estipuht•am 4 o;., para os 
portadores. Ora, os portadore> de bo:nu.• rtté 
agora só tem sido o Tlle.>ouro, qus os re-
cebe. • 

Ago1'a, que >T.mos convertel-os em mo0.da
papej, quem d~ye receber os 4 °/o? E' o 
The~ouro, naturalmente. 

DeYia. ser o publico, em cujas mãos circub 
o j)apel, .m~s este Lülo l'ecel!e. Io~o de~-e C:J.
ber ao Tbe.souro, po:•a,ho publico e Thesouro 
sJ:o pas~ageiros da mesma blrca. Em todo o 
caso ni\o desejo coaka!·ial" V. Ex:. e concluo 
pedindo a retirada da mlnha emenda. 

Consultad[l,, r. Ca.mara concedo :t. retirada 
pedid<1. 

da. Capitn.l Federal pa.ra legislar sobre im· 
o os to de sello. 
- Nestas condi~ões a commtssao deu o se
guint(! p11recer _ (LiL) 

A commissão não accei ta. a emenda. Uma. 
ela~ cau,;..'l.s que mn.is db·ectarnente tem con
tribuído para a diminuição da renda do sello 
são os <~busos.. que se teem dado entre a. 
cornpetencia •los Esta•1os e (las Municipa.lida· 
•1es e o da União sobre o sello. 

Est<i. ou não de accoruo '?Está de accordo. 
(Continua lendo.} 

No emta.ni.o o artigo da Constituiçiío é cla
rissimo. 03 Estnd03 teem apenas o direito do 
sello sobre n.cto3 ou papeL> exdusivamente 
de su11. economia interna. 

Està ou nrro ainda de accordo 1 Está de 
accordo. 

ll.quelle w7o està errado. 
Agora >amos á segunda. IJarte dos conside

rados. (Lê.) 
Assim pensando. reconhece a commissi'í.o 

que não se pôde toLl.o.via negar <Í.S municipa· 
E' auuunciac1a. a votaç5:o da seguinte lídades parJ. actos de seu expediente o seno 

e:menda do Sr. Julio Santos: que crearem. como p"'ra os Estado::; o sello 

Sii:o succe~sivamente postas a votos e re
jeitadas as ement1"ts oil'e1•ecidas pelo Sr. Cas· 
siano do Nascimento suppressiva do art. 39 
e a do Sr·. Pa.dua Satles ã lettra. C do n. 2 
do art. 39. 

Ao art. 4l- Acerescente-se-pa.ragrapho Jlara actos de sua. economi~. interna, pol" 
unico-0 impo~to de sellD arrecatla<lo ou CJ.tle isso enten(le que a emenda deve ser recu
ainda o t'or pelo Conselho da lntendencia sada. 
:Municipal da capital "Federal, sera insc1•ipto _Vê v. Ex. que a commiss~o não. deu ra
como renda do. União o recolll.ido ao Tll.esou1'o .z:lo pal"a impugnar a minha emenda, ni'í:o 
Federal; devendo ser substituído por sello posso acceitar por con.sequencia .. que ella. 
federal, confol"me as leis em •igc•r, o seno sirva de directora da Camara em um<~ Yota
munieipal existente, ficando nullas e sem IÇ<"i.o. 
effeüo as leis e regulamentos municipaes 
sobre esse imposto. 

O Sr .• :ruuo· dos Santos (JJela 
O?·dem)-Infelizmente ainda desta Yez parece 
que a commiss:i.o não quiz acceita.r a minha 
emenda. 

Peço licença. a. V. Ex. :p<l.ra. lei-a. 
Agora, prometto que não a retimrei e 

os no\.~res deputados votar-J.o como enten
derem. 

Lendo com :l. attenção que devi:t o relatorio 
do Sr. Ministro da Fazenda, vi qué< S. Ex. 
reclamava contra o desfalque do ·imposto do 
sello em mais de 200:000$. causado por um 
decreto sobre estampill!as, vot:1.d0 pelo Con· 
selho Municipal dest~ Capital. O Sr. Minis· 
tro da Fazenda dirigiu um officio ao prefeito, 
pedindo pata suspender ou fazer· retirar este 
imposto sobre sello, uma vez que a Intenden
cia 1Iunicipal não o põdo ter. 

O S1.·. ~resident:e-Devo observar 
ao ncbre deputado e i Camo.ra. que. a COliti· 
nuar <1. vot.aiito p01' este modo, ell:\. está des· 
respeitando::. disposi~,;to regiment<tl, que é 
claris3irna. 

Na occasião da votação só se póde IJedir a 
p~.lavra para encaminlnn• a vot<\<;i\o, em face 
da.s dispo3ições do Regimento; mas não pat'a. 
discutir a ma teria que já foi encet•r:tua. 

Ora, nest;t, o nobre deputado teve ensejo 
para. fallar. ' 

Não s~ aproveitando da occasião em que 
ella esteve em discussão para. elucidal-a, niio 
podia -vir agora discutil-a. 

Não posso permittir as discussões por este 
modo, e espero que os nobres deputados, 
longe de ditncultarem a missiio ao Presidente 
da Camara, missão que em tão ma hora. lhe 
confiaram (n<'l"o <>poia.clos), 1üio de ajudai-o a 
levar a cruz. 

O preCeito não deu respost::l. ao mi:listro e 
este .pediu ao Congres3o para remodia.r este O Sr. §e:~.·zedello Cot·rca (para 
e;cado de co usas. <~ma. cxplicoç,io pcssoal)não preteTJd~,nem póde 

Por isso ILH·muiPi e~L1. ement1:\ r1eclaro.n,Jo mesmo discutir o nssumpto e não quer abso· 
·como íetle!'i.l! o ítnpo~t.o municipal e a.nnul- lutamente in!i'ingir o regimento e desgostar fi. 
lando as leis rJ.Ue lhe deram oríg~m. JleEsoa do Sr. p:·e~identc, mas tendo necessi

Nilo podemos aqui em um:1. verba. dos orça- dade de uma e:s:p!ica.çiio pessoal pelo muito 
mentos dar direito ;i. Intl•ndencia Municipal' qne merece <~ Commissão de Orçamento o 
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tra a. emenda, oppoz-se um out ro militar, · O Sr. Barbosa Lima (J•ela ·éi,·dem) 
apresentando-a. I'eqUOl' e obtem a re t. it·ad,, da sub-en1eilda. a 

São consideradas I>rejudicadas as emendas <>mend:.\'flo Sr ; Ser;w1ello Corrêa, que acalxl. 
· offereciél;ts pelos Srs. Neiva e Paulu. Ramos. da ser l'ejcitada. . · 

· E' _?mbem _consüier<.~da -pre,iudica•la P~l' I E' annubciada. a. votação da emenda do Sr . . 
· -votaçao .antertor. a emenda rlo Sr. Jttho se1·zeuello cor1.·êa e outros, a. ps~. 3~: . 

Sa.n tos, • • -. . _ . 

_ E' posta a, ~otos . e a.pp~~-v~do. .a seguinte! 0 Sr, . R.odolpho -"'-bre~._ {pela 
emenda do S:t:. FranCJsco Ve1,a.. · ordem) e.st,a de pleno a.ccordo com c- pensa· 

Additivo para ser collarlo onde conYier:- roen i.o l!ern.l desta emenda. mas ella:' c:.•ntem 
Fico. o governo autot•isa.do, no exercicio •'e~ t a. t\uns partes: uma, que o oroador .julg:• per
lei , a aforar e a ~ender os terrenos devolutos f~i ta.mente razoavel. como autoi'iS'>I;i'o ao 
sitos no Districto F"edel'<~l. · governo, e u ma segun•la. para a· qual u orador 

E' posta a votos e r <>Jeitada a <lmen•la. do chama a ar.tenciin da Camaro. pol'que er.~nde 
Sr . FJ.•ancisco Veiga. u.utoi·i:;:J.ndo o governo, que clln. deve t1gurar no Orçamento d:1 Re
a rever as hrif<t:S das Alr •• ndega.s. icei a. como urm• detet•minaçii.o t aX>LÜ7a. e ~ 

E' po~ta. a. votos e :l.ppro\·a.da a seguinte 'I a.qu.-lla p:.Hte d~t em~nda, que m:,~d<~. que o 
emenda do Sr.Hollanda de Lim11.: governo reduza de 50 "f,, o rrete ue_ cere:les -- · . . . In a E~trada ue Ferr0 Central do Braz1l. Pede. 
~F1ca.m dtspen$ada_s do lmposto .~s trnnsm1s- pottanto. que. sem prejuizo pa1·,~ ,. I;rilnei ra 

E>oes .~!l ~m~rcaç~ e.stra.ngeu"-S, quando 1 parte, n'.in. consulW.tia a 0:1-ma.ra.,_ no sentido 
ailq }U.lda:s J>Ol nacwoae~.. . 1 I de s<tl.~1· si coosen te lll pref;wencw .. que o ora

E _P.O~ta a votos e reJel~aa a emenda rlo dot· requer pa.r a a sua emenda e f.e muitcsSr~. 
Sr. V1e1ra de Moraes, a.utorts;m~o o G?verno 11epntndos, onde t~xati'"mmenttl ~~. dt:lter
a v~nder ou permu.tar ~s. P.ro?.rtos na.m~p.~te~. mina que 0 go~erno abata 50"/, ·no fr-o::te de 

E posta . a. vo~o, e ~pp1ova.da a se.,ul!lte cetea.es n::~. C-entr-al. 
· emenda do Sr. N1lo Peçanha: · . · 

. . : . Consultada., a Ca.mara. concede a preferec.-
. O. g_ov~rn_o prov-Jdenculm para pass -.:· a cía. psd ida pelo Sr. Rodolpho Aor,;u. 
adnnn~straçao !-!dera.! o por to de Imbet1 ba. _ . . 
110 Estado do Rio de Janeiro, pr·oeedendÓ E~ segmda. e posta a ~otos e appro,•a.dn. a. 

·desde jâ, de accordo com a clausula 15" do j segtunte emend<l. do Sr. h.otlolpllo "\.breu: 
<iecreto n . 5.052, d~ 14 ~e agosto de IS7Z, ao 1 Oo<le con>ier:- os .generos alimenticios, 
resgate da concessao fe1ta pa.ra o melho!'a- coilsiderados ele pt•imeira. neccssirad e. t3es 
mento_ do mesmo porto . . como .::erf'.'l es. banha. toucinho, buca.lli:io e o 

Pa.ra e..~ fim o governo fará as necessarias J'ero~ene. «osariio do a!>a.timenlo .de 50 "/ .. 
operações decreuito. nos t'retes "'d:1s estra.'l:Ls · de feno da Uuíii.o, 

E' ta.mbem approvada. a seguinte emenna das tnrilà.s a.ctualmente em viaor. 
da. Commissão d .. o~Q<\mento. I • • • • ' - : • , , " 

A tra.osferencia será. l'eiJa por encontro d0 .E _po.~W. a ~oto;:~ ~ reJ~ . W. a .a ·i~n~e~-~ d~ 
onta.s-supprimintlo-se as pa.lavra.s:-Par-a Sr: ~~tze:de!lo c_orre..1. a1•- as Jl.'tl: r .lS. d 
~ fi _ d. te JWlmeli':L nec~~~stdat.le, ~eo•ln con:>:der-.l.<ia pre-

E' :no~~ia~fan a· votação da emenda ·do judicada a ult1mn.parteda emenda do mesmo 
Sr. Serzedello Corrêa. a utorisnndo o govr·rno senhor. 
a garantir á Municipulõda·le do D.btrictü ~· considerad:1. prejudicada a emendtt do 
Federal um eniprestimo liquido de >eis St'. Nilo Pe~anha. 
milhões esterlinos com appliC3.1)áO unica. e E' :mfiunciada a vota<;<t.o da ~eguinte 
exclusiva. ás. obras de saneamento do Rio de emen<l.a <J.o sr. José Mal'iano ; 
Janeiro. · Terii.o a d iminuiÇão de 50 •; .. nos f~etes das 

. O Sr- Serzedello Corrêa (pela estr-ac~ -de ferro da. Un ião, o ca!e e~ g~:,~ 
ordem) pondera que 0 parecer da com missão! ou rno1do, o matte. a C<t~na, o a~>UC.11 . o: , 
J.e OrçamentO nií.o é cnntrario á. emenda. . ; cc-oi ou aguardente, o gac o em p_e ou aba.?,~ o. 
A emenda é orça.mentaria. 0 que a Commis- ~ :. rorne de x~rque ou seccv., o m1ll~o, o feJJaO, 
-0 entende é que ell~ de\;e con~titmr pro- o arroz .. (' _le1te. os o:os, as hortalJç~~ e legu
~a . '3.â • . ~ . t.l . mes, a tarmlla de tr1go e de mandioc.'l, e o 
Jecto em sep;n, 0 ~la tmpor~ncJ~- 0 aSI!~m- , kerosene, e t.a.mbe1n a manteiga . o~ queijos, 
pto, que a. C~ma.ra compre. r.,ndv perJeJt~-;- . b n l! o touc'nho e o sal qu~ fo"etn de 
mente bem, ntt.o tt>nlo o or:~.dor nece~srdace ". a. ':~· . , ·. ' 
de 1iizer mais <to Q1te clat-a e positivamente P1 oduc~;a.o nac.on<~-1. . · . . · , .. · .. 
já d isse no parec~n· em <lUestã.o. O governo entr;lra em accordo com as 

Em seguida. é posta. a. votos e rejeita~a_ a c~mpa.nhias ~':l viaçã.o ferrea Q~ de uaveg~--
. reier ida emenda do S1•. Sarzedello Cor1·~. ç;;~.o subyenctona.das pela Umao, . o.u que , 
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gozem de favores desta, pára conseguir igual 
diminuição. 

Esta diminuição ficará servindo de base 
para a tarifa movei. 

O Sr·. José Mariano (pela ordem) 
- Sr. presidente, eu ou vi' dizer que esta 
emenda esta prf'judil:ada. Não está. tal. Em 
parte está prejudicada porque já estão com
prehendidos alguns artigos, .mas oukos não; 
e si a Ca.mara deu abatimento de 50 ''/0 .par·a 
os c·weaes e generos alimentícios, ligados a 
primeira emenda, não é razão para o assu
car ... 

0 SR. RODOLPHO ABREU - . 0' assucar já 
está incluído. · 

0 SR. JosÉ MARIANO'- Não ha tal. Houve 
uma emenda. aprecentando o typo de ](). 

Mas o assucar comprelwnde: o assucat• 
·bra:uco. o purgado etc.; ha. diversas quali
dades cl.e assncar. V. l~x. ~ a Camara sabem 
que ha· graw1e crise r1e lavoura no norte a 
Jlonto de se snpprirnir os impostos de expor
tação corno auxilio ; e as~im como ~e favol'e
ceu o Estado de Minas, peço aos nobres depu
tados que me ajudem a favorecer o nosso. 

perceber qualquer excesso result:tnte de pos
terior augmento da mesma, decretado em 
beneficio r1o !lsco e que rlev•wá, portanto, ser 
P,rrecaCl.ado como renda publica. 

Po3h a votos, é approvad.a a seguinte 
sub-emenda c't1. commi.:Jsiio: 

Salvo quan(1.o as emprezas tenham esse di
rei to gamuti<'o por lei anterior ou por força 
de contracto. ·· 

E' approv!Hl.a a seguinte emenda do Sr. AI· 
cindo Gtmmtbara: 

Accr•(;ocente-se onC:.o convier: 
Art. O Poder· !•:xecutiyo nomeará uma 

cornmissão consti tuiJ~.<L por empregados d.e fa
zcndn., nego~iantes e industriaes de nota, quo · 
poél.tm1 ser presidida por um membro do Con
gr'esso Nacional, para proceder á revbão de
ta.lhaC:<L e cornp.leta da actual. tarifa, devendo 
este trabalho sór· apresentado ao Congresso. 
na. pr:JXima reunião. · 

E' annunciada a votação d.a seguinte emen
da do Sr. Pir·es Ferreira: 

Onde convier- As sociedades sportivas de 
qualquer genoro pagarão! :000$, annual. 

O §r·. Presidente_ A emenda O ~;·. Ph-e!S l<~erreira (pela or- · 
não esta prejudicada. Vou submetter á vota- dem\ diz que a commissão entendeu. que esse 
ção aquellas matarias incluídas nas isenções. imposto er·a por demais pequeno. 
Vou fazer a votação por partes. Não fctz questão propria•,nente elo paga-
Po~ta a votos, é approvac1a a 1" parte da ~ent;1 ~1~ ímposto ; po.rérn, a~ha -~.ue, tendo 

refer1da enienda do SI'. José Mariano assim d.S sociE dades sporttvas, que nao hrarn lucro 
redigida : ' 

1 

ab·wlutament<j para s1, de pagar 500$ por ·cor- · 
- . . . - rida, que esse imposto deve ser extensivo aos 

Temo a dJmllllllÇaO o.e 50% DOS fretes das frontões e aos beltodromos. 
estradas de ferro da União o. café em gr·ão 
ou moido, o matte, a canna. o assucar, o al· 

· cool ou aguardente, o gado em pé ou aba. tiéto, 
a carne de xarqueou secca. o mil~o, o feijfio. 
o arroz, o leite,os ovos, as lwrt~tliças e legu
mes, a farinha de trigo e de mandioca, e o 
kerosene, e tambem a manteiga, o.> queijos, 
a banha, o toucinho e o ,al que foram de i'ro
ducção nacional. 

O governo entrará em accor·lo com as 
cümpanhias de viação ferrea ou de navegação 
subvencionadas peht União, ou que gozem de 
favores desta., para ·conseguir igual dim!
nuição.» 

Posta a votos, é rejeitada a 2" parte, assim 
redigida: . 

« Est:t diminuição ficará servindo de base 
para a tarifa rnovel. » 

O §r. Presidente declara que o 
par'ecer da Commis,ão é contrario, e que esta, 
dando parecer contrario, apresentou uma 
sub-emenda substitutiva .. 

Na fórma dos prec0~dentes, vae snbmetter a 
votos em primeiro Joga•· a sub-emenda da 
Cornmissão; si esta. túr a.pprovada, conside
rar-se-ha · prPjudicada a do Sr. Pires Fer
reira. 

Em seguida é po~·ta a votos e app1'ovada a 
sub-emenda da commissão, assim red.igida : 

Continúa em vigor o imposto que manda 
cobml' 500$ por col'l'ida de cava!los nos pra
dos da Capital Federal. 

E' posta a votos e approvada. salva 3, sub- O §r. Piis-es Fcrreh·a (peli~ o-r-: 
emenda da c?mmissi""·L· o,_ a seguinte emenda. I den:.) faz . senLir á Mos~ qu .. e a sua emenda é 
do Sr. Alrneu1a Nogue1ra e outros: mm~ lata., que nella. esta.o mclmda> tmLts <~ S · 

Onde convier ·- As ernprezas ou partícula- soe~eda~es ~porti v a~, iuclu;;i ve os bellodromos 
res quo, em virtude cl(•. acto legislvtivo ou 0 frontues. 
clausula contractual, tenham direito ao pro-l Parece-lhe que a emenda não deve tratar . 
dueto de alguma tax~. publica, não poderã,o I exclusivamente dos prados ele corrida. 

Cnmara V. VIl 3\ 
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O St• . • Toão Lopes (J.>cla m·dem)
Sr ; .pre$idente, visto qne V. Ex. não quer 
constrl.er~r prej udic3.da. a emend11. do Sr. Pires 
Ferr eira., e S. E:s:. nãv manifesta. desejo de a 
r etirlll', eu peço a V. E~. que e:xplique a 
Camara como.• ·approvada a. emenda de 
S. Ex. , ,·ae set' cob1~do ess~ imposto~ si. as 
sociedades sPDrtivas continuam a pa.ga.r 50o.s· 
por .::orrida. ou 1 :000$ por armo . (Riso.) 

Posto a. votos o requerjmento, é regeitado. 
Em seguida. é po~to a. vvtos e appt'ovado 

em 3• discus>ão, assim emenda.do o seguinte 

O St•. Pt>esident e - Approvada 
que ~eja. a emenda do S1•. Pires Ferreira, 
toüas as socieda.•tes sporth·as tlea.m sujeit<\S 
ao imposto annua.l de I :OQ0$003, excapto as 
sociedades de corridil.s de cavallos, que, além 
desse impo.;to, ficam sujeiC.'tS tambem ao im
posto de 500$000 por cor r ida. (Riso}. 

Posta a votos, é approvar1a a seguinte 
emenda do Sr. Pires Fel·reir3. : 

Ou de cou vier : 

PROJECTC\ 

N. 125 B, de 1896. 

o Congre5$o Naeíonnt' decreto.: 
Art. 1. o A receiln. geral da l{epnb,ieo. dos 

Est.\dos Unidçs <!o Rmzil, r>;wro. o exercicio ue 
1897. ê ot'Çttda em ;;5,L5:J2:000;i e seni. retlli• 
s:\Lh com o produeto do (]Ue Cor •trt'ecadn.do 
dentro do mencionado exet·cicio sob os titulvs 
abaixo desl;;nado:; : 

R.'F.C:E.ITA ORD] N ,\l'J,\. 

As socicrlades sportiva.s de qun.lquer ge- 1. o Direito de importação para c~nSUJ!lO 
nero pagar-lo 1 :000.) a.nnual. nos termos dM leis n. 2G.:;, de 2{ de Jane1ro 

E considet•n.da prejudicada a emend:. do de 1894, e n. 359, de 30 de dezembro de 1895 
Sr. Lins de VaseonceUos, rev-ogando o art. e d«:> disposições gel'aes que a ell~s S'.l refet·~m 
2• n. 10 da. lei n. 3396~ de 1888, na. parte r e- -mantidas as ex:oopções d;\ 1e1 dll. 'l'ecelta. 
lativa. sobre corridas. ::tetualmeute em v igor- salvo: · 

• . Do S:tl grosso, que pa~~rá 35 r éis po_r ldlo. 
o Sr. Pl"es•dente-0 Sr. de'PUt'ldO Das lamiMS de folhas ue Flaudre~ Simples, 

Nilo Peçanh& na sessã? de hontcm r~q~ereu I que pagarão 30 réis por kilo. · 
que a emenda o~eremda. ~ela. ?,ommtssa.o .. <l;e D,t cerveja estrangeira, que pagnrà 1$'200 
o:ça.meuto a.utortsando o .,ove, no a enutt1r por k i.lo, suieita quando engarra.fildt\ ou 
01~het~s ao portador no dup.~o dos term~s do quaocl(l írnport:~da em garraroes ou q u:llquer 
let d~ -'3 de s~ten:bro de 18~~ e sob o re,nnen Y<\silh•~ de bano ou vidro a pag<\l' mols n. 
da lel de 1~7<>: ;eJ:l-. des~ca~:t rl o orçamento taxa lh gl\rraf;\, gu.t't :tú'lo ou va:;il\ll\ de . 
para coustttua pl'OJe<::to_a parte: bnrro ou vidt·o . 

Pelo art. 13l do Rc,gtmeuto e da. compe- ' . _ _ . 
t~neia da. Mes.1. ma.nda.r desta.ca t' llos pt·oje;;to Dos S<1Ccos snnp~e3 de_ algoflao_!1ao especJ-
materia estranha., llat·a constituir projccto licallo:;, rp<:! p.'l.;;·ar;~o l~oOO por k t!o. 
a. parte. Mas no c-aso 'Vertente a Mesa. niío D.:> n. •EO- cl;<sse 15·' -algodão em tio 
decide por- si porqt!e lhe parece. que. il:a- simples pnrn. trn::m ou ut•didt~rn, crt~ ou 
ta.tt~~-se J.e um pt-oJecto de recelta, a d1~- bran co, que pngara 400 réts o 1\.t!o, e tnlto, 

·pos1çao de gue .. se tra.~ tem ple~a. a.ntllo~lll. que pa.ga.ril. üOllréis o l\.ilo. 
··e r_e~ereuclil. u._ recelt&. Por tsso d~cl~no Do <lsplH\ltO prep(l.r;.'l.do l1ara caJ,.1mento r! e 
~~Cl~~~!~est.ao, appella.udo p:~,ra o JUlZO tltas ou praças, lllle pag;~ra. 10 r~is por lcilo. 

Do papel pam impr.:ssfio de .]Oruues, que 
O St>. ~ilo Peça nha (pelet ordem) 

-Sr. presidente; comprehendo os escrupulos 
de v. Ex. tanto as>im que delega autorid:v le 
á Cama.ra pa.ra decidir o caso em questão ; 
mn.s a. sub-emen"'a. o.presentada pela Com
Jilissão de Orçamento depois de encerrada a 

~ úiscus.~ão do projecto, nlo tem connexii.o com 
· s. emenna da. bancada paulista. ~esta.s condi

ções, t ratando-se de ma ter-ia nova, e decerto 
mui to i mpoJ•t.inte, porque se trata de wna 

· gl'3Jlde emis5ii.o de papel moeda, eu t in ha 
-requerido a. V. Ex. par•\ sep:\ra.r do orça.· 

. mento;t p..1.rtedispositivo. a.l·espeito,oo sentido 
, de entrar em outra. discuss~o na. Cama.ra. 

pagll.Yâ. 20 réis l)Or kUo. . . 
uo gndo em pé ...:. quando impcirtatlo por 

mar, que pagará l5$ por Ct1beç:1, . except~
ando-ss o que lor desuuado parll. t·epr-odncç<tO 
ti.ca.udo reVO"{\do .o § 26 dC\ art. 2.• da. ·lei de 
30 de dezem~·o de 1895 e livre a introdncç-:ío 
do ga.do Ci\<nlll:J.l' e ov~lhun:r pelas fl'Outeira5 
dos Esta.llos com os pa.1zes ' 't zm h os. 

Do assucn1• conunu·m, qne pa:;arã o triplo 
da tax:\ uctun.l. 

Dos vinhos Q'te f.')rem reconilecidos :trtifi- . 
chl.es pelo Labol·atorio Nacionn.l de Annlyses 
.,..- qun.ndo uão contenham substa.ncias · ll.O· 
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civa~ á ;;;a1H.le 1Jnblic::t;- que pag~u·ão o dobro Classe 5"- Ads. 80 G 84.- Em caixas, 
·da taxa. cobrada aus vinho:l n(l.tÚraes. .·aixintw.s de papelão ou cnvoltorio seme

'Dos v in llcs eng:\l'l'af<\ll.Os n\to es\'ecifica.dos, 
de qu:dquer qnali.J:Hle, r1ne p:1g.1rã.o mais 
30 %, l<l~m da. táXI\ da ga.naft\. 

Da classe l6A, nr~. 533, que iie1l. sujeita. aos 
direitos que presentemente se cobmm, senão 
porém sobre c 11eso bruto. 

Da classe li:i', art. 450, qnando em carre
teís, que p:1g-o.rá pelo peso bruto com a re· 
ducção do 10 %. 

Da classG z~, art. _17, ~ennachos e plumas 
de penuas e art. I 8, peouas para. ílôres e en
feites, e em flôres 5olt<1S, - QIUl pagarão pelo 
peso bruto excluido o tlas catx::.s de papelão. 

Dús cm•I•eia;; de couro. art. 1012 tla tarifa, 
que pagarão 11 t<Lxo. de 2jGOO. 

Do barbante ou fio de cõr ou f;\otasí:l, n~ 
cla~se L i". art. 576, que pagará 1$500 o kilo 
-razão 50%. 

Do kerosene, que pn.gãrâ a taxa de 100 réis 
o kilo. 

Do Xllrquê pl:.üino que p~g-n•it 120 reis o 
kilo isi!uto de todo e qu;~lque!' addiccioaal. 

Da classe 16, m·t. 533, que fiel\ sujeit:J. aos 
direit~:s que presentemente se couL'•.LUl, in
e1ui~o no peso bruto o dos envoltorios. 

Da c i asse 25, art. 785- arteütctos de feno 
batido(:) e;;roalt<~.do, que rmgttrii.o 2-'S-')00 por 
kilo. 

D~~ classe n. 50 da tarlftt- banha tie pot•co, 
que p:1gará 250 reis o I•ilo. 

Da c laiise 15, art. 479 .,.... 'TttV:1tn s lisas 
ou bordadas, que pagat•ã:o, duzia '!$000. 

Da classe 17, art. 5Sl -gra.vt\bls lis:1s ou 
bordadus, q_ue pagado, duzla 5$000. 

Dn. classe 18, ;i.l't. ü:23- gravatas de setla 
l)ura. ou de S8Ü<1. corn qual~uer o1üra. mMerh\ 
de qualquer fórma. ou icitio pnra. homens ou 
seuhorus, que p:.1garão 70$ o ldlo. 

Do ferro em barra, chapa ou verguinha 
n. i32 da tarifa,que·pngarà 100 réis por kilo. 

·Da naphta1ina em ffi<tSSa que pagará 1$ por 
k ilo. 

Das mercadorias mencionatl(l.S nos . seguin
tes artigos e classes da tarif<t actual, que 
puga.rüo as taxas em vigor lli\ rnz:lo llo ueso 
bruto, a saber: 

Classe 3"- Art. 48- Em o:..i.b:.as ou cai
xinlins ue :papelã.o ·ou envoltorios se me· 
lhautes. 

Clnssc 4' - Art. 64 - Em caiXúS ou cai· 
xinlms, idem idem. · 

Art .. 66 -Em latas ou .cap:~.s .• 

lbantes. 

Classe 61
- Arts. 87 e 89.- Em ca.b:as, 

ou ca.i~dnhas de müdeirn. ou p:l:peli1o. 
ClassG 10•- A1't. 161- 3a parte- Em 

latas. frascos, caixas de ·pap~lii.o ou madeir<~., 
ou envoltorios semelhantés. 

Art. 170- Em pacotes. 
Classe 12~ - Art. 358 -Em pacotes. 
Ar-t. 365- Em C(l.ixas, caixinhas de pape-

lão otJ. envoltorios ólemethantes. 
Art. 367- Em pacotes. 
.Art. 3i2.- Em caixas de papelão ou en· 

voltorios semelhantes. 
Aets. 383, 388, 389, 390 e 101-Em pa.cotes. 
Art. 39•l - Em caixas, ca.ixi.nl1as de pape

lão ou envoltorios semelhantes. 
Classe 13"- Art. 419 - Em pacotes. 
Classe 14• - TodtlS as mercadorias deste 

art. 4:B pogarã.o a peso bruto em caixas, 
caixinlJas de papelào ou envoltorio seme· 
lhantes. 

Classe 15"- Art. 449 -Em caixas de pa
pelão ou eovoltorios semelhantes. 

Classe lG• -Arts. 52.i e 553 - Em caixas, 
idem idem. 

Classe li• - Art. 570 ...., em caíxas idem 
idem. 

At·t. 576 - Em fàrdos, cap~s ou pacotes. 
Art. 580 - Em co.ixas, C:J.ixínllas de pa

peltlo ou envoltorios semelhantes. 
, Classe 19~- Art. 651 - E111 caixas, idem 
idem. 
Clas~e 21a- Art. GSl -Em cab:as, idem 

idem. 
Classe ZS•- Arts. 706 e 709- Em caixas, 

idem idem. 
Art. 710 - Iocluidos os carreteis ou ta

boas. 
Art. 712 - Em caix;a s de pa·pelão ou en

volto rios semelhttntes. 
Art. 718- Incluidos os carreteis ou tabous 

em que veem enrolados. 
Classe 25;• - Arts. 736, 742, 751), 760, 

761, 763, 7ô8, 771, 772, i74 e 775- Em 
caixinhas da· p<1pe16.o ou envoltorios sema· 
lhantes. 

Art. 769- Incluidos os carreteis ou ta boas 
em que veem enl'olado~. · 

Oh1sse 27"- Art. Sl4- Em cltixas, cai
xinhas de papelao ou envoltoríos seme- · 
lhantes. 
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Classe 31• - Art. 855 -Em c<ti~inhas 
idem idem. 

Cl,<sse 3Z• - Art. 942 - -Em caixas, idem 
id~m. 

Classe 33• - Artg. 953. 957, 961 e 966 
ultimn na.tie dl1 a·rt .. 974, 1• p:ú·to do art. ~ms 
e art. 989 - Em cai:ms, idem ir.lem . 

Classe S-l.• :.;.. Ar-ts . 1005, 1010, 1015 , 1029. 
10:0'2 e 1039 - Em ca bas, i!iem id ,~m. 

Clnsse 35• - Art . HHI - To•J,., as merca
rloria.s iucluidas oeste. :u-tigo Jl:l:)':u·iio n peso 
b!'uto em ca.i::c.ns, caixi~has U•3 pa p<:.1ã.o ou 
envoltorios semelhaDtes, com excepcão da~ 
compt'eqeHdiMás JH\:S 7~ e 9~ p:~ 1·te~. •1 ue Jl <· 
garao a peso bruto, e:xclui; !a~ as c:tix:•s de 
papeliio. 

P~r:l- 0 sulf:i.IO pol:l.SSÍO 'no caso dos vinbQS 
rnais de d u;ts ~1'ãll:lllas por Jiti'o, o a certteja 
os succed:Hlec•S do lnpnlo como absyotho, 
qunssitl amam, •le colchico, pici·otonioa, colo
l]uiotit!a.s, nox--vomica, acido pierico, .aloes_; 
bem assim oss<lncius pt•epnr3orlas com otberes 
da St>rie grax:t, cora ut·.) ~ tlel'i 1':\UOS do C::1rvão 
de pe,lra e •le base de chnmlm, mercnrio; co
br e, :ll'S!lllio!\, nntimonio-haryo,ou qMesquer 
ontr.:s sub:tancia:; que a scieocla. tenll:\ reco· 
nheciuo ou venha a rec.-mllecer OO!lJO nocivas 
à. saude . 

Art. 1063- Excluh.ltls ap,;ua;; a!; cai::::1s ll.; 
}lt\}l~lã.o. . 

• • • • • • • • • • • • • • .. • • • . . • . • • 250 • 000 : OOü:=;OilO 
. 2.•- No nrt.460 d:L tu·i~a: ll!l~ <~iz:-B~ius I 

l'lSca.dos, entrançados on a 1 m1t:>~H• .!e lona. 1 
castores, reps, ctc. - taXt\ 2$400.. · •

1 Accrascente-s~ - .PI'oprios :p:•r;, t·oup·l ,le 
homens. · I 

3. 0 Ao art. 497, q ue diz :-~·i$c.aclos lisos en
trançados ate 12fios. em cinco tHilirnet:·os, taxa 1 

· 2$400; até mais de 12 rio~, taxa 4$; !av r·a-~ 
: .. dos, adamascado;;, :-:.acl!'ez ou. liotJ·as, tax"-

5.$0UO. . 
. Accr~cente·se:- p roprio;; p:u-a >estiuos de 

· · seu horas. . 
Aos objectos n. Ll9 - · cl:\SSc 9• - ''~cres

cente-se a seguinte uout: 
T?dos os oleos p•g-aL•:io o p~;sn brnto com a 

vaslllut que os conte'lm; o azeít•l •lo o ti\·eim, 
que por analyse do Ltll,or;•trn-io N;tc!onl\l ror 
dec!m·ado C.OL\ter mn teria r:~t!'an ;, !L ou esta.1' 
l'u.lsificado s~.: ri iuu t. ilb;vJo e u. ir11pnrtadvr 
sofrret•à a pena. de 20üS a 500$ inrt•ohta !Jelo 
lllspector lfu Alfaudega . 

Aos do n. 127- cla;;se 9' - ac~rescentom· 
se as seguintes uottts : 

. . Os vinhos, a banha tle pol'CO hem c0mo todn 
·· c qualquer ;;eilero al imt:nticio. coritlemnadns 

-pelo Labor·atorío Nncional :H!rii.o iu nti !i~:tdo:> ~~ 
. imp_osta MS import.v lor•$ a mu I ta de FOO~. 
SiLo.consíderados como uocinlti ú s tu de pu;;Ji. 

· ca e coodemoados: 
. a) Os vinhos n;Úuraes e :\l't irtc!aes e bem 
nssim todos os generos lllimenticios 1]110 con
t iverem não só acido uorico ou ::;al\'ci lico ou 
alcool de ma. qual idade. aciclos r uin~1~ies li
vres, ,,;ulfuT-ico. ~n lrut·o•o, azolico, .ch lorhy
dril!(,, su lrito;;, a lunvn, iluoboratos e flu~>tii
lica tos a lcalinos, s:tcc:harina. sues ele stroncio 
chumbo, zinco, est:mho, ar~eu.ico, antimo.nio, 

" Expi!•lien te dos g .-merns 
livres d~ consnmo. 
ísent:1s as scment~s 
de~ t i na.dns it lit \' o:.n•a. 
e r, tr-i~o em .zri•o c· 
reduzi·la d<l :~6 •; .. n 
t a:\:\ tle P.X j•f>rli·•nt e 
pnrn i nstr urnen t0s e 
macllinb:mos de~tín :\
dos :\ lavoura cum
JlrdhP.n•iidQ;; no art . 
l. 000 c l 02-1 e pnra 
os· ~e~ui nt~s tio at·t. 
1. 028 - enxad<1s, en- · 
xadinl1as, ane! n!tos~ 
gadunhos, ;;nchoi e 
f~nos de coYa. !onces 
de 1· .. c=• ou n::eht r o?t 
e fe t·ra:nent(tS ·seme· 
lhantes para cor tar: 
c:mna. ; m:>ch:,lo:; e 
mncltadinh~~. As ffi[•· 

t~hiu:lS c r:w.ter·ial dcs· 
t i nados· il. inst:tlht~"i.o 
d<\i; u~in<t~ p::tt':t a l':t
briC:IÇf\0 rlt) :I~:<U•:•:tl'. 
t,~J·ii.o reJucr;ão d c 
5u ·· r" soU r e os • tlrcí-
ln::' ::e cxpedientP ... . . 

3. ldem .!as c:apatazia.-; .. . 
-1 . Armo.zenageH• • •. . . ..•. 

4. ooo: ooo::;ooo 
1.000 000~000 
:3.000:000$000 

Despacho m!l.l'ili>;!o 

5 . lmpo~to de ph>\róe;:; • •• • 
6, Idem <!e <loca~ ....... . • 

Addicion(les 

7. lO "/. sobre o experlíenLe · 
elos g•;n~ros livres tle 
•lireiws de impm't,·
çi:i.o, pb:~.ró~s o Jooas • 

Sal!idas 

8. Di;-eitos etc 2 •; . "lo d:\ 
pol vo!'O. fethriuad .< por 
cont~t do L; O\'e nto e 
80bt•e u. cxr,odação do 
I>istl'icto FederaL . •. 

SO!):C0()$000 
400: 000$000 

' 520:000$000 

100:000$000 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 2010512015 16: 18- Pág ina 15 de 39 

SESSÃO EM ll DE NOVEMBRO DE 1896 

Interim· 

9 . Renda da Faze11da d~ 
:'lauta Cruz e outrns 
•le pr-opriedade rh 
unm.o ...•......•.... 

I 
' l 

de cn.'mbio ou de 
moeda metn.llicn a 
pr.•so, sollre o vaJo't' 
em moeda. corrente 
do coutructo .•.. .. . . . 

120:000$000 28. Idem rle traus~rte . •. • 
29. Idem de 2 · •j .. sobre o 10. Idem d:t E;ltwl:\ rle 

Fer·ro Centt•:ll d,) Br;J.-
zil . ....... ...... ... - 36.000:000$000 

capit>11 das lot<Jt•ias 
!ederaes e 4 •;. sobre 
o das est:!doaes cuja 
venrh d e bilhetes se 
etTe~tuat· mt C:1pital 
Federal. ... . , : ... ... 

11. Idem das estt·:oclas da 
f~~-~~ custe;ulas pela 
Unw.o ..•....••.••••. 

12. Idem do Cor•r(,iO Gernl. . 

13. Idem do;; Tele!!rapho:> 
Elcctricos, inclusive ,~ 
t\\Xad~ fr. 0,10, ouro, 
pnr p:~l:rnn. de tele
g"l'<!mmtt em petcnr·so 
no:; callOS•IaBrttSiUa,~ 
Submarine Company, 
l:mitcd ., ... ... .• .. .• 

14.. idem tia Casn da l\Ioeda. 

15. l dom •ht Imp;·ensn. Na· 
ciooa l e Dia rio Offici(tl. 

16. Itlem d<O F<\1Jrie:1. de 
Polvora .. · . •..••.. .. 

17. Idem dos Ar.;enae3 ....• 
1 S . Idem d,t Casa ~lo Cone- ·.: 

cr;ii,ô .•• ••• . •• • •• •••• 
19. Idem do G\·mna~io l'ihl

ciont\1. • .' .. . .•... •.• . 
20. ldi.lm do Instituto t.lo5 

.Sunlos-)iudo~ .•.• • .• • 
21. Idem tio lo~titnto Na

cioua.t de :VIusictl •... • 
22. 

23. 

[dem ê:t.~ m:ttriculas 
nos estnbele~imen tos 
officia.es de instruc<;ii.o 
supel'ior .. ......... . . 

B em d;J. Assisteuc\a dos 
Alienados .... . ..... . 

24. Idem <trrecatla.\Ia nos 
con:ltJlados ..... ... ~ . . 

~5. Idem dos proprks ua-
cionaes ••.. ..•.• . •. •. 

26. Imposto do sello, do 
;\ccordo com ns leis 
em vigor e as dispo
sições do actu:l.l orça-
mento ... ........... . 

2i~ Imposto de 1/ 10 % pa
go pelo coril.pl·adot· e 
ven<lerJot> em . 11ar•tes 
iguaes .nns opel",~ções 

G. 000: 000$000 

3. 500. 000$000 30. Idem de 2 "f,, sobre ven
<:ir,entos e subsidlos 
! nclus:n~ os do Pre'· 
sidente A Vice-Ptesi· 
úente dn. Re public;t e 
dos membros do Con· 
{JI"es:.50 .... ....... • • . 

4.330:000$000 31. I.jem de pennas d':\gun .' 

65:000$000 3~ . Idem rle tro.o .~mis~ito dé 
apc>lices e embarca-

6:)0: 000$000 ·~3 

J :000$000 lo> . 

10:000$000 

30:000:)000 

25:000$000 

l O:OOO.;o~o 

Çõ2s •• ••• •• •• •••••• • • 

Contribuição das com
)nwhias ou empre
r.as de estradas de 
fen·o, :-;ubvencionnda.s 
011 niio, e ,]e outra.s 
corn1muhias pam as 
desp~z:1s da respe
ctiva_ dscn.lisa~io e 
km ~sslm saldos das 
estradas d2 ferro ~ra.
J11nthlas com ~tide~ no 
est~togeiro . . . . . . .. . 

3:()()0$000 ~J . Fóros de terrenos de 
mariuha ...... . . . •..• 

\50:000$000 

35. J uros da~ acu;~s das 
estradas de . ferro ria 
&'\bl(• e Peroa.ll).buco. 

36. Land~míos ...••• , ..... 
ZOO: 000$900 31. Premios dos uepositos 

puh!icos ......•. .•. •. 
450:000$000 38. Co brança da. divida acti· 

200: 000$000 vn · · • " · .. • · · " • • · .. 
39. Imposto de 2 :~ ~~ so~ 

9. 000: 000$000 

. bre dividendos dos ti-
tulas da.s co:ripanhias 
ou sociedades anooy
ruas com séUrJ no Dis· 
t ricto Federal e oos 
E>tndos. de, aceordo 
com a legislação em 
vigor o as disposicues 
da. presente lei ... ... 

269 

700:000$000 
750: ()()0$000 

1.5011:000$000 

1. 300:000$000 

l. 200:000.$000 

400:000$000 

3 . 'J : S:000$000 

15:000$000 

)20: 000$000 

60 :000$000 

30 :0~00 

500:000$000 .. 

650:000~ ·,~ 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2010012015 16:18· Página 16 ae 39 

.. . 270 ANNAES DA CA1>URA. 

40. 
H!POSTO DE CO:-<Stn!O - Fumo 

TtLxa. de 250 réis pot' 5001 
grammas ou. fl·ac~:~w ·\ 
tbsta unidade de fu
mo em .bruto de pro· 
cedencia, esttangeirn.. 1 

Dita de .lO reis por 25 j 
gt~1.mmas ou frar.ç-<io , 

. desta unidade de fu.- j 
· mo .picado, mig·,,do ou ! 

desfiado, inclusive o ! 
manufactnrado em ~i- ; 
garros, de producço._lo j 
ua.cíou<ü . •.•• . . ; ... ·. 

Dita. de 50 J'éis por 25 
~ra.rumas ou· fracç.'io 
dest<1. unidad.e de ru
mo picado, migaJo ou 

·desfia elo de -producção 
estrangeh';\ ....... ..•. 

Dita de 100 rei:; por cll<'l· 
r uto ·de fãbrico es-
trangeiro ...... . . . .. . 

Dita. de 2 réis por clla
ruto oaciona.l •••.. ••. 

Dita de 10 réis vor 12õ 
,g-ramrna~ ou fracçãr, 
desta umdadc de l'ltpE 
de fabrico nacionaL .. ! 

Di!"' de 100 réis por 125i ·l.500: 000S.·OOO 
gra.mma.s ou fr3.CQÜO) 
dest.'l. unidade de mpé1 de f<tbrico estr:;ngeil•o, 

Dita de :! réis por cha..J 
ruto"eodido em cn!xn 
e rle preço de f ,tbr•íti! 
superior a so reis e de 
20 réis pe!., cento do, 
charutos ve:Jdidos a 
gL'flnel e rl e '(>reço de 
fabrica inferJol' a. SO 
róiS cada. um •.•.•.• . 

Dita de 50 reis por maco 
~e 20 cigarros, e por 
quulquer fracçli.o ex
cedente de 20, de pro· 
duc.;ão estrangeira. ... 

Os cigarros de mortalha 
ou capn. ele fumo de 

· procedencia. estran
geira pagarão o úobro I 

. desta.tal<\.Pa.pel para 
cigarros é Eemelhan- ) 

· tes. sendo em fo· lbas . 
ou rolos 1$ por kilo· l 
a-ramrna. Seu rio em I . 
llYl'iohos on rno1-ta-l · 

·. Jbas de arroz ou milho/ 
2.%00 ·o kilogramma. 

Est:.tS ·taxas poderão se1j 
cobra.das em est.ampi-, 

, l!J.a.s· ........... .. ... . 

4L 

4" 
43. 
44. 

45. 
46 . 

47. 

Bebidas . 

Tr.xa de 60 t•éis por I i-\ 
tro Oll 40 reis porl 
aarrMa. cobrada em\ 
estnmpilhas, ao oahir 
o prouocto da fabrica 

1 ou exposto á veuda. ~ 
sobre acervejanacio- 1 
nal. •.. . , .... ....... I 

Dil:1 rle 300 réis pol' li·J 
tro sobre <'S bebidas ·· 
constantes do n. 126. 
chsse 9~ da t.1.ri f,l. -
quando fabric:tdas nol 
paiz,200 réis porkilo 
sobre as 1>-lhulas al
cooli~s con~t~ntcsdo 
n. 121 dn tnnra., ex
celJtO oalcocleaguar· 
dente fa.bric;\dos no \ 
P<liZ, tambern coilra·(' 
dosem estampilhasao 
sahit• o producto. das 
faorícas ou ·quando 
e.rposto :i venda .... . 

Ditã úe I$ por garrafa · 
.sobre .. os vinhosu.rti:i
-cia~easdemuisbebi· 
d(I.S fcrmentadus,que 
possam ser assimila.· 
d:tsou vet\didas como 
vinho rle uva, vinho;; 
espumosos ,etc., etc., . 
ch<Ullpa.tines-~: cujo : 
J'ai.Jrico se,ht ::mtori- , 
s:u.lo polo Go\·crno .. l 

Jlit;\ de 50 rêis por k.ilo; 
de nguas mineracs! 
at·tiilcio.<::> , · g-.t7.osas1 

ou ui'io ••.•••••••••. 1 

E~:tJ·aordinaria 

Montepio da. Ma.rioha. •. 
Dito :Militar ...••... •.• 
Dito dos Empregados 

Puhlicos . . ... ....... . 
Indemnisações . .• . .. • . . . · 
Venda. de geuero~ e pro· 

prios aucionaes .••..• 
Juros de capitaes na-

cionnes ............. . 
Rema.nesc:entes dos pl'é~ 

mios dos bilhetes de 
loterias .• ~ . ....... .. 

49. Receita eventuaJ, eoú:t
prellendidas as multas 
porcontrav~nÇíies _de 
lei e regrua.mento .. . 

500:000$000 . 

00:000$000 
200:000$000 

900:000$000 
] . 000:000$000 

100: 000$000 

s.ooo:oo0$000 

30:000$001} 
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50. Imposto de trnosmi;;;;fio 
· do propriedade uo Dis· 
t ricto ~'mleral. . .•. . .. 2.800:000$000 

51- Emlssao da moeda. ui-
ckel ....... . .. , ·... . .. 2.000:000$000 

52. Dito de industria.s o pro· 
Ii:lsues no Di~tt·icto 
Fodoral.. . . . • • . • . . . . 2. 700:000$000 

lkpositos 

Sitluo ou excesso entre 
os rceebimootos e ás 
l'I;)Stituiçües ...... .. , . 5.000:000$000 

DISPO~!ÇÕE5 O Elt,\ES 

Art . 2 . o E' o Gonwno autorisa~.lo: 

1.• A emil tir bilhetes do Tlwsouro aU a 
somma. de 25.000:000$cornll an 1-1cipaçfio ue 
receita no exerch!io dost• ~ llli, que serão rcs
g-altulos até o fim do mc:;mo exet•cicio. . 

2.• A .receber o a l'estituit·na. confortnida1le 
dl) uis[lfJsto no art . 41 dn. loi Jl, o38.. ue 17 de 
dczemllr·o do 1851 o;; diuhoiros lll'orcnicntes: 

do cofre. dos orphiins ;. · 
dos bens ele dcfuutos e aus3utes o tlo 

ovouto · 
dos p~·emios d·~ loteri:\S·; · 
dos deposit<>s do cah:tlS oconornim\S e mou

tes de SOCCI)l'I'O ; · 

dos de posito::; tio outras origens. 
Os s;tl dos I'JUO result at·om •lo oucontr·o d~~s 

estr:ulns .to forro com as S;thida~ (ll•tl<ll'iio ser 
applicndos its (lespn as lllll,llicns 1.1 os uxcessvs 
das restituições sot•ão lo>·:~dos ao b:tlnnço do 
oxerclalo. 

3. • A :ll'l'<.lll•ln.t' o sorvit;() d~ cttpatazia~ das 
alf<tmlogn:> o nrnm1.ens. , 

-t. • A on·oclu;u• as optwnçõas do cretlilo qne 
jul:,rm·n~cessnri•lS. · 

5. 0 A pa.::-ar o oort'eS[lOiltlonte om p:~pel ao 
cn.mbio do dia , dos juros 4 "/o ouro tlns npo· 
lices convor lic"las tio 5 pat•a 4 °/0 • 

6.0 A revet• o regnlawcnto 1lo sollo tle 
modo n. tlr.sonvotvot• a t•ew.la o n.ssl)gm·.u• n 
arrecadaçiio. . 

7·.o A ot'gl\nls<tt' o rogul:uu onto c !:~ conlai.Ji
lid:<do g-cra! th\ Rt~ptthlica, subutottcudo·o á 
appt'OVt\çfio do Congres.;o . 

R 0 A intel'OS~at· os tlSI~W.:I de rumo o do 
I.Jollitlas alcoolica::! por moio do poJ·contn~em 
nu. arrocnçilo dos dit·oitos e nas multas co-
b!'ndas. · 

At·t. 3 ." O Govol"no mantlnri~ fLt~or 11 1\ 
tarifa em v igot• as modilkaçõos coil~ittntes dn. 
proseute lei. 

Al'l . . 4.• P:tm. f;tY.et• f.tco n.n rlr!ficit ,j it oxis; 
tento o co mprovn.tlo ó o Go•·orno tlll lorisado 
a. J'a.zet• applica~U.o do saldo, que vcr·itlcttr-se 
uo llm do oxercicio tln l'e~o'Oilt\ sollr·a a des-

peza.: Em caso de sahra o Govcr·no a pplicat·<i. 
ao r?~~u.te. do papel-moeda ou á amorti~açiio 
da dtvul(l. tnterua. 

Art. 5. 0 Par;\ o despacho de mcronuodas 
Laxa.uas ad v«lOI'cm será ollriu·atoi•ia n apre
sentação das facturas respe~li vas devida
mente aulhenticadas polo consul brazileiro · 
do lo;pr de origem, vi~orando o valot· dc
c~at•aoo, que s_et•à. calculado no caml!io Llo 
cltn. 

N_o caso de f.tlsa dccla.r;~çüoou de apresen· 
taçao de fac tur;\ que Vlstvelmente niio cor
responda ao valor tla mercadoria, será im
posh\ ao seu dono urn:t ntultt\ equi v~deute ao 
qumtu pio do •.-alo r •·et•illcado, 

Art. O.• Fica elill'linndo da. Tarifa da Al
f:~nlleg:~? art. 504 sobre tecidos de fan tasia, 
un.o clas5rrtct\dos. Os nrtig-osdest:\ classe serão. 
C?ll~o dotormmn;? ll.l't. 1:1 dns Dispo~h;üus Pre
llm_ul:n•es, clas~iltc_a,Jos por ns;imilaçtl c:>, in
clunulo-os IH\$ divel':;as c lassiticaçoos du tariftl 
om que dovam iuoidir. ' 

A!·t. 7 .. ~ Do_ aecor~io com o art. 5 15, § .1 o 
1lEL Consal1dnçao, o Govuruo nomeará annual
men.tt3 n111a co:umí$s:1o mixtu, compo~bl uo 
~~.ml.er~1~1es e commercH\ntes, quo fH'ocmlem 
:\ t·o \'JS<W gerlll dns amostra,; at•chh•:\flns 
fJil:l nto :'l:i l'esp•Jctiv<ls clas~itlca~~uus o tlecirlir<~ 
:-;~mpre das duvidas suscilt\das nas ulassill
caçtlo~. 

A1•t. 8." Siio declarndo:; nu !los pul'll. todos 
os olfcito:> os cont1·actos do cnmbinos do 
rno·•da motallicn i~ vista o u. pt•nzo, quo n;io 
tenham o sello Ioga!. 
. § I. • lo:' ullsolutnmeuto vcdndn. aos bancos 
ou lllines ou ca~as banctLJ'i:ls a liqmrlnçii.o J>Or 
rlill'or·unçt\ de ll'nmacçOt:s sobt·o moeda. Hto· 
t11ll hJ;l o tJumi.Jiae3. , 

O syntlko 1h1 Catnnl'< \ dos corretoro::; tot·i~ 
attri!Juiç:1o tlu lmpor·o. mult~ ele 10 a 20 
contos o no ll<Jbt•o, no ca~o do reincidencin 
nos e:>t•~i.Jrl lo~i~uontu~ que inl't•iugir·om o. tn·o~ 
sento drspo::ol~ao, COIII l'OCtll'St> SUS[IOlllÜVo plll'!lo 
o Po•lot· Exocttlivo. · 

§ ~.v Cousirloram-se p:u·t~ os olToitos uns 
uctnaos dbpn,;i~"'L!s, op,H·nçlies a vista •lo 
·~amiJitlo ::> u moor.ln metalllc•t, ns liquidavllis 
dontt•n do tr·o::; dias uteis, tL contut• •In. dattt do 
contmctn 1lo . cor·t·ctot·. As quo oxcodt!l'!lltl 
nsso tumpo sor·iLo consi,lot'tHla::; a pl'tiZO e de
llnitil'nrneuto liqui,laveis, oon t'ot•mo fõt•lli~:ado 
cn\ r ogu lamonto. · 

§ :.l." Fi~m sujeitas ao pagamento do im
posto tlo 1/ 10 ~ • 1tl~m d•l solto · proporcional 
tm fõt·ru:t _da::; leis vigentes, art·ectülado por 
vor·ha, 11 s opot·açOes de carnbines e de moetlo. 
metallka. 1t JH'a~o. pag-os <:itn par tes ignues 
pelo con tpr:ulo t· o ve mlotlo r , sobro o valor em 
monda cotTcnto do cont r:wto. 

§ 4. 0 .Todos os contt·actos de cor r•etor!l$ 
llctnn w,ioitos ao sollo impresso ou da c:~.rim!Jo 
do 20 r éis. 
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§ 5.". os titulos representativ<"s de opel'a
.. c<Jes de cambi~es e moeda met:<1Jica ~obr,, 
praç,\s estrangeiras,_ como sejam su.ques, le· 

.. tras, cartns ue,n.bqno e de cre\lito, or,.lem 
· telegro.phica. ou· I'JUMSquer outrc~ cscriptoa; 
serão sell,lclo:o. ,por verb;l, re~ul<:.udo p·,ra. a 
respecti\"a conver~o em moeda. col·l·ente a 
tax:\. (!O conh·at'l do corret flr que funccionon 
na. .tr:l.ns.1cçii.o e cuj;1 import;~ncia. con~tas·á 

· do exemplar do titulo apresentndo o.o s~ll o. 
· § o.• O Governo providendal';\ no sentido 

de dar a. este se1·viço -prornpto expedieni;~. ti
ro.ndo para. isso a.utorísado a esta.b3lecer uma 
secção na. R~bedoria da Capital Ft>deral 
com o pessoal que for exi~ido pela. n:~oture1.a 
e _importa.ncia. dO dito :Seniço, em pnnto COJl. 
-veniente. 

Nos E~t:J.dos este serviço ficará ;~ . ca.r7o ci;1s 
delegacias e _onde não houver, no de out1-as 
l'epartiçõe.~ de fa.zeada. · 

Nos loga.res em que não bo•1ver repartiç:ã.o 
de fa.zend<J. o imposto será cobrado em est<t.m-
~Jh& . . . . 

§ 7.0 Nos e:x.empla.res apresentados r.o sC!llo 
.· ·será lança.do pelos respectivos funcciont:.rios: 
· · O numero do registro, a irnportau<!ia do 
sello,- a data do dh\ e ,,s,ignatur·u. 

o exemplar sellu.do seril. registrado em livro 
que conteril as seguintes especifi~ções: uu
me:ro de registro, dat•• rlo dia, u;tturez:~. <.lo 
t itulo: $act:ador ou ordena.~lor: 5flCC:l.do o u 
pagador; praça do s'tcc,ldo ou J)O:~ador; valo1• 

: .. em moeda estrangeira ; tax;\ do cam\lio; 
. ">--alor em moeda cos-rente, impoi·tan.~ia do 

sello ; nome ·do fuoccionario arrecadn.dor do 
sello . · 

§ s.• P(l.ra f;tcilitar o serviQO ha.veriL t.1.Dt.os 
. livros de re;istr-o quantos ruuccionarios 
·arreca.dadores do sello, aos quaes serü.o for
necidos todo;; os es:.:Jarecimentos c iosti'Úc
çOes concernente5 ao modo ps·utlco do trn
b:tl ho, sua. n~c:l.!i~açã.o e descarg:~ das som mas 

·· dial"i:tmente arrec:odndas. 
§ 9.0 A~ oper::tçUes ;:!êralmeote conllecirlas 

.como de e<tmbio; taes as rle compra c veuda 
de saques e -letras, passageut de ordens; 

.. serã.o etl'ectuadas 'por i.ntermedio de corretor 
·sob" -pena de multa. de 20 %. ela respectivn 
: impot·tancia, a qu<tl seci p,1g't por qua1que1· 
dos int't·actores a juizo do Govemo. · 

§ 10 . . Os cot'retol·es entregarão : ua..C:.tpit;\} 
Federal ao:syudico da Camara dos Corralores 

· · e nos Estitdós a quem õ GoYerno indicat' e at~ 
o dh-1. 5 de ca.~la. mez uma relacão detalhada 
.cl.os éon tractos das oper-.s.ções de c:'l.m\lio em 
que. funccionaram no m~z :tntece•l.ente. 

Estas .relaÇões serão neto oontinúo remet
tidt1S á Recebedoria da. Capit:ll Feder,~! e sc:.r
vir-lo de elerneuto de_ prova dus rereriuns 
oper-.1ções, .além d~ outros . que o .Governo 
julg~r. necessarios e que se~.lo fornecidos n 

· seu. JUlZO por qualquer dos 1nteressados, sob 

perin, de multa de 20 % da itn?ortcHICÍ<\ da 
tr:o 11 ,-~~.~çii.o. 
Conjunct:Jitlent~ com estas rel:lcues, set•J:o 

r·etr.ettida~ ,·, R!l!)el.Jedo~ia da c n.pitu.l . Fe
<.let•;., J _peh:;; repnrtiçues tH'recarl.adoras •lo sello 
nos C:st;ülos, cópins dos res:~ecti vos r egi>tros 
t.lo m'.lz antecedente. · · 

§ I 1. Até o uia 15 •le c:v\.1 mez o Governo 
far;\ publicar no Diario Offici<tt a svm•p;;e fio 
mo\·irn E-nto c:1:11bial ern to.l<l ;, Revuulicn. uo· 
111e.z antecedente, CO!lllJrebenllcndo: · · 
~VJUG:> convertido;; em !i1:n·as. . 
Letras particuhu·e:; couvei·tid<lS em libras. 
Ontras (Jp<!l'aeües corn-ertidas ern !il!ras. 

E o o reb toro nonU<ll do i\linisterio d<"l. FtL
ZGn_d,._ se ri j uoto como qua.c:h·o cspechl a es
ta t JStiC(\ ~era\ ths mesmas trans:lc"ües, dis
criminao<! o o rnoviraeolo e~tadtm I e · o ll•~ 
t;:~pital i''.:det~d. com ~sp.;~cific..'lçáo das respe
ctn• .. ,~ woe.las e eamb:os. 

§ 12. Fi~:ain sujeitos ao sello fixo de 200. 
rei;; a:> peti~;i>«s e reqnes-imento!:, o~ cheques 
::obr·e os bancos, <1s recll.Jos ôe eotrMlas de 
dinheiros nas respecliv:\s c:.\dernetas c os de 
qualquer qu:1nth de 25$ pa.r;t cim;\. . 

Art . 9.• . Fic<.~m sujeitos ao p:tgamerito c?o 
sello de lS o:; termo,; de respon;;al.Ji li.d,,rle 
as;;ig-na.t.1os lltts atfm1tlegas "Para· re~t\IV:\S ·de 
dividas J'u tu!'<lS quiln to il prop1·ieJade de mer
cadoz·ias a úe~paciJ:'l.r· ou qu<dquer otltr;\s. 

Para..~rl\.!Jho unico. Os termo~ de rei!('Onsa
bilklade ;Js.;igna•.los nus a l (,t ndeg-as peltt exhl
biçiio t.las· p rgvas da. desca.rg;~ •\e TMrcal!orius 
reexport;,();c; p ;11-a. out1·os p<~utC>s tla ltopub!ic:~ 
ou tlo estl'<l!l;;eit_'.> ficam sujeito'~'' p;tg~mento 
do sei lo pt•oporcWUfl! a.o valor dos úirettos que 
a mercadoria tl.e veria. pagar si l.i>s:;a despa.
cha.rl!l. p.tl"J. COllSUlllO. 

Art. 10. A revalid<\cão dr. ~!lo no3 do
cumentos ou .papeis da qualqu.::z uatur·em ·ma.t 
~el l ados, set-:.i. ele\·~ula a 25 ve;:es c valor do 
::ello de~·ítlo. . -

§ 1. • Os recibO'! de qua11ucr I!U:totia sa pe
r!ot· a 23$, factur:1s e qua.esque t· documentos, 
ticn.m sujeitos ao sello nú. fórma rias leis em 
vi,(tor. Em caso de iufracção; p::t~n.dor e rece· · 
bedor, :1 j uim do Governo, pagarão~ multa de. 
50 % sobre o valor a que sé referi r o tlo· 
cnmento.Metade da multa, competiraM n.pre· 
hendedor e ·a outra metatle rever-terá ao The· 
souro. . 

§ 2. 0 Os substabelecimentos de procura.;-.M 
do pr·oprio -pu o h o ta. vrados -por particulares, · 
f}Uer· .uo r~:;peetivo instrumento, qner em 
pitpel diJiert>ate, pag-m·ão o · mesmo sello 
'JUe pagam as procurações de igual :natu-· 
rez:\, _ . 
~ 3. 0 Todo nq uelle que tiver cai;..'l. de ne

gocio no terrítorio da. Republicll. coin fundo 
C:.'-pita.l müior de 5:000$, não tendo os livros 
ex1gidos pelo art.ll do codi~o commerciul, 
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compe tenteme nte sello:los o reg istmc.los, fica 
sujetto fi: pena do 2 •;, de mult:~ sobre o valor 
do c:tpita l fo t•mado para o nf!g-ocio. Em caso 
de reincidenoia a multa serã tio 20 •;~ luJe
"Pemlouto tbs j il. est:>.bolociJas !lm le i. · · 
· Art . 11. Os ha ncos o <."omp:mhtas nncíonnes 
com sede no Olstr icto Feúernl o uns E~~ttlo;; 
ficam s tljeittM ao imposto t!e ·z ' I , •;. soore 
uiviue udos. 

Parugl'a pho tm íco. Fica extensivo :i.s com· 
panllitts e;;trungoiras o bancos e.-;lntngeiro:;, 
cujas tiliacs toam série no Oi~tricto Fe iol':tl e 

' nos Estados, o imposto do 2 '/, "/o so ltre~ divi
dendos. Pm~~ ess..• cobratlç;~ , conhecido o tlí vi" 
d ómlo . rl istriouido n o exterio1·, o i m posto da 
2 •; ; •;. t'ccaltiril. sobre o divitlonolo corrvs
ponÔillltt; uo capital existe o te no ~ •t~iz. · 

Art. 1:?. A mu!tn. tio e xpe.licntu em todos 
os cu~o~ provisto3 ·na logislaçüo Olll vigor do 
regimen n.dunneiro scra do 5 a lO •;.. a 
juizo dos inspe<~tores das nlf.l o !.h'~"~· con
formo n» cit·cumsto.ndns <lo~ l'a1'tns (a rt. ·1\J~ . 
§ 3" tl:t C-onsnlicútçclo tias Leis das .tl(<mllcgas 
do 1884 e d<Jcreto u. li:SO, de ~3 do agosto tlu 
1890). 

§ L• A mnltn. d" ~.uroitos em dohro proviSlt\ 
nos n.t·ts. 488 o 489 da. uov11 C·1nsolhlação dns 
lei~ das nlrnn• le~a~ o .rnes:ts d u t'Onthts s•'•.set•;i. 
npplic:ula. quando 11. dlll'ol'ança do> dil'tlitus 
ndUtlllcil'os consign11•lo3 n:~. t't!'ira e m con
fronto com a. merctvtoria. sul.llnc ttith t\ deo
pncho e.'\<'e•lor !lo valot· d<J 21.l0.~ qno ·~s :~: • 
din'ot•onçn. ~oi •~ dotet·rnlnn.•ln. por · ace ;•o;;r.arno 
de pooo, mo<l!Qi<l Olt llOl\trtgom t.lo .mnrc:ulm·ia 
veri11cada, !JIItll' seja pot'rlill'tii'OO <):~ d:l !J IIt~ll
tl:ule N litt i vn. ou a bsolnta vo1·it1•·:ub no nws· 
mo ,•oltuna ( s i o. ntld\ç;io da nut:L <!onstlll' ile 
um st\) , nos tllver;;oH volumes (si constlil' d~ 
muitO:! ), on tlm•lmrmto om •pt;llq ner· <las "'! 
diçOos tl:t uohL, llcnn tlo nssim ttl"'lilica•lo o 
§ I• u t'ol·ogauo o§ 7• do :.rt .. -tS':i thL cousoli-
duciío. · 

~ 2.• Destaq nr.tos n i\o luw01•:\ r ccul':iO nos 
ensos de •l ill'ol'cnç:u; •lo qnantidad·•, cnm
primlo por'<'•tn uos cnsc'S do •lifl'~1·onç 1\ <lO q u" 
Jldatlo ti•J mm·catlori:t. ou <b stt;L 'l uullllcnç·í•l 
o1Je•loc01'-se •to l' l' !!ceito du art . I !i tlu dt!at·utn 
do 2;, !lo aiJI'il do 1800. 

§ :~ . • <JIIIllt 'i > o ne.t~ociante ti vor· duvidas 
soiJrt> a clm;sl tlcaçflo dtL m~r·cnt!ot·ht 11 dcl~_[lll
cll:u· sor-ll1o· lm li~ito, antes üa conf<lt'Ollcta o 
modianto ~~ oxhibiç;io t.l:~ cOlll!IOluutos amos
tras 11jH'esentar a·~·lnorimonto ao !IIS j)ect?r 
que ntall'ian\ r.lrrsst~car Ll ml3r cadm la- n:to 
send11 ucstl.! ~nso quando h't]n. c li ll'd t'en~.a dü 
clnssltic:•çiio on tr-o :\ fio tla~pncho c! t\ qno 
fl ZCl' t\ td ft\Uucgu, C()bl't\Lht 1\ lllll l.tCL de d t!'Oi t oS 
em dvui'O. 

Al't. J:l. Em caso algum a. !1txa do c·1pn.
Úl7,ias sor·t~ dispens.ul:t.. · 

P.crllg:.-apho ttoico. A ttx;~ dl3 exp~·li~nte sõ 
poderit ~ct· cl i ~ l•ensat l(\ nus casos tloô §§ 1", 2'•, 

Ca 1u:art.1. V • \"11 

3?, 4" n. s•, 11 a. JG, Hl, ~2. 23, 26, :32 e 35 d~ 
cousulitlttção das le is ch~ alfaodogas. 

Art. 14. As taxn.s do armnzenogem, nas 
all'andeg.ts , paosarão a sei· coiJrnd <tS Jlt\S se
g uintes propm·çuns: 

Ate 30 dias, 1 •/o ao zne.:. 
Até uO ditts , I l / 2 "f• :.o tnllZ. 
A té UO tli t\S, 2 •/. :1.0 me:;:. 

Polo tempo que decor rct• em rlhntc, 3 •1 ... 
:.o mei. · 

Re "ogados o.~ docrotos 805 de 4 do Ol<tnbro 
o I !J7 dcl ]0 tio foVGI.'Oir·u tio 1890 () vss':;i I·. 
2• e 3• do art. 594 tl;t Consol id t<ç;'io _ 

Art 15. l~ ica elcvad:. ::1. taxa cobrn•la n :l.'> 
ca pot.a zia~ por vo!U1t1 o (tt.i 50 kiloõra.:nm a&-
dt:l 150 t•éis a 200 réis . 

Por t.ICUlll\ CXC•lde nte liJ() réis. . 
§ I _ • Sómen te serão RUjúlt:ui i llispo;i r.1ío 

Hnal do at•L 605 du. C'un wlidi!çi<o d•" L c~'> 
c/ •. , .< Alfl' "<loyas as mercadori<L3 i lllport.\•las 
u. g ranol nel le menclon;"Jas, quando pot· u ni
lindo 'fiO.:\ •r om menos de dou; kilog1•,unm:ts ; 

§ 2;" ..\ ',;opo•·n~<ies a qne se re t'ot•o o nrt. S82 
dtL Gonsolitl<tç<7o llc:u n suje it:•s todas 3.~ mer
c· •dol'ia~ tl e:-:c,u·r·<.i<'"llas nas suas pontes e l!'.lo$ · 
da s all;tn•le~:as •. dc;10situ!! e cntrepostn.~ e 
o.t•m:tzens a i t:mu<'~:tdo.i, tnnh·•m ou n ão por
mCLncncln no loc1ll ela u escar~r~ . 
§ :~ ."O ; voi•Hn·ls do ;:r·auclc,; dimcn~ o 

poso:; tio que l l'it!:\ o n. 3 tio § 2'' rio art - :JS2 
,t;L Coi&so/M<rr•11J rt.&s Lei.; das Al(an•lc·:rz;; c 
,l[csas rz,, RenrltL~ !l ~ :LH\ sujeito:;, <J<I<liqnor 
.!JIIC ~cj;\ o :;ou v;tlor, :10 d up:o das taxas llo 
;tt•t . GIJ:I, 

Sm•ii.o c,Jil ~itllll':u.los vohunes <le g r anoles di
mnnsõc; o~ <JUC ox~etlcrom tle ma is t io 2 I /2 
lll tllm~ cubicos ou pe:;a.rem mo.is <.lo um:~ to
nclll.lln . 

Art. 16. Ficam snp [Jdllliclas as Yls!Dr!ns 
pcrmittbla,; para o tluspac!to ti~ vi nho~ im
Jl<lr htlos om ca ,;cos, o !JI1:t l dovor i\ sct· fe ito 
com o,; ~··~uintc,; all:ttitncnt~s : do :; ~• no 
llc),;o li'JIIitlo no i• llHU. •I <~ entL~Ltla dt~ niOJ'C\
d•wi:t ; nmis l ;:~ "; • • po1' me~ r: u~ so:;ui t• :Lt iJ 
o muilllo tio 4 ''/ .. <J il" snh; t it n u·à por lodo o 
te mpo 0111 •ttt<> u vinho o.;l ivo•· om depo>ito. 

At·t. lõ. Fict c luva J o 1\ :!O.:; orn cstampilh~ 
o sullo rht:i curtas tia s.utrlo · p:tra o.; n1wios 
o> tt·an goit·o~ lle iJilll !ra t:~ :~ _tal>~lltt aunux~· 
a.u docroto 11. l.ool:l, de 7 tltl uutnht·o <lo 11)\13. 
~110 r cg-1t l11 o s~r·viço >mnitttrio dos por tw 1h~ 
!tepuLlim. 

At·t. 18 . As ngr.nci:J.:; •lo b:lllc~s o roml•'~
nhia~ . tlliCIOil llO~ 011 eol l' :lll.:::'t•ircl~ OII IJU:C C;il) ll· 'l• 
outJ'Hs in~tit"uiçu.~:: qui.} néeociarcnl ~11) catn
bit\t~ ·com o pni.Ji ico , pot· meio tlu s:J.<:'Jth)S, rio 
qut~lqttel' ontt·o titulo n:'io ~olldt> ban!'J~ Ol1 
llepo,;itos cun,.titnitlos n~sl :t pt~1ça ~oh o re
~hnen lla~ ~hl!iod i\ U~s anottymas ou tillt\ê:i ll~ 
b.'ln <·o~ ost1•an;;oiro:; tlo ,·i•lamunte alltor·h:a tiOS 
:1 ftmcciotmt' mt · l~opnb!ic.t , s:io obt·i:;ado:; a. 

:;:; 
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. faze~ um. depooito no Thesoaro de 100:000.~. 
· no minimo, em moeda corrente ou fundo~ pu
blicas brazileil'os' ou fmidos publico,; estr.tn
geiros que t•~uhJ.m cotaç:i.) na b.>b~• du. Ca-
pit~l Fedeeilf. " . 

§ l. o O. lleposito ila ,Q'3.1~,1ntia poderá ;;;er 
augment<\doa,juiwdo Governo, n.o~ C:\S~> que 
o desen•olvim~nto das o~~raçõe~ o exij~. 
. § 2. 0 Estas agencias e instituições tlc3111 
·subordinadas as leis e regut.1mento;:; a que 
estuo sujeitos os banco:; '-' ~o:np<tuhias, fJUe 

· negoci:lrem em cambiaes. 
Art. 1\:L O toucinho s~lg•• lo ou em s<t!-

actuaes valores officiaes), á razão de todos ·os· . 
prod.uctàs tla. classe ll" d:t tai'ifa, que pa<>am 
a r não de 4tl •;.. " 

Fic;am cx~eptua.das desta reducção os pro- -
duetos seguintes: · . 

Do n. 1713:- A!!llfL logleza, f[ue sendo um 
el1:<:1r metlicinal, pagara a tax,1 dos eliXll'es. 

N. 242:-E~pirito;; 011 a!coolatos mediei-·· 
naes, que continuarão a. pag.1r o mesmo · 
que actualmcnte. 

N. 251:- Glicerinn, que contiuuará a. 
pag.tr o me~mo que actualmente. 

. moura., o kero~eue, o \)ac..'\lhil.o, o zinco em Art. 26. Fica ig11almeote reduzida n. 25 o;. 
fol]la, o chumbo em b<trra, o o\eo uc linhaç.t e ;i t:1xa cot·rl:lspondente ( co:1sermmlo·se os 
em barris ou callat,cs, o verde co:np 'sto, o va.lorils f' tl'lciaes a.ctu~ce~ ), • á raz-ão rlos pro
verde P<lriz, os t'ormicidas e o chumbo em. dueto:> do u. 125 (go~nma.lj, gomrnas-re
len. çol tambeuc t. er·i:i.o i\. r<Jdul!çã..o t!e :30 "/o, I sin. ao, etc.) clas;;e 9", q.ue pagam uctnal.:; . 

·revog,tdtcs n~ deruo.is r;')dncções · :1. que sere- mente 48°/0 • . .· . 

fere o_ ?-~t. 51. das ·dispoüçUes .p1·eliminares .· Art. 2.7. Fica tambem reduzida a 25 •;. e 
da tar·tla em v1gor. a taxa corresp,odente (~on~ervando os va

.. Art • .20, O !fll:lllO, o phooph:~lo de cal, o J !ore~ olfidaes actuaes) 'l rn.ziio dos p1·oduotos 
sulp_hato .de a~llmonio, o chlorm·eto de po· do~ ns. 10~, 111 e 1.25 ~bagas,_ gr·:l<.ls, etc. ; 
tassw, .as e,;com.s phospb.ataüttS, coDS1Je1~1das· folhttS~ fi Jres, etc. : rmzes e bUlbo~). que 
fertilisantes e o nitrato tl.e sodio s~o isentos pag,un aqtnalmente 48 •(o-
de impo;;tos e tertio uma reclucç:i.o de 50 "lo Art. 28 •. N•ls b l'if,,s adua.n<eiras- as rra.-
na tal:<\ rle expediente. cçCles menoras de 5 ·réis nas t•xa,; até 100 

Art. 21. E' o Gove!·no autoristtdo a orga· r~is serão desprezadas~ As de 5l'eis ·ate D réis 
nisar um nov~ regulamtJnlo das alf,m,Jeg•IS, serilo a.ddicíouadas como 10 ráis. 
dando-llles ;L classidcaçiiu conreniente. As fracçüe~ · menores de:;J.O r'éis nas ta:'l:a.s 

Art. 22.. Os telegrammas transinittidos à superiores a 100 réis serão desprezadas. 
impren5a como noticia terüo a rllducç:Lo de As ele 40 1·éis até 99 J.'éis serã.o computadas 
75 •f.. como·l01 réis e assim addicion·1ctns. ·· 

Art. 2:3. Sã.o isentas de impo;;tv~ M peças . Pur;lgrapho uni~o. O ;~rtigo Mima appli
imprn·taü;ts pelo~ constr-uctote~ eHai.Jelecidos! ca-se só!llente it~ taxas obtidas depois de 
no Brazil v~Lr·:• os navios e v:l(!Ot·cs qtte C:)U- c.::J.lculudas as sol.JJ·el:~...xu.s 011 re,lucçues. 
struirem n"s estaleirús naciooaes; d!!ve:n 1 Art. 29. C:' prohibida a entrada das roer· 
requer~r a i~en,i\o ao :Minisll·o da c!<'ar.enda cac!orins. quando se veritique de qualquer 
comrehlçii.o d>.)~ mnteriaes e peço.s necess 1rio~, modo quo u seu con,;umo não é francamente 
e nome da navio, o est<tleiro oúrlo vai ~e r permittido no paiz de origem. 
constl'uído e a r.ap;tddade futura da.q,uelle. Art. 30. Sii.o cousidel'adas contt•afacç.:\o e 

O Po.jer 1-:x..:cuüvo regu\umentari• a i~en- sujeit:,s ~t,; penas do mesmo codigo com multa. 
ção, impondo couse'!uente pa~arnento no de 1:000$ a 5:000$, a fabricacãoe importa.· 
dobrn de to los os impostos; da J'e!nção i~enta cão de rotnlos e marcas de · productos .es
de dir<litos, uo U.ouo do é.:;t:tleic•o que (li,tr,,hit•' trau~eiros que s~ pre;tem :.\ t';.ll:;iücação de 
em venda ou mercado qua.lqu 'r dos objecto:> bebidas ou producto~ nncion;ws para ser ven· . 

. import;tdo,;. sendo-lhe casSallO o direito a d.idos como_ si estrangeiros. ros5em, com a 
novas isell~Ões. . . marca ou. com o rotolo fabriM,do no paiz. · · · 

As peç 1s para. ri:mchioa.s, locomotivas, im- . Arl. 31. Para o lançamento de. ~mposto de 
portaàc.s para constl·ucç:.1.o de matel'iae3 P<H'<l. pgnnas d"•1gua a ?llunicipalida.,le do Districto 
estra.d.lls .de ferro pngarão 50 '/. menos do Federal e obt•iga.da a fm•necer · i repr.rtição · 
qu;;· a taxa tb::nda n~ ta~if<1. _que tor ~doptf1:da. tiSC9-l compatent~ uma cópia do lao<;ameoto 

. Art. 24. As fabricas nacwnaes sao ot1r1ga- do lmposto predHil, pela qual aqueue. dev:e 
das a nã.o deixar sahir os- pr•xluctos dn.s suas set• feito. ' 

.manutactura sem levar em tinta indele'l'e] a Paragrapho unico. E' autorlsado·o. Governo. 
marc:c..e o nome da f -1brica, ou da localidade a limitar o consumo de aguada CapitaLFe-· 
e.do Estado onde t\ fabrica e situada, sob p~na dera! por meio de bydrometro para os. usos 
de serem os artigos incursos eni contrafacção que não forem dome~ticos·ou da llygiene das 
e sujeitos os productores às 'penas dos arts. habitac\les. . . . · . 
.353 c 35i ·do Codigo Penal. Art. 32. F1Cla o governo :.ntorlSado a. re-
.. Art. 25; .Fica reduzida. a 2fJ •;. e átnxr, guiar o serviço da~ In terias, observadas .. as 

eorré5'prindente (conser;ando·se, :porem, os seguintes determinações: 
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§ l. o o actual contracto <las loterias da. .

1

16 _ Idem de Cuyahl ..•. ..• 
·Capital Fedaral ·será reforma.do P!lio praso d~ 17. Idem de Sant:t Catb:~.rina; 

sete ;lnnos a dala1· de 1 de Janeiro de 189t 18. Gvmnasio elo Partm:L .• 
abl'llllgendo o .serviço geral tias loterias, sob 19. Atlleneu de Sergipe • . , •. 
as _seg-!Jiotes condl<,;ões: o contractante se 20. <;ymn~siodo Am-.zonas. 15: 000$000 

-obrJgnra : . . Orpllelinato da Sania. Casa tla. Yt'isericordia,: 
· a) a.o p~gamento l\Unual da quaatm de· .- Externato do Collegio da !ntmMn!ada. con-· 
1.600:000:;;, sen•lo 800:000$ ao Tbesouro em ceição e Escola de Scienc:, ,s Pr-aticas elo 
Jirest;•ções quiDZellnes de 33:333.~33 IJ<'I.ra as Ceará, r~pi\rtidamente Í5: 000$1J:KI 
mstitniÇ{ies inriicad:1s no § .2• e os . outros ;. - • _ • 
SOO:OOOS na importancia de 40:000$ a. ca.dn -1 • Lyce~ e la::otltnt<? Geogramn dos E:;tados que não estiverem uos C<lSOS '>') Pl!-lCO do- R.ec_I(e •• .• · .• 
preYistos uo § 3". ·.. ~:.-. Ia~tttato H1stortco do Rio 

à). a elev:lr asu~. Cltuçãoao dobro da t~ctu:\1 j~ ~a1_1eiro. • · ·. • .. • · · · 
. em n.police:> da. divida publ.ica, paro. g<~-mntia 2:3. Poh~IIU!Ctl. do R10 de Ja-

do.. fiel execuÇão do contt•acto; . netro. • · · · · • · • • :-· .... 
c) a sujeitar-se â re~cisão do contr~cto sem 24. Asylo .de Orplut.s ,.ela 

indemni.;açú.o de e:,--pec1e alguma, uo caso de ,- A.ma.nte,da ~~trucça~-
1nfracr;J.o por sua parte das condiç-ões esti- a>. · Instituto I acctmco do RIO 
pu!S:chs." ' deJaneiro .•.. . • . .. .. 
· t7) ~ r~s~tar os. bilhetes premh~dos dentrv 2.6. Iostítu~o ·· Bactex_:iologico . 

do pr<~zo d'e dous annos, entr-a.ndo para. o The- ~omtogos F_retl'e ••.•• 
:::ouro F<'deral, annualmente, com a quantia. 27 • Escola Domest1ea N. S. 
de 30:000.~, a titulo de «Remanescentes» ; d~ Aa:~paro ·- · · · · · · •. . 

15:000$000 . 

16: 000$000: • 

12:000$000 ., 

20:000$000 -

18 :000$000 - . 

10:00~ 

6:000$000 . 
1 O: UO(J$000 e} a pag-a.r ao Tllesvuro Federal o imposto 28. Instttuto Past~ur .. : ... . 

de 2 "/• so!Jre a. irn}loi·ta.ocia da. emissão de :l9. Asy~_o de Snnt<\ Rlta . tle 
loteria ou !ieríe de loteJ·ia. que extl'll.llil' qunn· ~li1 · • • • ·- · ·- -• ·- · • • · • · 5:000$000 
do f~deral e o·de 4 °/0 qtl<lndo estadoal, não 30. A~ylo doBo;n Pastor .• ~:· . 5:000~00 - · 
excedenclo a. mélli;J.da emi;;são par:1 as loterit~s 3!. Escol'1' ma.nttda pela Socle-
Feder-<leS a 3.000:000$ mens:tes. dade ~t\•:paga.dor-J. úa In-

. § 2,• O GovernC\ di:;tribuirá a.uou<tlmeote, ~r~c~.ao '': .classes opera.-
na proporção e fót•m a abaixo designadas, a ·> rl!L» _da L~.,oa. · · · ~:: · · •. · • 
somm· ue soo·ooo~ d· modo 'e!ruiate · 3_, Dlcctonarto Goo.,lo.plllCO 

a · ~· v. • " · do Bt-aúl, de .Moreira 
'A'sin~titniçõeS.th\ C:~pita l Federal, atten- P into ...... . .•...•. _ .... 

· deodo ao seu C<\rMter gcra.l de beneliceo::i:~ 33. Asylo de Menin:1s Ot•flhã$ 
e a Y<tric.s e~t;tbeiecimentos de iostrtlCr;ão dos João E01ilio, de Juiz de 
Estudo~. sendo: Fóru .. . . ..•.. . . . . _. _.... 2:000$000 

2 :000$000 

2:000$000 

1. 1.!outepio dos Servhtores § 3. • O Estado qtte pro!Jíhlr ou ti ver pro-
do Estauo ........... ·... 200:000$()00 hibido a venJa tle bilhete:> de h> teria.~ ou o 

2. S<~u ta. Casa. da ·l\liseri- qui) t iver concedido loterias q·•e uii.o rlquem 
· corllia. _. _.-.: . .... . -.-. 100:000$000 ~ubordiuadas ao regimen do. pr~ente lei, 

3. Lvcéo de Artes · e Otncios bem como os qne :prefel.'it·em nl·>nt•.'n· os re-
. dá Capit:ll ·. Federal.. . . . . 100:000$000 spe~tivos contractos, nã.o terão dlraito á,quota 

4. Institutos de Cegos e Sur- que lhes é _destinada. emqu;~ntú vi;mrarem as 
dos-Mudos .•.•.• .. .. .. -. 20:000$000 respecti'l:as leis ou forem ete<:•H.a.:Los os re-

5. Asyto da Ve!lli.:e Desam- • ·spectivos contractos, _ fic(l.ndo o cunt:-actantoe . 
par<Hl<~ •. ~ . •••.••.•. -... 2S:OOOiOOO i~ento do respectivo pagamento . - Ta.mbem · 

6. Asylo lsu.!;el. · :-•• ·•- . • _.. 24:üOC$i)O •. ser-;i.o ·e:xclui<los dos beneficio.; oJ,:,st3. l3i os. 
7. Lvcêo de ·Artes e Offic1os Est.'ldos cuja..i mlio.icipa.lida.de~ tiverem obtido . 

· dà Bahia ..•. ·....... .. ... 10:000.~000 licença pa.ra extra.cção ou ex tru!Jirem · lote-.:: . 
S. Idem de Goyaz. . . .. . •• . • 15 :000$000 rias. · · · 
9 • .ldaiÍl do Rio Grande do §~.o Os concessionar ios, :t,!!'entes ou repre, _ 

Notte. _. :. . .. • ... .... .. l5 :00W,"OOO ~ntantes das loterias dos E·~tndo:; que esti- · 
10. ldem dt1. P:wahyba. . • ••• ;. 15:000$00u verem em execução só [lOderl'io Viln•Jer bilhe-. : -· 
11. Idem <lo Pia.l!hy...... .•. l5:0U0$00G tes, ::\.Iiou~ci1r a lot~rht, _f:tzer IJropri.gnnda;: ·; , 
12. Idem do i\!ar:\ohã.o... . .. 15:000:WOQ te!" o.gencHIS ou ~nptorw . par.~ ,,l!!:tmento __ ·.,';l' 
13. Idem do Par4. • . • • . • • • • • 15:()()1)$000 dos prernia.dos, _llesta C<tpital. p:tJ!:\ntlo ·n.nte- · . 
14. Instituto Hístorico.e Geo- eipadamenie o imposto de 4•/ 0 ~•illre n. emis-·I, ., 

gmphico da Ba.lli:1.... . ... 5:000$000 s1io 1lt1S lotarias ou séries d;• lot•~l-i:l, reg-is· · 
15. Lycêo de Artes .e Officlos tra.ndo na ftscalisação a I ei qn•:.. :~s. ~ncedeti, 

de ;\.l~gÔ~·· •••. ,.,.. 15:000:;,-ooo O pla.lio :t{l[>l'O'I'ado, O. resroll'Sit l>thdudc CiO 
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: respectivo Esta:!o- S(lbre o -png:unento dos Al't". 35: O Governo entram em accilrd~ 
premíos e depositando no The~ouro Feder.l\ _com a;; ferro-\·iarias de capit-11 g:lra.ntido· 
apolices d:1 divida publica no valor de 40 pelo Tl1esouro; ":mra obtar igunl ab3tímento 
conto;; rle réis. . · no fl'ete· lJijlo . transporte de tal genero de 
-~s loterias_corrcedülas ·pelas c:.~.m~r:1.s mu· prorlucção agt·icola . 

_mcz_racs ou mten~lencins uii.o r;ode1-:.\o set• Art. :16. Fica o Governo il.utorisndo a au· 
regJ.:>tt•adns na tisco.li:oaç.ão. gment.u· o numero de empregados das alfan·· 

§ 5;0 O Estado que depoi:> rle gozn- 0 bcne- dega.s da Ca!Jila.l Federal e do primei!'<~ 
ficio dcstn lei ti:.:er concesSões de lot~ r·h~s ou l)l'd~m, a~l'ovettan•lo os funccionarios das 
fac~ltar a vendn. d:t de ont1·os Estados per- extmctns Thesourarias de Fa.z!Wd:J., e e!re· 
dera, emqu:~.nto uão pt·ohiiJi!-as, a quotoJ. que ctunndn_:\s remoeões que julgàr conveníeute,. 
lhe é designada. .. para. o llm de tornar e1l'ec:ti va a e;!l:acta arre-

§ 6.• O Governo mooificar:i. o aettw.l re"'n- cadnção d<~ reudt\ ad uaneira . . 
lamento de lote_rias tle accoto,lo com esta i<> i, · At·t. 37. A conferencia. rle mercadorias nas 
nom::~1do o respectivo tisc.\l e seu ajudante e J'epartieões adunnai:ra.s ser:i. feita por cnipre
e..<er~V<L•~ P<tgo:; pelos contrnctante, vencendo f!:.tdos de f,Jzenda commissionados p:u-:1.-es5e·. 
o pr1metro ·o ordeuado a.norl:tl de 12:00(}.5. 0 nm, pelo· Governo, que exped irá a~ conve-
segundo de 8 :000$ e o terceiro de -6:000$00CI. nientes instrucções, a bem de g;trautir os in- ·.· 

§ 7 .• Fiado o prttzo do cori tra:::to firmndo tet"esscs tlscnes dn :União. · 
em v irtude da presenté lei, ticn.:n e::~:liuctas Suppt•imich~ a c:lasse dos conf"erentes- com-
as loterh1s da Capital Federal. a e~tin~ç:io Lh.ls <1ctuaes -cujos direitos serã.c-

§ 3.• Recusando-se o actual co!ltractante n mantido~. ·· · 
.:J.cceita-r :\S coudições estipuli.tclàs, o -Gove1·no .. J\r-t . SS. Fic:\m sujeitos -ao seno federal 

· . contracta.l".i. com quem mn.ls v<l.nta~en~ offe- lodos os · ~ont~<t<:los, documentos ou quaes..:.. 
recer o ser>iço geml d11s loter ias, de confor- quet' papets !or<:nses, oommerciaes ou de
midade com esta lei. ··runiq ue.w outr~\ natt1reza. que, : pa.:-,S~dos 'em 

§ 9 .• O .set·-;-iço d a extracc;ão das loteriJl.S um Estado ou .na. Capital Feõet•al , tenlmm de 
f~tlernes serâ feito sob a. !l~cnlis ,.ção imme~ prorlu zir o!Iei to 011 ser proce~sados .no Dis
diata do delegado do Ministerio da. F:uen1l;), lr·icto Federal, e mesmo em .outl'os Estados._
'1!1e ]')Odet·:\, todas as ve1.es que juig:.u' coove- quando tenh•lm em seu inicio · on no final -

. ruente. mnndnr procedar a rig-oroso exame t:ansitado . por qualquer repartiç1o ou auto-· 
. a~m: de .... eri~C:lr o modo por q ne ~i.o extra- mladc feder-..~!. . . . . 

h1dn..'l as l<'terlns c cniii Jll'id:~ n presente lei. Pa.rngraplw unico: Entende:n-se sujaitos-
§ 10. Em cad:\ bilhete, t\lém thL :1ssi.g-n:t- :no mesn1o ~ell9 os llvro::> ct" scciedades ano

tur:l. do contJ•act:mte e do t!Jesoi:reiro, -vir:\ nymas ou de tit·mtts individna~s on collcctivas
. declara,lo 1tml ,. lei qna nutol'i~oa a loteria.· e que, tendo surL · sede nn. c'~l>it>tl Federal ou 

os nomes das íostituicões I.Jeue!lci;ld;.l.S. · em um ou mnis Est(l.dos, pos; uam ern toclo· 
· § 1. Os planos, tn nto <las ~~ries como das ou em parte sens bens patrirn(Juhcs respecti-

l~terias inteil-ns, serão apt·esentndos 30 Mi- >~lmente em urn. ou mais Est;1dos, qua1nlo a 
mstro d:~. F:1zenda um mez pelo menos, o.ntes· sede ·for 11:1 Capttal FederAl, 011 03 Ca.pit:ü 
d:t extmcção, <leveutlo ser ''·íJprovaúos ou re- Fo:de:rnl Qu:J.ntio a sécle fo1• em um outro
~usados ceiltro de 20 dii1S dl\ üpres~utnr;ão. qua!quet• E,tatlo . 
- § 12. A quot:\ para premias set·ã. t.lll ao %. At·t . :30. ü Porler Executivo. 11n exercicio· 

desta !ti i, é :tu loris:.tdo n praticar- os :<c tos e 
Art. S3. Fica o Go·mrno antorisado · n ace ·l\los seguinte~: 

auxiliar- directameute, pelos meios que en-
tender mais conveui<Jntes e expeditos. a I. Co!U o B~mco d(l. Repuhlíc:\ do Brasil. 
lavoura do trig-o e as sai.\.;; con~eneres nos par(l. auan(~r·lhe no exterior u:n· credito. até· 

.:Estados do_ Rio G1•;tt1d~ elo Sul •. P<J.ranô. <\ quaut i:l de 40 ,000:000.~ em ouro; podendo,' 
_Sant<t. Catllarin<l, Minas, Pe1·namhuco de: pnra estl) e pnr:t outros rins. qttrl julgar eon
."Venilo. o dito auxilio ser equh·u.Jente ao ;·eni~ntc<S, mobi llsar as a-polices ouro, que· · 

_. . . -producto do imposto qnci c:~.da E$tarlo crear set•vtram nos ·lastros dos B(l.ncos Rr:>giooaes e 
. ou:Mgmentar so.bre os urligos similares es- outr::'Is, qu<l se Mhum reco!hidas:1.0 Thesouros 

· ·tran g-ell'OS, de~tmados no consumo do seu · l i._ Com o mesll)o B:mco, P'Jr::t n. conversão, 
territorio. · em btl!Jcte:~ :1o pp_rtuuur,do3 /mws nutorisados. 

Paragrn.pho unico. O Governo da 'União pch\ le i de 23 ue ~ete!!lbro de 1893 sob as-
pam, es~e. tltn; entrari no:> <\Ccol'tlos· neces$<.~: clausuiru; seguintes: · . ' · 
rio.s com _cs GoveJ•uos dos E;tudos . a) os mutuarios por emprestimos em bonu~~ 

Al•t. ·34·. O assuc:1r do typo·- Demernm- ôcam obTig-üdos ·ao puga1n"<mto ··do juro d<i 7_%-
pagarã. nas fEH•ro-vinri~s da Uuiã.o metade dos e rins amorti;;açüe5 po1· conta-do. c;;.pitaL;. . , . 
:fr:etes a qt:e está. sujeito, · pelas turif.is em b) do juro .do 7. %, 3 o/. ccntinua\·ão li. per-' 

."-yJgor~ t encer ao Bauco e 4% serão._reuoídos á _:unor-
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-uaação e levatl6s iL conta. do resgate dos re- d~ ca<hl. Estado e pol' estes Governo~ paga em 
<feridos bilhetes. papel-moeda. . · 

Art. 40. Ose!lo das p:ltentes da Gur.rda Art . 48. Ficaelevadoadousannoso prazo · 
.Nacional será cobrado de accôrdo com a l ei de um :mno de que trata o art. 666 du. No1:.a . 
em. vigor e:tcepto as de teoente e alteres. que Consolidação das Leis das .A.lfandegas á Mesa.$ 
·pago.r.Z(o 70$ as primeiras, e 50$ as ultimas. de Rendas . · 

. . Art. 49. Flca a Gov erno a1ttorisndo, Jlt\ra. 
Art. 41. Fica. f,tz;eodo p<lr te do. reccit<l. dn execução d<l.lei 11 • 15'2, de 12 dó i unho d& 

•Casa da Moç,i.h\, a impressao de est.tmpllhos 1805, tio Estado de P ,:rnambuco. a êntender
par<\ as Camaras Municipaes dos Estados, sa com os governos das RepuiJlicus Argeó.-. 
desde qu e haja. permls:;ão dos respectivos go- tina, do Uruguay e do Chile, a tlm de obter 

.. ,ernos. · destes a reducção dos i mpostos de importação 
Art . 42. Ftcam equipar~o:; aosc(•Otractos l:•nç;1dos sobre o assu<'.ar, matte e o fumo; 

de comp1-a e venda. -pilrn o e treito de pug-J.- [lOdendo panl: este fim acceitar a l terações nos 
rem o imposto de transmissão .r espectiva, as rrupostos de uuportação no Brazil, ·pre>istos 
tert'US de immoveis sit.\s n:~ Capita.l Federal o a. lei do orçamento p:l.ra os productos de 
"j)Or ~outros immoveis ou mo-ç-eis situados n os ptocedeucia. .daqueHas Republiec~"""":"sujeitaudo 

· '~tados, tom:ula pa.ra.base do valoi· do im- o seu acto a. .:>pprova~.ão do congre::so. 
move! a rendo. ou al ugnel, · quando hou-rer, Art. 50 .. Os officiaes do exercito ou d:~. t\r- · 
calculado seg1mdo o )rnposto cobrn.do no· mad~, eft'~ctivos 011 r eformados, no e l ercicio . 
Tl1esouro ou m' Municipalidàde do Distr!cto úe mandatos populares, não tecm direito a 

. 'Federal. . veocimento algum . militar, nem mesmo ao 
Al"t. 43. Fica o Poder Executh'"o ·.auto:.,· ~oldo de~sm1. -piltente. · · 

.j:isado a. abrir o credito r.eees;;ario pam , at . Ar·t . . 51. Coctinu<trão em . vigor todns as ·.· 
tender ao ].Jagamento de r~tit uições de, u.r'- disposições t.hls leis .de orçamentos . ao tece- .. 
mazena.gens, qne nas Alfa.ndeg-Js elo Rio dentes QUG não versarem pcrti~i:lla.rmerite ... 
·Grande do Sul foram cobradas em rlesnccOl'do·· sobre a tixaçll.o da. r eceita e despeza, sobre · 
com os dccrtltos n~ 196 de 1 ue fevereiro, e autol'isação vara marcar ou augmeotar ven~ 

~.n;·805, ue 4 de outubro dG 189:)
1 

J"eis d e Cimentos, reformar rcpartiçõ~S OU ·legisl.llçilo 
,ot·çamento ele 1892 e 1894 e § 2·• do art . 504 llscal e que não teuho.m sido ex[lressamente 
. -da Consolidação das Leis ela$ A lfândegas c t•evoga.dus.: 
.. "'>tesas cl.: Iwrvlas da Rt:pttblicu; ·· · · · · · · Ar-t . 52; Re>Og"t\lll·S:l as di~po5içües em 
. Art . . 44. As rend<Js arrecaan.das ~ias contrario. . . 

. ferro-vias ú:~ Uniilo, eorT"eios·, teleg-ra!>-'.{os e 
·:qunesque1· repartiçws ftlder-.tes de ar-reca- Ó §r. Presiden:te-0 P~"jecto ~a.e 
·dação seriio r1:colhidas nas eapitae~ tlos Es- ser envi:.ldo ú Commissão de Rcdncçíi.o, de
t"ldos as estações fi~cites, e na Capit:ll Fe:.ie~l vendo serem sepa.rndos·pa.ra · constit1lir Jlro-

.ao Thesouro Federal, dt:utro tio pr:~zo de 24 jectos os a.rts. 37 e 50 do projecto n. 125 B, 
.:horas . . ue 1896. 

As f~rro-vi:ts e mai~ repartições a que se Consulto :i. Cama.ro si, a.pesar de não ser 
. ref~re a pr imeira parte do presente arti~o. mate1·ia , que immedia.tamente deva ser 
.-que .não t h•eJ"em nas .loollid:ldes, em que teom votada, consente que sejam . votados 
._ St;~;J. ·sette, rcp:1r t'ç;io tisca l, f;ll'ii.o o recolhi- antes de ta&. e qualq uer materia. ós 
<JDent o á rep;Jr tiçlo fucat mais pro:tlma, e::n projectos ns. I~ E e 93 F , emendas apre.;. .. . · 
-prazos que ~erii.o lbw.dos pelo Governo. . . ~entadas ao pro.1ecto do Semulo, deste anno • . . 

A•·t. •15. Ficam isentos de direito,; de itn- . qne fixa all despeUJ.s dos Minillter ios. da. 
portaç:.i o os materiaes· em obra , machinlsmo~ Guena. e·da Marinha; (Pau~o; . } . .. 

-e accessllrios Q<le se cle~t i:;am >)O · sanenmento E' a.nnuncinda. a. votacii.o das emendas do : 
da Capitd Federu l, Ciditde de Nictl1eroy e ca- Stlnado ao pro,jecto n . 105 E, de 1896, fixando · 
pitles -dos Est ados. . · ~- despeza. do Ministerio da Mar.iDba .Para . o. 
: A.rt. 45. Fie:\ isento do imposto de i mpor~ exercido ele 1897. · 

tação, sujeito, porém, âs t tl XO.S de ex penienh, E ' nosta a votos e r<>J"eitad:~. a emenda do· ·. ·.:.··~. 
·de .armazenagem e ca:p:\tazins o · n.l'nme em " 

1 d (j ~ 8 1 • d Senado á. rubrico. 3. , · .. 
. . ro os . e ns . • ' e , quan• o un po"r t.J o para E'·posta a votos e a.pprovada a . se,"'Uinte_ ' .. '.~ ... 
. . ~cerens e ·oem ns;;im os po>tes e meios poste:s e"'enda do· Senado: .. 

de·. mndeira.destinados ao mesmo tlm ~ · . .... 
· Art; 47. E' O Governo :lntorisado n ctes- «A' rubrica. n. lO- Corpo de ?lfa.riilhelros · ~: 

.peuder até a importaneia de 1.000 contos de Nacionaes- Em vez: de 40:000$ p :ti'li comp~ ·' ;.> 
.. Téis, ouro,·com.a acquisíção de uickel para de predios para n_s escolas de a.pr.end.iz~ ri~·_,:,~ 
.• ser amoedado na Casa.:-. da. Moed:~. e-posta ·a · capitaés·dos··Estados de "Sergipe e Santa C&• :. ·, 

.. importa neiil. â. disp<isiç'M dos Gov·ernos est:~.~. tharina. d,íga-se - 60:000~. sendo 40:000$ 

. -doae~; _prop<>rcionnlmept~ à renda. adullneirà. pa.ra o Estado de Santa,.Ca,tha.i"i!:ul.,· augmen- .-, 
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tando-'se a verba de . ~ 7i42:140$500 . 
:::_ Lí6_~·: 1:10$;'30() .» 

a por preço não exéeilenteao CUsto, a.· Estrada •·. 
de Ferro Melhoramentos do Bra.zit. 

· _ E' a.nnu:~ciaia. a votação d& seguínte emen-
:< da do Senado ao § 4•: .. . 
·' «Em:_:ve<: de -:-.Mortona.- diga-se- Dique 

Fluctuante.» · • ·· · . · 

: O Sr. Dà.rbosa Lilll:l lj;ela ordem) 
_ :-Antes de võtar· esta emenda desajaria. 
- sabêr do honrado rela.tor do Ol'Qa.meow se 

eUa. importa oa. não em um grande augniento 
:de_ despeza.. ·. . . · · . · 

O .St~. August:o Severo (pelt7-
01'dl!m).- D€va decla.mr ao nobr~ deputa(io 

·. · que a muda.nca. de nome - de mcrtona. prira: 
dique fluctu•mte não traz a.bsolutamente a.n
gmento .de _ de~pfza;porque o dique· fiuêtuante. 
que é nece~sado no Ln.tiario, não é um dique 
para. que P'"""a rece~r navios de g rande ca· 
lado. mas um dique que possa t"eceber •'.S 
pequenos n:tvio.s da flotilha que al!i :oer~em , 
o que se p6tle -fa.zer dentro da.. verba. orçao a. 

· _ · · Em ·;,eguida. é npprovada a, emenda do Se-
. nado ao § 4•·. · . -

E' post:~. a votos e rejeitada a seguinte 
· emenda do Seuado: 

· . . ~As gratifb,ções de exercício para os of
::·DC!aes · geneJ·a~:s. superiores, sub(l.lterdo;; e 

classes a.nne.xas da a.rmo.da.. serão abonada;; 
. ·de . cilnfvrmhl•.de com o decreto n. 946 A: de· 
·. :.J. de'.aovernbr•1 •le ·1890. ·reduzirlns as ;erb:.<s 
_- . que conti>eretn gratificações superiores ás 
<. est<J.belecidas por este decreto.» 

E' .o proj~::cw devolvido ao Senado. 
E' annuncia<la a. vota.çiLo das emendas do 

···senado ao pru.iecto n. 9:3 F. de !895, que fix:~ 
. despeza do Millbterio da. Guerra para. o exel'· 
:: cicio de 189i. as quaes foram mant idas por 
:: .dous terço::; de votas dafluolle ra.mo do Gon
> -gresso Nacional. 
:" · São successi-r:a.mente postas a votas e rejd
:: ~ ta~as as ·seguintes emenda...<.do Senado: 
_ ·- ·.Ao n. 4, P•'" l!J votos contt•a 14; _ao n. 5, 
:. : por. l~O .voto$ cvntra. 4.; ao n. 12, por 122 vo-
" '~tos contra 2 . . . · ·• 

Posto a votos, é approvado o projecto n. 
140 J, de 1896. . 

o Sr. Cost:a Junior (pela.lli·dem.} .· 
requer v~rifica~.ão Ja. votação. 

Procedendo a. verificaÇtio da votação, re~ 
nhece-se terem votado a favor 82 e contra. 22 
Srs. deputados. 

O Sr. Pre.sident:e-Não ha. o nu.:. . 
me1·o. Vou mandar pr~der á. chama.da. 

Procedendo-se á cua.mada. verifi.ca-se, te
rem-se ausentado os Srs. Carlos· de Novaes~ 
Hollanda de Lima, Viveiros, Pires F~rreira, 
Allgusto Severo, Tavares de Lyra.,- Pedro 
Velho, Pereira de Lyra, Coelho Ciutr a.. Her· 
cuia.no Bantleh•a, Carla> Jorge, R.oc!la. Cavai· 
c:anti, Za.ma, Tosta.. Paula. Guímarã.~. Ro
drigues Lima, Tolentino dos. Santo~. Antonio 
de Siquell'a., Barres Fl"anco Junior, Porciun" · 
cula,-Paulino de Souza Junior, Ma.yrink, Al~ · .. · 
meid~ Gomes, Lim<\ Duarte, Arthur Torres, 
O.vidio Abi:-antes. Fr<l ncisco Tolentino, ).fa.l'çal 
Escobar, Riva.davia. Corrêa. e CassianodoNa.s~ 
cimeo.to. 

O S1·. · P.re~ideni~- Responderam 
i chamada apenas 92 Srs. deputrulos, . pelo 
que ficam adiadàs ás . votações . · · · 

E' annunciada a. 3• diScussã.o do projecto 
n. 37 B. de 189\3, que dispensa. · a arqueação 
aos oavios ã. vela ou a vapor, que demanda· 
rem os portos ha.bilit:li10> dllo republica. ~om. . 
carre,.a.mento t c.tál das materias imlicada.s no 
art. 4

10

91} da N<> &"- Con.solidar-úo deu Leio das 
-·ll{andegas . 

Ning-uem pedindo a pahna, é encerro.da. 
n. diS<!tlSSã.O e a.dia.da. a 'VOta~.[o . . 

E' a.nnunciada a 3• discussão do proje~to · 
n : 138, do 189ô, autor isando o Governo a 
reor"a.nisa.r "' E:SC:Ola N<~va.l, fazendo no res
pectivo regulamento as alterações, que a este 
v~o annexas_ · 

. O Sr. Prei'iêlent:e-Tem a pala~ 
o Sr. Thomaz Ca-valcanti.· · · · _ , . ·: E~ pogta. a votos e approvada a. seguin te e

.:;. men9-a.- do · Sen~<do ao n. 2í:-A:ssim redigida.: 

. : ,-,EV.eo.tua.P.>: - reduza-se a verbP. a quantia. 
• 'de 800:000$000. o Sr. "l.'ho:m.:tz Cavalcanti 

E' ~ p rojec1:0 n. 93 F, _de 1896, _ enviado a. . diz que o .~rojecto, que está actualmente em 
.. Co_ mm. l_ss. ~~- 0_ de Redaeção. _. _ · .. - 3' d.iscussão, refere-se· ó. reforfl1a.. dâ Escola. 

- Naval. · · · 
::;~ · ·_E' a.rinuncia.da a_ vot.i.t;.ão do pro,jecto :~. l40 · A illnstre CommisSã.o de Ma.rinb'a. e Guerra; 
;::J, de 1896. r&.lacça.o P!J.l':l. nova dlscuss:w do elaborando o seu """ece'!',· a."relientou atailm_i.S · · •additivo d&3t:icado_do pr-ojecto.n. 140 O, deste ... - .,_ -
, ._a.nno, Ms'pêia. do :Mínisttlrio da .Indiistria, modificaçõesaomesmoprojecto. _.. · . 
; -Vià.cão 'e : Obras F'Ubllcas .. para. - o .e~ercicio ' Serúio uni" dos membros dessa'· com missão, 
~ de 1S97; a.uwri$ando o Governo a a.dquerir, e não tendo assignado o parecer, nem o· pro~ ·' . 

; ' • , , • ~:;:_~~ :_:;;. ~. ' • , ' t ·., • I · " • • ' • ' • 
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jecto . substitutivo, vem dizer as razões por Agora. porem, que teve tempo mais ou 
·que assim procedeu. · . menos .. sufiiciente :para. tratar do .assumpto, 
- Qunndo .· appa.receu este. projecto, ·tez o vem apresentar um projecto substitutivo. a.o 
oradol' um estudo :perrunctbrio, dos diversos da illustrada commissão de Marinha e 
regulamentos da escola desde 1886, ate esta Gue!'l'a.. · · 
do.ta e· verificou que rlaquella. época até 1891; O seu .projecto reduz aquella escola a. um 
isto é, em cincp annos, aquella escola tem ensino puramente technico, passando as ma
tü1ott•es reguhmentos. Com o de á.gora se- te•·ias que são communs n.o en~ino militar, ao 
riain quatro regulamentos no espaço de 10 ensino prepa.ratorio S:ecundario, para outro 
anõos. estabelecimento onde póde-se estudar com · 
· Mas o que lhe chamou a attençã.o não foi o vantagem e economia. 

grande numero de reformas por que tem }.las- O pro.iccto qM pretende mandar á. Me::a 
sa.do aquelle estabelecimento, mas o grande couio substitutivo ao da Commissão de Ma
desdobramento das diver$as·cadeiras nCl ul- rinha e Guerra, coosigna a. seguinte do.u-
timo~rojecto. ora em discussão. . tr·in:J. : «ensina. em commum 3. to·los aquelles . 

Assim é que, pelo regulamento· de 1886, que se descinarem á. carreira militar de mar 
aquell~.escola tinba. as seguintes. c:J.deiras:· e gnerra em.est:~belcciril.ento commum. 
no l"·a.ono, quatro ; no.2", tres e. no 3·•. quatro, Depois qoe e>ses cidadãos se prep:J.rarem 
ou o total de 11 cadeiras. _ · nas ·materia~ que siio.commüns ás ~~uas espe-.. 

No l't'gulamento de 1889 contendo as mesmas cialidades; não :ó. sob o ponto the •r ico como 
roataoiris, a. e~col:l. i_)assou a. possuir as se, sob o ponto ctc visi:.t pratico, dividir-se· hão, 
guin~s cadeiras: .. l• anuo, duas·; . 2' ilnno,· indo uns para a e·3cOla d.o exercito a outros . 
dUas; 3" an:no, quatro;·. 4" :~.nno,. duas. .. No :pa.rll, a escola de mal'inM., 'ficando no estabe.-. . 

-~ regulamt;!nto·· de 1891 temos as seguintes: lecimento cornmum todas as materias, como 
-I• ani:to, tres; 2• anno;duas; 3• anno. tres; e disse. thecricos e pra.tie0s que sirvam de base 
4° · anno, tres. Por cons~guinte n cadeiras. aos· conhecimentos -:téchnicos na actiV'idade· 

Pelo projecto actualmente em. <Uscussão, militat·. de mâ.r e guerra. 
que ·é o desenvolvimento .de uuia p~·oposta Assim pt'Ocedendo, não só levou a cffeito . 
da congrega.1jão daquella escola encontram-se üma inspirar;ão que foi transformada. em · 
as seguintes cadeiras: J•anno, tres.: 2" anno, um pedido pelo immortal Marec:l.JaL Flqt·iano _ 

- quatro; 3• 3.Dt10, t1:es; e 4" anuo, cio co. Peixoto. como tambem corre~pondeu aos in- · 
· Ha. portanto um augmento no ultiino regu' tuiws de tlistinctos officiaes de marit;ba que, 
la.mento de qutttro cadeiras, que. resultavam já em obr;t:> que correm por ah i. jâ em ar
do desdobramento de quatro materias. Ex- tigos de ,iornaes, teeni ma.uitest:.J.Iio e de
awinan•Jo-se o rega lamento de 1891 e re- moostrado a couveniencia que h;~ em f;v,er-se 
forma. actual verifica-se que as materia.s são. o ensino secundario em commutn, e U.epois fa-_ 
as mesmas e que apenas houve desdobra- zer-se a. separaç:ão do ensino theooico, a se
menta de ma terias das quaes algumas fica.: pa'l:'l!çã? .de especialida~.e de cad::~. um dos ra-
.-vam deslocadas, visto que c •nstituem ~<m so m•>,; mtbtures. . . . 
estudo, como:a. a.stronomia. nautlca. e :.>..nave· O \llast;\'C capitão-tenente Ameriro Brazil 
ga~ão". Sih,~tl.o. em uma obra publica,lia em , 1894, 

Nii.opresumeterconhecimentodestasconsa.s, enunciou-se claromente a es:.e respeito, e 
mns veritica.-~e :.i. primeu•a vista que á nave- deixou bem patente a. cohveniencia que re~ · · 
ga.ção prende-se o est1tdo da e&deira. de astro· mlta da reforma do ensino militar feita neste : 
nomia. nautica, tanfo assim que em outros sentido. 
pa.izesestas inaterias são c'adas conjuncta· S. S. em .. sua obl'3. .inti•ula: Estudos. 
mente. ' rlc orga11isaçí'ío g~ral pam a Jlfarinha Bm~i,·· 

Desdobra-se ainda a cadeí6 de geometria leim .• diz iL pagina 63,. o seguinte: . .· 
analytica e r1e geometria descri.ptiv<J., desdo- . «Pttra ser-se offi.cial da Marinha Modet'Da .· .. 
bramento que parece.jUstificur~se desde ·que carece-se de ' ter umn. base scientitica. geral, e : :·· . 
se continue a ensinar geometria ana.lytica ·suas Ppplicações praticas .. a algumas da.s 

·naquella escola... · · . especialidades .inherentes ·a_ ar-ce .. militar .·.' 
Assim .verifi~ado o grande numero de ca.- na.vaL . - . . .. . . · · 

: _d!')iras que pede o projecto {1a conúnissão; A base scientifica póde ser obtida em qual- · ., 
. ainda. a illustraua. Commissão de·.-Marinha.·e quer loga.r, ou estabelecimento, onde se ensi-. -/ 
. Gilerraentendeudever apresell.tar mais uma; ne~ as materias getaes indispensa.veis, in·.;_/ 

~ Não concordando com. esse augmento ·de clumdo-se apparelhos etc-. se:tdo que ... ~-i{ 
cade.iril.s e· não tendo :tempo silfficiente para applicaç~es :pra.tica.s dos conhectmentos ge~·. :.~ 
justiftcat· : o séu .voto em desaccordo com o raes ser-J.o obtidps ;t, borr..o do .. navio.· de .. iU"!'Ô7:.,0' 

'·_novo ·proj~to, o orador não assignou ci pa;- strucção .» : ' . . . · · ·. . :õ ;; 
·reeer:da Commis~ão, nem tão pouco o substl' . Por aqm vetlfiCO.·Se que esse tllustra.d.o 
tutivo~ . · · official desejava que o ·ensino !ia· ·Marinha. 
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: frss~ dado em dons estabele·":imentos di!l:e
-.• : .~entes, dividindo assim oen~i.no: Al"' parte. 
· :' a. seeunda.ria, em um estabelecimento qual-

quer; a 2•, a techníca._, a bordo !1e navios 
onde h<'.veri?- o que elle chamou-Ensino de 

.· appUcaçarJ. · · -
Diz aind~.mals ade:mte esse iilustre offic:al! 

« Os C.Õnbecimcntos. geras. indlspens~>eis 
s~o.: ma.thematic:J.. astronomia, physica. e 
chímiea., e as applica,õfs pmticas, ~ão: nave" 

· gaçã.o. hydrogt•flp\lia. artil!Hl.ria, ma.chinas, 
torpedos, mac.obr~s. etc. 
_ Os conhecimentos geraes podem ser obti,J.os 
ou na Escola Polyte>chnic:t ou na Milib.r, e ns 

. ápplicaçües pra.t1eas a bordo, como· jâ. ficou 
dít').:. . . 

CoiltinuanC:.o o iJlustre offlcfal nessa ordem 
. ~e coDsiderações tend~ntes a . d.emonstra.r que 
-e de grande vantagem econom:ca. . a reunião 
<~oen~iilo s~cundario em um sô estabeteci
:mento. e o en~ino IJra.tico ou te bnico em um 
na vi o de guerra. onde os atumnos podem com 
mais facilidz.à.e fazer applicaciio dos . conhe"'
cimentos nll.>aes, o illustre official · diz, que, 
·tratanâ.õ~se do ensino milits.r. de~·ein set• pre· 
·ferid.as as escoJas militares parà dar-se ci en· 
sino commum a.os dots ramos da actividade 
militat•, de terra e mar. 

Outros offi ciaes-e pede lirenç:t á Ca.ma.ra. 
_ps.ra. citar um, o Sr .. capitão de fragata. 
<1arlos~Accióli-teem a. mesma opinião. assim 
como dlstínctos -lentes d:'l. Escola. 1'\avaJ, com 
quem teve a honra ce con vet·ss.r a este res
:Peito. rmJnuncís.mm-se do mesmo modo, ui
zemdo que não só é econorníco, como de al-

.. g-uma. vantagem. porque nas escolas seeun
- darias é j::stament~ ont.e se fozem -verc.al!eí-

rasamis:Ldes, .. 
· · Oi·a.. nessas condi~ões. é claro que ha van-

tagem, porquo. como disse, e no$ bancos 'das 
escolas secnndar-hts· onde Fe fórma camara
dagem, onde se formum v-erCa.deirl\.,; ami-
zades~ · · · 

Disse-lhe um daquelles distinctos lentes àa 
,. Escola. Naval que a idéa. em a.cceita.vel 
-<. n;lo só por esta razão •. como IJela raz:1o eeo
! · ·cn()mica. e com modo muitb convincente per
.. guntava.: 

.. . · ~<Que vantagem lta em ter-se · dous labora· 
_,-; tarios de chimica. dous de l)hysica, duas 
,·. · ·salas de a.pparelhos, duas aulas de topogra
,: .·::.,phia e deus lentes . de mathernatica, quando 
: · :tedo esse ensino pôde sel' dado em um só 

:esta.betecirnento trazendo muito maiores coJI
_veilíenciôiSJ )> 

-·\!em da. vanhgem que se encontra de 
__ estabelecer-se uma cama.rada.gem que tem de 

7', .-· cansti tu i-r o corpo de officiaes do exercito e 
,;~· ,,· cla. armada no futuro, o projeçto <lo orador 
{\ e economico porque _em logar de desdobrar 
X.c-as cadeiras;-como faz o projecto em discusS'J.o, 
;:;~;,~:::} ·.. . . ·. 

condensa. em poucas cadeiras a.s ma.terias que 
sã.o ~s;enciaes, indispensaveis aos conheci· 
ra.entos m1:~aes exigidos para os nossos. ofti-
ciaes. · · 

E como não tem a.pretenl)ão deter feito 
um trabalho que não .. :PO"Sa sotfr~r reto
ques. nem possa ser emendado, julga.de bom 
expedicnts :requerer á Camara que o projeeto 
que or·a se discute conjunctameilte com o 
·sub~titulivo. volte á comlliifk'ão, para que 
ella, penl<ando sobre o assumpto. elabore um 
outro pro.jecto de ensino commum aos dous 
r·amos militares de terra e m"r, com a. sepa
raç-ão ,-1as duas partes technicàs e e5pecia.es 
de cada um delles. · ' 

O SP... Onor'l AB&.s..NrEs~Desd~.ià declaro 
a Y. Ex. qué a Commi.ssão !ie_ Marinl:ta. e 
Guerra não acceitara est(,l projecto. 

0 SR. THO:l.IAZ C.'l. YALCANTI diz que O seU 
substitutivo consigna um pluno que e a. penas 
o esqueleto do programnw. de ensino ~orn 
alguns dados que devem ser ampliados, mo
dificados ou :retoea.dos, · como lJ~m -·e o. tendeu 
a Commissãq. de li-farinha ·e Guerra., para 
formuli>-!' um projecto· de moüo que. eor
respond:J. as necessidades do. ensino ooa
fo:rrne. o pensrmento,. çomo acabou de dize.r, 
do e~ninenle mlu·echal Flol'iano, é_.a. as:piro.-, 
çã;o nobre e elevada de muitos officiaes de 
marinha c do exercito. 

A$$Ím, man,Jaráurn requerimento t\, ?.fesa, 
:pedindo á Camm-a que o tome na devida. con
sideração ]Jara que a relorma do en.sino 
naval seja. íeita. de accOl'do com a do ensino 
do exercito, 0stabelecendo ;\ harmonia que 
de~ e pro>it• do ensino commum se~-undaiio e 
a competencia dada no ensíno especi;:!l tech
níco de cada u;:aa das artnt>.:$, 

Siio estas a~ consider~ções que tinha. de 
fl1z~r para -justificar O Jl!Oti \'0 por (jUe Í![O 
tinh<J. ;tSsign:tdo o projecto. e o que devia. 
dizer pat'a justificar o substitutivo que apre
senta e o l'equerimento que manda. ú Mesa. 
(.i!Iuita bem; mtti'o bem.) 

Vem a. Mesa.. e lido; a.poiido e posto em 
discussão o seguinte . 

Requeremos que o projecto""'ri::yT38~ de 
1896. volte à Comm!ssão de Marínba'e Guer
l':l.. afim de que formule um nrojecto em que c 

sejam consignil.dos um cm•so commum no ex
ercito e armada. •e os teclJnicos relativos· aos 
iious ramos'âa:;tact'tvidades militares de terra. 
e mar, em estabelecimentos separados~ 

Sala. da.s sessões;. 11 ôe novembro de .I 896. _ 
Tl<rHna:;. CatJalcanti-'-•. Ba;·lJosc' Liiila:.: .. :coell<o 
Ciutnt.-A11.tonio de :SiQueira._ 
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SESSÃO E~t 11 DE NOJE:MBRO DE .1896 

· Vem ã Mesa e Udo, a.poia.do e · sem deba.re Escola. -de Guerra, onde estudarão as ma.terias 
eacerrapo o se::,"Ui.ate . que lhes são necessarias. 

S1Jl3STITL'T1VO 

Substitutí.vo ao projecto n. 138 de 18Dô. 
Art. L " Fica. o Governo a.utorisado a reor· 

:gariisal' os di versos estabelecimentos de ensino 
m!li.ta.r sobre as seguinies bases: · . 
· l.• A instrueção theorica. e pra.tie;a que· 
serve de base aos estudos i.echnicos neces· 
sa.rios ao~ officiaes do .exercito e da armada 
será dada. em commum; · 

2.• O ensino teClbnieo especial a. cada. um 
dos dous ramos p1.'inci:paes da. actividade mi· 
lit:l.r -de ten-a. e mar será ministrado em 
escolas sepa.rada.s : Escola de GueT!'a para. o 

. exercito e E$cola ~taval :para. a ma.rinb a.. 
· § L" A instJ.•ucç(i.o commu.m de que trata. o 
n. 1 de$te artigo constará. do plano n. I 
junto a. este projecto .; 
.. § 2 ... A instrucçiio te~hnica. relativa· a 
cada. unia das e>pecia.Udadesé a. constante dos 

·. planos ns. li e lli. · 

Art. 

:0 governo reol'gani~ará a eseo"ta. pratica. da 
Ca-pitai Federal de modo que J!OSsa. preeochel' 
o fim indicado nesta. lei. espeC!lficando bem· a 

· . pratica_ de infillltat'ia., ca. val!;~.ria., artilharia. 
e engenllarta. 

Na decretaç-lo dos- regulamentos o Poder 
Executivo reol':,-ani•a.rá ns díl·ecçoos· e admi
n istraeõcs das escolas. assim como os corpos 
de altunnos_,conforme exigit· a. refurrua. actu(J.l. 

Art. 

Os actu:1.es officiaes do uercit.o potlerilo 
completar seu ~:urso :pelo novo regulamento, e 
os que· tiverem o cux·so de sua arma IJOderão 
~;e matricular no de estado-maior. qualquer 
que seja. a idade e posto que tiverem. preen
chendo as formalidades do exa.me de admissão. 

Continuam em vigor a.s disposições do re· 
gutamento .de .1890, em relação á idade dos 
offi.ciaes e pt'3._ç.a.S do exercito pa.ra. a -matri' 

. eu1a no curso -pre:pa.ratorio e gera.l das a.rmas. 

··. ;Art. 

Art. 

o curso de machinistas <'Onstarã. do dos 
dous primeiros anuas da Escola Naval , Illenos. 
o que lhes for desuecessa.rio. 

Art. 

Fica extincto o ba.cha:relado militar, tanto 
no curso geral como nos cursos especia.es, 

Sala das sessões, I I de novembro de 1896. 
-Tlumw,:; Cc~:~:al"canti, · 

Plano n. 1 

A instrucção theorica e :pra.tim que serve . 
de base commum aos conhecimentos techni
cos po exercito e armada. ~erü. dada. nos se-
gui!ltes estabelecimentos :· · 

Oo1legíos Mllitares 

ESCOLAS :MILITARES 

Art. 1• 

Os collegios militares teem por fim p'L'inci-· . ' 
pal i1liciar seus alumnos Da carre:ra das 
arma:>, úalldo·lbcs uma. equ::nçã.o e instrucç-d.o 
que os habilitam, quando termioado o respe
ctivo curso, à matricula. nas escolas militares. 

Art. 2° 

, Coo.Liounm em vi,zor todas as disposições do·· 
regulamento tle 20 de :l~Ol>.tO de 1894, DO que -
depende do Poder Leg-tsla tivo e produzindo · 
todos os eJieitos d~:;till aqueUa data. . 

UCOL:l.S ~liLlTÀRES 

Art. 3" 

As esool::ls militares teem por fim dar a.· 
instr·ucçiio theoric:. e pratica necessarias aos ·· 
jovens que F-e destiou.rem a ser otfieíaes do: , ... 
exercito cu da armada. · · ·-

PLan.o de ensino 

• . 

9S Ofliciâ~ da ~arinh~ ·qÚ.e ~ de~tinal'elll. . Á ÍOstrucÇÕ.O theorica. COllS~'I.râ. do ensino' .· .. 
á engenhar!iL naval, coil}pleta.rão o curso na. secundaria iategru.l, cujo curso comprehen- -·, , 

·ea,.,.a ·v:· ;n · · 3t= o. · · · 
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7. 2$2 

',~. déi-ã as mn~rins seguintes dadas 
, , ano os ; 

em cinco 1 tes: uma commum a. todos os nlumnos ilos 1" 
ao 4• auoo, comprehenderá a musica, a gy~ 
moastictl,U. esgrima,::~. velociredia,aequitação, 
a mtaçil.o e cxercicios milit:U"es; :t outra, par
ticulnr a. c1da. urn dos r:tmos da. àctividade 
militar de terra ou de mar, serâ. dada no 5• 
a.nno aos alumuos, conforme se destinarem ao 

1• anno 

l" aula - Arithmetíca. e algebra ; 
2• · » - Portuguez ; 
3" "> - F.~ancez ; 
4" » -Desenho linear. 

20 amlo 

1• aula- Geometria elementar e geral; 
2• » - Portu~uez e 13-tim ; 
3• " , - Francez ; 

, 4" » - Dasenho de figlll'3S geometricas. 

3° anao 

l• aula- :.\-lec:.•nlca. geral e a.Stt·onomta 
element<\l'; 

2• aula - Pot·tuguez e lntirn; 
_ , 3" . » - Geograpllia ge1'8.l e e>peci:tl d:1 

exerci to ou á ~ru~.t'i nha. · 

Art. Bo 

As mn.terias do cur~o theorico dividir-Se· hão 
em cinco secções,co!-:npreheudendo: apri .neirCl, 
as aulas d~ linguas ; a segunda, as aulas ele 
mathemnt tca e astronomia ; a terceira, as 
aulas de physica, chimic.t e lli.iltot·i:t natnrnl ; 
a l)ucwta, as aulas de ed UC(lção c i vica. 
histot·i,t e geogmphiu, e a quinta, as a. ttlas de 
Je,euho, de deseri pti V<l, <.!e perspectiv<\, de 
:;o:nbrt\ e de topographh\ . 

Parugra.:pho unico. P<.~.ra a 1" secçlio ha
\-et•á,cmco pr·ofessores; prtr•\ ~ 2•, tres ; p:1.1"i.\ 
a. 3'", dous ; pilrn a 4~, tres; para·a 5•, dous. 

Amerte.'l.; 
4" aula- De~enbo á mão liHe e de ~quü- ll Art. 7• 

rella. · . 

I 
Pnra a instru~ pratica existirá. um pro-

4" anno feo~or de musictl, um dito de gynmastica e 
natação, um llito de esgrima e um dito de 

I• aul:~ - Phvsica elementar e. chimic.'t velocipedia e equ~t~ção, a_s~im c:omo iust:ucto
e-eral ; • rcs I>•U'<\ exet'Ctc1os !llllltares, um dtto de 
~ ,2~ aula 7 Choro:rraphia da Americ:J. do tectmolog-ia. militar e mn de tecllonologia 
Sul. especialmente. do Bz'<lZil ; na'l'al. -

3 .. :lula- Histori<\ ;J.ntiga. e média ; 
4• )'; - Elementos de geom,~tria rie

scriptiva, perspectim e sombr<t. 
Condi-;ões de. r:nlmissao 

Art. 8" 

I~ <\Ula - Eilucnç:iio ci\·íca, pr·eMdi.la doi> ~!atrículnr-se-hão unnua.lmente neste curso, 
conhecimentos fun•tamentaes ele biolozia: en1 C<\da uma das ~r;oh•s, tantos alunmoõ, 
, 2• aula- Noçõe.:; de histeria naturàt e hy- quauto.s for-em determtnado~ pelo poder com-
giene; · / peteute . 

. 3~ aul:l.- Historít\ mooJer:1a e d·J B~a.zil ; · , 
4& '~> - Topogra phi:t , le'l"aut.\mento <l Art. 9<> 

desenho. topc!,!r-aphico. 
Par,ograph,J tmi~o. As mnterias de5t:~ CUl'So As mntriculns e!Jectu:.r-se-h~o em um nnno 

uévem ser ensinadas com simpli~idnde e ela- quolquer deste curso, desde qae o. ooudida
rezll, de modo que os alumnos comp1·ebenthuu to, preepchendo as contlições de iuade, ca- · 
com tacilic.lade as t.!o anuo ~e,zuinte Qlle s~ pacidade p11ysica e moral, seja approvado no 
ligam às do <tnterior; tendo Sc!nlpre em .vbt" l CXllme de sutlicieucia das mt.t~rias qne coa
que _este cur;o é rle simples preparúçilo logica, stituirem o <~.ono antet·i(>f, ou tra.g<\ attestauo 
p'lr lSso,devem ser c.ladas sómente as theorhlS j ue rrequencia, com bom :q)roveitameoto, das 
iuclispensaveis á- boa compre!lan>iiO tia m:t- mesm<<S rnaterias no (',o!l9gio Militar, oo 
teria. · i Gynmasio Nacional ou em outro qualquer in.;. -... .. , -. . I ~Lítuto ile eosio~ se. cuotlal'io equh•alente. 
, . Al't. => § ' 1.• 0::. ca.ildtdatos de 14 1~ 16 ao nos de. : 

: _ . . . . idtlde matricular- se-bã.o no 1 • ,\uno, o:; ue 15 
A 10stru~LO pratica. ~e~·il. dada durante o 1 a 17 no 2•, os de 16 il. ·lS !lo 3",'os ue 17 a 19, . 

cu~;so, COJ}.f'orme d<:t~r~inar o respectivo pro- j no 4• e os ,de 18 a 20 no 5•, ~atisfazendo, as 
· ·· gram.ma.., a. qual chv1d1r-se- ba em doas par-: , oondiçõ_es ncima. · ··· ·· · · 
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§ 2.• A capacidade physiea e a moral exi
gidas dos candidatos serão provadas : ~- pri
:roeil'a por inspecção de saude, na occas1ao tla 
matricula, a segunda por attestado de bom 
comportamento passado pelos professores ou 
directores do collegio ou escola que tiverem 
frequentãdo. 

§ 3.• Para matricula no ]• anno os candi· 
datos devem ter exame do cur;o de~ad<~pta
ção do Collegio Militt~.r ou de curso equ~m
lente, e, na 1\,lta destes, fazer os respecttvos 
exames perante a commissão nomeada an
nunlmente par~1. e,;se tim. 

Art. 10 

Preenchidas estas condições, os candidatos 
serão rela.ciouaclo8, conforme a ordem tle me· 
recimento de cada pro va, e, ·seg-uodo a _qual, 
serão ma.tricuh1•.lo; · observando-se o tr1pl1ce 
caso do~ que devem ser pensionistas do Estado, 
meio-p~usionistas e contribuintes, quando fo
l'em interuo8. 

§ 1.• São pensionistas do Estado os que 
esti-verem n<tS condições abaixo, e segundo as 
quaes tet'ão prererencit1. : 

1.' Os orphãos de ptli e mãi de militares tle 
terra e mar e de funcciomo.rios pnblicos que 
teuhall1. pres~do bom set·viços :i. Patl'ia; 

2.• Os orphãos de p:1i nas mesmas conlli
ções ncima citadas, quando nenhum a!J:!paro 
tiverem alem do meio-soldo OU montep10 ; 

3. • O~ filhos de militares de terra ·a mar 
em actividnde, reformados, himorarios ou de 
qualquer funccionario publico, qu<tndo seus 
meios de subsi~teoci:t não srdam sutlicieotes 
para sm\ iustt·ucção ; 

4.' Os orpllão:s ou tilhos de pessoas despt'O· 
vidas dos meios nece:;~arios pal'<\ thu· uma 
educ<:~ção e instrncção secundarb. <1. seus filhos, 
quando estas pe;;;;uas tenltàm p1·est"do bon~ 

• serviçru i Patria. 
· § 2.o São admittidos como meio-pensioni~

tas, gual'daoJo ~ onlem indic<tda : 
1.' Os que excederem em cada uma dàS 

condi~ões acima especi~cadas ; 
2"• Os filhos dos o!ficiaes de terra e mar e 

dos fuuccíooarios publicas que. estiverem em 
condições melhores do que os acima desi
gnados; 

3.• Os filhos dos generaes de terr'' e mar 
ou dos funccionarios publicos superiores, em 
actividade, reformados ou aposentados. 

§ 3.• Sii.o matriculados como contribuintes, 
segundo a ordem abaixo indicada .: . 

1. o Os que excedet·em das condições consi
. gnadas nos§§ 1• e 2•, observada. a ordem 
-ahi estabelecid<L ; . . 

2. o Os filhos d.os cidadãos que tenhum pre
stado bons serviços á Patria ; 

3.• Os ftlhos dos cidadãos que, não estando · 
em nenhuma das condições acima, queiram 
f>,zer dos seus filhos officiaes do exercito ou 
da armada. 

Art. 11 

o Pnder Executivo fixara, todos os aunos, 
a joia para enxoval e a annualidade qn~ to-· 
c:•m "·cada un1 dos ;t)umnos contribuintes e 
mein-p~<nsionistas, sendo esta determinada 
sel"uudo o pre<-o méd io da m:umten~ão do um 
aluwno dun\Dte cinco armes. 

Arl, lZ 

Qu~tn lo (IS nlnmuos forem ex:ternos, serão 
~onl1·ibninte~ ou não, conrorm·~ as condições 
do art. 17, cujo quantum ser·a determinado 
anuu::l~nente lJelo Poder· Executivo. 

Anno lectivo 

Art. 13 

O a~no lectivo começ~rá a 1 de mtwr;;o e 
temüuarú a 30 de novembro, ~endo os mezes 
de dezembro e j<\neil·o destinados às ferias e 
o de fevereiro aos exames de adtnissiio o suffi
cienr:ia. 

§ l. • A Jbtr·ibuiç;1o Jo tl~mpo para o a.nno 
de ensino thcorico e pl'atico ser.i feita de·· 
modo que, em cada aula, a !içiio nã.o exceda· 
<le i1ur« e meia, nem sej;\ menor· de uma hora, 
tl e'"eni.o o interv::ülo de umu. aula a out.--a 
~er de 15 a 20 minutos. 

§ 2. u Oõ exercícios ger:1es o passei?s mili
tare~ re;dizar-se-llüo nos mezes de JUlho e 
ag-o,;to, em dias designados pelo director da 
eo<cula, salvo força maior. 

Al't. 14 

Te?n~ina•Jo o anuo lectivo, os professores 
rmvhwâo ao director da escalo a r:onta de 
anno do;; alumnos de sua auh•, atim du :;er~ 
de base á oro·omisaçã.o da lista geral das me
dias, o.que s~ra feito pei<J. cong-regação. : . 

§ 1.0 Os t\lumuos que tiver·em _a med1a 
con:;iderada como suffi.ciente pa~s~n:a(} para O· 
anno seguinte, sem mais formal1dade ai
anula. 
~ § 2 . o 05 que não alcao çarem es_ta ~é dia 
serú o a.tlmíttidos ao exame de stt/fi.ctenc~a em 
te v ereiro do anno seguiu te, de cujo ~esul- , . 
tauo depende· sua_ passagem, repetencw., ou 
excJ usão. · . . 

§ 3." Os que estiverem dentro dos .hm1tes 
da idade repetirão o anno, os que· estiverem 
fór<• .serão desligados e enYiados .para um c~r- . 
po ds tropa; si forem pensionistas ou. melO-'-
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.:!;Jension!stas, sa.lvo indernnisanuo a F:•zenda 
"Nacional da despeza fda. ; os coutríbuinte:; 

c·e os que indemuis.tr~am a despeza. terü.o o 
-destino que lb.es convier, ficando, porém, 

· <~brigados ao ser>ico militar, conforme a lei. 

Col'lclusae~ do curso 

Art. 13 

Termioa.do·o ultimo a.nno lectivo do curso, 
··OS alu:nnos farão e:o;:am~ de madwre.•a, desti
oa.do a \'erifica~ si po~suem a cultur~l intet
!ectua.l úada pelo eusioo seeund."l.rio integi'll.l 
.e indispeusaYel ao.estuJo teclmico super1or. 

Art. 16 

Este exame ve)'&l.rà sobre questões gemes 
:.e será. feito por um wogr-amma cuidados~t

. mente orgnuisado pelo conselho ~e . inst~·u· 
..cção da escola e npprovado !:>elo r.iimstro da 
Guert':.l, e consta.ra..de provas escrí pt:u;, or;tes 
G praticas fi!itas sobre as materk1s ca!!Stitu
.tiv<J.S do cu,-;,o, assln:: divididas : 

a) línguas. cspecialmeJJte a portugueza. ; 
b) lll.Alhernatié!t e astrouomi;~ ; 
c} ph.ysica, chimica. e noções de bistoria 

-aatutnl ; 
d) educação clvica, histeria e ge?gra.phia ; 
e) desenho, descripti va., pe1·spect1 V<\ e topo-

~ratJhia.; · 

tricula nas escolas de ensino superior ua. Re
publica, ta,uto officia1 como livre. 

Ar t. 19 · 

Os alumnos pensiooista.s do . Est.'lrlo fica
rão ol:wirrados a pre:>tar seus set"ç'iços na. 
acli\•idade por tempo igual ao que esti. \'eram 
nll. csco1,1.·como tal, auzmentado de um unno. 

§ 1. • Os meio-pensionistas serão obrigados 
ao mesmo sarviço, por tempo igual :<metade 
do que ahi permaneceram uestus condições e 
mais um anuo. 

§ 2. • O:> cootribuiotes qne n:J.o se matri· 
culru·em nus ditas escolas tet'Üo o destiuo 
que lhes convier. tica:ndo, porllro. sujeitos. a 
obl'igação do serviço militar, co!lfori!.le a let. 

Art. 20 

Os alumnos cue sa.hirem das eõcÔlas mili
tares antes dê· terminarem o curso ficam 
snjeitos as roesmus eoudiçôes do artigo ante
cedente. 

:Plano n. :iJ: 

:ESCOL.'.. DE GUERR.'>. 

Art. t• 

. . n p:au:a geml ':'\S .~rmas e _est~ecit\1. A escola ~e guerr<)- e_ Ut!l ~stubelt>eimento 
§ l._ A~ provas_ e~C!'J[Jtas ver,'l.ruo sobre as d~ lnstruc~ao super10r mstltmtb p:.Ta clar os 

· ,matet·w.s da.s secçoa:; a), b) e c). _ couhecimeutos teclm!cos necessarios ;los offi-
§ 2." As p!'ovus oraes compteheode!"40 c!aes do exercito, em vi:;t;.\ dos serviços 

'to~us as materías das .secções. _ , especi>t!:S de. mesmo. s 3 _., As provas prat1cas vers:1.ra.o soore as 
·:r..:l.terias rlas secçues cr) e !), ns qnae5 consta-~ Art "" 

· ·cão de um de;:eoho dado, da rc;soluçiio de um · • -
. pt>o~lema. ou de uma questão, tra.t~mdc-se da. K 't scol:~o exi-titü.o 05 se"'tlintes cursos 

·:Se:cc;ao c), e de questVes de exercJCtO e pr;\- • e:; a e ' · .~ · , "' . d ··t· ' 
. :. ·tioa ti;atando-se da secção fJ. conforr!1e as espccJal.tdade~ a que =e es mam 

.~- os offic1aes do e~erctto: 
Art. li 

'_:_. / .· '.11.s pro\•ns escriptus do cada secçi::o serão 
.f 'feitas em um só dh'. 11ara. todos os alumnos, 
r·., para as quaes terno !Juatro hor::~s ; ns oraes 

-effectnar-sa-hiio em dias nlteroados e serão de 
orna hora rnwa cada. :~lomno, em c.'lda ma te

«::""ia ; as praticas executar-Ee·hão em cl ia.s di
. versos, como forem desir;nadns pelo pro
gramma • 
. ~Paragra:pho unico. Os alumnos não pode
r-.w fazer provas em dias successivos, salvo 

· .·.-.si assim o pedirem. 

Art. 18 

Curso a eml d:1s armas; 
Cul'so de a1·tilheria teci.Jniea; 
Curso de eu g-en h:lrhl ; 
Cur~o de estatlo-rualor .. 

! -Cu'J"lSO geral dai! nrrnas 

Art. 3• 

O curso ger.\l das armas serà. destinado a 
formar officin"s pt\ra a arma de inf.mteria, 
cava.llaria, at-tllherla e engenharia e pal'a as 
tropas de tra,n;;porte e coustarâ. d<\S ma.te_rias 
seguintes, dadas em um anno: . 

·O ~ame <le saadm·c.::a hnbilit..'\ os aluronos · f." cadeirll- Systema. militar de um Esta
:_·. ··a se · inà.trículRrem na E~cola. de G-uerra do ; organisa.ção dos principaes e:xa~citos ; 
~/<ou a~ Escola Na vai e servirá de base á. ma- orgnuisaçã.o da for(la armada no Braztl; or-

~< 
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ganisação e formação tactic:l das pequenas 
unidades; o terreno no pouto de ~ist11 das pe
quenas operuç(5es ; pequenas unidades em es
taçM, em marchas, em combates e em 
destnc:J.mentos ; tactic::t geral · dt\S al'lllllS. 
Noções de gr<.\Ode taetlca, e estmtegi<\. Regu
lamentos do~ serviços em càmp-.:.nba e nos 
quartcis. _ 

2• <Xlde!r". - Fortif.~ção pass:~J:!eira ; C.'lm
pos entrincileirados ; praças fortincadns; no
ções de fOt·titicacilo permant><nte e de forti
:fic::u;ilo mil:t1 ; ataqce e deresa, dos pontos 
fortificados ; defesa dos pontos occup,ldos ; 
pontes e pontO~ ; balistica. e theorla do 
tiro; emprego dos fogos e regulamentos re
spectivos. 

3• caclei1·a - Direito publico em freral · e 
constitucional bra;dleíro ; direito intemacio
nal applicarlo á gnerl':l ; direito militnr bra
ziJeiro ; artigos de guerrll. : codigo militar; 
r egulnmento disciplin:.w; administraçfio das 
pequênas unid<\des ; regulamento interno e 
de gnarnição ; deveres dos officiaes e. p~aç:JS ; 
legislação milit•'r brazileir<'-. · 

Aul(l. - Hespanl10l (traduzir, f:tllar e es-
crever). . 

Aula- ffygiene militar. flipvologia . 
Auln- Topographla e levantamentos. 
Par:ogr:rpbo unico. O ensino pratico com-

prehentlerâ :1. instrucçiio militar commum a 
todos os officiaes, e necessrwia. i\ fol'mação dos 
mesmos, cuja materia sera ·especílit:üda no 
re~pcctivo pt•ogramma. 

Condiçõe;> d~ aamissc!O 

Art. 4• 

Aonunlmentc matricular-se-hão neste cur
so tantos ;tlurunos quantos fot'em necessn•ios 
para o p!'eenchimento das ;ra.~ que se derem 
dut':\nte um anno nas diversas armas e tro· 
pas do transporte. 

Art. 5• 

Serão admittidos á matricub no curso ge
ral das armas, satisfeitas as condições de ca
pacid::ule physi~\ e morul: 

ParagraplJo unico. Os exames de madure:c· 
e os c~mplementares serão feitos perante um:l. 
comllllssa.o nomead,~ a.nnualmeute para tal 
fim. 

Art. ô• 

Si o numero de candidatos for m::dor do
que o preciso, serão preferidos para n rn~ 
tricula na seguinte ordem: · 

_1 .• Os que tiverem .o curso prepar.'ltorio· 
fe1to n11s escolas ou. collegios militares.. 
(nrt . 31 n. I); 

2. • Os qus tlzerom exame de madureza ou 
o trouxerem de outros estabeledm~ntos de
en5ino secuudario integral (art. 31 ns. 2 e 3) •. 

Art. 7• 

Os. alumnos serão internos ou externos,. 
conforme fot• estabelecido pelo Go.-e:-no D<> · 
reg-nlo.mento que expedir,· e muotidos pel2. 
Uuião. · . 

.A.m~o leC::ilJo e co~~clusao do curso 

Art. s• 

O anno lectivo começará a 1 de março de
cad:t O. tlno e termimu·a <~ 30 de novembro, •. 
sendo os mezes dB dezembro e jaueil'O desti
nados ils férias e o do fevereiro uos e;;MJe:i!
de admissão. 

Concluillo o anuo lectivo, os n.luronos seiT.o
submettido:; :J. "xame theorico e pralico c1e 
todas as materias que compoem o curoo geral 
das armas. 

Art. 10 

Os alumnos q1:1e não forem approvados po
derão repetir o annoma.i:; uma vez ; s!, porém,. 
oüo tiverem bom exito neste no\'O tent:~men;.. 
ser-ão enviados para os corpos de tropn, ond& 
serl"irão peJo tempo que Ll!es compelir, em 
virtude d, suas coudiçues. 

Art. 11 1. • Os que tiverem termin:J.tlo o curso pre· 
paratorio; com exame de madureza, nas. e.::co· 
las milittu·es ; · _ CoecJuitlo o c<wso geral das armas os aln-

2.• OS que 11zerem .exame de maàtwe:a das rimos l.'er-Jo nomeados 1}-lfcr·es~alr.mmos. . . .. 
m:tterío.s do curso pt·eparatorio perante a § l. • Os que cooclulrem,u o com drstm-· · 
coJumi$ão respectiva.; · cçilo QU appr·ovaçõe~;. plenas terao o direito de 

3.• os que apresentarem attestado de exa- escolher a a.rma. fl. · ~'!_al desejareJ:!l pertencer, 
me de madw·e::G feito em algumas das esco- observadns as condrçoe3 de caJXICldade; •· 

. -las de ensino secundario integr·al da Republi- 1· § 2.• O~ que_ concl.uirem-n'o com o?tras· 
c.'\, fuzendo <>s que lhes faltarem. . approvn.çves serM desrgoado:; para as ~l>er-

.. . 
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sas arm:~s, segundo su·as notas e S!!as apti
dões mor::tes, mtel!ectua.es e physicas; 

§ 3.• (),; que não tiverem bom. exito no 
exame nnal poderão repet.il' o anno mais 
uma vez; si, porêm, não forem approv;tdo;, 
SGrão inclui•Ms em um corpo arre.;iment:1do, 
·como ill rerior, onde servir-ão pelo temp:., que 
lhes competk, em -;irtude Je suas cou·J.i.;ú~;;, 
podeodo durante este periodo presttn• no,·,·;; 
exames, sendo nom~ado;; n.lferes·a.luumos, si 
tiverem bom exito. 

.. :\.rt. !2 

Os ali~res-a!u:uuos, depois ue uomeado~. 
iril.o pass:~r um o.nüo ll<\ e~oh\ pr:HiCit. do 
exercito e, concluído o curso ~lratíco tht ;;rm" 
a que per·teucerem, serão envi:l.dos pam "'"w.s 
corpos ú~ t ropas. Qnde a~uardatão SU<~. ].JrO· 
moção a 2• tenente. 

J!l - Cul"€<0 de a.rt.Uh~ria e 
engenhat•ia 

Art. 13 

-0 curso de artilher!a e engenhat•ia tem por 
ilm dar aos 2'•• teu ente;; de torl:l.S as aJ.'ill; ·s ·.Jne 
se · destinm•cm a Sf:rdr na ü.:·tilheria o'ie po
siçito e eugenlla.rio. a instrtteç[o tecl.lllicr.. 
:re5pecti va. 

Art . 14 

Este curso constará das se~u\ntes mntHrlas 
dadas em Jous anuo;;, sendo o primeiro l-"111-
m am G o segundo particular a cada cspecin· 
lidade. 

P c:tdeira - Ge.)metria dcscriptiva., stl1reo
tomia ; 

2• cadeh'tl. - !l!ec..·u1lca applic:t,la. ~1:•cl, i:ws 
~m geru.l , calculo de seus etl'Gitos. 1I:tchíu:•:; o. 
vapor. Machin:lS electric:<s. 1Iotores lty•lmu
licos. 

3• cadeira. - Economia. politica, tin;ln•;a.s, 
adminisb•açiio e estati>tica ; 

Aula - Deseuho de m<\Chioa.s, tr<lh:lhos 
gra.phicos relatiros as caüeiras ([O anu ... 

Aula. - lnglez (traduzir, '\'Grter, 13.ll:tr e 
escrever). 

. 1 ~ .cadeira - Estudo historico, fabrico"' <·m· 
prego das cupoJas _ gyratorias, torres .. ncou· 
Ta<,:ada.~, canh~,.metra.llladoras, arma~ \.Ol'· 

. tateis, projectis, r eparos, ' 'iaturas e o;;tros 
m~terhes de. artílheria i tmlo precedi lo dos 

necesl!arios conhecimentos de metallurgia. e · 
resisteucia dos materiaes. . . • 

2• ca"dein\ - E::>·tutlo historico, fa.brico e em· 
prego das polvoras e demais substancias ex
plosivas applic."Ldas na J;:ner r a, cartuchos, 
espoletfls, estopilhas, estupins, etc.; tudo pre:· 
cedido dos conhecimentos indisvensaves . de 
chimiea. orga.nica. e pyrotechnia. ~ 

:3A cadeira. - AtuqtH e defesa das praças 
rortcs, fortalezas e pontos fortiticados. Em
prego de artilheria. de sitio e de montanha. · 
Electricidarle. Emprego dos llolophotes nas 
pt·aç.l~ ele guerr:t, .Mfnas, torpedos e outras 
111::tehioa.sde t1estrnição empregadas nas forta-
lezas . · · · 

Aula - Projectos, desenhos .e oonstrucção 
ela~ di't'e l'::><\S !Oac!lÍD:Ill de guerrà de que trata 
este a.uno. 

2> anno de engen1taria 

]> caoelr:> - Astronomia pratica; geode• 
sia ; to;;ogrnphia. 

2a. caúeira - Estuúo dos 1nateri:\es de con
strucção ; resi;;tcnci;\ dos materiaes ; estabili
d:tue dD.s coostru.cçõe:s ; technotog-iu das pro· 
nssües, etc . 

3' cadeir:1 - Construcçiio clãS fortilicações 
permanentes, passageir-.~s e m!xtas, e dos 
editicios mitita.l'es ; hygiene dos editicios : ar~ 
chitectul>:t • 

.o• cadeira - Estn.'l.d:\S de ferro e •le roda
gem ; telegra.phos e telephoues ; pontes e . 
1·iaductos ; con;;tl'ucções bydraulicss, tudo 
com applicaÇüO rnilita.t·. 

Aulu. - Cartographia., topograpllh\ e levan~ 
tamento; 

A UI•\ - D!!senho de architectura; trabalhos 
::rraphicos d~ estr:ulas, pontes e construcçoes 
hyuraulicas. . 

C.cndiçiies de admissllo 

Art. l5 

Matricular-se-hão annua.lmente em cada. 
um dos ;\onos deste cur:.o tantos 2~• tenentes · 
quantos f orem precisos · paz·a. as vagas de 
1• tenente dadas durante um anuo, Ut\S ar
mas de artil h a. ri_. de posíç-J:o e engenúaría. 

A'rt. 16 

Os c.<tndidatos a matricula do 1• a uno desses 
cursos teem de preencher ilS seguintes condi
ções : 

Os 2.0• tenentes de at'titlla.ria. de posição ou 
engenharia devem ter a lém do cu~ geral 
das armas e o curso pratico respectivo, um 
auno ~e eil'ecti>o . ~erviço, como ol1icial ; 
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.. Os das outras armas, além dosrespecti~os 
C11r~os e o tempo acima, devet,n ter o'otldo 

: plenamente com s•·te de médm, no curso 
geral das ar :nas, bôas approvações nas · I•• 
aula.s do curso lJrepara.torio e ter mostrado 
aptidão JXtra a respectiva especialidade. 

Art. 17 

os officia~- nas condições aciina que qui· 
zerem se matricular no 2• anuo de um desses 

· <:ursos teem de fazer exame de torla.s :\s ma.:. 
terias ao l" anno e, 'si forem a.ppr ovados, 
matrieu lar-i'E!-bã.o . naquélle :mno, deven~o. 
porêm, ter dous a.nnos de serviço· e[ectivo 

· ·como official. . 

Art. ·IS 

Si o numero de candidatos for maior do 
que o de vn~>as ter::lo preferencia os que ti
verem melhor médi>t nos exames do cuL'SO 
n-eral das armas e boas notas nas aulas de 
mathematica, as tronomht, physica, ehimica, 
e descriptiva do curso preparatorio. 

• 4.nno .lec:!i1lO 

Art. 19 

O mez de janeiro será destinado á apresen
t~ção de relataria, planos, trabalhos, memo
t·ias e tudo quanto for necessario para attes- . 
tar os conhecimentos p:·aticos que os 2•• te
nentes de artilharit~. e engenharia taem de 
sua respectiva. arma . 

Conclt'saõ do CUT$0 

Art. 22 

Coorluindo o curso t heorico e pratico, ;;, 
apresentados os . respectivos trabalhos os 
a\ um nos sii.o submettidos, no me:r. de feve
re-iro, a exame de tóda.s as materias da.:Ias 
durante o curso. 

Art. 23 

Os 2"" tenentes que concluírem o curso te
clmico de artilharia ou ue eogeolw.ria., si já .. 
não pertencerem <li essas armas, serão tra.ns- ·: 
feri<! os pam ns mesmas, e tanto esses como ··· 
os outt·os classificar-se-hão em duas c:\tego- ' . 
r-ias: na 1' o;; que tiverem obtido distincção .... 
ou plenameote em toda.s as materin.s, cuja;_· · 
.méclirt seja igna.l ou superior a 7; e na 2"' os ·:· 
.que ti ..,.erem tirado simplesmente em alguma 
ou cuja méoia seja. inferior a 7. . . 

§ 1. 0 O~ officiaes da 1•, depois .de premo- : : 
\'idos.servirão de 1>rerereocil\ no estado maior .. 
da ll!'n1<t, ~'Ira onde ser-;io transferidos por .. 
ordem de antiguidtt de. 

§ 2. ." os· da 2" ficarão nos corpos de tropa. 
e só irãv p<tra o estadcr-maior da arma na. 
fa lta <los outros. 

Art.24 

Callt\ ·ao no dos cursos de artilharia e eo
~>enllaria uividir-se-ha. em duas par tes, uma 
tbcoricn e a outra pratica: a tlleorica .come· 
çurâ. a 1 de março e te:·minar:\ a 1 de D?:
v.embro, cujn.s !fl:J.teri~s · ~onswm do ~lano J:l. 
citado ; a prn.t1ca· sera fe1ta. nos meze. d7 -p.o
vembro e dezembro e constarà de VIS.i t:IS 
aos principaes estabolcoimeotos de maclnoas 
para. o curso commum ; às fortaleza:;, arse
D:J.eS, depositas de armas, estatlelecJmeutos 
metallurgicos, fabricas de ~lvol't\, de cartu
cho c laboratorios pyrotechmcos, ~~c., para o os 2.o• tenentes que forem repro'\"ados no 
20 anno de · al'tilha.ria. ; ás fortrl!cac~~ ~m exame final poderão repeti!· o anuo mais uma 
construcç:i.o ou construidas, quarte1s, edlnClOS vez. si !làO t iverem bom exitonest_e 20 tentnm_cn 
militm·es, estr<~das de ferro em construcç1io, serti.o enviados para seu corpo st forem de m-

. telegrapho, pontes, viaductos, construcc;:ões ranter i<l, c..wa.llaria, artilharia de campitnba. 
. hydraulieas, etc., para o 2• anuo de enge- ou de transporte, e transr~idos Pi\ra._ uma 
nharia~ . . . · . . dessas t~.rma.s com sua respectlva anttgou1dade · 

· Parag1•npho umco._ Durant~ o CU!SO th~~- si pertencerem a artilharia de posição ou < 
rieo, para qt:e o eusroo techmoo SeJa o'ffia_!S. engenharia.. : ·.· ''. 
efficaz possível, os professores ou lentes dar~~:o · .. _ 

· · lições aos alumnos nos arsenaes, estabeleci· 1'11..,.. Curso ele es~clo-maior 
mentos particulares, fabricas de polvoro, de . 

·cartucho, de. armas-. laboratorios, fortalezas , 
obms em constt-ucr;ão, estradas de ferro, etc. 

Art. 20 

.. À passagem . de :um anno parn. outro far
se-ha em -vista. das notas . de anno, ou por 
exame de sufficiencia, dado o caso de neces· 
sidatle ciu n. -pedido do alumno. 

Art. 25 ..... : .. :. 

o curso -de estado-maior tem por ~m ·dar .. :~ 
aos officiMS de todas as a.rma.s que o tn·~,rem, 
um t..'\1 valor militar que os. torne capazes, ~o · · : 
curso de Sll:l. C..'1.rreira militar, de preencher . . 
as funcoões de estadcr-maior, ~ .sobret11do _de 
bem éommandar e conduzir as troiJM· 
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Art. 26 

(j curso. de estado· maio!' compor-se-ha das 
ma.terias aMh:o,.dadas em dous annos: 

1° anno 

1.• cadeira - ( 3~ c t deim. do anoo co=um 
de artilharia o de engenharia ) ; 

2a cadeinr. - ( 3' cadeira do 2° ao no de ::u•· 
t ilharia ) ; 

·. SO ca.dei•·a - ( 1• cadei rtL do 2° (I.DOO de en-
~enbaria ); 
~ .·!.tela - ( Cartographia, t.opogra.phia. e le
Ta.ntamento ) ; 

.-lula~ Inglez. Traduzir, fallar e escrever. 

· 2' aano 

1.• caàei;·a -Estudo historico e est~tistico 
elos princinaes exercícios- Organisação, re
crutamentO e mobili.s:•ção do exercito. Tact ica. 
·de ~da. uina das armas e t<1ctica. geraL G::-ao
de tactica e estrategia.. Historia lllilitar e 
das principaes campanh<\S. 

:?• cadeira - Geo;rapltLt militar e serviço 
de e~tado·m~ior, mclu~ire o emprego 1los 
telcgrapho;;, tele~hooe.s, pombos-correios, ba

,-·- tcre;;, cryptogmplna, ek. 
3• cade;ra - Direito intarnacioual publico 

e pl·!,'ll.do e diplomacia ; direito· a•Jmioistra
tivo em geral e e:>p~cialmcote o militar ; le
fi.slacãu milit<u· dos principaes paizc;; uõl. Eu
.xopa. 

..:lula - Francez. ( F<\llar e escrever ). 

..l.ula- Allemiw. ( Traduzil', tit.llar e es
cre,·er ). 

.-l..11la - Equitação e Yelocipedit<. 

Condiç(ies de admissao 

Art. 27 

O numero de alumnos a aclm!ttir em cada 
:moa do curso de !.'Stado-m:\ÍOr é tletermin:l.do 
-pelo Poder Executi\·o sobre proposta do chefe 
do e:;tado-rnaior uo exercito. 

Art. 28 

Os cnndidatc.:; a este curso devem ter mais 
de qJ)atr·o anncs <iP. o!flcíal a llcus d<l efl'ectivo 

·- ser\"it;.o em sea r!lspr:etivo corpo ou arma, 
JJal"4 quf:l poEsarn ser <tdmittidos uo e.~ ame de 
admissão e:r.igido iJara a respectiva matricula, 
CJ:ilforme a arm:.t a. que pertencerem. 

' · · § .l." Os olfici~es de in!antaria, ca.valla.ria., 
. -· ~J·tliuaría de campan!J3., <:om seu rt?<::pectivo 
, cw:~o, .sõ podcrào se matricular no 1• annrJ. 

§ 2.0 Os de artilharia de po;ição e enge
n h~ria. serão admittidos ã. matricula. nos I• ou 
2" unno.s : no 1• sem exume al!:um, no 2" · 
depois de approvados no respecti''O eYame 
de admisSllo. 

Art. 29 

O exame de admisslio do l • anuo constará 
de. reca.p1tulnção e applicação ria geometria. 
ger~'l. da mecalliea, da geometl'ia descriptiva, 
e no 20 n.nno, da re::ca.pitulaç.ão e apr.licaçio 
da 1 .. cndeira do 2• de eogenl1a.rià, 'para o 
de :wtilharia d~ posição, e da 3• c:~.deira do 
2• at:mo J.e àl'tilhario. para o de eng-enharia.. 

Art. 30 

Não 11::1. limite de idade nem dP. l,)osto para · 
a matricula· no curso de estàdo-maior, porém 
o :posto de C<l.pítão será o normal. 

Anno lectivo 

Art. 31 

O cnrso dividir-se-h:\ em tbeorico e pratico: 
o tbeorico começari a 1 da março e termi
nara a I de novembro, salvo força maio1• ~ · . 
o pratico· será feito nos mezes de novembro · · 
e dezembro e constará. de viagens, levanta- . 
rnentos topogra.plücos e geodesicos, serviços . 
de est.1.do-ma.ior, tanto em tempo de pa'l: 
como de guerra., etc . 

Art. 32 

O mez de janeiro é rlestina.do i~ apresen· 
taç:"lo dos ti"J.balhos, relatorio$, planos, me
-mol•in:s e tudo m:tis quanto for exigido par:~. 
prova de cn.pacidade do officio.l. 

Art . 33 

A passagem •1e um a.nno para o outro e 
feita pelas notas do a)lno ou por exame de 
sufficiencia, da.do o ca.so da necessi~ade ou .. 
pedido do a..lumno. · 

Conclusuo do curso 

Termina.<To o curso - theorico e pratico, os. 
alumnos ~ão submet~idos,nomez de fe~·ereir~J, . 
a um rigol'Oso exame· de ·todas as ma terias:. 
do curso. . 
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Art. 35 Art. 'n . 

Depois dest::; <Uame, os a.lumnos serãocl<\5-
silicados em tr&s ca.tegot·ia.s, segundo a.s n.o
tas que tiverem obtido durante o curso e nç 
<Ua.me ftnal: 

As aulas dá. mesma, escola formarão cinco 
secções eompreheudenóo : 

A primeira ~ecçao, a> aulas de linguas ; 

A 1•, compre:b~uMndo os que tiveram dis
tincção em tod~l$ 1I.S materia~; 

A 2>, os que t.i v~ram plenamente em todas 
as materi~ e cuja média é igual ou supe
rior a. 7; 

A. segunda secçao, as aulas de desenho e 
trabalbos gra.phicos do anno commum e a.: de 
projectos, desenho e construcção de machinr.s 
de guerra do 2• a.nno cie artilharia; 

Jl. terceira suçao, as aulas do 2• anuo de 
engenharia ; 

A 3', os que t iveram simplesmente em al
gumas materias, ou a. média. seja. infe
rior a 7. 
· § 1.• Os dt\ 1" categoria. recebem as insi~ 

gnias de officia.l de estado-maior e vão servir. 
como auxilim·es no estado-maim• gel~at do 
exel'cito, e ficam habilita/los a uma promo
ção por mereci'Ile:rto. 

§ 2. • Os da .2• vão::pa:ra seus corpos e se
rão nomeados pa,ra a-uxiliar do estado·maior 
geral, segundo as necessidades e po1· ordem 
das not.'\S. 

§ 3. o Os da 3· (:las se só h·ã.o para. o esta•to
ma.ior na. falta dos ~~as duas ·p&·imeira.s cate
gorias, poréw. se•:i.o dispensat!o> do exame 
pratico pa.ra o "iJOS_to de major. . 

Regencia elas cadei?•cts e aulas 

Att . 3G 

As co.deims da. esr:ola superior de guerra 
forma.rii.o sete secções ab'rJ.ogendo : . 

A primeira secçcío. a. 1" cadeira do CUl'SO 
gc1'3.l da.s armas e a l" dita do 2• a.nno de 
estado-maior ; · 

A seg111tda secç~To, a 2" ca.rleh·a do curso 
ge1':Ll da,s armM o a, 3" dita. do 2·• a.nno do 
a.1·tilbn.ria. ; 

A terceira $Ccçúo, as 1• e 2• c..1.deira.s de 
a.nno commum do artilharia e engenh:l.1•ia ; 

A quarta sccçúo, a.s 1• e 2• cadeiras do 2° 
a.nno de a.rtilln.t.ria. ; 

A quinta secçao, a. 1a ca.deil'a do 2<' anno de 
ongenha1·ia e a 2" do 2° :J.nno de esta.do
uia.iol: ; 

A sezta sccçJo. as 2", 3" e 4• cadeiras do 2" 
a.nno de engenharia; 

A sctimll secçao, as terceiras cadeiras do 
curso ~rera.l d:!S :l.l'm:l.S; do ~ anno com muro 
de artilharia e énger.haria e cb 2° a.nno do 
estado-maior. 

Paro.gr().pbo uni co.· Po.r(). ca.do. ~dei r a. ha
ver-à · um lente e para cada. secçao um sub· 
stituto; · · 

Cam"'ro. v • .VII 

A quarta secçcio, as aulas de hygiene e 
hippologia; 

A f!t<inta secçao,-as au]as de equitação e . 
'iEÜOClperlia. 

Parngraphounieo. Para a 1• secç,[o haver:\. 
dous professores, sendo um para. fra.:!cez e 
h espanhol . e outro para inglez e allemão, e 
pa.ra·cada uma. da.s omt·a.s sec~:ões uin pro· 
tessor. 

Art. 3S 

O governo poderil., sob propos~ da cou
gret:n.<:;ão, nomear par:• coadjnYll.l' o ensino 
da escola, os olllciaes d" exercito que tenham 
as uecessarias 11a bilita.çües. 

PLANO m 

Escola Na'llal 

Art. I. o A escola N•tva.ltein );lor fim dar 
a.lnstrucçã.o tecl\n!co. llecessaria aos otllcia~ 
de marinha, tendo em vista os set·'i"i~-os espe
cia.es da. mesma.. 

Plano do ensi»o 

Art. 2. o O curso technico, tanto tbeot'ico 
como pratico compor-se-bo. das milterias se· 
guiutes dadas em -r.res ann~: 

t• anno 

1' cadeira- Geometria descJ;iptiva e topo-
graphica.. · . . • · . 

2• cadeira-Mecamca apphcada. as constru- · 
cções na.va.cs, as mo.chiuas e ás mll.nobras dos · 
na.vios. · · 

a• cadeira- Direito constitucional brazi
lelro, legislação e a.tlministr-<~çào ua.,al e mi
litar l'eSi!<::ctn·as. 

Aula.-F!&DC07; . 

Pratica. :- LevaD.tan tento topograpilico .e 
desenho respectivo. . 

. De.;cripÇão .e manejo das lll3chinas. 
Nomenclatura. d& eoustru~ií.o naval . 

. .:fl 
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Desenho de machinas e de construcção. 
Bordejos no navio escola. 
Soccorros aos naufragados. 
Exercícios de infantaria, esgrima e na

tação. 
Arte do marinheiro ; comprehendendo : 

2° anno 

1• cadeira-Geodesia e hydrogrophia, pre
cedida da astronomia pratica. 

-- 2" cadeira-Physica applicada ás machinas 
e á navegação . 

8" cadeim-Noções de rlireito . publico, di
reito internacional marítimo e diplomacia do 
mar. 

Aula-Inglez 

Pratica:- Levantamentos hydrograpbicos 
e desenho respectivo. 

Observações e calculos meteorologícos. 
Bordejos no navio escola. 
Codigo dos signaes. 
Uso do lochornetro, das sondas e .dos in

s teumentos de medir e marcar correntes1
• 

Exercícios de infantaria, esgrima e na
tação. 

3" anno 

1" cadeim- Astronomia liautica e nave
gação. 

2• cacleira-Balistica, artilharia naval, tor
pedos e outras machinas de guerra. 

· .'3• cadeim-Evoluções, manobras e tactica 
navaes, ataque e defesa das costas, operações 
combinadas de terra e inar e campanhas na
vaes. 

Aula-Francez E' inglez 

Pratica - O~servações astronomicas e nau
ticas. 

Pratica de artilharia e torpedo. 
Exercicio de tiro ao alvo, com artilharia e 

armas portateis; alças . 
Borrleja;;; no navio escola. 
Exercicio de embarque e desembarque de 

tropas perante o inimigo. 
Confecção da derrota estimada. 
Ninguem mais pedindo· a palavra, é encer

rada a discussão e adiada a votação. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente 
em discussão e enviada á Commissão. de Fa
zenda a seguinte 

EMENDA 

Aoprojecton. ll3, de 1896: 
· Accrescente-se :- e 638$ para pagamento 

dos venciwentos do cirurgião·mór de brigada 
graduado reformado do exercito Dr. Augusto 
José Ferrari, ex-medico •la Colonia Militar de 
Caseiros, a que tinha direito e não -recebeu 
de abril a julho de 1894. 

Sala das sessõe.o, ll de· novembro de 1806 . 
-Lins· de Va.sconcellos. ~Xavier do Valle. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação até ·que a Com
missão dê parecer sobre a emenda ·do ,Sr. 
Lins de Vasconcellos. ' 

Entra em P rliscussão do projeCto n. 288 A, 
de rle 1895, determinanclo que fiquem arldidos 
ao màgisterio do Collegio Militar, com os ven
cimentos que percebiam, os professores cathe
. draticos nomeados ou elevados a essa c:tte
goria por decretos de 30 de setembro de 1894, 
com voto em separado. 

Ninguem pedindo a palavra é encm•rada a 
discussão e adiada a votação. 

Entra em Ia discussão o projecto ne 165 A, 
de l89ii, autorisando o Governo a abrir os 
necessarios ·creditas para occorrer ao paga
mento das despezas feitas, na Capital i?e
deral, com os funeraes do maestro Carloo Go
mes. 

Ninguem pedindo à palavra, é encerrada a 
discussão é adiada a votação. 

Entra em 1" discussão oprojecto n. 74, do 
1896, autorisando o Governo a conceder :to 
cidadão Alberto Cysneiro, pelo prazo de 23 
annos, permissão para estabelecer no porto do 
Rio de Janeiro depositas fiuctuantes de car
vão de pedra, sob as condições que . esta-
belece. . · · 

Ninguem pedindo a palavra, é encoi·rada a 
discussão e adiada a -votação. 

E' annlinciada a aontidnação da - 2• discu:>· 
são do projecto n. 143, do 1896, autorisanrlo 
o Governo a reorganisar diversos estabeleci
mentos militl.tres de ensino, com o voto em 
separado dó S1•. Thomaz Cavalcanti (art. 4' 
e seguintes). 

São lidas, apoiadas e postas conjuncta
mente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 142, de 1896 : 

E' annnnciada a 3' discussão do projecto 
n. I 13, do 18U6, autorisando o Poder Ex
ecutivo a pngar ao tenente reformado do 
exercito José Severo FitLlho o soldo de sua 
reforma tlcsde a data em que deixou de re
cebel:o . 

Onde convier: -São considerados offocth'o:; 
os substitutos e cathedraticos interinos quo 
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tiverem mais de dous o.nnos de exorcicio nas 
respectivas se~ões. 

Sala da3 ses;;õ2s, ll de novembro de 1886. 
-Nilo Peçaaha. 

Ao projecto li. 142, de 1896. . 
AO § 1' do :1.rt. 4''-depois das p:.~.lavras 

lentes e professores-a.ugmente-Ee:.._ e coadju
vantes do ensino que ti verem mais de_ tres 
annos. 

Sala das sc5sões, li de novembro de 1896. 
:-Ovidio .A.brant~s. 

Ninguem pedindo a palavra, e ~ncerrada a 
Eiscus>ão do art. 4• e successívnmente a dos 
demais a.1•tigos do projecto cuja votação fica 
adia.d;J.. 

fazer no estrangPii'O propaganda. politÍC3. 
contra. as instituições. 

Nessa conformidade. _ nego o meu voto a 
esse projecto de licença:. (Apoiados.) 

O Sr. '1'bon1.az Cavalcanti -
Sr. presidente, pequena é a minha mi5.5ii:o 
depois da declaração ca.tegorica. feita pelo 
il\ustrado leader desta Camara ; mas preciso 
dizm• duas jXt.lavras a respeito do petício
nario. 

lmplica.do na revolta de 1893, p1•eso, .... 
0 SR. ANTONIO DE SIQUEIP...-1!-Despeit:tdO 

por ter sicl.o rescimlído o celebre cont•·<J.Cto G.e 
40 mil contos para o saneamento dn. G.'l.· 
Jlltal. 

E' annunciada a discuss~o unica do pare- o SR. TH03!AZ CAVALCANTI- ••• evadiu-se 
c~r n. liZ, de 1896, opinando que ao Poder da prisão, foi para a Europa e ahi continúa 
Executivo incumbe ~jUi71l.r do direito que as- na sua propaga.nd...1. contra a RepulJlica Bra
si.:;te a~ bacha1·el Heur\que_ M_a.rtins, s~b- zileira. 
secretar10 da Faculdade f e Du•e1~0 do }tecJfe, Dizendo, Sr. presidente. contl'il. a Re:pu
qll:e pede o paga.mento ~. grattiicaçao ql!-e bliC3. Brazilcira, digo tambem contra a nossa 
d~1x?u d5J rec~ber .. e sollmtar o nece.ssar10 Patría; porque, SL a revolta de setembl'O 
ct ed.w, SJ for caso d.1sso. . 1 foS<ie vencedol'a. o aniouilamento não seria 

:Ninguem pedin·1o a p:a.l.a.vra, é encerradií. a sórnente das instltuiçõês, seria tambcm da 
discus:Sào c atl ia da. a votn.ção. no.s;:J. nacionalidade. 

E' sem C.ebate encerrai!a :. discussão unica Esse fnnccionario publico, que fr~ltou ao 
do pr~jecto 152 A, de 1896, concedendo seis cumprimento de seus deveres, tendo-se eva
mezes de licença, com o·rdenado", ao Dr. Fer- <lido para a Europa.. a1:im de escapl~l' â justa 
nando Luiz .o·.sorio, Ministro ,do SuJ)remo punição, de QUe era. merecedor. foi demittido 
Tribunal Federal, ficando adiada a votação. do Jogar, cujas fuucçiJcs exercia, por aban-

dono da c3.dcira. · 
E' anounciada a cliscussã.o unica. do projecto .Tendo-se evadido em fins de 1893 foi da-

n. lGS, c.e 1896, autorisando o governo a con- mittido a 26 de maio do anno seguinte. 
c:eder ao Dr. HilarioSoares de Gouvein., lente 
de cltnica ophtalmologica da Faculdade d<J O SR.. ANTO"NID DE SIQUEIRA-Evadiu-se em 
Medicina. do Rio de Janeiro, um anno de li- a.gosto de 1893. -
cenç~,, St'm vencimentos, para. tratar de sua O SR.. TIIOMAZ CA VALCANTr-Accresce mn.is 
saude onde lhe convier. que esse funccionario, tendo sido reinte

grado, no anno de 1893, até agora ainda n~o 
O Sr. Pre81idente- Tem a :palavra se apresentou, para re:~.ssumir o exe1•cicio de 

o St. Francisco Glicerio. suas funcções. 

O Sr. Francisco Glicerio
Sr. presidente, o peticionaria desta. licença. 
é um lente da. Faculdade de Medicina do ldo 
de Ja.ueiro, Dr. Hilarlo de Gouvêa, que ha 
muitos a.nnos reside em Pa.riz, incumbin
do-se do serviço de propaganda mona.rchica 
(apoiadas). como ê publico e notorio. 

Para Cl ue este cidadão brazileiro se des
empenhe dessa missão política no estrangeiro, 
ns meio$ de que -elle se serve,. assim como 
muitos outros, é o descredi to de nosso paiz, 
afim de que por essa caminho· chegue ao des
cre~ito das instituições. 
Nes~a conformidade, sob pena de a Ca~ 

mara commetter um acto ·de cumplicidade 
(apoiados), não póde conceder a licença. a um 
ftmcctonario publico íe(1era.lque a pede para 
continuar no seu serviço condemnavel de 

E' admira.vel, Sr. presidente, que um cid(l.· 
duo quo têm a coragem de proceder por esta 
fórma, de reveiar-se propagandista, n:~. Ca· 
pital da França., contra as instituições vi
ger.tes do seu :paiz, tenha. a coragem de se 
dirigir ao Congresso, pedindo um anno de 
líccmça. 

Sr; presidente, eu tinha necessidade abso
luta de fazer estas declarações. 

Ninguem ma.is pedindo a pala-vra, é encer
rada a discussão e adiada· a -votação. 

E' sem debate encerrada a discussão nnica. 
do projecto n. 164, "de 1896. a.utorisando o 
governo a conceder um anno rle licença, ~em· 
vencimentos, a Felippe de Vasconcellos Du
arte, 4" escripturario da Aliil.ndega do M:o.
rauhão, para tratar de :seus interes.::es par- : 
ticulares, ficando adiada a -votação. 
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-· São successiva.mente sem deba.te encer
r ados em 2 · cbs~ussão os artigos do projecto 
n. 24, .de 189G, autorisando o governo a 
mand:~r pagar pela verba.-Exercicios findos 
-ao 3" e;;eriptut·ario da Repartição Geral 
do::> Coneios, Jose Francisco Rodrigues, os 
vencimen~o:; que deixou de perceber de 29 de 
agc~tO de 1894 a 28. de j unlio de 1895, cuja. 
votaç.ã.o fica. adiada. 

Veem á. Mesa as se,ouiutes 

DECLARAÇÕES 

Na • o taçiio das emendas ela. -receita. declaro 
que votei contra a suppressão do soldo dos 
militares que exercerem cargos de eleição. 

Sala da~ sessões, 11 de novembro de 1896. 
-Antonio de Si~ueira. 

Declaro que votei cont ra a em'!nda d.o Sr. 
Barbosa Lima ao :u·t. 20 do projecto de Lei do 
orçamento geral da receita. 

I Sa.Ia. das sessões, ll de novembro de 1896. 
-Fred6rico Borg~s. 

Decla1'Q que >otei contrn a. cobl'ança de l · 
40 "/o em ouro d·os direitos de impor tação. j --

S..'l.la das sessões, li de novembro de 1800. I . . 
-Neiva. · Declaramos ter votado a favo~ do additivo 

. ! ao Orçamento da. Receita, autorisando o Go~ . I v~rno a. garil.ntir a i\.1unicipa1lcJade do Dis-

1 

tr1cto Federal um emprestiuw de seis milhões 
· sterlinos com a.ppliC(lÇãL> exclu~iva âs obras . 

Declaro que votei contra. a. emenda que de ~neamento do Rto de Jane1ro. . 
manda cobrar 40 "lo em ouro dos direitos de Sala d.as sessões, 11 de novembro de 1896. 
importação. · - Vergne de Au;--eu.-Eduardo Ramos. · 

Sala das se~sõ~s. 11 de novembro 
-Paula. Guimarães. 

de 1890. 

. Declaro que votei cont ra o imposto ele 15~ 
por câb(·çaile gado imporiAdo pdo~ portos tl,• 
Republica. . .;:(l ,trn a auwrisação ao Poder 
Ex2cuth'o pat•a. suspsml~r impostos de im
pol'ta.çito. conLro. o. emenLla a.ugmentando a. 
140 r·~ is o i tnpôsto ~obzoe o kerozeue, cout.l'a. 
a autol'isa~i.o ao P,:,der El::ecutlvo pal'a. cobrar 
40 "T . em ouro dos impostos de importação. 
contra. a que autorisa o goveruo a emittir 
bilhetes ao portador no duplo dos termos · <la 
lei de 23 de setembro de 1893 e contra a auto
l' i>:a.cão ao Exe~utivo p:Lr a ga.rantir o em
pre.<timc de >eis mílhõe~ ~terli uos á Munici
palid.aJ e de lJ,str icto Fe<.lenL 

s-. la da~ se;:sô<:s, t 1 de novt:rnbro de 1891>. 
- B ricio Filhv . 

Declaramos ter votado a favor do a.dditivo 
(lo Orçame~to da ReCeita, autorisand(l o GO
v;;ruo a dispe:1:>~r em cireums~ancia~ exLra.
ot· I ina.t·ia.s os d irei tos 'le i !LP· •l'W.çã.O sobre 
ge,;eros do; primeira. necessidade. 

sii.ta das sessões, li de novembro de 1896. 
- Yel'glle ric Abreu.-Gonçal'tles Ramos. 

--· . 

· Declaramos ter votado a favor da. emenda 
do· St•. Serzedello Corrêa e outros que, auto~ 
risava o govel'no a permittir a entrada livre 
de direitos de impo1·tação. inclusive os de ex
pe•lienr.e 1·eoiu:t.idos de nO •I··· ac.s generos de 
~liu1en~a.;!iiv de pr1meira oece~ s idai.le. 

&~h tl~.s 1.;es<õe.~, · li de ll(l>embro de IS96. 
- F'ranci.,r.fl Gtú·erio. - Cezu.rio· Mo:ta.- Jto.· 
?"ei.a dtL su..,a . ..:,..ca:remiro da Ruclta.- Pau- . 
Uno C"'l'tos ,,;_Lui.; Ftaquer. - Gm tavo Godoy~
-Adolpho Go1·do • ....;.Domingues de Cast,·o.
Cincina.to Braga .-Almeida Nogueira. - Ed-
mundo da Fonseca. · 

Declaramos ter votado contra -as seguintes · 

Declaro qne votei contra a cobrança dos 
·40 'I• em ouro; que votei pela. redncção aiO 
réis do iJ1lposto sobre o kerozene e ta.mbem 
pe!a redueç§.o de 30 •f o sobre a im}lo-rtação 
dos cereaes. 

1896. a.utq-;:isaÇÕes.: ·sa!a. dus sassiies, ll de novembro àe 
- Ckagll-$ Labal.,. · 

·-·-- l l•, a. cobrar, a pa.rth· de 1 de .junho, em 
moeda de ouro, pelo valor legal ou em · cam· 

1 bia.es 40 "/• tlos direitos-de importação ; · .·· _ 
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2•, . a mobilisa.r a.s apolices ouro, que ser-' 
V'iram rle l astros. aos bancos e que se acham 
recolbidas no Thesouro ; 

3•, a. emittir bilhetes ào portador, no duplo 
dos termos da lei de 23 de setembro de 1893, 
e·sob o regimen <la lei de 1875. 

diente para todos. os machinismos, · appare
lhos. canos de ferro e ma is materiaes desti
nados as obras da Companhia das Aguas de 
S. Lulz do Maranhão (2• díscus~ão); . 

Sala ·aas sessões, 11 de novembro r\e 1S!l6. 
- F&a.vio de Arat~jo. 

Declar o que na votação das emendas em 

Do projecto n. 3i B. de 11'96. reducção 
para 3·• • 1 iscus~ào do projocto n . 31 A, d~ste 

·anno, que disp•~nsd. a ar-que~ção ao~ n.1.vios á 
vela.oua. vavor. que rlt:mu.ndarem cs pot•tos 
habilitados d>t. Repnblica cum carré;;am~nto 
r.ot.'l.l das ma.t .. rias indicao:las. no art. 4\Jô da. 
;Vo-oa Cm<solidaçúo dus Leis das A..lfa,~degall 
(3 • discussão); 

Dei requerimento do Sr. Thomaz Cavalcanti 
ao projectó u. 138, de 1896, autorisando o 
governo a roorga.nisa.r a Escola Naval. fa.
zendó no respectivo regula.mento as a.It~.ra
ções que a. este váo anutX:J.$ (3 · discu~~ã.o} ; 

3'' discussão da. receita. votei : · • . 
Contra o imposto de 40. •f,; em ouro; a mo

bilisação rlas apolices too Tl:i~ouro, que se1'
viram de .la.st•·os aús bancos ; a elevac;ão do 
imposto· do erozene e Jo xa.eque platina ; o 
imposto de 15$ por cabeç.a de g:vlo impor
tado ; o imposto de c~re:tes importadus ; a. 
multa. de 50 °/• sobre o valor do documentl' 
não sellado; o i mposto de 500$ sobre cada 
corrida de ca.va.llos. . 

Sala. das se:;sões, I1 de novembro de 1896. 
- Fl'aneisló Sodré. ' -

O Sr. P=·esident.e - Esg"ota.das as 
ma.terias &!. . or<',em do dia, designo para 
awanhã a seguinte: · 

Votação das seguintes ma.t~'rias: 
Do. ;n·oje~to n . . ! 40 J. ole 1895, re• !acçi'i.o 

para nova discussàt> do a.do.lith•o rle:;~to.c&do do 
project·J n. 140 c, deste anno, despeza do ~1i
nisterio da lndustria, Viação e Obt•il.s . P iihli
ca.s pal'a .o exercício de 1897. autori&l.nd.o o 
governo a adquirir, por preço não ~xcedente 
ao custo, a Estrada de Fen-o Mellloramentos 
do Brazil; 

Do projecto li. 169 A, de 1896, a.utor~n.ndo 
o govt>run a <\hrie os cr~.itosnecessarios par<t 
dar execu~-ã.o â lei que org:J.nisqu o Tribunal 
de Contas (2• di~•.mss:"to) ; 

Do projecto n. lltl. !Je JS96. autol'is:J.ndo o 
governo a. abrir o cret!ito necessario para pa.
go.menio ilos honol'arios do cabo de volunta.
rios da patria Manoel Marinllo da Rocha. 
desde 1873 a 1894, releva.rh a prescripç{io 
em que inc0.rrru i2·• iiiscns5ã-n) ; 

Dn tJl''),Íe<·to u: ô' t .'\.ti~ lSüli, c'lrlr:e,kn•l•! 
aos !'tllJ.::dona.rio~. publico~ Jo,;é l\Iit!:'cos In-. 
glez de Sou~~ e samuel Jose Perehoa. rlas Na
ves autorisação para fundarem na Capital 
Federal um b<~nco denominado «:Banco Auxi
liar dos Servidores da .Nação». cttjos estatu~ 
tos serão regulados pela lei. vigente das so· 

·.cierlades anonymas e dá outras provideo.cio.s. 
com pareceres das commissões de Constitui
ção. Lt>.gi~laçiio e .Justiça e da. ·Fazenda e In· 
dustr1as 12·' discussão); 

·Dei projectoJ n. -119, de 1896, conceden•io 
1sen<;;ãó dos <.lirt:itos · de , imP.?r~ · e. expe-

Dr• pro.;ecto n . 28S A, de 1895. det(·r·mi
naodo que _fiquem addi<~os ao magisterio do . 
Collegio :vlil•t>t.r. com os vencimentos que 
percebiam, os pl"Ofessores cathedratic• s no
meados ou elevad~ a. essa ca.tegot·ia por de
<.:t·etc•s de 30 de setembro de 1 8~4, com voto 
em separado (1" discussão); 

Doprojecto n. 165 A., de_l898, autorisà.ndo 
o governo a abrir os necessarios creditas para · 
occorrer ao pagamento das d~~peZ<lS feitaS, .. 
na. Capital Federal, com os fuoer-aes do ma
estro Carlos Gomes (l;· discussão); 

Do projecto n. i4, de 189n, :~.utorisando o 
govet·oo s. cr<~Jceder ao cidadão Alberto Cys
:l!·iro), p~lo p1·azo de 25 annos, permissão pa.ra 
t;."&abet.:c~:r ,no :;>orto do Rio de Janeiro de
j)OSif·~ thtcttt:tntes de carvão de per.ra, sob 
:t~ condições que estabelece (1• discussão): 

Do projecto n. 142. de 1896. autor·isa.ndo o 
~overuo a; rcorganisar divcr:<Os estabeleci
mento:~ militares de eu sino. com o voto em se
fl3.1':1l1o do SJ.•. Thoma z ca.vaieanLi (2! dis-
cu~sio); . 

Do parecer n. 62, de 1896,opinando que ao 
Poder l~xecuttvo i ncumbe ajuizn.t• do d ireit,o 
que assiste ao bacharel Henl'ique \hwtins.sub
~ecret:t.rio da. Faculdade de Direito do Re!!il~, . 
que perle o pa,IY3.ment.J ela gl•J.tirlcaçào que 
dei:s:ou de receber , e solicitar o nec<.'SSario 
credito, si for caso disso (discussão unica) ; 

Do projecto n. 152 A, de IS~I6, concedendo 
s<!is mer..,. de Ucençn.. com o ordenu(\0. ao 
flr. Fer·n:.ndo Lui:r. ÜS(<l'iO, ministrv do Su
premo T·:•i!!U t!al. Federal (tli>éu>são unica) ; · 

Do projecto n. ! tiS, I'! e 1896, autori>ando o 
~overno a conceder a.o Dr . Hilat·io Soares cie 
Gouvêa, lente de clinict~ ophtalmologica da. 
Faculda.de de Medicifi3. do Rio de Janeiro . um 
anoo de licença.. sem vencimentos, pa1oa. t ratar · 
de -sua. saude ·onde lhe convier (discussão . · 
unica); . . 

po prqjecto n. 164., de 1896. au.torisando o 
governo a conceder um anno de hcen.:a. ~m 
vencimentos, a Felippe de ·v a.:-concellos 
Dua.tte, ~· escriptura.rio da Al..!àndega. _do .trla.· 
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r anllilo, -para trat..·w de seus interesses parti· ' briand, Arthur Ot•hmdo, Luiz de Anàl'ade, 
culares (discussão unica) ; j.Arminio Ta>ares, ~Iarcionilo Lins. Co!'nelio 

· Do projecto u . 24. de J S9ô. autorisando o ·da Fonseca, Medeiros e Albuquerque, :lllí;;uel 
govel'Q{I ~ tm~uliar :Pagar }leia vcrba_:Exer· Pernambuco, Fernandes Lima, Olym:pin d.; 
ciclos findos-Ro 3• escripcurarío da Re pa;.•- Campos, Zama, Santos Pereir~. Augusto de 
ti\áo ,Ger~a.l dos Correios Jose Fmncisco Ro- Fl'Citns, Neiva, Francisco Sodre, Manoel Cae
drigues os vencimentos que oeixou de :per- tano, Aristides r'! e Queiroz. Eduardo Ra.mos, 
cebel' de 29 de agosto de 1894 a 2.'J de junho PJ.ula Guimarães,Ve~gnede Abreu, Sebasti.iio 
de 1895 (2• discussão) . Landulpbo, Marcolino Moura, Athayde Ju-

2' tliscu:>são do proj~cto n. 151, de 1893, nior. Torquato Moreira. Antonio de Siqueira, 
autorisando o governo a. abrir ao !\Iinisterio Alei ndo Guanabara, Americo de Mattu~, Ba
da FazendõJ. o crediw de !32:809.$9BS, supple· l lisario de Souzn, Erico .Coelbo. Ernesto Brac· 
mental' a rulrr!ca. n. 33 do art . 7• i\a lei zilio. Fonseca. Portella. Porcinncula . Ponce 
n. SôO, de 3ú de dezembro de· 1895, desti-~ de Leon. Urbano Maroonde5, Mayrink. La.n
nado <Hl pagamento do nicl•el e cobre impor · dulpho de Magalhães. João Luiz. Vaz de 
<a•\o no corrente a.nno, para cunhagem das . Mello, Monteiro de Bll.rro;:,GonçaL\'es Ra.rnos, 
!'eSíJe.:~i'l"aS moedas ; · 'I Lui?. Detsi, Francisco Veiga, ·Leonel Filho, 

1· di;;ca~sã.o !lo pro.jecto n. Ii4, de 1896, au· La.mo\lnier Godoft•edo. Ribeiro · de Almeida, 
tot'ismdo o .Poder Executivo a abrir um Ferreira. Pires, Valladares. Theotonio d~ Ma· 
credito especia l dç, 583: 5L2$39ô. p:wa paga~ Lga lhães, Pinto da Fonsec:.t, Ma.t ta Machado, 
meuto do qae, por sentenç-a <lo Poder Judi· Manoel Fulgencio, Simão da Cunha. Olegt.L'io 
ciario. e .2 Fazenfla Nacional devedora á Co!U· 1.1aciel, Paraíso Cavalcanti ,- Lindolpbo Cae
pa!lhi3o Brazilelra. de Pbo~pha.to de Cal. tn.no, Cos.ta Machado. Francisco de B:~.rl·os. 

. Almeida Nogueira., Gustavo Godoy, Oliveira 
Le"anta·se a, sessão ás 3 horas e 50 nn-~ Braga. Adolpho Gordo, MoreirJ. da Silva, Al-

nutos . berto Sa.lles. Ces~rio Motta., Cincina.to Bt·agu., 
He1·menegildo de Moraes, ALves de Castro, 
Urbano c1e Gouvêa, Xavier do Va lle, .Almeida. . 
Torres, La.uro Muller, Angelo Pinheiro. Ap-

.o\.CT.-1. E~l 12 DE l'iOVE~IBT:tO DE 1896 

Presidencia do Sr. A.,·tht~l· Rios 

Ao meio-dia e 20 minutos. procede-se à 
chamada. á qual respondem os Srs. Arthur 
Rios, Lio.:; de Vasconcellos, Tavares ile Lyra., 
Alencar Guim;u-ii.es, Sricio Filllo, Viveiros, 
Ànisio de Abreu, Frederico Bor!!es. Ildefonso 
Lima, ,\ ugu,;to Se..-ero. Pe•.lro '\.·etho, Sílvs. 
)Iariz. Pereira de Ly t·a.. Hercula.no Ba.udelra, 
Ca.rlo5 Jorge. Rocha C:t valcanti. Gou vêa. Limn. 
?.mton, Pa.ra.nbos ?.Iontcnegl'o, Sorzoclello 
Cori'~a.. Fl':l.nça C.1.rvalllo. Oscat• Godoy, Si h-a 
Castro, Nilo Peçanha, .Julio Sa1.tos, Lima. 
Duarte. Ca.t·vo.tho :\Iour:'io. JoiiJ Penido. Fer
raz .Junior. Fo;·tes Junquel:rn. Alv:l.l'O Bote· 
lho.Octaviano de Brito, Cttpertino de Siqueira, 
Rodolpbo Abreu, Carlos dj.S Chagas, Luiz 

· .. · F IM(uer, Casemiro dn. Rocha, Domingues de 
Castro, P :mlino Carlos. Francisco Glicerio, 

·Luiz Adolpbo, Lamenba Lins, Paula Ramo~. 
.Francisco Totentino. Emílio Btum, Fonseca 

· Guimarã~. Peroira da Costa. Vespas1ano de 
Albuquel·que e Cas~iano do Nascimento. 

Deil:amâe comparecer: com causa partici
pada, . os Sr sc Cilagas Looato. Coelho Lisboa, 
Gabriel Sa.lgado,Sá. Peixoto,Ca!·lo~ de No1·aes. 
Luiz Dorníngues, Cosi a Rodl'ígues, GustM·o 
V~:~ras. Eõ.ua.rdo de Berre110, Torres Pvrtugal. 
João Lopes, Patlro Borges, Ft-an<;isco Benevolo, 

.. José Bevilaqua., Francisco Gu1'gel, CbatMU· 

paricio Ma.r ieuse. Yictoríno Monteiro, Allt'e
liano Barbosa e Francisco Alencast ro ; e Eem 
cn.uS(l., os Srs. Lima BacuT·y, Matt.'\. Bac~lla.r, 

.Eoéas Martins, Augusto ?dontenegro, 1'lteo
tonio de Brito. Hollanda. de Lima, Cll ristino 
Cruz, Nogueira. P:\ranagnã, Pires Ferreira, 
Thomaz cavalcauti, Cunha. Lima., Trindade, 
.José )Ial'iano, Tolenlino de Gal·valho, Ma.r· 
t ios Jnniol', Gaspar Drumm(lnd, C-oelho 
Cintra, Barbosa. Lima, Lourenço de Sá, Araujo 
G005. Clementino do Monte. Octaviauo Lon
roiro. Meoezlls Prado; Geminiano B:::1.~U. 
To;Ú. Leovigildo Filgueh•as, José TgnAci•~. 
F la. v i o de Araujo, Rodrigues Lima., Toleutin•J 
dos·santos. Clcto Nunes, Galrl ino Loreto, Ti
motheo da. Costa. Euzebio de Queh·oz. Ago:;
t inho Vida!. Barros r-rnnco Junior, "\ lmeiu!l. 
G:>mes, Campolioa, Artbur Torre~, L<tmar- · 
tine, Alfredo Ellis, Domingos de Moraes,Cost:J. 
.Junior. Bueno de Andrada . Pa.1lua Salles, 
Vieira. de Moraes, Edmundo da Fomec 1, Fur
tado, Ovldio A.brantes, Cal•accio!o, Bra.zilio (!a 
Luz, Martins CO:ita . .Marçal Escobar, Rivada
via Corrêa, Pinto da Rocha e Pedro i'do..1.eyr . 

O ~r. Pre !iõidente --Responderam 
á chatn:vta ap~na.s 50 Sr.;:. deputa :I•'S. Hoje 
não lla. sessão. De.si~no para. a.ma.l<lhã. :J. JO&.'>· 
ma or tlem do dia de lloje, isto ê: 

Vota~ã.o das segu intes materia..~ : . 
Do l)rojecto n . 140 1. de 1896, red.'I.CC;iío 

põl.l':J. nova. diseussiio do additi vo d.est3.Cado do 
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projecto n. 140 C, deste :l.nno, despeza do sitos fluctuantcs de carvão de :pedra, sob as 
Ministcrio da. Industda, Viação c Obr.:J.S Pu- condições que est01belece (I"· discussão}; 
blicas ]'lara ·o ~xe1·ctcio de 1807, autoris~ndo o Do projecto n,. 14~. de 1896, autorisando o 
Gove1·no a adquil'ilo, por preço nilo e:xcodente Governo a rrorganisar diversos cstal)eleci
ao custo, a Estrada de Ferro MelllOl'a.mentos mentos militares de ensino, com o voto em 
do Brazil; sepa1'a1io do Sr. Thomaz Cavalcanti (2' dis-
. Do -p1•ojecto n. 169 A, de 1896, autorisan!lo cu>sã.o); 

o Govel"no a abrir os creditas ne~cssa.~·ics Jla.ra Do p .. recer n. 62, de 1896, opinando que ao 
dar execução á lei que O!'ganisou o Tribunal Poder Executivo ineumbe. ajuizar -do direito 
de Con,as (2" discussão); que assiste ao bacharel Henrique Martins, 

Do projecto n. 118, rle 1S9G, a.utorisando o sub-secret a;.-io ua. Fuculdalle de Direito do Ro
Gove;•no a rtbl 'il' o ~redlto neceõsa.rio ].)ara cife. que pede o pagamento da gra.tifica,.ão 
:tJagamento dos honOl'al•ios do .. cabo de volun- que deixou de receb~r. e solicita!' o neces
ta.<•iog da. Patrh\ Manoel Ma:::in'lo da Rocha, sario credito, si for caso disso (discussão 
desde !873 a. 189-l. !'elev~.da a presct"ipç;Lo em unica); 
que ineo1·reu (l' discussão); Do ur-oiecto n. 152 A. de 1896, concedendo 

Do pro.jecto n. 60 A. de 189C, concedendo ~eis 1nezes de licença. com ordenado, ao· Dr. 
aos runccionarios publicas José Ma1•cos Inglez Fernando L ui~ Osorio, Ministro do Supremo 
de Sou.za e Samuel Jo.;;é Pereira. das Neves Trihunal Federal (discussão unie:1); 
a.utoris:J.çi'ío para ftmda.rem na Capital Fe- Do prc,jecto n. 1138, de 1896. autorisando o 
deral um b.c·mco denominado Banco Auxiliar Govérno a conceder ao Dr. I-Iila.rio Soares de 
dos Se~vidores da Nação, cujos estatutos Gouveia., lcntB de clínica ophtalmolog-ica da 
;:erão regulados pela lei vigente das ~ocie- Faculdade de Medicina. do Rio de Janeh•o, um 
dao.es anonymn.s, e di~ outras p!'O\•idencla~; a.nno de licença, sem vencim€ntos, ~~ara. tra.
c:)m pal'eceres das commi$sões de Colli!titui- tarde sua. saude onde lhe convier (discussão 
çã.o, Legislação e Justiça e· de Fa2.end<>. e unica.); 
Indus&rias (2' discussão) ; Do -projecto n. 164, de 1896, autorisando o 
· Do projecto n. 119, de 1896, concedendo Governo a conceder um anno de licença, 

isenção dos direitos de imp~rtaçtto e e:x:pe- sem vencimentos, (1. Felippe de Vasconcellos 
dlente para. toltos os mac1ünismos, nppare- D!larte. 4' escriptur:l.rio da Alfii.ndega do Ma
lhos, c':nos de farro e mais materiaes Jesti- ranhão, p:tra tr~•ta.t• de seus intere~se3 pa.t·ti
nados ás obras Ja Companhia. das Aguas de cubre:; (di5cussão unica); 
S. Luiz do Maranhão (2' discussão); Do projecto n. 24, ll.e 1896, autorisando o 

Do projecto n. 37 B, de l89tl,.r.edac~.ão p~u·a. Governo a m<mdar pagar pela verb<t- Exer-
3' di~cussão do projecto n. 37 A, deste anuo, ciclos findos- ao :l' escripturario d1\ Rcpar
que di~pensa :1- arquea.~.ão :tas n!Lvios, a tição Geral. dos Correios. José Francisco Ro~ · 
vela ou a. vapor, que demandarem os portos drigues, os vencimentos que deixou d~ per
habilitadn; da Republica com carregamento ceber lle :?9 rlc ago:;to de 189-i a 28 de JUnho 
total das mMerias indicadas no nrt. 4Q6 da de 1895 ~2· discussão): 
No'Ca Consolidarao das Leis da.~ Al((~ncleg~ts 2~ discussão do JH'Ojecto n. 151. <le Hl96, 
(3" discussão); autori:~ando o Gc.vorno a abrir ao i:l1inister\o 

Do requerimento do Sr. Tllomaz c,\valc[l.nt! da Fazenda: o ct•edito de 132:801!$103. supple
ao projecto n. 138, de 18013, :tutorisando o mentar á rubrica n. 3:~ do :~ort. 7'' da lt;>i n. 
Governo ::~.reorganisa.!' a E.sco1a. Naval, f.~zenuo :3õ0, de ;{(l de dGzemJt'O ile ]t;\J.), destim~:l~ no 
no rcspect~,-o l"egulamento as altcraçues que ?a;;amentú do niçl\.el e cobro imp•)t•tu.dos n? 
a este v[o annexas (3'' à.i~cus:;;ào); cOl'l'ente anno, pa.ra cunhagem da.~ rcspectl· 

Do prQ)êetO n. 288 A. à.e 189:5, detemli- vas moedas; 
na.ndo que fiquem ad\fidos ao magistm•io de. l'• di~cussão do projecto n. 1'7-i, de 1896, 
Collegio .Milita.:;:, com os vencimentos que per- a.utol'isando o Poder Ex:•,cntivo a a.~rir u1u 
cebiam, o.s profes;01'C3 ~a.r.heclraticos nomeado~ credito csp~cia.l de fi83:5l2$396 'Plt'a. paga-· 
ou eieva.do.; a eso:l. c:ttegoria pot· d:.:ct•ctos de mento do que, por ~entenQa do Po,ler .. Judi· 
30 de setembro de 189±, Ct)!U voto em sepa.- ciarlo. é a. Fuzenda. N<tCil•nal devedora a Com· 
ra.do (!'discussão); · p:tnhi~ B~azile!rn de Pll~sphato cl! cal; 

Do projecto n.l65 A, de 189&, a.utorisando o Dlscu~SJ.O umca.do p~·o.)ecto n. 9;) D, de 18!J6, 
Governo u. u.br•ir ns necessa.rios creditas p:1.ra. sobre a-; r·mendas· da Can1ara dos Deput.t(los 
occorre1• ao paga.mento das despazas feita~ n:t a.o. pl'Oje~to do Sen~do n. 21~. ile HS~5, ql!-O 
Capital Federal, com o.; l'uueJ'õlOS do maestro dispõe sobre a locaçao do servu;o agr1_colo., as 
C;J.rlos Gomes (l" discussilo); quaes o Sanado não deu o seu a.ssenttmento. 

Do projetto n. 7-t, de: 1891i, autorisando o 
Governo t~ con,~eller ao cid:~dã.o Albel'to Cis
ne i ro, pelo pr&Zo de ::.5 a.nnos, p<mnissão para 
osto.belecor uo porto do Rio de Janoiro depo-
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l4S• SESSÃO 1m 13 m;: NO'.'E~rRRO DE: 1896 

Presidencia do S;·. Al·thur Rios · 

. Ao meio d.ía.e 30 minutos. procede-se 5. cha
mada â qual respondem o.s Sl'S. Arthnr Rios. 
Lins d·~ Vasconcellos, Coellto Lishôa.. Tavares 
de Lyra, Alencar Guimarf~s, Ga.br•i.el S;l.lgndo, 
Enéa.s Martins, Augusr.o 'Montenegro, Tbeo
tonio ele Brito, Brleio Filho .. Viven·os, Luiz 
Dum1ngulis, Costa Ro1irkues, Christ.if!O 
Ctuz. ,\nísio de A. breu. ~ogueira. Paranagua. 
F~ederico B<Jrg·'S. Thomaz Cavalcanti. lide 
fonsó Li111a., João L·>pes, H<!lvecJO Monte. 
José Eevilaqmt. Trindade . .José ;vhrinno, H''l'· 
culano Ba·n,ieira, Med~il'os e Albuquerque. 
:-Ii,.uel Peru•trnbuco, Carlos .Jor-ge, ~Ienezes 
Praüo Gerniniano B~·azil. Gouveia. Lirna.. 
Z:~.ma.,' Santos Pereira. Augusto de Freitas. 
]I.Iilton. Fl~"ncí;co So.irê, Ma.noel Caetano. 
PaUla · Guimarães, José Ignacio, Fla.\·io de 
Al'a.Ujü, To:entino dolS Santos. Rodrigues 
Lima, Pa.ra.nhos MontenegJ'O. Torqua.to Mo
relrll.. Antonio de Siqul!ira. serzet!eilo Corrêa, 

· A.rnerieo de Mattos, Belisario de SollZJt, Silva 
Castro, Niio _?e~.ánh~ .•. ·\g·oscii\ho Vi.lal. Er
nesto Brazi!io, Ba1·ros Franco junior•, Por
ciuncula. Ponce de Le"n. Urb:mo Mat•condes, 
p,mlino de Souza Juaior, Mayrinl,;,, Almeida 
Gomt>s, Campolina., Li11l~- Dua:rte, r arvntho 

·· Mourão, 'Monteh•o de ;:a.rros, Chagas I,.ohn.to, 
Joiio ?enirro. Gonçalve~ Ramos. Luiz DetsL 
Ferr-az Junior. Forte Junq nei.ra., Franclsco 
Veiga; Alvaro Botelho. Oetaviano de Brito. 
vallada.res. Cupertino de Siqueira. Rodoip110 
Abreu. Arthur Torres. PM•aizo Cavalcanti. 
Luiz Fla.que~, Ca.semíro rl~t. Rocb.a, Domingues 
de Castro, Costa ,lunío·•, A<1o!pho Gordo, Mo

·l'!;it•:t da Sil\·a. Edmnn.to d:~ Fonseca., p,,·u
lino Car·los. Fra.nc'sc:o ~>licerio. Ovidio Ahrân
te,. Urbano de Gvu w'i<l.. Xavier do Valle. 
Luiz A.~.olpho, Ca.T·aeci' lo. La.menha. Lins. Al· 
m~;i,1a 10l'I'f:'S, Paula !{amo~. Emilio Blurn, 
Fcnseca Guimarães. Marcal Escnba.r. Perei-
ra. da. Costa., Pinto da Roehll, Vespn~iÕ.no de 
Albuquerque, Pedro i'ilJa.C)T ·e Cas;;iano do 
Nascimento. 

.Abre-se a sessão. 
· E' lida. e sem deb:.te approva.da a a.cta da 
sessão de 11 do corrente. 

E' lida e posta em di~cuss'Lo a act.a do ·dia 
12 do corrente. 

O §-x:-. Ovidio A.brantes. (.~obr~ 
a ~ct-.)--,-Sr. presidente, eu entendo que a 
a.cta. é a copia. resumida. do que se passa. na 
SE'.S:<~tO. 

v. Ex. dBve-se !emhral' que trata.nno-se 
aqui (l<t vvr.a.ç:ão do O .•ç~tmeuto de Receita; 

·<tive occasiãode fa.zer duas decl~l~.lçôes de voto, 
. . 

isto é, pedi a V. Ex. duas vezes a palavra 
pela ordem p:tra e:x:prlmir o meu modo de 
pensar a respeito de emetlda.s, que se iam 
votar. 

A acta menciona o que eu disse na pri
meira vez que f~llei ; porém é omissa quanto 
à s~gunda vez que é just:tmente a que eu 
con~idero mais import.·mtc, porque se tratava. 
de Yota.r uma disposição que traz gran~e 
gravame aos cofrés publicas e que não pedi_a 
passar sem nm pz·otesto da minh~ parte, pms 
que a emenda. era a. q\le ~lt.:.; r~tu·ar do_orç~
mento uma somma nunca mfenor ·a lo mil 
conto5. 

Orft, tra.tava.-se nessa. oc'.!asião de votar a. 
dirninuiçii.o de 50 "/o nos f!•etes da nossa 
estm•la de ferro, pal'a o~ gll~ieros de primeira 
n€.ce>sidade. 

Eu pedia a V. E:x:. que r:Je CO!;Cedesse a. 
pàla vra. pela. ordem para d~cla.;r-açao de roeu 
mto, e ainda. mesmo QUe nao fizesse essa de
claração da acta. devia pelo ·menos cons~r 
que eu perli a pa.lavm e fiz um:1 dec!ara.çao 
verbaL 

Não constan<1o isso da. acta peço a V. Ex. 
haja de mandat· fa.zer a co:rig:,!nda. pa.ra. qu~ 
se sa.iba que eu não contrll.JUt para que. sr 
de:;falcassem nosst\S rendas de. uma m.ane11~a 
tão gravosa. 

O Sr. Presideot;c -·V. E:c. hn. 
de fr..zm· a sua de~lar·ação porescripto, porque 
a acta a que se r·efere jà está e.pprovada. · 

Não e a primeira. ~ez '1"!1~ terlhO pond~rado 
fi. camara que pela. d.1spos1ç:~.rJ do <l.'::t· 166 _do 
Re"'imento as d1~clarrtções d.::: voto !!ao envta· 
d;~.~ por escl·ipto à ~esa.. 

O Sr. o,·idio _<!U:want.es - .Eu 
quero responder a V. Ex. . 

Eu não iiz de~;lal"a.ção de voto, mas tendo 
nedido a palavra IJela o1'd~m. devia constar 
~a. acta que eu h"'via pedtdo & palavra pela 
ordem. 

Ni.íu devia. constar que en tinl1a. feite a de· 
CIO.l"açi.i.o do >"oto ; mas devia dedarar-se que 
eu tinha. dito ta.es e. tae.s comas. 

Em seguida. ê appro"l"ada. a acta do dia 12 
do corrente. 

Passa-se· ao expediente. 
0 SR.. 1 n SECRETARIO procecle á. leitura. do 

seguinte 

EXPEDIEh"T8 

Do Sr. 1• Secretario 1lo S::n-~tlo. de 10 do 
.-orrente. co:t~munica;;do a tot;. Camara. que 
"~"~SH. •l>~.ta. o Sen,o_(.o tm·il•U :i.. ~:;.ncção os au· 
tOlW<t]Jhos da r~soluçii.o Jo Gungresso Nacio
nal. restabelecendo o favor de que gozara. a. 
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Companl•ia 13ra;;;U Great Sov.then• R(J,iltW.y 
cons~nre da clausula. I• § 4" do decreto 
n. 8.312 de 19 de noveml)l'O de 1881.-lntei
rada. 

:M01'l'VOS DO VETO 

Com fundamento no a1·t. 37 § 1° da Con· 
stitui~ão Federal, nego sancç:ii.o ã resolução · 

Do mesmo. Senhor. de 11 do corrente, com· do Congresso Nacional que revalida em favor 
munic.an:io a esta Ca.mai'a, que nessa. da.tt~- o ,Ja Nova Companhia Estrarla. de Ferro Estreito 
Senado _enviou a sancção os autographos da 1 e São Francisco ao Cnopim a conce~são a que 
resoluçu.o do Congresso Nn.cional, autodsand.o I se refere o decreto n. 896, de 18 de outubro 
o go~·erno a abrir ao Min iste~io da. Gum·ra. o de !800, nos termos do respectivo contracto. 
creihto necez>ario para. o pagamento d:1s eta- A concessão de que se trata foi tra.nsrerida. 
pas ·& que tom dir-iío o capitão-tenente 1 de accordo com a a:utoris~H,:iio constante do 
Taocredo de Castro Jau.!Tt·et, como instructor I ((ecreto n. L26í, de 10 de janeiro de 1891, 
do Collegio Militar.-Inteirada. j â. Col!lpa.nhia Estreito e São Fra.nc!sco ao 

D~ me~mo Senhor, e de iguat daia, commu-~ CllDoplr;n. . . 
nica.ndo a esta C<1mara, CJ.Ue nessa data 0 . es.~a _t~ansfer~nc1a: derivou-se dupl~ ef-
mesmo Vice-PresiderJte do Sen1LllO, ex·1;i do f~1to Jlll'ldic_o : nao. somente os concessiOna
art. 38 dtl. constituicão F"uer<J.l. promulgou 0 · l'Jos ~enunctat·a~ a f.a.culrla?e d~ explorar 
decreto do Congresso Naciunal. ci:"eando urna pa,. ·"a concessao que I.u:-na ?btldo, como 
Mesa de RendaS de 1• ordem em s. João da ta~bem a c~im~anhta ce.:s10n!l-rla ficou sub· .. 
Barra e do qual envia um do· autO" . .PhO' ro~ada nos r .• re1to~ e nb~rgaç~es daquell.es. . 
-Inteirada.-Arehive-se. ~ "'1 a ~. . Ora., a companhia cess10nana. estava.subor-

, · dmada. como expressamente con~1gnava. 
. D.) Ministerio da Industria. Vi~.ção e Obras a. clausula LII do citr..r.lo decreto n. d96, ás 
Publicas, de igual data, envianJo a seguinte disposições do de n. 862, de 16 do dito mez de 

Sr: Presidente da Ca.mara dos Deputados. 
--De confot•mida.de com o art. 37 § l" da Con

.stituiçfio, tenho a honra de dev6Jver 11. ~sa 
Ca.maJ·a, como ín~ciadoi:"a. o ;lUtOf,'l'àpho in-: 
clu:;o da resoluçao do Coogr~sso N<>ciom~.l, 
que revalida, em favor da no'Va companhia 
Estrada de Ferro Estreito e S. Franel$eO ao 
Qhopim,a. coocessão a que se r·~fere o decreto 
n. 896, de 18 de outUbro de 1~90. nos teJ•mos 
do respectivo contt•acto, e á qual neguei 
sa.ncçií.o pelos mo ti vOll constantes da expo
sição junta. 

Capital Federal. 11 de novemhro de JR96.
.i1lanocL Victol·ino Pereira, Vice-Presidente da 
Republica. 

RESOLUÇÃO DO COX6-RE5SO 

O Congresso NacionaÍ resolve : 
Art. 1.• .Fir.a. revalidada. .em favor da No'l'a 

Companhia. Estrada. de Ferro Estreito e São 
Francisco ao Chopim a concessão a que se 
refere o decreto n. 896. de IS oe outubN de 
1890, nos termos do l'e~pectivo contracto. 

Art. 2.• Revog-J.m-se as disposiçõe,; em con
trario. 

Senado Federal, 30 de outubrCl de l89B.-
1Jlanoet de Quei;o; .llfattoso RihtJi,·o. vice
p1e~ti.leute.-Jorllwn d'l O. Catw>dll, I" se
Cl"'etu.!·io.-A.luel'tQ Jose G ow;~l·:cs .'.!:• ~ecret,triu. 
-Jr.aq-uim .loMJ Pra:< ~la !Sil-Ott s .. ,·aeoto, 
:3" ~ec;rer.ario.-.ilfaJtod de Jidlo C. Barata, 
sorvindo de 4.• secreta.1:i.o. 

Ca.mora V. VU 

ontubro de 1890, e entre essas à da clau
sula lL em virtude da qual, si no prazo de 
um anuo não estive;se incorpol'ada a com_pa
nllia.. caducaria a rrspectiva. concessão. 

Tendo sido judicialmente aunullada a con
stituiç:"io da comiJa.ntria por sentença pro
t'eri•la no coner do auno de 1892, e obvio 
qu:e vel."ifi.cou-se o implemento da. condição 
l'e~olutiva imposta na. mencionada clausula li 
do decreto n. 862. 

!\ão é admissivel que os primitivos inter· 
essados na concessão recuper·em agora a qua
lidade de concessionrwios, de que abriram 
mio categoric..'l. e voltmt:Lria.mente ; nem tão 
pouco que terceiros tenham a.dquirirlo direito 
;i mesma concessãCl, que não lhes foi outol.'
gada, em que não interviet".J.tn e que 1.1ão thes 
p .. ,rlia validamente ser tra.nsmittida por uma. 
!!ocíedade sem e:x:istencia .im·idiro.. 

Assim, nenhum rooti v o ha pa.ra. re'I"Oga1•-se o 
decreto n. 1.853, de 22 de outubro de 11194, 
pela qual 1oi declm·ada. caduca a concessão. 

Accresce que, equivalendo a revalidação 
a uma not·a conces$5.0, corno apropria t ermi· 
nologia o indic11, es~e acr.o CcJntradit'iadbpo
~ições constitncionaes. attineotes á autonomia 
e á propriedade dos Estados. 

Entt·e outros fa.vor·es concedidos. cuja e1l'e
ctividade traria embaraços e pe:rturbacões á 
marcha. da publica administra(;ão, figura a. 
~es,;ão rios terrenos de"C"olutos e naciouaes e 
do~ pa.t.rimoni~ que rev:orterem ou tiverem 
r~vertido para o d(lluinio da na~'ão na. zona 
1e St!is kilomett·os OD. sí I'Sce~ n:'Lo convierem, 
no. dl! vint'· e qu~tl'O k iJ,,lnetros pn.c:\ cada 
''"lo 1h linha da i'r•:i•·c~<td:t c~t1·a·h, o que 
·3V'iJentel1itH!Le intriage o :J.l'L. 04 da Consti-
tuiQã.o. 

3$ 
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·-::. : No rr.esmo caso se a.cha a conceosão de pre- dente da Republica, communica ter siao pu
fere:n.:ia para a hWt:\ das minas nil. zona. r•ri- bl lca.do e c~n-.•ertido no decreto n. 412. rela.
'.'i!egiada.em opposlçii.o ao diS.POSto nos irts.64 tiva. á reiioluçii.o 1lo ~ngre~so ~a.eiona.l, pr<?- . 

. :. .·.::ita.rlo e 72 § li'. regando a. actual se:;suo :e~:nsh•t1va ate ao d~:1. 
Por outro lado,' os termos vagcs em que, 30 de 110\' Gmbro cünente, devolv-endo por est;J. 

e;;t.:i redigi(kl.n; cls.usuh 1 permittem duvidas ' O•~siiio doas dos l'e5}lectívos a.utogr-J.phos.
~obre o prazo da gamntía. de juro;;; e se:ne- lntdr;\·l a..- Archive-se um dos autogl~.J.phos 
lbante cotl!PromiS;o, mesmo na hypÇli:hese de e reHJ.ett..'I.·Se o outro M Sena.•lo. 
licar reduzido a 30 anno~. ac:J.rret:lr;a incon· 
testa.vel grav;tme prtor;uui linan.;::J.:> du. Gniil:o, O Sr. ~liedeit"os e Albuqne1·· 
que a.traves.~am não iisong'eir•t pl .. ts'. q:~1c decllll'ü. que não e>;teve presante quando 

Fixada a ga.rantia em 6 •;, :;•;ul'e o capit:t.llse discutia o projecto n_ üO A. Act·c[Ht:J. que 
que. dentro do maximo <:o:·r:•spondentc a ~se projecto, aliás perft!itamznte a.cceit1.vel. 
30:000$ por kilome~ro, fv;· r~nhecitio pelo em ou:m occasião ·qualquer, póde u~o o :;eL' 
governo como necessario nuo só p:tl'a as obrtts • :tctualmente, porque pt!'judica. u:n · pro_jc,cto 
:propriamente relativas ::i. eon,;trucção da es-l solge 1·erarma de mvutepio quo estil ac•uil.l · 
tr<i.da, como paro 3.3 dcspez:l-s resuLtantes da 1 m.eatc em estudos. 
coiDpro. de ~er1·enos e iaderuni~s.çao de bem- I N'e$tes teemos, dcmonstl"a.ndo que a situ:1.-

_ · feitorias, e pal'a. ~uaesquer omra::; ·l~~p!'?.A.S t:.ão do Di1.nco dos Punccionarios l' ublicos· não 
feitns antes e depoiii rle iniciados os tra.b~lb.o5 'I lhe parectl 1-egula1' p. elos moti>os que longa
ate à sua condusão, é con::equench .que a. mente expõe. o oradot• man·h U. i\iesa. o se
União fica.rá. obl'igada. ao pagamento de ,iuros: guinte requerim~n~o ; 
sobre todas as qu!l.ntia.s até 0.1:(01\\ d~pendl·l 'çlem á. 'N!esa. é lido a.11oia.do c sem debJ.te 

-.· _das pela co:npanl~a. sendo cery.., entret~nt~. I encerrarl; 0 se;,.uinte' • · · · 
. : que esta amda. na.o t em um ktlometro ue lt- " · 
· · nha. coustruid<t. 

Por igual. a isenção de direitos •1e import:J.· ! REQUERIME:o;Tc 
ção ·e decretada ern termos ac iUalmente ino.c-
ceita.ve!s, desde que fa.culta-se a imerf'erencia 
de auioridade estadual em :-.ssumpto da pri
vat iva. competencia do Governo Fadera.L 

De!!tas conside!'a(,OOs succi ntamen te e:x.pos
tas l'esulta-me a. conviC~ãO de que e inCO!l~tl
tUCional e contra.rii1. aO> inte•·es:es da N:\Çtto 
a. presente resolução do Congresso N<J.cio11al. 
~pit.'l.l Federo.l. li de novembro de 1806. 

- llfanocl VictoJ·úw Pereira, Vice-Pl'e$idr.mte 
fl n. Reoubtica.. 

Do Ministerio do.; Negocies da Fazenda, tle 
12 do corr ente, :sn.t isl:~~eoclo u requisiçii.o 
desta. Cam3.:oa. no officio n. l:M de 9 [Je julho 
fimio.-A !pe:n fez "" requisição. (,\. 0.)JDl!liS· 
~ão de Orç.amemo,) · 

Do Ministerio dos Negocies d<\. Guerra, de 
11 ' do corre~ te, sat:sf<~zendo a· reqn isio;-.ü.o 
desta Camara. no o!Iicio n. 26:?. de 25 úe se· 
tem uro findo.-A quem fez a. Tequisiç;.õ,o . ( A 

· Commis5ão de C~ustituiçi'io, L•:gisl<~.,,:lo e 
Justiça.) 

Rcqueil•o que o projccto n. tiO A, de 1800, 
sem ptejuizo rla votação da. 2• di;;:cuSS<í.O, vá 
~ts commissões reunidas 1le Legislação e .Ju~
tiça e Especial de montepio, par~ que eX<liDi: 
u~:rn u.té quo ponio a concessão nelle contida 
prejudic:t a. t·eforma proj;ct~da c1o mont epio 
dos f'unceionario.?S publicos. 

Sala dll.S sessõe~. 13 de novembro de 1806. 
- Ned-Ji,·os (~ Jll1mqrtel'QI!e . 

o §~·. r.J['houl~'::o: Cnv~tleant.i 
Sr. president(). ~' C(lmmissiLo de :\Iar inha. e 
Guerr;=c., em 15 do mez de outubro. deu pa
recer sobre o p:o.:üecto n. Si, en via.ndo-o, 
depois, segttnd.o a.dulibara<~'io d..'\ Me~a.. á Com· 
mis:;ü.o de Ot·e.amcuto. :tfim de que e~ta inter· 
puzesse o seu pa.l'ee<)r, relativamente á parte 
financeira do projecto. 

Este p!'Ojecto tr·J.t. tabella.s comP!Lrativ:.s da. 
despez,'l. f~it-.1. actua.lmeate com o corpo de 
commissat•ios rla Jl,rrn:l·1a, com a de$peza a 
f.ozer-se de futurJ, si elle fUr convertido em Do Mini:,;t.erio tla Jmtiçn e Xego~ios !nb· 1 · · 

. I J'> d t d ;:!!. r1ores, t.e :. o corren ~~ · reme. ten a a. Comparando-se estas t.'l.bella.s vet•i fica-se, 
Mensag~m pela qu:J..lo Sr. \i tee-P~·estd;ute da ' flUe ln. um sa.t.lo pequeno, é' \'e!'dade, em 
H.~pu.!'lica. c::om ::wn:~ _tc::1: ~\Ul'C!ouauo a. r e,- f,;,vor d:l.: rutura. 0,·r•a.ni:;açii.o, porque ha sup· 
soluça.o do Cougre!»e _ ~a.c1omtl . . a·~tando pa.ra p:•<;s;;ito de ernpr,1,.;)$, dl.· tJensa de t'uuccion<l· 

. 30 1le dezem1Jro de ltl\1!i, <ts elell;1les recit;raes rioB. etc. o • . 

para Sen:t·lores e . Deputactvs no t,t•telmto •'e Até hr,j e a. Commissilo ole Or~amento não 
1897 a. !Sú9.- !ntetro.ul ... - Re;t~ett:l.-se nm tios deu 0 SE-U p ,recer (1, este 1'C:!iJeito. não ob- . 
:;.utographos ao Sena.tlo; n.l\:!lm~-se o outro. l sw.nte :~.clareza. das t:lbellás queacompa.nh~m 

Do mesmo ministerio, Je 13 uo corrente., o i)rojecto: c,-por is;o eu pedíi'h a. V. ' Ex:;· 
remettendo a 1Iens·1gem do St•. Vice·Pl.'Csl- que con -uH.asse õ. Cama.r:). si consente que est~ 
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projecto seja co.ntemphdo na o1•dem do dia, I São successivameote ~em deb. :tte encerrados 
mú;peo~eute de~s~ segun~o parecer. em 2·' discus~ã(~ os artigos do projecto n. 151, 

\em a. Mesa, e hdo apoiado e sem debate de 1806, autúrisa.ndo o governo a ~brir ao 
ence1'I'ado o ~egu in te ~'[inisterio da F3.2:enda. o crerl.ito de 132:809:';098 

. supplementar á rubrica n. 33 do art. io d~. 
REQUERim::\"TO lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895, d~sti

nado ao pagamento do nickel e cobre impor
t.a.dos n_o corren:e anno. para cunhagem das 
rcspect1vas moedas, tic11-ncto adiad& a vota~ão. 

Requeiro que o proje~to n. 87. que .i<i. tem 
parecer da Commis:>ão de 1Iarinha. e Guerra. 
entre em discussão independente do da Com· 
misóão de Orçamento. 

Sala das sesões, IS de novembro de 1896.
Thoma::: (J a valcanti. 

. Comparecem mais os Sr.,. Carlos rle Novaes 
S1lva. Mariz. Araujo Góes, Rocha Cavalcanti: 
Vergue de Abreu, Oscar Gouov, Timotheo diÍ 
Costa, Carlos das Clla.gas, Cezario Motta. e 
Cincina.to Braga. 

Deixam de comparecer com causa pa.~tici
pada. os Srs. Sá Peixoto, Gustavo Véras 
Eduardo de Be1•redo. ToiTes Portugal, Pelil'O 
Borge~. Francisco Benevolo, Augusto Severo. 
Francisco Gurgel, Ped.ro Velllo, Cunha Lima 
Chateaubriand, Arthur Orlando, Luiz de 
Andra.de, Arminio Tavares. Marcionilo Lins, 
C?rneho da Fonseca. Fernandes Lima., Olym
pto .de Campos. Neiva, Tosta, Aristi<les de 
Queiroz, Eduardo Ramos, Sebastião Lu.ndul
p_ho, M:ncolino Moura, Athayde Junior, Al
cmdo GuCLnabara,, Erico Coelho. Fonseca Por· 
te~a.. Jt:lio Santos, Landulpho de Magalhães, 
Joao Lmz. V:n de Mello. Leonel Filho La
mounie~ Godofredo, Ribeiro de Almeida, 'Fer
l'eil'~t PJres, Tb.eotonio de :Vla:ralhães, Pinto 
da. Fonseca, Mattu. Machado, Manoel Ful.,.en· 
cio, Simão lla Cunha, Oleg-.trlo Maciel 'bn
cl.o!pbo Caetano, Costa Machado, Franci~co de 
B<~._rr~s. Almeida Nogueira, Gustavo Godoy. 
0~1ven·a Bra.ga., Alberto Salles, Hermene
gtldo de Mol"aes. Alves de Castro La.uro 
Mulle~.~ranci~co Tolentino, Angelo Pinheiró. 
Appartcto 1\Iarr~nse, Victm•ino Monteiro, Au
reliano B~rbosa. e Francisco Alencastro. E 
sem co.us:~ os Srs. Lima Bacury, Matta. Ba.
cellar, Hollanda de Lima. Pires Ferreir<J.. 
Tolentino de Carvalho. Martins .Tunior. Pe: 
reira. de Lyra, Ga.>p:>r Drummond, Coelho 
Cintra, Barbosa. Lima. Lourenço de Sã. Gon
çalves Maia, Clementino do Monte' Octa
viano Loureiro, Leo.-ígildo Filgueit·a~. Cleto 
Nune~. Galdino Lo1·eto, . França Carvalho 
Euztbio de Queiroz, Lama.rtine, ,,lfredo Ellis' 
Domingos de Moraes, Bueno de Andrada: 
Padua Salles, Vieir:J. t1o Mo1•aes. Fnrtn.do, 
Br-d.Zilio da. Luz, Mo.t·tins Co;;t.a. e Rivada>'"ia. 
Corrêa. 

O .Sr. Pre,.,iden1:c- Nii.o havc.n•lo 
numero leg-al para. se proceder ás votaç-ões 
das ma terias indicadas na. ordem do dia pa.~-
sa-se á materiv: em discmsão. ' 

Entra. em I• diSC!1Ssão o projecto n. 17-:1, 
de 1896, autorisando o Podei:" Executi'l'o a 
abrir um Cl'edito especial do 583:512$196 p[tra 
pa!tamento do que, por >entença do Poder 
.Tudiciat•io, e a Fa~enda Nacional devedora iL 
Companhia Br<J.zileiri1 de Phosphato de Cal. 

O ~h·. Pr,~side~te-Tem a. palavra. 
o Sr. Luiz Adolpllo. . 

O Sl'". Lni;;,. Adolpho - Sr. pre
sidente, não quero entrar no merito do pro
ject(l e nem das razõ2;;;, que determinaram o 
Poder Judicil".rio a condemnar a Fazenda Na
cional. 

N1io conhecendo a questão, limila.J.'-me-bei 
simplesmente a petlir ao nobl"e relator da 
Commissão de Ol:ç(l.mento uma informaçito. 

O pltospbato d.e ca.l. lJem como todos os 
pl'od.uctos mineraes eram pela Legislação ::.n · 
tigtt pel't<>ncentes ú. nação. que concedia a 
sua exploraçii.o, con1o um favol', podet:üo até 
have1· du.hi beneficios. ~ão comp:·ehendo. 
port:~.nto. como possa haver contracto pm·a. 
exptm·ação de phospbato 1Ie cal, em que a 
Fazend.a Nacional não seja indemnisada pela 
explo:-aç.ão, que faz o respectivo concessio
nario. 

Eu õesej;.,:a saber qual o motivo que de
terminou essa intlemnisação. 

A Co·nmissão de" Ol·~amento teve os p:tpeis 
refGl'entes d.o a:;sumpto em suas mão$; elle.~ 
não fMM1 :publlcad.os, e, pOl' isso, ·Dada mais 
natU1'al do que pedir-se a um dos rne:nbl'OS 
dess:t commissüo in!"orma.ções sobre o motivo 
que deu causa. a essa indemnisação. 

Habitualmente t:ra.ta-~e de alguma cln.u
sula. nova no contrato primitivo, alguma 
concessão nova feit~ t•elo goYeruo á Compa
nbht B:·azileira de Phospuato de Cal, clan- · 
sal<t em virtude da qna.l o governo foi con
demn:~.do a fazer essa in,lemnísação. 

E' simples ess01. interroga.ç[io· que tenl10 ri. 
fazer ~~ digaa Commissií.o de Orçamento. 

O St~. PRE>IDEXTE- O relator l!ÜO está. 
pre~ente. 

G Lmz ADui.PHO-!::. · presidente, não es-· 
tando pre~entQ nB11hum dos memb~·os da 
Com:nise?.o de Orçamento para dar a info:'~ 
ma.ç~o que pedi, vou mandar (1. Mesa. um 
requerimento. 
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Yem à. Mesa. é lido, a-poiado e entra con· O Sr. Luiz Domingues 
·· junctamen~e.,eill discus:>ão o ;;eguiute ar't. 17 uo projecto em discussão, dispõe de: 

. .- modo: . 
RE:QUERD1E~TO 

. ,· "'R.equeir~ que n. COmmissão de Or<;:l.mento 
· · informe gual a clausnb• da conrE!l'>ilO da 

: companhia. Br::tzileira. de Ph(,•plmto de Ca!, 
quil deu !o;;ar ao direito de indemni~<tção 
reconhecido pelo Pct~e.r Judíciarlo. 

«Nos contl'actos de locação de serviço.s cel 
brados com rnenot'PI!, o loca.tario se respot 
~a-bi1isa.r:i., ct>mo deposita.r-io, sob a~ penu 
l'e;tpectiV<,s. pela terça p<trte da soldada, qu 
gua1•dará para entt·egal' ao menor, findo 
contr-acto, quaique1: que seja o debito dell .. 
n~e tempo.» 

A este artigo !'oram offerecidas na. ca; 
mara duas emendas differentes-uma :Pa.r3 

Nin:;uem mais pedín•lo a. p:1hvra, é encer· que em vez de 'se dizer como no art. 17, «que 
rada. a discuSiã.o e aliada a vot.açào. o hJC3.tol'Ío·guarda.rá. a terça pH·te da soldada 

Sala das sessões, l:3 de novembro de 1896-
Lui;; A.dolpho. 

E' annuncia.-l:t n dfs~ussão uniea do pro
jectO n-. 95 D. de lS!lG. so:.re a.:; c:uenda.s •m 
.Garoara. dc;s Deputa•lo~ ao Jlrojeet.o do Senarl o. 
n. 215. tle JS95. 'Jllil dispõe sobre a. loca<;ão 

. : do serviço :.J.gl'ico la. ils quaes o Sen:l.do não 
· deu o seu a.ssemimento. 

O Sr. Pre.,oide:nt;e-Tem a pa.I;~.vra 
o ~r . Chagas Loba to. ·· · 

pal"J. eutregar ao menor» se diga. «que o sa.
·tario ,lo rneoor será l'ecoli:ütlo annua.lmente 
ao cofre dos ol'phà.os ou ás cOLlectorias por 
emprestimo :~.o governo»-e a. outra, para 
que. em Yez do que se lê no art. 17, se leia: 

«Os sala.rios, q 11e vencerem os menores. 
serii.o etitregües· a seu~ p!l.is, ou sendo or
phii.os, rei:olhidos ao respectivo cofre ou on'
trllgúes aos seus tuiot·es, oll depositado no 
estt\belecimento publico, que o respectivo 
juiz d e:~igna.r. » O Sr. Cha;;:-.s Lob~ú:a-Sr. pre-

sídenie, me parece que a hooradll. Commiss.'i.o O SR. CHA.~As LO.BATO 
... ·de Legislação e Ju.stiç<~. tomando conhe-ci· cahiu em 3·• discus~ão! 

Ma3· a primeira 

mento das rejeições oppostas ao pr~iecto de o SR. Lmz Doi'ffi\GUES ...:: Per<',ôe-me 'o rio
locaÇão de serviço, ~lo Senado, la~úl'OU num bre .teput,vlo: esta, emenda pQdia. ter sido · 
· erigano. con~id• ·f<td" pr•ejwlica1\a, IX1l' í s~o que as. duas . 

O Senn.do rejeitou uma emenda .orr~reci•1 a. siio antinomica.:;; ma.s a rejeição nã.o se deu 
em 3• discussão ao par;q,'1'2.:_:>ho ·ii, p~ra. snb· e !'m·am ambas eoV"iadas í~l' ' o Senado como 
s.tiJ;uil:l. por uma. ont:-J. que tenha. si:lo offe- tendo sido :tp1,1·ovadas pela. c .tmara. 
recida em 2• dis.;uss'i.o • 

.. A commissão entendeu ')l.le o Sena.•lo ti nha. O SR. CHAGAS LClBUO - Não ha tal ! 
npprovado a. eme::da oif,reciua em ~·· d:s- o SR. Lun. Dom:scuP.S - O o~"<tdor. como o 
cu:>s:io, que di~piíe ma.is ou meno• a mesm:~ nohre dejlu~o. cuu:Ja.va. t.ambem que ua. rea
cousa; porern a emen·la eom que lili l'Otli;;ido li!!:ute tiuha. havido engano ,_ta. par te ·da com
o projectll p:l.l".\ ~;er l' l1'1'ÍlHh aO SenarJ J, é O mi~ii'l, Olà S re\'e Jd:1 O ll.U i.fl:!rapllo. UCj'larou 

.. orr,r.:cHn em 3• dis~>us•it.> e que rl;;ur;L ao la c.m1 .,. dua:; tnu~:u.!as. : \!tllr.l:; flll".ttn re-
autogrtLpho. me:t.ida.$ a,q SemuJo. E'' com missão, conside· 
. O art. ;; do projf'cio do Senll.do tlitipõe : 1-anilo que ~\la..> de modo a lgum c:ombinam, e 
. «Nos contractos •le !oc:>c-:io de serviÇO$ ce· que teuJo sido approvada u_ma. (:t que manda. 

•. leln~ados com menores. o IO<~atarir.• se 1·espons !'ec.-olher aos corres dos orpbaos ou :.u; collect,?
sabilis~.rá. como depos itari·.>, ~ob :ts p<·IHI.· ·rias o sal>lrío dos menores). entendeu qu .. nu.o 
re~]ectrvas, pela terçtt. par·te da. st>l !a,,la, qu.<~ p(l•lia. •'ei"xar de cor:cordaa· ·~om · :t rejeição ~a. 
guardará. para en'L'"~ar :1.0 tnenor·. ;iu<lo co uutra qoe tlav:t destlaJo rlJ!Iel·ente ao ~alarto . 

. . contr.:tcto, qual<:!.uer qu·~ So\ja o ti.·bito cL,lle o StL, CnA&A8 Luúro- Pe:dõe-me o nob1'e 
·· ne~se tempo .» · oi~tJU&'•do: css<~. e:uenda i"oi ; ejeita~a. em 3" 

·· Na Z.• discussão esta di$púsi~ão ft)i alternda. 1 lis~.nss1io. -pm·que a Ca.mara accettou uma 
·pur ·uma. outr::t. emenda que substituiu outra substitut iva! 
aquella., e que. prev~le~endo pelo vo~o da Ca· 0 Sn. Lu11. Doll1l::-<(JvE3 _ Pórle 0 nobre de
mara:. passou a. fazer parte do proJecto re- putado entender que asl'im d~via ser; tendo 

. . met~~o a.~ S~n;.~.d~ · • _ ~ • • sido apprOYada. uma das du:•s Pffi ·ndo.s e se~do 
_ .. F<' l;;a;s e.ta.s con~ad~taçoe., e es •. ~n~o pre (l. t' om'ca.s a om~a de\·ia ;.e1: <ido consvle-
· .. ':· sentes um dO$ memht·iJs tia comm1ssa.0 que 11d111 ~ 1= , a.s 0 li w e que :l. ca. 
(f. · . d..:n p>~l'feC.er S>'>lor·e o ,,,., .j er:w e., rpJt-stii.n. 1'··. ~ ~r-~)Ut ~~- a: ~~ ndto 1 "'c • 

51'\nt.o-mc. Cl~:-~o de q Hé S. Ex. m~ cxplt.:;.~.ra l m.,r,l. as"1111 nao eu "' · . • . 
corn entendeu as emendas <io Senadó u.o · pa· O SR. Lu:.z D~:rs1 - E a. r ed.<J,cçao fo1 en-
ragrapho li, . viada. allSim pa.ra. o Senado ~ 
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O SR. LUIZ DoMINGUES - Sim, senhor, e Vão a imprimir as seguintes 
comprehende, o nobre deputado, que tendo 
sido uma das emendas acceita pelo Senado, a REDADÇÕEs 
Camara não pôde mais rejeital-a, dependendo 
hoje a sua rejeição tão somente da denegação N. 125 E _ 1896 
de saucção ao projecto. 

0 SR. CHAGA>~ LoBATo-Esta,emenda cahiu Redacção final do p1·ojecto n. 125, deste anno, 
em 3a discussão pela approvação de uma que orça a receita geral da Republica pará 
outra substitutiva dessa. o exe1·cicio de 1897 

0 SR. LUlz DOMINGUEs-Devia ter sido 
considerada prejudiçada, mas não foi, tanto 
assim que foi remettida ao Senado como ap
provada pela Camara. 

Figuremos que .a Camara acceita agora a 
emenda a que o Senado recusoU: assentimento. . ,__ ' 

0 SR. CHAGAS LoBATo-Está direito! 
'OSR. Luiz DoMINGUEs-Não_ está direito. 

Subsistirão as duas emendas, que aliás não 
se conciliam: uma que manda entregar aos 
tutores e paes d.os menores o salario destes, 
e a outra, que manda recolher o salario aos 
cofres de orphãos ou collectorias ! 

0 SR. CHA.GAS LOBATo-Isto corrige-se na 
redacção. · · 

0 SR. LUIZ DOMINGUES-Na reilacção _não 
pôde a Camara supprimir uma emenda que 
remetteu ao Senado e á qual o Senado deu o 
seu assentimento. 

Isto posto, parece que hoje não ha si
não, a Cam·ara annuir á. rejeição dessa 
emenda, por isso que não se concilia com a 
outra que o Senado devolveu coma sua ap
provação não mais pôde· ser rejeitada pela 
Camara. E' a explícaçâ0 que tinha de dar á 
CamM·a, éomo .relator do parecer. (Muito 
bem.) 

Ni:p.guem mais: pedindo a palavra é en
cerrada a discussão e adiada a votação. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A receita geral da Republica dos 

Estados Unidos do Brazil, pnra o exercício de 
18\J7, é orçada em ::i54.5:32:000$ e será reali
sada com o producto do que for arrecadado 
dentro do mencionado exercício sob os títulos 
abaixo designados : 

RECEITA ORDIN.t\RIA 

I. o Direito de impor·tação para consumo 
nos termos das leis n. 265, de 24 de janeiro 
de 1894, e n. 359, de ~lO de dezembro de 1895 
e düs disposições geraes que a ellas se referem 
-mantidas as excepções da lei da receita 
actualmente em vigor - sal v o : 

Do sal grosso, que pagará 35 réÍs por kilo. 
Das laminas de folhas de Flandres simples, 

que pag,trão 30 réis por kilo. 
Da cervejtt estrangeira, que pagará l$000 

por kilo, incluída ahi a taxa do va,ill)ame. 
Dos saccos simples ele algodão não especi

ficados, qc~e pagarão ]S500 por kilo. 
Dou. 4ê0- classe 15"- algodão em ·fio 

simples para trama ou urdidura, crú ou 
branco, que pngará 350 réis porkilo, e tinto; 
que pagará 450 réis por kilo. 

Do asphttlto preparado pari!> calçamento de 
ruas ou praças, que pagara lO réis por kilo~ 

Do papel para impns~ão .de joruaes, que 
pagará 20 réis por kilo. 

O =r.'Pre~;dente-Esta-0 findas as Do assucar comrnum, que pagará o triplo 
= "".. da taxa actual. 

ma terias dadas para a discussão, resta apenas Dos vinhos que forem reconhecidos artifi-
a votação das que foram encerradas. cí:ies pelo Lf1boratorio Nacional de Analyses 

Compareceram á ses.>âo. 112 Srs, depu- - qw1ndo não contenham substancias no-
tados dos quaes 7 já se retiraram. civas á saude publica,- qne pagarão o dobro 

Vou· mandar proceder á chamada. da taxa cobrada aos vinho,; uaturaes. 
Dos vinhos enganafados não especificados, 

Procedendo-se á ~hamada verifi?a-se terem de qualquer qualidade, que pa.garão mais 
ausent!ido os Srs. lwnesto Bras1~10, Aug~sto 30 %, além da taxa da garrafa. · 
de Freitas, f\.1Va3_'o Botelho,. Lamen!m Lms, Da classe IGa, art. 53:3, que fica sujeita aos 
Alencar GUimaraes e Tolentmo dos Santos .. direitos que presentelllente se cobraw, sendo 

porém sobre o peso !Jrnto. 
O Sr. Presidente-Responderam 1 Dn classe :..>,a, at't. 17, pennacllos e plumas 

á chamada apenas 106 Srs. Deputados. l'\ão I de penrws o ai't. 18, punrms par;c lióre~ e en
ha numero pt\.l'a se votar·. Peço aos r~obres felit,,s, r em tlôre.J ~ .. !tas, - q:w pagarào p~lo 
deputado_s p«~a comparecere1~1 amanha e~n / pes.·o IJI'uto exc.lnrdo o da.s caixas. de papr;la.o. 
numero suffiClente para votaçao da Redacçao Das eOITflms de cour·o, art. I JJl '!da tc~rJt3, 
do Orçamento da Receita. que pagarão a taxa de 2$200. 
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_ Do bl>rbo.nte ou fio de côr ou !i1ntasia , ua 
t:.;' r-lu5se 17"- .art. 570, (} lle pagur{t 1$500 por 
' ' : kilo -r:nã.o de 50 %. · -

· Do kerosene, que p~'ig<n·i a t;u:a de 100 1·ei~ 
· · · por ki!o. . : · 

Do xn.rque p1:l.tino, quo p:tg•ll'h 120 réis por 
· kilo isento de todo c qualquer oldd!ciorm.l. 

Do pâpet . ussetíuado para Jíthogt·•lPllias e 
t.ypogra.phi.ls. que pag-a.l'i1 lOD réis por kilo . 

Da ci:~Sse 25, att . 785-artert\ctos lle ferro 
lx1.tido e esmaltado, qce pngariio 2$500 por 
kilo. 

D.!. cla~se u. 50 r] a tu·if<~-banha de !>Orco~ 
qne p~garU. 25~ t·~is por _kilo. .. 

D:~. cta.:;se b, a t•t . 41\}- !'rav111as ns:1s 
ou bordadas, que 11<\g<l.r-ft.O, duzi:~. :3;3500. 

Da. cla.s5;e 17, art. 581 - ;;rava.tas li.;as ou 
bordadas, que pagm•iio. duzia -t$500. 
· Da cl(l.S~e 18, <\!'t. i.\23- grav-atn:; de seda 
pura ou de sedu. com qun.J.;uer ·outra. ma teria 
de qúalqti.et• fórmtl. ou feitio p~ra homens ou 
senhoras, que pngarão CO:~ o ktlo. . 

Do fert-o em barra, chapa ou verguwha 
D . 73"2 da tarif<~, qoe p~g-.tr:l 80 réis por kilo. 

Da napht.alinn. ·em massa, que pagará 1$ 
por kilo. 

Das merc:vlorias menciomul:ts no.~ seguin
tes artigos e clt~.Sses <.b' ta.ríf<\ · actual, que 
·pagaruo as ta:cns en: vigor na razão (lo pe:;o 
bruto, r. saber: 

Classe S• - Art. 4S - Em caixol5 ou ctli~ 
:xiut.as de papelão ou envoltorios seme· 
lhaotes. 
.. · Classe 4' - Art. 64 - E:n c~ixns ou cai
xinhas, idem itlem. 

Art. 06- Em l:J.tas ou ~pas. 
Classe 5'- Al'ts . SO e 84- Em eaix:;t~, 

<':l.ixinhas tle papelão ou c:t,·oltol'io seme- · 
· lba.utes. 

Classe 6' - Arls. 87 a. 89 - ~m c;lixas, 
ou caixinh<tS tle m~rleira ou p:lpelão. 

. Cl(ISSe 10"- Art. l\il - :3" pa.rtc- Ern 
·latas, frascos, C<tixns de papelão ou madeira, 
<Yu e.ovoltorios semelhantes. 

Art. 110- Em 1ncotes . . 
Clas;;e 12:• - A.rt. 338 - Em pacotes. 

· Art. 355- Em Ci'l.ixas, caixinhas de pape
lão ou eovoltorlos ~emelhantes. 

Art . 367- Em pacotes. 
Art. 3i2 - Em caixas de papelãr> ou en· 

voltorios se111elhu.ntes .. 
A!'ts. 383,38$,389, 390 e 401-Em p:tcotes. 

'-· Art. 394 - Etn caix:1s, caixinh:u; de pape
lão ou envol lorios semelhantes. 

Classe 13" - Art. -119 - Em pncotes. 
Classe 14" - Todns <lS mercnuorias deste 

: art. 4:3:3 pagarão a peso· bruto em caixas, 
· .. c."lixinhas de popclão ou eoYoltorio seme· 

, - lhu.nt~. 
:· - Classe 15' - Art. 449 - Em c:tixas de pa· 
·:· pelão pu euvoltorios semelhantes. 

Clas5e !&- - Arts. 527 e 553- Em caiC(as, 
idem i<lem. · 

CbssJ 17"- Art. 570- em caixas 1dem 
idem. 

Ar t. 575 - Enl fardos, capas ou pacotes. 
Art. 580 - Em c~.ixas, caixinhas de pa· 

pelão ou 3nvoltor·ios semelhantes. 

. Clnsse 19•- Art. 651 -Em caixas, idem 
1dem. 

Clo.s;e 21n- At•t. GSI -Em co.i~a.s, idem 
jdem. 

Classe ~· - Arts. 700 e 709- Em cairns, 
idem idem. . 

Art. 710 - I ocluidos os cat•reteis 0 11 h
bC1a:::. 

· Art. 712- Em c::ti:c~s de papelão ou en· 
vol1 o rios semelllantes. 

Art. 718- Inclui dos os carreteis ou taboa.s 
e:n que veem enrolados. 

_ CLa;_~~ 25: - ~rts . __ 736!_ 742, _?3_0, 760, 
16!, r6:J , 168, ul, u2, u4 e /fO - Em 
cai~inhas de pa.pelilo ou envoltorlos seme· 
lh(\ntes. 

Art. 7ôtl - Incluídos os carretei;; ou ta boas 
em que veem em·olados. 

Classe 27"- Art. 814- Em caixol5, cai
x inhas de papelão ou envoit orios seme
lhante~ • 

Clas~e 31"- Al't. 855 -Em ta.ixinhas, 
idem idem. 

· Clas;;e 32"- Ar·t. 042 - Em caixas, idem 
id ·~m. 

Classe 3sa - lu·t;;. 953, 057, 981 e 9ôG, 
ultima. ra.rte do nrt. 97-1, 1" p·.lrte úo a.rt. '275 
e <\rt. 9SO - Em crt.iX<tS, iJ.em idem . 

Classe 34•- Arts. 1005, JOIO, 1015, 1029, 
1032 e 1039 -Em caixas, idem idem. 

CI(IS:;e 3.'5•- Art. 1~17 - Todas n.s merca
•lot·ia.s iucl.uidas u este a1·tigo pag:~,rão a peso 
bruto em caix::1s, caixinhas de pa.pelã.o ou 
euvoltorios sernelh:wtes, com excepção das 
comprehendi(!as U<l.l> 7• e ~~ partes, que pr:.
garão <l peso bruto, excluiJa.s as caixas de· 
pu.p.olii.o. . 

Do art. 1063-E~cluiclas apena.s as caL:::as 
tle p;:.:pclii.o. 

Dos artigos de que tra.ta o n. !) classe 2" e 
530, ch\s~e 16, chapeos simples de felt~lã, 
pello do lebre, lontra ou castor, que pag<trão a 
mesma tax<~ de 6$300, suppt•imidas as notas 
1" e 57 da tarifa,. que concedem t\ batimeoto 
para ch::tpeos de pello tle lebre e de Iil n.batidoe 
e por fular. 
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Dos violtos medicinae:;, xi:l.ropos mediciuncs, 
elixires e licores meóicinaes e quae~quer solU
ções merticinnes, que pagarão 3$ por kilo . 

Das pastilhas compl'lmidas, que pagarão 
30$ pot· kHo, tendo r.s uemais pastilhas e a~ 
pa:stas peitornes ou medicioaes t1. r esoluç[o 
de 50 °/o sobre as taxas aclualmente em 
vigor. 

D!ts capsuhis, pe1·olns e confeitos medici
naes, que plgorã.o 15$ pOt' kilo. 

Das pilulas, bolos, gro.nulos e bl'ãos medi-
cinaes, que pag••rilo 25.) por kilo . -

Dus sabões medicinnes; que t eriam a retlu
cç-lo de 50 % sobre as t:J.:ta.s em Yigor . 

Dcs alcaloi.:!es e seus snes, assucar de leite, 
arseniltos, acafr~o do Oriente, bi~mutho e 
seus saes, bromuretos, e<tlomelanos, c:tJoru
reto mercurico (sublimado corrol!ivo), chio· 
roformio, dizitalina, etberes, extractos sec
cos, ergotimt, iodo, iodoretos, iodo! , e iOt1o-
1ormio, ichtt1ycl, kermes m:neral , .lactophos
phato ue C<d, pepsioa., po.ucreatin<l, qninino C 
todos os seus ~~tes (iuclnsh·e :t ~oluç;.ão rle 
Erb!l.) e a. vaselina . que tJdos terão a r ed ueçi\o 
de 50 "/o soiJre a$ taxas em '·igor. 

De todos os productos cln. classe 11 dr~ tarifa, 
que p.:cgam actnalmente :i. razão de 48 •fo, 
cuja razão e t:t:ta oorrespondente fic:1m re
duzidas a 25 •; •• co~ervandg-se, porem, · os 
actuaes valores offictaes, e:cceplunndo·se desta 
red11c~ão o de n. 17õ, agua inglez;-., que 
sendo um elb:ir, pa.gari1 a t:tx i (lOs e lixi•·es; 
os do n. 242, espiritos ou n lcoolatos medici
naes, c o de o. 254, glycerina, que conti
lltl!tt'ão n. pag-.:.t' o mesmo que pag-.uu <\~t n :d 
meute. 

Dos prouuctos do n. 125 (~omnia!', gommas
resina.;;, etc.) classe 9•, qu!l pagam actul\1-
m;~nte 48 •;, , cü.ia razão e taxa correspon
dente !ico.m reduz idas de 25 "/u (•~onset•v::mdo· 
se os acttmes valores officiaes). 

Dos pt'O(!uctos dos m. iC>-2, 111 e 125 (ba
gos, gr-Jos , etc:; folha~, llut·e.;;, etc .• raize_s, 
boliJo~). que pagam actualmentt.: 48 •;,., e cu.;a 
razão e taxa correspnml.:ute ficam redu:w:las 
de25 •j0 , conservando-se os actuaes valores 
olllciacs. · 

Das bycicle tes, que pa.ga.:·üo sómeute lO •/. 
do s;eu valor. 

· Do chromo-fiuor ou chromo 11uor::tdo, que 
pa,.ará a mesma taxa que paga o chroma.to · 
de "potassio. 

Dos oleos do O.l't~ 156, qu~ndo de ricino, 
mamouci, castor ou palma-cu<isti, que paga
rão, qnaodo em vasilhame. garrafa .ou vidro, 
mui;; a taxa dó n1esino vasilhame ; quando em . 
capsillas, em caixinhas de papelão, pelo peso' · 
~u~. . . 

"\os ol!iccl ll2 n. ll !J - classe 9~ - a~cres
centem-se as seguintes notas: 

TCJdos os oleos p-Jgard.o o peso bruto com a. 
Yasilll:\ que os conteem; o azeite de ollveira, 
que por anul~·se do Laboratorio Nl\cional for 
declarado couter nmter·ia estronlla. ou estar 
falsificado sel".l. inutilisado e o importador 
sofl'rer:i. <'l. peun. d9 200.$ ~ 500$ imposta pelo 
lnspcctor da Alf;mdega . · 

Aos do n . 127 - cl<l!!se 9' - a.ccrescentem
sa as seguintes notas : 

os viu h os, n. ua.nha de J>orco bem como todo 
e qualquer genero alimenticio, condemnados 
.flelo Lnboratorio NMiona l ser-lo inuti lisados e 
impost<~. nos imp:n·tadores a. multa tle 500.'3. 
São consirterados remo uocivos ã. saude pulJli~ 
cu e cocdemnactos: 

05 vinhos naturaes e artificiues e bem 
assini t odos os generos alimenticios que con
tiverem não :;ó ac!tlo oorico ou salyc.:ilico ou 
alcool de tn<'t qualidade, aeidos minel'<tes li,;. 
vres, sulfnrico, sull'uroso, azotico, chlorhy
tlrico, su!Jitos, a.iumen, fluobora.tos e Ouosi
licatos <tlca.!inos, saccharina, sae;; do stroncio 
ehumbo, r. inco, estanho, arsenico, nntimonio, 
,parn. o sulf<.to (]e potas~ío (ao. caso dos vinllo.s) 
m:lis 1le duas grarnma.s por lltro, na cerve.Ja 
os succeda!leos do lupulo como a.bsynthío, 
qua.>si<t ama:·a, colchico, picrotouioa, colo
qu.inticlas, nox-vomlc..'l, acido picrico, aloes ;_ 
bem assim essenci:t:o preparadas com etheres 
da s2rie grnxt\ , COI'an t~i' del'ivados do carvão 
de pedra c (le i><:Se de chumbo, mereurio, co
bre, urscnico, nntin:onio, b:wyo ou qullesquer 
outr"s sub~ta.aci:ts qno <t sciencia tenha reco
uhecitlo ou v ~uha a ri!cllnhece t· como. nocivas 
à saud~'· 

Do art. 546. da ta.rifa e d;\ nota. 58, que fi.
c:un substituído~ pelo seguinte: 

Panuos, casimir:~.s e cassiaetas àe lli pura 
ou com mescla de seda, embora. tenham 
ourellcs de algodão, pe3ando pOl' metro qua-
ffi'a·fo: · · 

500 
!!'l'>'ltnm:~.s.. 10$300 por ld!o. 
}.{ai:;de500 

gramma.s 
2 ." Pa.onos 

ca.semiras e 
cassinetas 
de lã e al-
godão, pe-
sando por. 
met1·o qua.-
drrtdo até 
400 gram-
Inas . .. .. . 
Mais de 400 
gra,mmas .. 

5$000 

('~'()00 

3$000 

» 

)) 

----- 250.000: OOQ:(;OOO 
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Fica livre a inü•odocc;ão rio gn.do ca >alla r e 
ove1hum pelas frontei1.·us dos Estndos com o> 
}Jaizes y.iziohos. 

. 2. Expediente dos g~nerL)S 
"livres de consumo, 
isentas as S•n1H~ntes 
destinadas a h< voura 
e o trigo em grão e 
redu zirl~\ de 30 "/o ~ 
tax:t de expedieuté 
para in:;tnuneutos e 
macllinismos deotina
dos ú lnxot1ra com
preheudiJos no art. 
1.009 e 1.024 e pam 
os se:?uint~s do arL 
1.02~- enxadas, en
xadinh"as. ancin!tOS,. 
gadauhos, sacho~ e 
ferros de cova, l"onces 
de rocn. OJl meia r·e1ça 
e ferramellt ,,s seme· 
lh~u tes pa.m cortar 
c:tnna. ; ma.ch;1do~ e 
inach~tdinh~s. As ma· 
chinas e material des· 
tina.dos :i. installaç<io 
das usinas para a ra
br! cação uo assucar, 
t~rão red ucção d e 
50 "/• solll'e o;; clir~i-
to5 de expedi~nte ... .. 

3. ldcrn das capatuzia.s .. . 
4. Armazenagem ....•.•.. 

4.000:000~000 

1 • 000; 000$000 
3.000:000$000 

Despacho maritimo 

5. Imposto de pharóe.'i •••. 
6. Idem de docas ........ . 

Ad<licionacs 

7. 10 °/u sobre o e:-.11ediente 
· dos· &"eneros ll vres de 

,Jireitos de i.mport,.ção 
e sobre os impostos 
de pharóes e docas .•• 

Sahidas 

. 8. Direitos ãe 2 '/, % 
sobreaexpJrt:H;Ml dG 
merC<tdm·i<LS de p~o
ducç;ã,o do Disttícto 
Federal ••... · ..•..•. 

80;:1:COOSODO 
400:000$000 

53D:OOOSOOO 

Interior 

9. Renda da. Fazenda de 
Santt~ Cruz e outras 
de propriedade da 
üuião .............. . 

lO. Idem dn. Estmd~• de 
Fer·ro Central do Bra-
zil •. : ............. . 

ll. Idem da.s estr:trl:iS de 
ferro custeadas pela 
União .......•..•.•.. 

12. Idem do Correio Get-al.. 
13. luem dos TelegT<Li>hos 

gJel)tJ"icos, inclusive'" 
taxa de f r. 0,10, ouro, 
por p:LlaYl'iL de tele
grumrna em percurso 
nos M hos d:t Brasilian 
Su&.mal·ine Campa.1~y, 
Umitcd • •.•••....• , .• 

14. Idem uaCasa. uallloeda. 
]5. Idem da. Impren~a Na

Cional e 1Jia1·io O fficial. 
16. Idem da Fabric•~ de 

Poh·orl\ ••... : . ••... 
17. Idem dos Arsenaes •.... 
18. Idem da C;tS\\ de Corre-

cçfl:o ............ ' .• .-
10. Idem do GYmna~io N<c· 

cíooal.. : • .....•..••• 
20. ldem do Instituto dos 

Surdo:;-Mudos ...•.••• 
21. Idem do In~tit11to Na

cional de 1Iusica .•..• 
22. Idem das matriculas 

nos cst...'tbelecirnentos 
officia.cs de instrucção 
superior .•.•...•..•.• 

23. Idem da Assistencia. dos 
. Alian~clos .•...•..•... 

24. Idem arrecadada nos 
con~ulados .•.......•.• 

25. Idem dos proprios ua-
cionaes •.....•....•.. 

26. Imposto do se !lo, de 
· acCDrdo com as leiil 

em vigm• e as dL>po
sições ~do a.ctOal O}"ÇO.· 
menta . ., .••...•••... 

Impo~to de Ifi.O r. lJLt· 
go pelo compra.dol" e 
v~ndedo\' em vartes 
iguaes oas operações 

120:000$000 

36.000:000$000 

6.000:000$000 
3.500:000$000 

4.330:000$000 
65:000$000 

650:000$000 

1:000$000 
10:000$000 

30:000$000 

25:000$000 

10:000$000 

3:000$000 

150:000$000 

200:~0$000 

450:000$000 

200;000$000 

9.000:000$000 
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de cambio ou de 
moeda metallica a 
praso, sobre o valor 
em moeda. corrente 
do' oontracto ...•.•..• 

28. Idem de transport!l .•.• 

29. Idem de 2 •;. sohre o 
capital d~?.S lotel'iai 
federaes e 4 °/o sobre 
o das est" doa.es cuja 
veuria. de bilhetes se 
e.!Tectuar na ·Capital 
Federal. ........... . 

30. Idem de 2 o;. sobre "Ven
cimentos e subsidios, 
inclusive os do Pre· 
siciente e Vice-Presi
dente da Republica e 
dos membros do Con-
gresso ......•.•..... 

31. Idem de penuus d'agua. 

32. Idem de trani'missão de 
a1Jolices e embarca• 
Qões ................ . 

33. Cootrihuição das com~ 
panllias ou empre
zr.s de estradas de 
ferl'o, Sllbvencionadas 
ou niio, e de outras 
companhias para. as 
des~ezas da respe
c ti>a tiscalisação e 
bem assim saldos das 
estrndas d<l ferro g3.
rs.ntitlas com séde no 
a::.tr•m geiro ........ . 

34. Fóros de te1•reno;,; de 
mario.ha ••.•.•.•.•...• 

35. J w:·os das acçoes das 
estradas de ferro da 
Bahia e Pernambuco. 

36"Laudemias ........... . 

37. Pr·emios dos depositas 
puLlicos ........... .. 

38. Cobrauça. da divida acti-
va ................. . 

39. lrnpo5to ue 2 )li % so
bre dividendos dos ti
·tulos das companhias 
ou sociedades anony
mas com séae no Dís
tricto Federa.l e nos 
E:;tados de, acoordo 
com a legislação em 
"Vigor ·e as disposiçcses 
·da presente lei ...... 

Ca.mo.r:L V. Vll . 

700:000$000 
750:000$000 

1.500:000$000 

!.300:000$000 
1.200:000$000 

400:000$000 

3.9tS:000$000 

15:000$000 

120:000$000 
60:000$000 

30:000$COO 

500:000$000 

40. 

650:000$000 

IHPOSTO lYE CONSUMO 

Fttmo 

Taxa. de 250 réis por 500 I 
!3'l'ammas ou fra.cçã.o 
nesta unidade de íu
rno em bruto de pro· 
cedencia estrangeira.. 

Dita de lO réis oor 25 
gr:tmmas ou ft•ar.~ão 
aesta. unidade de ru~ 
mo picado, migado ou 
desfiado, inclusive o 
manufa.cturado em ci
ganos, de producção . 

· nacional. ......... ' . ' 
Dita de 50 reis por 25 

gra.mmas ou fracção 
desta unidade de !u
mo picado, migado ou 
desfiado de produc~o 
estmnlreíra ......... . 

Dita de 100 réis por cb:t· 
ruto lle fabricD es-
t~angeiro ........... . 

Dita de 10 réis por 122 
~rammas (lU fr-acção 
desta uniàade'de=--rallé 
da fabrico uuciooal ... 

Dita de 100 réis por 125 
gra.mmas ou n·acção 
desta unid:J.de de rapé 

. de !.l.hrice>. estrangeiro 
D1to. <:la 2 rElis por cb.a. 

ruto voudido em c:'lixa 
o de preço d<l f:\brica 
su per·ior a 80 réis o de 
20 réis pelo ceu to dt 
charutos vaoditlos n 
grll.nel e ,\e preço de 
rabricn iJ,rar-iot• a 80 
réis cada. am ........ 

Dit::~. de 50 r<iis por maço 
de 20 cigarros, e por 
qualquer frncçã.o ex
cedente d11 20, dé pro
ducc;ão estrangeira ... 

Os cigarms de mortalha 
ou ca.p(l. d.e fumo de 
procedenc!a. estran
geira pag'i.rãO o dobro 
dest;J. tc,xa .Pa.pel par:l. 
cigarros e ~emelhan
tes, sendo em folhas 
ou rolos 1$ por kilo· 
gra.mma. Sendo em 
livriJJhos · ou morta
lhas ('\e a.r1·oz ou milho 
2$500 o kilogramu:w .. 

Estas tn:ms poder·ao se1'1· 
cobradas c.m estampi-
lhas ............... .. 

}.500:000$000 
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Bebidas 

41. Taxa de 100 reis por li-i · 
tro ou 66 réis por gar-i 
rafas de cerveja. o a.- .

1 
cioual, quando ü1bri· 
cada 'POr processo fri
gorilico, e de 30 réis o 
litro· ·ou 20 réis a· 
garrafa quando fa.bri- \ 
cada pol' outro pro
cesso, cobrada em es
trunpilhas sobr~ o con- i 
sumo-ao sahir o pro
dueto da fabrica ou ao 
ser expo~to á Yendn
Para as pequenas fa
bricas de capital infe
rior a 25:000$ este im
posto seri1. reduzido à 
metade. · 

Dita de 300 reis por li
tro sobre as 'bebida~ 
constantes do n . 126, 
classe 9-' da t::~rifa
quando fa.bricadas o 
pa.i.z e 100 réis por li· 
t ro sobre;\S bebidas a.l 
cool!caii construJtes do 
n. 127 da tarifa, ex
cepto o a.lcool e aguar
dente fo.brieados n 
paiz; tambem cobra
aos em estampilhas 
ao s11.hir o ,product 
das fabricas ou quan
do 6:Cj)OStO a -v anua .. 

Dita do 1$ por garrafa 
sobre os ''iuhos artift
cí:tes e na demais bebi 
dna !ermen tad:tS, que 
pOS&I.m scrassemellm
d:IS ou vendiJas como 
viaho tio uv:t, vinhos 
C5[l\ltl10S!JS, etc., ete:., 
cluunpagnes- e CIIJO 
fabrico ;;eja. ;;utol'i
sa.do pelo Governo ; 
tambein cobrada em 
estampilha M sahir o 
}lroductó da f;tbricn. 
Otl · quando exposto á 
venda: 

Dita de 50 róis por litro 
de aguas mineraes 
nrtifici:~.es, gazosas ou 
não; to.mbem eobra.da1 

em estampilha. 

Eit1·ao1'dinaria 
42. :Montepio d<t Marínbn •• 

. 43. Dito Militar . ......... . 

ANN.A.ES DA CA..'Ii,URÂ 

500:000$000 

44. Dito dos Empregados 
,· Publicos .... . . ···' . •. -

45. Indemnisações .. ... --.-
46. Veuda de generos e lJro

prios nncionnes ...... 
4.7. Juros de capitaes na-

cionaes ............. . 
48. Remanescent es dos pre

mios dos bilhetes de 
loterias .. . ......... . 

49. Receita. eventual, com
prehendidns as multns 
por contravenções de 
lei e regrilamento ... 

50. Imposto de transmis:;ão 
_de propriedade no Dis· 
tricto Federal. ... .... 

51 . Emissão dn mooda ni-
ekel ..... ...... ... : •• 

52. Dito de industrias e pro
Iissões no Districto 
FederaL • .....•.••.• 

Depasitos · 

So.ldo ou e:tcesso entre 
os recebimentos e ·as 

900:000$000 
1.000:000$000 

100:000$000 

3.000:000$000 

- 30:000$000 

3.000:000$000 

2. 800:000$000 

2 . 000:000$000 

2 .700:000$000 

restituições.. . •• • • • • • 5 .QOO : 000$000 

.Art. 2.• E' o Governo a.utorisa.do: 
1. • A emittir bilhetes do Thesouro a. te 3. 

somma. de 25.000:000$ como a ntecipação de 
receitn. no exercício destí• lei, que serão res
gatados ate o fim do mesmo exercício. 

2.• A receber e a rest itnirna. conformidade 
do disposto no art. 41 da. lei n. G38 de 17 de _ 
dezembro de 1851 os dinheiros pro•enientes: 

do cofre dos orpt.ãos ; 
dos bens de defuntos c ausentes e do 

evento; . 
dos ):1remíos de loterias; 

:.. dos-depositos de caixas economlcas e monte 
de soccorro ; 

dos deposites de outras origens • . 
Os saldos que resultarem do encontro . das 

entradas com as sa.b.idas poderão ser appli
cados ás despezas publicas .e os excessos das 
restituições serão levados ao balanço do exer· 
cioto. 

3.0 A arrendar o serviço de cap.'l.tazias das 
alfandegas e armazens. 

4.• A efl'ectunr as operações de credito que 
julgarnecessarh1s. . _ 

00:000$000 
200 :oro,"'OO 

5. • A P!lo2'at o correspondente aro papel ao 
cambio do 'ãia, dos juros 4 •; • . ouro das apo-:. 
lices convertit1as.de 5 paro 4 •fo· · 
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13.0 A rever o regulamento do sello de b) do juro de i %, 3% continuàfão a per
modo a. desenvolver a. renda e assegurar a tencer ao Banco e 4 o/. serão' · reunidos· á · 
arrecadação. a.mortizaQã9 e levados á conta ao resga.t~ dos . 

1. • A organisar o re"'ulamento da. contabi- referidos bilhetes. 
!idade geral da Repubiiea, submettendo-o ã. 17. A aforar e a. vender os terrenos devo-
approvação do Congres~o. . . lutos sitos no Districto Federal. ' 

8.• A interessar os fisc.1.es de íumo e de Art. 3.• O Governo n:iaodar-.i. fazer na 
bebidas alcoolicas por meio · de porcentagem tarifa em "''jgor as mod.ificações··constantes da 
na a.rrecação dos direitos e uas multas co- presente lei. · . . · 
bradas. Art. 4~ o Para fazer face ao deficit já. exis-

9.•. ·A mandar rever os reA"ulamentos para tente e comprovado é o Gov~rno antor!sado a. 
a cobrança. do imposto de consumo de fumo e fazer·applícação do saldo, que verificar-se no 
bebidas alcoolicas de modo que ·O imposto fim do axercicio da ·receltn. sobre a despezo.. 
i.Dcida sobre o consumo, supprimiodo-se o Em caso de sobro. o Governo a a.pplicará. 
processo de lançamento. · 6, amortisação da divida interna • . 

JO. ·.A.cobraremllcloeda de ouro pelo valor Art. 5. 0 Para o ·despacho de .mercadorias 
legal40% dosdireitos de importação, fazen- taxadas arl 11alore1n sera obrigatoria a a~re
clo reducção correspondente na5 taxas .dn. ta- sentaQã.o das faqtaras respectivas, .dev!lla
rifa em vigor. mente authenticadas pelo consul tiruzileiro 

ll .. A mobllisa.r a.s apolices de sua proprie- do logar de origem, ·vigorando o valor de
dade e as existentes no Thesouro, que servi- clàrado, que serà. calculado ao cambio do dia. 
ram de lastro a ba.ncos com os quaes o Go· No caso de f.tlsa declaração ou de apresen~ 
veroo, nos termos !ia lei n. 183, de 23 de se- taç-ão de factura que visivelmente nã-o cor
lembro de 1893, tenha chegado a accoruo. responda ao valor da mercadoria., serã: im-

12• A emittit· IJilhetes ao portador no du- posta ao seu dono uma multa. equivo.lente ao 
plo dos termo3 da lei de 23 de setembro de quintoplo do valor verificado. . 
1893 e sob o regimen da lei de 18i5. Parogr:ipho unlco . Quando se ·verificar a. 

13. A despender a té & importancia de 1.000 hypotbese do § 5• do a.rt. 13 das Disposiçoes 
cont~ de r eis, ouro, com a aequisiÇão· de oi:.. .Preliminares da. tarifa, não serà. e:ugido o 
ckel para~er amoedn.do na. C:isa tia Moeda e visto cousub.r. 
posta. a importa.ocia. á disposição dos gover- Art. 6.• De accordo coro o art. 515, · § 1° 
nos estadca.es, proporcionalmente á renda da Cornolià11çao, o Governo nomeará annunl
ndúaneira. de cada Estado e por e.>tes gover- met\te uma commlss:.1o milcta, ·composta de 
nos paga em papel-moeda · conferentes e commerciaotes, que procedem · 

14. A abrir o credito necessnrio paro at- á revisão gera.! das amostras archiv:\das, 
temler ao p:~gn.mento d& restituiQües de ar- qtll\uto á3 re:>peetivas elassitie:u;ões e decidir•\. 
mazenageus, que na:> Alfandegas do R.io sempre das duvidl\s suscitl\das nas elassili
Gratide âo Sul foram cobradas em de;;accortlo Pt~.ÇõeS. 
com osdeereto$ n~. 196, de l rle fevereiro e Art. 7. • o Poder Executivo nomeará uma 
n. 805 de 4 de outubrode 1890, leis de or- i - t•t 'd d d • Mtnento de 1892 e 189~ e .§. 2" do art. 594 comm ssao cons 1 ut u. por emprega. os e .a
.... zeodo, oegocillntes e industriaes de nota, que 
da Consolidaç<TO . elas Leis das Al{andr:r;as e poderá ser presidida por um membro .do Con
Mesas de Rendas da. Rcpublica., bem como gresso Naciontll! po.ru. proceder á revisão de
)l<\ra restituição da. ·ií!Ieren~:a de 1%. que foi talhada ~ compleb. da. actual tu•if<l, devendo 
cobrada a m'ais em 1895, no imposto de este trabalho ser apresentado ao Congresso .· 
2 1/~ % sobre dividendos, que o Congresso na pro:tima reuniii.o . . · · 
votou para nqaelle exercício. . . · · 

15. A augmenta.r o numero de empregados .A:rt. _s;o São decla."a.dos nuUcis para todçs_ 
das A.lf>!.nuegas da Capital Federal e d&s de os effeJ.tos os . contractos de , cambiaes de 
primeira ordem •. &T•roveita.ndo .. os fuocciona- moeda metallicà á vista e a. prazo; que não · 
l'ios das extioctas Thesomarias de Fa;:eoda, tenham o sello legal. 
e eJl'eetuando as r.emoções que julgar con-ve- § 1. • São prohibidns as liquidações por di r- · 
niente, 'para. o fim de tornar efl:'eotiva. a ex- fereoça. de transa.cção sobre moeda, metallica 
acta. arrecadação da renda. aduaneira; · e ca.mbia.es ·que não se r ealizem .. entre 'ba.ncos 
· 16. A praticar aceordo com ·o .Banco . d~ e comme.rcia.ntes importadores. · · 
Republica do Braúl para a cohversão, em bi- · ·As notas de liquidação ficam· sujeitas ao 
lhetes ao portador, dos bonus autorisados pela sello 1_)roporcionnl na fôrma da legisla.Çito 
lei de 23 da setembro de 1893, sob us clau- vigente. . . . . 
sulns seguintes: · . . § 2.0 As operacões solrre ·moeda." metallica 

a) ~ mutnarios por emprestinws -em bon~ e ca.mbiaes a. prazo só poderão ser efi:ectuado.S · 
ficam obrigados ao pagamento · do juro de entre bancos e commerciantes e:tportadores e 
i% e·das amortizaç,-ões por conta do capital; importadores;· . .• • · . · 
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-Torlas as que rorem feitns ,.ntre banco e § s.• Os·: ban cos , flliaes, caixa.; bancarias e 
banco . a entre b:tn~os e P••rlictllares s:i.o ~goncias que nef:ocíarEOm em camiJio, moeda. 
no lla~ de pl,no direito; e sujdtos à multa Je m~t·.•ll;ca. e Ol\tros ti&ulos r~::pre;;eutn.tivos de 
20 "/o snbre o VD lor d;: tt•:.tn::a.c.;Lo o b;mco ou taes oper·aÇões, terão um ou m<Ü$ livr OJi de 
banco~ qne as effeetuat·em. registro tl.e~sas operações, numerados e com-

§ 3. ·· Cód~idec<.~.m-se, para os etrdtos das petentemente ru bric~edos palo. Juuta Com
nctuaes disposições, operuçoos â. vista. de cam- · mercial, que llevem combioar com o registro 
biaes eo · iuo&la metaltica, as liqui!!a.veis do protocollo t:!os cor retores e com o registro 
dentro de tres dias ut eis, a cootar da <lata u<\ cama.ra Syoúical , á qual devem set• en
do contracto. As que excederem esse tempo villdas dia.rhttuente as notas das traosa.cções 
sel":i.o consideradas a prazo e definitivamente e:lfectuadns D<\ vespera entre bancos, fi!iaes, 
liqnída•eis detttro do prazo qutt serà fixado agencias, cnb:as bancarias e exportadores 
pelo Govet·no . · com o~ respectivos tomadores. _ · 

§ 4 .• Ficam .sujaitas ao pagameqto do im- § 9.• o~ conselhos llscaes dos bancos, com· 
posto de l /W "lo as operações de cambiaes e panhia.s e sociedades anonymas, não ~erão 
de moerln met -lli<:a a pt·a.w, pagos em paJ"tes a.pprova.r conbl.S de corretngens que na.o . es
iguae;; pelo f·oniprador e vendedor, sobre o tejam especialmente I!SCI'ipturadas, sob essa 
valo1· orrl moeda corNmte do coutra.eto. rubrica., e comprovadas por contas de corre-

§ 5. 0 TO\los o,; contractos de corretores ri- tore;i de fundos publicas . · -
cam sujeitos a.o sello de 200 réis, sob pena ,je § 10. Todo o lndiv-iduo que aprj3sentar do
nullidade do colltracto-em caso de iuft~\cção cuweoto cornprobatorio da:; transgressões do 
na- f<dta do sello. di:;po~to nest~ _lei , podem, .medit\nte acçãv 

§ 6 . • São probi bido§'e:z:pressa.mente os con· summaria. pet-ante o poder competente, pro4 

t~-actos com a simples e vag:.:. declaração de por a. acção de n ullidade da l:r-..tnsacção; _para. 
-commit tente- :sendo obrlgatoria a. enuncia- o fim de receber o que houver illicitamente 
ção do nome d:~s partes que nel le interveem. pugo. _ . 
sob pena Je nullidade do cootra cto e mutta Art . 9.• As agencias de bancos e compa~ 
de 50 • /o sobr e o valor do mesmo. nbia;;, naciona.es ou estrangeiras ouquaesquer 

§ 6 .• Os cor r·etores e os lJa.ncosentregarito : out ras instit uições que neg-ociRrern em c:.un· 
na Capital Feder-«1 ao syud ieo da. Camara dos biaes com. o publi~o, por _meio de·s.'l.<!UPS e de 
CorrdtOre3 e nos Esbldos a quem o. Governo rtllldquer outro t1t ulo, nao sen•lo b:l.ncos ou 
imlícar e ate ao dhr 5 de c:.\ola mez uma. re- deposites coostitnidos :sob o regirnen das socie· 
laç::"io det..lhada tios contractos elas ope1·ações Jcvles anouymas 011 filh1e:S de bancos estra.n
de cambio que r ealizaro.m ·-no mez ante- geiros devidamente autori;;ados a runcrsioo_ar 
cedente. na Republica, são ol,rigatlos •~ ftlt e•· um depo· 

Estas relaçi:íes serão acto continuo remet- sito no Thesouro, rle !00: 000$. no miuimo, em 
tídtiS á Recebedoria da. Capitol Federal e ser- moeda corren te ou fundo;; pnl>l!cos brazileiros 
vir·ão de t.lemento de prova. d~s l'eferidm; oa fundos puulioos estra.t1geiros qu e ten llo.m 
ope!'t1ções, ;l.J.éol da . outros ')Ue o Governo c:utacão na bolsa. da. Capital F&leral . 
j ulgar ueceS3arios e que serão for necidos a § l.• O depoiiito ·<L.t. garuntia. !>oderà ser 
seu juizo por qualquer dos interes;;:v l<is. sob augmenta.do a j uizo tio governo, nos CM;os 
pena 1te multa de 20 % da. importunei~\. da qtw o ilo~envolvimen to das opel't\çl:les o exijn. 
tran"Sacção. . § 2.0 Estas :1gencias e in~tltni()Ves !lc:.\m 

Conjunctamente com estas rel_uções, serão suhot·dina.da.s il.s leis e I'egulumentos a gua 
remettidas a Re::ehedoria da. Capital Fe- ll>:~ti'I.O Slljeitos os b 11ncos e companbiãs que 
del'i~l pelas repartiçõe$ arreca.dtt\lora.s elo ;;ello neqociarem em cambiaes. · 
n os Bstados. cópias dos res·pectivos registros Art. 10. OS bancos e compnnh\ns nacíonaes 
do msz antecedente. com séde no Dist1•icto Federal e nos Estádos 

§ 7. • A,té o dia. 15 de cada mez; o Gover11o íic"m sujeitos ao imposto de 2 • 1~ •;. sobre 
farã publicar no l)iario Official a syoopde do ,Jividendos . -.. . . 

·., movimento cambial em toda a Republica tlo Pa.ragrapho uoico, Fica ex tensivo âs com-
·mez an tecedente, comprehen<leudo: pa.nhias estrang.~iras e bancos eõtra.:ngeiros; 

. Saques convertidos_ em libras. 
Letra~ particulares couvertldas em libras. 
Outras operações con verti.da.sem libras. 

cujas tlliiles teeru séde no Districto Fecteora.l e 
oos Estados, o imposto de 2 1/ 1 •;. sobre di vi~ 
dendos. Para essa cobrança, conhecido o divi
dendo di-stl'ibuitlo no exter ior1 o imposto de 

E no r el:ltor io annual do Minister io du 2 1/ . •;. rerohirá sobre_ o di"lrdenM ·corres- · 
Faw nd:• serà j unto como qaadro especial a, 1 pendente ao capital e:dstente no uaiz. · · 
esttttistic."l. geral das rnesma.s transacçoes, Art. n. A mult:t de experlieu'te em tixlos · 
discri minando o mo vimento estMloa.l e o lia os ca~os previstos na legislacão erri. vigor do 
C;~pital Feder;~!, com e:;~.:itlea.çii.o das raspa- r e;;imen aduaneiro seril. de 1 1/ 1 a. ·lo •/~ . a. . 
cti9US moc\.la.-s e Cálllblos, . juizo dos ills~wres das al~a.ndegas;· oon-
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forme as clrcumstancias dos factos (trrt. 492, da.• .Alfcmàegas as ml)rcadorias . imp(trtull.as • 
§ 3• dcl. Cor.solídaçao da$ Leis das Alfandegas a gr[u"_el ne!ie mencionad;1s, quando por uni
de 1884 e decreto n. 6SO, de 23 de ag-osto de àade pesarem menos de daus kilogra.mmas; 
1890)- . . ~ § 2. o •\ 's operações a que se retere o art. 382 

§ 1.• A multa de direitos em dobro. prevista da Oo}-.solidação ficam sujeitas todas a.s roer
nos arts. 488 e 489 da. no-va cousolidação das cndori1s desen.rregad.as nas suas pontes e câ.es: 
lei5 d:ts alf<tnde~·as e mesas de rendas só sera d<~s alfandegas, depooitos e entrepostos e 
upplicadn '}uando a ditrllrenç:t dos direitos armazens alfandegados, tenhàm ou não per
a.:duaneiros consignados Dl\ tarifa em cou- ma.ner:~ia no local dtl descarga. 
fronto com a. mercadoria. subm.ettid:L a des- § 3.• O;; 'í'Ol,Jmes de grandes dimensões e 
pacbo exceder do valor de 200$ quer ess:l pesos de que trata o n. 3 do § 2• do art. 382 . 
differeaça. seja determinada. por accrescirno \lll Oonsolidaçao das Leis da$ Alfandeqas e 
de peso, mediç.'io ou cont:Jgem de mercadoria Mesas de Rendas llcam sujeitos. qna.lqtler 
verificada., quer se,ia·por dlfferença de qual i· que se.j~. o seu valor, ao dupto das taxas do 
dade r1•lati•a ou •. ,bsoluta verirtcada no mes- art. 503. . 
mo ·volume (si a. addição da nota. constar· de Serão considerados voiumes de granrles di
um só), nos diversos volumes (si constar de mensoes os que excederem de mais de 2 1/2 
muitos), ou finalmente em qualquel' das ~d· mett•os cubicos ou pesarem mais de.uma. to
àições da nota., ficando assim mcditicado o nelada. . 
§ 1• e revogado o § 7" do art. 488 da Cansoli- ·Art. 15. Ficam su:pprimidas as vistorias · 
daçéi.o. perm.ittidas para o despacho de vinhos im- · 

§ 2.• Destes t ..... tos não ha:vera recurso nos portados em cascos, o qual d.everâ ser feito 
casos de Ji trerenças de quantidade, cum- com os seguintes abatiment~.:s: de 3 % no 
prindo poróro nós eaoos de. di:fferença. cte qua- peso liqoído no 1• mez da entrada. da merc-.'1.
lid;l.de de merc:.ulor·ia ou da sm~ qualificação durW.; mais 1{2 "/.;por mez que seguir até 
obedecer-~e i\0 preceito do art. 15 do decreto o marimo de 4. •;. que substitUirá _por todo o 
de 25 de abril de 1890. tempo em que o vinho estiver em deposito. 

§ 3. • Quaud•) o interessado tiver duvid<lS Art. 16. Ficam isentos de direitos de im-
sobre a ~lassit!cação d<\ mercadoríaadespHcha.r portnção os ma.teriaes em obra., machinismos 
ser-lhe-ha licito, antes de iniciar o despacho e e ac~essorios que se destinam uo saneamento 
mediante a exJlibic<"io das competentes <1mos- (1a Capital Federal, cidade de Nictheroy e 
tms, apresentar requerimento ao ín5pector capitaes dos li:stados·. · · 
que mandará c[assitical' a mercadoria- não Art. 17. Fic::J. iS<lnto do imposto, de impor
sendo neste caso quando h~ja ditrereoça de taçã.o. sujeito, por~in. ~ t.'l:tas de expediente. 
clnssificaçiio entr-e ü do despacho e a t'jue de armazenagem e capat~.zias, o arame .em 
tizer a. alfandega, cobrada a roult~• de direitos rolos d<l us. 6 e i, quando importado pRril. 
em dobrCl. cercas. e bem assim os postes e meios postes 

Avt. 12. Em caso algum a taxa de cap.a- de madeira destinados ao mesmo fim. 
tazias seriL dispensada. A1't. 18, o toucinho salgado ou em sal-

P;Lragrapho unico. A t.ua. de experliente só moura, o baea.thito, o xnrque platina, o .zinco 
poderã. ser dispeusnd:t nos casos dos§§ l". 2•, em folha, o chnmbo em búrJ·a., o olao de 
3", 4° a 8", 11 a. lô. 19, 22, 23. 26, 32 e 35 do linhaça em barri~on em latas, o verde com
art. 424 da. OomolVlaçiJo das Leis das Al{an- posto, o verde P:1riz. o chumbo em l<mçol, a. 
dega.$. pa.r:li'l.na o "ntimonio (Qm\ndo imp.)~do 

.Al't. 13. As taxas de armazenngem, nns por fabricante de typos) ta.mbem le1-ãO a re
n.lfandegas, passarão a ser cobradas nas se- duccáo de 30 •; •• revoij.ldas as demais redu-
guiotes propol'eões: cções :1. que se refere o a1't. 51 das Jisp.osições 

Até SO dias, 1 o;v ao roez. prelimiD<~res da tarifa em :yigor. · 
Ate 60 dia.s, 1 lfi. •{o em cada. mez-. Art. !9. O guano, o phosphato de cal, o 
Até 90 d- '> •! d sulphó\to de ammonio, o chlorureto rle potas--

. ras, - • em ca a. mez. . sio, as escot•ias phosphatadas .consideradas 
Pelo tem:po que decorrer além.dos 90 día.s fertilisantes, o nitrato de sodio o os formici-

3 •1. o.o mez. das são isentos de impostos e ' terão uma re-
Revogado! os decretos ns. 805 ·de 4 de on- ducção de 50 •fo na. taxa de expediente. · 

tubro e 197 de l de fevereiro de 1890· e os Art. 20. São isentas de impostos as pecas 
§§ 1•, 2• e 3• do art. 594 da Consolidaçüo. . importadas pelo~ coostructores estabelecidos. 

Art. 14. Fiea elevada a taxa cobl'ada nas oo Br1~zil-para os navios e y;~pores que con-: 
cap~ttttzias por volum(l até 50 kHogra.mmas- str nir<JID nos estaleiros naciooa.es; devem· 
de 150 réis n. 200 réis; · : l'equerer a isenç.ãl} .ao .Ministl:'o da Fli.Zenda. 
·por dezefla c!Xcerlente 100 -réis: . com rda~:l!o d<lS JYJ&teriaes e peças nece~s ;:rios; ' 
§ L• Sómente ~erã.o' siljeita.S ã. disposição e nome do na'<io, o estaleiro or.de vai ser, 

final do•art. 805 da. Cans,olida_~<%~ ·das Leís construido e a capacidade futtll':l. ®quelle. .· 
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o Poder Executivo regulamentará a isen- prestaçõeS quillze~aes de 3.3:333$333 · p:l.ra as 
·ção,. impondo eonSe.qnente pagam~n~ no instituições indicadaS no § 2" e os outro_!> 
. dobro de todos os impostos ; d:J. relaça? 1Sen~n 800:000$ na. importa.neia de . 40:000.;; a. cada. 
'de direitos, ao dono do est:tlerro que distr;1.lnr um dos E>tn.dos que não e~tiveremnos casos 
em venda ou mercado qualquer dos objectos previstos no § 3•. 
importados·; sendo-lhe. cai!Sado o direito ·a o) a. ell3var a sua caução a.o dobL'o da. actu~?-1 
novas iseriçties. . em npolíces da div:ida. publica, pa.ra garantia 

As.peças para. machinas, locomotivas, ím· da. fiol execução do contt'a.cto ; 
portad~s.pa.m construcção de materiaes para c) a. suJeitar-se ã. re~isão do contracto sem 
estradas de ferro .pagar-lo 50 •/. menos uo iodcllnnisação de ~pecre alguma, 1~0 _caso ~e 
que .a 'taxa. fixada na. tarifa que 1or adoptada. infracção. por sua parte, das cond1çoes est1-

Art. 21. Nas tarifas aduaneiras -a;; frac- pulad01s-
ÇÕes menores de 5 réis nas taxas a.te 100 réis d) a r~s<>atar os bilhetes ·premiados dentro 
serão despl'ezadas. As de 5 ~éis até 9 réis do prazo d.'e dous aonos. entrando para o Th~
serão. addiciooadas como W réiS. souro Federal, a.nnualmente, com a qut~-ntla. 

As fracções ·menores de 40 reis nas taxas de 30:000$, a. titulo de «Reroa.nescent~~; . . 
superiores a. 1_00 réis ser-a:_o dese_rezadas. e) a pagar ao Th.esonro ~ed.era.l o !,:nposto 

AS ds 40 ré1s até. 99 t'ét~ .serao computadas de 2 •;. sobre a import?-ncta do. em.~:>sao de 
.como 100 réis e ass1m addtctonadas. . .. loteria ou serie de loterta que extr:~.hn· quan· 

·Paragrapllo unico. O artigo acima applica- do federal e 0 de 4 •;. quando estadonl, não 
se sórnente ás taxas obtidas d_:pois de cal- excedendo a. m~dia da emissã.o :po.ru. as loterias 
culadas as sobretaxas ou reducçoes. federaes a 3.000:000$ mens;~es. 

Art. 22. E' prohibida a entrada. das mer~ § 2 • o Goveroo distribuirá a.nnualme.~te, 
cadorias, · quando se verifique de qnalqo&r na pr~porçãa e fôrma abaiXo designadas, a · 
modo que o seu consumo não e.permittido no somma. da 800:000$; do modo. seguinte: ·. 
pa.iz de origem. . A's instituições da Cnpital Federal , o.tten-

Art. . 23. São cons1dera.d.a.s contra facções e. d d , ca.ra ter .,.eral de beneficeocia. 
sujeitas ús penas do codi~o p~nal .com mul_!n. e e~ ~a;i~~~~tabel~im~ntos de instruc~ão dos · 
de 1:000$ a. 5: 000.~, a fabrtc<l.Clí-o e 1mportaçao 
de rotulos e marca.s de productos estran<>ei- Estados, sendo: 
ros que se . preste~ á falsificação de beb~rlas L Montepio dos Servidores 

_ . ou. p~uctos D~Ciona.es para. ser. vend1dos do Estado . . . • .•• ••.. 
como S1 estranget~·os fossem, ~ma marca. ou 2. Santa casa da. Miseri-

. com o rotulo fa.brJcado no paJz.. · cordia. •. .. ...• •• ••••. 
Art. :M. E o Governo autortsado a orga- ·3 Lycêo de Artes e Officios 

nisar um novo regula_!llento das. alfandegas, • da. capita.l Feder11.L .... • 
dando-lhes a classitícaçao convement.e.. 4. Institutos de Ce"'os e Sur-

Art. 25. Os teleg~a.!llmas tra.nsmlttld_os á dos-Modos .• ~ ....... . 
imprensa. como not1cta. terão a. reducçao da 5. Asyto da Velhice oesam-
i5 •;.. . ·pa.r-.lliU. . . . .. ........ ~ 

Art. 2?. Pat'n o La!l~m~nto de 1mp~sto. de · 6• Asylo Isabel.. ......... . 
pennas d .agua. a. Mu01Clpahdade . do D1str.1cto 7• Lycêo de Artes e omctos 
Federal e olmgada a fo~·n~r a. repart1~ão ela Bahia. .•••..•.•.•• , 
fiscal competent~ uma copra. do lançamento 8. Idem de ·Goyaz ....... .. 
do imposto predial, pela qual aquelie deve . 9. Idem do Rio Gra.ndé do 
ser feito. h . E' t . d Go Norte .. ..... ........ . 
. Para.grô.l.p o UD!CO. au orJ..Sa 00 • verno 10 . Idem da. Pn.rah">'ba . .... . 

a. limitar o ~usumo de agua. da Cap1tal Fe- 11. Idem do Piauby .. , •• , ••. 
<lera! por melo de hy~roroetro ~ra ·.os usos 12• Idem do Maranhão •• ••• 
que.nao forem domest1cos ou da. hyg1ene das l3. Idem do Pará ......... . 
liabltaç~es. . . . 14. Instituto Historieo e Geo-
• Art. ~7. Fm~ o govern~ autor.LSado are- gr:1phico da .Balli:t ... . 
gula;- o serv1ço ?as lnterras, observadas as 15• Lycêo de Artes e officios 
segumtes determmaçll8s: . . . de Alagóa.s .......... . 

§ :1 .
0 o actual C?ntracto das loterms da 16. Idem de Cuyab.i., ... •.• . 

C~pttal Federal sera. reforma~o P.elo prnso d~ 17• Idem de:SU.uta Cat!iarina. 
. sett! a.nnos a datar. de 1 de Janeiro ~e 189, lS." Gymnasio do . Pa.ran~~ •. 
· a.brll.l)geJ?.dO ? serVlÇ~ ge~al das l~ter~os, sob 19. Atheoeu de Sergipe ..•• 

as _seg~mte~ condt.,.Oes. o contractante se 20• G:ymn\\sio do Am.1zonas . 
obrlgara: 

200: 000$)00 

100:000$000 . 

100:000$000 

20:000$000 

2.3:000$0()0 
24:1.i0<.·$(l0u 

10:000$000 
15:000$000 

15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
15:000SOOO 

. .. 15:000$000 

5:000$000 

15:000$000 
15:.000$000 
15:000$000 

'15:'000$000 
15 :000$000 
15:000$000 

... a) ao pagamento a.nnual da quantia de... Orphelinato da Santa Casa d& Misericordia, · 
, . l.ooO:OOo$; sendo 800:000$ ao Thesouro em. Externato do C:>llegio .dA !mmaeul~da Con-
-: -~: . 
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ceícão e E>cola. de Scienci:~s Pratícas do As loterias concedidas pelas ca.mal'i\5 mu· 
Ce<J.ci; repartid&mente 15:000$000. · nicipaes ou . ·intendencias nã.o pod~mo se1• 

re"i:õtrada.s na. fiscalisa..,ão. · 
ZI. Lycêo e Instituto Geogra. · § 5." O Estàdo que d~pois de <>ozar o bene-

phico do Reei r e... . . . 15:000$000 ficto desta. lei fizer concessões de ioterias ou 
~2. Instituto Hístorieo do Rio facultar a. veud!i da de out~·os Estados per-

de Janeiro...... . ... . 14:000$000 cterá., emqua.nto não prohibil-as, a quota. que 
2.'{~ Poliélinica do Rio de Jn. lhe é desigmtda. 

neiro... ••• • . ... . . .. • 12:000$000 § 6.0 o Governo roo!lificar-à o aetualreg~-
24. Asylo de Orphãs da · lamento de loterias de accordo com esta· le1, 

Amante da lnstruc~ã.o. 20:000$000 nomeando o respectivo fisc.a.l e seu ajudante é 
25. Instituto Vaccinico do Rio eserivã~ P•\gos pelos C(•ntractaote, vencendo 

de Janeiro........... 18:000.~000 o primeu'O o ordenado annc;~l d~ 12:000$, o 
26. · Instituto .Bacteriologico segundo de S:OOO$ e o terceiro de 6:000$'000. 

Domingos Freire. .... ID:.OOO$ÚOO .§ 7." Findo o prazo do contract() firmado 
21 • . Escola. Domestica N. S. em virtude da. Er esente lei, ficam extinctas 

· do Amp11.ro .... :. . . .. 6:000$000 as loterias da. Ca.pita.l Federal. 
28. Instituto Pasteur.. . .... 8:001!$000 § 8.• Reeusantfo-sc o actun.l cootracta.ute a 
29 . Asylo de Santa Rita de acceit[lr as condic;Oes est ipuladas, o Governo 

Ca.ssia ..•...•• ~...... 5:000$000 contractari com · quem mais vantagens o:tre· 
30. Asylo do Bom Pastor:." .. 5:000$(\0n recel' o serviço geral das loterlas, de coofor· 
31. Escola. mantida pela ·sa. midade com esta lei; · • 

cieda.de . Propa,"'lldora · § 9. • O serviço da e~traccão das loterias · 
· da. lnstruc9ão ás classes federnes será feito sob a fiscalisação imme--

operarins da Lagôa... 2:000$000 diata do delegado do Miuisterio da .Fazenda, 
32. Diccionariô Geogra.phico que poderã, todas as v.;zes qu~ j ulgar couve-

do Brazil, de Moreira nieute. mandar proceder a r1goroso. exame 
Pinto................ 2:000$000 a.tim de veritlc.a.r o modo por que são e::.tra-

33. Asylo de Meninas Or-pbãs hida.s as loterias e cumprida. a presente lei . 
João Emilio, de Joiz de § 10. Em·, cad:>. bilhete, além da assigoa-' 
Fôra. . .. .... . ......... 2:000~ tura do conlractante e do tbesooreiro, vim 

34. Academia Nacional de declarado qnal a lei que a.utorisou a. loteria. e 
Medicina.. • • . . • . • • • . • . 4:000$000 os nomes das instituições. benefici:~.das. 

. . § · 1. Os planos, t:1 nto das sêries coro o d~ 
§ 3.• O Estado·que prob1blr ou t1ver pro- lotet•ias inteiras, serão :>.pt'esentudos ao Ml· . 

hibid~ a vend~ de bilbet~s tle l~terias ou ,O : nistro da. Fazenda um mez pelo manos, autes 
que trver a.boltdo ou ~boltr lotertas ot1. as h· da extracção, devendo :;er <tpprovados ou !e· 
ver coocedtdo que nuo fiquem subord10ada.s cusados dentro de 20 dtas da apreseutaçao. 
ao regjmen da presente lei, bem coroo os que § 12. A quot<~ paro premio:; sem ue 60 ~. 
prerer1rem manter os respectivos coutractos, Art. 28. Fica. o Governo a.utorisa.do a 
não te1ilo tlireito :í. 9uota que lhes à d~ti- auxilia.r direetnmeute, pelos meios que ~m- · 
n~da, emquunto v1gorarem as r~pecttva$ tender mals convenientes . o expeditos, a 
le1s 011 forem executados 03 respectzvos cou- Javoul'a do tri"O e as su:JS con:::-enere11 nos 
tractos, ficando o contractante isento do re- Estados do Rio Grande do Su l. Parwil., 
spe~tivo pagameut_o. Tamben: s&rão ex- Santa Catharinn, Minas, P ernambuco, de· 
clu1dos dos beneftclOs desta. let os Bstatlos vendo 0 dito auxilio ser equivnlenta ao · 
cujas m unicipalidades tiverem obti~o licença producto do imposto que ca.d:t Estado · crear 
p;ll'a elltr<\cção ou extra.birem lotertaS. ou augmentar sobre os artigos similares es· 

§ 4.• Os coocessionnrios, agentes ou repre- tmngeiros, destinados ao consumo ·do · seu , 
sentautes das . . loterias dO$ Éstados quo esti- terrHorio, ·. . · . ·· · ··- . 
verem em execução só poderiío vender bilbe- Paragrapho un.~co . 9 &n·erno · da. Un1ao, 
te~. aonunciar a loteria, . fazer -ptop:1g1<nda, parn esse fim, entrar~ nos accordos necessa.-
ter a"'encias ou escriptorio para pagamento rios com ~s Governos aos Estndos. . . . . 
dos p.?emia.dos, nesta Capital, pag-ando .ante. Art: 29. O assuc.<~r do typo -:: Demerara -:
cipa.damente ·o-imposto de 4•/o sobre a emis- pagara nas ferra:-vlal'!ll:S da. Un1a.0 me!a.de dos · 
s..'\o dns·loterias ou sêries da. loteria; regis- fretes a que esta SU.}Clto, pelas t al'i.fus em 
traodo na lisc:üisação a lei que ns concedeu, vi~or. . .. - · .- : : 
o plano •. a:pprovaúo, a responsabilidade óo · · Paragrapho . umco. O ~ov~rno entf!lra ~
l'espeativo Esta.:io SCibre· o· -pngamento dos. em· accordo com as ferro-vtarlll.S de .c~pllat 
vrernios e·deposit'l.ndo ·ao Thesouro Federal 'garantido -pelo· Tllesouro, nara obter tgnal 
n.potices ·.da llí:vida. pnhlicn. no valor . de 40 1 abatimento no fret~ _pelo~ transporte de tal : 
contos de réis. ' . . · · t genel'o de producçao ag1'1cola. . . . . 
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Art. 30. Terão a uiminnir;ão de 50 °/o nos 
fretes das estrada$ de f~>rro .Ja União, o catê 
em grão ou moido, o matte. ;l canna, o assu
ca.r, o &1cool ou aguardeotf, o gado ezn pé 
ou abatido, a carne de xarqns ou seooa., o 
leite, os ovos, iis hortaliças , ' legumes, a. fa
rinha de trig-o e de manoinca, os cere~es, 
ba.nh<~.. toucinho, baca\h:i.o, lL.:;rosene, a man· 
teign; os queijos e o sn.l qu~ ·:orem de produc-
ção uacicual.-

Art. 31. A renl.lidacão tlo seno nos do
cum•·ntos ou pa-p~is de qu 1lqnar UD.tureza. 

· · 1lca. elevada. a 25 vezes o valor do salto de
vido. 

§ 1.• Os substa.oolecimeutoH de procuração 
feitos do peo:>ri<J pun!Jo, la'l"l ados por parti
culares, .qner no respectho instrumeato, 
quet• sm paptü differente, pag3rão o mesmo 
S<lllo ·que pa.gam as proeur-t~ç:5es de ígaal Oa.· 
ture.za. 

§ 2. • Ficam sujeitos a.o seth fi:to de $200 as 
petições e requerimentos, os "heques sobt(9 os 
banco'S, os recibos •le t~ntl.'<<ll~' s nos bancos de 
qualq\!er quantia. rle.25$ ~rr, cima· exarados 
sob qualquer fót>ma. oa,; reSpi:<:tivas ca.derne
ta.s, os recibos em geral de q~alquer auantia. 
acima. de 25$, as faeturas e quaesqãer <lo
cu.m&nt<Js. 
. Em caso de iufhcç-lo desta clisposiçii.o, pa
gador e recellador pagarão conjuncta.mente 
a multa de 50 "/o sobre o valc·r do documeoto 
não selhdo, revertendo met~de dessa multa 
p~1'a o ll.ppreheudedor ou denunéi:mte. 

Art. 32. Fi~ ele~ado a 20~ em estampilha 
o seHo das cartas de saude pa.ra os navios es
trang-eiros de qne trata a tabe!la annexn ao 
d<Jcreto n. L .558, de i de 0:1tubro de 1893, 
que regU\1\. o serviço-sanit:l.rio dos portos da. 
Republica,. 

Art. 33. Ficam sujeites no pa.gamento do 
sello de l$ os termos de J·esponsa.bilidade 
assignacl.os nas alr~mtlt'!~as -p~.ra resn.l vas de 
dividas futur;lS quauto a propded:•de de mer· 
cadot•ías a despachar ou q uaesquer outnts. 

Pa.ragt'"~ph(• unico. Os termo5 de responsn.
bi!ida.~e assigoados nas alfanàeg-as pela exhi
bição das provas da desc.<rga dé mereadorias 
reexportadas ?ara outros pontos da. Repu-
1lllca oa. do estrangeiro ficam sujeitos ao pa
gamento. do sello [}roporcion~.é ao valor dos 
dír~itos que a mercado!'\a deveria pagf'r si 
fosse despaclHtda para. consumo. 

Art. 34. Ficam >'lljeitos ao sello federal, 
pela ~órmadeclar:•d;l ll:J.s leis e reg!llamentos 
em vtgor, todos os títulos, letras:, saques, 
.vales, conhecimento:; de praGa.s, procuraçõe~, 
contra.ctos ou quaesquer documentos judi· 
cia.es, inclusive actas de corpo.rnções e socie
dades, ate., ql1e tendo sido ori:;inadas em um 
Estarto ou no Dist1·icto FedGra.l devam ter 
effeíto !<Jg<ll fóra. de sua. cir-:màJ:>tJr·ipção ou 

' que poiiisaro ou dev:tm ser acceitos e julgados 

perante autoridade de f6ro jut:licia.l ou admi· 
ni$trn.tivo .extt'a.n h o a e \la il(•rno no ferl.eral, ou 
de outro E:st!l.do, no paíz ou t'óra dellc. · 

Parugrapho unico. Entendem.se sujeitos 
ao mesmo sello os livros da socierlarles un
onyma.s Q\l de firmas ind1viduaes ou cotlectivao: 
que, tendo sua séde na Capital Fet.leral ou 
em um ou m:..i;; Estados, IJO~suam em lodo ou 
em parte seus beos patrímonh\es l'especti
vamente em um ou n1aís E:>tados ou oa Ca
pital Federal. 

Art. 35. f'icam equíparndos aos co-otractos 
de compra e venda, para o eff~ilo do paga
rem o imposto de transmis~ão réspectivo, as 
terras e immoveis sitos na Capihü Federal 
por outros irnmoveis ou moveis sltubdos nos 
Es~dos, tomada para. base do valor tlo im
movei a renr!a ou aluguel, quando houver, 
calculado se~undo o 1mposto cobrado no The
·souro ou na Municipalidade do Distric:to Fe· 
~~- ' 

Art. 36. O sello das patentes da Gua·rda 
Naolona.l serii. cobrado de accordo com n. lei 
em vigor. excepto as de tenentes e alferes ; 
que pagarão 70$ as primeiras e 50$ as ul· 
limas. 

Art. 37. Fica. fazendo parte (la receita da. 
Casa. da. Moeda. a impressão de estampilhas 
para as Camaras Municipaes dos Estados, 
desde que haja permissão dos respectivos go. 
varnos. 

Art. 38. o imposto de sello arrecadn.do ott 
~ue ainda o for pelo Conselho (.b Il1tenrlencia. 
Municipal de. Capital F1;1deral. se1·a in~crípto 
t.:<lffi<J renda da União e recolilido ao Thesouro 
Fedel".\l, dt~vendo ser substltuido por sello . 
federal, conforme as leis em vigor, o sello 
municipal exi;,tente, tiea.ndo nullas e sem 
e:lreitQ as leis a regulamentos municipaes 
sobre esse imposto. 

Art. 39. Fie,'\ro dispensadas do respectivo 
im]lOS10 as transmis:;ues de embn.rcações es
trangeiras quando adquiridas por nadonaes. 

Art. 40. As rendtlsarrecadad,1S p.,las ferro
vias da. União, correios, telegraphos e 
quaesquer rep!trtlções feder~:~.es üe an·ecada
dação serão rr,colhidns nas capitaeJ> dos Es
wdos ás !lStaçõcs fiscncs, e na Capital Federal 
ao Thesoo ro Federal, dentro uo prazo de 24 
h<Jr:tS. .. 

As ferro-vias e m<LiS rep!l.rtições a. que se 
ref<ore a. primeira parte rlo presente artigo, 
que nii.o tiverem nas localidades, em que teem 
~ua. séde, repartição fiscal, farão o recolhi
mento a repartição :fiscal· mais proxima, em 
prazos que serão fixados pelo Governo. 

Art. 41. Fiea. eievado a dous anuas o praro 
de um anuo de que trata o art. 666 da Nova. 
OJMolidaçào das Leis·drls Al{ande.gas e Mesas 
de Rendas. 

(: Governo provideuci«r<Í para. ['as:w.r me
diante encontro de contas à Administração 
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N. 125 G-1896 Federal o porto de Imbetíb2, no Esta/lo do 
Rio rle Janeiro, procedenrlo desrle .iá, . d~ 
accordo com a chnsu·la 15• do . decret•.·. Redacçt'Zo final r?o a.rlrliti'l)o destacado do pro- . 
D. 5052, dé 14 ue ;~gosto de 1872, ao resg<.:te jiJcto i't. 125 D, deste amlO, art. 50 do Or-
·d& couces,;ão feita p~tra o melhoramento úo ç.:,:me7•to da Receita Gera~.determ inando que 
mesmo porto. os o.fficiaes d.o 'Exe1·cito OM da :A;m«:cla e{fe-

Art. 42. As er.1pret.a~ ou particulares que, cli'VoS ou ,-e(Ol"'lnados, no exercicto de man-
em vil'tiltle de neto legislativo ou c!a.mt1111. d<UJ.< populares,nrlo 1Jo•lerao accumular ven-
cootractual, tenh:<m dil'eito ao producto de cimento ir.lg,mt 1;~ílitar. alguma taxa publíca., não ]Jorlerão pereflber 
qualquer excesso resultante de poste1·ior au-
1!1llento d::~. mesma, decretadô em benetlcio do 
:fisco, e que deverá., pot·ta.oto: ser arrec:ldado 
como renda publica. 

Salvo quando as emprezas tenham esse di
reito ~oticlo por lei anterior ou pot• Corça 
de centrao to. 

.\rt. 43 . .AJ; socierlades sportivas de qu:~ol
quer g-enero, no Districto Federal pngarão ao 
Thesout·o o i.níposto annual de l:Oôõ$, con
tinnando além disso, em vigor, o imposto de 
õOO$ por corrhh~ de ca.vallo.s'. 

.Art. 44. Continuar-lo em vigor todas ·as 
disposições das leis de orç~•meiltos antece
dentes que não versa.rem r~rticu la.-rmeot~ 
.sobre a fixação dn. receita e dest.re7_.<t., sobr~ 
autoris:tção P<H'fr mnl'Car ou augmentar ven
cimentos; rei'ormar reparti~ões ou legislaçii.o 
fiscal e que não teoham sido e.:.:press<~.meute 
revogadas. 

Art. 45. Revog;.lm-se as· di8posi<;ões em 
· contrario. 

Sala das Commissües, 12 de novembro de 
1896. - Paro:nkos Montenegro. - F. Lima 
D~af"te. 

N. 125 F- 1896 

Rec'UI..Cç<W fin«l do «dcliti~o destacado do ,,.Q-. 
jecto rt. 125 JJ. deste an>10. <t>'t. ->7 elo Or· 
çamento <k. Rcc.lita Geral, mandando que ~~ 
conferencia de •ii•Wcc.do!·ias 1tas l"epartiçô~ii 
adualteirc.s sej a feita JlOr empregados de Fa~ 
:oenda, commi.ssionados para esse fi»• pelo 
Govento. · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1•. A conferen~b ile mercadorias nas 

repartições adua.neira.s serâ. feitrt por empre
gados de Fazenda, commi~sionados para ·esse 
tlm. pelo Governo. que expedirá us corp.·e
nientes instrucções. a hem ae garantir o~ Í1l· 
teresse$ tlscae.s d<l Unlão.,;npprimicla. a. elas>~l 
dos conferentes- com a.· e:x:tiu.c~~ tio~ actuaes 
-cm)os direitos serão mantidos. .. 

Art. 2. " Rc1•ogam-se as disposições em con-
trario . · 

Sala. das Cômm1S&ies. 13 de novembro rle 
1896. - Paranlws Montent!Jro. - F. Lin<a 
Dll4rle. 

Ca111ara. · v;·vn 

O Congresso Kaciona.l resoLve: 
Art. 1". Os o:ncia.es do Exe:rcito ou da Al"· 

mada. etrecti>03 ou refortu>tdos, no e:xereicio 
de ·w;;.ml<Ltos populares niio pod.erã.o accumu· 
l.á.r vencimento algum militar, nem mesmo o 
soldo tle sua. patente. · · . · 

Art. 2•. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sa.la das Commfssõe.,, 13 de novembro de 
JM)6. - Pa~·anhos Mon!e?Íegro. -F. Lima 
])l,lurte • 

· O $r. Presidente- Não ba.vendo 
nada mais a tratar. designo para amnDhã a. 
seguinte ordem dn dia. : 

Votaçã-o das seguintes materia.s: 
Do projecto n. 140 J, de 1896, reda.c~ãQ 

para no~a di~eussiio tio adriítivo desta~ado do 
projt~cto n. 140 c. ~est.e. at~no, despez!l. do 
Mini;.;tllrio da [n•tustt•\a. Vlõlçao e Oll~~ Pu
blicas p<~ra. o e:s:(;rcido de tS97. au torJ>'ando 
o Govr.rno <t adquirir, p<:~r preço não exce· 
dente ao custo. a. Estrada. de Ferro Melhora
mentos no Bl':~iil ; 

Do projecto n . 16!l A. rle 1800, autorisando 
o Governo a. abrir os credit·' s necc.•;S<\rios pa.ra. 
dar execu~.ã.o a lei qne ot·gauisou o Tribumtl 
ne Conr~ (2· discus-ão) ; 

Do pt·~iooto n. 118, ne_lS96. a.utori.sando o 
("T() ··ern.-. a abrir o cred·1 to nece..-sano para. 
p:~. g-a.mo>nto dos hor,ora.rios ri~ eabo de vo
Jno<a.rios oia. Patria )ta.noel Ma1'1nbo da. Roella., 
desdf' JSi3 :\ 1894. releva.•la a prescripção em 
que incorreu (2" discussão) ; · 

r. Do J?l'ojecto n. 60 A. de 1~9t., concOO.endo 
:1.0s runccionarios publicos Jose Marcos In;dez 
de· Souza e Sa.muel José Pereira. d~ Neves, 
autOl'isaqão IJa.r.a fundarem na Capital .:t:e
deral Um banco denom\na.do «Banco AU:\."lhM•· 
dos Sel•virl.o:r><s da ·NaçãO». cujos e~tatutos 
: e1·ão reo-uiados pela lei vigente das soci e~ · 
dâdes ari~uyinas;e dà. outras providencin.s, 
com pareceres das Commissões . de Consti·. 
tuição, ~gislacão e JustiÇa e de Fa.zenda. e:. 
[ndu~trias (2' discussão) ; · . . . .. , 

Do projecto n: 119, de 18~. concooendo. 
i~nq;ío nos direitos 11e impol"ta.<~O e e::tpe· 
•liente p.1.ra. todi)S o:s m":ch'nism?S• appa.. 
rnlbos, canos· de ferro e ma1s m:l.tel'l&eS des-

-1.0 . 
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~·~.:-, .tínados ~sobras da. Compa.nllia das Aguas da ranhão, para. tratar de seus interesses p.lrti-
? · S. Luiz do M<~.ranhii.o (2 dis,:us,ã,oJ ; culares.(discussão uníca.); · 

Do pro_jecto n. 37 B, de.1896, redacção para. Do projecto n. :~. de !896, autorisando o 
s·· discussão do projecto n. 37 A. deste n.nno, Govel'no a mandar pagar pela verba-Exer~ 
que dispensa a atqueação aos mnios a vela cicios findos-ao 3o escripturarío da Reparti· 
ou a va.por, que demandarem os porto~ ha· ção Geral t.los Correios, José Fra.ncisoo Rodri
bilit:ldüs c.JJ. Re.PuhliC!l. com carr~'>!,p1mento gues, os vencimento;; que deixou de perceber 
total da,;; ma terias indicadM no art. 49G <la de 29 de agC~sto de 1894 a - 2.S de junho de 
.Nota Consolirlaçi<o das Leis das .Mfa~ldeff(ls 1895 (2" discus~ão); 
(3" cUscus;;ão); Do pro,jecto n. 151, de 1896, auto1•isa.ndo o 

Do r·el}nerimentn do Sr. Tlromaz Cavai- Governo n. abrir :w 'Miaiste1•io rlit Fazenda. o · 
ca.m.iao p,·o,jecto n. !38, de !896. autori- credit-o de 132:809$996, supvlementar á ru
sando o Gove1·no a reorganis'l.r a Escola Na- brica n. 33 do art. 7" dlt lei n. 3130, de 30 de 
vai, f~tzendo no respecti•;o reguhmento as dezembro de 1895, rleiltíuado a.o )?3,gamGnto 
<1lt eraçües que a e~te \"ào annexas (3• iliS- do ni~kel e cobre import(l.das no corrente 
cussão); annn, para cunhagem das respectivas moedas 
. Do projecton, 288 A,de 1895, deter minando (2" discUS<!fio); · 
que fiquem addidos ao IJ\;)glliteriodo Collegio Do projecto n. 174, de 1896. nutoristtndo o 
Militar. com os vencimentos que pe1•cebi:1m, P oP.e.r Executivo a abrir um credito especial 
·os pro.fe.s$ores !l!l,theliratieos nomeado~ ou de 583:5!2s;l06 para po.ga.mento do que, por 
elev<tdos a essa categoda. por decretos de 30 sentença do Poder Judicia.~·io, é a F<t2:enda. 
de setembr-o de 1894. com voto em separado Nacional devedora á, Companhia Brazileirade 
{1" di<>cussã.o}: · ?hosphato de Cal (l" discussã.o); 

.. Do projecto·n. lG5 A, de1896, autorísando Do projecto n. 95 D, de 1896, sobre as 
o Governo a abril• os nece::s;n•ios creditas para emendas da Ca.ma:ra dos Deputados ao pro
occol'rer ao pagamento da.s despezas feitas jecto do Senado, n .. 215. tle 1895, que dispõe 
na C;~.pital 'Fedel'al com os fu.neraes do maes- sobre a locaçfr.o do serviço a.gricola., ú.s quaes 
tro Ca.rlos Gomes (!• di~eus~ü.Q); o Senado nio deu o seu assentimento (dis-

Do p1·ojeeto n. 74. de 1806, aut.orisa.ndo o cus:;:.1io unic:J.); 
Gover.oo a conceder ao cidad:i.o ALl.Jertq Cys- Discussão uuica do p:rojecto n. 125 E, de 
neiro, -pelo prazo de 25 annos. l)ermíssão 1896; · 
p~ra estabelecer no port<l dn Rio de .laneiro Reda.cção final do projecto n. 125, deste 
depositas· fiuctuantes de can<i:o de pe<.h·a., sob a.nno. que or;;a a Receita. Geral da Republica. 
n.s condições que esta.'llelece (\" discuss5.o): para o e:x:ercicio de 1897; 

Do projecto 11. 142, de 1806. o.utorbando o 2• discussã.a do projecto n. 139, de lS96, 
GO\'el·no a reo1·ganisar 'divers•'s estabeleci- :J.utorisando o Governo a abrh· ao Ministerio 
mentos militares •le ensino. com CJ voto em -da ii'I<lrinha o credito extraordinario de 
separadCI do Sr. Tbomaz Cavalcanti (2" (Us- 120:000$ pn.t•a. restituir o imposto de 2 "I• des
cussão); co!Jt:~rlo !los ven~in1entos de ofll:ciaes di!. Ar-

Do p:trecer u. ô2, de ISI)G, opinando que :10 mo.da., classes nnnc'Xll.s e outros que perca
Poder E:l:ecuth·o incumbe a.juizn.r •lo t!il·eito heram v~mta.g-ens de ca.mpanba. no período 
Qlle n...c;siste HO bacharel Henrique Martins. ile G r.le setembro de 1893 a 31 de outubro 
sub-secret~rio tla Faculdade de Dir-eito de de 181JS. 
ltecifo. que pe.Je o pagamento àa. gratiticn.çi'ío 
que dt<ixou de receber, e solicitar o uecessa· Leva.nta·se a sessão ;l, 1 hora e 40 minutos . 

. rio_ Cl"etlito, si for caso disso (discussão 
UlllCO); 

Do projecto n. 152 A, de 18!15, concedendo 
sei3 mezes de lícença, con1 ordrmll.U.o, ao Dr. 
Fernando Luir. O~or-io, ministro do Strpremo 149• SESSÃO Ell 14 DE Nonm:ano DE !896 
Tribunal Federal (dL;cussão unica): 

DCI pt'Q,eC!to n. !68. de 1896. autor-isa.ndo e Presidencia tio S1·. ArtlH~r Rios 
. ~ Governo a. conceder a.o Dr. Hilurio Soares do 

Gouvêa, lente de clinica ophtalmolo,(;ica da Ao meio día e 40 minutos prcx:ede-se. á. 
Faculdade dclie,licina do Rio de Janeiro,um ehamüda, á qual respondem os Srs. Arthur 
anno c1e licenç:l., ~ern ·vencimentos, pa.rã "tra- Rios, Lins ·de Vasconcellos, .Coelho Lisboa., 
tarde sua saudc onde lhe coll.Tier (discussão Tavares de Lyra. Alencar Guimarães, Gabriel 
unica.); . · Salgado, ~;).tta Ba~ellar, Enéas MartiM. Au-
. Oo p:rojecto n. 161, de 1896, au~orisando o ~u~to Montene:,rro. Tlleotonio M Brito, Brir.io 
Go-;erno a conceder um anrw de lt.cença, sem Filho. Cllristino Cruz. Anisio de Abreu. No
veocimentos,. _a Fel!ppe de Vasconcellos I gueir;\ Parana.gui,Fl".sderico Brn•ges, Udefonoo 
Dutwte, 4° escr1pturar1o da. Alfanuega do 1Ia-\ Lima, Helveoio Monte, Silva. Ma.ri~, Cvelbo 
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-----------------------------------··· /{~ 
Cintra., Luiz de Andrade, Ba.rbosli. Lima.,He1'- muito sincero e por demais íncorreeto, tra.ns..,: ~:1i; 
culano Bandeira, Carlos Jorge, Rocha. .ca- formando ~quella tribuna, tão respeitavel, ~··~ 
-valcante,Octavíano Loureiro. Menezes Prado, em vil pa~quim contra o honrado governrdor . .. ~ 
Santos Pereira, Milt on, Francisco St>dré, Ma. do Amazonas, -
noel Caetano, Rodrigues Lima, tolen·tino . dos o Sl' .. PitEsiDm<"TE - A ttençã.o. 
Santos, Paranhos I.~ontenegro, Antonio de Sl-
queím, Ser.z~dello Conêa,Belisario de Souza, O Sn.. Ovxmo ABR.!u."'(TES -Estou respon
Erico CoE<lho, Silva Castro, Agostinho Yidal, dendo, nos mesmo~ termos, ao discurso de 
Barros Franco Junior, Almeida. Gomes. Cum- S. Ex. 
:Polintt, Lima Duarte. Ca.l'valbo Mourão, O Sr:.. PRl!:srPENTB -Peço ao nobre ue
Ghagas Loba.to,Joã.o·Penido,Gonça.lves Ramos, putado mais moilera~iio de linguagem. por
Luiz Detsi, Ferraz Junior, Fortes Junqueiro., q_ue os membros da outra Casa do Congresso 
Fra.ucieco . Veiga, Alvaro Botelho, Octa.viauo são tão dignos de consideração, como os desta 
de Brito, Lamouniel' Godofredo, Valladares, Casa, portanto, a;ppello para a. delicadeza do 
Cupertino de Siqueira, Rodolpho Abreu. nobre deputado. 
Arthur Torres; Para.izo Ca:valcante; Lui.z 0 SR. Ovmw ABRANTES _serei calmo e 
Flaquer,Ca.semiro da Rocha.Morelra da. Silva, peço desculpa si a.lguiD.J. palavra mais pe~ 
Edmundo da. Fomeca, Franci~co Gli~erio. z~da proferir, .porque v. E;x. "Vê que.estotl 
Fl'notadC>, Ovidio abrantes, Luiz Adolpho, neste momento defendendo a honra do go-ver
Lamenba Lins,Almei'1a TortPS,LauroMuller, nador do Arnazonas,·defendendo-o das pala- . 
Paula Ramos, Emilio Blum. Fonseca· Gut- vras ferinas que lhe foram .atiradas. mas 
marães, Marçal Escobar, Yespasiano de Albu- que certamente não attingem a.o tacão de j;Uas 
querque e. Ca.ssiano do Nascimento. botas. 

Abre-se a sessão. Já tive. occasião, Sr. prêsidente, de chamar . 
E' lida e sem debate approvada a acta da a attençn.o da Camara., para as palavras pouco , 

sessão un tecedente. cortezes, proferidas pelo senador do Ama zonas ,- · 
Passa-se ao expediente. _ em . relação :~o digno governador daquelle 

- Estado, que a C amara toda conhece, e . que 
O Sa. 1• SECltETARlO procede á leitura do não ha muito tempo ainda honra:va as ban-

seguinte cadas desta Casa. 

EXPEDIENTE 
Retire-me, Sr. presideDte, ao Sr. Dr. Fi

lato Pires Ferreira, de quem tenho a honra 
de ser particular amigo. 

Officio = S1•. presidente, V. Ex. sabe e a Camaru. 
não deve ignorar quaes os motivos que leva-

Do Mínisterio dos Negocias da Guerra. de raro os Srs. Bal'â.o do Lada.rio e Barão de 
12 do cOI·rente, satisfazendo a requisição Solimões a atacar, do modo . tão aspero, a 
tlesta Cam3.ra. no officio n. 204, de 21 rle honra daquelle que hoje representa· o Estado 
agosto findo.- A quem fez a re(1uisição. do Amazonas, o :Sr. Dr. Fileto Pires Ferreira. 
(A Commissão de Fazenda.) o Sr. Lailat'io esti furioso; em canse- . 

quencia, talvez. _de sua proxima derrota, 
O S:r. Ovidjo A.brantes- Sr. que e inevitavel; e o Sr. Solimões não póde -

presidente, bem a contra go~to. venho hoje estar calmo, em consequencia da derrota for~ 
á tribuna responder- a ponderações feitas na .midavel que soirreu na s!la preteução_ ao 
outra casa do Congresso. - . cargo de governador. • 

Sl'. presidente, quando se vê uma pes!i'Oa Sr~ presidente, níto me demorarei muito 
respeitava], jã. pela idade, já pela posi~-ão, na. tribuna, mesmo porque esses illustr-es 
assumir uma attitude que não se coaduna senhores não quizeram puhlica.r immed.iata-
bem com a honra,. nem com a. moralidade do mente os seus discursos. ' 
cargo que occupa.. só se poderia explicar Já ~ma vez, Sr. P!esidente, o Sr. Barão do . .-:. 
essa posi~.ão ou pela decrepitude ou pela Ladal'w chamou o a1g:no ehourado governa- : 
ins~.uia.. dor do Amazonas para o campo da honra. c:, 

Refiro-me, Sr. presidente, ao discurso pro- pa.ra um duelo.·suppondo que aquelle gover• ' 
nunciado pelo illustre representante do :Ama- lla.dor não tivesse a.q_ui quem por eUe se" .. . 
zonas. o Sr. Barão do L.ad.ario. · a:pre;enta.sse, S. ·Ex.. não teve a coragem· .'-

Jà. uma vez ti-ve occasiã.o de, nesta tribun:~, pree~sa pa.l'a enfrentar com .. aquelle .que .sa .:. •,: 
· .Jnonstrar àqueile illustre ba.rão que S. Ex. promptificaril. a acceita.r o repto, represen-::\ , 

.. não esta. va bem coilooado, transformando a tando· a pésSDa ·do. Sr. Fíleto e que foi o orador - ·. 
tribuna de> Senado em pasqu1m; · . · ·· que oJ.>".t oecupa. a attenção da Camara; . .'.. . : , , 

Então chamei a..attenção desta Casa para . Semelllante facto já. não era. de estranha!' e 
o discurSo proferido por S. Ex., discnl'sO não tambem não estranho que, de hoje em de:- : 
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ante. S. E~. se apresente no m~:>smo ct~mpo, 
com a mesma comgern com qu<: S. Ex. o fez 
na occasião<em que. commissionado pelo go
verno do im-perio paro demarcar a.s frontei
ras do Am~ooas. sacrificou seus como:.nhei
ros, mapdando·os para. o interior, e· venrlo· 
os esmã)!ados :pelos in,lins. emquanio que 
S. Ex. ficava no quartcl-genel•Jl, a rlormir e 
colhe1' tls louros de tii.o espinhos:, commissã.o. 

E' facto semelha.nte á.quelle que se deu 
quando S. Ex. partiu paro. a Cilina. levando 
bons e gordos vencimentos e não trazendo de 
lã os resultarlos que àevia trazer. 

O facto de demarco.çiLo de limites, foi jiL 
brilhantemente tl.b•cutido em longo artig-o. 
publicado pelo honrado Sr. Ba!·ão t!e Telle, 
cnmo ln·?US colleg,<S deviam t.-r lido. 

Demon•tra.da. ~.\ coragem do íllltstre b<t1-:io, 
-You tratar agora dos factos com q_uc S. Ex. 
argumen-tou. O primeit·o s<·rví~o prestodo 
:por S · Ex. a.o_Estado do Amazonas foi. com•J 
muito bem diz o Sr. Teffé. ceder immme;·as 
le_qttas de seu terri!orio a pa.i:;cs est<"ailf!Ciros. 

Sr. presirlente, foi hontern apresentado nr• 
Senado, pelo Srs Barão dt~ Solimões e Barão 

. do La.dario,o seguinte 

REQUERIMENTO 

«Requeremos que, por intermerl.io da Mesa. 
se solicitem do governo as informações se
gttimes: 

l ;•• Si teve conhecimento da desiatelligen
cia ha•irla entre o ~ov~r!lO do .r.mazomls e n 
iJ?Spector da Alfa~d.ega de i\1;\náos, a propo· 
·Slto de um requerunento ele commm•cinnte;; 
que pedit~m peT'missão para. desoa.char nmn~ 
caixas com e~pingar;las; lhe to que rlen log·ar· 
a tl'oca ~lo officios.entre aquelle íuspectm' e o 
secretr.r1o rl o g-o\·er·naclO!',manifestaudo-se e$ te 
em tet•mo~ irtconveniente:> e des-, bridos; e, no 
Ct\SO affirm•ttim, qmtes as providenciD.:; dadas; 

2. • Si teve communica()<'i<J das prisões de 
· alguns guardas, effectnadas pela p0licia no 

proprio ediôcio que sene, na ar1arda-moria. 
ae quartel aos guart!as de~ta; ·-sem (J ll€ húU· 
vessem sido precedid~1s das formalidarles exi
gidas em lei, e caso affir-mativo. si rot>am 
tomudas as providencias q11e exigem üs leis. 
F .. Machado. - $ar{'.o do LadMio. »-

• sr. presidente, o Sr. Fraga, que foi no
me~•! o inspector da "\lCandega de M<~ná.os, 
ultlmarnente, ao em vez de tratar de con$e· 
guir a. 11tlrroonb entre aqueHe governo e a 

· · repat•tição feder~l que dírif(e.looge de ra.7.er, 
como lhe cnmpr·ta., a harmonia entN o po<l(Jr 
estadual e o representante do poder federal, 
tratou, ao contrario de rlec;ot'!l"<\nisar tudo. 

Allí ch~gando o Sr· . E'l'a:z<i:, con1o inspcct•w 
· da Alfandega, queJ<eudo s:üieut;~r-se iuter
.Yindo na politica iocal, nem ao menos teve a 

delicadeSà rle resnonder il COnliDlllli~nção do 
g:o•·ernn ~obt··~ sua' posse·.. . . · 

Dahi começou a se mamrestar, d1ar1a e con· 
tinn;'l.mente. ~\ sna. ma vontalie em reh\~ão ao 
,governador da~netle Estndo. · 
- ~ias. Sl'. presidente, semelhante facto não 
é de estr:•.nhar, rlesde que ~e veja, pelos aut€· 
C<lr!••Jites. qn~ a sua D.)w<··a.çã.o f,) i amp;1rada. 
1Jllins do!L~ barCc6 assignaladns. S. S. já levou :o 
d:v1ní as i nt,·u.::çõ~;; necessuritl.s para hostilisar 
o f!OVo~T·no do Ama:znnas . . 

Assim ·e aue o desorientado inspector, 
principiou lá. ·a fazer :pressão aos seus empre
g<J.dos, impondo-lhe> C.'l.ndldaturas; arvorou
se em chefe pulitico;caba.lista. feroz, ao mesmo 
tempo deixa.v;t correr à. revelia o,; mais vi· 
tae~ inter~soes da sua. t•eparti~;ão, com() evi
t:n· os drsvios das rendas publicas, denun
ciudos por um despa.cluinte da repirticão, o 
St·. Vie~o! 

Mais ia1·de apparece o r1espacho do dito in
~pector. pr•rmittindo a introducção de armas. 
A~ D.rmas r1e caç'a são despachadas livre

ffi(•nte, a~ de gu<·rra. porém, depeadem (se· 
~rundo a .riso do ministro) da combinação 
entre o inspector e o governo do Estado, 
qua.ntlo destinadas ã. manutenção da. ordem e 
se;::uran<;a. do liStado. . . 

Ora., Sr. presideute,-o illustre ·barão, que 
a meu ver e;;tà enfraquecido d!> memoría ou 
pela. \"elb tce ou pelo despeito de. sua. futura 
det·rota., aconselo.ou (não estou faitando a 
ver-dade, pohlisto esta nos a.nnaes} aconselhou 
aos poucos amigos que tem no Estudo do 
Amazonas.a resistenciáforma.l em todos os ter· 
~na.< ao governarlor daquelle Esta•1o! 

Revolt ou-se assim, cont1·a os poderes le· 
galmente constituídos, . . 

Da h i, os pedidos de armamentos ilo i:nterior, 
pelos poucos cbetes que ~ind5 aporavam a 
S. Ex .. com seu prestigio; da.hi, a troca de 
oniclo entre o Governo do Estado e o inspector 
da Alfa.ndega. . · 

NiLo se tratava, pois, de impedir o des· 
pa.cllo de a.t·mas de caça. ma.s de arll!as 
apropriadas á guerra, que não podiam nem 
de•iam ser,lespachadas, porque com a intro
rlucção dellas.,pretend!a-se pet'tul·ba.r a ordem., 
tão tranquilla. naquelle Estado. 

Foram estes, Sr. pre~idente, os fucios que 
se deram no Amazonas e que foram tão adul
terado~ pelos dons barões. que na outra Casa 
do Congres~o repr,>sento.m o Amazonas. 

sr_ pt•esidente, tratando ainda <lo inspectõr 
Frag-a, muito toria que dizer; mas procurarei 
resumir a.s minhas conside~ões, mesmo 
para não ca.nçar os meus cvllegas. . . 

Como disse, nada houve de incorrecto por 
pal'te do governador do Estado, referente ao 
íusp,·•.:tar <ia Alfd.ndega; Louve iDconecçã.o, é 
verdade, mas foi por parte tio tal inspector • 
Estou habilitado a. dizer desta tribuna., e, 
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as8ím affirmando não faltarei a. verdade, que 
aquelle in~pector estit. incompatibilisado de 
coutínuu.r a exere.er t"thi as suas funcções. 
Partt. estes factos chamo a attenção não ~6 
do bOnrado Sr.ministro da.Fa:z.endn, como do 
illustrado e honesto Sr. Vice-Presidente da 
Republica, que neste momento tem o. direc
ção do·govern.o do :pa.iz. 

. Agora, Sr. :presidente, vou tratar de um 
facto :por demais esca.ndaloso; de uma nova 
invenç-ão communicada ao Sr. ba.rno do La
rlario, informação que S. Ex. não se pejou 
óe trazer :pa.ra a tribuna do Senado. 

S.Ex., com aquella leviandade de que vae 
dando sobejas provas, acaba de denunCiar ao 
paiz que um individuo de nome Manoel Men
dosa, ultimamente· cbamado á policia. de 
Manàos, ahi ia sendo victima de uma. scena. 
da mais baixa torpeza~ 

Vozes-Isso é inacredita:vel ! 
O Sa. Ovmio ABRA..~TES- Inacreditavel, 

sim, Sr .. pr esidente, porque ninguem pôde 
conceber que em Manáos tenha descido t:io 
baiio o nivel da moralidade, ao ponto de ho
mens educa.dos e chefes de famílias ordena
rem se...'nelhante violencia, semelhante scena 
de ilegradação ! . . 

Só um cerebro doentio '[lóde tal conceber, e 
admira re~>,lmente, que nrri homem como o 
sen~.dor OO.rão do Lada."rio não tivesse escl'u
:putos em denunciar es::a. indecente scena, 
inventada. por um espírito baixo e e.>trag;~.do 
como o do tal Mendosa. 

O que falta. mais Yer ~ De que novos recur
sos lançarão. ainda mão os apaixonados e 
desleaes inimigos politícos do Mtua.l go
vernador do Amazonas ~ 

Ma.noel.Mead.osa; Sr. presidente, é ,um· ho
mem de triStíssima celebridade em toí\o o 
Amazona.S, e não ha a.ll quem descGnheça. a 
sua .vida aventureira. jiorque r'lello. a im
prensa. tem se occupaflo IDQ.is d'l uma vez. 

Corrido da. Venezuela, em lSSi<, por fal
catruas ahi commettid<lSd.-Ien•1osa., que ha· 
via se apoaerado de um carregamento de 
bo!'racha., aprehendido depois em agu~ brazi· 
leiras: est eve debaixo das vistas da policia 
por esse crime, seado mais tarde levado à. ca.· 
de ia por um. outro crillJe, creio, que o deflo
l>amento de uma menor ! . 

Pois bem, Sr . presi<lente, desde essa época. 
vive · Meudosa no A. ruazonas, acompa
nhado de .tristissima nomeada, até qoe a op
posição, vendo nelle um excellente testa. de 
·feri'O, contra.ctara seus ser'i"icus, encli.rre!l'an
do-o dessa campanha de oi:ifamação, que nem 
a:o.:menos poupará . o lar. sagrado · d<i. familia 
a.ma.zone11se, razão por que fôra obrigado a 
Jugirde Mamios. :. . · . · 

· E é um homem .. assim· que se :apresenta 
como jornalista. perseguido ; e é um typo de 

tal quilate, o cidadão pJ:'estimoso .. em q'\]em 
muito conna o Sr. l)á.1·ão do Llli'Hi.rlo! 

Deixando de parte o tal Mendosa, v-ou tra.· 
ta.t- agora de outro ponto. 

o Sr. barão do Lado.ri.o, referindo-se ao 
anniversario do ex-governador do Amazonas, 
o Sr. Eduardo Ribeiro. accusou S. Ex. e fez 
rcfertoncias poucas lisonjeiras à dírecção de . 
um instituro ce caridade que existe naquelle 
Es tado. 

Sr. 'Pr~siden te, o Sr _ Senador pelo Ama:;m
nag não disse a verdade, referindo-se a estes 
factos da. tribuna do Senado, como não tem 
sido leal com relução a ·tudo quJ:nto se passa 
no Amazonas, isto e, não diz ·o que deve di· 
zer e adultera os factos a seu geito, pam mais 
urna vez tentar ma1·ear a honra do gover~ 
nador do Estado. 

Eu me retiro, Sr. presidente, a uma festa 
que houve no dia do anniversario do . ex-go· 
vernador Dr. Ednardo-Ribeil'O, a quem foi 
feita uma manifesta.çã.o de apreço. 

Como Y. Ex. S<tbe, o Dr. Eduardo Ribeiro 
fundou em Manao$ o Instituto Benjamin 
Constant. est11belecimento onde existem não 
menos de 100 alumna5. rnenin~s desampara> 
das que ahi teem olJtido os melhores resul
té\dos. 

Pois. bem: no dia do anni.verõarío do fun-· 
dador desse instituto, a irmã.· superior, dire
ctol'a. do collegio, ~compa.nbada de uma com
wis:,ão rle alumnas. foi ao loc~l oude se rea
Ii:;ava a festa, manitestar o seu reconheci· 
mento pelos grandes e relevantes serviços pre
stados por S. Ex.ilq uell<L corporação, retiran· 
do-se logo para o coUegio,acompa.nl1ada como 
tinha ido,da referida. commissão de alumua.s. 

Entretanto o Sr. barão do Lada-rio 
diss~ que ne~se (cs,im, perderam· algumas 
o que tinh<\m de mais· precioso -a. honra.-
palavras textuaes ! · 

VozEs-E• grave! . . 

0 SR. 0Vll.ll0 ABRANTES - Eu dése- · 
.iaria, mesmo em beneftcio das ca.lumnas. 
que S. Ex. trouxesse para o logar mais 
proprio- a. imprensa.- as prova:s do que .· 
a.tiirmou no seu discu~o. para que pudesse,· 
ter resposta cabal ás o:ffen~ atiradas a. umil 
corporaçã.o de tal natureza. . · 

Esse facto a. que me re:firo,foi propaladoem.' 
Manáos pelo tal Mend(lsa e achou écho ~~- : 
tnbuna do Senado -pelo Sr. Laàario, quejã. ' 
n'io é a. primeira v •!z·que tem a ousadia de.' 
transformar aquella. tribuna em pasquim;':; 
insultando o Esta.<1o do . Amazonas, e agora·::· 
cm~ndendo as pohres .crianças. que se· ii.cbam: :.· 
naqueUe estabecimento; · · . 

Pareée-me que j:~ alguem dissera que. tL 
direito de, esperne:n•, .. to ,~os os moribun•los .... 
otiuha.ru.- Pois bem, o Sr. ba.rão do La· . 
dario póde .espernear a vontade e quantas. 
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.-ezes qub;er, porque a sua vid!l. pnlitiéa 
estã. termioa•1a no Amazonas, e S. Ex:. só 
deve dese.iar um nome que não seja tão mal 
-vWo que aquelle que lhe tetm dado as suas 
descabirlas e intolerantes pala.Vl'a.s. 

concluindo, mando ú. Mesa o seguinte: 
Vem á-Mesa., é lido, apoiado e sem debate 

eneerrã"do o seguinte 

REQíJERil!EN:TO 

Requeiro que, por .intermedio da Mesa da 
C<1rnara, se requisite elo governo a. seguinte 
informação: 

Si recebeu o Ministro do Interior alguma 
iuformac:ão .do Juiz Fei!era.l do Amazonas a. 
respeito de um conflicto, que diz ter lliLViLlo, 
entre o inspector da Alfande,ooa e o governa
dar do Esta.do. 
· S:Lla das sessões, 14 de novembro de 18915-

-0,idío .'lbra:nte$. 

lhando pela suppréssão de comarcas e· muni· 
cipios de Piaub:• 

A (;.)nstituic-ão do E$tado do. Piauhy, nos 
arts. 72, 73, 74, não permitte semelhante 
acto, e, portanto, a assembléa esta'lu:J.l niio 
podia tratar da suppressão dos municípios de 
Paranaguâ, S. João elo Piauhy e COlonia; e 
bem assim o ex-govern::1,dor do Estado não 
podia. sanccionar semelhantes leis. 

Si o ex-governador sanccionou-as foi por
que elle era o principal interes...-.ado na ques
_tlio e quem desejava a suppressão desses mu
nicipiog, principalmente dos municípios de 
s. João do Piauhy e Parana.,"tlá, onde o go
verna.dor do Esta.do '·uão conta. um só a<1epto 
á sua política. 

·Ainda. fez mais o ex-governador do Estado, 
decretou desmembramento de municípios, 
f:tzendo com que o município de Santo Anto
nio de Gelboê, que fie~> no e::dremo sul do 
Estado, fosse ligado ao municipio de Bom
Jesus. o municipio do Corrente ficasse ligado 
3.0 de Philomeno., de sorte que os municipes 
de Philomena para irem a comarca. e muni-

O Sr. Nogueira Paranaguá cipio de Corrente teem de atravessar,em toda 
diz que sómente em cumprimento de um de- o. sua extensíi.o,o município de. Santo Antonio, 
ve1• toma a palavra neste momento para re- isto é, o ex-governador, para mostrar o seu 
sponder ás proposições avançadas nesta ca- perfeito conhecimento ilo Estado, lia-ou um 
mara:peloseucollega.representantedoPiau!1y, municípiú do e-xtremo. oriente, que limita-se 

:,· o Sr. Dr. Joaquim Pi~, em uma das ulti- com o Estado da. Bahia, a um do extremo oc-
. mas sessões desta. Cama:ra: ~.idente, que limita-se com o Estado do Mara-

Não vem propriamente responder a. s .Ex., nhão, deixaodo o município de Santo Antonio 
:porque o seu illustre amigo or. Anisio Abreu, de permeio aos dous acima meucioi:lados. 
de um modo cabal, refutou a toda. a a.rgu- Demonstrada a sem rnão rle ser da sup
menta.ção apresentada. pelo Sr. Dr. Joaquim pressão de comarcas e municipios daquelle 

~·Pires em rel&.ção aos factos oceon-idos no Est;~.do;passa a adduzir ligeiras considerações 
P iauhy. a respeito da politíca do Estado_ 

O ultimo discurso proferido pelo Sr. Dr. ODr. Joaquim Pires disseque uma. fr~ão 
Joaquim. Pit'e~, em relação a estes factos. nii.o apenas do partido federa.l e>t&. hostilisando 0 é mais do que a rej)roduccão do aue disse da d d 
primeira vez que occupou a tribuna, sendo ~~l~~l governa or e o_.ex-governador o Es· 
cabalmente refuta~ o. como já. disse, pelo seu 
illustre amigo St·. Dr. Anisio Abreu. Entre- Essa frncção rep1•ésenta mais de dons terços 
t:Lnto, como fosse o orador o unico represen- do t?leítorado do Estado, e tanto é assim que 
tante do Piaub.y, que se achava presente os velhos representantes dos partidos liberal 
quando o Sr. Dr. Joaq-uim Pires subiu á e conservador. e todo o partido republicano 
tribuna nesta Casa para fazel'· aggressões ao hístorico, sem exclusão de um sô re:publicano 

· partido federal daquelle Estado, julga.·se na antigo, se acham ao nosso lado_ 
. obrigação de vir a esta. tribuna j nstiftc;J.r o o sa. v Ar..Ü .. DA'RE!i-E lá já havia :partido 

• . :procedimento e a corre~o com que os seus republicano~ - · · 
amigos teem procedido em i'elação aos nego- 0 Sa. MoGUEiu , PA~ • ~-.·Gu: -_J:; havt· ~, 
cios DCiiticos daquelle Estado. . · "' AA ........ ,"" A w .. 

Como já disse, ,jul12;a-se no dever de vir tanto que o orador foi eleito deputado pro
. justificar o procedimento de todos elles e de- -vinciaL em l8S9; em 1889. teve uma votação 
monstrar que as accusações levantadas pelo de duze,ntos e muitos •otos pa.ra deputado á 

.Dr .. Anisio de Abreu tiveram toda a ra?~n de Assemblea Geral. 
ser em relação nos acws praticad(Js pelo c:-;- Ja havia. um partido republic;tno perfeita~ 
govern:Uior. mente disci pliu~-do; ho 3" distl'icto, onde·re~ 

. . Tratal'á, em primeiro lagar, d~ demonstr~ side o orador e, bem assim no l" dístrict.o, em··. 
que o Sr. Di:. Joo.quim Pires n.ão teve l'azào, que a politica republicana era chefiada :pelo·· 

·quando avançou a p;:oposição de que o ex- seu illustrado amigo a Dr. Demosthenes Ave
governador procedeu correctamente, tra.ba· lino, n.ctual juiz seccional no Estado. 
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Si o pnrtido republic:mo está. todo ·unido ; J relação <!. administração e a. direcçã,o da. po- · 
si os representantes c1os velhos pa.r-tidos libe-; litica. no Esta<lo. · · 
ral e conservador estã.o, em quasi toda a sua. O partido federal tem procurado no Piauhy 
unanimidade, a.o nosso la.do; ~i todos reuni- sustentar sinif!lesmente os principias que são 
ram-se para, em 1890, fundarem o partido a ·base de toda a democracia. representativa ; 
republlca.no federal, a. que pertence e a. cuja. o respeito á. lei e ás autoridades legaes, para. 
organisação esteve :Presente e foi ·u m do:s isso, a düiwão da. instrucção publica tem. · . . 
principa.es colla.boradores, tendo sido eleito sido o pr·incipal ohjecti-yo não só dos velhos '. · 
presidente da commissão executivo., póde-se republicanos, como do proprio Partido Repu- · 
ajuizar . dos elementos de que esse partido blie>tno Federal. que se a.cba. constituído no 
gosa. naquelle E~tado ; pois bem, Sr. presi- Estado, pois dahi . resultará a liberdade do -
dente, na actua.l re01·gánisaçã.o desse partido, voto e a. fr<•nca manifestac:ão da. vontade po-
não só todos esses elementos, como outros pular, que e o seu intuito. . . 
novos, o. elle se incorporam. os que ass\m procedem teem tambem o· . 

E é este partido que c<:ir..ta. qc1asi a. una.ni- direito de querel' que seja mantida a. base 
midade, ou pelo menos muito mais de dous fundamental da nossa: Constituiçü.o, de que
terços, ou antes:quatro quintos do eleitorado rer que os municípios sejam tão o.utonomos e 
do Estado, que o representante que sustonta independentes entre si. quanto lhes dá direito . 
o governador diz q~e ê uma. pequena fracção: a. constituição .estadual •. e qua.nto os Estados, 

s: Ex. svaue3: pro~sições que s-ão verda- em _geral, .o~~o em rei~o .á. União. , . 
deira.mente ad:mu~a.ve1s. . · · S1 a pos1çao do partido e sempre aefender 

Diz S. Ex •• por exemplo, que tem ganho os pl'incipios da. democraci.a., defender os 
eleiçõe;; em dive:rsos pontos do Esta4.o_. · wreito.s de qu~m quer que seja, não póde de 

Appella para S. Ex. mesmo, pal'a· que, sob modo algum -comar o papel de . aggressor, . 
sua. palavra de honra, venha dizer si, em não só em · relaç.ão aos munio;pios, como 
Perpery, on<ie elle diz que ganhou as elei- tambem em relação ao prcpriogoverno do . 
Ções, tem siquer 10 correligionaJ.'ios. .. Estado. . · · . . 

Perpery e um centro em que. o .aut1go São estas as considert\.ções que tinha ,_., 
partido da opposiç.ã.o era. tão íorte, que fazer, visto que, quanto á defesa produzida. 
nunca. foi possível batel-o. Porém, ultima- pelo seu illustrado amigo o Dr. Pires Fer
mente, na. reorga.nisaç-;tó do Partido Republi- reira, do governador e do ex-governador da
cano Federal, este elemento, chefiado pe!o q"ue1le Estado, essa · defesa veio apenas 
·digno coronel Thomaz Rabello, coUocou-sG ao ·demonstmr que o seu ·mustrado collega. de 
seu lado. · · · . · · · representação advoga. uma causa injusta, o 

E, si nunca. foi possivel vencei-o quando qua faz com que s. Ex. sej;l. sempre infeliz 
era a.dversario, agora, que elle- está todo ao na. sua advocacia, como aconteceu a.qui em 
lado do parti;lo federal, e que esse partiO o uma das sessões passo.das. 
poderá ser vencido ~ . · . 
nii~o~:~~~eser~ ~~oposiç,\o de S. Ex •. . O Sr. Presidente- lf"ao ha-vendo 

Quanto ao modo por l!Ue S.' Ex. proéura mimero para ~e proced~r tis votações das ma
insinuar que o batalhão 35• qual' intervir .o.a. terias indic:~.das no. ordem do dlu, passa.;se ó. · 
deposição do governa.dol'; em noine dos prin- mate!•ia.. em discussão. 
cipios repubüc:mos, affirma· o orador que E' annunciada a discus~ão utiica do pro-
jamais procuraJ;â. o seu partido interv:ir:juoto jeoto n. 125' E, de 1896, Redacção final do · 
a:o 35• batalhão paro, com ou sem o seu a.nxi: projecto n. 125, deste anuo, que orça. .a. 
li o, ser deposto o govet'Ila.dor. . .. · . . Receita. . Geral d3. Republica :para o exercício 

A nobre e ·digna officialiclade daquelle ba.- de 1897. ·· . · 
talhão é toda. republicana e lanientaci . qual;_ 
quer · orientaç-d.o politica. que se af<tSte das 
boa.s.normas r epublicanas, mas, ·absoluta.- ~:o Sr, Presidente...:..Tem a palaua : 
mente não se cogita. de ter questão; e o ora.- o Sr. Serzedello Corrêa; · · · · · 
dor que sempre se manifestou. coritral'io á.s 
deposições de govornad(jres; não poderia. por O Sr. -Serzedello 'Corrê~-Sr. · 
fórma. alg'nma. cooperar, para. que; com o presidente, ã. illustrada. · Cominissão à e Reda,. 
auxilio da força federal; esse facto se desse, ·.·. C<:-?-o rlesta ca.ma.ra. confeccionando a: redaeçiiõ · 

. Por conseguinte;· sfal~(uma. cousa de grave nnal do projectode ·receita. e. attr-ndendo :i.s 
eDste relativamente· a este . a:ssumpto, essa. vll.l'ia.dt-s emendas que foram formuladas eap;· 
aJgrun&,cousa. é .cre.ada. pel:l iniaginaçã.o do· .provadas jlela Camal·a., proeedeu, no meu en7. 
actu:i.l governador ., !l de .s~uscollu.bóradores tendel', com ·_o. maxima. corJ·ecção em rela,
q_ue .-vivem aterrados, não por. ameaça.s .nos- çã.o tíquillo que .foi determinado pelas . di.lfe-. 
sas, mas pelo procedimentQ qu~ tem tido e~ rentes votações·. · · · 
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O S!!.. Rooor.Pno ABREu-Com e~cepçã.o do! No art. 9' ha. um errQ de impressão: tem
art. 30, que nã.u está. de a.ccol'dO com o ~-en- 'I b:J.ncos ou depositas-em vez de-banco de 
eido. deposito . 

o SR.. SERZEDELLO CoRREA- Mas. Sr. pre· · Fi.~almente, no art. 30 h~ um equivoco el_I1 
sidente, a.petã.r· d1sto, 0 projecio enceJ•J•a ma· rela.çao _aos cereaes e_ a vanos generos de al.~
teria.s diversas. por !lUa natureza contplexll.?·\ mtin_taç~o, em qu~ fm determllla~a a reduce:ao 
que foram. -sujeitas nesta Camara a varias de ~O j •· Dua, emendas pa~;;aram neste 
discussões, e, por conseguínte,a >aría: las im·. se~tJd? · uma, do_ Sr .. Rodolp,,o Abreu, a. 
Jll'~sões, de modo que escaparam nattu-sl- pnme,t_ra ;otad~, Jsem;.and~ os ce:eaes, o 
mente erros l1e impressão. pontos Jnlli;mos ~o.ca. ll.a~ .• a b:n~-a, ? touci_nho, o ~eroz~~· 

· ralhos e omiss-:~s que precisam ::;er e~!;, r e- ~~~ fa!l,n ?"'.-~a_ pr,oce~enc1~· :.em I ef~r1r .e 
cídos e sobre os quaes tenho necll:S~idade .t .. ra o.e ptoo.u,çao estrange1ra ou nac10nal. 
de chamar a a.ttenção da Camara. p~•ra que 1 O SR . Rooor.rao ;um;,;u- Eu não podia 
esta vote a lei, na. sua rer1a.cçào fiu:~-1, de 1 referir -me á p:·oducçüo nacional, porque esta. 
aceordo exa.ctl.mente com o espírito do Jll'O· já. est:í. isenta em virtude de uma portaria do 
jecto. e com o espiríto das emendas que fo- Sr. ministro . 
ra.m acceitas pela C3.mara.. o Sa. v.~-\ll.uu:s-Niio ha. ba.calhã.o na· 

~ã.o t.enho,Sr. presi(lente, sinii.o uma preoo- ciçmal. 
eupa.ção : a. de f;<zer com que saia. desta Ca· 
rua.ra uma lei correct"J.. em t odo o seu texto, O Sa. SERZE»ELLO CoRRÊA-O aparte do 
de accordo com 0 vencido. nno eneerrando nobre deputado não vem a proposito, porque 
ao inesmo teillpo disposições antagoaicas, quando me referi ã ]>roducçã.o na.cionalera 
d isposições contl·adictorias. em rela.ção â. emeu~a diJ Sr. Rodol_pho · 

Acredito que a discussão da redacção de Abreu, em qne consigna banha., toucinho, 
ti ma. ld não ~e raz !linã.o Cl)ffi es$a prer>ccup:.t- cereaes e kel'ozene, os qua.es eDstem ·na.. 
ção -a de red.ígil-a de acco;·do com o •encido pt·oducção nacional. . 
e :~.o mesmo tempo ver si entre ns dHierentes Ma.s, como dizia, a emenda do nobre depu- · 
emendas appro>'ndas não hr• disposiçõe3 con· tado por Mma.s nã.o especificava a natureza 
tra.dictorias, nii,o ha. disposições que se annu!- da pt·oceflencia para os· cereaes, kerozene. 

· lem. E' depois disto que a re:l:·,-:,.;ão r,.atão coucir..ho, etc; entl"lltanto, no projecto foi 
pMe se1• feita con;euientemente, depnis de incluida., como si !llsse de proce'ltmcia. nacio· 
uma. vota-cão da Camara approvando essa. nal, devido ao facto da emenda. do Sr. JoSé 
reda.cçio com a5 modifica ções que se julgo1J :-.l:n·iano, que encerrava. com exce_pçiio do 
nec-·ssatio fazer como correcç-ão a. esaa mesma baca.tllào, todos os differente~ geueros de 
reàaccão. a.liment.Bção a que se rereriu o nobre deputado 

Assim, Sr. presidente, no art. s• § 1• dest<~. pot• Minas, m=l.S deelar-J.ndo que eram de 
i'eda.~.í.o onde SG diz: procedencia. nacional. 

§ 1.• S;í.o :prohibidas as líquitiações por •1if" De modo que. Sl.'. presidente, e preciso 
ferenc:a. de trrulS,.'I.cçà.o sob~e roof:d:.t. met.").ilíca fu.zer uma altel'3.Ção e eu propoullo que. no 
e ca.mbiaes que não se l'e<>lisem entre \la.noos at·&. 30, supprima~se do texto do projecto
e commerciantes importa.dores. cereaes, banlla, toucinho, kerozene _e baca· 

Accreseente-se depois de tra.nsacç.iio - a. lh~o, e ~ccrescente-se no fina l do artigo-
prazo. os cer ea,es, banha e toucinho importados do 

E' este o espirito da emend3- •lo Sr. Alcindo estraugeit'o. 
Guanabll.ra., que fbi vot;l.thi. e a.cceita pola O Sa. RoooLPrro .ABREU-Si nós conser-
Cama.ra. , vamos 118- emenda a declaração de producto 

Incontestavelmente u~o seka.ta de Hqui· nacionu.l , o que acontece e que fica obrigado 
daQães por dí!Iercncas dM operações á. vista; a 50 •f .. , mais do que o frete a-ntigo. 
ê preciso eselat•ecer estE ponto~ at.!Cresceutar o Sa. SERZEDELLO Coan.f:A.-A. emenda do 

· pois as palavras-a. prazo. Sr. José :Marlan9 é a seguinte : 
No mesmo art. s•, ne~te mesmo§ 1•, onde « Art. so. Terão a diminuição de 50 •;. nos 

·. . . se lê: as notas de liquidações feit.M sujei ~s ao trotes das estradas de ferro da União o. ca.fé 
sello proporcional. na fórma dà lei :vigE\nte, em grão ou moido, o matte, a canna, o as-

, :. e preciso accrescentar: independente d•; SC!llo sucar, o .aJcool ou aguardente, o ga.do em pé 
. do § 4"- sem o q_ue $e podia suppor estas li· ou a.batid.o, ~ carne de xarque 011 secca., o 

· · · ... quirlac;ões suj eHas apenas ao :reuo prop;Jrcio- leite, os ov(Js, as hortaliças e legumes; . a 
n al e~isentas do sello tle l /20 "f.; que devem fa.rinhà. de trigo e de mandioca, c; S cerea.es, 

' -· i_>agar as diifereutes- operJ.ções cambia.es. · banha, ioueinllo, bac.tlhâo, kerozene, a. mf<.n-' >- Como vê V. Ele., sã.o emendas de simples teiga, os queijos e o sa.l que forem de pro-
.. ·.: .· . redaéçã.o. ducçio na.eiOnaJ. » 
:'· ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:30+ Pág ina 8 de 15 

SESSÃO EM 14 DE ~OVEMBRO DE 1896 321 

A redacção accrescentcu á emenda dó no
bre ·deputado por Minas, sobre cereaes~ a 
banha, o tou[:inho, etc., de q11a.Jquer proce· 
dencia. . 

O que peço é .justamente o seguinte; sup
prima.-se do logar em que se acham- os ce
reaeil, a lmnha, o b'tca!háo, o toucinho e o 
kerozene, que razem objccto da emenda do 
no bredeputa.do por Minas, a q ne se--accrescen te 
no tlnal: e mais os cereaes a. banha, o touci
nho e kel'O<~ene, mesmo importados do es
trangeiro. 

Vê V. Ex . que assim ftca.rá de· accord o 
oom o que está vencido, ou antes, de a.ccordo 
com a prDpria. opinião da Camal'a. 

Tenho ainda. maisa.Jgum3.S duvida.s a for· 
mular à. l'edacção da. l'eceita. e vou fa.zel·o 
com o intuito de saber tamoom a. minba 
responsabilidade, embora acate com o maior 
respeito as decisões desta Camara.. 

Refiro-me, Sr. presidente, a. o art. 1 ,, do 
:projecto. Esse artigo enC(lrra., em vir~ude ue 
votação de varias · emen1las, algumas disposi· 
ções que me p1recem contradicto1'ias e a.nta
gon1cas, e haveria toda. conveniencia. em que 
a Cam.a1'3. em sua red.acção corrigisse esses 
inconvenientes. 

Assim um deUes e o seguinte: a pag. 2, 
na 2• columna. tem. : . 

«Dos alc:a.loides e seus sae.s.o.ssuc:a.r de leiro, 
arseniatos. bromuretos, digita.lina, ioduretos, 
iodD, iorloformío, so.es de quittino, etc., etc., 
que terão a. redueclío de 50 "} •• » 

Por conseguinte, para todos esses prodtl
ctos. pa.ra toda5 essas drogas, esta:belece a 
l'ed.UC~:.ão de 50 "/• sobre as taxas em vigor. 

classe 11 da tarifa-o seguinte no final 
ta.mbsm: 

«Dos alcaloides ~ seus saes,assucu.r de leite, 
arseniatos, a.ça.fr~o do Oriente, bismutho e 
seus saes, bromuretos, calomelancs, cb.loru.
reto mercurico (sr:blimado corrosivo), ehloro
formio, digitalina, etheres, extm!!tos seccos, 
ergotin<L, iodo, icduretos, iodol, iodoformio, 
ki1thyol, kermes mineraL lactopho~:phato de 
eal, :pepsina., ps.ucreatina., quinina e todos 
OHeU8 saes (inclu3ive a sutuçã.o d.e Erba.) e a 
vaselina, que todos terão a reducção de 50 'i<> . 
sobre as taxas em vigor.» 
· Assim o governo saberâ que todos os ·da . 

cla.s·se 11 pa.s·am 25 % e os mencionados na 
emenda. do Sr. Dr . Bricio é que terüo a. re-
ducção de 50 •;.. · .. ·. . 

Ou.tro ponto, Sr. presidente, que talvez:; 
nao f;eja sómente de red:<cção, · e para o qual· · 
cbamo aattenção tla.Camal'a, com o intuito de 
mostr:l.r aq1lillo que penso e Slloivar a minha 
res:ponsa.oilidade de relator deste orçamento, 
e o seguinte. Diz •) pr-ojecto aínda no an. 1°:. 

«Dos vinhos me.dicinaes,xaropcs medidnaes, · 
elixires e licores medicinaes e quaesquer 
soluções medicin&es, que :pa.gsrão 3$ por' ,; 
kilo.,. · -

Claro està que nesta parte se mnnda paga:r. 
pelas di trerentes soluções medrcinaois .3$. A ou
tra. pa.rte da emenda, mais abaixo, dh o se-
guinte: • 

« Dos a.lcaloides. etc. , e saes de quirii.no 
que terão a. l'e<lue<;iio dê 50 •to.» 

O!.'a., Sl'. :Pl'llSidente, o chlo<·ureto de quinino 
e -uma solnç:ão rne-jicina.l. Nestas condições 
pag. 3$; mas, como é um salde qU:ínino,.tem 
a.reducção de 50 °/ .... Paga duas taxas. Qual 
é a. que o Governo deve manda.J.• cobra. r ? De 

Mo.is adeaute tem : modo qu& eu proponho que se sup-prima. esta. 
..:De todos os productos da. classe 11 da ta- pa.1•te. 

rira,que pagam aetua.lmente a razão de 48 ''/., Finalmente, tenho uma 1lltima absei'V;<ção. 
et•ja ra.ziio e taxa col'respondente ficam re- QUe nã.o sei si estava no espírito do nobre 
duz:ídns a. 25 •; •• conservando-se, porém, os deputn.•3o, mas el!e. melhor do que eu, po;.. 
actua".s valores o!ficia.es, exceptunndo·se der-ci dizer qua.l o espirito da ~ma emenda. ; 
desta reducção o do n.l76, agua ingle2a.q ue, s. Ex. da uma taxa para. as pastiLhas com
sendo um elixir, p:~.gara .a. taxa dos elixires; p~:imida.s. Ora, todos sabem que grande nu· · 
os do n. 242, espíritos ·ou a.tcoolatos mediei- mero dellas sã.o de s:~.es de quinina. Isto quer 
nMs, e o de n. 254, glycerina, que conti· dizer. pois, que os saes de quinina, ·quando 
nuarão a pagar o m~mo que P<'ga.m actulll· vierem sob a fÓJ'ma de pastilhas, -teem uma. 
mente.» · tax:l. e sob outr-o:\ forma. ieem outra. mais ele- · 

.,, J', h did va.da.. . 
Neste art. 11 es,;;.ocom.Pre en os os pro· Ora, o nobre deputado, medioo distiucto,, 

duetos acima. sabe perfeitamente que não e sob a fõrma. de 
Ora se llla.nda. fazer a :redu&ão a. W:/•j,, pastilba o melhor modo e IJrqcesso, pl\ra. 

ora. se manda fazer a reducção de 50 •f.,, de importar saes · de ·quinina •. porque isso se 
modo.-que, si o. Senado não tiver tem}}{) d~ pl'esta a. grande numero de falsifieaç.õcs; o 
emendar a lei, o governo ver-se·l\11, emb,n·a~ sulphato e o chlorrdra:tode quinino. quando. 
~o.>tdn para saher- qtml o direito qne d.•ve cG~ sii.u importad_os so:·, a. sua PSjJeúil! chin:iN ;.e
Lr.,.r par· e· ~f'- · l:tler·emes p!'<)ductos. Dah! :tinida e ~eu est:l.lÍ·) p~oprk•, sfw-de r,,.-:; re.~o
a ItP.oe;;~i•LW,, ~~e u.ata -emenrla maudando a.c- j. nuedmento; c• seu estado cry~taliuo p!.l.~·;o~cte 
crascionila.t, c·mie s~ lê,-todos os :ptoducõos da immediata.mente, a. um pharma.ceutiw, ou 

Canu.rll. V, Vll · . · ' ·_+, · 
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mesmo a algum leigo, que tem alguma pra- productos importa.dos com porcentagens altas, 
tica.:>aber si se trata ou não do verdadeiro sul- quando. a verdade e que não o fazemos, pois 
pbto de quiniiio; ao passo que,-" quando vem que a. razão é falsa. 
sob :1 fórma de pastilhas camLJrimidas, torna.- O nobre d~puta.do pela Capital Feceral, 
se muito diffi~li reoonbeCler s1 essas pastilhas quando lormulou a sua emenda., procurou . 
são de puro sa.l de quinino. Mas dizia eu que sensatamente obedecer a estas considerações 
:para a> pastilhas comprimidas S. Ex. tem que acabo de indicar-fazendo a reduc(:.ão na 
uma taxa; si asses saes vierém em capsulas. razão. o mesmo fez á taxa, couserYa.ndc o 
S. · Ex:- te:u outr•~ ro.xa; si, porem, estes valor· officia.L . . . 
saes vierem €'tn seu estado chimico natural, Tenho por ultimo de offerecer ã. considel'a.
teul outra--qual a .que vigora 1 1\inda. mais, çlio da. Camara um<J. outra emenda. Faç.c-o 
sob ~ íórma. especial de pastilh:J.s oucapsulas. sem ter mesmo a. certeza de q_ue V. Ex. possa. 
o nobre deputado da-lhes uma taxa. muito àcceital-a.. sem ter mesmo a certeza de que 
mais elevada do que para esses m~mos isto p0ss:1 ser _regular, mas em todo o ·caso é 
~aes quando vem como droga.. eomoelementos minha preoceupação não deixar sahir desta 
pa.ra. os nos::os Iaboratoríos. Não podendo Casn, :pelo menos, com a minha responsabili
ser este o intuito .do nobre deputado. isto ê, de de relator e sem o meu proteste, u ma dis
fazer com. que os :princípios activos, meclic-.1- posição que, como est.~ redigida, e :J.bsurda e 
mentosos, as drogas com que manipulam os inexequivel. Retiro-me, Sr. presidente, ao 
preparados e as receitas nos nos.."'S Jabo1·a- art. 2.• 

·r.orios e nas nossas pharmaeias, que. servem Chamo a a.tten~.ão da. camara para este as-
para os· reí!eituat•los dos medicos, venham sunipto. Esta emenda tem a. ma.xi.;na. impor- . 
a paga~ muito mais caro do qu~ pagam tancia. ; esta emerid:o foi discutida. no seio dt'l 
os :preparados dest:Ls drogas, · vmdos cio Commissâo de Orcamento ; so:ID'eu pondera
estrangeiro. sem que se conheça bem a. ~-Ões da.pa.rte do Poder Execuiivo. 
origem e a na.turez:~. desses preptl.mdos, O Sr. ministro fla fazenda, si a não solicitou . 

·: acredito . que, não podendo ser esta. a :pre~ formalmente, a julgou imprescindível, o ne· 
i:lcCupação de nobre deputado e me p1•e-ra-, cessaria a~ plano financeiro que tem de e:t
Jecendo do facto de que, pa.ra. esses di:!Ierentes cutar. 
·sa.es de quinino, lu~ vó.rla.s ta:xas, si em pas- 01'3. .. si a disposição ni.io sabir desta. C:l..~ 
tilh«s, e uma taxa, si em capsula õ· outra e em convenientemente redigida, em coodiçües de 
vidro é outra.. sem ~aber-se como fazer e en· poder ser exequ!vel ; si o Senado não puder 
tender, . yropcnho uma emenda. de reda.cçiio pela falta. de- tempo sanar o inconveniente 
man•lando supprimir e.sto. parte: desta disposição, si ror obt•igado pela o:x:igui-

« Das pastilhas comprimidas, que pa.ga1~:io dad~ de tempo a votar o orçam~nto t~l como 
30$ por ki.lo, tendo ll3 demais pa.stilha.s e as sahtu da. Cama1~, a ~nseque~cta; sera. quo o 
pastas peitora~s ou medicinacs ·<~. .reducçiTo que o g~verno J~lga unprescm<hvel a seus 
de 50 •;. sobre as taxas actu:.:.lmente 'em planos nao -poderu. executar,~orque, ~sseguro 
-vigor.» {fJCt C!pCt,·te..-.) . a c.~mara., Cl pt•ofunda.mente 1nexequtvet essa. 

Estou cumpt•indo o meu dever_ O meu in- emenda . 
. tuito ê salvar a minha. responsabilidade como A emenda. ao art. 2• é a Eeguinte: 

relator c1a receita.. ~ii.D t enho a preoccupaçüo 
de impor a. minha opinião. m.ts_mepermittirão «10. A cobrar em moeda. de ouro pelo va-
a libêro. ade de dizer aquillo que penso. lor legal 40 •;. dos direitos de importação, 

fa.zendo rerlucçã.o correspondente nas taxas 
O SR. LUiz AuoLPHO dá uma.parte. da tarifa em vigor.~ . 

• O Sn.. SEnZEDEr.w Corta:io.:,\-0" nobre depu- Digo que. quando o cambio estiver ab:~.ixo de 
tado desvia-me do assumpto .. Deve ser are- 11 e é o ca.so ua. nossa. situação, nós nü.o sa
ducção a. 25 •;,. bermos mesmo si teremos essa. situação por 

o nobre deput.'l.do sabe que, si bem que dis- algum tempo, esta. disposieão não pôde ser . 
tinctos entre si. a razão, o va.lor official e a. executada. ·porq_ue foipreoccu.pação do Go"l'er
taxa. em uma tarifu. bem organisada. guardam no. d:~. Commissiio dp Orç.a.mento e da C;~.ma.ra, 

· . certa. relação. · votando-a, não a.ugmentar impostos na im
. Qumido se :tltera. a ra.zão conserva.'ndo o portaçio e ~:ra. isto aceresoontou-Iazendo 
·-valor official, •i preciso :~ltera.r a taxu. so!J a. redu«çilo . correspondente nas ta.xas da 
pana de a 1Jsurd•>- De que serve termos a t•azão j tarita em vigor. :. · · · . · · 
de 50, 60 ou íO •· ; .. quando de :fu.cto só cobra.- • A~sim,a.. c;J.mbio abaixo de .11 essa reducção 
mos 10, "12 ou [5 "/o 1 . . . . . . . . não pód<~ ser feita. 

N'ão -põrla ser eom·eníente" principalmente Figuremos um despacho de 10$, sup-
. a um paiz como o nosso, pa.iz novo. fornecer ponha.-se um genero que veiu do estrangeiro 
ama razão· falsa com que o estrangeiropo- e o negociante tenha de pagar pela tarifa. . 
· derá argumentar, dizendo que taxamos os actua.lmente em vigor 10$000. . . · 
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o espmto da. emanda é que desses 10$ _Com_o estâ ê que é ínexequivel, é absul'do,; .~\! 
40 •!a fossem pa-gos em ouro. no,o pode ser executada., não será executada. :.•.=· 

· Esta foi a· preoccu:pação; e tanto que se .. E' o que linha a dizer. · · · ... :~ -: 
·.acerescentou-pelo -valor legal, fa;;,e»do;se a .Yeem á Mesa, são lídas e apoiadas. as . se.:'.~: ..... ; 
reducção 11u tarifa. em ~igo?·. · · · te 

Ora, 40 •;o de 10$ são· 4$, que devem ser gum 5 · .::: 
pagos em ouro pelo valor legar. Valor legai · '.>·1 
quer dizer; libras 8$889; quer · dizer: valor E~IEND.-I.S .. · •: :,~ 
par 4$ ouro... · . .-:;. 

o· SR. Lmz J)ETSI-A emenda. e da com~ Ao al't. s•, no§ 1•, de:pois da.· palavra ·....;.·:'} 
missão verificando a. emenda de um deputado. tra.osacções - accrescente-se - a. pl'320 .-· . ,-_. .. _, 

o Sa.SERZEDELLO CoRtiA;_Perfeita.mente, No mesmo par3.grapho onde se diz- a.S-~·: 
mas a. commissão conservou a. reda.cção da notas de liqu.ida.çã.o ficam sujeitas ao -séllo ,., 

. emenda do nobre deputado,_ :porque esta. ·pi'Oporcional - accrescente-se-iodependente· .. _:, 
emenda foi copiada de uma lei do 'regimeu do sello do § 4•. · . . 
passado. Mas não se attendeu a este fa.eto: ~ . No ll:l't. 90, onde se lê- bil.nços ou depo·-~ 
qne lá. se applicava sensatamenteaHl(\/.e aqm st_tos. iliga.,se- Bancos de Dep.6s1tos. ·- , _. ::_;: 
a 4f:rf., sem. a.ttender ao cambio que · temos. · No art. · 30, mpprima.~se cereaes, banha;-'.· 

· o nobre dépatado me interrompeu -quanno toucinho baca.lháo e kero:iene eaccrescente-se:.-~ 
eU: fazia o raciocinio sobre um ponto delicado·. ao :final do artigo e mais os cereaes, banbá;:~ 

MM -10•;. ao C..'l.mbio de 9 são 12$; ora, 12$ toucinho;bacalhá.o e kerozeile, mesmoquaildo::. 
já é mais que 10$. Como f~zer a reducção si importados do estr&ngeiro. .·· · · ':-.:;'.~ 
os 40''/• importam em ma1s do que o des:pa- Sá.la. daá sessões, 14 de novembro de 13. 9 __ 6; :_:_·.~-
cbo total~ E' ,absolutamente impo~i:vel · s~~ --:. serzeàe!Zo Cor1·éa. · 
melbante Cacto... . ; . . •: - ·~· 

QuererdiZel",OOmOja me disserom; que os Supprima-se no n. 1 do art. i• desde·:··as:':: 
. 40"/o devem ser pagos ao cambio do dia é um J)ala~a.s;_dos a~caloides e seus saes, àss1icar:{; 
· ab5utdo. · ·. · de Ie1te, etc.· ate-, e a vaselina,. que ·todos".' 
·· Para. serem pagos a. cMnbio do 'dia.,. pa.ra. terão a. reducção de 50 "/. sobre · a.s ta4as em ·:· 
serem con:Ver~idos os :4$ em ouro, não se pre· vil<Ol' • · · .-:, 
clsCI. faller a. red.ucçito na. taxa · dl\ tarifa. ! ! Redija-se assim o período wguinte- de ·: 

b Sn., Lurz DETSI-Sí a absurdo é dà Com· todos 05 prorluctos da_ classe_ 11 da tarifa que· j 
xnissi\o de Orçamento. pa.g_gu actualmcnte a razao de 48 •/ .. ;-c:oja: ·~' 

ruat> e ta~a corr&"llOlldente fica.m reduzidas .'; 
O SR. SER.ZEDEJ.r.o CORRÊA....,.. Não estou li- a. 25 •j.; conserva.ndo-se, porém. ·os aetun.es··~ 

quiàando de quem e a reSponsabilidade. valores ofliciaes, exceptuando-se o ele li. · J;a,~·-, 
O Sa. Lmz DE'l'Sl-V. Ex. estã. salvando agua. ingle?.a, que sendo um elixir . pa.garà a.~~-: 

a. sua responsabilidade, quero SJ.lw.r tambem taxa dos elixires; exceptuando-se os de n.242,:,: 
a. minha.. . . . . . . espíritos ou alcooli-.tos medicinaes e o"'de.·: 
. O" Sn.. SEazEI>ELÚ> Col\n.ÊA~Pois bem, não n . 254, gl'ycerina, que continu:u-ão a, pagar o~.: 
tenho a; pl•eoccupação ·pessoal, tenho a pre- mesmo que pa.,nam .actualmente e exceptuao-.::. 
oceu11ação de fazer cóm que uma d~spr>Sição do·se os alcaloides e seus saes, a:s8ucar de:;. 
absurda. seja supprimida.. · leit~, arseniatos, açafrão do Oriente; llnP .:, 

· p a.· ~ . mento e seus saes, bromuretos,. c&loxnelan(is:;-~ 
O S'll. VERGNE DE ABREu- 0 ta..a.zerma!S chlorureto mercurico (su])limado corrosivo)ti 

resumidamente· . cbloroformio, digita.li.na, Btheres, .extroctos· i 
o SR.. SERZEDEJJLO CcmttiiA:._CÕmo mais re- seccos, ergotina., iodo, ioduretos, iodol e iodo~ ~j 

. sumidamente, si os nobres deputados me in- formio, ichthyol. kerxnes .. mineral, .·. ·.• lacfu,:.~·; 
terrompem a cada momento~ o assumpto e phospllato de cal, pepsina; pa.ncreatina, 'qni:.fi 
grave, precisn ser discutido. · · nino e torlos os seus ~aes (inclusi-ve a sol!lção.~: 

Proponho, como emenda.de red.a.cção, par~> de · Erba) e .a. . varehna, ·que todos t.erao ;-a; ~ 
:- que . a emenda te!lha sentido. e r~':_ele um redilcção de. 50_ •f. so1rre as to.:itas em :vigor::~ 
.. pensamento exeqUIVel, UJill!.c.dlspgstçaO. a.cer~ •. S3.1a das sessões, 14 de novembro de Ú!96~3;: 

tada. e ao mesmo tempo· foru.eca. a.o go'\'erno · s d l'· "· ~ · · · ·· • · , 
todo> os recursos de que eUe c..wece,.' porque. ·:-::- er::;e e w vorrea. -:.:,:::. A: 
-V~ Ex.- sa.be que 40 "/• oobre os direitos de · ·. . · · . ·. . >;:-: .·::·~ 
importaç-.â.o são, a.o cambio ao p:~or , 11 milhões · ·· -O Sr~ Pre·siden-te-:Não poS$o· suli"~ 
sterlillc~ . e .o governo .não ·precisa :<).e tão metter a .apoia.mento por ~er - contr!lfià' ao; 

·, ~ra.nde sõinma; pois qu:J:ndó_:sólícitou a. ·me- Regimento· a. se.,auirite emenda do .Sr • . Ser~" 
· dida; S<>licitou·-a com o intuito de ter r,ecursos ~~ello ·COrrêa.: . ·· · · ·· ~- .. · ·. 
para o serviço da divi~;qu~ e-p. vez de 40 ~/. :: Ao n. -W, at•t. 2<>-0ride'SC le-'0 ~;.~iga-~ 
diga~se20 °/., o que da5_-m.illwes e ta.n~: , ,se-:')J)_ ~/0• . • . ~ • _ . . . • • -~~-:':--~:"/ 
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A~--3.)4 . ANNAES DA OAMAlU . . 

~f.; _·-~ . . . . . . ' . -~.-----....,....------
·~· ·-, ~- . . . . . . 

'Jt;:C -Aout•r.. l " ::_ Silpp!' i !r,;>s~u1o~ vinilos me- · :\: comoiissão, poi·ém~ em vez de accaita.r 
f:~;dicin:t?", etc., ·até actualw.ellte em vigor.· est .... emenda., propoz a l:'eguinte, que foi a.p-
;.:-· · Das pa.stilhas comvrimidas, etc . , a.té provada: . . · .. · . 
0i.' &étuo.lmente. .. . .· • · . «E' prohibida a entrada de mercadorias, 
~-\ ::.sa.I!l. das ~õé:s, 'i·Ule·uovembro de 18~-1).- . quando se.ve;:itique que o seu consumo não é 
§( fcrzede tl.:> Corr€a . · · · · · permittido ilo.paiz de origem.:& · · 
·- - Foram, pois, retir\)odas a.s PalaVras- de 
r::i:> h SI.~· 8rido :~ilho-Sr. presi.- quatguer modo '""'• palavras que !lguram ainda 
?2Allnte, ·pedi a pala:vra pP.~·a _~;m primeiro l••gar na redacção. h.oje apresentada. . . · 
;c;f.oppôr-me_ ~ e;:ta . emenàa que R-ca.ba. de a;>re- . O Sn. SERZED2LLo CORRÊA. - Isto não e 
{!~!_s"e_utro.·.- o men nabre <> di.Sti.llc~o colleg;J., o exu.c:ta.mente verdadeiro. V. Ex. tem razão 
);'<Sr. - Sel"tedello Col.·rêa, ill~trado l'ela:to,• do rt to · · ,,;;_:.'.·_.o_.~a.m_ . e. nto da Re~eit.a. emenda no. "qno.l elle em :po. e, qua.n iÍ.S pala.Vl'3.S. çle gualqt~er w..r,fo. a. emenda tinha ta.m~in. a . palavra 
p;,pretende ·. fazer moàifico.~ões com· relaçiLl ao -;1·ancamcnte. . · 
~;: · qne jà. foi ·vencido pêl<J. Ca.mo.ru. •. 
l'/'.:·· Uma -vez, porem, . quo v. Ex. ueclal'OU que o SR: BRICIO Fn,uo~Em todo o l'aso,. o ~que 
~)não aoceita.va es~ emenda, en nada mais pens9 e que deve ücur exacta.mente a sub
~(:~tenho a dizer, r~ peitando roni to a.s opiLiões emenda a.pprova.da. sem o accrescimo de piüa
,-,;-;·.,de S. Ex:; · em: contrario ·;\quiUo que cu sus- vras que po<:ie!IJ. alterar o resultado~ -
;s1;tentei. e -fói ~ approva.do pela ca.mara, -pOr A outra rect~i:lcação, que tenho a f azer; visa; 
~,-grande :naiOrla. . , . . o Instituto Vaccinieo do Districto Fede!"~l. que 
~.;.:,:-__ ··,_. L_inli_·ta._·_ r-m_e-b.e_i, r;oi~, u. apresentar uma .oro- figura com a denominação de· Instituto Vacci• 
f.!~ . - - nico (\0 ruo de Janeiro. . . . . . 
,:;~:_pos~ v lSttn_a._ o a.he.ra;;oes G.tt t•eda.cç;.1o. · . 
""' . Yem á. Mesa, é lid. a. e apoiada a se"'"lnt_e 
~;":·.,-Proponho-me a C<~.zer algumas moditictçõt!S o~ 
~;.~com ·relação a. cGlendas minhas, m!iS, mo
!i:\:l~difi.C<lções -.simple.~mente . Je redacçã.o, porque 
~:·me·ptn•ece ·que 1sto esta de aceordo eom a 

: Emenda 

~--- ·d t'b ~ v E , d t No·n . r dó art. 1•-em vez de:-d6s .,.;:...._· 
~;:i e 1 eraç"o que . · x •• vmou e, nes e mo~ b d ~ 
~~~·;m~ilto, \!Ó serem i'eim.s mouificaçõ<:s na.quillo ões me icinaes que tet•iam a reducção de 
~·( .- ·q ue estive1· redigido de tiiod.o coutt-a.l'io ao 50 •;. sobre as -taxas em. vigor-di{:.'ll.·Se-dos 
1':;;-:;:.clue fot vencido, ou desde que aquillo que fo i sabões medicinaes que·terãó .a reducção de 
~}yencido-nã.o esteja perfeitamente escl11.reddn. 50/o sabre as ta.l:aS em -vigor. · 
;:;;;:·:na rel.lacçã.o, coufvt·me ma.nd~t o Regimento. Seja redigido as5lm o a.t•t . 22:-é prollibid'a. 
~--~ •. De ac:CÇ~tdo com isto, Sr . presidente, chamo a f.:ntr3.d<J. d3.s mercadorias quando se verifi
"--ii':a :\ttençao de y. Ex. ps.ra nma parte da mi- que que o _seu con$Ulllo não é permittido no 
~-:~nha .emenda, sobre medi·.:a.ment<>s, na qual ha. pa.!z d~ ortgem.· · · · . 
~1::~ .. ~ ereo que, segundo creio, e de revisão. No al't. 27 .:no n. 25, em vez õe:-lnstituto 
fii~~~ Como_ este et·ro a.lte!'3. o p<msa.mcnt.) da Y~ccioico d? l~o de Ja.ueíro:"'7"diga·sc -In
~~.emenda, peço n. V. Ex. permis:iãO para f..,zer stttuto Vaccmtco do DiStricto ·Federal.· 
~?-:-.a:dévide. correcção. · Sala das sessões, 14 de novembro de 1896.-
~~::. :njz o projecto que vui:nos voia.r: Bricio Fitho. · ·: . 
fii./'-· ··. «'Dos sabões meliic:inaes que teriam are- . · . . · 
~:i:ducÇD.o de 50 •j; sobre as tuas em vigo1·.;. . O S1•_. E;lJDilio DJum ··diz que nill 
~~-: ... Entreia.nto o que foi a.pprovado e o que eu i!Uem ma.1s_~o que o ora~or. ac~ta as decisões 
~.-~·;.-propuz foi o .sego. inte: · .· 1 tia. Mesa,_ Ja. pelo ·patl'totlsmo com que o 
~;~;'='~ ·· · ·. · . b- ·. · ·,.· . . . - Sr._ pr~s1den~ tem dirigido os trabalhos 

~
.,_, . . <t~os ,~a. oes . medt.ma.es que ter~o a re-jle"'tslabvos eJâ pelos esforços ·h · · · 
f!-4!1CÇ~ de 50 "/• sobre as r.a.x.a.s em VIgor.~· . te'm. feito a's vézes pa.ra, ma.nte'r erold?S que 

-~-: ' · Alem desta., ~a. otura emenda. para a. <[Ual rli~cussoes em um~ a.lturà d'.,.na :.181 ·.7]~ 
~-:chamo ~ a.ttença.o G.e,V. E1:. . . • ; .. _ · ma-va. ! Ulpoiados.J . . lg. < es a-_ 
·'·:,; .?· pro,JeCto a,~~eseü ,~d~ pa.:"' a. 3 d.scu:;s_ao Tambem ningriem ma.is do ·que 6 orador 

-;.\ }zia, no a~t._ 2SI, o segut_me · . _ . a~t~ as _deliberações desta Ca.múa. com,rela~ 
·~~ .« E! prohtbtda a. entra.ua. das mel'Cil.doua.s, ça.o é\5, dtversas emendas · e medidas suhmet-
7-: qua.ndo se ~eri~que de q_ualquermodo que o tidâs ao seu criteriow ~tudo. · · · · : -· 
".;ll(ll!-: cons~o nao é lra.ncamente permitticio no Eutreta.n.to, . a. ~nt~~mlna.ve~ questã.o do 

.·· .y_:pa.!Z· de ·or1g~m.» · · . _ keroseQe e a fo_ri!la. por que se acha redi,.ida 
~~Si: Ap~~e~~1á,~~ara. o. seg_W.nte emend;;.; ~-emenda oJier~c.id!L _sob~e ilssa, ínéSm.a -qÜés-
~h ,: .. · «" Nao e permttttda. a. entra.da. · w . merCI1do- tã.o tra-zem o orador a tP.buna., · 
l~< :·~ias, ~ua;ndo se ·y~rifique. que o seu consuQlO q Sa_. P.AR,U,'llos MoN'l'_ENEGRO_:;_A reducçã.o · 
~~~~ .:e pr~mbido no pa.12. d.e ortgem.:r> · esta fe1ta. de accordo oom o vencido. 
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SESSIO EM 14 .DE · NO.VEMBR.Ó ilE: 1~6 .. $25'~ 

· -:.:;. 
- .. ~- . ,:"'~ 

. . O SR. Emuo BLUM demonstrará o con- O !ih~; Pres~dénre- A Mesa.: n&ii':~ 
trnrio.. . .. · · . . . . pód.a acceitar .a. emenda o1l.'erecidà. ·.· P,elo~ 

Pelo ~J,rt. 130 do Regimento, .desde o mo· Sr. Emilio Blum, por ser contra.riit · &o. Regi~::: 
mento que forem encontradas· lncoherencias mer:to ; ella importaria em uma. reconsidet:a~~:. 
contradições ou absurdos na redacção de um ção da vota~-ã.o. .·.· .. · . ·.~; 
projecto, haverá loga.r pa;ra. uma nova dis· Tem a. IJaiavra o Sr.Paranh.os.Monténegro~ 
cussão. . . . . · . . ·>" ;'t 
· Em curtos tr:tços o orador farà o historico o Sr. P~ranhos Hontenegr:~;; 

da. questão. Teve occasiã.o de apresentar uma diz · que o Sr. presidente poupou-lhe: gránde ~; 
emenda sobre o kerosen~. emenda qne redu: tra.Lalho, n~o ac~itando a.lgumas.e~endas,~ 
zia a taxa. a 100 rêis, gosa.ndo .essa taxa· rlo que foram a.;presenta.d.as. emendas que •. a~; 
abatimento. d,e. 30 •; •• que já constava. do pro7adas,. iriam contrari~ra.quillo que tin~~; 
I>tojecw. · . . . . · · passado nesta casa. (Apotados.) . ~ · -:.:)-_; 

·A Camara. acceitou a emenda em 2• dis- A Ca.mara. sabe,. perfeitamente que a Com"'<· 
cussã.o e, na ·terceira, o illustie .. colleg_a. ·Sr. mis:;ão de Reda.cçã.o nãô póde absolu'tAmenie.~ 
COéllio Cintra apresentou á. Mesa. um~ eménda. afastar-sé da sua missã.9; ella: esforcon·Se"J 
elevando a taxa novamente a 140 reis, sem- tanto quan to · possível pat-a redigir aquil!Q.~ 

· pre com ·os 30 •; , de reducçã.o. A Ca.man que tinha passado 11as ê.iv~ : discussões~ 
rejeitou essa emenda., contra. o parecer da desta. · casa; e, por conseguinte; não podi_a:~ 
commissão,'que a. acceit:J.va por estar o l.:ero- a.dmittir as pretenções qn_e .hoje aqui se· !l.l)l'~; 

.. sene incluido ·no .nume't'Õ · da.S ma terias· que ·~nta.ra.m l . · :.. . ·· . · · · · · .- · · · .. ·i'<. 
deviam gooar dos 30 "lo de reducção. . · · A,::erca. porém •. df' uma. enien~a ~presen~~ 
. Por· conseguinte. iste confirma que o kero-. t<ld{• pelo nobre relator da~Comm1ssao de Or~~ 
sane gosav;.. do abatimento de 30 "f•· A Ca.· ça.mento, o or,:dol.' deve di.zer .ã. : ca:sa'quê'i; 
mara, · rejeitando a. emen9.a. que mandava. erri verdade, transposições naredacçãtipQd~iiL~ 

. ·. · .augmenta.r a .taxa. ·sobre o kerosene p3.ra dar logar a equivocas no modo pqr que;foiS 
140 réis com os 30 •;., de reducção, quiz que r edigida a emendado nobre relator pod,e:· "s~r;; 

· a. táxa fosse mesmo de .100 réis com ·os mes· acCf:ita.- · :< . . ·. , ·)\'; 
mos · 30 o;., ou 70 réis. Depois, o illustre $. Ex. esclareceu .Q assumpto, e por.:.e,s~:i 

. deputado o Sr. Luiz Adolpbo a.presentou Um<\ razlí.o o orador não }Jóde deixar de acce~~r;;~: 
outra emenda tendente a supprimlr o beue- emenda. ·. ·.,· : ... ;::;'~ 
ticio dos 30 •r. de reducção para o kerosene . Quanto a. algum:ts emendas que tomlii:• 

. IncontestAvelmente essa emenda esta.va pre- taml>em apresentauas e que sd.o de mera ll1~i~ 
jud.icada, porque a·eama.ra nã.o póde no p!'in- revi~ão que de redacção. estas. ·ta.mbem n11():; 
cipio de sua sessão rejeitar uma emenda, póde neixar de acceitar. Rel~tiva.-mente .~ 
para dentro de poucos minutos acceit:\r umil. que a Mesa. deixou de a.cce1tar, o· ora.rlor; 
outra. inteiramente idenüca ! disp-~nsa.·se de fallar. ··• · . . · .. '.tG. 
. O SR.. P.RESIDEJ\"T~- Pa.reca que Y. Ex. Bm duas pa-lavras va.e.rli.Zer o que· se: p!Ul::-~ 
está otreodendo. o Regimento, fll.llando sobre o sou ~om a emenda apresentada pelo Sr •. depi:l:'.' 
vencido. . tad(· Emilo · .Slum . . Ns. 2• discti.ssâo o,.k.~ 
. o SR.. EMILIO Btmr- Não esta oll'endendo 0 rozeoe pagava 200 réis •. mas nessa. .mes~llj 

Regimento, está. unicamente justificando disc~tssã.o foi apresentar' a. um!- eme.nda: red~ 
uma emenda à redacção, a exemplo do que zíndo de200 a.IOO reis. Ha.via por outro.lado:~ 
fez o.illustra.do relator. . diSFOSiçãoque maDdav::t qüe certos gen!!~~1 

o orador entende que. cumpre um dever go~ssem de um a.ret1mant.o de~:·~!· e: e-q't!~ 
mandando a. sua. -emenda á reilacçã.o, ·porque esse> · generos estava. compreben<J!do o ke~~ 

. Msim faz com que a ca.ma.ra não seja . acoi~ zene; que já tinha , todo urn abattpten~ l;lli,-Oj 
mada. de contra.dictoria . . . . de :;!0 ''/o. mas de 50 °f,.. ·Em 3• .. dtscussaOi'.()·; 

Por consel,'llinte. certo como estâ. de que a. Sr. deputado Luiz AdoliJhci mandou . ·:~ 
da • 0 't .JA l eme~da. eliminando de entr-e os ' generps · qu~j 

sua (ffien sera reJet a<=, o ora! .or quer que goz~.ín dos ;3o,.o; ... de .... reduoç~o 0 kero .. ·zen.~ ... :•.~,):~ 
. essas. :palavras tique in stenograpltada.s nos· · d ' 
a·i'lnaes, como um protesto • . como .um vehe-. S~.o essas as consider11.9ões que:o ~ra .0,~ 

t · · · devia fn.zer, p(tra. mostrar a: Casa, que a·.,ÇOW] 
·mente protes 0 • . . · .. . . missão de Reda.cçã.o nesta. qu~o, ()Qtnti~~!A; 

Vem .á.M:esà eé lida a seguinte todas, procedeu do modo.e ma.IS correct.o>.:t·f.~ 
. Nj.ngu~m m~is Pedindo ~· palavra, é'!AC~!'i 

. rada li. (i1~cussao e .a;nnUnCJada. a ~ota.Ç~Ny: ~:~ 
· .. · 'F;.;,..,a·a.· .. ·a' ··. 'ta.;;...; d·o· ·'ke·r·o.zen·e· •·em IO"o'· :..e"ts·.· .. Com-parecem J;lla1S~os. srs, _car19S: ~~ · .... N9,:; ........... ~ ~ va.e~'>; Hollanda rle · L1ma. •. Lmz DOmmgu~~ 
·como e'> ta, gozará do a.b&ti mento de 30 "/ . . Pires· .. Fenêira.. Thomaz; Cll:valcanti'?= ·'JOãO 

: Sa.l:i das sessões, 14 denóvembro de 1896.- Lo~..S; .rese ·.sev:ílaqua.~ Augu~to .Seve.rp.(Pijf. 
: · Emiliil Blwn • . , · · · · · · · · · d.ro Velho, Trindade~ .. Tolenttno ae ca;.r,l~ol 

• -- . - ·.. . ;..·· -· : ... . 1·;,'j.:, 

-- -. . . ·: :: :~-;: ~ -~2-~:.p 
· ..... _._- .-.. 
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A.NNAES :O.A. CA:UARA. 

\ Araujo Góes, Geminíano Bra:úl, Zama., Neiva, 
;:.'.Tosta, Paula Guimarães, Vergne de Abreu, 
;,,:Leovegildo Filgueiras, Jose Ign:~cio, Flaviv de 
;:· ·Araujo,. Torquato Moreira., Oscar Godoy, Nilo 
?Peçanha, Pçrciuncula,, Mayrink. Costa. · Ju
'>nior, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, Clnci
(<nato Braga , Urbano de Gouveia., Cal:a.cciolo, 
:, :Pereim da. Costa,.Pinto (la. Rocha e Pedl'O 
l, Moacyr. 
;.,, ·neixa.m de comparecer, com ·causa partici
~.:pada, os Srs. Sã. Peixoto. Gustavo Veras. 
'<Eiiuardo de Berredo, Ton·es P ortuga.l, Pedro 

<.:Borges. Francisco BeneYolo, Francisco Gur
,:;.gel, Cunha. Lima.. · Chatea.ubl'íand. Arthur 
},•Orlando, Arminio Tavares, · Marciolino Lins, 
~:·eornelio da Fonseca, Fernandes Lima., Olym
;o;pio .de Campos, Augusto de Ft'ei tas, Aristides 
~;·de Queiroz, Sebastião Landulpho, Marcolino 
}cj'Moma., Athayde Junior, Amer!co de Mattos, 
~;Fonseca· Portella, Ernesto B1·azilio, Julio 
:.:;Santos. Ponee de Leon; Urbano Marcondes, 
~t,J.andulpho de :Magalhães, Joã.o Luiz, Mon
;;-teiro~de B~rros, Vaz de Mello, Leonel Filho. 
f:::Ribeiro de Almeida, Ferreira Pires. Theoto
/)iio de Magalhães; Pinto da Fonseca, Matta 
~·;~chado. Manoel FUlgeueío. Simã.o da Cu· 
~?.Jiba, OlegaJ"io Maciel, Lindolpbo Caet:mô, 
t~Garlos. <las Chagas. Lamartine, Costa :Ma.
~'~c1lado, Francisco ·de Barros, Alme1da No
?:gueira, Domingues de castro. Gusta>'o Go
.t<doy, Oliveira B1·aga., Alberto Sa.lles, Cezario 
flJdotta, Her!Ilenegildo de Mor~es, Atves. de 
:r.Castro; :Xav1er do Valle, Franc1sco Tolentmo, 
r::Angelo Pinheiro, Apparicio Mariense. Victo
~-riil.o Monteiro, Aureliano Barbosa e Fra.n
;~~cis~o · Alencastro. E sem causa os Srs. Lima. 
~::Ba.oury, Viveiros, Costa. Rodrigues, José ~ia.
:;;riano, Ma.r~ins Junior, Pereil'3. de Ly1•a, G~s
t::pal' Drummond, _Lourenço de Sil., Medeiros e 
}:çA!buqu~rque, 11f1gu~l Pernambuco, Gonca:t
~;z-ves Ma.ta, Clementtno do Mont-a, Gouvelfl. 
5:.;Lima, Edual'do Ramos, Cleto Nunes, Galdino 
o:r-Loreto. França. Carvalbo. Alcindo Guann.b:J.l'O. 
~~otheo da. Casta., Euzebio de Queiroz. Pau
[tJ,ino de Souza. Junior, Alfl·edo Ellis, "Domin
:"gos de Mor:J.eS, Bueno ·de Andrada, Padua 
~iSà.Ues,. Vieira de Moraes, Bra.zilio da Luz 
;;:~Martins Costa e Rivada.via. Cor.rea. · ' 
~~..;.'. i: · 

~tP~ =,::sr._ Presidente declara que 
~'slloli:>ta da. 'POrta aoousa a .presença d~ 109 
(f :Srs. deput ados, pelo gue se vae procedet• :\ 
~Wotaçã.o das ma terias indicadas na ordem do 
;i{Çià; ·.· .· 
~"- .Proc_edendo-se á votn.ção da Redacção tina! 
:.:As> ·proJecto n. 125 E,de 1896, verifica-se te
~c,-rem Yota.do o favor 'J6 Srs. deputados e con
~i]~~.um. 

~ .. -;~Sr. . Presidente- Não ha nu
g;:;m.ero. Vou mandar proceder á. chamtv.la. 
·;.,~ .. -:.. ' . 

Prooodendo.se á el1amada. verifica-se terem
se ausentado os Srs,Lauro Muller,Lamounier 
Godofi'edo, Zama. Ani~io de Abreu. Araujo 
Góes, Adolpho Gm•do, Pereira da._ Casta, ~O· 
lentino de Carvalho, Vergne de Aoreu, Erl{O 
Coelho e Octav1ano Loureiro. 

O Sr. Pre.t!lidente-Respondera.m 
á chamada. a. penas 98 Srs. de puta.dos, pelo q_ue 
fica aàiadà. <'· votaçã.o. · 

·São successi vamente sem debate ene~wra.dos 
em 2" discussã.o os artigos do projecto n. 139. 
de 1896, a.utorisando o governo a abrir a.o 
Miuistel•io da Marinha o credito cxtraordi
nario de 120:000$ para. restituir o imposto 
de 2 •f• descontado dos v~nclmentos de of· 
ficiaes da. a1•mada, classes annexa.s e outros 
ct ue perceberam vantagens de campanl1a. no 
período de 6 de setembro de 1893 a Sl tle 
outu.bro· de 1895, ficando adiada a·. votação • . 

O Sr. Presidente-Sendo amanhã. 
o dia 15 de novembro e a. Camara. não podendo 
mostl'ar-se indi:t!erente a esse faustoso acon
tecimento, nomeio a seguinte commis:i'ão para 
ir cumprimentar ao Sr. Vice-Presidente da. 
Republica em attenção ·a. esse dia: Francisco 
Glícerio, Augusto Montenegro, João Lopes, 
La.menha. Lins e Agostinho Vidal. 

Yiio a imprimir os seguintes 

'PROJECTOS 

N. SS D -lS~6 

Emenda do SentJtlo ao projecro n. 88 B,deste 
antto, que approçt' o tratado de ami.çade, 
commcrcio a na~egaçúo catre a Re1n.tl!lica 

. dos Estarlos Unidos do ]3,·a;;il e o Impcl·io 
do Jap<'ZO, a TUctZ foi m.antida por dous te>·ços 
de votos~ (rjr>;u;. do ~,-1, 39 §:i", da CQtt
stitv.içao 

A Commissão de Diplomacia e Tratados 
mantétn ~obre a. emenda· do Senado uo pro· 
jeeto n. 88 B, approvando o tratado do ami
sa.de, commercio e navegaçã'o entre a Repu
blica. dos·Ei!tt~.rlos Unidos do Brazil e o Impe
rio do Japão, o mesmo pa.recer que jâ emittiu 
no projecto n. 88 C. r~jeitado pela Camara e 
posteriormente mantido pelo senado IlOr 
dous terços dl3 votos. . 

Além das ra;0es jã. a.Jlegadas Iembra. ainda 
a Commissã.o. a. inconveniencia. de figurar 
entre os documentos a:presentados, -pol.' occa· 
sião da troca. das ratificações, uma. restricção 
que, de certa fórma, poderia. stisceptibiiisar 
a. Nação cuja amisadese procura firmar. · . 

Sala. das commissõeS, 13 de novembro da 
1898.- lAmmha Lins. relator.- Lui~ de 
Andrade:- Urbano' . Marcondes , - Cincinaco 
Braga. · · 
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A Commissão de Orç.anient'o, de accort1oJ Art. 3.~ Revogam-se as dispos1C(íes em 
com o seu anterior parecer itcerca da. emenda contrariQ.. 
otrerecida. . pelo Senado ao }lroj_ecto·n. 88 B, Carua.ra dos. Deputados, 3 de setembro de 
q~e approva 3 tratado de <\mlS<l;rle. ~omm~r- 1800.-Artltur Cesar Rios. 1Jresidente.-Ca1t· 
cw e n~vegaçao· entre a Republl~ nos Es~a- diào de Oli1ieira Lins de Vasconcellos, 1" se· 
dos '!Jn.tdos do Brazll e o Iwpe~to do Ja:pa.o, creta.rio.-M(moel de Oliveü·a Guimarães, 4", 
contmua a. pensar.J?elqs mes~os fundam~ntos, servindo de 2" secretario. 
que deve ser ma.nt tdo o proJocto de let, que 
votou e enviou ãquelle ramo do Congresso 
Nacional, e recusada a 'referida emenda. -por 
dous terços de votos. - . 

S:l.ta. d~ commissões, 13 de novembro de 
1896.-Joao Lopes, -presidente. - Scr:;edeUo 
Cor1·&, relator. -11:fayri.nh. . -La.~wo MiiUcr .. 
- Augusto S~PJerr;.-Coellw Cintt·a.-.Belisa6o 
de Sou;;a.-.tl'tcindo Guanabara, · 

Emenda do Senado ao Pl"ojecto cio Camara elos 
Deputados, qtce appro1Ja o tratado de ami· 
sade, commc:rcio e na-regaçai> entre a Rcpu
blicà. d.o B-ra~il e o Imperio do Japu.o, a qual 
foi mantida por dous terços de votos presen
tes.· 

. Ao ;i.rl • . 2• - Onde se diz -E' a.u.torisarlo o 
·Presidente da Republica. a a.hriJ: os c1-editos 
necessa.rios -para a. remocão de um enviado 
extr;tordin:~.rio, etc.-di~se-E' autorisado o 
Presidente da Republica a. mandar um en· 
v io.do extraordina.rio com o re<;pectivo pes,. 
soai da lega.Qão, abrindo para. isto os creditos 
nece:;sarios,bem como pa.ra o estabelecimento 
dos consulados. · . · 

N. 180-1896 

Autorisa o Poder E:cecutiw a re{ormat· no 
posto de alferes, com. o. soldo por inteiro. o 
tenente hono1·ario do e1~ercito c !argento-o}u- · .. 
dante aggregudo do lwta1hao Academ.ico, 

· A.t·Cilio ,de F1·cí.tas · 

· Ao Congresso Nacional :perle o tenente ho· 
notaria do exercito e sargento-ajudante ag •. 
gregá.do do . baUl.lhão Academ1co, Arcilio de 
Freitas, conceiler-l)le a reforma. no posto de 
alferes como graça especial; à viSta. do estaM 
em que se acha, qua.si de absoluta. in:valic1ez;_ . 
em consequencia. dos ferimentos graves, que · 
recebeu nos combates. em que tomou parte 
em detesa.<la Republíca., durante a. revolt-a. 

E' com eí!etto uma graça especial o que 
:pede o supplicaute, graça. que só. lhe poderá. 
conceder o Poder Legisla:tivo, como a de con· · 
ceder pensões, motivo por que a elle recorre, 
confiante em obtel-a, p-<Lra sa.hlr da. situação~ 
em que se acha, de não poder prover á sua. 
subsistencia., por sentir·se impossibilitado .de 
fazel-o. ' 

Senado ·Federal, em 26 de setembro de 
1896.-Malloel Victorino Pet·eira. presidente. 
-Joa.kim d'O. Cc.tv.náa., 1 '' sccreta:rto . - Al
berto Jose Gonçall)es, 2" secretario.-Joüc 
Som·es .Neit;Q., servindo de -3'• secretario.
Vi,·ailio C. Damasio, serVindo de 4• secret..1.· 
rio. 

Matriculado no cu:rso de · engenba.ria. d3. · 
Escol:!. Polytecbnica, logo que 1·ebentou a re
vatt.a. o s.upplicante alistou-se no batalhão . 
Academico, interrompendo sua c<trreira, es· 
quecendo a ih.milia. e :;eu futuro: dispunh:L 
assim ele sua. vida. com a m:li.Or abnegação 
em defesa rla Republic:l. e da lei. . 

A elevaçi1o de tanto civismo e devotamento 
P 1·ojecto da Ca71uzra dos Deputados . n. 88 B .~m prol d~ RopubUca d~vi~ col'l'eiJ_Xmder á_ 

. . de 1896 . ' · 1mportanC1a e à relevanc1a. aos serVIços, que· 
posteriormente prestou o supplicante como · · 

- · um de(1icado e sincero republicano. -• . ·. 
O Congresso Nacional resolve: Com effeito, nos combates que se travaram ·,. 

· Art. 1. • Fica. ~pprova.do o tratado de ami- em Nitberoy · entre as forças l~rraes e revol• . . -
sarle, de commercio e de navegação entre a toS3.S, especialmente no que se feriu a. 9 de . 
Republica dos Estados Unidos do Brazil e o fevereiro de 1894 o que se tor:aoumemor·avel 
Imperio do .Tapão, firmado em Pa.riz aos 5 de nos rastos da. historia dtt Republíca., o suppH- ·. · 
novembro de 1895. . co.nte portou-se ·com tal bravUl'a. e · heroismo :, 

Art. 2.• Para. execução do art. 2••,'1L 3, que além dos ferimentos de [;rmas de fogo, :· 
da lei n . 9i, de 5 de outubro ·de 189-2, na reeebeu outros de arma branca. na luta. corpo· .. 
parte que se .refere a.o lmperio do Jn.pii.o, é a. corpo que teve de empenhar como inimigo, ·_:_ 
autorisr.do o Presidente da Republica. a abrir m-,recendo pelos import11ntes seryiço~ que .:: 
creditos.nei:essa.rios para : remo~ão de_um en" vrestou· nesse dia a ltonross. · promoç~o· ao ·· 
viádo extr&ordinario, em ell'eotivo e'X.el'cicio -posto de sargento-aJudante por actos de dis-·. :. 
em uma da.s legaÇÕeS do quadro, em missão ticta. bravum. . · ·.'.~
especial {tquelle lmperío e para os venci- A Con:imissã.o de Marinha. e Guerra, to;," 
mcntos e ílojudas de custo dos consules, cujo ma.ndo na. mais alta. cofl~idera.ç.'io os impor-: .· 
numero não excederá de t!es. · tantes ser~ços que com a ma.\or abneonoaQã.o · · 
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prestou o supplícante em defesa. da Repu-j Do IJl'O.iecto n .. rn B, de 1896, red.accão para 
blica, e de par~r, julgando interpretar os 3' dis~ns..<ão do projecto n. 37 A, deste anuo, 
sentimentos de p~triotísmo da Ca.roara, que que dispensa a a1•queação aos navios á ve~ 
seja adaptado o seguinte projecto de lei : ou a va:por. que demandarem os portos hab1· 

• ·; . · . litados r1a Repnblica com carl'egamento total. 
O Congreso Nac10na1 resolve . das materias inr1icadas no art. 495 da. No~a 
Artigo unieo. E' o Poder Executivo auto- Consoliriaçtro das Leis das AJfaruleyas (:3a dis-

risado a refo1•mar no posto ele alferes. com o cussão) : . 
soldo por inteiro, ao ten<mte bonorario do vo requerimento do Sr. Thomaz Caval
exercito e sargento-ajudante aggregado do canti ao proiecto n. 138. de 1896, a.utori
bat~Jhão Academico. Arcüio de Freitas i re- sando o Governo a reorga.nisa.r a Escola Na-

, ;rogadas as disposições em contrario. va.l. fl1zendo no re~pectivo regulamento as 
Sa.ia.das commi~.sões. 14 "de novembro de alterações, que a e>te 'Vâo annexas (:3" d.is-

. · cussão) i 
1896.-Gabriel- Salgado, presidente.-.4.Monia Do projecto n. 288 A, de 1895,. determi-
de Siqueira, refu.tor.-01lidio Abrantes.- na.ndo que fiquem addidos ao magisterio do 
Thomaz Cm:alca.nti.-C~trlos Jm·ge. Colle!l'io Militar, com os vencimentos que 

O Sr. Pre""idente-Não ba.vendo 
na, la. mais a tratar, designo p~tra segunda-
feira., 16 do corrente,a seguinte ordem do dia. 

Votação das seguíntes m[lterias: 

Do projecto n •. 12-'J E, de ISOO, redacção fi
nal do projecto n. 125, deste auno, que orça 
:!.receit~ geral da Repul:llica. :pa.ra o exercicio 
de 189í (discus~ão uni.ca.); 

Do projecto n. 140 J ,de H\96, redacção para 
nova disCtlSSão do <.dditívo -Jestacarlo do pro
jecto n. 140 C, deste anno. despeza do Mi
nisterio da. Industri!i-, ViaGão e Obras Pu· 
blicas para o exercicio de 1~97, autor\sando i:> 
Go,;erno a. adquirir, por lll'~ço não excedente 
ao custo, a estrada. de fcr:·o Melhommentos 
do Brazil; 

Do projecto n. 169 A. de 1896, autorisano do 
Governo a abrir os credite-s necessarios para 
dar ex:ecu<;ão :i. lei, que organi~ou o Tribunal 
de Contas (2" discussão); 

Do projecto n. l18, de I€9G, a.utorisando o 
Governo a. ;:1.br ir o creõ.ito necessa.rio para. 
p~gamento dos honorarios tlo cabo de volun
t.'l.rios da p:ttria, Hanoel Marinho da Roch:., 
desde 1873 i• 1894. relevaàa a prescripção em 
que incorreu (2" di~cussã.o) ; 

Do projecto n. 60 A, de 1896, concedendo 
ao.~ funccionurios publicas José Marcos lnglez 
de .Souza: e Samuel José Feretra. das Neves 
:tutorisação para fundarcn na. Capital Fe· 
dera! um b~nco denominado« Banco Auxiliar 
dos Se1'vidores da Nação », cujos estatutos 
serão regulados pela lei "~"igente das socie
dades anouymas e dã. outcn.s proviiJ.encias, 
com paTecere~ das Commissõcsc1e Constitui· 
ção. Legislação e Justiça e de Fazenda. e In-

. dustrias (:2" discussão) ; 
Do projecto n~ 119, de 1896, concedendo 

isenção dos direitos de importação e expe
diente para todos os macllínismos. a:ppare-
1hos, cano~ de ferro e mais materiaes desti:. 
naàos ã.;; o'l:H·a.s· da Comp<mhia. das Aguas de 
s. Luiz do Ma.ranhão {2" discussão) ; 

percebiam, os professores ca.thedraticos no
meados ou elevados a essa categoria. por de
cretos de 30 de setemb1•o de 1894, com voto 
em separado (1" discussão); . . 

Do projecto n. 1G5 A, de 1895, a.utori
sa.nrl.o o Governo a a1Jrir os necessal'ios cre
ditas para occorrer ao pagamento das des· 
nezas feita-s, na. Capital Federal, com os fune
raes do maestro C..·wlos Gomes (I" di seus são) ; 

Do projecto n. í4, de 1896. autorisan11o o 
Governo a conceder ao cidadão Alberto Cys
neiro, pelo prazo de 25 a.nnos, :permissão 
pa.ra estall~lecer no porto do Rio de Janeiro 
depositas fluctuantes de carvão de pedra., sob 
ns con•l)ções, que estabelece (l" di~ussão); 

Do proj~cton. 142, de 1896, a.utoris:J.nd•:. o 
Governo a 1·em·ganisar diver~os est_abeleci· 
mentos militares de ensino com o voto em 
separado do Sr :Thomaz Cavalcanti (2• dis
cussão); 

Do parecer n. 62. ;le 1896, opinando que 
ao Poder Executivo incumbe ajuizar do di
reito. que assiste ao bacharel Henrique Mar
tins. sub-secr•etario da F;:l.Culdade de Direito 
do Recife, que pede o pagamento da gruti· 
fica_y1o, que deixou de r~ber e solicitar o 
necessario credito, si for caso disso (discussfW 
unica; ~. 

Do projecto 152 A, de 1896, conceilendo seis 
mezes de licença, com ordenado, .ao Dr. Fer
nando Luiz Osorio, Ministro do Supremo Tri· 
buna.I Federal (disctissíi.o uni~) ; 

Do pl'ojecto n. 168, d'l 1896, a.utorisando o 
Governo a. conceder ao Dr. Hilf!.rio Soares àe 
Gouveia. lente de clinica ophtalmologica da 
Faeuldc1de de Medicina do R.i.o de Janeiro, 
um anno de licença. sem >encimentos, pa.ra. 
tratar de sua saude onde lhe convier (dis
cussão unica) ; 

Do pro,jecto n. 164, de 1896, autorisando o 
Governo a conceder um anno de licença sem 
sem vencime:ntos, a Felippe de Vasconcellos 
Dua1"te, 4" l',reriptura.l'io da. Alfande.ga. do Ma
ranhão, para tratar de seus imerasses pruti-
cu1ares (cliscussão uníca}; · • 
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Do projecto n. 24, de 1~96, a.ut.ori.s.'lndo o nisio de AbrE;U, Nogueira Partuiaguá. Pires 
Governo a. m~tndar pagar pela verba -Exer- Ferreira, Frederico Borges, Thomaz Cn:val- 
cicios findos- ao 3• escripturario · dn Rcpa1•- canti, Jldefonso Lim:l., João Lopes. Helvec~ 
tiçã.o Geral dos Correios .. losé Francisco Ro- Monte, .rose Bevilaqua, Pedro 'Velho, Cunha. 
drigues. os· vencimentos que deixou de per-\ Lima, Silva. Mariz, T~indo.de, Tolentino de 
cebe:r de 29 de agosto de 1894 a 2S de junho C:lrvalho, Pereira de Lyra, Luiz de Andrade, 
de lS95 (2" discuss;ío); 'Barbosa. Lima; Herculano Bandeira, Medeiros 

Do projecto n. ~51. de 1896, autorisando o j e Albuquerque, Miguel Pernambuco, Ca.r1os 
Governo a abrir :J.CJ Míniste.rio da FMenda o, Jorge. Aranjo Góes, Rocha Cavalcanti, Octs.
creditode 132:8ú9:S998.supplementar a rul)rica.l vi ano Loureiro·. Menezes Pr(l.do, Geminia:uo 
n. 33 do .art. 7' da lei n. 360. de 30 ri e de-

1
1 Brazil,SantosPereira, Augusto de Freitas,:MU

zembro de 1895. 1lestinado ao paga.mento do ton, Francisco Sod1•e. Tosta, Manoel Caetano,· 
nicltel c cobre importados no corrente :tnno, I Paula Guimarães, Vergne de Abreu, Tolen
para cunhagem rlas 1-espectivas moedas (2'. dís- \ t ino dos Santos, Paranhos Monte negro, Tor
cussão); . I quato Moreira, Antonio de Siqueira, Ser7.e· 

Do projocto n. 174, de 18116. autori~ando o! dello Corrêa·, Oscar Godoy, Timotheo da Costa, 
Poder Executivo a abrir um credito especial! Síiva Ca\itro, AgostinliO Vidal, Porciuncula;. 
de 583:512.~895 para pagamento do (]Ue. por l Almeid.a. Gomes, Campolina, Lima Duarte, 
sentença do Poder Judiciat-io, e a Fazenda.\ CaT"valho Mourão. Vaz cle. Mello, Chagas Lo· 
Nacional devedora i.t Companhia Brazileiro.··l bato. João Penido, Gonçalves Ramos, Luiz 
de Phos:pllato ele Cal (1" discusffio); Detsi;~erl'aZ Junior, FortesJunqueira; Frau-

Do- projecto n. 95. D. de lS96, sobre as) cisco Veiga, Octaviano de Brito, Lamounier 
emendas da Camara dos Deputados ao pro- i Godofredo, Cü:perti.no de Siqueira, Rodolpho 

,..jecto do Senado, n. 215, de !895, que. di~:põe 1
1 

Abreu, Paraizo Cavalcanti, Luiz Flaquer 
sobre a.locacão do serviço agi·icola. ás quaes ca~emir·o da Rocha, Costa Junior, More!ra da 
o Senado não deu .o seu assentimento (discus- Silva. Edmundo da Fonseca.. Paulino Carlos, 
são unica) ; ce~al'io Motta, FranCÍ$CO Glicerio, Furtado, 

Do projecto n. 139, de 1806, autorisando Ovidio Abrantee, Urbano de Gouveia., Xavier 
o Governo. il. abrir ao Ministedo da Marinha do Valle, Lui~ Adol!}ho, Caraccíolo, Lamenba .. 
o credito extraordinario de 1.20:000$ para; Lins, Almeida Torres, Paula Ramos, Fra.n
restituir o imposto de Z,j•. descontado dos cisco T<:•lentinCI,Ernilio Blum, Marça.L Escobar, ' 
nncimentos de o!Iiciaes da armada. classes Pei·eira da. Costa, Pinto da. Rocha., Vespasiano 
annexa.s e outros. que pe1•ceberam v~nt.'lgens de Albuquerque, Pedro Moacyr e Cassiano do 
de campanha. no per lodo de 6 de setembro ele Nascimento. 
1893 a 31 de outubro de 1895. (2" rliscussüo) ; Abre-se n. se~são 

2" discussão do projecto n. 12 A de 1896 • • 
concedendo aos alumnos do curso superior E' lida e sem r1ebate approvada a acta da. · 
das Faculdades de Direito, matriculaclos sessão antecedente. 
a.ntes d:J. lei n. 314, de 30 de outubro de 1895. Passa-se ao expediente. 
o gozo •las regn.lias da legi~iação anterior, 0 SR.. 1• SECRETARIO procede á leitura do 
tanto em rel:!çií.o ás épocas pam as insct'ip-
ções e exames como em rela~·ito llOS exames seguinte 
e ô, Jrequoncia, com parecer contmrio da 
Comrniss~o de ln.>trucção e saude Publica. EXPEDIENTE 

Levanta-se a sessiio as 2 horas e 50 mi
nutos. 

150• SESSÃO EU lô DE NOVEMBRO DE 1896-

Officios: 
Do Ministerio tla.s Relações Exteriores de 

14 do·correute, enviando t1. seguinte 

I 
li!ENSAGEM 

Srs. :Membros do Congresso Nacional-Sub· 
PYesidencia dos s,·s • • 1nl!uJ· Rios ç1n·e$ide;1te) metto ~i, vossa. detiteraç.ão um tratado de 

e Chagas Lobo;to (2" ...:ice-1wesiden.te) asylo e extradicç;lo de criminosos entre esta 

Ao meio dia. e 55 IDinutos procede-se á·clla
mada., á. qual respondem os S1·s. Arthm Rios, 
Lins de Vasconcellos .. Coelho Llsb6u.. Tant1-es 
de Lyra. Gabriel ,Salga~o. r.Jatta B~,cellar, 
EnéasMal'tins, Augusto Montenegro, Bricio 
Filho, Luiz Domingues, Christino CI.'uZ, A-

c~m"l'l' v. vn · 

Republica, e a Argentina, firmado nesta Ca
pital em 28 de outubro ultimo, e consta.nte 
da cót~ia authentica inclusa. · 

· Ca.pital f:ed<>ral, 14 de no.-êmbro'de 1896.:.....:
lrim> o~r. ·v-ictori,IO Perei1·n, Vice-Presi(1ente da 
·Repl!blica.. -A' Commissão tTh Diplomacia e 
Tratados- · · 
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Do Ministerio dos Negocio~ da Guerra. de balhos de ordem profissional, scicntifica. e 
14 do eorrente, et1via.udo o nqucriment.o' em tt!"hnica.; e tiualmente o;; que pr:J.tica.rem em 
que o a(fere~ do 2" ba.talllfLo de itlf<'ut:J.ria trab<tllto> de eugenha.rw. de accordo com o 
l\13;110el da. ?.fotta ~r1~:1l ped.e q11e a am~- disposto no ::;.rt. 15 da lei n. 39 A, de 30 <lc 
guzdade de sua oommrssao no dtto po~to seJa janeiro de 1892. . · 
contada de !hle fevereiro de 1894.- A' Com- -
missão de Marinha e Guerra. . Ar·~. 4:' Revoga.m·se 3.S disposições em con-

_Ficam so~re a Me~a ate ulterior delibera.· 
ç.ao os segrunte~ 

tro.rio. 
Sala das sessões, 16 de novembro de 1896. 

- G"Jn:icl Sal !fado . 

Considerao do que :1. lei ãe organisação do 
ostado-m·dor d.o exercito, da rnteudencia Ge· 
ral da Guerra e das direCí;ões geraesde outros 
servi<:OS mí!itares, jâ sa.nccionad~. exige, pn.ra 
sua complef:~. r calizaçli.o, medidas comple· 
mentu.res e urgentes que habilitem o Governo 
il. sue. plena e~ecuçii:o. submetto á. considera
çãO da Ca.m:1.ra o seguinte projecto de lei: 

. Considerando que urge tomar certas me
didas sobre o set•viço militt\r afim de que 
possa. _ o Governo tornar e1Tectivo o pensa
mento que determinou a creaçü.o do estado· 
maior do· exercito, pen:;;;:.mento que c o de 
dar, de a.ccordo com <\ Constítuiç.ii.o Fede;-al, a -t 

11 
Petos quadros <lemonstra.tivos que o acom· 

o no;;;;o e:xerm o a co ocaç,iio que deve ter e panb:?.m, 0 congre.so verifie:J.ra que com.o au· 
a() mesmo. t empo lw.I.Jilita.l-o p·t:ra as funccões rrrJJ.ertto pt·oposto de quinze cn.pitáes para cada 
que ·lhe m cumbam na. l.)<tz e na gLtBl'ra á. " , apre~iação do congre>so N<tcioni~l sulJm.etto 0 llm c,os corpos-de Esto.do ma.iot•e deengenhei-. 
segumte projecto (le lei: ros-supprimindo-~e os 40 tenentes daquelle .. 

corpo, haver:\ umo. economia de 15:225$000, 
O CongJ.'e3so Nacional decreta : ser1do o ca.tculo feito como si todos os tenen~ 
Art. 1. • O 'Governo, tendo em vista. a in- tes referidos exe~cessem commissões de seu 

struc~ão pt•ofissional e ptati~a tios officiaes corpo. Si a,tt~ndermo~ <t que esses tenentes es-
do est~do-ma.ior. proYidel)cía.rU. de modo que tio hoje na. sua. quasi totalidade em commis
o~ maJores, tenetltes-co1·or:~,;s e col·oneis deste sü.o <!e engenllari9., cuja gratlfiMção mensal 
co!'po, log.o s.pó$ a pi'Omoç-J.o a ucs postos, e •le :WJ$000, maí?l' atnda será a economi~. 
seJam obrtgado;; a um a.!JOO <i e ~ervieo a.t•cc- O a.~gmento prop . .:_stol d~ndo-se. a. suppressao 
gimentl\do em \lma arm(l. dil!er·enta' rl<:L em 1 dos .. o r.en~nt~s, nao e so vantllJoSo pelo lado 
que tiverem servido no po,:to anr:eriol', po- d:~ e.c:mumu~. e_tamb_e?l pelo _l<~.do da. _regul~
dendo pa.ra isto 0 mesmo Governo cot1o::..1.r rtdade '1? servtN .~~h~ar e a.mda m~ns- esta· 
em serviço de est.ario- m:Lior. sem lll'~jui~ .. > l>elece O JUSto equ1llbr1o que deve ext:>ta· .en
da.s <-:.\nta.gens respecti>as o;, otüciae~ 1tar1uel- tre todo~ os .cor~;.os e u.rznas do ex:orctto, 
les postos que julg:'r conveniente, lÕClffi exce-, quanto a promo~><LO. 
d~r 0 prazo referido. . O Congresso Nacional d.ecl'ets. ; 

Art. 2. '' D:~. d;tt.a da. presente lei a tê seis 
mezes depois, fica o Governo autorisado ..... Art. 1. • As vagas que se derem de capitão 
tr<:msfe1'ir do ostado-;naior para o corpo de nos corpos rle eshdo-mn.ior e de engenheiros 
engenheiros e vice.versa os actu;.es oliic:ía.es ·militares serii.o pt·eenchido.s por tra.nsferencia, 
destes co!'pos que m1l.is aptidão tenlHtm reve- Jem ord;-m de antiguidade, e sem prejuízo 

· lado para os serviços que constituem as es- ) desta, a e c·tpit-J.es das ~n·mas de artilharia, 
pecialida.des dos mesmos corpo.;;, ma.ntid.o o 

1 

infa.ntaría. e caval!;u•ia, le,"ll.lmente ba.bilitn.· 
equilibr io dos respcctivvs quad-r-o~. rlos com 03 cursos que constituem &quellas 

Al.'t. 3.• Aos o!liciaes do Exarei to e da. .\l'-i especio.lidnrles, e ten~o pelo menos dous .::~n· 
ma.da_ c!U cõ~miss~o ou empregos estr,1,u'hos; nos de sel'Vl~O ~e iilem1. na .a.rm! respectrva, 
ao ll'lmtsterw da. Guerra. e tla Marinllo.. up·, quando se d•.stmarem ao est<odo ma.wr. 
pl!CO.Ne-ha o disposto no § l' cio art. 2" ~.a I ~..1:t. 2. '~As dis.posicõ~s do artigo anterior 
le1 n. :!60, <le 1" de de1.cmbro de 1841. só v1gorara.o dep(.ns depromoviflos, de aceordo 

PO:t'lLgrapho uníco. E,_ceptuam-se os q ne ' com _a._I;i vigente, todos os act?u.es te~e~tes 
sernrem no e'ta.rlo- maior elo Prc:;i,teute cia : do e,t"t,o··ffiO.l~r . sendo desde J::t probtbrdn.s 
Republ ica, em m!:;~(ie~ di!)[omaticas. em com- as transfereOCl~S d~ l ns tenentes e tenentes 

. mís>ões re,er\·:l.tla.-; an ex.~;erior. como aduiclos nas, armas ;.l.tregtment:tdas, para aquelle 
militares á.s leg~'ões bra.ziteiras, em ccmmi:;- COl'D0 • 
sõe.; de limites lla <-:.ell~h[ica., ·no ~rinisterio Art. 3. • Fica. eleva~lo n quarentà e cinco o 
da Guerl.'a s~ndo da. mat'mlla. e no da. guerra 1 numero de · capitães nos corpos de estaifll. · 
seado desta, em um e em ou t ro caso em tr:~.~ J m:oíor e de engenheiros. · 
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Pn.ragrapho uníco. Este augmento será gra
uuado e suceessivo, ?~rvadas as seguintes 
regras: 

a) pot· cada tres tenentes promovidos a 
co.pitão se augmenta:rá. alternadamente um 
ca-pitão no estado-maior ou no corpo de en
genlleiros, conforme <\ promoção o.ntet•ior 
tiver sido, neste ou naquelle corpo .; 

li) extinctos ass! in os tenentes do estacio
ma.íor. a.s vagas ra.-ta.ntes de capitães serão 
preenchidas de accordo com o dispostO no 
art. I" desta lei. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896. 
-Galrriel Sa~gaào. 

~ Quadro demonstra.tivCI dai) despeza' que actuaJ.mente faz-se .com os tenentes do 
· '· estado· maior 

Soldo, oa 140$000 ................. . 

Etapa, 4,5 ã. do soldado: ••.•••••••. 

Gn.tificaçã.o, 130$000 •.• • . •.••••••• 

Críado, .20$000 .. ... .. .... ..... . ... . 

40 

40 

40 

40 

5:600$000 

, .. , ............. . 
5:200$000 

800$000 

Somma. ••. -•.••••••.••••••..•.•• . ••.•.....•...•.... . •.. .•. 

VENCL'>!EN!O 
Ai'iNU.U. 

61:200$000 

!)8:550$000 

62:400$000 

9:600$000 

237:750$000 

O numero de etapas é de 14.600X4,5 ou 65.i00, numero que multiplicado por 1.500, 
mo.ximo tixado no Orçamento da. Guerra, dá a qua.ntia. a.cima de 9S:550t;OOO. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1S96. - Gabl'ie& Sal!Jado. 

Quadro demonstrativo da despeza. a fazer-se com. o . a:ugmento de capitães pa.n o 
" estado·maior 

VEl'{Cl!>l:ENTO MENS.U. POR Nm.LEP.O DE VENCIMENTO MEX- VENCIMEN!O 
CAPITÃO CAPITÃES SAL ANNO.U. 

Soldo, ou · ZQ0$000 .... ... .......... 15 3:001)$000 36:000$000 

Etapa. ou cinco vezes a. do soldado .. 15 ········ ···· ······ 41:062$500 

Gratificação ••••• •• •••••. • .••.• •••.. 15 1:950$000 23:4.00$000 

Criado ... . ~ ............. . ......... 15 30ll$000 3:000$000 

Somma .............. .......... ; ...... ~ ........... . .. .. . : .. 104:052.'$500 

O numero de etapas edt(5.4i5X5 ou 27.3i5, numel'O que multiplica.do :por.l.500~ 
maximo :fixado no Orçamento da. Guerra., dá a. quantia. acima de 41:062$500. 

Sala das sessões, 16 de' novembro de 1896. - Galn'iel So-lgado. 
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Quadro demonstr a-civo ua despeza a razar-se com o augtn.ento de capitães ])ara o 
corpo de engenheiros · 

V~\,'éJ:ME"-'1'0 MENS!I.L POR C.'I.PITÃO 
N1iMERO l'JE 

"'El'ICIME"-LO ! l&:NSAL 
VENCIMENTO 

CAPITÃES A.NNUAL 
.. 

Soldo em 200$000 •.•.. ••.. . •• .•.•.. 
; 

15 3:000$000 36:000$000 
Etapa. em cinco Tezes ã. .do soldado. 15 .......... ... .... ~ -.. 41:062$500 
Gra.tífica.ção.. . . ..•••... .... ...... l!l 3:150$000 3í!800$000 
Cria.dO" . ••••• •••.•• • •••• •••• •• ••• •• 15 300$000 3:600~ 

Som ma. . •..•. .••..•. •• •••••.. :.... .... . . .. .... .. ... . ... . .. 118:462$500 

A etapa ê calculaca. do mesmo modo pará os capitães do estado-maior. 
Sala. .das sessões, 16 de novembro de lS99.- Gabriet SaLgado . ' 

Quadro compa.rativÓ das despeza.s a fa.zel'-se com os capitães propostos· e a que 
se fa;; com. os tanentes actu.aes do esta.do-l!Uloior 

OFFICIAES PROPOSTOS E A SüPJ>l.UMÍR-SE 
!somiA. Qm: ss IlEs~ L l'EN I>E; A DESP!:'::l."'IlER• 

SE ; DrFFERENÇ-'1. 

30 capitães. sendo 15 para o . estado-maior e 15 para. 'O corpo de 
engenheiros . ....................... ... . ... . ........... . .... . . 2"-'..2 :52.5$000 

23i:750$000 40 tenentes do estado-maior . .. . ... .. . ... . .. . .......... ........ .. . 

Differença. em favor da Fazenda. . ... ....... . ....... . .. ... . .. . 15 :225~ 
Sala. das sessões, 16 de novembro de 1896.- GaiJriel S11olgu.do. 

ORDE~i DO DIA 

O Sr. Prel!!idente-Não havendo 
numero legal pa.r3. se proceder á.s votacõe;; 
das roa.terias indicadas. na. ordem do dia, 
pas>a-se ã. materi3. ern discusM.o. 

E' aonuncia.da. a. 2" discussão do projecto 
n. 12 A. de 1896, concerlendo a,os a.J.umno;; 
do curso super•ior das Fo.culdarle~ de Direito 
matriculados antes ela. lei n. 314. de 30 de ou· 
tul)ro de 1895. o goso da.<> regalias da, legisl~!Çáo 
anterior , t:J.nto em rela<;io itS e pocas pa.rn
a;; inscripçües e e.""tames. como ern rel~o aos 
exa.mes e á. l'requeucia., com parecer con
trorio da Commis~iio de lnstrucção e Saude 
Publica. · 

Entra em oliscnssão o :~.r t 1 o. 

O S~ . Pr·e!i;>id.e nte-Tem a pa.Ia.-yra 
o Sr. Moreira. da. Si(va.. 

O Sr. ltioreira. da Silva-Sr. 
Jlresidente, felicito-\·os. felicito ã Camara. dos 
Deputados e aos a.lumnos· ri as Faculdades de 
Direito •liRepi.Jblica pelo facto de não se)e
va.ntar um:i'voz .siquer neste recinto :pa.ra. · 
contrariar neste turno da discUSS<i:O a mar
cha em que vem da 1• p~ra. a 2" -discussão o 
projecto por mim apresentado para gara.utir 
aosalumnosapprovados ern alguma da.s series 
dos tr<ls cursos - juri<1ico. social e de nota:
riado, o direito de :Proseguirem e de con- · 
cluirem oB seus es~udos na conformidade ·da. 
legislação em .-•gor ao tempo da sua · réspe; · 
cti va. matricula.. · . : · 

Demonstrei . Si assim não foi, pelo menos 
tratei com empenho de demon-strar na 1'" dís· 
cu ssão, qu11.nrlo luta Ta contr(l. · o parecei', da: 
honr:tda com missão de in!ltrucç1í.o · publí~, 
que meu projecto con;ertido em lei, seria. 
uma prov:t.· de.r espeito, a. ,satisfação do pre~ 
csito constitucional que declara. irretroacti-
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"'as ~s leis rela.tiva.s_ á adiniJ:'istração . e que(' E~ l~n. o decreto n. 4.430, de 30 de ou
em o1 sua. S.J.)'pr~v~çao_ um ItleiO,que repttl'~va tubro, mciue, no pt·eparo para a matl'icula 
alg~m _tanto~ ln.J~Stlç~ fetta aos ~cadP.micos no curso aca.demico, o exame da lingua por
dj) dtre_;to com a le1 n. 314, de 30 de outubro t~gueza, e a versão do pol·iuguez pam o la.· 
da !89<>. . . . _ _ . t1m, pa.ra. o f ra.ncez e para o inglez; mas eu 

~a.. ~uccmta. exp_os1çao que entao fiz do noto bem este decreto, pt'omulgado pelo emi
r·rmctpto e da doutrma que professo sobre a nente estadista. conselheiro Paulino de Souza 
scie_ncia soci~l no :p~nto de vista da ctassifi- respe~tou r,s direitos adquiridos pelos prepa~ 
r~a.o d~s !e1.s, eu. d~s...~: . . . r:-d. tO!'Ianos que estavam na.s condições legaes 

· · As le~ socmes ~h:Vlde~se em le~s ~htlcas ue entrar para. a. Academia, rlispensa.nõ.o nos 
~.e ~m Ie:s. ne admmlStraçao. ~s pl'lmeu:as-as ·exames de· .1809 o tra.bálho das versõe:l e 

leis pohtu::as, como expre~sao de ~cto~ da. t~rnan~o obr igatol'io o exame de portu;;-uez 
vontade do Estado-5oberama.por asstm d1zer, someme de 1871 em diante.· 
não definem direito novo; declaram. reco- · . 
nhecem o direito preexistente dos individuas· Sef?-elha.nte procedtmentq teve o Sr. con-
abra.ng-em periQdo inde:finindo de tempo; e: selhei~o_Leoncio lle Ca.r_valho, no_ se.u de~reto 
portanto, são applicaveis aos casos· da. sua n .. 7 --4.' ·de 19 d~ _?.brll de l81!:> • . Estabe
actua.Iidade. tanto em. relação ao pa.ssa.do 1e:eu con:o . coodtçao pa~ a. . m<~:trlcu.la, o 
como em relação ao futuro. . . exam~ das lw~as. alle!Jl.!;\ e .n.aliana, ~as 

AS segundas -as . leis de administração. d~lal 0,u que ta.l dlsposiçao so começar1a a 
verdadeiros·contr;1ctos entre o E$ta.do·Admi- vJgoral ew 1881. 
nistraçii.o e as pessoas · jurídicas de que se O decreto~· L23Z H, de 2 de janeiro de 
compõe o Estado-Soberania não retroa."em 1891, e:x:peutdo pelo immortal Benjamim 
não se entendem com o~ ·'fa~tos conte~po: Consta~t com o_r~gula.mento das Instituições 
raneos da. sua promulga.çao; so e exclusiva- de E~smo Jurllltco, fazendo _clependente a. 
mente se a.pplicam aos factos occorridos d~ ll?a.trtcula na.s Faculdades de Direito de cer
pois da. sua ·vigeucia, s~vo a ex.propriaçã.o tlfka.do d~ exame de .~adurez...1. nos estudos 
por índemnisação de direitos adquiridos, que secundat'IOS, _ou de titulo de bacharel em 
são uma instituição jurídica con«enita de lettra.s, res~e1tqu o.s ditoejtos allquil'idos pelos 
leis de administração. isto e, de 0

leis que preparatorta.nos. que apenas iniciavam os 

1 
põem uma. pessoa juridica em contacto com s~us estudo~.decl~l'~ndo qne e:;sa dependencia 

· o Estado-Administração. ~o se tornal'ta eXJgl vel no co:-rente anuo· de 
O que disse então tbeorisando com refe- 1896. . . 

rencia ao pro.iecto que se discute, não sõm·eu . q Sr · Fernand<? Lobo,_ no Cotligo das Dispo
contesta~.ã.o. Não preciso, pois, voltar agora a ::Hç~s Communs a.s lnstt~u~ções_ de Ensino su
esSl~ ordem de desenvolvimento, raz!lndo re pe~t~r,de!)endentes llo Mm1ste1'IO do Interior, 
petições sem alcance obrí«a.Jo no momento. puohcado couro uecroto n. 1.159, de 3 de 

Encararei o prujecto em iace (~e diverws d.e_zembro de lt)02, confirmou para a ma
precedentes !egislo.tivos, que respeitaram 0$ t~·tcula. n~lS Faculd:u:les tle Dil•eito, e genera
uireitos a.llquiridos dos academicos de direito llso~ par:.~. a ma.tt'ICUl:' nos demais cursos su· 
uo Brazil. per1ore.s da Repubhca a necessida.de do 

A lei de li de agosto de 182í. - a que exame_ de mar1ureza._ ou de titulo de bacharel; 
creou os cursos de sciencias jurídicas e so- mas nao revogou, nao reduziu, nã.o alterou o 
ciaes em S. Paulo e em Olioda, estabeleceu lal'fl'O prazo que o e~pirito de rectidíio e de · 
corno condições pal'a. a matricula:- a edade equ1dade de Ben.Jamlm Constant para com os . 
de 15 arinos, e os exames d~ língua fl'anceza. estud~n~ conc~deu para concluírem o seu 
de ~amma.tica.latina., rhetorica., philosopllià. curso , se matr~~~larem. o~ preparatorianos 
raciOnal e .moral e geometria. ~ pa1a s& habthtarem a matricula. os que · 
. . Eram as condições possíveis naquella 1a.rn encetar a sua carreira litteraria. 
epoca. E1igir mais seria. pretender andar :0. ~ecreto n. 3.454, de 26 de abril de 1865. 
3.d.en.nte do seu tempo. Só muito mais tarde dlVtdiu o cur:;o dos estudos em duas secções 
quando possível iuaior e:xhreucia, em 1854: ~uma de ~ciencia.s juridi~t's é outra. de sei
por um decreto de arrocho- contra os estu- anelas ~oc1aes; tnà.s. respdtando o re"'ímen 
dantes, a 28 de abril, tornou-se obriga.toria aca.d_emtCcl_ :mterior. pl'ovidenciou :SObre ·<~. 
a ha.bilita.câo no conhedniento da.S linruas- contwuaçao dos estudos do a.ca.dem.ico do 1~ 
latí~a;q;~nçeza e · iugleza; em pb,ilQsophia j ~\ 3·•-e 4• atmo, q~e quizesse ob~r os dou~ 
1-a_clOn!l-~ ~ moral; em arithmetica. e geome- graos ?e.ba.charel, taculta.udo a. accumulaçã.o 
tr1a,; em r]letorica epoetica e em historia e .de ma .. rlculas. . . 
geogra!i~ia. · _ . .. · . . · _ _ . O Sa. P~ro&NTE:.._Peço ao Senhor depu-

A !lQ.~t4a~e nao ex1~1o em 182': o que as w.rlo resum1r ou interromper as suas oon:::ide-
conventenclas do erunno determmara.m em t·:v·ões ru:•nn,· J:i . tt··' :1_ .. _,, __ ,.,, 185~~~ . . . , . . ..,~,)~~. - "'.1\' • .. ~ - .. \,.: 11-·~ . ro .·.:-. ..\'~ -... ~ ;.;_;,. .. 
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o Sn.. ).InREIR.A DA. SILVA- Resumirei,, direitos ndquiridos pelos prepa.ra.tori~no:: e 
qun.nto me fôr possivel, o que tenho a. úizer, pelos <iursist .. s, houve semp~oe no Braztl! . 
paro. não vott:-ra. tribuna a_tra.tar de assum· Cvn_ser>'adol'es,eo_mo Pault_no .de Souza. h-
pto em que UaD ha. contra.d1ctm:es. heraes, com~ Le?OClo de Car,:alh?, repub11ca-

• • o o • • nos do ProvJsorw, como BenJamm Constant; 
Tmlm. e~ pas~ado bget!<lmento uma VtSta e do regimen constitucional republicano,como 

retr~:~~pectr:;J. ~ubrc a le;p~la~ão, na p:t.rte que Fernando Lobo; todosaccordes em não emba
respenou dtreltos adqun·1do~ pelos prepara- ra;çarem com. a alteração do metllodo de 
tom. nos. I_a. começ;a.nd.o a reme~?ra.r os d~- a.prenà.izagem e do modo e do .tempo: dos exa
c~tos e le1~ que tambem r~speltaram os dt- mes os programmas do ensino officia.l, ado
re1too a:~qm:1dos :pelos cur.s,~ta.s. quando ~e ptados por lei e decretos do Governo,em favor 
com~rornettt co~ o ~:. presldente a resumir da mocidade, que.Jesejosa de saber,se·prepa
as mmhaos consmeraçoe,. . o ra. para. o serviço da Pa.tria,nas profu;sõesl ibe-

Poderia, conforme as notas que aqu1 tenho. raes.Ninguemdeverá.negarodireito·daquelle3 
imlicas, sinã.o todas, ao meno~ ~rande parte que.coufiantes uns leis,modela:ram por ellas o 
das disposições }~a-a~, que ~1~ram tal r e_s- plano nos seus estudos, as conveniencias da 
peito com rela<;ao a ma.lterob1lldade dos co~- sua vir1a. economica., e as espel'ança.s do seu 
pendios durante o cu~.so; ao me~hodo e as futuro! (AJlt'tl'teso) . · 
e:poeasod<)S _ex:ames; e. a t~ccumulu~.a.o de ma-. São estas as considerações·,· Sr. presidente, 
triculas; t<mto antes ~o celebroe necroto que que me propuz üt.zel' sobre a. malsioa.da. lei 
citeL do Sr. conselhe1r~ Leonc1o de C;J.rva.lh?· que l'est.'l.beleceu o vergonlloso e improficuo 
_sobre liberda-de de ensmo. ou antes, co~ ma1s regimen do po11to nM th.culdades de direito 
proprieda.de-~obreltberdo.der~eaprendl.zagem do Bra.zil, na pa.rte em que ella. interes53- ao 
e· de frequencw., como dep01s delle . Quem projecto em discussão. (Apartes.) 
estabeleceu a am:p!a liberdade de e~s~nar, A kw.bilita.çã.o intellectual deve S6l' verili.:.. 
salvo a autorisaçiio legal :Qar-J. o exerc~c1o ~v cada pelas provas publicas de saber, inde-

. mngisterio e p~>ra_ a creaç:ao e ernatlClpaçao pendente de frequencia acadern.ica e de me
rlas f<cculda.des llvres. do .Sr .. consellletro thodos. ollicio.es de eiJsino, medeante simples 
Leoncio de Carvalho, fo1 Ben.]amt~ Constant, attestaçlo de competencias conhecidas ao 
re>'oganclo uma disposição d~ ie1 que pro- rnao-istet•io publico ou part icular. 
llibin. aos lentes officiaes leeC\onarem partt- Por incon:;titucional e perniciosa a direi-
cularmente. tos individuaes, deve o eongre~so Naciunal 

Por exernnlo. o decreto 11 . . 1.134, de 30 de condemna.r,-approval)do o projecto que se 
março de 1853, diz em um dos seus artigos, di;;cute. a m~d<~.uça msta~t.1nea. ~ de sur
contl.rmando e ampliando disposição sem e· prez:.~ . do reg1meo. aca~em_:co da 11 vre o fre
lh~\nte da lei de 18~7, que creou os ~urs~ que~c~a e da: hvre lDSCrlpçao·ll3:ra o regm1en 
juridicos: (Leatlo) <J:As:pre!ecç:ões de">era~ reo da o:mga.tor1edade na fr~quouCia, e dos ex
co.hr sobre compendias certos e determ1na- ames; annuaes,com preJmzo do adeant:l.mento 
tl~ o ou compostos pelos proprios lentes, ou e timl ha.hi~taçãÇJ dos ~tudiosos ~ dos ta
adaptados de entre o_s que jã. corre!;ll impres- lentús de prtmor. (Mm:o bem.; '11~tuto bem .) 
se>s, precedendo, porem, approv:J,Çao da Con- Nioguem mais pedindo a pa.le.vra, e encer• 
gregação e do governo.» rada a discus..;:ão do art: 1• e em seguida a do 
. O rlecrsto n. 1.2:~2 H, queta.mbemcitci , de nrt. _2° do p~ojccto n.J2 A, de 1896, cuja. 
2 de janeiro de l89l. dispondo (tendo} « a. votaçuo iica. ad1ada... . 
respeito dos al umno!i que ao c~~eça.r-se a ~x.- Com pareceram mais os Srs. C.1.rlos de Ko
ccuçã.o r1este Regula.m~nto, Ja tenh~'l.m Sld:O \"a.eS, Hollanda de Lima,, Costa. R.o'lrigues, 
approvados na.s m<1teJ.'JUS do I·~ a.ono e que1.- Augusto Severo, Jose Mariano, Martins Ju
ram concluir os seus e;;tuodos, segundo o Jl~._?- nior. Gaspar DJ.'UJ!lmond, Coelho,Cíntra, Cle
gl•amma. oll ensino que v1gorava. na occasmo meotino do _Monte, Gouvoia Lima, Neiva, 
das respectiyas ma.triculas»,. ~antem pa.ra Eduo:rdo Ramos, Leo•ígildo Filgueiras, José 
estes :~.lumnos os mesmo,; d!.I'eltos, as ~es· Ignacio, Flavio de Araujo, Adolpho Gordo, 
mas obl'iga.ções, os mesmos lemes e ~!te as A.l•thur Torres, La.Ul'O i\1üller e Fonseca Gui-
mesmas bancas de exa:me, como poderao os marães. · 
Sr.; deputa.dos verificar pela.leitu!.'a comple~ . -o • 

d · rt' ..,0 quP. estou revendo e de outras dis- Dmxam de co.~parec~r com c:msa. _part~d· 0 ~ - 1
"'. ' _ d • . . padu. os·Srs. ;Juho Santos, Alencar Gu1m••raes, 

POS!çoes do mesmo ecre:;o. . Sfl. Pei.~oto, Theotonio de Brito, Vlveil'OS, · 
o SR. PRESIDE~rE-'- Lembro 3.? Senb_or. Gusta.\"O Véras, Edna.rdo de Berrêdo,_ Torres 

deputa.do que ja IJ:J. numero para as vot~çoe~. Portugal, Pedro Borges, Fl':l.ncisco Benevo!o, 
o SlvMoRE(RA DA -SILYA-Vou concluir. Francisco Gt!rgel, Cba.teaubria.nd~ ~tbur _or~ 

Veja. a amara. pelas citacões feita.s: -Quanta. !ando,.· Arm1n10 Ta. vares, Ma:r<;lO~nllo I:.-m~,. 
rectidão, quanta equidatle,qua.nto respeito a Coro.eho da Fonseca. ,Fernandes Linia,OlympiO 
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de Campos; Zama, Aristides de Quei,roz, Ro- tado, lhe parece mais natural .submetter a. 
drigues Lima, Seba.stiã.o Lanclulpho, Ma.t·co- votos o requerimento. após a votação do 
lino Moura, Athayde .r:miQJ\ Alcindo Guana- pr-ojecto n. 60 A, de 1895 (Pausa) . 
b:u'a, Americo de Mattos, Belisario de Souza, E' posta a votos e app~ovai.la, salvas as 
Erico Coelho, Fonseca Portella, Nilo Peçanba, ementlas,a. Re,Jacção final doprojecto n.ISJi:, 
Eruesto Bra.zilio, Ponce de Leon,Urbano Mar- tle 189ô, or<;.a.ndo a Receita Geral da Repu
condes, Mayr·ink, Laodulpllo de i\Iagalhães, .blica, para o cxerdc\o de. 18()7; · · 
João Llü:r..Monteiro de Barro~. Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, Ribeiro de Almeill.a., Ferreira São succe~ivamente postas a. votos e appro
Pires, Va.llad:~re.-, Tbeot.onío de 11agathã.es, vadns as seguintes emendas á. redaeção f!oal 
Pinto c!a Fonseca, MMta Ma.cha.do, l\hnoel do projecto n. 129 E, de 1896. . 
Fulgencio; Simão da cuntm, Olel-!al'io MacieL. .â.oart. 8• no§ 1". depois da. palavra- trans-
Lindolp!w.C;tetauo, Carlos das Chagas. La- ucções- accrescente-se: - a pr:~.Zo. · 
ma.rtine, Costa Macb~do,Prancisco de Barro5, No m~mo para.~apho, onde se diz:-as 
Almeida Noíl_uelra., Domingues · de CastN, notas de liquidação ficam sujeitas ao sello 
Gustavo Goaoy, Oliveira Braga, Alberto proporcional:- accrescente-se: - indepeu
Salles, Cincinato Bril.ga., Hermenegildo de dente do sello do§ 4". 
:Moraes, Alves de Castro, Angelo Pinheiro, No 11.rt 9", onde se lê :- Bancos ou depo-
Apparicio !l!a.rienso, Victor·ino Monteiro, Au- . s ito~-diga·se :-Bilncos de depC>sitos. 
relia:no Bar bom e · Frtl.ncisco Alenc.'lstro; · o 
sem ca.uS<!. os Sr5. Lima Bacury, Lourenço de No art. 30, suppr ima.·se-cereaes, h.a.oha, 
Si, Gonc.:tlves Maio:, Cl~to Nttnes, Ga.ldino toucinho, baca!hà.o e 1\.erozene-e accrescen
Lol'cto, l'·rança Carvn1ho,Eusebio de Queiroz, tt-.-se no final (lo artigo- e mais o.s cereaes, 
Barros Fr~nco Junior. PauLino de Souza. Ju- ba.nh~ .• toucinho, ba.calbao e kerozeue, mesmo 
nior. Alfredo Ellis, Domingos de Ml'ra.es. quando impori.lldo de estrangeiro. · 
Bueno de Andrada, Padu!.!. Sa.lles, Vieira de Sala das sessões, 14 de novembro de 1896. 
Moraes, Brazilio da Luz, M;J.rtius Costa. e · Sc1·.::edetlo Con'iia . · 
Riva<lavia. Cor!'êa. Supprima-se no n. 1 do art. 1• desde as 

palavras :- dos alcalóides e seus sa.es, assuCAr 
O 81•. P~esiden~c - Havendo •'e leite, etc. , até- e a. vaselina, que totlos 

numero legal,· vae se pl·oceder :i. votaç5.o ,terão a. re\\ucçü0 de 50"/" sobre as taxas em 
ua.s ma. terias. vigor . 

E' posto a voto;; e rC>jeita.do o rcquer·imento Redija-se ns.>im o perioJ.o seguinte :- de to· 
do Sr. Thomaz Co.vatcanti, para que o pro- dos os pro•luctn~ da cl;J.~se l l da tarifa , que 
jecto n . 87, que já tem pare~er da Commis- p~gam a.ctllalmeme ú r:~o~ão de 48 "{., cuja 
são c\e :Ma.rinba e Guerra, entl'e em discussii.o t>azão e ta.xn cor1•espondente licam reduzidas 
independente do da Commis$iio de Orça- a 2.'>"/o, C•)O:erva.n•\o-se, porém, os actuaes 
mento. valores officiaes, exceptunndo-se os de n. 17G, 

E' posto a votos e approva.do o seguinte a.gua iogleza, que sendo um elixir, pagar<i. a 
rec1uerimeni.o : t axa. dos eluires; excer1t uaudo·se os de 

n. 242. esplritos ou a.lcoolatos medicinaes e 
·Requeiro que por intermedi.o da M~a da. o de n. 254, glycer ína, que continuat•ão a. 

Cama.1·a se requisite do governo <f seguinte paga.r o mesmo que pagam actua.lmente e ex-
inf<>rm3.Çã.o ~ ceptua.ndo·se os alcshlides e seus saes. a~su~ · · 

Si recebeu o Ministro ào Interior alguma cal' dE: leite, arseniatos, . n.ça.frão do Oriente, 
informação · do Juiz Federal do Amazonas , bismutho e seus saes, bromureto~, calomela
a. respeito c!e um eontlicto, que diz ter bavido nos. ch!orureto mel'curico (sublima:lo corro
entre o inspector- ela Alfandega e o gov~r- sivo), .<:hloro[ormio, digitalina.. etheres, ex· 
nador do E:>ta.do, tra.ctosseccos, ergotina.. iodo, ioduretos, iodo!. 

Sala das sessões, 14 de novembro de .1896- ·e io•lofOt'mio, ichtllyol. ~ermes miner?-1, lact~-
O~irUo· Abr«ntes . . · p~ospba.to de cal, pepsma.! pan~reatm3:, q'!t· . 

. _ . " l)lno e todos os seus saes (mclust ve a solucao · 
E' a.nnunc1~da. a votaç.ao .d!J requerJmen LO de Erba) e a vaselina, que todos terão a re

do Sr . Medetros e Albuquerque, 11a.r~ _que o. ducção de 50"/~ sobre as taxas em·vi"'or • 
. Pl'O.ie~to - n. 60 A_ de 1§96, _se.m . preju~o_da. . . :,- · " .. 
votaçao da. 2·' · dtscnssao,. va. ;~s Con•mtS>Qes S.'lh d!!.S se;;;;tleS:, 14 <le ncvembr~ de 1800. 
reunidas de Constitl.tíção, Legislação e .Jus· -Ser:;cuelw Con~a _ 
ti~-a e Espec!~t de Monte·pio. · No n. l do art. 1••:·- em v~z- de: -dos ~a-

bões medicinn.es, que · teriam a reducção de 
50" f 0 sobre as taxas em vigor :-diga-se- dos 
ssbães medicinaes que terão n. r edu cc::L r> de 
50 "/o sobre as taxas em vigor. · 

,O sr: Presidente .- E~l.a.ndo a. 
discussão do projecto encerrada, estando 
el.le .ineluido na ordem do din pa1•a ser vo-
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· · &-Jo. redigido a.ss iJ;TI o art. .22 :-é prohi-! P_uhl_ico e os 40: 000$restantes para rlar exeeu
bld~ a entra.da. dM merca.do1:w.s: quan.do se \ ~'i:l.o a le• que organisou o Tribunal de Contas. 
verlfigue que ~seu consumo nao e pet·JnlttJdo Art. 2. • Revogam-se as disposições em con-
no pp.1z de or1gem. • trario. -

V~c-~inico do .R~o ·de _J!'-ue~ro - diga.-se:- O S:t·. Lin~ de Vnsconcell~s 
Instituto Vacclnloo do /JiStrJcto Ftlderal . (peict ol'd~m) requer e obtem dispen.."<l. de in-

No art. 27 no n. 25; em vez de :-Instituto 1' 

Sal~ _da.s. sessões, 1,1 !le MV'embt·o tle 1896 tel' l.icio pa:ra. o projecto entrar em 3• di:;cussão. 
-Brzcw F.U.o, São successiyumente postos a votos e appro-

va.clos om 2' d1sc:ussão os se"uintes a.rU"OS do .o §1.•. PresideZJ.t<::> -E' o :p t•oj~;~to " · a 

enviado ao Sena.du . 
São successh·amente sem debate !l.\)pro

va.das as Red::~.cções ftnaes dos a.dd1tivos 
ns. 125 F e 125 G, de 1896, para serem en-
viados ao Senado. · 

E' pD»-to a votos e approvado {em nova 
discussão aberta. de a.ccGrdo com o a.r t. 1::>1 (',o 

· Regimento) o seguinte. 

ADDlTIVO 

N. 140 J-1896 "' 

PROJ'ECTO N. ll8- 1896 

O Congresso Nacional dec1•ata. : 
Art. 1." Ficao Governo autorisado a abrir· 

o cre~ito necessa.rio paro. 1oaga.mento dos ho
noro.rtos do cabo de volunta.rios (!a. pa.tria. 
Manoel .Marinho da Rocha, desrle 1873 a 
1 ~94, nc:'nolo assim r elevu.Ua. a prescrinçüo 
ern que u1correu par ia.l ta de recebimen1o. 

Ar·t. 2.• Ficam revogadas s.s disposições 
em contrario. · 

O Con.,uresso Nacional resolve: ·· ... ~ O Sr. Ovidlo A'b1·antes !Pela 
Art. J. o 0 Governo íic-1. a.utorisWio a. ad- o1·rlem) rec1uer e obtem dispensa de interstício 

quirir por preço uã.o t:l.:cedente ao custÓ, para o projecto entrar em ~· dlseuS:São. 
mediante accordo e por jogo de contas com o E' annunciada. a votaç:io · do projecto nu
:Ranco da Republic-1. do Bra.zil, .a E:st1>arla. de mero 6il A, de 1896, concedendo aos runc
Ferro Melhoramentos do Brazil, para con- cioni!.rios publicas J;~sé .Marcos lngler. de 
stituil-a linb:~. auxillar da Estrada. de Farro :Souza e Sn.muel José Perei ra rias Neves au
Centrul rlo Br:~.zil, sob c:~ja a.dmini:iitt·açfl.o torisaçii.o para t'undarem na Capital Federal 
será trMegiu.la , e prolOll!,'ll.l-a da Para- um lx!.uco denomina<lo «Bu.nco Auxiliar dos 
hyha. elo Sul à c\da.de do ~iar de I:Iespa- Sel''<i •lores da N;J.(;âo», cujos estatut<>s. sez·ão 
nha e· da. h i ti. e~taç-:i.o de S. Pedro, na estrada regulados pela. lei vigente das sociedades 
Leopoldina. ; e por um terceiro trilho in- anonymas, e danrlo outras providençl:l$, com 
t ercalado entre os de bitola larga da Cent:ar.l par~cere,:; das co_tnmissões de Constitulcão, 
1'azer o prolongamento •la. ~Ia.ngu<lit'a. ate o Leglllla.çao e Just tç.a, e de Fazenda e lndus
littoral e da Parahyba do Sul ao Porto Novo tl'Í:ts (2" discussão) ; . 

. , do C~ h!. . . _ • I Sã.o successivamente postos a votos e ap- . 
· . . Art . _,....• Revogam-se a.s dtspostçve::o em provados osse.,"''linte3 arti·•os : 

contrarw. ·"' 
.: São successiva.menie postos a votos eappro 
vados em 2• discussão os seguintes artigo:; 1lo 

l'RO~ECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 . • Fica. concedida nos f unccionar ios 

publicos José Marco~ lnglez de .Souza e Sa
muel Jose Pe1·eira das Neves autol'isaçã.o. 
r;ara fundarem na Capita.l Fedet>al, um baneó 
denominado-Banco Auxiliar dos Servidores 

N. 169 A-1890 (do Senado) I ela. Nação, cujos estatutos serão regulados 
. . pela lei vigente das .SO<:iedo.des anonymas; · 
O Congresso Nacional dec:rata: I AJ,'t. 2. • As procurações passadas pelos 

. Art. 1. • O Pode~: Execu tivo abrirá pelo. :uutuarios ao banco serão instrumentOs de. 
Ministerio da Fazenda, no corrente r::xercicio, I contrae:tos sygnalla.gma.ticos e verdadeiras 
o credito especial de 3:440$858, para pa..,."'a.-l ilt'OCUraÇÕP.S em ca.US<l- Pl'Opria; com todas as 
mento dos· vencimentos dos membros do Tri-~ suas prerogativas .iuridicns~ não .podendo ser · 
bllnaJ. de COntas, desde l•.! de olltubl'O a 31 de re\'Og:<das eroqua.uto du1·ar o eontracto,e nem · 
aez~:ubro tl.estê :l.:l n :>, e I) ~ Ir 5:): :100:~. no E'-X-1 I 'P''nrlem •lt: rem•vação para pti,~d uzil·em 
· ~··- ; ;.. !:~ ! «~7. •:·.: ! :- · ·~·:· :, ' : ·~_. ., •. >a•i:: fctzcl' : ffdw. a1nda mt:smo em caso d~ talLeciraenío 
. --; .: . '' _,·, .... ,.: .• ·.< .. ~·._,_,; ;, ~"-~ -~.:.o· i.\í tui~turio ;\l~u constttuinte.· · · · 
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E' posto a. votos e approvada,salva a emen- O Sr. Medeii·os e Albnquer-
da, o seguinte artigo: que (pela ordem) - Sr. presidente, V. Ex. 

Art. 3." Os coo.tractos effectuados pelo vae submetter a votCJs o requet•imento que 
banco com S<:'US mutuarios teem for<;.a. de es- ·eu tinha. a.presentaclo :í. C<lmn.ra, ~dindo 
criptura public.-a desde q\}e sejam testemu- para que o projecto fosse ás commissões l'eu· 
nhados por düus fucccion3.l'ios publicos. nldas ; mas tendo verifics.à.o que de facto o 

E' ta.mtem a;pl)rovada a seguinte emenda p:•ojecto exclue os funcciona.l'ios publicos 
da Commissiio de Constituição, Legi~la,..ii.o e ClVIs e sendo este o ponto em que tin!Ja. du- · 

. "' vidas, peço a V_ Ex. que consulte á. Ca.ream 
·Justiça. : si concede na · rethada do meu ri!queri-

Noart. 3<', em vez de-testemunhados por mento. 
dous funeci<ma::-ios puNic0'3-diga-se :- tes- Consultada, a Cama.ra concede a retirada. 
temunha.do por duas pa;:soa.s idoneas. . pedida. 

E' posto a. votos e approvada, salvo a. E' o projecto assim emendado enV'iado á. 
emenda, o s~uintc ar tigo : · Comm.issã.o de Constit-lliçio, Legislação e Jus-

:Art. 4.• N<> llypothe::;e •le i'emoção on cem- tiça para retligil -o pa.:-a. 3• discussão. 
mis~ão do funcciona.ri•) pubaco pa~ fóra d~ 
Capital Federal. a. Repartição por onde elle 
costumava N'Ceber seus vencimentos consi 
gnar:í. ao UlP.SirtO banco a quantia que lhe e 
devir1a men;;a.(mente, independente de re
quisição; o o funcci.onario não poC.erã. re
tirara consignação sem accardo com o ba.nco. 

E' tlmbem approvada. a seguinte emenda 
da. Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça: 

No art. 4•. em vez de-funccionario pu
blico e funccíon!l.l'io-diga.-se:-mutuario. 

E' posta a votos e approvada. a seguinte 
emenda da Commissilo de Constituição, Le
gislação e Justiça : 

O art. 5• sub.stítua·se ~lo seguinte :-Só 
podem rer mutuarios do hanoo. pa.ra o eft'eito 
da preseotCl lei, os btlieiaes do exercito e da 
armada, e dos oor:p<:2 de ~olicia e de bom-
beiros. · 

E' conside."ado prej udicado o art. s• do 
-projecto n _ 60 A, de 1396. 

E' posta a votos e rojeito.da a emenda do 
Sr. Timotheo da. Cost.a. ao a:·t. S• do projecto 
n. 60 A, de 1895. · 

E' posto a votos e a.pprovado o seguinte 
art. 5". 

Sao re'\"ogad:JS as disposições em contrario. 
E' a.nnuncia.da a. votação do requerimento 

do Sr. Medeiros e Albuquerque ao projecto 
n . 60 A, d.e 1896. 

O Sr. José Ma.l:'iano (pelaordemj 
-Sr. presidente, peço que consulte a Ca.mara 
si para. este projecto concede dispensa de in
tersticio. 

·osr. Presiden~e- AdisPensa. de 
interstício pe.iida. pelo nobre deputado niio 
pódeser oonC~J•ii~a., porque trata-;;e de um 
projeeto emen<Ja.do'que vae ã. commis~ par& 
·ser red.ig ido. 

C:unara V . V li 

O Sr. José l\llariano (pela or<km) 
'-Sr. presidente., eu pediria a Y. Ex. dis
pensa. de interstieío para. este projecto sem 
p1•ejuizo da redacção. 

O S:a. PR.ESIDE:--"TE - Entt=i;o v. Ex. ba de 
pedir ta.mbem dispensa da impressão da re-
dacção. . 

A reoacção logo que é apresent.e.dn pela 
Commissão éimpre$sa no Dúwio do Congresso. 

V. Ex. requer tambem a dispensa de. i m- , 
pressão 1 

O Sn.. JosÉ MAlUA.N·o-Sim, senhor. 
Consultada, a Camm-a n3.o approva o re

querimento do Sr. Jo;;ê .Mariano. 
Sã.o successi. "am(!nte postos a votos e ap

provados em 2• discussão, os seguintes ar-
t igos do 1 

PROIEC'l'O 

N. 119-1896 

. O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• E' concedida isenção dos direit.os 

de importação e expeJiente para todos os ma- 
chinismos, apparel.ho~. cao.os de ferr :, e ma.is 
m<>,terine~,destiuados ás obras da Ç)omyanlliD. 
das Aguas de S- Luiz do Maranhão: · ·. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 
· E' posto a. V'otos, approvado em 3'- dis
c:ussão e enviado a Commissão de Reda.cção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 37B -1896 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. " Aos naviO!:' a vela ou a. vapor, qne 

demandarem os portos babilitados d;). Repu
<13 
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blica. com carregamento tot:tl das ma. terias 
indicadas no art. 49G da Nova Consotidaçtro 
das Leis da.s ~1lfandegas, será dispensa.da a 
arqueação mediante a apresentação da carta 
de registro ou'cutro documento eq;liva.lente, 
dos paizes de procedencia, que indiquem a 
sua tonelagem líquida. 

Art. 2. • Haverá, nas alümdega.s da Repu· 
bllca., um li:'l'ro de registro para estas cartas 
e documentos, dos quaes de>erão constar a 
nacionalidad.e da embarca.;;-iio. suas dimeusões 
principaes. bem como tioscomp:~rtimentos l'e· 
~rvados ás ma.chinas e carvoeiras, e sua to-
nelagem br uta e liquida. _ 

Art. 3. • A m·c;ueaç.ão serã, todavia.. etre
ctuada. todas as v(>!.tes que, a j ui?.O da Repar
t i(âo Fiscal. !o!" considerada nece.."$a.ria. pela. 
obscuridade das indicações da. carta de re
gistro ou pela discordancia das referidas 'n
dicaçóe3, com as dimensõe3 :rea.es das em-
13arcações .. 

!i.i't. 4.• Ficam revogados os a1•ts . li2 do 
· decreto n. 2.647, de 19 de setembro de Hl60. e 

!69 da 1\-o>a Co>l~,,Uclaçilo das Leis d tcs AI,. 
(a'lldegas, bem comotodas as mais disposições 
r;,m con-trario. 

E' annunciada a votaçiio do requerimento 
. tio Sr. Tl1omaz c.watcanti ao projecto n. 1:~8 

de 1896, autori.~aollO o g-r.vwno :1. reorganbar 
a Escola Naval, ft~;:endo no respectivo regu~ 
):1n:;ento as ~lteratues que a este vão annexas 
(3' discussão). 

O Sa•. P .reRidente- Os projectos 
emendados em :1:• tliscu~são.antes da votação, 
são enviados às respectivas commissões JJ'Ll':l. 
darem' parecer sobre as emendas. Mas niio 
se trata deste caso regimental ; o caso é 
outro. 

O Sr. rleputado Tlioma.z Cavalca.nti, no 
correr do debate. ofl'ereceu um projecto sub
stitutivo ao que se discutia e apresentou ao 
mesmo tempo um requerimento. 

Dos termos em que foi redigido esse r equ e
l'imeoto deprehemle-se que o désejo do nobre 
deputado pelo Cea.râ é rtue a corumissão for-. 
mule novo wojecto, dê parecer sobre as 
emendas, <tbrino.o·se nova discussão sobre o 

_ 1\ssumpto~ 

O Sn. THolLI:Z CAYA.LCAl\'TI- Peço a. pa
lavl'a.IJela. ordem. 

0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra <l 
nob1·e deputado. 

O que peço presentament<a é que as emendas 
que o!Ier-ecl voltem a commis~iio, 110ra. que 
ella possa. com liberdade emendar, rectificar 
e concluir por um projecto. 

O SR. Ovmxo ADR.-I.NTES- Peço o. palavra, 
pela ordem. 

o SR. . Trro~:tAZ 0 .\YALC.\.l'i'l'I - .Quero e que 
á com missão se dê a liberdade de fa.zel' :.u; 
emendas que euten~er . 

O !Sr Oviidio . .ll.brant.es (p.la 
ordem) - Sr . presidente. na qnalídat]e dCl 
l'elator do par ecer, devo dar algumas e~J,:Il
caç~ á Casa.. 

·Sabemos perfei tameute que o projecto n i\.o 
pôde ser mais emendado pela commis..<:ão, ror 
1sso que a S• discussão estã. encerrada. ; o 
nessas condições, a. maioria da Comli.lisdí.o do 
~larinlm e Guerra não pódo acceltar as 
emendas do Sr. Thomaz. Cavalcanti, que· 
alteram profundamente a. medida nelle con
tida. . 

O Sr. Presidente- A disposição 
regimental e clara a este respeito . . 

O.trer ecidas a, um projecto, em 3' discu.;siío, 
emendas. estas, depois de encerrada. tt c'.is· 
cussão do projecto, vão á commissão resp:!
ctiva, que dará. sobre e!las o ~eu par1:!c~r. 
( .·1po<culos . ) 

Vindo o parecer, a Camara. pronuncia-se 
sobre projecto e sobre as emendas. 

Ern conformidade com o Regimento, a ~fc;;a 
ia. proceder; mas o Sr. deputado Thc,uHz 
Cavalcanti o.ffereceu um requerimento, que 
constitue um caso novo, não previsto no 
Regimento. 

A Mes• não quiz tomar a. r esponsa.bili'!rl.i!e 
de não o.cceitar, por não ser regimental, e:;sc 
requerimento; e. por Is:;o, vae consultar á 
Camara sobre elle. (--lpoiacws.) 

O Sr. , Barbosa Li1na (pela 
ordem) - ·Sr. presidente, no correr da rlis· 
cussão estive constantemente de accorrlo, 
s::ü vo em pontos secandnrios, com o mt:u 
bonrado collega o Sr. Thomaz CavalcanT.i. 

Estão formulados, ero dous pr11jectos sepa
rados, cada um com um numero de ordPm 
diverso, a~sumptosincontestavelmeute ooolie· 
xos, de modo que as emendas apre~entac3.s 
pelo nobre deputado pelo Ceará, bem eo11.0 
aquellas que eu t ive a honra de apreseuW-r, 
entendem tanto com o p1•ojecto de reform:~. 1la. 

O St·. Tho:maz Cavaleanti ES<.:ola 1\'aval, como com aquel:e, que preten
(pc/a ordem) - Sr. vresiC.ente. IJel:J. i odicaçã o dia. reorganis:tr as Escolas Militares. 
que este anno mandei à Mesa os projectos O .nos:so pensamento, apresentando esta. in· 
em 3• discussiio \'oltam ;is commissües re- U.i~o- nã.o é absolutamente que a Comroi~
specti-vas e estas tecm de di<:er a. respeito, são de M~rinha. e Guerra. haJa de apresenta.r 
sem que possam fazer alterações. ! novas emendas, por isso que bem sabemos 
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que encerrada a discussão de um projecto, 
nã.o h a ma.í.s logar para. emendas. . 

O nosso pensamento é que a honrada com
missão IJronuncie-se sobre as emendas, afim 
de que a Camara pronuncie-se com pleno 
conhecimento de causa.. 

O Sr. Pl"esiden1:e - Neste caso o 
requerimento era desnecessario (apoiadP.f), 
porque as emendas não poderão ser submet

. tidas a. votos, sem parecer da. commíssão. 
· E' isto o qm; estabelece o Regimento no 
art. 12S . 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pa1·a uma explicaçao pessooZ ) - Sr- pre
sidente, sobreesteassumpto ba. dous projectos, 
que teem os ns. 138 e 142. -

O meu pensamento e o dos meus illustres 
collega.s e que haja uma fusão das duas idéas 
contidas nesses projectos. 

Penso que não h3. inconveniente algum em 
que esse projecto volte ã. commis~ã.o, afim de 
que ella dê a. sua. opinião como bem entender. 

O S.-. Pl"e!!õídente-A Ca.mara. esta 
sutncientemente ot·ient.:'l.da., pa.ra vota.r o re· 
querimento. 

O Sr. 1\ledeiros e Albuquer· 
que (J>cl-a o;·dem)-V. Ex ., Sr. presidente, 
dis<e que a Cama.rt• estiL sufficíentemente ori
entarla., para dar o sc:u voto . 

. Vae v. Ex. submetter a votos um pro-
jecto, que está em ::1• discussão, e ao qual (o
ram otrerecldn.s emendas ~ 

O Sr. Presidente-Voubmettns er 
a votos o requerimento. Si elle for a.ppro
vado, o projecto voltará conjuoctamente com 
a.s emenda'> a commi..<;Siio a.fitn della da. r pare
cer sobre as emendas e -abrir novo debate; e 
si o requerimento for rejeitado, . ho. de ser 
cumprida. a diSP\)Siçã.o do art . 128, do Regi
mento. 

O SR. Ovrnro A:alUNTES- Peço a palavra 
pela ordem. 

0 SR. PRESIPEt\'TE-V. Ex. já fa.lloU sobre 
o assnmpto uma vez. 

O sn.. Ovxnro ABRANTEs-Mas sou·o rela.tor 
do parecer e desejo dar algumas explica-ções 
sobre o a.ssumpto. _ . 
·o Sn.. PRESIDENTE-Tem a. palavra. o nobre 

deputado. 

D .Sr. Oddio Abrant:el!l (peZa 
ord.!m) vem rl.eclamr em .seu nome e no rle 
dous. companheiros da Commí.s:lW de Marinha. 
e Guerra, que esta commissão não accei~ 
o requerimento do Dr _ Thomaz Cavalcanti. 

O Sr. F:~·a.ncisco Glicerio (pela 
ordem.) -? requerimento do nobre deputado 
pf'lo Ceara. e;;ta.be Jece que o projecto vã á 
commissã.o para esta consignar ta.es- e taes 
m~didas. Logo, e um voto prévio que .a.. 
cama.ra. vae dar. Voto pelo requerimento do 
nobre deputado, comtanto qua a. Cornmissão· 
de Marinha e Guerra. fique com liberdade 
plena. de dar parecer como entendei'. . 

O Sr. Presi dent.e diz que o art. 128 
do Regimento,-emendado em virtude de uma 
indicação apresentada. pelo nobl'e deputado 
.pelo Cearã., o Sr. Thomaz cava.lcanti, ootabe
lece que o projecfu, emendado em 3• discus
são, póde ~er votado sem a.udiencia. ~ r~pe.
ctiva commissã.o; mas, viudo op:~recer sobre 
as emend<lS, não se abrirá. no•a. dis•~ussã.o. 
I~' is:w qu6 estabelece o Re;imento; o reque
rimento do nobre deputado quer justamente · 
o. contrario; quer a.brir no•a discussão de·. 
pois de encerrada a. 3" discussão. 

Posto a votos, reconhece-se que o requeri-· 
mento do Sr. ThomazCavalca.ntifoi rejeita.do, 
tendo apenas ol)tido 46 votos a favor. 

O Sr. Gaspar D1•ummond (pela 
nrd.:m)-Como esta.mos em têrnJ!O adeanta.do 
~e proroguçii.o; como só hoje, IG de novembro, 
e que a Cama.ra votare" acção do Orca.men to da 
Receita; como o Senado não esta disposto a._ 
en:;ulir ol·ça.me~tos, como se está veudo, e. 
elles teem de Ytl' emendados pn.ra. esta. ca.-. 
ma.ra., e, como é preciso que haja ouoiero de 
deputados qtle votem á. ultima hora, requer 
vet•ificação. (!liso). 

Procedendo ;i. verificaçio, reconhece-se te
relu vot.:~.do contra o requerimento do Sr. 
Thomaz Cavalcanti 54 Srs. deputados. 

O Sr. Pt·esidente-Vobra.m a fa· 
vor do requerimento 46 e contra. 54 Srs. · 
deputados. Não ha numero, fO\l mandar pro· 
ceder á ehamadn _ . 

Procedendo-se ã. ch:lmada. verifica-se 'te
rem-se ausentado os Srs. Eduardo . Ramos;, . 
Fortes Junq_ueira, Octaviano de Brito,.Arthur 
Torres, Pa.ulino Carlos, Cesa.rio Motte.. Lauro 
Muller, Fou~eca Guimarães, Pedro Moacyr,- : 
Pereira. ua Costa e Cassiano do Nascimento·; ;"" 

O Sr. P1•esidente-Responder:un á. '. 
cha.ma.da apenas 106 Srs; deputados. Não lla. · 
numero, .pelo que ficam adiadas :ls votacões'-. 
das ma.teria.'l. Não lia. v~ndo m:l.is na.d:l. a. tra.-· -
tar, 'vou d0$ígnar a. ordem do dia. 

St• . • José Mariano (inlCl"l"Oiilp P.ndo) 
- Pel'gunto a V. Ex. si posso apresentar 
um projecto. · 
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O gR. P~t.E.;JDE:I'TE - Eu ,ia tinha annun
ciauo a m·dem (h o 1Ha. pat'll. ,,manh5.. c 

O SR.. Jos'ê: MARiANo - A hora nã.o se es 
·· ·gotou, esgotadas as m:~terias da ordem do 

·. pia.. deve-se voltxtr ao expediente. 
. . Eu d~s&j•J apresentar um projecto e si me 
.·. for pel'mittldo i\mda.mental-o, fundamen-

ta1-o-he! •. 

O Sr. Presidente- Não ha mai~ 
. nada a tra.tat• e nem numet'O para tomar em 
considera.~;~o o requeMmento do nobre depu

·. t.ado, p~dindo urgenoia., para. apresentar um 
. proj~cto, pois a tanto importa o seu pedirlo. 

(PattSrr). . 
D~ig11o para. amanhã a seguinte ordem do 

:_: dia: 
. Votaçã.o das seguintes materias: 

· · Do requerimento do Sr. Thomaz Ca:valcanti 
. ao proje~:to n ~ 138, de 1896, autorisando o go
verno a reol'g-a.nis:1r a Escola Nu:val, fazendo 
no l'esp€.ct\>o regulamento as alterações que 

: a e~ te vão an nexa.s [3" discu.ssão): 
Do projecto n. 288 A, de 1895, determi

·.' nando que tiquem aá.di•los a.o ma.gisterio •JCI 
· COllegio Militar. com os vencimentos que per
. . cebiam, o:;; p1·úfe.ssores cathedrati(,'()S nomeados 

ou elevactos :t es•a categoria por decretos Jt: 
30 de setemtJr·o da 1804, r.orn voto em sepa
ra'lo ( 1 ;; ,!iscussão); 

Do projec\.0 n. 165 A. de 18116, a utorisan•:o 
o i!flvernv n. n. lor ir os nect-~~u·ios cr~ditos v;u•;~. 
ocC•m·er· :1.0 p:tg:tmento rla.s ,Ji:,;pez:u;; frita...:, nu 
Ctpit r Fe•kra.! , com os funer:1e.s do ma.-s~ro 
C;u·lm Gom .. s [ l·' di . .;cu;;s;i.o): 

Do projecto n ; ,!, de 1~!-UJ, autm·tsaudn o 
go•rer·nu n coneeder ao t:i•hdão Alberto Cy~
ll~iro, pelo :;razo de 25 aonos. per•missiio 
·pD ra eslabel .. ~:er no porto do Rio de Jani!iro 
tlo>po~i to,; 11 uctuames de carvão «le p -dra. se h 
as cou.J iç0<~s que estabelece (I• diseussã.o); 

Do J.>ruje\:to u. 142. de 1896, a.utorisamlo o 
governo a 1'eol' ll'an isar d1 vel'sos estabe1e,~i
roentos militll.t'e:> do ensino, com o voto em 

·. sep<~.r-<~.do do Sr. Thomaz Cavalcanti (2' dis
cussão); 

Do parecer n. 62, do 1896. opinando que ao 
· · Podel' Executivo incumbe ajuizar do direir.o 

que ;;&<iste <lO bacharel Hent·hue Martin-;, 
sub-sec:·etario da Facul•larle de Direito do 
Recife. q "e pede c r•ugacuento àa gratilícaç;~.o 

· que •lo\xou 1le rc·cebel', e s •licitar o nece$S&l'IO 
creulto, si iol' c;Lso c\i~so (rt1scu s~ão unica); 

Do proj ·~cto n. 152 A, de 1896, conceden·~o 
seis mezes ele licen~a. com ordenado. ao 
DI'_ Fernnntl.o Luiz (}>o rio, ministro do Su
premo Tribnnal F••der:Ll (· 1iscu~ unicu) ; 
· Do pro,fe~%0 n. 168. •le l896, autorisaudo o 

· · {t'r:wer•tJO a (:11nced~r a.o Ur. H tlat·io &oares de 
l>ou\'eht, lentcJ de clinic.:~. opllt:~lrool<igica cia 

· Fa.\:ulda.de de Medicina do Rio de Janeiro, 

um a.nno de licen~. sem vencimentos. para. 
t T'atar de sua saude onde lhe convier (dis
cussão unica); 

Do·r,roiecto n. 16-t, de 1896, autorisando o 
governo a cuncedel' um anno de licen(,'.a, sem · 
\•en~imentos. a Felippo de Vasconcellos 
Duarte, 4" escri pturario da A.lfand ega. do Ma· 
l'anhão, para tratar de seus interesses par
ticulares (discussão uniea) ; 

Do pr• ·jecto n. 24, de 1896, a.utorisando o 
governo a mandar pagar pela. verba - Ex- . 
i\r•cicios findos- ao 3• escrlptur••rio t.la Re
partir:ão Geral dos correios , José Francisco 
Rodrigues, os vencimentos que deixou de 
perceber de 29 de agosto de ltl94 a. 28 de ju
nho de 1895 (2;> uiscu~são) ; 

Do p1·njecto n . 151. de 1896, auiorisando o 
governo a. .abrir :LO Ministerio da Fazenda. o 
credito de; Vl2:S09$'996, supplen;tentar .ã. r u
br~<:n. n. 33 do art. 7" da lei n. 360, de 30 de 
(tezembro de 1895, destin~do ao pagamento 
do nickel e cobre i11~portados no correute 
anno, para cunhagem das respeçtivas moe
r.as (2' discussãoj ;" 

Do projecto n. 174: de 1896, autor·lsando o 
f'uder Executivo a abrir um ct·edito especial 
de 583:512$.>% -para pag:liilento do que, por 
>entcnça do Poder' Judiciario, é a Fazenda. 
NacirJual devedora ú. Companhia Br;~Zileira 
•le Phosplla.co de Cal (I' di>CU$si'i.o); 

Do p1·ojecto n. 05 D, de IS!J6, sobro as 
emendas •la Camnr;o dos Deputados a.o Pl'O
j l•atu dv Seua(lo, n. 215, de l :-\()5, que dispõe 
><Ob:'tl.:t locu.çã.u do set'\'iço a,"''' icol"• á.~ quue~ 
o Senilll~> nü.v uc.:u o seu ~L:S>e!Hlmento (llis
cU:ool'Õ i.J u n ica} ; 

IJo pr<jccr.u n. l:·l9, ele 181.10, o.utor isando o 
Gn\·orno a abrir ao :l·linlstet·io da Mnr1ubu. o 
..:r1•rlito extr·aor~.inario d1.1 12.0 :000$ p:tra rc
s tituh· u impo~to ele 2 °/o descontado dos 
Vi~ncimentoJS de orrtciaes d;~ Armada, classe~ 
~~.nuexa.-;. e outro~ IJUe perceberatn va.ntagens 
de c:•mpauhu. 110 periudo de 6 de SSlembl'O de 
fl.e lSQ:~ a 31 de outubro de 1895 (2" dis
cus;;ão) ; 

Do prnjecto n. 12 A, de 1896, concedendo 
&o$ alumnos do curso superior das F acul
da.à.es de Dit·eito, matriculados antes da lei 
u. :JI4, ele 30 de outu bro de 1805, o goso dRs 
rag:~.\ias da. legi:>luçào anterior. tanto em re
lar;!i.o ;i.s épocas para as inecripções e exames, 
como em relação aos exames e a frequ~>ncia., 
com parecer contrario da Cummissão de In
st' ucção e Saud~ 1-'ut.>lica (2 discussão) ; 
Discu~são uníca do proj.,cto n. 88 D, de 

1S9ô, emenda. do Senado ao projecto n. 88 B, 
d!'Ste anr.o, que approva 'O tratado de ami
sar\e, commercio e n:t.ve<~>ação entre a Repu
lllica dos Esta.oloa L:nidos do Brazil e o rm
peri'l •lo_ Japão, e. qual foi mantida por dous 
r.tlrços de votos, na lôrma do 11.rt. 39 § 1 o da 
Constituição ; 
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3 .. discussão do projecto n. 169 A, él.e 1896.] Nilo Peçanba. E1•nesto Brazllio. Pordunc_ula. 
autoris<ndo o Governo a abrir os cl•oditos Ponce de Leon. Urbano Mo.reon<\es. :1-ta.yri!lk, 
necessarios para dar execução á lei que or- .~lmeirla G-•me~. L:J.rdulpho de Magctlbacs, .. 
. ga.nbou o Tribuaal de Contas; Lma Duarte, João Luiz, Monteiw de Bar· . 

3" discussão do projecto n. 118, de 1896, ros, Alval'O Botelho, Leonel Filho, La.
a.utorisanci.o o Governo a. ahrir o credito ne- mounier Godot!•edo, IUbeiro ele Almeida.,. 
cessaria 1Jara pagamento tios h1 norario8 do l<'E-rreira ,Pires, Valladares, Theotouio de Ma- · 
cabo de Voluntarios da Patria Manoel ).fari- ~alhãe,;, Pinto da Fonseca, Matta M:wba.do, : 
nho da Rocha, desde 187:3 ate l8CJ4, relevada A.rthur T01-res, Manoel Fulgencio, Simão da.'·,, 
a. prescripção em que incorreu. Cunha., Olt>ga.rio Maciel, Lindolpho caeta.no, . 

Carlos das Chagas, Lamllrtine, Costa Ma . ..: ·: 
Levanta.-sea sessão ás 2 horas e 30 minutos. <:ha.do, Fra.n~.:isco de Har·ros, Aline ida Noguel·, ' 

ra, Domingues de Castro, Gustavo Go·loy;o' 
llliveh>a Braga, Adolpho Gordo, Alberto Sal-, 
les. Paulino Carlos. Cesario ZIIot ttt, Fru.neisco' : 
<7licerio. Herm~<négild~• de l\Ior·aes, AlvE>.s de,-: 

ACTA DA SESSÃ.O El>I 17 DE NOVEl\!RRO DE 1896 Castro. Ur·bano de Gouveia. Xav'1er d,J Vallê~.; 
Almeida Torres, Lauro Müller, Emilío.Blum;'~ 

<
Presidencia do Sr. A.rthu~· Rios) Angelo Pinheiro, Apparicio :VI<~r;ense. Vi~to-; 

rino Monteiro, Aureliano B~rbo>a e Fra.nClSCO_c 
Alencastro. E sem mtusa os Srs. Lima Ba.cury, : 

Ao meio-dia e· 30 minutos, procede-se ã. ~Iatta Bac ,llar, Aug•J~to Montenegro, Hol·.: 
chama.·h~ á quo! respondem os Srs: ,\rthul' !anda de Lima. Christino Cruz. Anisio de. : 
Rios. Lins de Vasconcellos, CoE>lbo Lisboa. Abt•eu. Pires F,,t·I"I::ira, Ildefunso Lima., Hel-';. 
Tavares de Lyra, Gabriel Salgado. En<?a.s vedo !\Ionte, Tolentiao de Carvalho, l\'Ii),rtins ·: 
Martins, Theotonio de Brito, Hrit:io Filho, .J t:nior, Pereir·a de Ly 1·a, Gaspar Dru•nmoncl,.: 
Viveiros, Lulz Domingues, Nogueira Paran:~- Coelho Cintra. na.rbos:L Lima. Lour·enç•o -de·: 
gu[~. Frede1·ico f-lorgP.s. Joiio Lopes, Thornaz :-;a., ~edeiroo e Albuquerque, ~ligue! Perna.m·, 
Ca.v.:lcn.nt.i. Si!VIL ~lariz, Trinda:le, Luiz de lnw.1, Gonca.lves Maia, Octavia.no Loureiro,:·' 
Andr:t.de, Herculano B11ndeim .• Ar(tUjo Góes. Geminiano Bra;dl, Tosta, t.eovigildu Filg-uei-_ 
Rocha Ca.valcnnti, ~ienez~;; Prado. Gouveia r·as. Jose lgnacio. Flavio de Aril.ujo. Tolent.ino: 
Li1na., s~~.ntos Pereira, Ms.noel C;tetano, Ro· .-ros S:tntüs, Cletn Nunes. Galdino Loreto; :
drlgues Lima, Tor-qu ... to Moreii·a, Antonio 11e serzedello Cor·rêa. França Carvalho. Ale indo · 
Siqu1:1ira. Oscar Gouoy. T1rnotben ua Costa. (;.uana.ba.ra, Euzebio de Queiroz, Agostinho:::: 
Amerlco de ~iattos, ~:rico Coeluo, Silva Cas- Vi.ln.l, Ba.r1·os Franco Junior, Paulino de : 
tro. Ca.rvalllo Mourão, Vaz Lte Mdlo, Cllag:ts Souza Junior, Camp:Jlin:J., Ferr·a.z Junior, · 
Lo bato, Joã.o Penido, Gonç;tlves Ra.rnos, Lni'Z Gupertinode Siqueira., Alfre•lo Ellis, Domin-( 
Detsi, Fortes Junqueira.. Francisco Veiga.. go~ de Moraes, Bueuo de Andrada. Padua~ 
Octavia.no dt3 Brito. Rndolpho AlJreu. Paraizo saltes, Vieil'a 1te Moraes, Edmundo da Fon-':1 
Cavalcanti, Luiz flaquel'.Casemiro da. Rocha, ~eca.. Furtado. Ca.racciolo, Lamf.nha Lins,·, 
Costa. Juniot·, i\Ioreira. da Silva, Cincin:Lto Brazilio da Luz, Fonseca Guim.rii.es. :VIartins.: 
Braga, Ovidio Abrantes, Luiz Adolpho. 1_;osta, Marçal ~scobar, Pereira da. Costad 
Paula. Ramos. Francisco Tolentino, Vespasia.· !Uvadavia Corrêa. e Pinto da Rocha.. -
no de Albuquerque, Pedro Moaeyr e Gassia· 
no do Na.scimento. ·~· 

O Sr. Presidente - Responderam~ Deixam de comparecer com causa. pa.rtici- · d · 55 s d ta.d ·· 
nada os Srs.: Julio Santos, Alencar Guima.- a chama a apenas . rs. epu os. . .. ~ 
rã:es, Sã Peixoto, Carlos de Novaes, Costa Hoje ni10 ha Se3são. · 
Rodrigues, Gust:i.vo V eras, Eduardo de Ber Designo pal'a 11.manbã. a mesma ordem dd:·\ 
rêdo. Torres Portugal, Pedro Bo1·ges, Fra.r1- •1ía. de lloie, isto é: •· <l 
cisco Benevoio,José Bevilaqu:L.Augusto Severo " - - ~;~ 
FI'ancisco Gurgel. Pedro Velho, Cunlm Lima. Votação das seguintes matarias : ·t 
Chateaubr·iand, José Maria.no, Arthur Or- Do requerimento do Sr. Thomaz Cavai~ 
lando, Armiuio Tavares, Marcionilo Lins, ca.nti ao projecto n.. 138, de 18\!6, autorisa.ndo"~ 
Cornelio da. Fonseca, Carlos Jorge, Fernandes o Governo a reorgs.nisar a Escola N:t.vaJ~fl 
Lima, Clementino do Monte, Olympio de fuzendo no respectivo re,"Ulamento ~ a.lte-,< 
campos, Zama, Augu;;to de Freitas, Neiva, I"Joçõesque a este vão annexas (3• discussão)_;·~ 
Milton. Fro.ncisi'Q Sorlrê. AristidPs de Queí- Do projecto n. 288 A. de 1895, d~terml·'J 
roz., Eduárdil R."l.mos. Paula Guim:wães. Vel'-l nanli.o que fiquem addirlos, ao magisterío d()~ 
gne de Abreu, Sebastião L~tndulpho, Ma.,•co· t'Jollegio Militar. corn os vencim~ntos que per",C 
lino. Mouro.! PJ:ranhos Montenegro, Athayde cebiam,os profess~res cath•;draticos nomeadQS .. i_· 

Jumor, Behsa.ru) de Souza, Fonseca· Portella, ou elevados a. essa. categoria por decretos dQ::~ 
. . . . .'. -~-:::.;; 

. -~'.:: ~ 
: , . ..,: 
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30 de setembro de 1894, com voto em sepa.- Na.clonal devedora. á Com}lo.nuia. Bra.zileir:J. 
rado (I• tHscuss:io): de Pllosphato de Cal (P discu~sã.o) ; 
' Do projedo n. 165 A, de 1S!l8, nutorisanrlo Do projecto n . 95 D, de 1896. sobre as 
o Governo a abrir M necessal'ios credito;; para emendas da. Ca.mara. dos Deputados ao pro
oeeorl'er ao pagamento das despezas feitas, jectc.' do Sena.-to, n. 215, de 1895, que d1spõe . 

. na. Capital Federal, com os runeraes do sobre a loca.çã.o do serviço agrícola, ás quaes 
maestro Carlos Gomes (L• discussã.n) ; o Sena.do não deu o seu assentimento (1Uscus· 

- _ Do projeeto n. 74, de 1896. autorisando o são unica); 
~ · (J()verno a. conceder ao cidadão Al berto Cys. Do projecto n. 139, de 18%. autoris:a.ndo o 
- · neiro, pelo pra.ro de 25 aunos,permíssã.o para. ·a Governo a abr·ir ao Ministerio da Marinha. 

·estabelecer no po:rto do Rio de J;meiro depo- o credito extroord.inario de 120:000S p(J.ta 
_ · _ sitos fluctuantes de ca1•vão lle pedl<a, sob as l'estituh• o imposto de 2 o;. desconta•1o dos 
:- _condições que estabelece (!;• discussão) ; . vencimentos de oBiciaes no. a.rmada, classes 
~- Do projecto n. 14Z, de IS9!l. aotorisando o annexas e outros que perceberam ·vant:•gens 

__ -Governo a. reorganisa.r diversos ~ta.beleci- de campanha no per lodo <le 6 rle sete(Jibro de 
~- ·mentos militares de ensino,com o voto em se· 1803 a. 31 de outubro de 1005 (2" discus~ão) ; 
:>_parado do S1•. Thomaz Cavalcanti (2' dis- Do projecto n. 12 A, de 1896, concedendo 
:é :cussão); ao~ :~lumnos ilo !!urso superior das Faculda· 
;-c, Do po.recer n. 6~. de 1896, ()pinandG que des de Direito, _ ma.tricul:J.d<JS antes da lei 
·,~ -~-a.o Poder Executi:vo incumbe ajui7.ar do di· n. 314, dê 30 de outubro de 1895, o goso das 
:;;;.;:1-eiro que assiste ao bach11rel Henriqu e Mar· regalias da !egislaçã.o anterior, tanto em re· 
·•-:: tins, sub-secl'etario da Faculdade de Direito lação ás épocas pa.ra. as inscripcões e exames 

·:, do Re!!ife, que pede o pagamento da g:ratifi· como em relação aos exames e á frequencia, 
'-- cação que deixou de receber, e solicitar o com parecer contrario da commissã.o de 
. :necessa.rio credito, si for ca..oo disso (discussã.o ln\'.trucção o Saude Publica. {2" discus;;ão); 
:i. nnida.) ; · · Discussão u nica do prnjecto n. 8S D, de 
-~ '. -Do :projecto n. 152 A; de 1896, concedendo 1896, emenrJa. do Senado ao projecto n. 88 B. 
-·seis .mezes de licença, com ordena.do, ;~.o D1' . deste anno, que app-rova. o tratad•) de ami· 
:-: .Fernando Luiz Osorio. l\Iinlscro do Supremo .za.de, commercio e navegação entre a Repn
- Tribunal Federa.! (discussão unica); blica dos Est:l.dos Unidos do BrazU e o Impe

·:.- Do projecto n . 168, de lS!lô. a11torisando o r io do Japã.o , a. qua.l foi mant ida pol' dous 
: ·:-'Gov-erno 3. conceder ao Dr. H1lario Soar es tetços de votos na fórma. do art. 39, § 1• da. 
-. ·de Gouveia., lente de clinico. ophtalmolog!ca da Constituição ; 
_ da Faeuldn.t!c de Medicina do Rio de Jn.neiro, 3' discussij.o doprojecto n . 169 A, de 1896, 
· um :~.nno do liceu~n. sem verlchneutos, para autorisa.ndo o Governo a abrir os credites 
·_ trn.tar de su;1. saude onde lhe convier ( dis- necessa.rios para dar execu~ão . á lei que .o r-
;. eussito unica): ga.nisou o Tribunal de Contas ; 
;;." ' Do projecto n. 164, de 1896. a.utor~ndo o 3" di.o;cussão do projecto n. 11 8, de 18913, 
~· Governo a coDceder um anno de licença, sern o.utorisando o Governo a abril' o credtto 
•. -'vencimt~nto~. a Felippe de Vas~nce!los Du· ner-essa.rio para. pagamento dos ho;ora.rios 
,~-, arte, 4" escripturario da. Alfa.ndeg,a de Ma· do cabo de voLuntarios da. patria Manoel Ma-
1·; ra.nhão, para. tr-otar de seus interesses p:l.l'· noel Marlnho da Rocba, desde 1873 a !894, 
. :ticUla.res {discussão uníca); - :relev_ada. a. prescripção em que incor-reu. 
~~ ·. Do projecto n . 24, de 1896, autorigando o 
-~-Governo a mandar pagar pela verba- Exer-
; .. cicios 1i.ndos-ao 3• escriptura.rio da. Repar. 
:~·tição Ger::.l dos Correios, José Francisco 
(:.;:Rodrigues, os vencimentos que deixou de 151' SESsÃo EM 18 DE xov:E:MBRO llE 1895 
"'- J>erceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de 
~: ,junho de 1895 (2• discussãoi; 
( ·Do proJecto n. 151, de 1896, o.u torisando o 
:j" Governo a. abrir ao Mfnlst~rio da Fazenda o 
·, ered_ito de 132:809$9!18, ·supplem<!ntar á ru
t:_bric.a n 33, do a.!'t . 7• da. lei· n . 360,de 30 de 
t~deze.mbro de 1895, d~in~o ao pa.,"S.mento 
;;-:do ntc:..el e cobre unpoJ'tados no corrente 
k;anno, pal'l\. canhagem das respectivas moedt1.s 
)'..:(2•. dlscus&i.o) · 
f i Do projecto n. l i4. de 189G, autorisa.ndo o 
iíj"'·Poder Executivo a a brir um c redito especial 
ar.··:de 583:512$396, _para pagamento do que, :pOr 
~~sentença do Poder JUdiciârio. é a. Fazenda. 

PrC$idencio. do S1·s. Arthur Rios 

A's 12. 1/2 bo:ras proeede-se ;\ cha-mada., á. 
qual respondem os Srs.Arthur Rios, Tavares 
de Lytoa, Geminia.no Brazil, Gabriel Salgado, 
Augusto Monwnegro. Bricio Filho, Viveíros, 
Luiz Domingues,Cllrist!no Crnz.Anisio Abreu, 
Pires Ferreira, Fredorico Bor ges, Thomaz 
Cavnlca.nti, llderon~o Lima. João Lopes, Hel· 
vecio Monte. José Bevilaqua, Trindade, José 
Mariano, Gasp:\r Orummond, Luiz de An
drade, Ca.rlos Jorge, Rocha Ca.valoantí,, Octa
viano Loureiro, ],Ienezes.Prado, Santos Pe-



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2010512015 16 32- Página 2 ~e 12 

SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO DE 1896 343 

reiJ'a, Augusto de Freitas, Milton, Francisco Bt•aga, Adol:phn Go1•do, Cesario Motta., Cin
Sodré. Ma.noel Caetano. Paula Guimarães. cinnto Braga, Hermeuegil"o de Moraes, Alves 
ROtlr1i ues Lima.,Pa,•anb~ Montenagro,Fr<l.nça. de Castro, Urbano de Gouveia, Luiz Ailolpho, 
Carvalho. 03Car Godoy, Timotheo da Costa., Lauro Müller, Angelo Pinheiro, Apparicio 
Erico Coelho, Silva Castro, Agostinho Vidal, Mariense. Vlctorino Monteil'o, Aureliano 
Ba.l·ros Franco Junior. Almeida Gomes, CS.m- Barbosa e Francisco Alencastro; e sem cau~a., 
:polina, L.imD. Duarte, Carvalho Mourão, os Srs. Lima Bacnry, Nogueira. Pa.ranagua. 
Chn.g!Ui Lobato, .João Penido, Luiz Detzi, For- Tolentino de Carvalho, Lourenço de S:i.. Me-
tes Junqueira, Francisco ·Veiga, Oct:J.viano 4eiros e Albuquerque, Miguel Pernambuco, 
de Brit o. L3.mouniet• Godofredo, Cupe1·tino Gonçalves Mala.. Araujo ~s, Leovigildo 
de Siqueir-<~., Rodolpbo Abreu. Paraiso cava.t- Filgueiras, José Ignacio, FlaVio de Araujo, 
C;J.nti. Costa Machado, Luiz Flaquer, Domin- Cleto Nunes. Galdino Lo reto, Alcindo Gua
gues ~e Castro, Moreira da Silva, Edmundo nabara. Euzebio de Queiroz, Ferraz Junior, 
da. l"onseca, Alberto Sanes. Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Domingos de ~.;or-a.es , Costa. Ju- . 
Furtaào, Ov!dlo Abra.ntes, Xavier do Valle. nior, Bueno de Andrada, Pa.dua Salles,Vieira 
Caracciolo, 'Almeida Torres, Paula Ramos. de Moraes, B1•a:z:ilio da Luz, Martins Costa e 
Francisco Tolentino. Fonseca. Guimarães. Pe· Marçal Escobar. 
rei:·a. da. costa, ruv:i.da.via COrrêa., Pinto da 
Ro::ba., Pedro Moacyr e Cassiano do Nasci· Passa-se ao expediente. 
mento. 0 SR •. 3• SECRETARIO {servindo de 1°) 

Abre-se a sessão. procede á leitura do seguinte 

São lidas e sem debate approvadas as 
actas das sessão de Iô e do dia 17 do corrente 

Corn:p3.l'ecem mais os Srs. Matta. Bacellar, 
En<!as Ma.rtins, HoUanda de Lima, Augusto 
Severo, Pedro Velho, Martins Junior, Pereira. 
de Lyra, Coelho Cintra, Barbosa Lima, Gou
veia Lima.. Z:;.ma, Tosta, Vergne de Abreu, 
Torquato Moreira.. Antonio de Siqueira, Ser
zerlel\•> Corrê;•, Belisario de Souza, Pa.ulino 
de Souza. Junior, Mayrink, Monteiro de Bar
ro::. Gon~.alves Ramos. Francisco Glicerio .. 
La!nenha Lins, Emilio Blum e Vespasi.ano de 
Albuquerque. 

EXPEDIENTE 

Offi.cios : 
Do Sr. I• secretario do Senado, de 17 do 

corrente, tmnsmittindo as emendas do Se
nado á. proposi çã.o desh. C'l.mura lixando a des
peza do !\-linisttrio da Just1ca e Negocias lu
teriores para o exercicio de 1897.- A' Com
missão de Orçamento. 

Do mesmo senhor e rle igu:tl da.ta. remet
tendo um dos a.utographos,devida.tnente sane· 
eionado, do decreto do Co1:gresso Nacional, 

Deixam de comparecei': com ca.usa pa:rtici- a.utorisa.ndo a cobrança dos impostos· dos· 
pacla.. os Srs. Julio Santos, Lins de Va.scon- Estados na. Capital Federal e definindo quaes 
celios, Coelho Lisboa., Alencar Guimarii.es, Sá os direitos de que é livre o commercio de 
Pe1xoto, Theotonio de Brito, Carlos de No- ca.botagem.-lnteir3.d:L. 
YS.f.S, Gustavo Veras. Eduardo de Berrêdo, 
To:·res Portugal, Pedro Ba.rges, Francisco Do mesmo senhor, e de igual data., com- · 
Benevolo, Fl·an"cisco Gur"'el, Cutlha. Lima, munica.odo a. esta .Ca.roa.ra, que o- Senado 
Silva. Mariz. Chateaubriand. Arthur Orlané!o, a.pprovou as emendasaddit iva.sdesta. Cama.ra 
Arminio Tavares, Marcionilo Lins, cornelio ao projecto do Senado. mandando obsernr-
da. Fonseca., Herculano Bandeira., Fernandes nas eleições federa.es o art . 6'' da lei n. 248, 
Lima, Clementino do Monte, 01ymrio de de 15 de dezembro de 189-t, sempre que se 
Ca.Ulpcs. Neiv&., Aristides de Queiroz, Eduardo der o ca.so previsto no§ 2• do art. 43 da lei_ 
Ramos, Tolentino dos Santos. Sebastião Lan- n. 35:. de 26 de janeiro lie 1~2. dev?lvendo 
du!;Jho, Ma.rcolino Moura, Athay1le .Tunior, _por nao ~er ~ia<tO o seu ~.n.1me~to a ex;nep.- · 
Americo de Mattos, Fonseca Port•clla, Nilo lia. s~ppiesstva. c!. o ar~. - .. -A Commtssao 
Pe.)a.aha, Ernesto Brazilio,Pol'Ciuncula, Ponce Especial da. Rensa.o Elettoral. .: . 
de V.On, Url»mo Ma.rcondes. La.mlulpho de Do mesmo senhor, e de igual data, trans- . 
Me.g:l.lhães . .Toão Luiz. Vaz de ·Mello, Alvaro mittindo un1 de cada. um dos a.utographos 
Bo~oelho. Leon~l Filho, Ribeiro de Almeida., do decréto e resolução do Congresso _Na
FeJ•roira Pires, Va.lladares. Thcotonio de cional, devidamente sa.necionados, autori--:-
1\l:tgalhã.es, Pinto da .Fonseca, Matt.a. Ma- sando o Podei' Executivo a. abrir no cor
chado, Arthur To1•res, Manoel Fulgencio, rente exercício o credito extmordina.rio de'. 
Simü.o da Cunha. Olegario Mnciel, Lindolpho 200 :000$ -para oc.correr ás despe1.as com a 
Ca('ta.no, Carlos das Cha.gas, Lam:utine, continuação dos estudO$ dn Novo. C.1.pital da 
Fra.ncisco de Ba.rros, ~--emiro da Rocha, Republica e concedéndo um anuo lle licença, 
Almeida. ~ogueira, Gustavo Godoy, Oliveira com ordenado, ao 2° ofllcial. dos Correios. do 
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Ceará. José Alfredo CO•!lho de Arruda-.- In
. teuoada.. 

Do_Ministerio da IndtlStria, Viação e Obros 
Publicas, de igual data., satisfazendo a. req ui
siçã'l desta Cama:ra no ollicio n. 259, de 25 
de setembro ultimo.- A. quem fez a requi
sição (o Sr. depl!tado Rodolpho Abreu.) _ 

Do Min\sterio da F:<zenda, d.e 16 do cor
rente, enviando a segu 1nte 

MENS.'I-"l!:M 

Sr. presidente da. Ca.mara. dos Deputados 
- De conformidade com o art. 37, § 1" da 
CunstituiçãQ, teoho a honra. de devolv.er a 
esse Cama.ra., como inida.dora., o autogra.pho 
ineluso da. resolução d() Congresso Noclooal. 
que concede isenção deõireitos de iniportação 
po.r lO annos para o patroleo bruto impor
tado pela. Companhia Internacional de Ma
ra.hú, e: dà. outras Jlrovlden.!i3S, .:~ IJUal 
neguei sancçü.o pelos UlOtivos constantes da 
e:x:posiçiio junta... 

C:~.pit:~l Federal, 16 de novembro de 1896 . 
-Meno•:~ Viaori!'lo Pereira, Vice-Presidente 
da Re~·ublica.- A imprimir, para entrar na 
o1·dem dos trabalhos. 

:RESOLl iÇÃO 

O Congresso Nacional resolve : 
út. 1.• E' coneedida â Comp:tnhia lnter

na.ciou:~.! •3e Marahú, :~o Estado da Bahia., 
isenção rle direitos de importação, durante 
lO annos; para. o petro1(o bruto que importar 
oom de:;tino ás suas fab:·icas. 
· Art . 2.• E' cleclarad(l de nenhum eü'eito a 

concessãc de QUe gos(l. L me~ma companhia. 
em vh•tude uo decreto 11 . l.l7ô B, de 16 de 
dt:zemh:·o de 1890, e do cespectivo contracto 
celebr&-do no Thesouro Nacional. 

Art. 3.• Revogam-sE- as disposições em 
contrario. 

~OTlVOS })0 YETO 

Pela. presente Resoh•.ção é concedida. á 
C<Jmpa.:1hía. Internacioue.l de Mar01hú, no Es
tado da Bahia., isenção de direitos, durante 
10 anuos,para. o petrolec· bruto que importar 
com destino ás sua.s l'a.bl'i<lü.:>, fica.ndo sem 
etfeito a; wnce~são de que gosa a. mesma 
eom:panb.ia. em virtude •lo decreto n. l- 176, 
de 16 de dezembro de l~OO. 

com l')Ue luta. a União para acudil• aos seus 
enca.x·gos, a.ggraval-os por qualquer fórma • 

O Poder Executivo, em mensagem dirigida 
ao Congres~o Nacional em 3 d(:; maio do cor· 
rente auno, pro~urou cllamar a attenção dos 
legisladores para este importamo ú.SSumpto, 
reterindo-ie com insistencia â. enorme somma. 
em que e desfalcada a renrl:~ publica e á ne
cessirlade_ não só de evit:'l.l' nov:J.s concessões, 
como até de restringir os iàvores já conce
didos. 

Veri'fica-se,pelas inCormações recebidas das 
alfandega~. não ter sido gra.nde a. impcJrtacão 
do petroleo bruto nos Estados. ascendendo 
apenas no corrente exerci<:io a 300:000$ a 
renda :proveniente de~sa fonte; occorre, _ po-. · 
rém, ~er consideravc:l a proc~dente .-da en
trada do kerozene, quE: sómente na .A.lfan
dega do Rio de_Jaueiro foi : 

Em 1892 de.... 1.853:917$800 
Em 1893 de.... 1.392:697$520 
Em 1894 de.... 1.691 :Q-16$8-10 
Em 1895 de. _.. 1 .002:868$400 

Ora, esta. renda dct;rescerá cc.nsideravel· 
mente com a import:Lção livre do pet1•oleo 
bruto. si de nma. vez rúi.o rles3-pparecer. • 

A Companhia Inte:-nacional de Marahu · 
gosa., pelo decreto n . 1. liô, de 16 de de
zembro de 1890, de isenção de direitos pa.ra.: 
o betume.Iiquido cora.do,e enxott:e,destinados 
á manipulação dos :proüuct os d:u; suas fa
bricas, assim como p~r.a :1. folh.o de Flandres 
e o pinho necessarios ao preJlll--:'0 das latas e 
caixas em que teem de ser· a.condíeion;1dos 
taes produetos. 

Entretanto, a. renrla que se tiver de arre· 
<:a'lar com a. importaÇão desses mesmos pro· 
duetos lla de ser muito inferior ã. que se 
perderá com a introdu~çã.o livre do petroleo 
bruto durante o p1'a2.o de lO annos e com 
a. diminuição na entrada do karo:~.ene. 

E' certo·que concessões identic-:ls teem sido 
feita-s, e o decreto n. 275, de 4 de j ulho de 
1895 ampliou o prazo de uma dcllas; cumpre, 
porem, retlectír que o l~islaf,o~ te;ID pr_.?
curado ooropensn:~;ões ao ravor aa 1seu~o 
conceditla, e t;,1'li. muito natul'almente de 
supprit·O si essas va.ntaa-ens tol'em insuffi
cientes para cobrir·l.'e o desfal.que dA venda. 

Por todas estas razões, nego Sã.ncçã.o ã. 
presente Resoluç.ão, por j ulgai-a. contr-aria 
aos interesses da Nação. 

Ca.pita.l Federa!, em 16 de .novembro de 
1896.- MANOEL VICTORINo PEREilU., Vice·_ 
Presidente da- Republica. 

Tão pesados são os 01 us que decorref11 ja 
d:ts inonrnera.s concess.ie.~ del'ivad,ls de-leis 
ou conu'a.cUls sobre iser:ção de dir eitos, que 
~ã.o é .Prudente, no mnío das dimculuades 

Do Ministerio dos Negocios da. Fazenda, de . 
16 do corrente. remetrendo a. Mens~t:em do 
~r. Vice-Presidente da. Reput·lka.. de 14 do 
corrente. de,·olvendo, sa.nccion~dos, dous dos 
autograpbos da resolução do Congresso Na-
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cional, em virtude da qual é cr·e1.ila. um:J. a1-
fandeg-<~. de 4" classe em S<ln~'Anna do Lint~· 
mento, E,;tado do H.io Granrie do Sul.- Incei· 
rada.. 

Do Dr. ~[artínho Ga.rcez, de24 de outubro 
ultimo, communicando quê naqueii~L ila.t>t 
prestou compromis)lo perante a a.;s!lmblél• !l 
emrou em exercicio •lo car;!'O de pre~idente 
do Estado de Sergipe.- Inteirado. 

pr.o,jeero ao Go.-er·no, porque nAm tem empe
iiltú em demit.tic o actua.l Presidente da Re
puiJlica, nem tem emp~nuo ta.rJJbem em. 
u.pl'ess"r a sua succe,;são, po1•que para ella., a. 
t:oite escara. do o"Stl':l.cismo continúa. a. pesa.r 
como uma atmosptwra. de chumbo sobre os 
seus dil·eito:> e garantí~s; o orador e seus: 
colle~ns 11ão esperam mJ>is •l<l actna.l Vice
Pl'esidente do que pcY1iam esperar do Presi· 
do>11te da Republica e já não terão muim que 

O Sr .• José 2\-J:;:u:·iano-Qufl.ndo se ar;radecet··lhe.cúmoconf~ram a.gl'auecerll.O'. 
discutiu a ultima. prorogaçii:o, com IJaieu·a e foi eil'ecti v o Presidente, pot ter S<;guido uma 
do numero daquellesque vota.t·<Lm<:Onira.ella . politir:a., sinão de garantia., ao menos de hu-

Não combateu nem podia combater a pro- manida.de para. com os adversa.rios. 
ro~ção dos trabalhos da 0;.\rna.n,, porque· se Acred:ia. o oraolor qu€1 a camam- e o par
QUl~~se oppor_a. que se comp!etass&rn os tra-. tir!o republicano ted<:ra.l não querel"J.o que 
balbos legtsla.ttvos_; combateu-n.. como então s-ja. exclusivo privilegb seu o concorrer 
a.llegou, porque con~íder:ava inutil. impro- para. a sustenta(oo c pa.r.J. a defe;Sa. da n.e-
tl.cuo, to·' o e qnalquer e:,!ot'<;o e em pnra publ ica. . 
pertla toda. :1. despeza., dP.sde <tUe ma.is uma :::• verda•le que tem se visto o e:x:clusi
ou duas prorogações não serii:m Sllfficimtes V"i;;;no, ou antes, a suspeita la.nç.atla sobre 
para obter a pas~a.g !!ll aos orc-.J.mentos. <~<tuelle.s qne nào communga.m, que não co-

O orador e o seu íllu:>tre cotleg•~ St•. Gas m.:m o pii.o eucha.ristico do partido republi
po.r Drummond. prognosticaram que a Ca- c:t.no feJeml, 
ma.m, nos ultimns dias de se1~s tl'·· b<~lhos. ver -
se-hia na nece::;sidarle de propox• 0 ad iarnento Citu.rú um exemplo de bontcm, quo ba.s
da e!eiçlio ou de pas::l~u· pelo pt•ofundi~simo e t;LTJte o impr(';:sionou e que. está. certo, foi 
desalentador des).(osto d~ não dotar 0 GvVel'nu dado pelo Sr. pre~iJ.ente ina•lvertidamente. 
com as leis annua;;. Viu o ora·~ot• (JUe, tenuo-se •ie escolher a. 

- t commissão que ia. cni nome da Camara. elos 
O Sa. JoAO PEt-;rno-Fora.m 1lrr>phe as. Sr$. ueputadc,s. felicitar o Presidente da. 
O Sa. JosÉ ~fAR.lANo-Antes não 1\ou,·c,:sem Rt.:pulllicu, ni.i.o cntenrleu que devesse esco

sido prop11etas, antes não t ivessem po·1iolo LlteJ• , entre todos os matizes da. Camara, re· 
progno:;ticut• que o po.rtido que tem a respc.u- presentantes seus, para a.ttestarem o amor, 
S;o bilidade do Govet·no e Que tem a responsa- 11. ale:,:ri1.1. de tmlo~ o.:; bra.zileiros ne~se grande 

· bitid::vTe dS.S-l'esoliJ.;x"iP..s toma.da.s ne.•t.a QUP.~t.'io. db. u:<ciotJal. 
como em Wd:l.$ u.s qUel:iWI'.~ politica::L ha.vi:L do 
ver-se dean te do dilerniua i ndeci t'r-.wel. J..K.Il'I'Jll<! n Sa. Z.\...\IA-Ent endo quo o Sr. presidente 
qua.lqUel' da.$ pontas que elle el'Colbl·s~. teria. dn. C::~!ll a.ra proced~.u ped'eil;a.mente bem. 
de fer·il-o igualmente _ uma ferindo seu~ Si me nomeas;;e p11.ra tomar p:.•rte nessa com-. 
interesses pa.1·tidarios, outra !<•rindo os g~ ,·e;; rn .s..<:ão. er:• pam mim Utn cousttangimento 
interesses gera.es. os i-'Taves int.er-es~ nncio- !!TtfJrroe acbar·me em pt-esença. do :Sr. Mtllloel 
na.es, prejudica.n'lo a. razii.o de E;-;t>J•io. Victorino. 

Vem apresentar á Ca.mara um projecto que O SR . .JosF.· ~lARH.xo-Mas V_ El:. teria. 
espel'a mert"~ça a sua approvaç-ão. impedim(:ntos pessoaes. 

Pa;recer ã. ext1:aordimn-ío que s~ja. um Nem todos teriam as incompatibilidades 
membro da opposiç:i.o que V!lnba :1o enconko pe~~oaes a Ueg:.J.da.s, e nem 0 orador, fa.zendo 
do Gov~rno o.trerecer-lhe o unico meio de r,,. est::t nota. procurou demonstrar 0 grande 
solver as difficulda.des ü~ momemo e de sal· ·empenho que os mernbros rla opposiçiio te
-var os preceitos constitucionaes. ria.m em ~e a.pres,nt<w perante 0 actual Pre-

0 Sa. G.o~.SPA.I~ DtnTMMO:><D - Ta.es são os siõente a..~ ReiJUblica e perante o Presidente· 
tempo~. e.trecti v o_ 

O Sn.. JCISE MAR.IAXO- Nla.:; a.lé:n de que I Sabe o ora,lor que não foi este o pensa-· 
esta opposiÇão ·não· t!lm a respons<~bíl. id(cde mento do illust1·e p t·'!:iiidente d3. Cam:.\ra. Mns · 
de nenhum dos obstacu!os com que luta o quem calm<\mente tiver nvia.do :~. nomeaç?(o 
Governo, além de que esta oppoti i~ão tem daquelh~ commissão, que por eJfeito rle;;sa po
procur.tdo remover todos os eScolhos em que lliti<!<'l. de el:cluS<1o e .. t.~ snsJ)eit.'l., por essa po
o Governo poderia tropeçar·, atteoilen,·lo á. litic:<!. de r:!OO<.lpolio republicano que se quer 
gr;~vissima. situação do P<tiz e et~llr;candét i cr•:n.r ·p:!.nL o parti - !~ di\ marca reg-i.>emda., 
acim;L de tudo os alttlS intareo.>.e~ n:;cionA.es. i permit.t.nn -lhe a. exr,l'es.-~. ria -se~ att,e:>tado 
atéín de mdo i SS<), lhe p;•rece que á o1Jpo-

1
• •lu rcptJ :s:t de tü<l,>s os e.:; fi:tt•ço.;, d,; t•)•hw i.\.:! 

sição cabe de pre.ferencia. vir apresentar este boas intenções daquelles que querem .trá-:. 
C..ma:rõl V. Vll .... . 
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l)alha.r l)ela. Republica. e p~l':L n. Rc.publica,l por parte da direcçã.Q do partido (1Ue go-
sem esl)erarem re:c;ulrados immedía.tos. 

1 

verna. . 
N'iiú s nrprebenda-se o ~r. pt'csidcnte e nt>m :lppdlou-~e p:;ra a ,Jedicaçãn dos parti-

surp:·ehe.nda-se n. Co..mura., que o oro.dor, d<l.rior-, para o tempo, e S9 está ,-enào que 
mcmb1·o (!;~ opposiçiio. naà.:~. llev~ndo ~:;pecM' nem '' P".trío;,ismo, nem o t empo poderão 
do actual Governo, e tú'io tendo int.erres:;e ne- J.ler•miüie que os orçamentos sej:~.m Yotados 
nhum n;;s. questões que se debatem no s~ío do dentro do prazo constitucional. 
·:p.:.rtido republica-no fed'<l'3.l. clcEejo que o N<lo se demor;1.1'3 em fazer a esta.tistica. dos 
actuat Vice-Presidente sa.il:r.t coJLo~:Jl'-se na tr;tbalho:; ; eHa deve ser conhecida de 
a.lturo da situa;:-:to que a ~açií.ci ··onfiuu-lhe, toàos. 
dese,je á.rdememente que o Pre~!<'l.em.e ·'a Re- \· :Ma-s. ê l>Qm sempre lembrar que ól.Cham-sc 
publica restabeleça-se completamente e ve- ::.peo&s pt·omptos e alfectos á. Commissüo de 
nb:~. pt·e:<tar os ~ei'Vi Ç•OS que ;;e devem e.;.-pe- Reil:J.C.;;ão pnt•a dar-lhes fól'ma de lei, os 
ra1• do seu pa.trio,i~mo, · <1o ~f!\.\ amor a Cll."l.:;sa or~~m~nto~ do Min.istE:rio das Relações Ex- . 
l'epublir.ana. teriores, da Fnenda e (la Guerra. O da Ma-

Pet•mitto. a Co.marl), que o o:•ador, membro ri nua está no Semv1o ; o tlo Interior tbi 
d:~ opposi~.U.o, que todos O& Jias e~t:í. concor- h!\je devoto.·irlo áqu:!\la Casa. do Congresso ; 
rendo para (JUe a Gama!'a funccione, não tà- o de Viação '[)ende de di~cuõsão lá., com . 
ze:\do pesar a sua pequena m:' s liecish·::. grande suppr~ssão de des;:te.zas, de medidas. 
inaueocia no mome11to, !JaSa. impe<tir os tra- que rora.rn n.u1~risado.s pela Cam:n-o. ; o da. 
balbos pa.rlamentares, >enhaapre:ent:l.r uma Receita $abe·se que a tm.ncos e l>arraucos 
medida, que con;:idera unic:a, p ll':L :e::olver :1. pa,;sou ha. dou:> dias pl)r aqui, meio aleijado 
difficulda<le em que nos acha.mos. e nã.o s;1.be se são e salvo pooe fazer o seu 

De facto, o Gongre~o se a.cba nesta a.lter· pequeno percurso da.qui a.o S&uado. 
nativa: ou adia os orçamentos, ou adia as Ot·a. a prorog:J.çiO 17'ota.da. até 30, qne o 
eleições. . orador com ba.teu e contra. a qu:~.l votaram 
P~rgunb aos s?us mostres collegas: pó-le· r.-.mbam alguns coll:!g;Js, porque ·sabiam que 

se :l.o:lia r os orçamentos? . em impro1kuo es~e estbrço, que era. em pura 
Os orçamentos ~em o seu l)l'O.Z\l fo.~.'al, perda o uispendio dos dinheiros publicos, que 

dentro do qual devem ser r.le~retados ; si não l tlt:Yem receber quaudCJ é b<Jm a.pplicu.do mas 
o forem dentro do :umo rinan•:eit·o, to:los os quo n;to devem acceitar quaud~J não podem 
cidadiios teem o dil'eito de rccusal··:>eM pag-a.- contar com o rc.~ltltado do seu traba.lbo, 
meoto dos impostos. par:\ darem exemplo á !\a.ção, pa.r-J. ctue ella 

l\ão e o oradm• quem o diz. c a Constitui- sa.i!n que niio tra.ballw.m por amor ao.subsi-
ção q\\em llles ou to!.' O:<\ esse direito. dio, que se o 1•ecebem é porque nã.o se podem 
· Na :lltel'nativa. de adiar as elei~ões. o que mantel' sern cllc. mas que nã.o prolon:,-am os 

póile prejudicar os in~ro~c·s irume·!iatos do tral,alho;; pm· amor a.o subsidio. 
pa.:rtido ollicial (se e que )lt('jud i c:~) e . af\\ar Ora.. t'st:~mos no rl.iu. 18 ; 12 dio.s n.penn.s 

.os orçamentos. que sito m11.teria.s ur::euks. iitlta.m para. terminal'-sea.ultima pl'orogação. 
por sun. natureza. ina.dia.veis,oü.o sabe como se De~contem-:3e os domin~os, os dill.:l em que a. 
possa VMilla.r . Wm.!Sf~.) c\'l;\mada põde ser um p oUCO mais apressada, 

O illu~tre Presidente e um dos proceres. _um dia em que tJiHlepur.ados respondem mais 
um nos sacerdotes magnos do partido n•pu- apre$SI\damente :i. ~ha.rnada., um dia de can
blicano fedCl.'<ll, qU•l tem 'VOto \)f o"l'[K>Udel>ante l;llÇO, Ue1JOÍS ÜC Ulll3 noite de loeubra.ções, em 

· n:~. Camura, no conclave. cuja decisã.o é ae;l- urnaepoca de crise, -orno diz muito bem o seu 
tatla ·~orno um dogma; o S:- .· pr&>idente tem collegil, em que alguns deixnm-se ficar em 
grande r<;!=;ponsa.bill.dade M delib>~ra.çã.o r1o C..'\."'l. à cspe1·a. üa orden:J.nça, que leva a carta. 
seu · partido, re;qJonsabilida.de que a'l-·nlt·a, fata.L Tudo isso fa.z com que só possa.mos · 
dr:sde que se consi~ere que o Sr·. Pre$idente I cont.1r oito dias. Mas coo+.am-~e 12 dias e 
nuo.reJlresenta simplesmente o dele;:üll.o \\a\ a.pezar li.o poder maravilho:;o do Sr. presi- · · 
com•enção ; S. Ex. ê o d~legado da Cama.ra.; j dente. não conseguira que a. Camam tenha. 
tem, o dever de faltar, ante,~ cowo represen- votado os orçamentos no dítJ. 30. Perg!lnta: 
taute da C<J.mara, do (lU~ como repres~r~u.nte 

1 

coüta a. Mesa. com · numero snfficiente para . 
do partido ft3der:~l. depois do düt 30 continuarem os trn.ba.thos 

. O Sa. ZA~B. - v. Ex. deve coa,·encer-se p:u;~mentares ,? . -t- .. 
de que - adiem ou não a eleição - o re- Nn.o pergu~tr\ . a. oppos!ça() que _cs:-a- colla-
sultado e 0 mesmo. ilOl':Ln:~o ~es~nteressa.U.a. e l>a.~·iottca.m.ente · 

com a .mnror1a pa.ra a confecç.;~,o dos or~
mentos. Pergunt,,-se aos proprios amif,"<ls .do 
GÓ\'erno . E ::1 estes si j ul;;am na necessidade 
imp1;escindi>el de ab<>ndónar os trabalhos 
pa.rl!l.l.nenta.res p:~.~n. irem pleteiar a. sua Te-

O Sn.. JosÉ M"-.ruA.::o;o - Vou provar quê 
não é o mesma. · 

Desde o começo, quando se agitou esta 
questão,ella. encontrou decidida. repugna.ncia 
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eleição, que não é um direito, que é um 
dever, porque o deputado que tem conscieocia 
de haver desempenhado o 5:eu mandato e 
quer contiolla.r a carreira pollth:a.. tem 
o dever de appellai' para o elc;iwrado, 
pedindo a renovação do mandato, que é a 
:prova de que correspondeu á confi:wça do 
seu eleitorado. Si os amigos do Gover·no teem 
julgado neeessario partir para deFender as 
suas candidaturas. os da opposição niio podem 
srr detidos, porque a elles, principalmente, 
C<l.be. não só o dever, mas a. neces~idade de ir· 
pleitear as candidaturas do seu partido. 
L:onl.a. o Sr. presidente. depois do dia ::lO de 
novembro. fo1•mar numero na Ca.mara para 
discutir os or<;o.mentos que veem do Senado. 

A princípio, com essa. facilidade de resol
ver as que:-;tões pela boa vontade, t>eguínflo
se esta. politica do dia. para o di!1, sem previ· 
são do dia. Seg'J.inte, esperando·se que o c!ra 
seguinte nos traga a resolu~ã.o da difliculda.rle 
uo dia presente, entendia-se que o Senado, na 
phrase popular, engoliria os or~amemos, e 
dizia-se que não tinha outr>a. cousa. a fazer. 
porque o anno pa.ssatlo a Camara enguliu o 
que elle ma.ndou. 

Ma~. ou porque as previsues devessem fa
lhar. ou porque os directores da politíca 
aprendessem ctue não se t~tz política appel
laarlo para o dia seguinte, ou porque novos 
acontecimentos vie$sem tirar o paiz do en
torpecimento a que se havia. habi.tuarlo o 
primeil•o magistrado. em coni'cqurmcia de 
grave molestia a que elle não podia re~istir. 
desanimo que se havia communicndo ;i. Nação 
inteira., o facto e que um:\. nova. órdern de 
cousas surgiu. que o actual Vice-Presidente, 
sem querer qu(-brar a. solidariedade com o 
P1•osidente da ,Repu hlica., sem querer quebluJ.r 
a solidariedade com o p!\rtido republicano 
federal, apressando-se soffrego cu1 dar um 
attest,\do da sua. lealdade política. a.o partido 
que ainda ha um anno o aonsidera.va traidor. 
o actual Vice-Presidente da. Republica., reco
nhece a impossibilidade rle votar-se os orço.· 
mentos no ten1po determinado. 

O Senado repudia a. obra. da Cama.ra, mo
difica.-a.. apresentando um tra.balho novo, in
teiramente dh•erso da.quelle que foi votado 
peta Ca.mara no Ol'ça.mento do trafego . na.s 

• estradas largas. que levam por toda a. parte; 
o Senado acaba. de fazer uma reducção de 
23.000:000$000. 

t~a. receita o Senado irâ tirar da · pedra 
br·uta.,esteril, e cançada, da paciencia po !JUta r, 
noYos pingos de sangue convertidos no im· 
po~to, para augmenta.l' a renda publica, para. 
equilib1•az· o orçamento, e sem que o pO\"O 
tenha o direito de cluma~. porq_ue·dir-se-lla : 
se ag-gravamos os impostos. diminuimos 3-S 
despeza.s; o momento é de cataclysmo, e para 
os grandes males só os grandes remed.ios. 

Porier-se-ha contar com o numero neces3a· 
rio nesta Camai·a para discutir e votar os 
or·çamentos que teem de vir do Senado ~ 
· A. Cama:ra, na melhor bypothese,reune-se e 

tem numero. 
A Camara não póde acceita.r o.s cór~s feitos 

no Senado. Qual a consequencia. ~ 
O S:a. PAULA. RA~I"JS- A l'esponsabilida.de 

não e do partido ; a responsabilidade é de 
todos nós, que devemos estar aqui. 

O Sa. LAMOOXrER GonoFREno dá um a parte. 
O SR. JosE: MARIANO- Não é este o mo· 

mento de fa~er recriminações, mas de offere· 
C~'r, os da opposição pelo menos, o concurso 
de patriotismo e de dedicação desinteressada 
ao Governo, :para ajudai-o a. s:J.hir da difficul· 
dade em que está. 

Não se salva o Governo, roas as instituições 
que. todcs os dias, por uma de~graça. tata.l 
está sendo coro:promettida pelos erros dos que 
dirigem. 

O SR. LA:'o!OUNIErt::GoooFn.EDo -V. Ex., 
que está prégando esS<'s doutrinas bonitas. 
votou.entretanto, contra a prorogar;ão actual. 

O Sr... Jos& MARIAxo-Votou contra a pro. 
rogação, por inutii. por ser de pura perda ; 
rnas declarou que si fizesse o adiamento, vo
taria a fav.Jr. 

o Sn.. L,\MOul!I."IEP. GonoFREoo-Logo, V .Ex. 
colloca. acima de tudo a eleiçã.o. 

o Stt.. JosB l\IARIAl\o~- Colloca. abaixo de 
tudo a eleição. 

0 Sn.. LAMOUNIER. GODOFREDO - Não pótle 
s~r outro a. conclusão. 

O SR. Jos.É ~ü.mANo-Conrorme o ponto de 
vista em que so colloca. 

Diz o seguinte: no conflicto hlio de ser sa
cri.fica.dos os orçamentos ou a;; eletções. Sa
crifiquem-se as eleições, que podem ser feitas 
em março, pa.ra se votal' os orça..mentos que 
devem ser decret:J.dos no periodo constitucío
nnl. Ha tres annos, em marco. fez-se a eleição, 
r1epuis que succintamente o Marechal. Flo
riano arUou-as. 

Afinal fez·se em março, e porque 1 Porque 
havia revolta e o paiz atravessava uma si
tuação difficil e excepcional. 

Pergunta: em uma outra ord.em politica o 
pai.z atravessa ou não uma. crise agudissirna, 
uma. crise · gra. vissima ~ A guerra não é a 
unlca crise. A fome. a miseria, o descredito 
das in$tituições, tudo istr> constitue a crise 
mais medonbu. que um povo póde a.tl':l.· 
vessar. Da crise d11 lucta civil, do embate õas 
armas. do derramamento do sangue, nascem, 
é verd<.tde, odios; mas ta.m])em nascem gea.n
des dedicações pelas instituições que cada 
um defende. Aqui nesta crise. na crise que 
nos a.trophia e nos mata, nascerá a nossa 
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mina. e o nosso descredito. Pois então. col- Pódem. ta.mbem ser discutidas eom calma. 
loca. a. . eleição a.eima. ou aba.ix:o dos orça- todos ·os córtes e toda.s as . diminuições 4e 
mentos! Collcca os orçamentos oomo a alta óe5peza. alli propostas. tendo a. camara. liber- . 
razão de Estado e as eleições como interesse da.de de razer votar as red.ucçôes que convem ·. 
:pa.rtidario. O interesse pa.rtidario. como se e repellir a.quellas que importa.rem-em atra.- ·. 
sa.be, deve ceder lagar á alta razão de Estado. zo material para o pa.iz e na proçlama.çã.o da 

Mas, :pergunta a.o sr. presid&nte. que é o miseria. . um pouco dilferente da.quelle que 
chefe do pa.rtido:-os seus oollega.s de direc- nos assalta hoje. porque ha. despezas pro
ção podem-assumir on terão a. coragem ainda. duetivas e improductivas. . . · 
de pretender assumir perante o pa.iz a. re- Pal'a tudo isso é preciSo tempo e ca.lina.; 
sp~nsa.bilidade de_ que serão decretados os or- e a ca.mara. não poderá. estudar os. orçamen
çametitos no pra20 constitucional 1 ·. tos co_m uma proroga.ção illimita.da. e com 

Não se vê a debanda.da que se opera. na. Ca.· preacupações eleitoraes. . . 
mara, a. debanda4a que se opera nas suas .fi- . Isto u& melhor bypothese, na hypothe.se de 
leiras ~ . · . se votar. : . · 
· Não se vê que o go-., erno já procura a.•Uar a. Mas di7..em <JS nobres deputados: consta. 
partida. dos vapores. prt'judicand_o · assim os me.<: mo que ~ta. Jlpinião foi a.eceita como. uma. . 
mteresses commercia.es da. praça. simples· solução peloo directores politicos ·do Partido 
mente para. conter ma.tez13.lmente os deputa· Federal ao qual nã.o tem ·a honra de perten
dos, só faltando o proourndor da Republica cer. Esta. opinião é a. seguinte! não eonvem 
requerer mandado rte manutenção ou em em· adiar-se a. eleição porque mais tarde se po" 
bargos de viagem como'·ae fa.Z a qualquer ca· dará fa.zer uma convocação extraordinil.ria.
loteiro '# · · Ma.s. o·bonra.do -presidente desta Ca.mara. 
. O SR. GASPAR DammoND-Diz muito bem; qne.é mestre da doutrina. attenda para. ·o 
embargo de viagem porque. afinal de contas caso; que _convocação ex.tra.ordinaria. se va.e 
isto importa. em um. calote: á Nação. fuzer t Da. actual Cs.ma.ra' Nii.o, porqne desde .. 

o dia em ·que _ror eleita., e. nova Camara, ~ 
O S&. Jost M.A.au..s" compreheode o a~-: sa.rãn os poderes da actual. · '. · . 

. nbamento do Sr.presi·1P~nte. Sustentavam com . Mas em que tempo se fa~á. essa. convoca- . · . 
uma ce:rta convicção prematura que o..~ orça- ção? Depois de dezembro Y Depois qe . dezem
mentos seriam decretados no prazo constitu- bro. não •. porque jã. se terá ent~do na. dieta .. ··-· 
clona.I : hoje vem que 09 calculos fa.lhar.am dura financeira.. · · · 
por eireumsta.ncias q ne não p11dera.m prevêr será da. nova camara 7 Tambem não, por- . 
(lhes ra.z o orador justiça) e besita.m. tornando que todos sabem que quão morosl), é o traba.
ridiculo da. apresen.ta.ção de um novo adia- lhd da verificaçii.'l de poderes, e, portanto, •. 
mento. quã.o d.üflcil será constituir-se essa nova Ce.-

Pois bem, os que nã.o teem dess-i11 com- mara . 
promissos, os que estão promptos a colla.OO..: o SR. Fr:.EDBRICO BoRGES-Nós temos exem· 
ra:r com o Sr. presidente no ~ío da Camara. plo na monarcbia. ·Na monarcbia mnitas ve
pa.ra. a decretação regula.r das leis o~men- ze$ os orçamentos foram prorogad9s; 
taria.s, as primeiras leis · da. Republica., 
veem ao encontro do Sr. Pl'e&idente otrere- O SR • . Jos!!: MAluANo-Ni.o se deve citar 
eer-lhe e otferecer á considera.ção da Camara exemplos da. moua.rchia. 
um projeeto dando logo remedio efficaz e não o ·SR. FREDERICO BoRGJCS-E' preferivel a 
usando ~s de pa~a.tivos. porqlle o empre.,"O prorogação de orça.m~tos a votal-o de afoga
de palhativos muttas :vezes ou quasi sem- rlilho. 
pre concorre para aggrava.çã.o·da. molestia. · · - -

Si nio toma.rm011 esta. medidajá.,mais tarde O SR. JOSÉ MARIANO nao P:Opoe. qu~ se 
far·se-ba preciso a.rrisca.da. ope~ e ·talvez vote . os orçameot.Qs d~ afogadilho, -:porque 
com p0uea. probabUitiade. . · , nes1 e momento_ cala os 1nteres-.es parttda.rios 

O orador aJlresenta..em seu nome e em nome p_ara. advogar _stmplesmente os mteresses ne.-
. . WP: o.l'!Xk'icio pequena.. é verdac1e. mas pa· . CJ.ooaes ~ propoe .que se estude (•S or~mentos ·': 
. . triotica., que tem a honra de · representar <X;>m calma. porque pa~ . que nps rh~ que 

,, : . nesta easa·, um projecto .a4iarido _as _eleições a.md>~ h a. de_ ~rorogaça.o e no resto dos di.8S de 
.-·. :.·. para. 1 de m.a.rço. · , , _ . . . dezembro, poda-se. a.p~nta~ . ~:n calm& os 
·:_ :·. . Neste interi.m. :podem . ser votadas oom orçamen~s. . .-
._·. · · calma~ Ieis, podem ser estudsda.s_as refor- . Ma.s_. n~ ~D;dO a.ssun; pergunta: como se 
·:~ · . mas· proJeeta.das e as reforin;•s . iniciadas no podera. ih~u·m~ com calma .os. orçamentos ~~ , 
:.:. · -: · governo do aet.ua.l~vice-presíd~nte. :p9ilf-m se~ ~ndo. se ao mesmo tempo .ple1te~~,ndo-se ele~-
-: .: ·.·toma.das -em.ooru!ldera.ção bem coroo as .medi· coes~ (Ha U')n·aparte.) : . . . , 

:· ··· -~pro~-~~ .ven?id~ _na.. ont~ ,~ 43:o :o-nobre ~~utad.o pr~muocia·se d$ mód~ . 
·<. _gresso .•· ., . .. . porque tem -a s1,1a canduiaf.m:a. na.turalm.eute 
":• ' •• .• I.. ...• ' . • . - - -:·.·· , · ·.:... .. 

t- ~-"" . .-·. . . . . :; ·. . . . . .. . 
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· ba.fejada. pelo go-vernador; ~as os opposicio- o ora.rlo-r ofi'erece aos nobres deputados que 
'nistas; e_ mesmo alguns colle..,aas que contam ·e:o:tão, e tem razão de estar, satisfeitos com a. 

· · eom o apoio do governo, desejam Ir pleit··a.r nova oriantaçã.o dada ao governo do pa.iz 
. suas· eleições. tra.ba.lhar pa.ra. sua reeleição, pelo Sr. Dr. :Manoel Victorino, pela vida e pela 

porque ella indica a approvação de seu proee- a.ni mação que ·lhe trouxe nos negocios poü-
dimento nesta casa. ticos. . 

. Vê, portanto, a camara, . que somente um 
O SB.. FREDERICO BcB.GES - E, mesmo · - te d :fi aSSim, V'. Ex. não poderá contar COID OS grUpO, a oppOSI~ao, m ~ car prejudicada 

. deputados,!..ne J.á se retiraram_ • em q11alquer das hypotbeses. pelo racto de não 
.... Jbe .ser da·'O contar com o apoio nã.o só do Sr. 

O Slt- JÔSÉ M.-\.IUANo conta com todos os de- Presidente in ter i no. como do effccti v o, assim 
puta.dos, mesmo com os que já se retiraram oomo nlio lbe é dado contar com o apoio dos 

, - porque fieSd.e que so'Oberem que as eleic;ões governos estaduaes. ' . 
foram adiadas~ra março, elles não demora- 'Por outro lado, sabem todos que para. o · 
i'ã.o em vir. _ ' orádor e seus atnii!OS não tem applteação o 

Em ultimo recurso conta. oo,m este numero proloquio popular que diz: Ernqua.nto o pão 
minguado como se ~tá .fa.ze~d:o.disputado a•;S vae e vem, folgam as costas. (Riso. ) 
minutos, .do relogio, E depois, a Ca.mara deve Aqui é o contrario, emquanto o pâ.o -vae e 

. ·fazer justiça ao!.' sentimentOs dos st:ous collegas vem, gemem as costas. dos opposicionistas, · 
· ausentes; acreditando que elles, comprebeo.- folgando,. é verdade, . as . costas dos gover

dendo . a sua responsabilidade, voltarão a. nistas. · · 
. tomar parte .nos ~raba.lhos legislativos•. . O Governo tem tempo de saber onde o 
- Poderia citar os nomes de muitos collegas eleitorado está fraco, onde deve ata.ca.r o in i-
que já sé ausentaram, e que nnva.me•.te V?L- migo.. . 
ta.:ri.am ~tomar parte nos trabalhos= podena., · Ninguem se iUuda.! Si esta Camara ter mi· 
po! exempl~. cit;ar os. nom~. dos Srs. Lou- nal- o seu ma.n~ato, dep~>is de · oi.to _mezes de 
reiiro. AraUJO Goes, Lamoumer Godofredo e tra.ba.lho. SP.ffi ter votado os orcamentos, ella.. 
muitoS <lUtroS. · terá lançado sobre si um estigma vergonhoso 
··o S:a~ : :I:...u!oUNIER Got>OFREDO- Não tenho e t.P.râ de:.acreditado um dos poderes daRe· 

>resporisabiliaades pelo· que se está pa.~sa.ndo publica.. 
actua.luiente na 'Republica, e:.ta.'responsabili- O Governo só tem a. ganhar, porqoe o Go-
dade cabe aos dominadores da terra.. verno que · quer governa.r, que sabe como 

deve goveroa.r, tem .obrigação de conhecer a 
-U:r.tA v~v· .. Ex.é deputado. e llomo qual- situaçiú;, e tem obrig-..ção de estabelecer re· 

quer ·outro tem' responsabilidades. · · sistencia em um ponto. leva.n~r o eleitora.clo 
O S&..JCliE MiR.lANo-:.Depois,si no momento, em ·out.l'll., fadlita.ndo a,sim a victoria do seu 

. por uuí esforço de imaginação, .si julgasse partido. . 
t ra.nsp()rta.do do recinto desta camara. para. o Mas .é 1:!-ma victoría bem ephemera. essa, 
da assembléa em que o honrado Sr. presi- porque de tres elll. ·tres annos revesa-se a 
dente delibera, diria ·ao partido repnblicano cama.ra., e na. eleição seguinte. das proprias 
federal-não é um pr. sente de gregos que o urnas em que um partido sabe Victorioso, 
orador lhe otrerece, pol'que com as melhoras menos legalmente·ou menos reglllarmente, 
accentuadas 1l0 illust~ Prf>eidente da. Repu- elle p'lderá sahir derrotado. 

· blica. que jáentrou em tranca coovaleseença., Ne~ condições.oorad<'rousa esperar que_ . 
· é bem de -ver, é !Desmo de e.iperur, que 'BS a · Cama.ra. acceitará ·o concurso que vem 

eleições. transferidas para 1 de março, sejam prestar ao P&rtido,Repubüca.no Federal, sem 
. já. feitas sobre ·a. d.irecção da.quelle preelaro comp-omi.iso, porque talvez esteja. apenas 
. Cidadão. · . proporoiooando novos elementos para a. sua 

ora.. assim sendo, é claro que aquelles que derrota eleitoral. . 
-veem no · Presidente da Republica. um ele· . Espera que o proprio Partido Republicano 
mento de paz,rle ordem, de calma, facilmente Federa.!, que tem a. responsabiüdade do Go-

~- comprehenderão que o orador não lhes arma. verno. não desprezara. esta medida, proposta 
uma cilada. proroganilo o prazo da. eleição ~r um adversario, no qual o partidarismo 
para. um período em que o Presidente da.Re- eleve deixar de ver os ~s dürerencia.es do 
.publica., como o_ espera. e faz votos para que adversal'io para reconhecer um soldado dedi· 
aSsim sncceda.-já esteja investi& novamente ~do· da Republica. qpe neste momento es
da. lU& alta m~o. que tão_ bem _tem d~sem- quece todos os interesses da pTopria.. _causa 
penbado. . · · . ::.. · : .. ·. . . . ·1 para. ·coll~-~ ao lado daca~sarepubhca.na.: . 

.. .. Si. parém, a e~e~~.se tiver de _fazer com o 
1 

• Aind~ mat~, para -preceder a ordemde con· 
actual VJCe-Prestdente da Republlca.. que .. se : stderaçoes que o orador, fez, Iemllraria que a 

·acha actoalJiiente á frente!'OB_d.estinos do Bra-ll de março foi a é~.~·, .que • se -fei a e[ei
lil,ta,Jibem nio i,-:11Dl preii8Jlie perigoso qu tção .e portanto~ stri~. :ile8se di&, é que 

. . . • ' ' . .. • . . • ·. : . • . • :1 . ~ • • 
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terminarã.. o mandato dos deputarlos da :J.Ch.~a.l! venci~1entos _que recebe o inspector da. Alfim
legisl<LtUI'<>, deítos por tres a.nnos. (Mt<>to dega. ae Manao~. 
bem, muito bam..) Sala. das séssües, 18 de novembro de 1896 

Fica sobre 3. ~Iesa. até ulterior deiibera~o -O·Qidio Aurantes. 
o >e~~inte • 

l'ROJECTO 

O S1•. Ga,.par Drununond -:
Hs;via pe<lido ;\ palavra para. falla.r no expe
diente, mas não sabe si o expediente esti 

O Cong-resso Nacional resolve: findo, ou si ainda resta. algum tempo. 
Art. 1.• As eleições fedeJ-aes de deputados O SR. PRESIDENTE- A hora do expeiliente 

e senadores para o triennio de 1897 ã 1899 já esti terminadt\. 
set•ão realisarlas no dia 1 de ma.r~o de 1897. O SR. GASPAR DR.UM~Io~n- Nestas con-

Art. 2.• Revogam-se as dhsposiçõe;; em dições consulta o Sr. p:·esidente si pode :Pe· 
contrario. dir uma prot•ogação de meia hora. 

Sala das sesSÕeS, 18 de novemlJro de 1896. 0 SR. PRESIDENTE - Devo lembrar ao 
-Jose 11fa,·íano. nohrc deputado que o seu re-querimento fica-

Fica sobre a Mesa até ulterior deliberação rüt pre,judicado, porque na Ca.mara. visível-
o seguinte mente não hn. numero para ser votado. 

PROJECTO 

O SR. GASPA& DltU~IbiO:.\'D- Neste caso 
ped:o ao Sr. "Presidente lhe reserve a :Palavra 
para amanhã no expediente. 

O Congresso Nacional resolve: o Sr. Pres.ident:e- Não havendo 
Art. 1.° Ficao governo auwrisado a. con· numero para se proceder ás -voto.ções das ma

tractar com acori:rpanhia da Estrada de Ferro terias indicadas na ordem do dia, passa-se á 
do Recife ao Limoe}ro a constt'uc~'ão de um materia. em discussão. 
ramal, que partindo da estação de Fiuma. e E' annuncia.da. a discussão unica do pro
subindo o valle rle lta.parucá, termine na ci- jedú n. 88 D de l896, em<mda do Senado ao 
do.de du. GlOL·ia de Goytá, passando pela po- projecto n. 88 B deste annv, que approva o 
voação de Cllu de Alegria. tratadc, de amizade. comruercio e navegação 

Art. 2.0 O governo garantira os juros de entre a. Repn.blica. dos Esta.dos Unido3 do Bra~ 
6°/o sob).'e o !:!apita!, empregado na canstru- zll e 9 Imp•n·io do Ja.pil.o, o qual foi mantida 
cçã.o do referido ramal. por dous terr;os de votos ua t\a·m:J. do art. 3!.1, 

Art. 3." Revogam-seas llisposíções em con- § I• da constitulçao. 
trt\.l'io. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1896. O Sr. Presidente- Tem a pa.la-
- Martilts Jw~ ior. vra. o Sr. .Milton. 

Vem a. 21-Iesa e lido, a:poia.do e sem debate 
encerl'ado o seguinte 

Requeiro que a :Mesa a.a Camaro. ·requisite 
a seguinte iuforrnaçã,o: c:ópia do aviso ou or· 
dem que fixou os -ç-encimentos no chefe de 
e5quadra, barão do La.\lario, quando esteve na 
commíssão incumbida de fbcalisar a constl'u
cçUo do Ri«ehuelo e AqHidaban. 

-Sala das ses5ões. lS de novembro de 1896. 
-OQidio Ab1·ames: 

Vem á ).l()s..'\, é lido, apoiado e sem debs.'.e 
encerrado o seguinte 

R.EQCER!ME~"TO 

Requeiro que a Mesa da Camara requisite 
do go-verno a. seguinte informação: quaes os 

O Sl*. Milton-Sr. presidente, quando 
pela primeira vez esteve em debate Cl proiectQ, 
que agora. novamente se discute, eu tive 
ensejo d.e fa.zer algumas :ponderações,· c1w.
mando a. iUu8trada attenção da Cama.t•a P<U'a 
um ponto que. no meu humilde entender, 
imjlOrtava em um ataque formal iL Con.stitui
çã(/ r1a. Republica. 

E sirnult:J.neamente 1iz notar a. inca o v e· 
ni.enCia. de inserir·sc no dito projecto, cujo fim 
é x·àtiftcar um tratado feito com o imperio 
do Japão, disposições que destotH·am das boas 
pr<.tticas, altera-vam de algum modo a. nego
ciação realisada, e podiam mesmo ser mal 
intet·pretad~s pelo governo do pau, cuja 
amiz:l.tie a.li:1.s tiullamos ido solicitar. 

A Ca.mara., po nim, n:\ sua sabedOl'ia. enten· 
deu-que eu não tinha razão e votOu o 
prc,jecto, mantendo-lhe o art. 2", que eu qua
lifi.cava. .de attentado positivo e funesto a.o 
estatuto de 24 de ievereiro. 
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Conresso, Sr. presidente, que lamentei aso:ás ples fo~·mula; muito embora em rela~ões ín· · 
a. rleliheração que as~im a. Camara. tomãra ter·na<:!lonae::;, a~ etlquetas e formalidades 
pois afigutou-se me quererem, pouco a. p(juco: valham por muito. 
r eduzir a lei institucional da Repuhlicn ao 
mesmo _e ~r~stissimo estndo a que chega.ra E~ eaqueç.o. comtu•lo, o motivo que influiu 
n ConstJtUJçao do Imperio. Lembt•amo-nos no :5en!iuo para que este emendasse o art. 2· 
todos de que a esta. se chama.va.-a defunta do pro•.Jecto; e considero tão sómente o re
Gonstituie<1o. tantos e tão g-1•andes er~tm os sulta.do que oo obteve, a. sabel', a eliminação 
golpes e feridas que receberà el!a. de todo;; os de '11II_ •1i~P?S~ivo opposto ~ preceito claro, 
poderes da na.ção. expre~so e JU~to de no~sa le1 fundamental. 

Sr. :pre~ídente, o Poder Le"'isla.ti'>o mn.n~ • E não é pequena. a conqt:i3ta. Sr. p't':lsi· 
tla.ndo, como m:tnda no proj~cto qu~ o1·:~ se neP.te; yorq~e Y ·. Ex_. ?<!_!ll compreb.ende 
discute, crear ume. legação no J;tpã.u, procede quo.n~o e llúctvo as mst1tU1Çocs qualquer des
a meu ver com ac.on·to e pa.tt•iotismo. Jã 0 respeito conti'O. ella~ _commettido, o menor 
disse de outl'a. feita, e agora muito com' oaci-, a.tte~tado em :Pl'eJUJ.ZO dellas praticado. 
damente o repito. (.olpo.ados.) 

A iHush·e COmmissã.o de Diplomacia. e Tra
tados, eJ;Jittlndo parecer sobre a emenda do 
Senrtdo, com est3. concordou. Não succedeu o 
m~smo co~ a. Commissão de Orçamento que, 
:;endo ouv1r.Ja w.mbem a respeito da. mesm01. 
emenda, contra eHa se ma.nifestou. E a. Com
missão de Orçamento para. assim proceder 
apegou-se a um moti>o que não colhe, como 
vou demomtrar. 

Mas o Congresso não pódo, como se pre
tent.le entretanto, no a.rt. 2" do mesmo pro
jecto, impôr que o ministro destinado il.quella 
:nov:t lega~ã.o saia forcosamente do rtuadro 
rlíplomatico actuat porque i sto equivaleria a 
invadir-se uma attribuição do Poder Ex· 
ecutivo, que tem competencia para nomear 
todos os ministros diplomati:eos. por força do 
art. 48, n. 12, da Constituição Feder<~.l. 

E é c~mtra isto exact.amente que eu .}a 
prot.estei, e venho m:lis uma vez l'eclamai', 
porquanto julgo dever imperioso e relevante 
sõrviço impedir usurpação de to.l natureza, 
quando uma das bases elo nosso regimen con
siste na iudependeneia e harmonia dos diffe
rentes orgãos da soberania. nacional. 

A)?ezar do que deixo exrendido, o proje~to 
aqu1 passou com o a:ct. 2". conforme o.trV.s 
recordei. 

No Senado, porém. foi elle emendado. 
A emenda do Senado cahiu aest'\ Cama.r"'. 

· Aquella. Casa do Congresso, entretanto, SU$
tentou por dous terços ile vot os a referida 
emenda, e eis :porque volta ella a. .occuna.r 
nossa attençúo, -

Dahi a necessidade de reflectir bem a 
Camara sobre o que vae fi1Zer, dahi a razão 
por que me pareceu conveniente não deixar 
que a. díscu~ão <lo assumpto se encerrasse, 
sem ao menos indiCl11' á Camara ?. importao· 
~ii1 do principio constitucional, que està em 
JOgo. 

Verd3de é que o Senado ma.nirestou-se 
contt-a o M't. 2• do projecto, 1•orque este 
poderia produ~ir ~ún legitimo }·epcwo por pa1·te 
do governo japone:;, e para aii'o diminHil'o.<l 
catego;·ict, a {Ol'ça ?l1oral c o pn~sti.qin drt p,·i. 
meü·a enHbaixCLd':, destinada a estt.dJe{,icc;- a.~ 
boas i'elações ca!>'8 a Repubz,:ca BJ'<...::ilcira e o 
Imperio do Japr1r>. 

Deixou, portanto, o Senado il.e enfrentar a 
questão constítuciona.l. qus por su(l. nMut-e7.a 
me.sm3 deveria.. preferir a essa. outra. de· sim-

~O!' amor á economia, só por isto, a Com
mtssao de Orçamento propo:.~ a. rejei,,ão da 
emenda do Senado. . 

Entretanto, se podem oppor ao motivo, in
vocado pela Comruissão,ra.zões aue o destroem 
completamente, senhores. · 

Do facro. Em primeh·o !oga.r, os ~astos a 
se faz_er c~m a es~otha de nm ministro para. 
o ~a.pa'~-' fora do quadro diploma.tico a.ctuul,
nao sao de ordem a d<,sequilibrar o orça
mento da Republic::L:.outra.s despezas a com
mis~ão te~. a~tol1sad_o ·com o seu parecer, 
lllULtv I!iU~tiSSlffiO ffi:tlOres, e nem pOI.' isto se r 

ha. det1do deante dequel!a razão que, para 
ser ~cceitavel, deveri& lWeva.lecer. em todos 
os casos e circums t:J.ncias, 

Em segur1do logar,é realmente extrs.n1L3.vel 
quo, pa~a. poupar meia. duzia. de contos ne 
1·é!s, <> com missão aconselhe- que se infrinja. 
uma. disposição constitucional. . 

O SR. JoÃo LoPES - Esta opinião c:l.e que o 
pro.jecto i.nfrin!!e uma disposicão cõnstitu
ctc;n~l não é perfilllada pela. maioria da com· 
m1ssao. 

0 SR. MILTO~-Mas na. 2" di~ussão do 'Pl'~
jecto, eu tr;~.tei axaetamente de demonswar 
que ellc ofrende a Constitti.ição Federal. 

O SR. J o lo .LoPES - Fez um br-ilhante di~
curso, mais nada. 

O SR.. !IIlLTOC\'- Não fiz discurso brilhante 
algum, que não co~tumo, nem posso faze l-os •.. ·· 
Mas a verdade é -que nem por parte da Com
missii.o de Orçamento, nem por qualquer 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 201051201 5 16:32 - Pêgina 11 ae 12 

352 ANNAES DA. CAMA.R.A 

lllembt'•) <1es~ Camar:. me fi)i (lp i;!031a a mé- Llíe.'\ 11- imp•)l't::tntE! att.ríbuíç-ão de nomear os 
llor I)Outestação. ministr-os riiplomatkos. 

U:u: SR . DEPUTADO- Eu me lembl'O, n!n- Pois bem, não será de mais recordar á 
guem rospondeu. ca:mar-o. que o desd~hramemo d'es,;e :pre-

0 ·Sá. ~fiL'rO::-< _ ne~d~. pois. que mrus ce1to ~ P- <:lncontra. na. lm de S de novembro de 
argun;~mos não foram re~pondir\os, uma ve7. 1895. que deu nuva organisação ao corpo 
que uma. só YOZ nã.o se fi·z ouvi<· para. com- diploma.t.ico bra.zileiro: · 
batet•·Jne, eu posso concluir -que t'lles estilo O Congresso, em caso nenhum, póde impor 
de pê. ao P,-esidente da Republiea a escolha. de 

O Sa. GA.!'-PAR DR.ummrm - Taml.lem nin- quahiuer enviaria. . 
guem discutiu a.s e:menr.la.s ao projecto de re- O Sa. AUGUSTO 'MO:'.'TR'<JW:ao- Pelo pro-
forma. elei.tora.l, e ell.a.s foram Njeit:>das : jecto, que. li>i ela Ol.rnara. para o Senado,. 

O Sn.. M í L'l'O;\'-"\s emenda..<:, a que o nr,bre n:..da. impede o Sr · Pi:esidente da. Republica 
deput;;J.do se refere, U.ll".).Tl\ <.lOmbit ida:: .. em- de nomeat· a quem Q!!l7.8l' . · _ · · 

bora. em apartes; ma.s em ap11nes elCiquentes O SR. ?1-hr.Tox-lmp-, de. :porque se ·dispõe, 
e per:masi:>os. b<~st:omes p;u·n. levar a con-~ nn art . 20, qu·~ o aiiuist.ro par-<~. o J<lp.-'io ·será. 
•!c~ll.r) ao n.nimo d<t Cama.rot. que tem opinião ti!·ado rlo quadro ciiplomatico e:ostente; e 
formnda.sobre reforma..• _eJeito:·:lE'.S. · Si_ O ln3ncJa t i l".l.Y' ~~lhi_, ~la1'0 e que J•estl•inge 

Quando eu me occupe •. prll'em. <la. e:xt.ra- 1 a moonte~t.<:.t.l!\attrl buJ<~o doPoder Executivo 
. -_vawmtP. di:>po8il;ii.o conth'la _no a rr.:, 2" do p:·o- O Sa. A-çGusro MoNTEi\'EGRO- Não res~ 

JI'!Cto, 01~ em itP.bate. cie\•erJa teJ· S!ClO rcfntarJ ,~ t •'iU"'C · 
, por a.lguns dos nobres deputados que vota- · " · 
· ra.m por ella. O Sa. MILTON- Falta ao Poder Legislativo 

. . _ . a competencia para ím_por ao Executivo se· 
D!go 1sto, -porque C?m reloçuo u reforma. me!hante restricção . 

eleitoral trMava-se s1mpiesnwnte da cnnve. 
n iench, ú U iuconvcmíencia ci.ella ~ao pa.<!':o _0 SR. AUG'OST() MoNTENEGRO- O Executivo 
que com referencia á notileação de mini~tro P<•de nomear t'lguem_para o quadro, e depois 
plenipotenciario pnra o.Japiio esta.\"<J. em _jo~o ma.•1dal-o para o Japao. 
doutrina constitucional domai.> ele.-ado a i- · O SR. MILTOJS"- Não ê i.sto, porem, o que 
c.?.nce. esti~ no pro_jecto. 

Por comequencia, a questão ê de outra ot•- O nobre deputado leia-o de novo e -verá . 
dem, múi.to mais seria e gra1•e. _Segundo o Pl;'õjecto, o _Presidente da ~pu-

bl!ca fica. obrigado a tlrar ministro pam o 
·O SR-• . GASPA.R. DRU;.t:IIOND- E' · u m argu- Japã.o dent1•e os diplomatas, que fa.:r.em pz.rte 

mento puramente japonez. · · · · · ac<.ualmente do quadro respectivo. . 
o Sa. MILToN- 1ambem póde- ser pernam- Cotk.;;egulntemente. o :projecto r estringe, 

bucano- .. . . limita., cel.W.ia. . aquella. attribnição, conferi~ 
Sr. presi<1ente, con>ém muito lembrar ;i. ao Executivo !>ele Constituiçio em termos 

Cam:ua, 'lUe a. ·questão de economi~, pólle generic-os, co1n a1uplitude incont-estavel, sem 
ser perfeitn.mPnte- resol>iC.a pelo Sr. Presi· reserva. al~uma. 
d<mt.e do. Republica. . Si a lei di;:ser _ Qlle Sr. p1·esid en le. a Constituiçií.o, como V. Ex. 
S . Ex.. de-ve Uvremf:ntB nomear mini~r.l'Q sabe.,. es~-belec.; o uni<]o meio por que 
pl\ro.o Japão, ninguern impedirá- que o Sr. o Legts.lati~O, sem co~l!!ettet• in~~ão, cor:t· 
P residente da Reptlblica escolha para aqut>lt:! conct•I'I_e ~ara a. no~e~çao Jos numstl'OS _dl- . 
cargo q ualquer diploma.t~1. do quadro ex is· plomatJcos, e ao mesmo te_tnpo llle permltte. 
tente. S. E:::.. a.p;·eci:wá devidamente as qua- et~~nda a.~s des~certos ~erros, que por acaso . 
lidade:; dos C<J.tididatos, e p~·et~t·ü·it o qt:e lhe n<•~.e paX:t,l<mhu· !e pl"a.tJquem._ '" 

. parecer melhor, perteu(:a ou não ao dito I · Pelo. ltíJprovaçao da.s _nom~oes, fe1;.as peto 
quadro. o que não sé r..óde faz~~· e restr!n- ~ P_l'es t~ente ·da. . Republtca.. po~e o Pcd.er Le-

. ·gira liberdade de s •. Ex .. e lhe U.SUl'p:tr lli\H~ g tlilatlvo concorrer,_ e e:l!ecttvamente con- . 
da suas impor tantes att ribuiçües. (ApoiarioL) r~orre, t•ara. forma.çao do corpo diplomatico 

. . bra.zilelro . · . · 
.· Eu esto~, con~egumtemente, deCe~dend~ <I E pela não approvaçã.o dos nomea.dos peta 
bo~ do~ltrma.; nao_ quez:o que o Pod.et Legts- Executivo. o Legislativo , representado na 
lat1vo_ mterven ba. ~~deb1tamente nas funcço~s: esrecie pelo Seriado, corrige' os desvios de que 
proprta.s do Exec_utt\'O; ~ deste modo_ acrerllío a.r;uelll\ se faz cutp:vlo .. · . · 
]lrc~;ta~ 1} m serv1ço ao _bo:u . nom~ _e a · g l .:•r-.1", Ei,; ·a.hi. s:Jnbor:c::s, a. 11nica intervenção · 
do l'(;gtmeu, que Moptam;:~s . (.4pcnad(i..<.) I 'lUe o e:;t.a;;uto de 24 d.tl fevereiro admitte' 

Sr. presidente, eu di~e que a. proprla. tr atando-se de ministros diplomaticos. Mai; 
Constituição confere ao Presidente da- Repu- na,da.. · . . · ·. . · · . . 
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No caso vertente., entretanto dá--se uma 
clara ·in va.si1.0 de poderes ; e é contra essa 
invasãO. que eu me insurjo. . 

Sr. presidente, occup(Ludo-me do pr~Jecto 
em dísqusSão, viso apenas um fim : fazer 
com que a Constituição de 2~ de fevereiro, 
de que tive a honra. de ser modesto colla
borador., não fique desrespeitada.·em nenhuma 
àe suas pr-evidentes disposiç1les ; o que de
sejo é a.mpa.?Jl·a cont~ essas invasões ma
nhosa.s, que vão d.e vez em quiJ.ndo golpea.n· 
do-a profundamente. 

Va.i a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 173 A -1896 

(Do Senado) 

.A.ut()risa o go-.;erno a conccdet• seis me:es d~ 
licença, com ot·de,lado, ao conferente de 
1.• classe da Estrada rZe Fer1·o CeltiraZ do 
Bra::it, Jose Antonio Pinto Carneirv. Escu.Sa.d,o e repetir quauto disse da pri-

meira. ve1: que fa.llei sobre o tratado com o A' commissão de Petições e Podel'&s foi · 
· lmperio do Japão~ para o 1im de ~lienta.r. o :presente 0 projecto de l<>.i, votado no Sens.do, 
inconveniente de enxertar-se na let, que tem cnncedendo autorisação ao governo para 11-
de · approvar um.a negócta.çã.o diploma.tica, cenciar :por seis mezes o con!erente de 1" 
qualquer artigo a. cuja materia seja estra;J:lh'!- classe da Estrada de t'erro Central do Br-<~.zll 
uma das partes contracta.ntes, que sera Jose Antonio Pinto carneiro, para. tratl\r de 
deste ni0!1o surprehendid.a.. ·sua saude. com orden>ldo. 

O liebate é r~tt'icto á emenda. do Senado, A commissão não tem motivo a.lgum para 
a qual já. fui aqUi ~eitada uma. vez por :pe· objecta.r a. cnncessã.o dessa. licença, ta.oto mais 
quena. maioria. de votos, mantida. depois pelo quanto está informada de que o sobredito 
mesmo Sena,io, e que nesta Ca.mara vae ter empregado tem sua saude bast~nte compro
sua sorte de-finitiva. úlettida., a :pouto de achar-se de cama., ba 

Tendo lavrado o meu protesto, e prevenido muitos mezes. · 
a Camara sobre a importancia e significação Assim ê de parecer que a C<Lmara dos 
do ~ato que vae dar, só me resta. aguarda.~ Deputados a.cceite o projecto vindo do Se-
a decisão do assu.mpto para aca.ta.l·a como e nado. · 
do meu dever. sal& das commissões, 17 de nõvembro de 

Voto pela. emenda do Senado, Sr. presi- !S'J6.- Viuiros, presidente.-Gemini<:tno B!·a
dente, . porque ella serve ã. doutrina,. que .:il, · .lator~-Frederico Borges . 
tenho fnva.riavelmente sustentado, e realisa o o Congres;;o Nacional resolve ~ 
desejo que manifestei da vez primeira. que 
me e:xte1•nei sobre o a.ssumpto em debate. Arti~>o unico. E' o governo a.utorisa-io a 

· conced~r seis mezes de licença, com ordenado, 
Voto pela. emenda, Sr. presidente, pçrque a.o conferente de p cla...<se da Estrada. de 

tenho compromiliso de pugnar sempre pela Ferro central do Brazil, José Antonio Pinto 
execução fiel e sin~l'll. P.o ~osso ~sta~uto ~e Carneiro. 
24 de fevereiro, Jli?IS que so d.ahl póde Vll' Sena.do Federal, 5 de noveplbro de 1896 o
priocipa.!mente a. felicidade da Republica. Ma~7-oet de Queiro.:; Matto::o Ribeiro, -vice·pre· 
(Apoi61dos; muito bem.) sidente:-loahim d'O. Catunda, 1" secretario. 

Nin"'uem mais pedindo a palavra. ê encer~ -Joüo Soares Neioo, $êtvindo de 2• secre-
ra.da. 3.

0 

discussão e adiada a. votaç.ão. . tario.~Jose Bt:rna.,·do de Melkiros, semndo· 
E' a.ununcia.da. a. 3• discussão do projecto de 3• · secretario.-Josê de .4Jmeida Barreto; 

n. 169 A, de 1896, autorisando o governo a s~rvind,.o d~ 4• secretario. 
abrir .. 011 áeditos neceso.rios para. da.r exe
cução . á lei que orge.nisou o Trlbuna.l de 
contas. 

Ninruempedindo a palavra e encerrada·a 
d.iscuMâo e adia.da a yotação. . . · 

E' ;~.nniinciada. .a 3• discussão do projecto 
n.· llS; de 1896, a:utorisando O go-verno a 
abrir o · credito ·necess&·io para. pagamento 
dos honorarios do cabo de voluntatios d ll pa
tria. Manoel Marinho da Ro_:ha, desde _1873 a 
.1694, r:elevada a prescripça.~ em que mcor-
reu: · · 

Ninguem j>edincj.o a. pa.Ia~ e encerrada a 
discussão e :l~n.da & votação. 

: · .camua v . vu· · 

O S!h:~ Preside,nt.e- Não havendo· 
Il.ILda. mais a tratar, designo para amanhã. a 
seguinte ordem. do dia: o • 

"Votação das se,"Uintes ma.terias: 
0o .requerim~pto do Sl'. Tbo;llaz Cavalcant i 

a.o projecto n. l&l, de 1896, autorisa.ndo o 
rroverno a reorganisar a Escola. ·Naval. fa"": 
~nilo no respectivo regula.mento as altera·- · 
Ç(les que a e:.te_ vão a.nnua.s (:3" Çiscilss-.Io~; 

Do projeeto n. 288 A. !le 1895, d€'terml~ 
nando o q~e fiquem a.<ididos :1.0 magi~tcrio do 
Colle,.io Militar, com os vencimentOS que 
~~~ os »ror~res cathed.ratieos no-

-~.s . 
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meados · ou eieva.dos a. essa categoria por de· senten~a do Poder Judiciario, é a Fa.zeoitda 
eretos de :~o de setembro. de 1894, com voto Nacional devedora. á Companhia Brazibil•a 
em sep:~.rado (1• discussilo); · de Phosphato de Cal (l" discussão); · 

Do projecto n, 165 A, de 1890, a.utol'isando Do projecto n. 95 D, ele 1895, sobre as 
o governo a abrir os necessarios credites para emendas da Cama.l'a. dos Deput.ados a11 pro
oecor:.:or 3.0 pagamento das despe2as feitas, jecto do Senado. n. 215, de 1895, que di.~pOO 

·. na Capital Fe(leral, com os funer:~.es uo sobre a.1oca.,~1o do serviço agrícola., ás quaes 
maes.t;.-o .Carlos Gomes (l• díscus;;ão); o Senado não . 1leu o seu assentimento (dis· 

!Jo pro.iecto .n. 74, de 1896 autorisa.ndo o cusoio unica); 
govet·no a conceder a.o cidadão Alberto Cys- Do projecto n. 139, de 1895. autorlsa.ndo o 
neiro, pelo prazo de 25 a.unos. permi~são P<t:ra. governo a. abrir ao Ministerio da. .Mal'inha. o 
estabelecer no porto do Rio de Janeiro de- credito extraordina.rio de 120;000$, pa.ra. 
positos ftuctua.ntes de ca.rvão de pedra, sob resti~uir o imposto .de 2 ~; ~esconta.do dos 
as condiçaes que estabelece (l" discussão) ; venctmentos de otfictaes da armada, classes 

Do projecto n. 142, de lS9ô. autorisando o a.nnexas e outros que perceberam vunto.gens 
governo n reorgan isa.r di\·ésos estabeleci- de camp.>nha no periodo de 6 de setembro 
mentos militares de en~ino. com o vote em de 1893 a 31 de outubro de 1895 (2" discussão); 
separado elo Sr. Thomaz Cavalcanti (2' dis- Do projecto n. 12 A, de 1896, concedendo 
eussão) ; . aos alumnos fio curso superior das Facul· 

Do pa.t•ecer n. 62, de 1896, opinando que dades de Direito, matriculados antes da. lei 
ao Poder Executivo incumbe >ljuizar do di· n. 314, de 30 deomubrode 1895, ogoso das 
l'eito que assi:;te ao bacharel Henrique Mar· re,aalias da legislu~o anterior, tanto em 
tins. sub·secret.t.rio da. Faculdade de Direito relaçlio âs epocas p&ra as in.scripções e 
do Recife, que pede o pagamento da grati- exames, como em relação aos e~ames e á fre
!ioaçio que deixou de receber, e solicitar o quencia., com parecer contra.rio da. ·Commis-· 
necessal'io credito, si for caso disso I discussão são de· lnstrucção e Saude Publica (2• dis-
unica.); · cussüo}; . · 

Do projecto n. 152 A, de 1S9G, concedendo Do projecto n. 88 D, de 1896, emenda. do 
seis mezes de licença, .com ordenado, ao Senado ao projecto n. 88 B, deste :;,nno, que 
Dr. Fernando Luiz Osorio, ministro do Su- approva o tra.tudo de a.miza.de, commercio e 
premo Tl·ibunal Federa.l (disous..«ã.o unica.} ; navegação entre a Republica dos ~fhdos 

Do pr~jecto u. 168, de 189ü. autorlsando o Unidos do Bra.zil e o lmperio do Jayão, a 
governo a conceder ao Dr. I!ilarlo Soares de qua.l foi mantida por do·ns terços de vows na 
Gouveia, lente de elioica oplltalmologica da fôrma. ·ao o.n. 39, § 1• da Constituiçii.o (di$· 
Faculdaúe de Medicina do Rio de Janeiro, cussão unica.) ; < · · 
um anno ue licença, sem vencimentqs, para. Do 11t'Ojecto n. 169 A, de 1896, autori
tratat• dE: sua. sa.úde onde lhe conviet• (dis- sando o governo a abrir os credites neces
cnssão unica); sarios para dar execução {1. lei que organisou 

Do projecto n. 164, de 1896; autorisando o o Tt·ibuna.l de Contas (3" discussão) ; 
governo :1 conceder um anno de licença, Do p1•ojectp ,n. 118, de 1806, autorlsan(1o.o 
sem 'l'encimentos, a. Felippe de Vasconcellos governo a abrir o credito necessario paro 
Duarte, 4" escripturarioda Alfa.ndega do Ma- pagamento dos honorario.s do cabo de volun
ra.nbão, · pat•a. tratar de seus inteJ:esses par- tarios da p:ttri:L M:~.noel Marinbo dil. R01:ha., . 
ticula.res (discussão unica) ; desde 187'.3 a 1894, relevada. a prescripçã.o em 

Do projecto n. 24, de 1896, autorisando o que incorreu (3" discussão). 
governo a mand .. r pagar pe!a verba.-Exer· 
çicios lind~>s-ao :3o escripturario da Reparti· Levanta-se -e ~ssão á 1 hora. e 50 minutos 
ção Geral . dos Correios, José Francisco Ro- da. tarde. · 
drígues, os vencimentos de deixou de per-
ceber de 29'de' agosto de 1894 a 2S de junho 
de 1895 (2• discussão) ; . . 

Do projecto n. 151, de 1896, autorisando o 
gQ...-erno a. a.brir ao Ministerio da Fazenda o 
credito de 1!32:809$998, supplementa.r 6. ru
brica. . n. 33 do art. 7•, da lei n. 360, de 30 
de · dezembro do 1W5, destinado ao paga.
mento do nlckel e cobre imrorta<los no cor
rente anno, para cunhagem da.s respectivas 
moedas (2" diseusl"ão) ; 
. Do projecto n. 174, de 1896, a.utorlsando o 

Poder Executivo a abrir um credito especial 
de 583;512$396 }lam pagamento do que, por 

ACTA. EM 19 PB NOVE~IllRO DE : 1896 

(P,·esidancia do ,s,-. Artl.1w Rios) 

Ao meio-dia e 40 minutos ·procede-se ;i, · 
chamada., à. qual re!=p()ndem os Sr:õ .. .'\.rthur 
Rios, Lins· de Vasconcellos, Ta>.'aves de Lyra., · 
Gabriel SaJga.llo, Matta. Bacellar, Brlcio Filho, · 
Frerlerico Borges, Thomaz cavalcantí, llde· 
fooso Lima, Helvecio Monte, Pereira ·de 
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Lifa, ~aspar Drummond, Barbosa. Lima, 1Rodrigues. Anisio de Abre\\, Nogueira. Pu._ 
ca.rlos Jorge, Octavia.no Loureiro, Mene1.es 1 rana.gná. Toientino de carvalho. Martins Ju 
Prado, Neiva.. Francisco Sod:re, Manoel Cae· [ niot•, Coelho Cintra. Lourenço de Si. Medei 
tano, Paula Guimarães, Josê Igria.cio, Rodri- p~os e Albuquerq\te, Miguel: Perna.mb~co 
gues Lima, Tolentino dos Santos, Paranhos Gonçalves ~i:'l., .uaujo Góes Clementino·d 
Montenegro, Antonio de Siqueira, Amerieo ·Monte, Rocba. Cavalcanti. Geminiano Bra.zil 

, de Mattos, Erico Coelho, Silva Castro, '· Agos- Gouveia. ·Lima, Tosta., Leovigildo Filguei: 
· tinho·Vidal, Barros Franco Junior, campo-· ras, Fla."Vio de Aru.ujo. Cleto Ntmes. G 
lina. Uma Du:irte, Ca.rva.lbo Mourão, ·vaz de dino Loreto, Serzedello Corrêa.,_ França C!u'. 
Mello, Monteiro de Barros, Chagas Lobo.to. valho, Alcindó Gua.na.btwa.. Timotheo . . . 
Joio Peniõ.o, Luiz oetsi, Fortes Junquelru.• Costa., Euzeb10 de Queiroz, Pa.nl!no de Souz 
Fra.nc1sco Ve1ga, Octa.viano Loureiro, Cuper- Junior, Ferraz Junior, Alfredo Ellis, Domin 
tino de Siqueira, Rodolpho Abren, P:úaizQ go~ de Moraes, Costa Juniot', B.ueuo de An~ 

. Ccrvalca.nti, Costa Machado, . Cas~miro da- Ro- drada·, Padua S:~.lles, Vieira de Moraes, Lu! 
cha., Dorningues dP. cas~ro. Moreira. da. Silva. Adolpho~ Caracciolo, Lamenba. Lins, Bra.zl 
·Edmundo da. Fonseca, Alberto St\Ues, Pa.u- lio da Luz, Marti.us Costa, Ma.rça.J. Escobat 
"lino Carlos, Ceza.rio Motta., Furtado, Ovidio e Rivada.via. Corrêa.. · 
Abra.ntes,. Urbano ae Gouveia. .• Paula. Ramos; -
Fo::seca Guimarães; Pe1•eil"a ·da Costa:, Pinto o Sr. Prefiidente ~- Respondemm 
da. Rochà; Vespa.siano de Albuquerque e Pe· á chamada apenas 61 Srs. deputados •. Hoje 
dro 1-Ioacyr. . _ · não ha. sessão. Designo para. amanhü: a. mes•: 

Deixam·de comparecsr com.' causa partici- ma. ordem do dia. de hoje, isto é: · 
. pada. os Sl'S. Julio Santos, Coelho Lisboa., 
· AJ.enca.r Guimarães. Sã. .Peixoto, Theotonio Votação da.s seguintes m3.terias: . 
de Brito. C!i.rlos de Novaes, Lui2; Domingues, úo requerimento do Sr . Thomaz Cavai~ 
Gustavo Vêra.s, Eduardo de Berrêdo,. Christi· canti ao projecto n. 138, de 1896, a.utorisando · 
no Crnz, Pires Ferreira, · Torres Portugal, o Governo a reorganisar a. Escola. Naval, f&': 
João Lopes, .Pedro Borges, Francisco Benevo- zendo no l'especti-vo regulamento as a.itera.
lo, Jose Bevilaqua, Francisco Gurgel, Au· ções q_ue a. este vão aone:-ca.s (3'' disoussã.o); . 
gusto Severo, Pedro Velho, · Cunha. Lima., Do projecto ri. 288 A. de 1895, determi
Silva l\briz, Trindade, Cl\a.teaubria.nd, José nando que fiquem a.ddidcs t\0 ma.gisteríb'do. 

· :Ma.riano, Arthul' Orla.ndo,Luiz rle Andrade, Collegio Milit.1.r . com os vencimentos que_ per·. 
Arminio ·Tavares, Marcion!lo Lins. CorueliO cebiam, os professare;; ·catliedratioos nomea··· 

. da Fonseca, Herculano Ba.ndeira, Fernandes dos ou elevados a. essa. ca.tege>ria. por decretolf. .. 
Lima, Olympio de Campos, Zam.a., Santos Pe- de 30 de setembro de 1894, com voto em se'• : 
rei.ra, Augusto de Freitas, Milton, Aristides parado (1" discussão) ; . . __ .; 
de Queiroz,EUuardo Ramos, Yergne <le Abreu; Do ptojecto n. 165 A, de 1896, a.utorlsando' 
Sebastião La.ndlilpho, Ma.rcolino Mouro.. o Governo a. abrir osnecessa.r ios creditospara.~ 
.A.thayde' Junior, Torqua.to ·Moreira, Oscar occor1-er ao pa.,<>a.mento dll.S ilespezas fcito.s na.. 
Gndny, Belisario de Souza. Fonseca Portella., Capital Fed~l'll.l, com os funera.es do ma-estro . 

. . Nilo -Peça.nha., Ernesto Brazilio, Porciunculo., Carlos Gomes(!" discussã o); . . . ..-
Ponce de·Leon, Urbailo.Marcondes,.Mayrinlc, Do projeeto n. 74, de 1896, autorisando o ' 
Almeida. Gomes, Laudulp\lo de Maga.lhiies, Guverno ti conceder ao cidadão AlbertO Cys-.' 
João Luiz, Gonçalves Ramos, Alvaro Bote- neiro, pelo. prazo de 25 arinos. permissão p;J.ra.;·~
lho .. Leonel Filho, Lomounier Godofredo, Ri- estabelecer no porto do Rio de Janeii'o depo~.' . 

. beiro de' Almeida., Ferreira. Pires, Va.lla.da.- sitos· duetua.ntes <le carvão de pedra: ~ob ~s.: 
rés, Theotonio de Ma.galhàe.>, Pinto da. Fon~ cundiç9es que estabelece (l• discussão);. · ., · ... ·· 
seca, Ma.tts. Machado; Al'thur Torres, Ma- Do projecto n. 142, de 1896, autori~do_ o,;; 
noel Fulgencio, Simã.o · da. Cunha, Ole:ta:rio Governo a reorgani~r ·diversos estabeleci~ : 
Maciel, Landulpho Caetano, carlos das uho.- meti. toa militl.res de" ensino, com o votQ e~ 
gS:s, Lo.martine, Franc\sco _de Barros, Lulz separado do Sr. Thomaz Cavalcanti (2•_ di~:~ 
Flaquer, Alín.eid.a. Nogueira., Custa.vo Godoy, cussão)· · · · · : -· · ··. ·~.; 
Oliveira. Braga., Adolpho Gordo, Clncinato · Do phrecer n. 62, de ·189~; opinandó que:·. 
Bt"aga.; Francisco Glicerio. -Hermenegildo de ·ao _POder · Executivo· in~umbe . ajmzar do-:-:
M.oraes, Alves de Castro, Xa.vier do Valle_, dt_reito que assiste · ao bacharel Henrique 
Almeida -Torres, . Lauro Müller, Francisco Martins, sub-secretal'io du. Faculdadede Di<~· 

· Tolentino, Emilio Blum, Angelo Pinheiro, rcitO do Recife, que pede o p:Lgam!•nto ·da. .-.:' 
. Appn.ricio , Mariense, Victoriuo. . Monteh'O, gratificação que deixou de .receber, e solicF.;::, 
·Aureliano Ba.rbosa., · Francisco· Alenca.stro e ta.r o necessa.rio credito, si for caso disso::· 
. c a:ssia.no do Nascimento. E sem causa. os Srs. (discuslliio unica); . . ..... ,~ 
·Lima. Bacury~ Ené:l.l> Mo.rtins; Augusto Mon~ Do projccto n . 152 A. de 1 SOO, concedendo· ~ 
.. tene.,"rO, :,Holla:nda.: de · Lima., Y1-veiros, Costa seis mezes de licen~ . com· ordenado, .ao Dr .:.:~ 

• • . ·.· .···':" ~ ·~!.~.:·. · :· <·' ·-::. ·.· ..• ~. _ ... · •.. ~·· • . . - - , - ;; ~ .. r•' ""'.3::,. 
.•. . .. .... -~·- ...... . · ... :-.-=~ --~~ .. -.- -.. - . ·' -., ~ 
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~.' . de 583:512$396 -para. pap:mcnto do que, po1' Frederico Borges,Tboma.z Cavaleanti,IIdefonso · 
.,. ··sentença do .Poder Jutiic\àrio, é a Fazenda . Llr.na., João Lopes. Helvecio Monte, José Be~ 

Nacion;ü devedora á. Comp;>nhia Bra.zileira. vilaqua.. Augusto Severo. Pedro Velbo,.Cunba .. · 
de f>osphato de Ca.!.·(l": discu~sâo); . Limo.. Trinda.rle.·José Ma.r·io.oo, Tolentino dà 

:·>. .. Do projecto n. 95 D,. de 1896, sobre a.s Carvalho, Martins Junior, Gaspar Drummond, 
:.~:,. emendas da CamM'a ·dos Deputados a.o proje- Luiz de Andrade, Barbosa Lima. Medeiros e ·, 
.7 cto do Senado, n. 215, de 1895. que dispõe Albuque1•que,Carlos Jorge, Rocba. Ca.1•alca.nti, 
·~· . sobre a loca.çiio do serviço agrícola, as·quaes Octa.vic.no Loureiro, Menezes Pra~o. Gemi
:·. :o Senado não deu o· seu assentimento (dis· ntano Brazil, Gouveia Lima, Zama.. Santos 
:::- .· . . cussiio uníca.)' ; · . · . . .Pereira., Milton, Francisco Sodre, Tosta. Ma-
·, .. :· ·DO prQjecto n; 139. de 1896, autorisando o noel Gaet<•no, Paula. Guimarães, Ve1•gne·.de.· 
>: .. Governo a. a.brh· ao ~linisterio. da. Marinha. o Ahreil, ·Leovigildo Filgneiras, José lgnacio, 
... credito extraorilinario de 120:000$ para. NS- Fl3. vio de Araujo. Rod.riguesLima. Tolentino > :tituir ·o_ impbsto .de 2. "I· descontado dos ven- elos Santos, Ma.rcolino Moura; Para.nhos Mon

·~:' cimentos de o1ficia.es da armada; classes :l.n- tenegro. Antonio de Siqueira; Serzedeuo·Cór
:.~.: ·ne'xas ··e . outros que r)erceberam vantage"s .rea., França.. Carvalho; Oscar Gotloy, Tirootheo 
.::_-_-.:de cam-panha no poriodo de 6 rli'rse,témbro de da Costa, Belisario de Souza., Erico Coelho. 
::'' ·1~3 a. '31 de outubro de 1895 (Z• discussão) ; Fonseca Portelhi.. Silva ca.sta·o, Urbano Ma.r- . 
.;;· ..• , .. 'PC!· pt•ojeeto n. 12 À, de 1896, concerlendo colldes, Ma.y'rink. Almeirla. Gomes, ·eampo- · 
;~; .. a.os a.lumno~ do _curso supr;rior dás fuculda· li na., Lima Duarte, Carvalho Mourão, Vaz de· 
~':;.• de's · de direito. · matricula.rlos antes d3. lei Mello, Ohaga.s Loba. to, João Penid~; Gonca.lves 
:{': ·n. 314, de 30 de outubro de.1895, o goso das Ramos, Luiz Detsi, Fol'ies .Junqueira, Fran
;:::,:-:. i:êga.lias da legislação anterior, tanto' em l'e· cisco Veiga., Octa'Viano de Brito, Lamounier 
~'i-i .la.Qã.o ás e'pocas pa.ra. as inscr:ipçõeS' e exames, Godofredo, Valladares. Cnpertino de Sli;uelra, 
~\>cómo- em relação · a.Os exames e á frequencia., ·Rodolpbo Abreu, Artbul' Torres, Pa.rai.zo Ca
;•:;;.·:,coni parecer contrario da. CommiSsão . de 1n· valcanti,Casemiro da Rocha, Dcmingues de 
;\ ·.,:strucoão e Saude Publica (2• discussão)-; Castro. Costa. Junior. Gustavo Godoy, Mo· 
~iV.· Do·:pro,iecto n. 88 D. de 1896,' emenda. do reira. da. Silva, Edmundo da Fonseca. Alberto 
\'·'Seila.do ao projecto n. 88 B, deste ·anno •. que Sa.Ues, Panlino Carlos, Cezario Motta, Fran·" >: approi"a o tratado de amizade, commercio e cisco . Glicerio, Furtado, Ovid.io Abrantes. 
}.:na.vegaçãCI entre a Republica. dos E~tados Xavier do Valle, Luiz Adol11ho, La.menha . 
·,., .. : Unidos do Brazíl e o Imperio do Ja.pã:o, a Lins, Almeida. Tro-res, Paula R.a.mos, Fl'an
~\:··, qual :t'oi mantida por dous tercos de votos na. cisco Tolentino. Emilio Blum, Fonseca. Gui· · 
·:: ~":·fôrma 1lo a.rt. 39, § I• d:>. Constituição (dis- maries, Marça.l Escoba.~, Pereira. da Costa. 
:;. :'·cussã:o unica) · · R.ivádavia Corrêa, Pinto do. Rccha, Ves
?;;:;· Do projecio n. 169 À, de 1896, a.utorisando pa.ziano de Albuquerque e cassia.no do Nas· · 
~ .. ·. o ·Governo a. abrir os c1.•editos n~sa.rios cimento. · 
;.·;·." .. para dar execção ã lei que orgaaisou o Tri
(!' . .: butia.l de Couw (3> discussã.o) ; Abre-se a ses&1.0. 
iv: Do projecto n. 118, de 1896. a.utorisa.ndo o Deixam de comparecer com caus:i. partici· 
:~; . .-:Qoverno a. abrir o credito necessa.rio parn pa.~la os Sl's.: tulio Santos, AlimCBJ.• Guima- ' 
;.;,': pagamento dos honororios do cabo de volun- riies, Sá. Peix'lto, Theotonio de Brito, Carlos 
~t:tarios . da. patria Manoel Mario'llo da Rocha, de Noy<~es, Gustavo V eras, Eduaroo 'de ·Ber- . 
~f':: .. t;lesde l 873 a 1 89,~. relevada a..prescrlpção em redo, Pires··Ferreira, .To.rres Portugàl. Pedro 
~,r··quê incorreu (3' discussão). · .Borges, Francisco Benevolo, _Francisco Gur,-. :. 

f_~.;~_ .J,,,i .. '· . . . g?l1r~fj~!~;.~i . 
gust<{de Freitas, Neiva. Aristides de Queiroz; -; 

~.-:.•: 152• SESSÃO Ei\121. DE NOVE:I!BRO .DFJ 1896 Eduardo Ramos; Sehl.stiã.oLandulpho, Atba;y·~ . 
w:,:·;:.y ·- · . . . : · .. . · . . . . .· ·. de Juníqr,,TorquatoMoreira.> :A.Icindo Guana- .. 
~~iP~esi4e71C~a. .dos Srs~ Arthu~· Rios wreside~te) bara;. A.ri:ierico. de Mattos; . Nilo · Peça.nha, Er-·., 
:€;;\:: :·:.c :e : Cl•agas LobatiJ (1• 1lu:e-;mmdente) nesto.Brazilio,: Ponce ·de Leon, Poníuncula;, :. 
~;;;:: ::. : · • · •.. · . · . · .. . . Laridulpho de Ma.;talb,ães. Joiio Luiz, Móú.-:-: 
Ç,t?,i~ :.Ao cDle;iO. dia. e 40 minutos, .procedc:se á teiro. de 13arros, Alvaro Botelho, Leonel Fie· 
<W"<·cb.amadr., a qual responõ.em os Srs. Arthur lho, Ribeiro de Almeida; Fei·reiT'a.:Pires,' Theo~ 
~~;:Rios, Lins de Vasconcellos. Coelho Lisboa., toDii> 'de Magalhães~ Pinto da Fons_~a.. ~~at.ta . 
?.&'rTaVa.res·:de Lyra. Ga.briêl · Sal~o. Ma.tta Ba.~ .M:l.Chado. Mnnoél-Fulgencio, Silnão da Cunlla •. · 
;.t:;cenar, Eoé~ 1viartins, Augusto 1\fontene-gro • . Olega.r io Maciel,C8.1'los. i!as.Cha.:,"'ll.s,Lamartine; 
Efi.l3~cio Filho, Viveiros, Ltiiz.Domingues,COsta. Costa Machado,· Francisco de ·Barros; Luiz ·~ 
~~gues;Ch~tino· cr:uz, Anisio ~e: Abreu •. Flaquer, Al.!ijeid~Ne~eil'á,: Oliv.eira._ Braga; 
•,:~ ... -. ". .... • ., • • • • • • ; ~ .O : ·;... ' :.·~• r . 
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Adolpho Gordo,Cincinato Braga..Hermenegil(1o 
de Moraes,Alves de Castro,Urbano d~ Gouveia, 
Lauro Müller,Angelo Pinheiro.Apparicio l\Ia
·riense, Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa 
e Francisco Alencastro. E sem cama os Srs. 
Lima Bàcury, Hollanda de Lima, Nogueira. 
Pal-anaguá, Pereira de Lyra, Coelho Cintra., 
Lourenço de S:;i., Miguel Pernambuco, Gon
çalves :Maia, Araujo Góes, Clementino do 
Monte, Cleto Nunes. Galdino Loreto, Euzebío 
de Queii•oz, Agostinho Vídal, Barros Franco 
Junior, Pau tino de Souza Junior, Ferraz Ju
nior, Alfredo Ellis, Domingos de Moraes. Bueno 
de Andrada, Padua Salles, Vieira. de Moraes, 
Ca.l•accio1o, Bra.zilio da. Luz, Martins C<Jsta e 
Pedro Moa.cyr. 

. São lidas e sem debate approvadas as actas 
da. sessão de 18 e as dos dias 19 e 20 do cor-
rente:· . 

Passa-se.ao expediente. 

0 Sr.. 1• SECRETARIO procede á leitura do 
seguiu te 

EXPEDIENTE 

Otiicios : 

cbimento das vagas dos jui7.es seccionaes.
A' Commissão de consiituiçã.o, Legislação e 
Justiça.; . 

Do M nisterio das Relações Exteriores, de 
19 do corrente, enviando a seguinte 

• ME:.\"'SA.GEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional-Por 
um accordo firmado hoje com o Ministro de 
Sua Magesta.•\e o Rei de Italia e constante da. 
cópia inclusa 11c:t. segundo penso, sa.tisfacto
riament.e re::~olvida a qu<stii.o das reclamações 
italianas. Submettendo esse accôrdo á vossa 
decisão, muito estimarei que o meu juizo se 
conforme com o vosso. 

Capital Fedel'al, 19 de novembro de 1896. 
Manoel Victon'>to Pe1·eira, Vice-Presidente da 
Republicn .. -A' Commissão de Dip1omac.ia e 
Tratados; · 

Do 'Ministerio da. Industria, Viaeão e Obras 
Publicas, de 19 do CDl'rente. satisfazendo a 
req_uisição desta. Gamara no officio n. 127, de 
11 de junho findo.-A quem fez a requisição. 
(A' Commissã.o de Obras Publicas.) 

O Sr. Ovidio Ab.-ant:.es diz que 
Do Sr. 1• secretario do Senado, de ]Q do ha bem pouco tempo o seu collega de repre

corrente, transmittindo aesto. Camara osau- sen:tação o Sr. Urbano de Gouveia occu:pou a. 
togra:pl1os das resolllções do COngresso Nacio· attenção dest<J. Camara p1•opngando o imposto, 
na.!, devidamente sanccionados, autorisando o que illegalmente o Estado de Minas cobra 
Governo a conceder licença ao escrivão da. para. as ca1•gas em transito por Goyaz e no . 
Reparti![oJ.O de Costuras do Arsenal de Guer1·a Senado, o senador Bulhões tambem pediu 
da. Capital Federal, Joaquim Tgnacio da Silva providencias a respeito. 
Abreu, e a abrir o creilito necessarío pa.ra o São passados muitos meze~ e entretanto 
P:l.i-'amento das etapas a que temaireito oca· aquelle governo .nenhuma providencia tem 
pitão-tenente Tancredo de Castro JauJrret, tomado. 
como instructor do Collegio Militar, que fo- Pôde-se avaliar os transtornos resultantes 
ram dévidamente restituida.s,etc.-Inteiradn.. da.quella medida .não só para o commercio · 
Archive-se; goya.no como ainda para o commercio impor-

Do Ministerio da. Justiça. e ·Negocias In- tador do Rio de Janeiro. · 
teriores. de 17 do corrente, satisfazendo a Não quer entrar .a fl)ndo nr. materia, 
requisição desta Gamn.ra constante do ofllcio mesmo porque esta usando da paln.vra, neste 
de 19 do mez findo.-A quem fez a requísi- momento, não só po1• gentileza ao seu dis
ção (O sr·. deputado Barbosa Li.ma e outros) ; tincto amigo o Sr. Gaspar Orummond, como 

· ··· - ta.mbem para ler um telegramma, que . nesse 
., Do mesmo ministerio, ·de 18 do corrente, sentido acabou de receber. ped.inào provirlen-. 

_. translaittindo por cópia o officio no qual são cias sobre 0 assumpto. . : . ·. 
solicitadas providencias a respeito da interna- Este i~ posto que illega.lrnente se· cobra: em .. , 

· ção no Hospício. Nacional de Alienados de cri~ Uber-.aba não é·s6 com relação as·• cargas, que 
minosos.-A'. Commissão Especial incumbida. vão plH'a Goyaz, elle se estende tambem· a~ 
de 'dar.parecer sobre.o projecto de lei rela- bagagens dos.via,jantes daquella zona. 
tivo a ·alienados ; · O Estado de Minas, crê o orador, não pre- . 
. Do .mesmo ··ministerio, de 19 do corrente, 'cisa 1>raticar semelhante abuso para atten-. -

remettendo a.esta Camaracópia do protesto. der ás suas exigencias orça.menta.rios. . .. , 
. apresentado :pelos ministros do Supremo Tri- Daqui desta· tribuna.· desde que não põda ·.• 
· bunal·Federal-Antonio ·Joaquim de Maceilo ir além;pedea.honrada·bancadamineira, que .

Soares e Lucia de· ·Mendonça.. centra. o que tant(IS serviços.; tem prestailo a Goyaznesta.'.'··· 
dispõe" o art.• 27 §§ 3•. 5" e 6" da lei n. ;"?21, Cama.ra.. que. interceda _perante o Governo ·: 
de 20 ~e :novembro de 1894, ácerca. do :preen- da.quel1e Estado, afim de ra~er cessar a C(\-: •· 
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bra:o~ daquelle imposte• inconst~t~eional:. qu~ 
aggn-va e causa enonnes pt·eJUlZOS, nao so 
ao commercio de Goyaz., como repete. ao com~ 
mercio ex.porta.dor do Rio de Ja.neiro. 

O telegramm-a. a que allude é o seguinte. 
(U.) •. - . 

O signa:ta.rio deste telegra.mma e correspon
dente ds: ·diversas casa.s do Rio de Janeiro e 
distincto empregado do commercio. 

Assim, em nome do Estado de Goyaz, pede 
·. providencias para. Íà7.J:T cessar a cobrança. 

deste imiJOStO e espera. que a. bancada mi
neil'a. intercedara perante o Governo do ·seu 
Estado. Olfuit? bem.) 

Vem á Mesa e lido, apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte · 

REQUERTh~'TO 

Requeiro que a Mesa da Camara requisite 
do go"Verno a seguinte informação : 

CopiiL do aviso expedilio pf<lo Sr. Barão do 
Ladario, quando mini~tro. encarregando o 
industrial Gomes de Mattos da compra de 
Jan()has na Europa, com uma porcema.gem 
sobre a importá.noia. por que comprasse as 
mesmas. 

Sala das sessões, 21 de nonmbro de 1S96. 
- Ooidio Abrantes. · 

zer etncazmente o bem do pa.iz em uma. reali-
dade duradoura. . 

Um publicista. moderno assegura, e todos 
nós o sabemos, qile o direito real de escolher 
ministros na rnglaterra tem as limitações im
postas p~las tradicções do parlamentarismo 
e, na. America, pelas exigencia.seleítoraes, ou 
antes, pelas exigencias :partidarias. 

Affigurava-se-me, como devia. alligura._r-se 
ao paiz inteiro, que o actrra.l Vice-Presidente 
d3- Republica, subindo ao poder um ta.ntú des
prendido dos liames que o prendiam ao 
partido republicano federa.l ; S. Ex: •. que 
ainda ha bem pouco tempo era suspeito 
aos olhos desse partido e, ainda em fins da. 
sessão l!assada, era. aqui. em pLena :sessão, 
apodado de traidor ao partido republicano fe
deral, insultos, invectiv:l.S,que fi.ca.ra.m no ta
pete desta Cama.ra, sem deresa.. apenas eom o 
protesto da opposição ; afligurava-se•me 
que o actuaJ. e honrado Vice-Presidente da. 
Republiea, nestas con~ições, a:>&umindo a di
recção do Estado, poderia redisar um sonho 
dourado pela primeira vez. como ua Republi
ca dos Estados Unidos da Ameriea do Norte 
o caso de Washington, de Gs.rfi.eld, de Ha.rri
son e de tantos antros que I>reoccupavam-se 
dé fazer um governo em nome das as.Pirações 
nacionaes, desprendido das ligações ou com
promissos pa.rtidarios. 

Parecia-me que o aetual e honrado Vice
O Sr. Gal!'par Druuunond- Presidente da. Republic!l,ascenilendo ao poder 

Gome()o dirigindo minhas congratulações ào n~as condições fa.vora:v-eis, em meio, por as
paiz pel<~S condições de otdem em que se ope- sim dizer, dos a.pplausos da Nação inteira, 
rou a substituição do chefe supremo do Poder parecia-me que S. E:4:. deveria, pelo menos, 
Executivo. substituição ou muilança, que era fazer um governo que não o aferrasse com'
ameaca,da. de fazer-se em meio de perturbação pletamenie aos dietames, as imposições. ás 
pubHr:a e de confiagraçã.o nacional, mas que normas de conducta do partido r_e:publicauo 
felizmente realisou-se àe modo suave e sem federal. 
attritos de especie alguma.. Nã:o levava. mesm~· minha es:pectatíva até 

Aproveiündo-me do ensejo, CQilgratulo-me o ponto de ima.gi.o.a.r que S. Ex., de posse de 
tambem oom o honrado lfJader da . Camara, um ideal assim, fizesse mosaico politico do 
:prestigioso chefe do partido republicano fe· seu ministerio,a semelhança de Washington, 
deral, o Sr. general Glicerio, pela solução da oollocando dentro do mesmo g:1.binete doutri
crise pat'lamentar, que tn:mxecomo resultado narios de doutrinas inteiramente oppostll.s, 
a racomposiQâo do actual roinisterio, taL o gabinete de que·ftzera.m parte Hamilton 

E' preciso realmente: ier multa ta.ctica., ter e Jetterson. · 
muita sagacidade e muito tino politico para, Não chegava ate este ponto a. espectativa 
atravez desta Iucta. de~ta. crise surda. que minha. ; sim, êu não ia até ao ponto memo · 

.Jlesses ultimo;; tempos tem acab!'unhado o de suppor que S. Ex. fosse buscar fóra dos 
· paiz,p:,der Iutt~.r vanta.ioMmente,d6--solvendo, arraiaes do seu partido os ministros que po
por assim dizer, elementos contra.dictorios, dessem felicitar a patria e a Republicti. : mas 
reprimindo ambições sofregas; inutilisando mé parecia., que S.Ex.,desprendido 11m pouco 
despeitos mal cabidos, fazendo a:Uia.nça. de da.s ligações que o vinculam ao partido repu
interesses desencontr3.dos para, afinal de blicano federa.l,poderia,na. orga.nisação do seu 
contas, realizar uma recomposição ministe- ministerio,preoccupar-se exclusivamente com 
rial que apresenta ao pa.iz a. bella. apparencia, o bem da. patria, com o supremo bem da· Re-
pelo menos de uma pe<;a inteiriça,harmonica.. publica. e nada mais. . , 

Congt-atulo-me, pois, com o honrado /eade2· Com estas·oonsíderações nii.o quero criticar 
da camara, fa.2endo votos a.llâ.s para que isto de tod" :t recenk recompoSição ministerial. 
que qualifiquei de bella apparenci.a.possa. tra- que,_ comoj~ ~ ver, desde principio,. a.pre-
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senta. a. beÍla. apparencia. de um todo cheio incumbido, import.."l. em um verdadeiro sa-
de homogeneidade. · c!'itlcío de seus interc~s . . 

Bem vejo no aetual ministro da Malinha, Mas S.E:r.., Jlatri~tíco como é. n fi.o besitou 
Sr. contra.:..alrnirante Alves Barbo~a. uma. um ~ó inst::mte em sacriftcz.r esses in teresses ·· 
personalidade que não tem t ido nota~es sa- no altar <la pa.tria, ao desejo de melhorar as 
l!entes na. ]>Olitica da. Re:publica, mas hso condicões financeiras da R eoublica. 
niio significa. cousa. alguroa.dcsde que S.Ex.., Resta .o terceiro ministrõ, e é neste ponto . 
como bom mannheiro, bomem · illustrado, que firmo minh(), critica. · 
cheio de pa.tr\otismo,na. g-estão da. }lasta. ·que O terceiro ministro é o Sr .Dr. Ber·oardino 
em boa hol'a.lhc, é confiada., póde rlesen\•olver deCa.:i::pO$, a. qllem niioconhecvlJe~soalmente, 
toda sua activifulde em prol d a Repllblica, mas ãe quem .tenho as m'ois honrosa.s e bri- · 
visando especialmente o objectivo de fazer lllantes·tradiç<ões, como talento, como l'epu,. 
desapjlarecer como que esta rivalidade qne blh.no convicto, desve!L1.do propa.gandi$ta. 
ainda existe na armada. nacional. e ultimamente com as tradições, as mais hon-

Si s. E~. conseguir isto, ter:i prestado um rosas, .na. sua. administração em S. Paulo; 
grande, um relevantissimo serviço â sua . sei que as suas quà.lif.&.des o a:pt·e~enta.m · 
patria. · . · como homem politico de nota, e lhe dão, no 

O mi.nistro e secretario da Viação e Obras momento actu:l.l,direito a occupar uma pasta 
PubliCl3S merece-me o maior respeito, o· maior no lllinisterio,.menos a pasta da. Fazenda.. 
acatamento pOSsíveL No momento actual, no momento de crise 

Tenho .lMllO seu talento; pela sua vasta. eru· p&ra a. nossa patria. quando a principal de . ·. 
dição toda admiração, e rendo-lhe a. ma.ior .todas as pa~ta.s e a da. Fazenda. porque esta- • ... : 
homenageil:rpossivel. · m.-.s sendo ameaçados, apavorados com o es~ - ·' 

Estou convencido ·de que, ã. frente da pectro lla:'caocarrota e do lr:r:aâ>-, parecia-me . ·: 
pasta da Viação tão illustre nota.bHidad~. qU:e ess:t pasta. St) deveria se1• occmpadà. pot• .· · 
muito .te1•ão a. lucrar os negocio~ ],)'llblicos: uwa competencia. provada., por um estadista' : · 

E s\ attendermos JlTincí}lalmente a que. a notavel, por uma per~onalida•le politica , que 
entrada de S .Ex . na. pasta. da. Viar;ão. rep:re- tivesse idéas :J.Ssent.a.das a l'espeito de ti.nau~-as; .. 
senta um · plano administrativo de alta pl'Ogrammas feitos, desenvolvidos e que, por · · 
·significação, ent8.o não porlia ser mais apro- essa. fórma, já se tiveose recommeud.ado a.o 
pria.da,nem melhor, nem mais feliz a. escolha p~üz . . 
feita . . . Mns, ne;;ts.s conrlições, qua.ndo a pasta da . 

Realmente, sabemos que o actual ministro Fazenda, cuja gestão r.oma-se a roai~ difficil '. 
d<1. viação t<>m como ponto de sea prograrom~ 11e todas é actm\lmente a rn<J.1s espinhosa. per- . · 
administrativo o arrendamento da:; estrad;,s gunto si nü.o e uma temeridade coilocal'-se à 
de Cerro úa. União. sun. frente umn. individuiidade policie<-. que 
· Basta consiueraTmos este ponto cap!ta.l. vae se~ me:raroent~ ministro estreante ! ! · 
. .Ate lloje estas estradas. longe de_ fornece- 0 ~ v 1:\ - · d · 

rem uma fonte lle renrla â. União, ao C••ntra.- ~P.. El:=tGNE DE A~P.._Eu-. ~o aJX>la O ; e 
um nome fruto na pohtlCa, nao ·e um es- · 

rio. são causas rle grandes deficits. . tl'eante. 
Ao passo que a. receita. se limita a menos de 

mil contos, a despeza.,ou a ntes., o defici t attinge O S:r.. GASPAR DRU:lnl:02\D- 0 nobre depu- ~ 
a 12 mil. tado me desculpe :. não queir-d bulir com as 

Nestas condições, as estradas da. Unliio não paixõe.:;; não venha S . Ex. com as s ua:; p3.i-
~em contiriua.r assim. xões de governist:t tolt1al' o ambiente da Uis· 

cussão. 
E, si ba um ministro de Viação q11e vem 

·~rir uma pa.."ta apresentando o programm:l Estou fazendo t oda justiça 3.0 . ta.!enlo, i 
de arrendamento dessas estradas como 0 meio erudiç:ã.o, aos ser·viços do Sr. Bernardino · de 
de debella.r o rleficit , come. meio de etitar a Ca.mpos; mas não pos.."' reconllecer, como em . 
bancarrota, a. nós sõ resta .fa1.er votos p11 ra con;c!encia nenll,:m d•JS collegas recon be.::e ,. ··. 
que esse ministro, tiio distiocto e que tão que aS. Ex . sóure com1Jetencía em assumpto ·: 
bem occupa1·á a. sua -pastl\, tenha bastante tinanceiro . 
força de vontaue, a.u:xjliado por seus amigl•S O SR. VALLAD.I.R.Es-Não são conhecidos os. 
politiCOS, par·a levar por deante O seu prO· SeUS tra.ba!hGS . 
gra.mma,.. o SR. GASPAR Dnmt.,tol'i"D- 'Pois, a tribuna. : 
. O SR. JosE: :I;IA:R.IAi,';;a-Só vejo que . o cliente do p;trlamento, o jornal e o livro, para que .. 

muaou de mediéação, passou para.. a. Iiomre-· se tlzera.m; si não pa.ra a pl'Opaganda das' ~.: 
· pathia. idéas 1 - · · · 
_ O SR. GAsPAR. DR1:1ID[{)Nl)- .• ·.ace'l'escendo Convenho em que a Repuhlica, no mo;ncnto: ·. 
que todos sabem que p3.ta. o actua.Lmin.istr o actu,~.t. e:;teja:pob:·e, despr-'>vida de gra-ndes · .. 

. . · da Via~. a. gestão da past.l. . de que eU e está . estadistas, p~FqUe ella. e~tá mesmo, neste mo- : 
. C.o.mara v . "11 · · · · · · ~ . • -· 
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·' ·mento, incipiente ; mas nem '(lo r isso deixa- ga.m .a propaganda como meio de verem as·· 
. mos 1Je ter competencia.s provadas p;J.l'a oc- eua.s Cls.ri"ações realisadas .•. · 
cupa1•em, em muito boas condições, a ditlici- o Sa. FR.A:-.'Ctsoo GLICERJo-V .. Ex. esque- . 

"'lima pa.sta da Fazenda. 
·. E, ~i meus eollegasnão levarem a.mal,um·a. ~~i~!: ele um homem nota.vel, do Sr. Rosae · · 

'TfeZ QUe a recomposição está feita e :I. minha in-
.d~cáyüo não influirá mais, pergunto po~que O Sa. GASPAR. Dn.umroxn-Sei que o Sr. 
nao fo1•am chamados aos concelhos da corôa conse!heit•o Rosa e Silva foi convidado e não 
re~\t!Jlicana (peço ao nobre pre.;;ldeote que acceitára a pasta. da Faz;enda. 
de1x~ pa..--sar esta expressii.o :os america11os E' pela tribuna, como é pelo jornal, como 
usa[ll muito nella) homens feitos em finanças é pelo livro, que os homens po1itícos f:~.zem 
ou que pelo menos ieem ·'studos. teem de~ carreir·a ; e, quando suas idéas são victo
envolvido um -pl~no liMnceil·o concatenado• riosas. o publico o; aponta como · os CO!ll])e· 
teem. emfim, ídéa.s economicas. tentes, no momento, para realís:tl-as, porque 
. O ~R - YALLA!uar.:s _Por examplo, 0 Sr. !oi-am el.les que fiz~ram a propaganda.. 
Ram1ro &l.rcellos. · Qual o programma. financeiro do a.ctual 
· . o S:a~ G.üPAR Dnv"m10ND _ 0 illustre re- gove1·oo 1 Nilo e o do nosso d1stincto collega. 
presenw.nte de Minas vem em meu auxilio. o Sr. Serzedello Corrêa'? ·. · 
o Sr. senador Ramiro Ba.rcéllos, por ex- S. Ex . não quer tambem o resgate. em 

emplo. . · ouro~ Não quer o arrendamento d~ est radas1 
• . ~ao tem s. Ex.. felt.o, por assim r1izer.ear- Quem, pois, mais competente para a pa.sta 
· remJ. em :finaucas. com os seus ,~iscursos no da. Fazenda r1o qtle S. Ex. ? · 
Senatlo ~ · O SR. V ALLA.D.~RES - o ministerio está. 

··:. · .~-. Ex. ha. pouco não assumiu ;J. responsa· .errado. 
· . blltdMe de, f;eraute o Senado inteiro o.ff1r· . o SR. VER.GXE DE ABREU (diri_qinào-so ao · 

mar que a tClrça pà.!'te das nossas i.·endas Orl.l.dOr)-V . Ex. tem citado tanta. gente. e 
não era. arrecadada e exvas\asse. no esgúto entretanto estã. esquecendo-se do Sr. canse
dos contra.1Jil.Udos e depreda.ções a\J.uaneiras ~ lheiro Rosa. e Silva. ... . 
. Que melhor ministro da Fazend:;,, no mo-
mento actw.I; do que ·s. Ex 1 Que melhor O Sa: GASI.'AR Dau~rMONP-Provoca.-me na. 
-minbtro para.Jazer e!fee,r,iva. a sua declara- ~-u;t pequena maievolencl<t politíca. o meu il- · 
ção, sinão S. Ex. que declarou que tinha, vor l•.1stre collega., di~no r<·preoont:mte da Bahia, 

· assim dizer, em suas mãos os documentos com quem aUás sy:npathioo tanto, para ()ue· 
.comprob:Atorios deste facto~ eu me. nccupe, externe-me a l'espeito do 
· _O livJ·o ~ale de atg uma cou~1.. Pergunto: Sr. cousellteiro R~sa. c Silva.. 
nl\0 tem fctto tambem a sua ca.rreiro, em fi- Já fiz sentir que nã.o pesa sobre mim esta 
n:~.nças, o meu illustre ex:-collega. do Senado, obrigação, desde Que o Sr. con~-elheiro Rosa. 
o Sr. Amaro Cavalcante 1 e Silva foi convidado pelo o.ctua.l e honrado 

O Sn. VALLADAP..t!:S-E 0 Sr. Leopoldo da Vice·Presirlente para. assumir <'- gestão da 
Bnlhões. • · pasUl. ela Fazenda. 

O que sei e que S. Ex. tem estudo 
espcciaes a 1·espeíto de finanÇas e que, 
si a.cceita.~se a gestão dessa. pasta, poderia. 
ella afinal d~ contas ser feita de ·modo t al que, 
S. Ex .. nã.o conseguindo assoberbar as dilli
dades de momento, import:J.sse um completo · 
desastre. e a~im S. Ex. terí:J. (te retirar-se da 
pa.-;ta pa.ra a. vida: privada, . como meio de 
fortalecer-se d;)S cilatl•ls de um presente de 
1,'1'<!gos. Ma$ ta.m bem S . Ex. . , a ue vem ba-

0 SR. GASPAR Dnu:u:~tOl'\D - Mesmo o Sr. 
. sen<\dor Oiticica não tem discutido co:n ta.ntl. 

competenci:1., corn tanta van~tgem as ques
tões financeiras ~ 
~ntre nós mesmos,no- seio d3. ca.mara,quem 

ma.1s competente para o momento actua.l.pela 
expansão de suas idéas. pela prop1.:zanda que 
tem fe ito. do que o dlstiocto collegu o sr. 

· Serzedello Corrêa ~ · 
. ·· . O SR., Jo~E 1>fAP..IHO-Apoiar1o; era o mi- tejado pelas aur.1s elo imperio e tia. Republica. 

.n1stro !Odlc:~.do, mesmo porque a.s suas idéas é chefe saliente, S. Ex. saria muito feliz, 
· ~- sfl as triumphil.ntes. poderia vit resol vor Wda.s a.s difficuldades da. 
. . O :Sa. COSTA .JuNIOR. dà. um aparte . s.itmwão. d~bella.r. o deficíl, evita.r o ,,.,.acl,, 
'. O Sa. José MARI.\Xo- Estamos l'ecebenrlo 0 so.lvar o !)a1r., e a~•m a l'a.s~ do. Fruandt~ ro-
:_'' ~inisterio; o presidente ,10 cons~>lito (rUri· l presentai'1:l ~ara:. s. Ex:· a es~a. ~-& J!le~ll~ 
· ~ · . g•ndo-se ao_ S1·. F. cmci;>co GticeJ·'io) estâ pre- , qne o Jeva.x1a a ca~e~r-J. . prestdE:llclu.l. Sl ~ 
.~c · · sente pa1·a .. re~nonder. · . . l· certo __ que o . m.e~ dJStanctv ~o-est11_tluo.no to1 
{..: . ._, • . . • . . ! conVJrlll.llo para. ia:wr ;~. ge.<;tií.•• .testa pa.&ta e 
;.: ·. o, ~R.. u~SPll. Dr:.u:uMoi\:> :- S• . os homens · nii.o acceitou. lamento a inspiração tnf~lh: de 

. . _-pubticos,T st os _homens, de tdeas .que cropre- ~ S. E:c. n.o momento em que r ecusou-a., por 
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isso que as;im t1ra.va as provas reaes da sua sentimento. dahi a correcção do seu procedi· 
propria. pessoa.. · me,.to. Póde isso não valer na.da."aos·olhos · 

Alonguei-me demai5 sobre · o assumpto a dQs-· politic~ · s menos just.ns; mas, perante 
que -fui convidado pelo distincto amigo, o o:; ,governos que vivem do influxo da opinião 
Sr. Dr. José :Mariano, como uma especie de publica, perante os governos que agem por 
exordio, .antes de entrar no objectlvÇJ prin- força. dessa. corrente nacional que os impul
cipaJ t'JUe motiva. minha presença ria triouna. siona 'P~ra. o bem, o apoio e os su:trragios de 
Mas a. Camara desculpará., levando este ox- seus adeptos e correligiooarios, por quantita· 
ordio á conta rle uma como que sa.tisfaçã.o a.os ti vos que seja-m, não podem valer mais . que 
parlamentat·istas, a· mim proprio, como .a adhesão. embora esparsa. e diminuta. mas 
parlamentarista que sou, saudoso daquelles sincera e desinteressada, dos polit icos adver-. 
bellos tempos em que, por occasiã.o .de c1'ise s;:rios, que collaboram <Xim essEs governos e 
ministerial , a. nlma da. patria ba.t.ia. isochrona que osapplaullem desde que sentem que elles 
com a.s palpitações dos politicos . · demandam em l.ousca de um norte verdadeiro 

O honrMo representante de Pernambuco, e só procm·am abrigar-se, fortemente anca
meu ·distincto collega e particular amigo, o rados na Constituição. 
Sr. Dr. Jo;;é Mariano, apresentando o . pro- O honrado representante de Pernambuco, 
jecto que vi~a adiar as eleições federaes para aprc>entaudo o p1•ojecto que visa adiar as 
l de março proximo, como expediente uni co eleições federaes pam 1 de março, procurou 
ca.:pâz .de manter numero s:utnciente ·de con- desde logo solver uma gra!)de di.J:ficulda.de 
gt·essistas para serem votados os orçamentos, que se vae .antepor ao governo do actua.l 
s. Ex. revelou ao pa.iz intejro a .louva:vei e Vice-Presidente . . Si ê certo que as eleições 
correcta conducta. da. opposição parlamentar fedeta~s não serão adiadas. para. I de março, . 
em face do proeminente est.,dil>ta que.presitle ou, pelo menos, para uma. época. que possa. 
hoje aos destinos lla Republica. Brazileira.. permittir aos .congresistas a votação dos or~ · · 
E' :lssim qne das considerações· com que S,Ex. çamentos, sem preoccupações eleiioraes, então 
fundamentou o seu projecto se· evidencia que nós podemos assegurar que até ó tlm. do mez, 
a opposição, longe de antepor ao govemo do isto ê. esgotada a ultima prorogação; para 
actual Sr. Vice-Presidente da Republica isso faltando apenas ~eis dias uteis, com toda 
serios embaraços e dificuldades. eplo contra- a <·ertez::. os orçamentos não se1•ão votados. 
rio. acha-:se disposta, conscia dos eeus de-ve. Dahi a necessidade de mais uma prorogação, 
res coostit ucionaes, a collaborar com s. Ex. e, ou não lu~ verá numero para. votar essa pro· 
om prol do bem commum, pl-estando-lb.e o roga~ão, ou, ~i houver numero e ror vot'lda · 
concurso dos seus esforços e da sua dedi- un.a prorogaçã.o por 15 dias, com certeza. 
cacií.cr. · · · nã.o haverá· mais numero de deput.1.dos su!Ii- · 

Não e esta. uma nova. norma de conducta õa. ciente para. votar os orçamentos. 
opposicão. E' a affirmação de que continuará. Por1eis fazer, mas attendei bem, Srs. con· 
a. proceder correctamente, isto e, dentro da gressistas, ·principalmente Srs. adeptos do 
Constltulção, muito embora a mudan\a ope- p:.rtido republicano federa l, que o imperio 
rada. na alta. representação do governo da nos seus dous longos .l'einanos. apezar dos 
llepublica. seus desvios, dos seus erros, dos seu~ abusos, 

Um publi<'ista. nota.vel 9fiirma.. com eleva· dos seus crimes e orgias, como vós u.pregoa.is 
ção de vistas que faz hom·a a um com men· na . vossa lingu1•gem demagog!ca, na.· vo~sa 
tador das instituições democraticas norte- linguagem de pl'Opaoga.d.istas, a ttendei que 
americanas, que o que a. firma ,força · ·dos o imperio uumca. firmou tão desag1-ada.vel 
governos electi.vos dos Estados Unidos é uma. precedente. 
causa dupla. E'. de um lado, o firme apoio E' preciso attendel' mais a.inda a . que, n:~. 
de uma. maioria de conservadores, disposta a propria. Republica, em época revolucionaria, 
não se submetter as exigencias revoluciona- qnando a esquadr;\ legal bomba.rd~ava · as 
ri~s d<~. minoria :.mas, de outro lado tambem., fortalezas .da.barra. até em vespel'as de alei
uma minoria· conservadora., ·que sabe ceder ção. neste recioto mantinba-~e numel'o sufli
com moderação, setn aliás abdicar. de seus ciente de congressistas para vot ar as medidas 
dh•eitos. · · . de prorogativa.· de orçamentos. · 

E' que alli nos Estados Unidos ·o principio . E, como não serã iritere~sante, original, 
conservador não e sómente um s~ntimento. estupefaciente.· sensacional mesmo, IIoje ou · 
ê mais do que· isso, ê .um in:;tincto que. não se amanhã, :iquEclles 'congr~sistas que não fu~ · 
limita a ser ponto exclu~ivo <!e prt•grammil g il'am dos oolas da e:;quadra revoltosa.. que 
de um partido politico, mas e a con11içã.o .de: se- e;puzeram a · ellas, que se · m_anti ve1•am 
vldn. de todos 0!1 'J)3.rtidos Qlle lucta.m dentro aqut para votar · as· ultsmas me<:hdas or ça
tlll Contititul.,-ii.o. Er-<1. is~o (JUe eu desejó.ra que menta.rias, como será inter&sante queaquel~ 
fus.-.e •.. entro nós, n Rcpublica. Brazíleil'a; e )es. congressistas . se possam c.ont ra.po_r 9S. · 
porque a. opposlção· se ·11eha. · inspirada desse congressistas de hoje, que fogem, que de1:;am 
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os orçamento$ p<k votar. para pre,Jccup:L· explicaJ~ \'Ssa a.ttitade falsa dos a.ctuaes 
l"l,!rn-l'& de seus lJroctêSS()S de reeleições ? ! respousaveis do :potler ? 

Podeis faze·r mas dca.i certo.> de que Pols, o meu distincto a.nügo e atlvet·sa:r~o,o 
tendes deante 11e yõs a. pel'spectiva da. Sr. Gf:nel'al Glicerio. como leadt:Y da ~mara, 
cíctadura firranceita.. per>pecti·va que pôde - e não sei se d~n tambem nomear o Sr. 
sel' multo agl·a.d.a.vel aos governos di~~- MHton. attribuindo-llle o titulo de sub-ZM.der, 
potico!?, mas que, com certeza. não póde dei· o que 'mria raztío, porque S. Ex. foí o que 
x;;;:: de s<lr .tun eS[)ectr-o p~ra os gOYOlDOS f·!lou, em p1•imeíro logar na conl'erencía do 
>-epublitano~ represent ... üvos. ft;tmarar.y rRi"o)-p••is,quando . .S.Ex.garant.e, 
•. Que significa i~to ~ em nome das lJa.nca.das da Cam:.tra, a vctaQão 

- · d,,:; m·ç~1.m.~ntos, "' ~1-Cceitação das me.didu.s 
Pois qua~1do o actw1l c bonr·ado Viee-Pre- Jina.nceires, como explicar e~se exodo de de

'SideHte da Repuulic!t, o Sr.Mu.tl\Je\ Yictorin•J, putudos que se retiro.m diarinrnente plra os 
d{'<il'ln.volve um:1 g1'ande act!vida.de. etn)lreg:\ seus Estados, como explicar·se, ainda mais, 
todos os seu~ esJ'c'rços, vow. <tS m;;.lores enfll'- o topico de um rliscul'so do S1•. senado1' 
gias da. sua aprimorada erudição e talento ; Ros:J. e sn~·a que se lê no ])ia,·io do Con
qua.ndo o Vice-P!·esidente rla Republka, em g1·;mfliJe hoje. 
_poUCXJS dias rle g<ivet·no, pratica acto.s 'iUe. Diz s. Ex.: 
seguudo a opírüã.o pubtica. já._ o estilo ;·ccom
menda.ndo á gratidão nacional- e sE"ja.-me 
permittido citnr, ent!"e outros. aquel!e que 
resol'veu a intdca.da. questilo da E;c"la 
Polytechnica, que a S? bedol"ia d•) g;~1.nde 
me$Ü'e de db·eito. l<mtc; da. Faculdn.de 
do Recife, o Sr. Gonçal>"e~ Fet·t·eiL·a, ex·aH· 
.nistro do 1nterior e de Justiça. ):lrocur<•u 
resoh·er aiiando os sa.bres •la soiàadesca. 

· desenfread<J. e manrlando rasgal' mamhulo 
de manUtenção concetlido po:r juíz com
petente-; 'lurmào oS!'. Yice·PrGSide!lt& d~1 
Republica l'esolve questõ~s de tiio õ:iit,~. im
:por·tancia ; quando S. Ex. ne;ra s:J.nc~'·"o it 
celebre .::c.ncessií.o d.o C1wpi:n, h:~. pr,ur:03 dbs 
-votat:l.a pelo Congl'e~so ; quaudo S. Ex. 
·cela a não rnenos eetebr,, conc~ssáo d:l. Com
panhia. Ma1·ahú. sendo digno a.iiús de nora 
que, quanto ic Maruhu, tr:l..t<'.'l'a-se como se 
ha.ta t~e urna gt·a.nd.e ralJrkn. ínuu~tria.l 
situwla. no mesmo Est;tJo que é o ~õlo wra! 
do iUustre Yic~Presidente ua. Republica; 
pois, quan•!o S. Ex., ~nirnado das me!hol'es 
inten~õe,., dos rue thotes des~jos, reune a,~ 
duas Co:nmis~ões de Finanç:as. a •ia Camara e 
a do Senado, e iJ., frente della.s dPsenvolve 
}JI'Ogr·J.mrm~ finan-:elM, suggere m11;lià.;ls, 
leYuuta. expedíentes <:a.)):~.Z.es ole solver a crise 
economica. de dehethr· o crücl:. de evitar a 
banca .1·o1a, attlt.ude e,;:sa q 1.:e está despertando 
no comuHJI'cío :ts ma.h ii;J.n.:.a;; :;ympo.1.hías ·por 
S. Ex., despel'i;u.nuo :to mesmo tempo ti.S 

sympat!Lía.s <las class~s c•• tl$eJ:t"<uJun.l-> que 
como que veem ne:;.s~ts actD:> a e~perançu. da 
melhol'es tempos; qu:J.n•lo já. coata S. Ex. 
com a. adhe&~.o d.;~. irnpren;;t, que p:1.ssou 
n. a.utet.:ipar-lb.c. o titulo de bene merlto úos 
benemeritos; r;>"is, (j tHa•!o tudo isso se d:·,, 
C)tno pod~ se e~pti<:::~t· que o jã. tii.u d-~.<bi
c:J.do num~N -ie <~r)!1!!t•e.,sisca.;, I)U melhor·. 
o n:tmero cih;utn;~ríptfJ de de<JUlàtl.ús. ca,)a 
dia. se deiif.tlq!Ie eJ.inch m:J.i~ .::<lm 8. NJtir:lda 
de muitos para os seu:; r·e:;pei;tivus Estados 
a.li111 de pleitearem as eleições·, corno se 

« O Sr. Rosa. e Silva ( pela ordem ) - Sr. 
presidente, ped.i a. pu.la.vra pela. ordem pa~a 
d.~clal':J.l'. e deixar a.ssitn consig-nado nos 
.hzH<res ào Senado, que votei ~r:.ntra. todas a.s 
emendas olferecida.s á pl·.-.pusi~iio d.a. Ca.mM'a, 
ii.xttndoa< despezas ilo )finísle!'io da Viavã.o ; 
c0nW.t a!gumt:,s, por te1• opinião o.itvel·gente, 
e coutr·a oucras, por entender que o Senado 
assumo gr'ave responsabUhlaue, emendando 
os ••l'C;amentos, q_ur;ndo faltam pou.cos dias 
de sessã.u, e e pl'Ohlem~tico que haja numel'O 
na. Carunra. po.ra 1'0t<ll' as emendas do Se
nado.~> 

Enião oSr. Rosa e Silva não entl'ou nonu
mcl'O d:l(j_UP.lles que g'arantil'a.m apoio aO ac
tU~Ü Vice-Presidente üa. Republica ~ Gomo 
S. E~:- jit eonsíJera. uma grande responsabi· 
Ji,ladc accP.,ta.!' as emendas d1> orçamento ~ 
Qut; ~ign i fica ista ? 

Porvel!tura não l!:werã entre Q Cougreéso 
ou por outra, em.re a C:l.mara dos Deputa
dos, e o hunmdo Vice·Presldente da Rc;.publi· 
•:J. a perfeita. solidarid<ttle de vista.s que é ne
cesstu·ío Q1te ha;i<\ '?Porventura a. Camara dos 
DP-pnw.d<:~,; tem entenrlido, na sua · opiuiio, 
que é má a a.ttítude de S. Ex. ~ · 

Ha m1;ita. gente que entende que o Vice
Presidente da. Republica, no systema. gover
namental como <"ste, e apenas ul!la · peç,a de 
sul:n·esa.lente, de reserva. g-ovel'tlatnenta[, <lU, 
como dizem os u.mericauos. o herdeiros pre
sumptívo da corôa republicana; ha. muita 
gentil qu~ J)ensa assim. 

Os {[Ue a.,;sim entendem de ordinarío veen: 
no Vice-Presidente da Republica um riva: 
do presirlente: é a. tl.teoria americana ; en 
t~ndem que o Vice.PI'esldente d& Republica 
ú uma pe~,a de resP-l"va. que n5.o deve rm vol 
~Cl' se l?lll .:\rusa algU'ità, e qu~. {]IHI.!Ido~:ha 
1nado. etlef.l';ula.. ~ vez de tt.•nnr conta d 
poJer. d~!lnitavamente, ab.i sim, elle dev 
111a.nter-se no poder como o 5(',0. verda.dei:r 
ehefe. 
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Não penso assim. Entendo que o Vice- nem tão pnuco, pC~rque não se quizesse a isto 
PresidEnte d<\ Republ ica. no rogimen comu pres:n.r, o P:1rtido Republic:tno FedGral teve 
o nosso, e como· um :presiclente de gabi- a. ·llombridade d~ t•omper·cóm S. Ex. 
aete de ministros. que devé ser ouvido, que AC'~resee que S. Ex. r.u:raute todo o tempo 
tem voto, não deliberativo, ID3.S . consulti "·o, elo seu gO\'erno esteve trabalhado por uma 
que deve actuar com os seus conselhos ao lado enfermidade que n:í.o podia deixar de lhe per- · -
do Presidente da. Republica., e que, si por- turbar muito o animo e as energias; ain(la. 
ventura lhe couber o poder ternporario ou bem. que S. Ex. é dotado de um tempera
definitivamente, elle deve assumir a respon- mento q uasi ange1ic:tl, de um cot·ação simples 
sa.bilidade inteira. do poder. entrando ao e i.Jondoso. de 111odo que a entermida.te não 
mesmo tempo immediata.mente m. -posse fez a. eri.tpçiio que em espit'i to de tyranno 
plena e absolv.ta. de todo o governo. fot'ÇOS<lmante teria. de fazer . . 

E' por isso que appla.udi a attitude do llon- Sabe-se pelas lkções tle histeria ·que estas 
rado Vice-Presidente da Republica. levando ent'crmidades quando la.vr:.m no animo dos 
os seus conselhos ao Sr. Peesidente d;J. Repn- despotz.-s podem compelil-os a praticar actos 
blica, como, por exemplo, na. questão da pa.· .inauditos. 
ciftcação do H.io Grande ào Sul, a.ttitude qul> Voltaire assignala. que a celebre matança 
foi ti.i.o acremente debatida. · de S. Ba.rthelemy foi ord~nada. pelo rei 

0 SR.. LA.MOUNlER. GODOFREDO- São 3.e,"1laS 
passadas. 

0 Sr:.. FRANCISCO. GUCERIQ- Apoiado. 
0 SR. GASPAR DRUMMO~D- Assim, pols, 

penso. que S. Ex. ainda procede correcta
mente desde que procura cercar -se de no
vos secretaries, de elementos que S. Ex. ,jul
ga no momento capazes e em condições na
cessarias e imprescincliv-e1s para o seu go
-verno. 

Nã.o quero com isto fazer a critica dp 
governo do Sr. Prurlente de ~'Io;·aes, e ainàa 
menos critica acerba.. em mol!lento que :se 
me afigura illoppor-tuuo, q uando S. Ex. 
gua.rda o leito por um:~ eof..,rmidade e por 
uma operação que o colloca.ri:l.Ol fór<t do gt>
verno da Republíca, ronda. que temporaria
mente. 

.Mas si o fizesse ~.stwn. no meu direito como 
adversario, ha ll'eodr) apsnas quP. s~ e.tranllar 
no momenw faht. de generosida.-le de minl;a 
parte. O guverno do Sr. Pt·udentc •ie l\Ioraes 
no pel'iodo d·~ dons annos foi o qu~ qniz e 
:perm~ttiu que elle fosse, o Partido Republi
cano Fedemi. 

.A orientação que este · pa.rtir1o . procurou 
imprimir, p'Js~uido . de uns ~;~.ntos desejos de 
a~sorpç:ão. a que S. Ex. não quiz ncc'eder era, 
tentar empolgar o governo de S. Ex. , com 
pellindo S. Ex. a governar e::x.clusivamentr. 
em nome desse mesmo partido, 

.Mns porque S. t::x. não se prestava a:llso
lutamente a i:;to e por out1·o la.do o Partido 
Republicano. Federal negou tod.a.s as medi· 
nas pcdida.s em suas Me.usa.gens, o que deu 
em resultado~ · 

Disto resultou um governo apathico, ener
vante, frouxo, · governo que t.ão fez na.da.. á 
exce_pçã.o da pa.eiftca.ção do Rio _Grande. do 
Sul : · ·. · - - · · -

Nem o·Sr. Prudente de Moroes quiz sul~· 
metter-se aa . Partido Republicano Fe.tlera.L, 
tornando-se um prisioneiro no Itamara.ty, 

Carlos IX quando se achava possuído de um 
rorte ataque de clyspepsia . Si· ainda. recorrer
$~ 3. llistoria havémos de ver que Cromwell, 
qnando fez condemn:tr Henl"ique lli e assas
.sinar o duoue de Quize. est:t.va. torturado 
pelas rlores fie urna enJermidade cruel. 

Felizmente para. a. oppooição - e para 
a. Republic~ B~:zile.i ra, o temperamento do 
lionrado Presidente da Republic.'t é c!1eio de 
hum:·.nidade e de CAndura.. Nii.o vej~ m os no
bres deputados no~tas pahvras umn. ironia 
M go\"ernd do honrado Sr·. Prudente de MQ· 
l'Ms; não. Esta rnissii_o de apedrejar á. ultima. 
ltM<~., n:i.o ea.!Je á. •• pposi~o. 

A um povo n:l. :rntiguida.de, .-~ historia, ou 
t\ legE:ndn_ ainda_ h1)je :•ttribue o selvagem cos
tume ~.e apedreJar no O(:caso o sol, que, ao 
Le~nnte, adorú.racorn cantiCL•S de a!egt'ia. As 
p1·a.tica.s des:;e povo a inàu. l!oje tb!'Decem a 
velha imagem retborica, com que se fustiga., 
&0 IDe~IDO tempo (;:.11':\Ct.erisandO·Se, ·o:; inte
reSSeS -~quininas. c as a-mbições· desmarcadas 
do~ poli.ticos, que vivem })ela a.doraçii.o a.o 
poder. 

Não é ;1. mim que compete atirar pedras ao 
governo do Sr. Prudente de Morae:;. Tão in
grata tarefa, comp•~te aos· amigos abyssiniO$, 
que n'·sta. hora tà•) bem a desempenlla.m ! E 
se ainda restarem pedr<1s, é pelo reCBio ou es
_pE!rança de que a.manhã ~urja de novo o 
u.stro, a cujos raios bcneficos elles. buscar-J.o 
aquecer-se de novo • 
· Term=r.ando as consi•1erações que hei feitn, 
intel'pello o Sr. General Glicerio a fJUevenlla. 
dizer· i• camar-.1 si julg;~ necessario o <tdia
mento du.s eleições, ou si indepentente ~elle 
assume a responsabilidade de fazer vot9.r os 
orçameutos. (.ilfuito bem; muito. -bem.) 

O Sr. Frunci~co Gli~erio (mo-
1>im.cnto de atter~çúo) •1iz que não ê difficil ta
reta responder ao nobre deputado por Per
nambuco. S. E:s:. pergunta. a.o ~eader da 
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· maioria. si elle conta podet· dar or~.a1nentos 1 Eslão presentes m:l.is de 130 deputados no 
ao go-.erno. . Rio de Janeiro ·; nã.o lla., portanto, motivo 

Responúe ao nobre deputa.do qne sim, por· p:~.ra que se proponha a mu•1auça no dia da.s 
que ha elementos na Garoara, e no Senado eleições, quando os deputado:s aqui estão 
P'!J:a votar toc1.os' os orçamentos afim de que Dresentes. ·. 
D Poder Executivo fique habilitado a gover· o SR.. Jó5Ê lGN.-\.Cio-'-E si elles se ausenta-
na~ no futuro ex:ercicio. · rem'? Figure a hypothese. 
· ·pam isso fica bem entendido que os nobre;; 
deputados não só da maioria como da oppo- O Sa. F.lü.xctsco Guctm.w-Não podem se 
siç:lo, saber-ão ~e del!empen.har do dever coni- ausentar absolu tamente. 
mum que lhes assiste de estarem pr~entes O Sa. Jo~~ !G~Acro- V. Ex. dis~e que não 
ás sessões. · h~ nece~idade · do adiamento ·das eleições 

Não lhe parece uecessaria a muda.nç.t do porque e;tão presentes ; logo, si a.usen
dia. designado para a elei~ã.o. mesmo p orque tarem-se, bo. o adiamento das eleições. E' a 
entre rnuitos membros do Congresso legi~la- conclusão. . 
tivo n~o parece constitucional a muda.nça. do u:.r sn. DEPUTAD~Dissolve-se o Pcll"la· 
dia da el~iç-d.o fóra do anno corrente de 18%. mentO. 

Ne$8.S oond ições quet• lhe parecer que, 
tendo a Camara e o Se11ndo numero suffi
cíente de. representantes para YOtar os orça
mentos, não ha ra.zão pa.ra um novo adia
mento das eleições. Sô deputados ha. no R.io 

· de Janeiro 130. 
0 Sn.. JOSÉ MA1UAXÓ-Ficarã.o ate O· fim 1 

V. Ex. pôde prendel-os aqui para não irem 
pleitear as ~nas· eleições ? 

O Sa. FRANcrsco GLrcsmo - Não pórle 
prendel-os ; mas presume que os deputados 
e senadores estão presos pelo seu dever po
litico . (Apoiado.<.) 

De rnt\iS, qual é o deputado que ha. de rlese
ja.r tomar a responsabilidade de d-!i1:a.r o Go· 
>erno da Republica sem orçamentos deame 
do Estado que representa ? Que districto elel · 
total elegera um deputado que deserta 
a.ssim dos seus deveres 1 

o SR. L .'I.MOti'WER GODOJ:'REDO- A maior 
debandada é da maioria, e todos hão tle ser 
rooleitos. 

O SJ.t. FP.,\Ncrsco GucErno-Si os membNs 
d•~ maicri:~o teem o dever. de e~tar :prasentP.S 
â.s sess~es legislativas, este devér é igual, 
sinã.o mlüor, por parte da oppooiçiio, pot·que 
eU a a.lém de tudo e ftscal dos actos da maioria 

· do go verno. · 
o SR: .TosÉ M:.w..ro\No - Perdã.o : mas não 

· neste anuo de eleições. A opposiç'ã.o precisa 
pleitear as su;~s eleições. ( Hrt out,·o~ opartes .) 

O SR. · Fn.A~crsco Gr..rcEttro - O pr•iucip:l.l 
dever, o dever constitucional do corpo leg1s~ 

· . !ativo é vntat· a.s leis de orçamento. Como 
:póde pretender reeleição, como póde a.llcgar 
que vae pleitear a sua eleição o depu ;:l(lo 
que não der as leis de meios a.u governo 1 

O S:a. LANouxrE:R. GoooFREDO- A justi~a 
deve··começa.r IJOr tasa. 
os~~ .. FR,\.1\C~sco Gr..rcento-Póde-se auseu

.ta.r qualquer deputarlo por quaesquer outrt~s 
ra;zões ;· mas não por motivos eleitora.es. 

O S:a. FlUNCECO GLrCERro- Não se dissolve 
um Pa.rla.mento; só se dissolve o Par·la~ 
mento quando a. Nação se dissolve. (Apoia· 
do$.) . . 

O nobre deputado por Pernambuco .. ref'e· 
riu-se á. ci.rcumstancia rle termos dado orça
mentos, quando n. esquadra legal (é a phrase 
do nobre deputado) ... · . . 

u~t Sn.. DEP'CTADO-Elle d isse illegal. 
O S:a. FlU.:."iCISCO GLICEl~IO.;.. ••• bornbardea.va. 

esta cidade. Apezar das cil•cumstanci~s gra
Víssimas que o pa.iz at ra. ...-essa. va. na.q uelle mo· 
menta, a Republica. deu o gra.nue exemplo 
de nã.o deixn.r o governo sem orçamentos. 

O . SR. GASPAR DnmmoNo-E' isto ·que 
quet·o que se far,;a agor..r. . 

O Sn. . Fa .u-..;crsco GJ.ICERio-0 nobre depu
ta.do por Pe1•nambnco l'efcriu-sc .~s ironi:\s 
republicanru~ cont1·a. o antigo 1•egimem ; mas 
estas ironias tem razã.o . O imperio muitas 
vezes deixou o go>erno sem orc:.amentos ; a 
R.epublica tem·dado o exemplo de não dei· 
xa.r o govérno sem elles . . · . 

lemos, po:•tanto, motivo não ·para lançar. 
ironias ao p.,ssado porque é um fa~to q_ue nii.o 
a:iroveit:J. nem edífica.,e :.ú muit!l.s vezes o or~
d,Jr e obrigado a. constatar erros do ímperío, ' 
não e para lançar ironiM eootrao antigo regi~ 
1nem, mas p;J.ro. ~-tuda1· <1.:$ causas que actua.
l'ILffi na.quelle momento politico <la· nossa. 
b.i~toria u.ft1n de poder .evitai- as . · , 

Mas e preciso as~ignabr.sinão com o orgu
lho, ao menos com satisfação : a. Republica 
a.pezar das di !ficulda.des por que tem pa.;;sado 
a.mda. nao qeixou .o go·ternq sem orçamen-
tos . · . 

Si em épocas mais ,tormeuto.s.?.s, em ci r
cunBt..mcin.s mai~ gra:vE:s, f ugindo do recinto 
da. camat·a. c inli.o pa.r a. o Seuado. <tftm de 
evita.•' RS b:Llas d<1 esqu;;.dr a. a que alludiu ·o 
nobt•e deput:l.do, si nessa occasiã.o votar<Lm·se · 
os o1·çamem.os, porque não !àzel·o . agora 
quamlo esta.mos em, condições normaes, 
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qunndo deputados e senadores estão . :presen· 
tese quando a·auseucia dos trabalhos não 
póde ser qualitica.da-sinão como diserçào ao 

. cumprimento dQ dever ~ 
O Sa. GASPA.rt DF..U:r.DIOND- v. Ex:. assume 

a. responsabilidade de dar os orç~mentos ? 
0 Sa. FRANCISCO GLIC!!:RIO- ASSU!Ue 8. re:.. 

sponsabilidade de aconselhar aos seus a.mi· 
gos que não deixem de votar os orçamen· 
tos.-

VozES-Oh! 
O Sa.FR,'-""'!Crsco GLICERio-Os nobres depu

t ados fizera.m um oh.! prolong-ado quando o 
ort\dor disse que t omava. a responsa.bilidatlé 
de aeouselh;~ r aos seus amigos a. dare-m os 
orçamentos. Ma.s então como os nob1-es depu
tados entende-m a direcção politica. 1 Então 
acham que o · le<~der da maioria pó:Je r-espon: 
der pela. maioria. por outro meio que não s~ja 
acooselha.ndo ~ 

O o1·ador não poderá deante da. Cama"a e 
do . pa.iz; diur que garante e responde .. p~la. 
ma.ioria. sioao esquecendo 3. cortezia que 

-deve asirne.~mo e aos seus amigos •. (A.poiarlos.) 
A sua. a.cçi.i.o limita-se a. acouselllai-os a que 

não desertem da sua. posição, afim de que se 
possa dar os orçamentos. 
· Alem disso, oiJpôr-se-h~"o com todas as suas 

forças para que as eleiç-ões se adiem, porque 
de l1oje ate o dia marcado p~trn n. época ~lci
tora.l, ha muito tempo •ia C-amara. e Se.n:~.uo 
~e desempenharem do rou dever commum, 
dando os orçamentos. 

O SR. LM.roui\'lER Gooot'REDo-E' pt•eciso 
· ser definitiva a. epOC3. das eiei<;ões, po1-que 
isto não é brincadeira. . . 

Nós nem podemos inspirar confiançfl. ú. 
na<:ã.o. Não sabemos o que queremos. Ou bem 
que se adia.rn ·ou be.m que nã.o se adiam as 
eleições. 

O Srt. josÉ !GNACio- bs motivos que de
tel•minaram o segundo aâiaroento prevalecem 
agora . . 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO- .ÀSSim deve 
affirrua.r ao nobt•e deputRdo por Perna m
buco : é seu modo de pensa1· que não se de,·e 
adiar a eleição, desde q_ue ha numero sufll
ciente par(l. dar- se ao governo 9S orça
mentos. . . 

· 0 SR. BELlS,\.lUO DE SOUZA. - Sem p:r:oro
gação póde dar os orçamentos~ 

.O que t1uvído r!~ que em 10 dbs. possamos 
~ dar os orc:.anieutos e Yotar tr:edida.s'de certa 

gravidade que o governo qU:et•. 
0 . Si. F!~ctsco Gr.tCERIO .:_. Pede. oa

ciencio. ao nobre · deputa.do IJelo .Rio de .fa
nêiro: o dever oommum dos representantes 
da Nação é dar ós orça.menf:Os. 

0 SR. BEL!Sf~RlO DE SOUZ.'I.- Isto não reste. · 
duvida ncnburoa. 

O SR. FRAl'\crsco Gr.rCERro.- De ma.is o 
govet•no appella. para o CongJ"esso, pedindo 
além dos or<,:amentos.em lei ordinaria, outras 
m"didas que julga. neces~~arias par-J. solução 
da questão · financeira . 

Ha. pe1-felto accortlo de vistas e de senti· 
mentQs e1•tre o governo actual, como entre 
o ·governo anterior, e o partido que tem a 
responsabilidade gera.l do governo da. Nação.· . 
Não é p:~ssivel. portanto. sem faltar aos mais · 
elementa.res deveres politioos, deixar o Par· 
lamento de "a. r orçamentos, h a. vendo nu- · 
mero sufficiente ele representantes do Poder 
Legisiativo na Capital da RepaUica,. 

Crê que o notre deputado por Pernambuco 
ficará siltis!i:ito com esta declaração feita. 
com tanta. sinceridade, e com o des~jo de 
con(!uzh· os negocias· políticos da Republica 
pelo melhor caminho. (:lpoíados. Mt~ito bem.) 

O~~·. J osé l\I arian o (pela o;·àem) 
diz que. quando a.pre~enr.ou o pt•ojecto que 
não pô 'e ainda. ser sujeito a apoiamento da. 
Camara pol' nii:o havel' numero, teve por firn 
ir ao encontro do illustl'e tel<der d.a. maiol•in., 
foroeceudo-lbe o meio de conciliar os iute
l'esses partidat·ios eom os altos i nteresses 
na.cionaes e com o. alta razão de Esttlti.o t 

Deante. porem, da d.ecla.r·J.ção de S. Ex. <le 
que não precisa dessa. medida extrema para:. 
obter a pa5sa.gem do orç,amcnto, deante dA 
r.leclal"ação catego1•ica. feit.1. por S. Ex. e 
apoia.da por gl"J.nde numero de deputados de 
que e:star iam nesta C{l.ma.ro. depois <le 30 d.e 
novembro, deputados em numero sufficiente 
pàl'a. votarem os orçamentos que víeretn do 
Senado. mesmo sem emb:l.rgo do processo elei
tor·al, que os nobres deputados no seu gt'!l.nde . 
zelo querem dei:x:a.r cor1·er à r evelia, o orador 
não póde mais tomar a .responsabi.lldade do 
projecto que "Pl'esentou ! · . 

Não era. uma m"ctída com que a. opposição 
pretl:!nd~sse armar-se para escalar o poder; 
ao eontt'llrio. era.· uma. IJrovidencia. que o 
orado·.-, em nome da C•ppc•siçii.E>, off~rMia o.o 
leader da roaiori(\, p:1ra que S. Ex. tivesse a. .. 
p!'OVfl. de que, nas circumsta.nc~as criticas em · 
que se aclta o paiz, o patrwtLSlD.O da oppo-· 
sição aconselha. v a a _collaborar~ com o go..;· . 
verno nas medidas tendentes a remover a 
ct·ise! . 
. ?>'las, desde que S. Ex.. diz que conta com 

numel'o su!liciEont.e .re deputa.dos p:..ra levar ·. 
p<•i- d.i:wte a. vot:l.ção dos orç.1.mentos; rlesde· 
que S. Ex . .a..<sume a respoosa.bilidat'.e da 
pa.-s:J.ge10 dos OI'Ç'itrnent.oil no pra.w legal .tj 
vem decla.rar que, na.. a.lterno.tiva ·de fi
carmos sem orçamentos ou adiarmos as 
eleíçõGS, nü.o ltesi(.aJ."l em aoonselliar o <~.di9.-
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mento eleitoral, para não se olar o espectacuro Portanto, · ca.b~ a. responsabilidade ao ílluS· 
de um Cougre.c::so. termina.nrlo . os seus ti-a.- tl'<.! leader; e maior aio da.. si ama.nbã. cl.ízendo 
b:tlhos, enccrr:mr1o-se. não deixar votadas as que foi illudido nos seus ca.leulos, o Congresso 

. leis an uua.s, o m·ador não tem outr-o l'e- tiver de iuterromper os seus trabalb.os, dei
. curso sinão í·etir;lr o projeeto que npt·esentou xando o paiz na a.narchia por falta das leis 
e rotit·al·o por mais de uma razão pa.tríotica, do orçamento. · 
sendo a ulti.ma a. de não querer que a Ca.-
mat·o., rejeitando esse projecto, reche a porta. O Sn.. VER.Gl\'E ne ABREU-A minoria. como 
a medida ext1'ema de que '' nobre leader se proceder{!.~ 
verã. f01·ça.do a lança.1· roi.i.o! O SR .. JosÉ MARIA.No-Quandoamaioria que 

O nobre.teade1· :se engana.; a sua. responsa.- tem o fa.vor official, que tem os elemeotos nos 
bilicau~ e5t;.'o. em pé, o oraúor,lembrando-Jll'a.. &>.tados, o a.poio dos governadores, já. va.e 
apenas procura l!st.imular os illustres depu- de:>erta.ndo de:;ta Camara pa1•a ir para os 
t.a(1vs da ma;oria., ~alienta.ndo o compr-omisso seus Estados, cumprindo o seu de'l'er... · 

. do iilustr·e leadcr. O Sa. VEMl\'E ·DE ABR.'ElU -Cumprindo o 
O SR. CoSTA JGmon.- Por mim, dispenso ~eu dever, nã.o apoiado; cump1•ir o seu dever 

o estimulo. é estar aqui t 

O Sr:. .. Jose' ].L>..RL-\.X,J jà. dis;;e, ao cornecar O Sn.. Jos}j MARIANO • • • como é que os 
o seu dls~ur.-;o, que ui:i.o procura offendor as nobr<>s deputados :podem levar a. sua. (a.! ta de 
susceptibilidades dos uobres deputa~ios~ lem- .generosídllde, a sua etigencia. pouco condes
br-ando o compromis~o do illustre lwru,·, o cendente ao ·ponto de querer que os da. op
erador procuta. (!.penas estimula.r a maiorja a posição aqui fiquem, deixa.ndo Mrrer á. re
honrar o compromis:>o que acab<~. de ser con- velía. os selAs interesses e os interesses do seu 
t rahido. · partido 1 

Ma.s, permitto. o nob:-e li:c.cler qull lhe diga: · Ai:1da. a.."Sim o nobre lca.ckr notará. que a 
s. Ex. lw. de ter mais -um:J. desillusão.! . onpo,;iç;í.o ·tem concorrido etncazmente para 
• E niio se1•á a .rn'imeira vez .que S. Ex. qíw baja numero Jeg:ll, afim de a. Ca.mara 

tenha. tido o despra.zer lie ver a maioria re tunccioua;·. (.4poiarlos). 
pudiar os seus bons conselhos, insurgifldo·se Nestas condições, si. 0 nobre deputado re:
contm. a ;•utoridade do learler e :u·repen- sponde péla. passagem dos orçnmentos. 0 
den,\o-se no dia. seguinte de niio te1• se;;uido Ol'ado-i retira.rã. 0 seu projecto; si, porém • 
. e.ssc-s conse.lhos ! ;:). Ex. entende que póde dar-se a hypotbe;e 

O S&. MILTON- Em a.::--sumptos político~ de não haver numero- pa.r:~. a vot.'l.ç;i.o dos or-
a.incl;t nii.o ! (.'lpartes.} ç:J.rnentos, o ora.dor deixa.r-.1 o projecto correr 

ó SR. Joss' :\Lu~tANO rlisse que o iltustre os seus tramites l 
Ze:.u:tc1· terã uma. úesillusã.o ; o quando S. Ex. Dirá. com toda. a. franqueza.: no desempenho 

. quizer appellat• pal"'J. esta medida, jà. ella. s~ rã do seu dever, é exacto que sem fazer favor, 
iuefficnz ! tem a.tê hoje colla.b.•l-a.rlo eom a maioria, na 

S. Ex. olhe para .:\S suas fileiras. omle ;~e confecção da.s leis annuas; é mesmo um d( · 
tem dado uma. gto.r:de d<:hanrto.da., e re- ultimas a pa1•tir; mns. confe:;sa, qlle não po-.. 
l:'pontl::. depoi.>, onrle cstlí.u o;; seu;; amigos, o~ .der:~ permanecer aqui mais um dia.· no caso 
membros da maioria ! Pois a. ma.iuria., pa.ra. de não haver o atlís.mento! 
empregar· o termo de S. Ex., não tem jâ. O orador tem prova.do, tanto quanto tem· 
de.sal'taC.o para. os E~tados afim .ci.e defender ., sido> possivel, que. mesmo com sacritl.cio, não 
sua eleio;:ã.o 1 · •ios seus interes~es, mas dos interesses do 

. Si mesmo sem ter a.iuda cheg<~do a.o partido que absolutamente não póde com-
pl'S.~o de 30 dias. p::.1'a. o pleito eleitoral, já os pl\>metter. aqui tem permanecido, 3.tlm de 
deputados se teero ausentado em ta.l numero collaborar nas ll!iS ·orçamenta-rias ! 
q_ue nã.o se pôde reunir · a. Ca.ma.ra regular- UM Sn.. DEPUTADo-E' exacto. 
mente para trabalhar, o que uã.o succede1•à 

,.-aepCl!.s do dia 30, quando .ca.da. qual entender O Sn..· Jos-E MARIANO-As nações se com· 
,que deve voltar para. o seu Estado pa.r-a. põem de pa.1•tidos, sem os qua.es temOs como 

. pleitear as eleições. consequencia.:a. desorga.nisa.ção política.. Não 
O ora.d01· queri:L saber do nobre leader com pôde a opposição deiXar correr á revelia o 

que uumero peusa. cmu.egui.r quo a. Ca.ma.ra pleito eleitoral, pleito importantíssimo . desde 
· funooione 1 que ~e tenha . gm · considel'ar;i'i.o que o futuro 

Congresso tem · de decidir de uma que;;tã.o 
_ >le~aJ.~R,· F_rtANCISCO GLtCEL:Io-Com o numero c·.apita.l. qual a da. escolh:~. do Presidente da. 

,. Republica, porque,- d3. inlluencia. crea.da. no 
.. O Srt. JosÉ MARIANO - Mas onde vae o Cor.gre~so, nascer<\. a. indicação do fu~uro pre-

. . . nobre depu~ procumr ~ numero ~ sidente ! . 
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Nestas coudiçõei;, a opposi<;to precisa trans
portar-se pa.ra os Estados, afim de pleitear 
as eleiÇões 1 · · 

Conside1•e ainda a Camara·que não se trata. 
só dos orç~mentos; trat:J.'se de uma. serle de 
medida.s impor i:a.ntissimas, que agora.ti~eram 
a. consagr<l~o official e que não bão de passar 
}IOr e~~ta Camarã. com submissão completa. por 
parte dos deput:tdos, que hootem as comba
tera.m e as receberam mesmo com cer ta 
ironia.. 

Elles precisam da.r um attestado da, since
ridade com que a.s combateram então ! 

Pois o illustre lead~r ];lensa. na. possibilidade 
de, em u:n período tão curto,v0tat• a Cama.ra 
todas essas medidas 1 S. Ex. pen~a que o 
sentimento do dever de colla.borar na. decre
tação das leis annuas .deterà ou í:npedirá 
que os deputados part.a.m pa.1•a. os seus Esta
dos, a.flm de pleitearem as suas eleições 1 

O Srt. Za.MA.-Por que não pensar aSsim~ A 
maiori(l. não tem necessidade de pleitear a. 
eleição. 

O Sa. Josli: .MARIA...vo- O illustre deputado 
por S. Paulo deve seguir o exemplo de 1893. 

O Sn. Fru.Ncrsco GLtCERio d.:O um aparte. 
>o Sa. JosÊ MABlANo-Desde esse momento 

todos se convenceram de que deviam votar a.s 
l~is a.nnuas, :porque estavam certos de que a 
eleiçil.o seria adiada. ! . 

A eleição federal foi rea.lmente adiada. paro 
1• 1\e mi\I'QO. A eleição presidencial foi a.rr<Ln
caqa ao marecb3J Floriano Peixoto pelos seus 
escrupulos- de não parecer ao paiz que elle 
pretendia. converter o seu governo em dócta
dura ;pois, o adiamento dessa. eleição, pode-
ria ao po.i.z ter essa. signiftcaçiio 1 · 

Ora, si S. Ex. . nã.o quer o adiamento. é 
porque confia. que os. orçamentos serão >c>ta
dos pela. Camar:~.; e, por.tanto. toma c. respon-
sabilidade da situa~ão. . 

O ora.dor não queret•ia. que o seu illustre 
amigo, chefe dos adversarios, mas para. quein 
'to.!m motivos de gra.n•1e syrnpathia e de r <!CO· 
nhecimento pelas suas 1ineUlS, não quereria. 
que S. Ex.. a.c.ceita.sse tão grave r~~nsabi-· 
lida de e o con \ida.ría. a. retir:l.r esse end03So 
que acaba de dar ! 

O orador retira o seu projecto, deix:;.ndo a. 
responsabilidade da situação áquelles que po
•lem resolver as.difficuldades da. situação. E, 
com,o costuma. pmceder com a ma.lor fran
queza, a.\)roveita à occaéão para apt•esenta.r 
as suas despe•Hdas aos illust~es amigos, IJOl'
que no primeiro vapor quo seguir para. o 
norte lrá. pleitear a. sua eleição e· a dos seus 
amigos. . 

O seu pa rtido dirá. se approva ou. reprova o 
seu procedimento ! · 

(Afui to bem.) 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 60 B- 1896 

Redacção pa\·a a .'J• disc·ttssiio do p r ojecto 
n . 60 A d o co.-rentc an no, que concede aos 
fu nccionarios TJt~blicos José Marco.< l ngle:: 
de Sou::a e Samvel Jose Per~i.,..a. ela:; Ne~>e~, 
autorisoçcio fX!ra (undat·e"~ M Capital &-

. de>·al , u m ba~co deaominado - B a11co .t1u
xi&iar dos Servidores da NaÇão - cuj os es
tatutos ser&• ?'egu!ados peta lei vigente da,s 
sociedades ano~ymas. 

Disto o orador "Va.e tirar um argumento. O 
precedente é em seu ravor; . então, foi um O Congresso Nacional resolve : 
movimento revoluciooario · que impediu que Art. L • Fica concedida aos (unccioria.rlos 
se ftzesse a eleiç.'io ; hoje, é o est udO de uma publicos Jose Marcos Inglez de Souza. e Sa
serie de medidas import.a.ntes,que nã.o podem· muel Jose Pereira. das Neves. autol'i~ção 
ser votadas de chofre pelo. Congresso; é a. para fundarem, na. Ca.pi tal Fedêral , uni · 
impcssibitidade absoluta. em que se acha a Banco denominado- Banco Auxiliar dos Ser
Cam:~.ra. de ter numero a tempo para. votar os vidoree d3. Na.çã.o, cujos estu.tutos . serii.o r~ 
pr<Jjectos que vierem do Senado e as propostas guiados· pela le! vigente da.s socíedaties ano· 
ao governo ou seu plano financeiro l nymas. 

Portanto, pensa o orador que o nobre depu- Art. 2.• As procurações IJ&ssa.da.s pelos 
tado por S. Paulo embarca.·se em uma. a.ven· mutua.rios do ba.nco serão illStrumentos de 
tur3. )?9l'igosa. · · contractos sygnallagmaticos e vel'da.deiras 

O iltustre leader, que e homem pra.tico, não procUI"'.LÇÕes em éa.usa propria, com todas as 
deve illudir-se e não deve reservar-se para. suas prerogativa.s juridica.s, não podendo ser 
mais ~r.de a um desengano que lbe bà. de ser revogadas emqua.nto durar o cont racto, e · 
iq1p0sto pellls circumstancias. · · . nem d~pendef:l. de renovação p3.rn produzi- . · 
· .. S •. Ex. terá. motivos ,para poder asseverar rem e.Jeito, a.Jnda. ·mesmo no C<l.SO 1!e tJ.lleci- ·. 
a1J governo que se ·responsabillsa pela passa- mento do coos&ituinte. . 
gem olos orç~mentos, pois tanto ·impox-ta não Art. :3." o.~ <..'Ontra.ct.os e1Iectuaõ.os pelo 
querer o :~.dia.mento; sí S. Ex. visse que os 

1 
banco com seu.c; mutuarios teem 1or.;:;, de es

orça.mentos não passar!a.m, o orador está crtptura publica., · de:;de ·que sejam testemu· 
certo de que S. Ex. vota.ri.á pelo adi.a.Jnento. nha.dos l,lOr duas -pessoas idoneus. 

CAmAu. v,. vn · 
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----------------------------------~------------------------------·~ 
Art. ·!." Na llypothese de rcmoçã.oou ·com

miSsã.o do mutuario para fóra da Capital Fe-· 
detoa.l , a. repartição por onde ene costuma. va. 
receber seus vencimentos , consigna1•á. ao 
mesmQ .banco a. quantia que lhe é devida 
mensàlmente, independente de requisiç:ão, e 
.o mutua.rio niio podem ret iiT..r a. consigna
ção sém acoordo CODl o· Banco. 

Art. 5.0 Só podem ser mutuarios do banco, 
pa.ra o efi'eito da. presente lei, os officia.es do 
exercito e da armada e dos corpos de policia 
e de bombeiros. 

Art . <3.• Sãó revogadas as dispqsições em 
contrario. · 

Sala. das commi.ssões, 18 de novembro de 
·JS9ü.- 1'. de iliGtlo, pre:üdente.- F. Tole;•· 
tino,- Ani~io d~ Abre1t.- Ionacio TC/sta. -
Lui.:: Dolltir~gues. . 

· N. l$1 E- 1896 

Emendas M Senado ao pl·ojeeto n. 124 D, 
deste anM, gu~ (~Za c. despesa do Mi.ni$t~1·io 
da Justiça e Negocias In,e1·iores pam o 
a:&ercicio de 1.897. 

A' Commissão de Orcamento' foram pre· 
sentes as emendas a.pprov~das pelo Senado ao 
proJecto de orçamento das despezas do Minis
terlo do Interior a.pprova.das pela. ca.mara. ; e 
tendo em alta. cons\deraçã.o a necessidade 
imperiosa. de n~o demora.r por mai3 tempo a 
passagem das leis de m~ios, ê de parecer que 
a. Camal'a. dos Sr;;. Deputados dê o seu a.ssen· 
timento a essas emendas. 

Sala das Commissões, 21 de novembro de 
1896. -Joao L opes, presidente. - Alci.,do 
Guo.~~allc.wa , rela.tor, vencido quanto ás emen· 
das que reduzem as consignações para. a 
Guarda Nacional e para o Instituto Benjamin 
Const;J.nt.- Lat.'ro 1.úiller .-Augusto 1r1 omc· 
t'!eg,-o,- Aupusto Se"ero.- F. P. Mayí'inl~.
Ser::edell.c Co1·rêa.-·B elisarw de Sou::;a, com 
restricções. 

E m e.ulas do Senado â proposição da Camara 
dos Deputado.~ que fi:~;a a despe;:a do Minis
teria da Jt~stiça. e Negocio$ lnteriores prwa. 
o a:&erc!cio ele 1.897 

A' rubrica 14 - Poliéio. do Districto Fe
tleral: 

Em vez de-«um tenente-coronel assís~nte 
do Ministerio,' mantida . a mesma. consigna 
ção-- diga·se «um tenente-coronel ot' m ajúT 
a.~istente do Mioi~terio, mantida a mesma 
conslgnaçã.o., . 

·. ' •. Resta.belecam·se as duas sub-consignações 
da. consignação - Brigada Policial ~ Trata.-.... -

mento de praças e remontes de utensilios -
reunidas em uma só, na. t;J.bella. da proposta. 
do Goverao, mantidas as quanti;~S do actual 
orçamento: 

Tratamento de praças • • . • • . •• 30:000$000 
Remonte de utensílios.. .. .... 4:000$000 

Restabeleçam-se as sub-consignações do or· 
ça.meoto em vigor : . . 

ca.potes, correames, etc ..•..• ; 
Remonte do fog-ão •.•• •• ....• 

50:000$000 
6:000$000 

A.' rubrica. 17-Gua.rda. Nacional: 
Em vez de 50:000$, diga-se 25:000$000. 

A' rubrica 24-Faculdade de Direito do Re
cife : 

Mantenha-se a verlJJ. de 1:200$ para gra· 
tifica.cão do lente de medicina le,aa.l por diri· 
gir laboratorio. 

Em vez de-<treduzida a 3:ô00$ a. consigna
ção· de 8:640$ para serventes. diga-se:-«re
duziuo. · a 5:400$ a consignação de 8:640$ 
para serventes.» . 

A' rubrica. 25-.Faeuldade de· Medicina. do 
Rio de Janeiro : · 

Mantenha-se a consigoacrw de 2:400$ para 
um pl'ofessor de clinica. odontologi.ca.. 
· A' rubrica 26-Faculdade de Medicina da 
Bahia: · 

Mantenha-se a com;ignacão de 2 :400$ para 
um professor de clinica odontologica. 

A' rubrica. 33- Instituto Benjamin Con
~ta.ot : 

Em. vezde-<<reduzida.de 51:246$ a 45:000$ 
a consi~naçã.o para aliment:J.ção» diga·se
«reduzia.a. a.35:000$. sendo suspensa a. admis
são de nóvos alumnos no exercicio.» 

A' rubrica 35-Bibliotbeca. Nacional: 
Eleve-se de 4:800$ a consignação destinada 

á acquisiçã.o e conservação de livros •. 
A' rubl'ica. 40-0liras: 
Restabeleça-se a consignação de 100: 000$ 

para· a.s obras da Faculdade de Direito do Re· 
cife, conrorme a proposta. do Governo, suppri· 
m iüa. a verba de 20: 000$ pa.l'o. a. gua.rd.a e 
conservaçii:o do material existente no edificio 
em construcção para a Faculdade do Recife. 

Supprima.-se a. consignação final de 50:000$ 
para a.s obras da ~fa.ternidade da Bahia, e 
mais 70:000$, totalidade d!\ consign~. 

A.' rubrica. 42-Eventuaes: 
Em. vez de 150:00Ó$-diga-S&:.I00:000$000. 
Ao§ 1-; n. l.;,...Supprima.-se. · . • · 
Ao § 1°, n. 2: - Acerescente-se, no pri-

meiro periodo, depois da pa.la.vra-a.Ueti.ados 
-uem a.ugmento de vencimentos, nem de 
empregos.>'. . : 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:34 +Página 14 de 24 

SESSÃO EM 21 DE NOVEMBRO.DE 1896 

Supprima-se todo o terceiro periodo, que A saber : 
começa: - « O Goveorno repatriara, etc. li' 

Substi~ua-se o ultimo periodo pelo se
guinte : · 

I. Subsidio do. Presidenté 
da. Republica.-Como 
na proposta. ....••.... 

da «~~:~~~~c~~r~~g!n~1~ ~~:in~~r::r~ 2· Subsidio do Vice-Presi
dente da. Republic.."t mente recolhida ao Thesouro Nacional.» -Idem .•....••...•.. 

Ao§ r• n. 4. · . 3. 
Em ;vez de 150:000$-diga-se-100:000$000. 
Ao§ 1• n. 5. 
Accresceute-se-Sem augmento d~ despeza 

actualmente feita. 

De;;peza. com o Palacio 
da Presidecia. da Re· 
publica .. Elevada a 
-verba. a •...••...•..• 

4. Gabinete do Presidente 
da Republica.. (Lei 
n. 232,de 7 de dezem
bro de 1894) : 

Ao § 2°-Suppt•ima-se. 
Ao § 4°-Mantenham;se os cursos de odon· 

tologia. anne:x.os ás Faculdades de Medicina. 
Ao§ 5•-Supprima.-se. 
Ao§ 6•-substitua.-se pelo seguinte: - Nio 

poderà. vencer gratificação de exercício o lente 
· que não tiver alumnos. 

I secretario 
(gra.t~fic.). 12:000$000 

-:.:-

2 oíll.ciaes de 
gabinete 
(gra.tific.). 21:600$000 

Passarão para os directores de estabeleci· ·· 
mentos de instrucção as attribuicões das con· 
gregações que não se referirem exclusiva
mente a.o ensino, disciplina, escolar, program· 
mas, exames, premíos e concursos. 5. Subsidio dos senadores 

.1\Ccrescentem-se: -Como na. proposta. .• 
§ lú. N"'ao serão -providos no presente ô. Secretaria do Senado. 

. . . d .. t t -Idem .•••...•••...• 
exerc1c1o os empreg-os a mmts ra. 1vos que 7. Subsidio dos deputados. 
vagarem em quaesquer repartições· dos Ne· -Idem. , .......... . 
gocios da. Justiça e Interior, excepto os de 8. Secretaria da. Camara. 
accesso e os de director, thesoureiro e secre- dos Deputados. Ele-
ta.rio. · va{la.s no-1Iaterial-

Ficam supprimidas todas as gratificações as seguintes consigna-
que não forem autorisada.s e expressamente ções : de 4:2SO$ a. 
concedidas por lei. 6 000$ d.est" ad 

§ 11. Fica. o Governo autorlsado a trans- : a. 10 a. a 
fe1·ir para os Estados em que existirem os -papel, pennas, tinta, 
estabelecimentos 1'ederaes e ds ensino supe- etc.; de 4:820$ a. de 

· 8:000$ para limpeza. e rior, mediante accordo com os Estados que os asseio da. casa. e sa.la-
acceita.rom, para mantel-os ·e regulariaa.l-os, rios de serventes : de 
transferindo tambem os editlcios e respectivo • S:OOO$ a S:OOO$ p;Lra. 
material. deSJlezas erti•a.ordina-

Senado Federal, em 17 de Novembro de 1896. rias. e eventuaes •..• 
-Manoel de Queiro:;; Mattoso Ri/giro, vice- 9. Ajudas de custo aos 
presidente.-Joakim de O. Oatunila., 1• secre- membrosdoCongresso 
ta:rio.-Joaquim Jose de Paes ia Silva Sar- Nacional-Como na. 
mento, 3• secretario, servindo de 2•.-João proposta •.•..•..••••• 
Soares Nei'Ja, servindo de 3• secretario.~ lO·. Secretaria de Estado. 
Se'IJtn"ino Vieira, servindo de 4• secretario. Substituidas as pala.-

vr;; s da proposta -

Projecto da O:tma1·a. 'los Deputados, n. i241J,. 
. deste anno,gue determina e{1:1:r.e a despe:;a do 

Ministerio da. Justiça e Negocios Interiores 
.JXt~·a o anno de 1897. · 

A!>t .. o Presidente d3. R.epuhlica. e auto-ri-
sada a de$pender, pel.a.s re:partiç~es do !l-fi· 
nisterlo da Justiça. e Negocios InteriOres, com 
os serviços designados nas seguintes verbas,. 
a quantia de 16.168:398$735. 

. Gratificação ao auxi
liar technioo junto á. 
Directoria de Justiça, 
por:-Gra.teficação ao 
assistente do Ministe
rio junto ã Directoria. 
dtl Justiça ..•..•••.• ·. 

ll. Justiça Federal-Idem. 
12. JW5tiça do Districto Fe· 

dera.!. {Idem) .•.....• 
IS~ Ajudas de custo a ma.

. gisti:a.dos. (Idem) .• ; • 
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120:000$000 

36:000$000 

100 :000$000 

33:600$000 

567:000$001) 

317:760$000 

1. 008:000$000 

403:660$000 

90:000$000 . 

446:265$000 
825:182$000 

354:065$000 .· 

20:000$000' 
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14. Policia. do Districto Fe
dera.l- Supprimida. a. 
coosigna.çã.ode4ú:OOO$ 
na rubricrt-Diligen
ctà.S Polici~tes- pal."<l. 
pagamento do pessoal 
'de 'policia. rese1•vada. 
de escolha. e conthnça.- · 
do chefe de polícia. 
Na. secretaria, altera
dos os vencimeo.tos 
do otncial-maior nesta 
conformirla.de: orde
n,ldo 3:~, gro.tüi.
ca.ção 1:200$, total 
5:000$. Na. Brigada 
Policial - em -vez de 
«um auxilia.t•technico, 
major» alterado para 
um tenente-coronel, 
assistente do miuiste
rio-ma.ntida. a mesma. 

- oonsignaçã~ . ••••..•. 
15.caSLrle Correcção-Como 

na. proposta ...... ... . 
16. Colonia. dos Dous Rios 

-Supprimidaa. rubri
ca-Para despE!zas im
prescindíveis com a. 
r emoção e con-veniente 
destino a dar·se aos 
correeclúnaes existen-
tes .•••..•........ -.. 

17. Guarda Nacional-Como 
na propO!!t:l. ....... .. . 

18. Junta C o m rn e rei :d 
-Idem •... .... .. ... 

19. Arcbtvo Publico-Idem. 
20. A ssistencia de Alienados 

-Reuu zido. no mate
rial do Hospkio de 
Alienados n. 63:1.JOO$ a. 
consi;,'lla.ção ue 73:4:.!0$ 
:para. ~nfe1·rneiJ~s e en-_ 
ferme1ras : a ~UO:OOO$ 
a de250:000$ nara. a li. 
men~.ó.o e êombus
tivel ; a 20:000$ a. de 
25:000$ para fs.zendas 
e calçado .. ......... . 

. ..... 

21. Serviço Sanitario Marí
timo: Da. consignação 
de 12:000$ para desin
!ecta.ntes e utensis de 

-- desinfecções,inclusive 
. pa.,<>amento dopessoal, 
destinada. a de 6:000$ 
pa.ra dous desin!ecta.· 
dores a 3:ú00$ ~\a 
um e a de 6:00C•$ para 
desinfectante;; e uteo· 
siS de desiniecções; 

ANNAES DA CA'MAR.( 

2.850:407$500 

198:644$950 

30:000$000 

50:000$000 

29:374$000 
68:680$000 

592: 726$000 

reduzida a 2:000$ a 
consignação de 5.600$ 
para as despezas even
tuaes e compra de mo
-veis; supprimida.s as 

· dia rias aos a,j uda.ntes 
da. lnspectoria Geral 
de Sáude dos Portos; 
reduzida a. l : 000~ a. 
de 2:000$ para obje
ctos dé expediente e 
desinfecta.ntes no Es
tado · da Bahia ; ele
vada a. 80:000$ a de 
60:000$ para. acquisi
ção, concerto, custeio 
e ap1•estos de lanchas · 
nos Esta.rlos e suppri
midas as de 10:<.:000$, 
21:000$, . 10:001)$ e 
9:360$ destinadas re
sp e c t"i v amente ao 
custeio des lanchas 
nos Estados do Pará, 
Bahia, Pernambuco e 
Pa-ra.byba. por se in
cluírem na.quella.AU· 
gmentada a consigna
ção para o la.zareto 
da ilba Grande de 
26:032$500, assim dis· 
CJ.•iminados : 

No :pessoal : 
1 Medico directo:r (au

xiliar da inspectoria) 
gratitlca.ção ...... .... . 
Medico ajudante (au· 
xiliar da inspectoria.) 
~ratificação. ; .•....•.• 

1 Pharma.ceutico ....... . 

No material: 
l Enfermeiro ......... .. 
2 Desinfectadores ..•. • •. 
l Chefe de turmG da. al-

fandega . .. -.. . .. .... . . 
Guarda do Pavilhão 
de 3" classe .......... . 

3 Guardas (para com
pletar o ·numero de 
12) . .. .... ......... .. 

2 Foguinta.s .. ........ ; • 
3 Marinheiros •... •. .... 

Trao.sferit1a. para esta. 
rubrica a consignacão 
destinada ao hospital 
maritimo de SantA 
Isabel, Beo.do suppri
mida., no material 
dessa consignação a. 
de 1 : 800$ para doiS 

. ·· . 

2:400$000 

- 1:800$000 
. 3:600$000 

1:800$000 
3:600$000 

1:800$000 

1:440$000 

2:160$000 
3:650$000 
3 =83'.2$500 
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marinheiros da. enfer
maria. fiuctuant~ ; ele
vada de 80:000$ para 
a. construcção de uma. 
Ja "Vanderia a va;por, 
reparos gera.es e latri
nas no Hospital Mar i 
ti mo de Santa Iza.bel. 
Reduzida. a 1:500$ a. 
c onsigna.çã.o de 
12:000$ para conser
vação do hospital 
existente no Estado 
do Paraná. ; elevada. a. 
verba. de I :500$ para 
addicionar-se a de 
igual soroma. desti
nada a.o Hospital do 
B o m Despacho na. 
Bahia. e de 300:000$ 
para conclusão, mon
tagem e funcciona.
mento do la.2arP.to ea:t 
Tama.uda.ré.no Estado . 
de Pernambuco...... =!.22il:291$500 

:?-2. Instituto Sanitario Fe
deral - Hospital de 
S. Sebastião. Elimi
nada. a. consi!!naçã.o 
:por ser transferiria 
a. a.dministrnç:io rio 
Districto FederaL. . . 118:367$686 

23. Faculdade de Direito de 
· S.Pa.ulo-suppl'imida. 

no pessoa.! a consigna.· 
ção de l :200$ p:1ra. 
a gratift~o rlo di
rector, como director 
do curso annexo. a. de 
!:200$ para. gratifica
ção ao sub-secretario, 
como ·secretario do 
curso a.nnexo, por se 
extinguir esse curso. 
Reduzida no mate.ri~l 
a 3:500.$ a. consigna
ção de 6:000$ para. im
pressões, exclusive a 
da. revista. ; su ppri
mida a. de 8:000$ pa.ra. 
premiosa.os lentes qne 
compuzerem obr.a. .de 

. grande merito...... . 309:500$000 
24. Facu.lda.de de Direito do 

Recife-Supprinildo. a. 
consignação de l :200$ 
para gratificação ao .·· 
airector do curso .a.n
nexo; a . de 1 :200$ 
pt.ra. a gra.tifi~ a.o · 
secretario do reterido 
curso; a. de 2:700$ 

I·a.ra. gratlfical)iio ao 
]o<>rteiro do curse an
nexo; a de I :200$ 
para gratiftcação ao 
lente d!l medicina le
ga.l,por dirigir lo.bora.
torio. No material. re· 
duzirla. a 3:600$ a 
consignação de 8:640$ 
para serventes ·; a 
2:000$ a de 5:000$ 
para impressões e en
cadernações; a. 2:500$ 
a. de 3:000$, para 
papeis, liv1·os, etc.; 
8. 2:500$, a de 5:000$ 
para. acquisição de li
vros para a biblio
thec.-'1; a 2:500$ a de 
5:000$ para compra 
de moveis e concertos 
dos mesmos; suppri· 
midaa. de 3:000$para. 

· a. impressão dos cata
lagos; a de 2:000$ 
para a impressão da 
Revista Academica e 
a de 8:000$ para. pre
mias :10s lentes que . 
compnzerem obras.de 
grande mc;,rito .•..••. 

25. Faculdade de Medicina. 
do Rio de Janeiro
Supprimidas as consi
gnações de 2: 400$ 
para um professor de 
clinic.\ odontologica. e 
de 4:800$ para o mode
ls.dor do museu aoa
tomo-patholo""ico; no 
ma.teri~I. reduziria a 
28:080$ a consignação 
de 31:200$ para ser~ 
ventes ; reduzida a 
10:000$ a. de 15:000$ 
para. acqui~içã.o de li· 
vros e assignatu:ras 
de jornaes scientiJi
coe; a. 40:000$ a de 

. 45:000$ para.despeza.s 
oom 15 labor:1.torios; 

· supprim!da a. de 3:000$ 
para. publicação da. · 
ReviSta dos Cursos e a 
de S:OOC$ para pre
mias aos lentes que 
compúzerem obras de 
grande merito •..•••• 

26. Faculdade de Medicina 
da. &hia.-Surprimi
da. a consigna.ç:lo de 
2:400$ para um pro-

373 

. 301:560$000 

641 :340$000 
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fessor de clinica. odon
tologica.; a de 4:800$ 
para o preparador do 
laboratorio de odonto
logiJ!.; de 4:800$ para 
o modelador do ron
seu .a.natomo-patho
logioo. No material : 

Em vez de-Acquisição 
de livro;; e a5sígnaiu
ra.s de jornaes scien
tificos - diga. - se : 
<~:Acquisição de livr~. 

. assigna.ttL"'&S de j Ol'· 
naes s'cien tificos, 
a.cquisição e reparo 
das estantes e moveis 
e expediente da. biblio
tbeca-W:OOO$.» Em 
vez das duas cotisi· 
gnações-Despeza com 
15 laboratorfos, ete. e 
par& acquisieão rle in· 
strumentos n e c es
sa.tios aos labora.to
rlos, etc., diga-se:
«D&speza com 16 la-
boratorios, gabinetes 
de chilllica., reactivos, 
utensis, a~parelhos, 
instrumentos, etc., 
40:000$.» Em vez de 
-Limpeza de instru
mentos e concertos de 
apparelhos, diga-se
Limpeza. e reparo do 
instrumentos e appa.
relbos- 2.:000$. Em 
vez de- Aluguel de 
casa. <l.SSeiO e repa.ro 
-diga-se : Asseio e 
reparo do ediftcio, 
acquisiçã.o e concerto 
de · moveis - 8:000$. 
Supprimicms a.s con
signa.Ç()es de 3:000$ 
para a. publicação da 
.RCtJista dos Cursos e 
de 8:000$ pa:ra IJre
míos aos lentes que 
compuzerem obras de 

p·'· •• • · gtande merito ....... .. . 
(i:- -.·· . . 27. Escola Polytechnica -,. 
~·: · · Reduzida a. 10:000$ a. 
~~- : . . de 15 :000$ para. gra-
l'•:· -· . tiftcar o d.lrector e f '. peSsoal docente e de· 
s~::·. . . mais empregados em 
.-:;. .. · · · trabalhos de exerci-
-~(' cios praticas ; redu-
?~f,~ zid& no material a. 
11!> _ 20:000$ a de 24:000$ 

ANNAES DA OAMARA 

681 :840$000 

para. despeza.s com la.· 
bora.tor ios e gabine· 
tes; supprimid.as a de 
8:000$ para. premios 
aos lentes que compu· 
zerem obras de grande 
merito e a. de 5:000$ 
para. & publicação da 
Rsl)ista dos cursos . ••. 

28. Escola. de Minas-Como 
na Ill'O posta. .... .... .. 

29. Pedagogium -Suppri
mída. a. verba., por ser 
o serviço transferido 
á. administração do 
Districto Federal. 

30. Gymnas\o Naciona.l
Interna.to ( Come na. 
proposta} Externato : 
No material : redu
zida. a 2001 a con
signação de 600$ para. 
queb1•a.s ao escrivão; 
a. 10:000$a. de 20:000$ 
paro despeza.simpres· 
elndiveis com os ex· 
ames geraes de pre· 
pa.ratorios, inclusive 
pagamento mensal do 
pessoal iudispensa vel 
ao mesmo serviço, 
gratificação de 2:400~ 
ao director ; 1:800$ ao 
vice-director ; 1 :200$ 
ao secretario ; 600$ 
n.o escrivão e 600$ a · 
um illspectorservindo 
de a.ma.nuense .... .. . 

31. El;eol&. Nacional de Bel· 
las .Ar.tes- Reduzida 
no material: a 4:000$ 
a. de 6:000$ p&ra des· 
pezas extraordinarias 
e eventuaes, · e t c. 
Supprímidas : a de 
5:000$ para medalba.s 
de ouro a &rtistas e 
a.lumnos;a de 8:00~ 
para. acquisiçií.o de 
quadr-os, . estatuas e 
outras 'producções a.r
tistlcas; reduzida. a. 
~'7!600$ il. de 36:000$ 
pa.ra. pensões a alu
muos na Europa. e a. 
6:900$ .& de 16 :800$ 
·para. pensões ao ar
tista. 11remiado na óX· 
posição geral. .• . • • .• 

32. InstitutO Nacional de 
Musica. - Incluída. a. 
quantia. de 5:000$ {elJl 

·~ 

490 :4i6$000 

219:200$000 

531:155$000 

162:í40$000 
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41. 

42. 

250: 000$ para. conser
vaçii.o, ao~rescimo e 
reparos de edificios e 
proprios nacionaes ou 
particulares ao ser
viço deste ministerio 
e consignados 20:000$ 
para a guarda· e con
servação do material 

·existente no edificio 
em construcção da. Fa
culdade de Direito do 
Recife 50: 000$ para 
as obras da materni
dade da Bahia .•••••• 

Corpo de Bombeiros -
Eleva.l\a. 1\ verba de 
5:500$ paro. compra 
de um terreno á rua. -
Oito de De~embro,des-
1ina.do i~ guarda do 
material da secção do 
Corpo de Bombeiros 
alli situado .•.••.•.• 

Eventuaes-(Como na 
proposta .• _ .•. -.•... 

270:000$000 

670:349$105 

150:000$000 

§I. Fica. o Poder Executivo a.utorisndo: 

moeda. papel ) para 
terminação dos estu
dos e ajuda de custo 
ao alumno Fra.nci~oo 
Braga e reuuzida no 
material a 3:000$ a. 
de 6:000$ para biblio
theca., arcbivo, etc,; 
a 3:500$ a de 5:000$ 
para moveis e uten· 
silios ; a 2:500$ a de 
3:500$ para. papel, 
pennas, medaluas e 
diplomas, etc ... ..•... 

33. Instituto Benjamin Con
sta'nt - Reduz:da no 
material de 51:246$ a 
45:000$ a consigna
~oparaalimentaçã.o; 

· a 12:000$ a. de l7:i00$ 
:paxa roupa r ia.; a 
3:000$ a de 5:000$ 
para ·enfermaria. ; a 
6:000$ a de 7:000$ 
para acquisição de 
moveis e instrumen
tal ; a ô:OOO$ a de 
8: 000$ para despeza.~ 
diversa.s e eJttraordi
DIU'i3S e incluída a de 
6:000$, pa.ra. àcquisi-
çiio Íie material para 
as officina.s ••.••••••• 

1. • A reorganisar a. Se!ll'etaria. de Estado, a 
Repartição da. Policia a Brigada Policial, a. 
Escola. àe Bellas-Artes e o Instituto Benjamin 
Constant, reduzindo em cada serviço o pessoal - · 
respectivo e dlminuindo a despeza. no con
junto dessas consignações. 34. itlStituto do;; Surdos

Mudos- Como na pro-a) Os empregados que ficarem excluidos 
por effeito das reformas ou transfe1•encia. de 
repa.t>tições, autorisadas na presente lei rerão 
considerados a.ddidos, si tiverem cinco :umos 
ou mais de serviço publico, quando tenlt·•m 
diTei to à aposentadoria e si tiverem lO annos 

po>ta .............. . 
35. Bibliotb.eca Nacional

Elevada. no ma.teria.l 
a 8:000.$ a verba de 
7 :OIJU$ para il!umina.-
ção •••.• •• - ........ . ou mais, quando não o tedham. . 

b) O Governo não poderã. nomear para. as 36 . 
vagas que se derem nas ditre1•entes reparti-

.. ções pessoas estranhas- ao quadro, emquanto 
existil•em a.ddidos. 

Museo Nacional- Como 
na proposta. .... _ ... _ 

37. Serventu?.rios do culto 
catbolico- Idem ..... 

2. • A rever o regalamento da Assist encia de 
Alienados , observadas as seguintes dispo- 38. Instituições subsid.ia.rlas 
sições: · peia Dniã.o -Suppr i

mida. a verba. . 
As pensões dos alienados indigentes serão 

:pagas pelos Estados de onde provierem, equi
lla.rado a estes o Districto Federa.L 

O Governo repatriará. os alienados estran
geiros. q ua.ndo os respectivos governos se 
recusarem a. contribuir para. sua. manuten~ão 
no hospício-

A receita. · da. Assisteucia. será. arreca.da.da 
llirectamente pelo Thesouro ; 

3.• A entrar em a.ccordo com a. adminis
tração do districto federal para torna.r efte· 

39. Soccm'l'OS pub!icos -
(Como na. proposta.) .. 

40, Obras - Supprimidas 
us consignações de 
50:000$ paro.continu· 
ção das obras ·da Ma
tel•nidade ;de 100:000$ 
para continu~ção das 
obra$ da Faculdade .Pe 
Direiio do Recife: re
duzida. a. 200:000$ a de 

375 

129: 840$000 

208:760$000 

105:5135$000 . 

169:120$000 

l í l :4í0$000 

285:000$000 . 

100:000$000 
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ctiva ~ passagem dos serviços e rlos proprios · § 6.• E' o Poder Executi>o a.utoris3.do a 
dacionaes que nesta lei .lhe são transferidos, rever o Codigo do Ensino :promulga.ào pelo 
a saber : decreto n. 1.159, de 3 de dezembro <'e 1892. 

a) Peda.gogíum; revogados desde já. os arts . 35, 38, 39, 40, 
b) O editi.oio da. Maternidade (em con- 243 usquc 252 é 295~ 

. strucção).? : · § 7.• E' extincta. a Colonia Correccional dos 
) ·t d bast·- Dous Rios. Com os recursos consignados na 

c ·o Hos~ll aes e S. Se Iao. presente lei; ·o Governo removerá para.loga.r 
Observà.das as seguintes regras: conveniente os correccionaes existentes. 
I. Os rorvlço~ serão trllnsferidos á. admi- E' o Go"'erno autorisado a vender ou a.r-

~istraçã.o <lo D~tricto Feder-d t monta;! os e renda.r, medir.nte concurrencia. publica., como 
m~ta.Uados ':O~o se _ach_am, passando de~de julgar mais conveniente, a. dita colonia. 
lo.,o a? d,:mmlO do DtstriCto todo o materlal § s.· E' ni(l.ntida a disposição do § lY do 
ora ex1stente. . art. 2" da. lei n. 360 de 30 de dezembro 

II . Os predios de propriedade da União de 1895. ' 
onde estiverem installados os serviços pas
sarão ao Districto Federal. 

III. A passagem de ta.es serViçoS á admi
nistração do Districto Federa.! realisar·se-ba 
no primeiro trimestre do exercício, podendo 
o Governo abrir os n~saríos creditas para 
custeai-os durante esse pnzo. 

IV. O edificio da Maternidade serú. transfe
rido á. Municipalidade si esta se obrigar a 
coo.cluil·o e a não utilisa.l-o para. fun diverso 
daquelie a. que se rlestina.. 

4. '' A n.brir um credito a.té 150:000$ para 
o fim de entregar a.os Estados respectivos 
os sentenciados recolhidos a.o ex-presidia de 
Fernando de Noronha. 

5. • A reformar o nstituto Ss.uita.rio Fe
deral unificando os serviços ee llygiene ter· 
restte e ma.1•itima. 

§ 9. 0 E' o Poder Executivo a.utorisa.do a 
entra.r em accordo com o Estabelecimenio de 
Educandas, no Pará, para. o fim de verificn:r o 
rlebito em que porn·ntura se acha. a. União 
pa.ra com essa instituição e sa.lda.l-o, abrindo 
parà. isso o nccessario credito. 

o Poder E%ecuU-vci considerará. a. somma. 
de 4:000$, até a..gora. paga. a.nnua.Imeute a. 
titulo de auxilio. como o juro do capital sobre 
que ,-er~a:rá o accbrdo. 

Cama.ra dos Deputados, 3 de novembro de 
1896.-Arthur Cesar .Rios, presidente.-Can• 
diclo de Oliueira. Lif'<$ d.e Vascottcello~. 1" se-
cretari~.- lOtío Attgruto Neivo., 2• l!ecreta.rio 
interino. 

N. 181-1800 

Emendas do Senado a proposiçtra da Co.mara 
dos Deputados n, 48, de t894 rf!Je defir.c e 
garanttJ os direitos autoraes 

§ 2.•> o Podei· Executivo não :preencherá. 
os loga!'es r1ocentes que vaga1•em por qual
quer causa nos estabelecimentos t're ensino 
superior ~ proflssional ainda a. cargo rla 
Uoião. Ps.ra preencher estes lagares desi- A' commtssão de Instrucção Publica foram 
gna.ra M: oommi~sã.o profissionaes de compe- presentes as emendas do Senado á proposição 
tenci~ nor.or\»., m«!d•ante proposta. das re· da. Oama.ra. dos Deputados, n. 25 de 1894, 
spectivas congt•egações. definindo os direitos de autor de quaesquer 
· § 3. • Não serão prt>henchidas as vagas de obras litters.ria.s, scientificas ou a.I'tisticas. , 

'·'··· 

consen01loras das F<tCuldades dn Medicina. da Estudando-as devida.mente a corumissão 
~· União ate que tiquem os mesmos reduzidos entende que essas emendas não a.~ectam 

a.o numero de oito pa.!'a. éada uma das faoul- os princípios ca.rdeaes da proposição da Ca
dades. ma.ra; entretanto a.lgumas dentre ellas, ainda. 

§ 4.• São extinctos os cursos a.nnexos ás assim não podem merecer a acquiescencia. da 
.. Fa.culda

1
!e;; de Sciencias Sociaes e Juridicas Camara.; ou porque sejam inuteis. ou porque 

· · dá. Uniilo. e bem assim os lab<Jratorio!l de me- venham alterar profundamente a reda.Ccjí.o 
c • .- dicína l<>oe.l e h"a:iene uellas extstenoos. dos primitivos artigos, prejudicando o· .pen-

"" • -- sarnento que a elles presidiu • 
. São igua.lmenteextinct.osos cursosdeodon- Ao o.rt. to-A emenda. suppressiva o1[e- . 

-· tologia. annexos ás faculdades de medicina. recitla ao art. 1• torna. mais liberal a doutrina 
da União. contida no projecto da. Camara e h armoniza-o 

§ 5. • E' o Poder hecutivo aut<>risado a mais com a C<lnstit'!li~ Federal; deve ser 
rever os reg-ulamentOs dos institutos de en- acceita pela. Cama.ra.. · . 
sino superior a <'3.1'~0 da. União. reduzindo ã O mesmo, porém, Dão succede com ll emen
meta.de a graliíicação dos directores, q•1ando da. additiva, que · ctêa. p3l'a autores estron-
accumular~::m os vencimentos de lentes. geiros uma si.tuaç~o muito superior a dos 
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brazileiros, não merece, pois, o assentimento As leis e actos officiaes, quer sejam dos 
da camara. pod,;res federaes, quer estaduaes, quer muni· 
· Ao art. 4•-E' uma simples emenda sup- cipaes devem ter a. mais ampla· propagação 
pressiva e de redacção que póde e deve ser para seu completo conhecimento. O regimen 
contemplada. da publicidade de todos os actos da adminis-

A emenda aclditiva manda juntar ao artigo tração, al~m de moralisador é um elemento 
quatro paragraphos, cuja doutrina póde ser de educação popular, eificaz e fecundo. E' 
incluída no projecto com e::x:cepção do § 4• e conveniente ir preparando o espírito publico 
das palavras metade do valor liquido da para. empenhal-o em interessar-se pelo estudo 
ediçaa anterior que terminam o § 2•. das leis do seu paiz, do seu Estado ou do seu 

município. 
O § 4• é inutiL Es~a.s leis não são propriedade deninguem. 
a) porque é uma regra com.mum de· di· Productos da representação do povo, como a 

reiro o que se contém na primeira parte; todos obrigam, a todos pertencem e a todos 
l>) porque si as declarações do cessiona.rio importa conhecer. A sua reproducção é um 

:làzem prova contra si mesmo. não haverâ beneficio e não pód.e ser um crime. Por estes 
autor Q.Ue as conteste. O depoimento desta- motivos a. emenda <lo Senado não póde ser 
voravel do proprio cessionario ê um beneficio a.pprovada. 
ao autor: qual será o ingenuo que o con- Ao art. 23. Destas duas emendas a com-
teste 1 missão é de parecer que seja acatada a addi- . 

Ao art. 11- Esta emenda. e suppressiva, tiva, visto que o artigo como estã. redigido na 
não pôde ser acatada pela Cama.ra. A medida proposição da Camara a1fecta. a facUldade 
que se contem no art. 11 da :Proposição da Constitucional que teem os Estados de legis
Camo.ra. é eminentemente moralisa.do1·a. por- lar sobre direito a.djectivo. 
que tende a reprimlr o a.nonymato, attri- Quanto â emenda substitutiva não póde 
buindo ao editor todos os direitos anto:raes, merecer 0 apoio da ca.mara., por isso que 
e1nquanto o autor se conservar incognito. tende a. melhorar as con•lições dos autores 

E' uma disposição que se coaduna com a em !'acedas contrafacções, visto como a.s penas 
Constituição FederaL Si a emenda do Sena.do estabelecidas no Codigo Penal são extrema
supp1'imisse não sómente a. Z• parte do artigo mente ridiculas, não gal'antem cousa alguma. 
-transeat-pois q_ue pelo facto de a.pparecer nem evitam ou dill:icultam a pratica do 
mais tarde não é Justo que o autor. teudo-se crime. 
furtado á responsabilidade e aos onus legaes, Ao al't. 28. Pel~ mesmas razões expostas 
venha a. exigir do editor os proventos com em rela<·.ão ã. emenda substitutiva do art. 23, 
que este até certo ponto, viu compensados os · 
sa.c.rificios que rez paro. supprir o. modestia a commissão entendeu dever rejeitar a snp-
ou a pusilanimidade do autor. pressiva. deste a1•tigo. 

Ao M't. 13. A com missão entende que esta Aos arts. 27 e 28. E~tas emenrlas supl)res-
emenda substitutiva nã.o deve ser D.ppt·ovada.. sivas tem por fim, naturalmente, evitar que 

Não ha razão, que justiftque a substituição a proposição ;1fl'ecte a faculdade constitucio· 
que o Senarlo propije. O registro e mais com- na.l que teem os E8tados para legislar sobre 
pleto do q'ue o simples deposito e as suas processualistica.. Entretanto a redacção da 
consequencia.s mais perfeitas e jurídicas do proposição da Camara. em nada contraria. 
que a.s deste. aquella faauld.ade, visto que só a. Lei poderia 

Ao art. 21. Esta emenda suppressiva. não ser a.pplicada ao Distl'icto Federal, como de-
. póde merecer o aiJoio da. Ca.mara. O intuito termina. a Constituição. 
aqui não é proteger mais o traductor no que Conservando essas disposições na lei, esta 
o autor pa;ra a. perseguição da contraf<~.cção. de modo algum poderá ser considerada incons-
0 que se teve em vista foi simplesmente sal- titucionaL As emendas sã.o desnecessarias ; a 
vara momlidade e não consentir que mesmo camara, pois deve recusar-lhes o seu voto. 
do estrangeiro o coott'llfactor a-dulterando os . Ao art. 29 •. N-ao ha. razão para su:pprimir
originaes por meio de traducções. ·infleis, de 
mero mercantilismo ou por. má. fe, pudesse se este artigo como quer o Senado; legislando 
zombar fia. lei. Não são· pois nP.Ce:ssarias a.S pnra. o Districto Federal o Poder Legislativo 
formalidades do art. l3 para serem persa- da União não ex:orbita. da sua competencia.. 
guidas essas especies de con traCacção. Parece â. com missão que a. Camara deverá 

Ao art. 22. Destas duas emendas, uma ma.nter o <ll't. 29. 
suppressiva e out-ra. additiva a. segunda é de Sa.la. das commisSões, 16 de novembro de 
simples re~acção e deve ser a.doptada. 1896.-0scar Godoy, presid<!nte.- A. Pinto 

A primeira., porém, não pó de ser consagra.-· da. Rocha. relator. - A•>tericQ de Mo.ttos. -
da. pelo voto da Cama.ra. Não tem razão de Sil1:a Castro.-.Hercular~o Bandeil'a.-Helvecio 
~. 1lfonte. 
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. Emenrlas do Se,tado ao p'tojecta da C<.Cmara dos 
))eputados. qt(e de [ir; e os d ü·eitos de t.tttto1· 11e 
qut•lquer olwa 2We!·a,·ía, scimtifi.ca ou 1·,·
'tistica 

· Ao art. 1•, e_ 2" parte : supplimam-se as 
palavras·:-«fizel'em fleclaraçiio de ficarem re· 
salvados os seus direito>». 

Ao art. 23: 
1."-Ew vez de - mult<J. de um <\ ciuco 

<'ontos- diga-se: com as penas dos arti~os 
respectivos do Cotl. Penal, livro II, t1t. x.n, 
C<\p . v, secçrLO 1~. 

2."- Depoi5 da paln.vra- contrafeita - , 
accL•escentem-s<l estas: no Distrieto Federal 
obset'Yar-se-ha o seguinte: 

· · Ao o.rt. I. o Accrescente-se: Ao <~.rt. 26 : . 
Supprima.-se. 
Ao art. 27: 

· § 1 . • Os autores estrangeiros gosarão, 
quanto ás suas obras scieotiticas, lit1 erat•ias e 
artisticas no Brazil, l\os mesmos direitos que 
em seus.paizes forem garantidos aos autores 
br3.Zileiros. 

§ 2." Consideram·se garantidos os direitos 
dos autores ·bra.zileiros para os e:ll:eitos (\este 
artigo: 

a) quando a lei' estrangeira os ~ouhecet• 
em quaesquer autore~. sem distinc~ão de na· 
ciona.Udarte ; e 

·b) quando h~ja convenio em que se estipule 
a reciprocidade em materia. de propriedade 
scientitl.ca, litteraria. e artistica. 

AO O.L't, 4. 0 

Supprhnt\-se a palavra - normaes. 
Ao mesmo artigo a.cct•es~ente-se : 
§ 1. o A cessão entre vivos não v;l.leri por 

mai:> de trinta. anuo::;, findos os quaes o antor 
recobrarà l>CU$ rlireitos, si ainda existir. 

§2.° Fi&'l.sempre sal-.roaoant<w, poroc
casiiio de cat!R nova erliç:i'ío, emembr, ou re
form.ar sua olJra, ou relm.veJ· seus dh·eitos 
sobre ella, C<Jmtanto 11ue re;;titua :l!l C\lS· 
sionario o que delle llotlvet·re,.-duido em prti!<\
meoto. e metade do valor liquido d tL e'liç:~o 
anterior. 
~ 3.• J>J.r(l. exec.-n~ão do parilç:l-apllo n.ntece· 

õentc, o ce;;siouario .teveriL Je,-la1·at· por e::;
cripto ao autor o uumero dos exempi:J.1·es ele 
cana evição com o r.·spectivn Jll'e<·o e l!a•!a 
tiragel!l !ie•·à. considera.tla. como um:\ ediçã.o. 

§ 4.• As decku-a.ções do ce;;siomwio fi•z~m 
prova pbna contra elle, mas 9 mttor poderá 

. contest<•l-as sempre que tí~·er outt•as a op-
por-lbes. 

Ao art. 11: 
,Supprim:>.-se. 
Ao art . 13: 
Em vez de «registro ds.» Ji g·a-se «depCJsito 

, no.». 
~o ;1rt. 21 : 
Supprima-se o p<~.r~gra.pho unicu. 
•o art. 22, n. 2) 2• parte: 
A's pa.lo.vr,,s - !)UC'l' d<•s :~t·tigos.- :~ccN

sceute-se: - qu;ul]ner que s~i·~ a. su•~ natu
J'Cl(;L 
. Supprim:o.-se o n. 3) deste artif:O· 

Supprima-se. 
Ao a.rt. 28: 
Suppri:na-se. 
Ao nrt. 29: 
Suppl'íma·se. 
Se:~ado FE:deral, 23 de setembro de !895.~ 

lift~noeL de Qlleil·o.:; Mattoso Rilleiro, vice-pre
sidente.- Albetto José G01~çalues, 2° secreta
do. servindo de 1".- Jo<.quinl JosrJ Paes da 
Silva Sarme,Ho, servindo de 2• secretl!.tio.
Raulino Julio Adotpha Hont, servindo de 3' 
secretario. - .Mcmo~Z diJ 1lleUo C. Barata, 
servindo de 4" secretario. 

Projecto da. Camara dos De.zwtade~i n . 48 A. 
de 1894 

O Cong1•esso Nõlcíonal resolve : 
Art. ! . • Os direitos de au tor de qualquer 

obr.\. litteraria, scientilica. ou a.rtistica cou· 
siswm na faculdade, que só elle t.em, de re
pro:tuzir ou autoriõa.r ;;. reproducção do seu 
t1·a.b~lbo pela publicação, tmà.uec-.ã.o, repre
sentu.ção, e~ecução 011 qualquer outro 1t:odo. 

A lei garante estes ilil'eitos aos nacionaes 
e at>s estrangeiros residentes no Bra.zil. nos 
termos do art. 72 da. Constituição, si os au
tut·es .tizereru declo.raçito de :ficarem reser
vados seus direitos e preencherem as con
diç.ões<loart.l:3. 

Art. 2." .A. expt•essão « obra litteraria, ' 
scientiflca. ou artística~> Mrnprehende : livros, 
brochuras e ero ge:al escriptos de qualquer 
natureza ; obras · drama.ticas, musícaes, ou 
dramatico·mu.~icaes. composições de musica. 
com ou sem pa.la.vr:ts ; obras de pintura., 
esculptura, architectura, gravura, lithogra· 
pbia. photograpllia., illustracões de qualquer 
osp~c:ie, cartas, planos e esboços; qualquer . 
pl'oducçiio, em summa, tlo dominio litterario, 
scientifico ou arth""tico. 

Art. a."O l>~'~\7.0 de g-:wantia legal pàra os 
clirllitos enumerados no u.rt. l<> é: 
. 1°) par:~ :~ facnldade c:cclusiv;\ de fazet• otl 

<\UliJri-:;ar :~.rcproducç<'i.o, por qua.lquer fórrna, 
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de 50 annos, a. partir do dia l de janeiro do direitos do autor. Todos, porém, passar-ão a. 
auno em que se Ji7.er l\ publicaÇ<io; este, desde que seja conhecido .. 

2'>) para a fl\CUldade exc1usiv;J. de fazer ou ArL 12. O autor de uma traducção goza a 
autorísar traducções, representações ou ex- respeito della os mesmos direitos do autor 
ecuções, de 10 annos, l\ contolr, para as tra- do original, Dão podendo, porém, Impedir que 
dacções da. meom~ data acima prescripta, se faça da mesma. obra outras traduc<;ões, 
pa.t"J. as r epresentações e execuções, da pri- salvo durante o prazo do art. 3° n. 2, si for 
meirn.·que s~ ti ver effectuado com autorisação cessionario dessa direi to. 
do autor. Art. 13. E' formalidade indispe115ave1 para 

Art. 4.• Os direitos . de autor são moveis, entrar no gozo dos direitos de a.utor o re
cessiveis e transmissíveis no todo ou em gistro na Bibliotheca Nacional, dentro do 
parte e passam aos herdeiros, segundo as prazo ma:dmo de dons annos, a terminar no 
regras norron.es do direito. dia. 31 de dezemi:Jro do seguinte áquelle em 

Art. 5. o A cessão ou berança, quer dos que deve começar a contagem do prazo de 
direitos de autor, quer do objecto que m;~.te- que trata o art. ::so : 
rial.isa. a obra ue arte. litteratur-J.ou· sciencia. 1) para :lS olwas de arte, ·litteratura. ou 
não dá o direito de a modificar, seja para. sciencia, impressas, pllotograplla.das, JitilO
~endel-a, seja pal·a explorai-a IJOr qualquer gmphadas ou gravadas. de. um exemplar em 
fórma. . perfeito estado de couser-vação ; 

Art. 6. o Na. ausencia da contr::toto de edi- 2) para as obras tle pintura, esculptur~. 
çiio, legalmente feito, presume·~e sempre arcbitectura, tles<mho, esboços ou de outra 
que o autor está na inteira vosse dos seus natureza, um exemplar da respectiva pilo
direitos. Aquelle que sem eose cont!':lcto, se- tog-r:Lpllia, perreitt..mente nitida., tendo as 
jarn quaes . forem as allegn.ções que lizer, dimensões mioimt\S de 0"',18 X om,24. 
Jlnblicar qualquer obra., deve ao ;mtor um;\ Art. 14. 0 direito ·de represG:ltação ue 

·indemnisação nunca inrerior a 50 •;. do valor um:~. obl'a. litteraria é regulado conforme as 
venal da edição completa. disposiçves relativas tl.s ol>ras musieaes. 

Art. 7. • Oo; credores do (\Utor não podem Art. !5. Tod<' electiç;.i:o ou representação 
durante a. vida . delle app1•ehencter os seus p~bl!~ tot<\1 ou ~rcial de uma .obra l'!lUSica1 
direitos ; mas tão sómente os rendimentos oao poc1e ter Jogar sem consentimento do 
que da h i lhe possam a.dvir. n.utor, quer e !la seja gratuita, quer tenba 

Art. 8 •' Os pt•oprietarios de uma obra pos- um fiín de benelicencia ou exploração. To;. 
thnma gozam dos direitos de autor pelos davia. si ell:.t fot• publicada e posta á vend::t 
pra;r,os marct\rlos no art. 3•, a contar, porém, coosiclera.-se que o autor consente na su11. · 
parn. as reprodncç:ões a traducções, do dia. execução em todo o log-ar onde uiio se exija. 
l• de janeiro do anno em que tiver fallecido retribuição alguma. 
o tmto1·. Art. 16. O dit·ei to do autor para as com-

Art. 9.•· Quando uma obra feita em colla- posiçües musicae3 comprehende a faculdade 
boração não é susceptível de se•· dividida... os axclnsi\'a de f:J.zer arrtmjos e variações sobre 
collabora.dores, desde que oão preceda coa- mot:vos da obt·a. ori;inal .-
tracto em opposto, goza.m de dircilos iguae~, Art. 17. A cessfto ele um ol)jecto de arte 
DãO }Jodeodo qualquer delles, sem o consenti:- não implica a cessão elo direeíto de reprod u~ção 
mento de todos os outros, ftuer ou autorisat· a em favor tle quem o adquire, não podendo, 
sua reproducção. porém, o ru·tista reproduzil-o sem declaração 

Em caso de desaccordo entre os co-proprie· de que não é o tmbalho original. 
t arios, c:J.be aos trihuna.es decidir, podendo, Art. 18. A rept•odocção de uma. obr.:-t. de 
quando algum delles S6 opponl1a i\ publica- ar_té por processos industriaes ou sua app!i
ção, det~rminar que elle não participe das cação à industria não lhe fazem perder oca
despeza.s, nem dos lucros ou que seu nome t'll.Ct<>r arti~tico: ·mesmo nesses casos tica sub-
não tlgure ua obra. . mettida <is disposições ch1. presente lei. 

Cada um· dos propriet~wios JlÓde individual Art .. 19. Todo o - attentado doloso ou 
e imlepende.ntemente fazer valer a sua p•n·te fraudulento contra. os direitos de autor con
de direitos·. · . stitue o crime de contraf~cção. Os que scien· 

Art. 10. Nas obras tlleatraes em que co!- .temente vendem, expoem a. . vendtl, t eem em 
hbora.rem diverso;; autores basta. o consenti· seus est."l.belecimentos para serem vendidos ou 
meu to de um <lellcs para sua. cxhibição ou re- introduzem rio tefl'itorio da Republica com 
presenlação, 11caodo ~alvo nos muis· o dil'eito tini commercia.l objectos coot1oateitos, são cul
Cle, pelos mclios ,judicia.as, se indemnbar·em da paclos do mesmo crime. 
parte que lhes tocar. AJ't. 20. Nos c:-imes de contr:tlncção; os 

~lrt. 11. O editor de uma obra anonyma . cumplices são punidos com· penas igu.aes ãs 
.ou a~igna.dn. com pseudónymo tem os 9nus e dos autores. · 
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Art. 21. Consideram-se igualmente con- Art. 2.3. O crime de contrafa~o será. 
traf'ãeçõeS: punido com mult:t de 1 :OOOS :1. 5:()()()$ e com 

' 1) As tmduc~ em lingua portugueza de o conti~co dos objectos contr<~(cítos e ú·~ t odos 
obras estra.ngetras, quando não autaris~das os maltles, matrizes e qriti'esquer utensilios . 
expressam.&ote pelo autor e feitas por estran- que tenham servido para a contr:Júcçií.o além 
geiros não domicíliados na. R.epublica ou C!Ue da iodemnisaçãa de perdas e da.mno3 c.~ usada. 
nella nã:q .tenham sido impressas. As tradu- ao autor da obra contrafeita. 
cções uutorisfldns que estiverem nessas coo.- § l. • Ess:t iodemnisação será. demandada 
dições, devem ter a mencão expressa: <r. Tra- oo fôro civil, huja'ou oito procedimento cri
ducção au~risn.da. P.elo autor~; unicas quG mimll e haja ou nã.o cood~mna.<)iW do coutra
podem ser mt\'oduzJda.s, vend1dns 011 repre- factor. No caso de coodamu oçâo, o autor 
sentadas no terrítorio da, R.apublica. fica, porem, dispensado da prova de contra-

2) As· reproducçõe$, tr:1ducções, execuções facção e a acção civil se limttara á liquidação 
ou representaçOes, quer tenham sido autol'i- das "(lerdas e d•tmnos. 
sadas, quer o não tenham sido, por se trata.r § 2.• A acçii.o civil, seja qualtar seu valor, 
de ob,r·<LS que não goz:l.m de protecyão le.,.a.l será summaria.. 
ou já cabidas no domínio p11blico, eru qu;' se Art. 24. A applicação fraudulenta. ou de 
fizerem alteracões, accrescimos ou su11 pres- mã-fê sobre uma ohra litteraria, s~ientifica 
sões sem o formal consectimeoto ·do autor. ou artística do nome de um autor ou de 

. P_ara.gr:aph~ uo.ico. Pa~ a vigencia deste qualquet' signal por elle adoptado para d~ 
-artigo nao sao necess:mas as formalidades si;.:oo.r sv.as obrns serà punida com a prísão 
do art . 13. cellular de seis ruezesa um anoo e multa de 

Art. 22. Não se considerll· contra.facção: ~~~íd~.:OOO$, sendo tambem a obr-.t api>re

l} a reproducção de passagens ou pequenas Art. 25. No caso de representação on exbi· 
partes de obras j á publiro.das, nem a inser- bicão não a.utoris(lda de obrt~s drama.ticas ou 
ção, mesmo integral. de JIS'luenos escriptns musieaAs, o autor ou concessional'io IJOderá 
no corpo de uma. obra. .ma1~r. comtauto que L"equerer a apprehensão das l'eoeitas oruttJ.s 
esta tenha.. ea:_a.cter ~tellhtic,, ou que seja da representação ou exhibição e o emprezario 
ul!la comp1laça.o de escriptos de diversos es· reconhecido culpado será punido com prisão 
cr1ptores, . coonposta para. o uso da iostruccão cellular por- seis mezes a um anoo. 
publica. Em _cas~ algum a reproducção pód<J Paragrapllo uoico. A importtmcia d;1 inde
dar-se sem c1taçao da obra de onde é extra- mnisaQào de perdas e damo os não será nesse 
.bida e do nome do autor; caso inferior a 50 •t. das receitas brutas. 

2) a reproducção em diarios e periadieos Art. 26. As penas de prisão pronunciadas 
de noticias e artigos politicos e:<trahidos de nos artigos antecedentes poderão ser eonver
outros diario~ e periodicos e a reproducção de tidas em multas. a requerimento dos conde
discursos prouuucia.dos em reuuiões publicas mnados, assim coma as multt\S set~ão coover
qualquer que seja a sua natureza. Na tran~ tidas em pri;;ão, quando os :t:éos nüo puderem 
scripçãa de ::Lrtigos deve l1a-var a menção do ·pa.gar. · 
jornal de onde são extrabidos e o nome do Art. 27. Salvo os casos do art. 22 n. l e 
auto1•. O autor, porém, quer dos artigos, Quer do a.rt . 24, em que deveri hn.ver procedimento 
dos discursos, é o uo.ico que os pôde ímprimir e:c- o(ficio da autoridade competente e em que 
em separado; • qu.'l.lquer, na fálta. de~se procedimento, -~ 

3) a repraducção de todos os actos offi- derã. ioteotar a acção crimioa.l, só ao autor 
ciaes da União, dos Estados ou das mu.nicipa- ou ao concessiona.rio úos seus direitos incumbe 
!idades ; · a. queixa e autoria. do processo. • 

4) a reproduccão em livros e jorna.es, dP. Paragrapbo uoico. Qun.lquer dos collo.ooro-
pas8a8eos de um~- obra qualquer com um fim dores de uma obra, artistioa, litterarla ou 
critico ou de polemica. scienti!lca póde, independente dos mais, usar 

·· 5) a reproduccão no corpo de um escrlpto, do seu direito para punição dos culpados. 
de obras de artes tigurati-ç-as, comt.luto que Art. 28. O autor poderá ioici11l' o processo, 
o escripto seja o priucipal e as tlguras :;ir- requeNmdo busca. e apprehensão dos objectús 
vam stmplesmeute pa.ra a explicação do contrareitos-ou d(ls ·pranchas, modelos, ma
texto, sendo, porém, obrigatoria a citação do trizes, que tenha.m servido p<tr~ perpetr-ação 
nome do autor; . do delicto, o que sará ordenado pelo juiz, 

6) a reproducção de obras de arte que se mediante justilicaçã,o judicial. - · . 
encontr:tlll-nas ru>~.s e pr aça,s ; Feit:\ a ~\pprehansrJ,() e si o autor decal1ir <la 
. 7) a. reprodu~~o de :retr,üos ou bustos de 11.c:ção, o réo ter-à direito t.lo lndemuiSll()ii.o de 
encommen'i:l.. particuiar, qua.n•lo ella é !~it:t peruas e da.moo::: • 

. J!elo prop:-ietario dos obj~tos eacommen- Art. 29. No Districto Federal o. com\)6• 
âados. . tencia crimin:l.l p~ra o r•roeesso 6 julgamento 
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dos casos previstos por esta lei porteuce aos anno de licenca., sem vencimentos. para tra.-
tctbuunes cor-recdonaes. ta.r de sua onde lhe convier (discussãounica); 

Art. 30. Revog-am-se as disposições em Do projecto n. 164, de 1896, au_tor isa.nllo o 
contrario. Governo a conceder um anno ne t1cença, sem 

venclmentos,a Felippede Vasconcellos Du arte, 
Camara dos J?eputados,_ 19 de set~mbro de 4" escriptUl'ario da AHandega. do Ma;ra.nhão,. 

1894.- F'rcmc•sco de Ass•s Rosa e 8<l1la, pre~ para tratar de seus interesses particulares 
stdent~. - . Thoma: Delfin.o do: S;:nro.;: L• se- (discussão unica.); · . 
cre~arw. - J"oao Coolho G. L•shoa, - secre~ Do projecto n. 24, de 1896, a.utorisa.ndo 0 
tano. Governo a. mandar pagar pela verba-Exer

cias findos-ao 3" escriptura.rio da RepartiQão 
Geral dos Correios. José Francisco Rod.rigues, 
os vencimentos que deixou de perceber de 29 
de agosto de 1894 a. 28 de junho de 1895 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada. ma.is a tratar, designo para. segunda
feira, 23 do corl'ente, a. se.,"llinte ordem do 
dia: 

Votação dns seguintes materias : 

(2" disCUS8âO); . 
Do. projecto n. 151, de 1896, autórisando o 

Governo. a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
Do reqmerimento do Sr. Thomaz Cavai- credito de 132:809$998, supplementa.r á ru-

ca.nti a.o projecto n. 138, de 1896, autori- brica. n. 33 do a.r t. 7• da lei n. 360, de 30 de 
sa.ndo o Governo a reorganisa.r a. Escola. Na.- !lezembro de 1895, destinado ao pagamento 
val, fazendo no resp€ctivo regulamento as do nickel e cobre importados no correnre 
alterações que a este vão a.nne:xas (.i?.a dis- anno, para. cunhagem das respectivas moedas 
cussão); · (2" discl,lssão); 

Do projecto n. 288 A, de 1895, determi- Do projecto n. 174, de 1896, nutorisando o 
na.ndo que tiquem a.ddidos a.o ID8l:,~terio do Poder Executivo a abrir um credito especial 
Collegio ~Iilitar, com osvencimento5 que per- de 583:512$396 para. pa,."'8.mento do que, por 
cebiam, os p1·ofessores ca.thetraticos no- sentença do Poder Judicíario, é a Fazenda. 
meados ou eleva.dcs a. es5a ~tegoria por de- Nncional devedora. á Companhia Bra.zileil'a de 
eretos de 30 de setembro de 1894, com voto Phospha.to de Cal (la discussão); 
em separado (I" discussão): . Do projecto n. 94 D, de 189G, sobre as emen-

Do projecto n. 165 A, de 1896, autoriS3.ndo das da C:lma.ra dos Deputados ao projecto do 
o Governo a abrir os necessa.l"ios creditas pa.ra Senado. n . 215, de 1895, que di~põe sobre a. 
oecorrer ao pagamento das despezll.':l feitas na. locação do serviço agricoln., ás q uaes o Se
Capital Federal, com os funeraes do maestro nado não deu o seu assentimento (discussão 

. Carlos Gomes {13 discussão) ; unica.): 
Do projecto n. 74, de 1896, autorisa.ndo o Do projecto n. 139; de 1896, autorisa.ndo o 

Governo a conceder ao cidadão Alberto Cys- Governo a. abrir ao Mini~tel'io da. MarinlHl. o 
neiro, pelo praz:o de 25 annos. P<irmis;,ão credito extra.ordinario de 120:000$ para re· 
para estabelecer no porto do R.io de .Janeh•o stituil' o imposto de 2 •/. desconta.do dos ven
depositos fiuctua.ntes de cat•vio de pedra., sob cimentos de \lfilciaes da. armada, classes an· 
as condições que esta.bAlece (I> discll,;~ão); nexns e outros que perceberam vantagens de 

Do projecto n. 142, de IS9li, autori~a.ndo o campanha n o periodo de G de setembro de 
governo a. reorga.nisar diversos estabeleci- 1893 a 31 de outubro de 1S<J5 (~·discussão); 
mentes militares de ensino, com o voto em Do projecto n. 12 A, de 1896, concedendo 
separado do Sr. Thomaz Cavalcanti (2" dis- aos alumnos do Clll'SO superior das faculdades 
cussão); . . de Direito, matrícull1dos antes da. lei n. 514, 

Do parecer n. 62, de 1896, opinando que de 30 de outubro de 1895, o goso da.s regalias · 
ao Poder hecutivo incumbe ajuizar do di- da legislação anterior, tanto em relação ás 
rei to que assiste ao bacba.rel Henrique Mar- épocas pam as inscripções e exames como 
tins, sub-secretario da Faculdade de Direito em relação aos eiames e á freq uenc!a., com 
do Recife, que pede o pagamento da. gra.tl- pa.recer contrario tia Commissã.ode Instrucção 
ficaçã.o que deixou de receber, ·e solicitar o e Saude Publica (2• discussão); · 
necessa.rio eredito,sl for caso disso (discusSão Do projecto n. 88 D, de 1896, emenda do 
unica.); . Senado a.o projecto n. 88 D. deste. a.nno, que 

Do projecto n. 152 A, de 1896, concedendo a.pprova o tratado de amizade, commercio e 
seis mezes de licença., com ordena.<lo, .aó Dr. navegação entre a. Republica. dos Estados 
Fernando Lu\1; Osot•io, ministro do Supremo Unidos do BrazU e o Imperio do Japã.o, a q11al 
Tribunt~.I Federal (discussão unica.); foi mantida por dous terços de votos, na fórma. 

Do projecto n. 168. de 1896, a.utorisa.nrlo o do art. 39, § 1• da. ConstituiQão (discussãG . 
Govcrrno a conceder a.o Dr. Bil;uoio Soa.res de unica); 
Gouveia., lente de clinica ophtalmologica. da Do projecto n·. 169 A, de 1896, autorisando 
Faculdade d& Medicina. do ,i.io de Ja.neíro, um o Govorno a. abrir os creditas nece~sa.rios: 
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· para. dar execução ó.lci que orga.nisou o Tr i· Agostinho Vidal , Ernesto Bl'a.Zillo, Julio 
bunal de Contas [3• discu""ão): Santos, Porcmocula, Urbano Marcondes, 

Do pt•ojecto n. ll8, de 1896," autorisando o )Iayrinl•. Lima Duarte, Carvalho Mou.rão, 
Go"erno u. abrir o credito nece~sa.rio para. Vat de Mello. Joü.o Penido,Luiz Detsi, Fortes 
pagamento dos bonorarios do cabo de voluu· Junqueira. Francisco Veiga: "Octavia.no de 
tarios 1h. pa.tri3. Manoel Marinho fia Rocha, Brito, Lamouní.er Godofredo, Valla4-.res, 

. descle 1873 <~ 1894. re!ev:J.da. a prescripção em Cupet'tino de Siqueira, Rodolpho Abreu, 
que inco!"!'eu (3" discussão); Matta Machado, Paraizo cavalcanti, Costa. 

Discussã.o uni.ca do projecto n. 12A E. de Machado, Ca~erniro da Rocba, Domingues 
1805, emend<lS do Senado ao pro.iecto n. 124. D. de Castro, Costa Junior, Gustavo GQdoy, 
li este anno, fixando a de~peza do .M:lnis: e rio Moreira da Silva, Eduard.o da Fonseca, Pau
da. Justiça e Negocios luteriores para o exer· llno Cal'los, Francisco Glicerio, 0 -ridio Abrau
cicio de 1897 ; . tes , Xavier do Valle, Luiz Adolpho, Ca· 

Discussão unlc..1. do projecto n. 180. de 1896. r accíc!o, Lamenba Lins, Paula Ra.mos. Fran
autorisando o PMel' Executivo a reforma.~· no cisco Toientino, Emílio Bluw. Fon~eca Gui
posto de alferes, com o soldo :por inteiro, o OVI.J"ã~s. MM~l Escoba.r, Pereira da Costa, 
tenente bonorario do exercito e sargento- Vespn.~iano rle Albu quer que, e Gassia.no do 
ajtldante a,ggregado do Batalhão Academico, Na.sdmento. 
Arcilio de Freitas; Abre-se a. sessão. 

Discussão unica do projecto n. 173 A, de 
1895, a.utorisando o governo a conceder seis E' !irla e sem debate a.pprovada a a.cta da 
mezes de licença.. com ordenado, :1.0 conferente s~sao antecedente. 
de l• cl1sse da Estrada de Ferro Central do 
. Brazil, José Antonio Pinto Carneiro ; I 

Discussão unica. do projecto n. 60 B, de 
1896, redac~;".ão para 3" discU:Ssão do projecto 
n . 60 A. deste an:10, concedendo aos run~cio
narios publicas José Moraes Jnglez de Souw. e 
Samuel Pereir:l das Neves, autorisa.ção para 
fundarem na Capital Federal um banco deno· 
minado - 83.noo Auxiliar dos Servidores· d3. 
Nação. 

LeV"anta-se a sessão ás 2 horas e 30 mi
nutos. 

153• SESSÃO EM 23 DE :SOYE:.IBRO DE 1896 

P1·esideucia do Sr. Cltauas LoiJato (t•'l)icc-p;·e
sir.len tc) 

Ao meio-dia e 40 minutos, procede-se (I 
cbamada; á qual respondem os S:-s. Chagas 
Lobato, Lins de Vasconcellos, Coelho Lisboa, 
Tava.res de Lyra, Gabriel Salgado, Matta 
Bacel\a.r, Au~usto Montene,"l'o. Bric!o Filho. 
Viveiros, Luiz D_omingues, Anisio de Abreu, 
Thomaz Cavalcanti , lldefonso Lima, Hel
vecio Monte, José Revilaqua, Augusto Se
vero, Trindade, Pereira de Lyra, Luiz ·de 
Andrade, Carlos Jorge, Rocha ca.va.lcanti, 
Ocia.via.no Loureiro, Menezes Prado, Santos 
Pereira, Francisco Sodré, Manoel Ca.etano, 

. Yergne de Abreu, Toleotino dos Santos, Mar-
. colino Moura. Pa.ranl\os Montenegro, Tor-

quato Mor•eira., Antonio de Sique1rn., Serze· 
llello Coaêa., Oscar Godoy, Trmotbeo da. 
Cos1<1., Americo de Mattos.Belisa.rio de Sour.~. 
Erico Coelho, Fonseca Portella, Silv;J. castro, 

ORDEM DO DIA 

O §r·. P1·e~ident.e- Não hav-endo 
numero legal para se proceder its votações 
das materia.s indica<1as na ordem do dia, pas· 
sa.-::e á materla. em discussão . 

São· snccessi vamente, sem debate, encerra
das em discussão lmicaas erneodas do Seoado 
ás r ubric:1.s 14. 17, 24, 25, 26, 3:3, 35, 40 e 42 
e aos§ l ", ns.l, 2, 4 e 5, aos§§ 4", 5• e6" e 
o additivo § 10. · 

Entra em dlscus~o a emenrla <lo Senado -
accrescentando o § 11. 

O S1.•. BrEeio Filho - De.'l.nte rlo 
curto prazo que falta para. a finn.lisação dos 
t ra b<tltlL'S le:;isbtivos, e attendendo a. que o 
Grçameuto do Interior jil. teve ampla fliscus
siio na Ca.mara, o orador é o Pl'imeiro <J. en
tender que não devia occupar a t1•ibuna. 

Falia, pol'ém, não sõ por ter u m dever a 
cumprir, como tvmbem po1•que sabe que 
ainda. ni:io ba. numero para. as votações. de· 
clarando estar prompto a fazer ponto desde 
que a Mesa annuncie que estã.o presentes de
pata.dos, em numero sufflciente para. 'as deli-
berações. -_ 

EXaminando o 'P~rec:el' da commissão ás 
emendas do Senado, sobre o Orçamento do 
Interior. o orador depara com a as<:ignatura. 
do Sr . Belisal'io d~ Souza., as$ignatura· que 
é Cei.ta. com re;,tri~\:ões . 

O Sl~. Be:L1~ ,\luo DE SouzA. - Assignei com 
restricções por ser contrario ;i. emenda, que 
manda passar para os Estallos a.s F3.Culda.dell 
de ensiuc superior. 
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O Sn. BRICJO FILHo-A decln.ração que acaba. 
de ouvir não causa ex"tranheza, pois o orado! 
jã previa que a divergencia se reteria a esse 
ponto, conhJ:)ce,1or,como é,do5 princt1)jos con
servadores, que animam ao nobre depu mdo 
fluminense, -tribuno illust.re, que. com sinceri
dade e ardo1• patriotico, se occupa do~ nego· 
cios pu blicos. (Apoiados. ) , 

Só tem a lamentar que, em vez da. palavra 
autorisarla, cheia de brilho, cheia de en~nto 
do eloquente representante do Estarlo do Rio. 
venha defenr1e:r a caus;:~. da in~trucçao a pa
lavra do orador, palavra paU ida. sem attra
ctivos, sem autoridade. (1\'<io aYJoiarlos.) 

Fará. das fraquezas forças para combater 
mais esse golpe, que se pretende desfechar 
no ensino. 

Recoroa que a Camara, em duas votacões 
successiv~s. l'ejeitou as emenrlz.s que manda
vam passar para os Estados as Escolo.s <!e en· 
sino superior; o Senado. p~rém, rer·o:-mou a 
emenda, embora um pouco mais mndíficada. 
embox·a autorisamlo a. passagem unicamente 
para. os Estados, que se declararem de accor
do com a tran~ferencia. 

Faz sentir que esse é o primeiro movimento 
mais positivo, no sentido da elimina.ção do 
ensino officia.l, pr·erendendo·se mais t'l.rde 
exigir, em nome da economia, :J. tra.nsteren
cia das outras Escolas, que forem manti~.as 
pela União. 

E' infenso fi transrero?ncia pel~.s ra.zões que 
passa a. expor. salientando o rompimento de 
mais um dos laços que prendem a Uoiil.o aos 
Estados, rompimento de funestas consequen
cias em um paiz tão vasto como o nosso, 
rompimento que resultaria da. approvação 
da emenda do Sen a.do. (iljJOimlo.~.) 

Espera que a Camara a rejeite, a.ppla.u
dinrlo as restricções do Sr. Belisario de Souza, 
restricções que represent.am um assigu~tlado 
serviço á Republica.. (Muito btmL) 

O Sr. VaiJadares - Procural'li 
ser agradavel ao llonrado general deputado 
por S. Paulo, restingindo as suas obset'· 
vaçves, no interesse da ultimação dos tt-a
balllos parlamentares. 

O seu nm é, ainda uma vez, lavrar um 
protesto contra a imp.1rta.nte reforma quE", r! e 
afogadilho, se pl'etende rea li~ar, em I'€laçfio 
ao ensino superior, entregando aos Estados. 

E' este o primeiro passa, e jâ se falla em 
entregar á municipalidade a Faculdade de 
Medicina· e a Polytechnica.. 

Parece-lhe CJUil o Congr•esso não tem direito 
de tirar. ao podet· federal a ~uprema. iu.,pecc;ão 
1 los estabelecimentos de i nstruc~;ão ~u peric•r. 
attribuição que lhe comrJete pda Consti· 
tuiçft.o. 

.As coilsiderações, que a. este respci to mi
litam, mormente no que diz respeito i 

unidade de nosso àireito, são de simples 
intuição; cumpre que o governo, exercendo · 
sob1•e n. Academia de dir8ito a inspec~·ão que 
llul compete, poss:1 concorrer para manter 
essa unidade, que ninguem Cl.eixará de re
conhecer ser dt! palpitante jnteresse para a 
nação, morme,Jte quando é incontestavel 
que a att.ribuiçiio de legislar sobre o pt·ocesso 
conferido aus Esta/~Os vae, todas os dias, 
desrechanGo grllpeB p1•ofundos ~obre a uni
dade de nosso direito civil, commt>rcial e 
penal, sendo constantes as invasões por 
parte dos poderes legislativos estatl.uaes. 

A este respeito já o orador se pronunciou 
amplamente em outra discussão. 

Parece-lhe que nada teJ'Õ. a lucrar o ensino 
publi~o com a reforma anomo.lamente encar
tada no orçamPnw, de um mOdo !ucompre
hensivel pelo illmtre deputado por S. Paulo, 
chefe da maiot•la. 

Ainda níngnem, se abalançou :J. realisar re
forma ti1o :mporta.nte.com tamanha ligeirezt~. 
Si consider"rrnos esta. questiío sob o ponto 
de vista das exaggeraçGes :pa.rti<larias que, 
incontestavelment~. são maiores nos munici
pio~ c nos Estn.dos do que na União. 11ós não 
podemos deixar de temer pela. sorte do en
sino, entregando as nossas Academias ao par· 
tida.rismo exa.ggt:rado, que domina nos Esta.
d.cos e nos munh.:ipios. 

Todos viram, não 1la muito "tempo, um 
l10mem notori;JJUente cultiva-lo, um homem 
dos mais capa7.cs desta capital, o pl.'efcíto do 
Di~tricto Federal, nas suas expansões, ao 
iniciar o seu g'O\·erno, decla1·ar muito cate
goi.•iamente que a l'a.zão Capital que influen
ciou sobre o ~eu espírito para acceitar aquelle 
po:;to. lbi o pensamento de organ isa.r o Partido 
R•.lpublicano Federal, nest."'. CapitaL 

0 SR. FRAXCISCO GLICF-J:IO - Não Se p:l.SS:l. 
Faculdade nenhuma para o Oistricto Fedcra.'J., 
e ·para os Est;~do~. ( Trocmn-se aparles . ) 

O SR. V A.LLADA"P.ES- Sabe disso, não vê 
na emendn. o ensaio p'llra isso e para.cousas 
peiores. 

UM SR.. DEPT.i'i'ADo-Quest.ões de economia. 
0 SR. V ALLADARES-Não é 3-SSÍffi que se 

fazem cconomh's uteis ... 
O partidarismo que domina os espíritos, -

não ha muitos dias, expediu pela. bocca de 
um homem que até este ponto se mm•tra v:1 
moderado; refere-se ao Sr.general Francisco 
Glicerio. 

A Ca.mat'a viu e ouviu como se manifestou 
esse rt>pre~entllo!lte, quando se tratava r'e um 
pr·aj~cto de concessio de licrnça. a um lente 
da 1'\tculda•le de 2.IP.dicina., do illustre mineiro 
Or. Hila.rio de GouvGt1. 

S. E.x. aproveitou a occasi~.o par ll. for· 
mul:~r contra csso distincto brazi!eiro a. 
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grave accusação de que elle se acha na. Eu
ropa, conspirando contra as instituições re
publicanas e desacreditando o Bra?il; o 
nobt·e deputa.do pretendeu que o Parlaménto 
se arrogasse a faculdade de punir, mediante 
um expediente de occ:.tSião. . 

0 SR.· FlUu'\CISCO GLICERIO dá. um aparte. 
0 SR.. VALLADARES-0 Parlamento repU· 

blicano não e uma convenção; o Parlamento 
não é omnipotente ; o nobre deputado dão lhe 
podia 'Vir pedir que 11zesse cahi r sobre a ca
beça do Sr. Dt•. Hilario de Gouvêa. uma pu
nição, por leve que fosse, que não se ache na 
lei. 

Não podia accusa.r de conspirador o Dr. Hi· 
Iario de Gouvêa, sem provas concludentes, 

·e sem annul.lciar ao mesmo tempo que o go
verno ria Republica e~ta.va cumprindo o seu 
dever, mandando instaurar contra esse H
lustre brazileiro o necessario proces.so, do 
crime de conspiração. 

O SR. Mà.Tl'A MACHADo-Apoiado. 

0 SR. TRO:t.IAZ CAVALCANTI-Não ha. pu
nição nenhuma ; V. Ex. está phautasi· 
ao.do. 

O SR. V A.LLA.DAR.Es-Pede ao nobre de· 
putado que o deixe fatiar, S. Ex. falla 
todos os ªias e o orador falla. poucas vezes. 

O Sr. Dr. HHario de Gouvêa. não ~e tem 
most:ra.do indigno da sua Patria; elle está. na 
Europa. honrando o Br,,zil. 

o Sa. Tgow..r. CAVALCA...'\'TI da um aparte. 
(Ha outros a.partes e o Sr. presidente ~·e;;:lama 
a.ttençao). 

O SR.. Er-.i:As MA.R.TTh'S- A licença ao Sr. 
Dr. J:lilario de Gouvêa. só pó~eria.ser negada, 
tomando-se por fUndamemo o facto delle não 
ter vindo até hoje assumir o exercício do 
cargo; mas ê preciso nota-r que uma com
mi.s:ião ja foi de opinião que se concedesse li
cença ao SI'. Dr. Vasconeellos, que se a~hava. 
nas mesmas condiç:.ões. . 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO- Não estava 
fazendo pr-opagan,.la. mona.rchica.. (Apoiados e 
não apoiados.) 

0 SR. VALLADARES- Quem e verdadeiro 
republLcano é o Sr. Dr. Enéas Martins; 
s. Ex. é o homem da. lei ; tem a. linguagem 
que devia ser de quem aqui se diz represen· 
tante do governo, a do Sr. general Glicerio, 
que de-veria ostentar-se moderado, severo 
compridor da lei, sem cuja observa.ucia nã:o 
ba governo livre. 

OoSR.. M;\n'A. MACHADO-Apoiado. 
O SR .. V.AT..LA.DARES-0 Sr. Dr. Hila.Tio de 

Gouvêa, por sua illu.stracã.o,pelo seu talento, 
està. honr&Ildo o Brazil, está mostrando que 

este paiz não e terra de bugres, é um paiz 
ci vHisado ! · 

Desacreditam o BrazH, cavam a. ruina da 
Republica os que pretendem a omoipotencia. 
do Poder Legístatívo, corporacão politica, 
que não póde deixar de p1•oduzir o despos
tismo. (Ha um aparl e) · 

Desacradita.m os qne pretendem desorga
nisar o ens1no, fazendo o reinado da. igno
ra.ncia. 

O Dr. Hil.ario de Gou vêa. esta honrando sua 
Patria, e não conspirando. (Ela apartes.) 

O Sa. FRA"czsco GLlCERio-0 nobre depu.
tado esta idealisando defesa. contra uma 
accusação que não houve. 

0 Sn.. VALLADARES-Náo houve~! 

0 SR.. FRANCISCO GL!CER!O dà. outro a1Jarte. 
O Sa. V..u.LAD.utES - Então a politica do 

governo, que o nobre deputado representa. 
nesta Camar-a, não cumpre o seu dever ; 
a. magistratura do governo, apoiada pelo 
nobre deputado, >ambem não cumpre o seu 
dever, formando proce8so aos conspiradores ! 

E' preciso que estas explosões de inter
esses e paixões não inspirem a. ca.mara. em 
suas deliberações. 

E' por ver q ua as :pa.i.xõeg se mostram 
ainda muito accesas que teme pela sorte das 
Academias de direi to .e de medl cina, entregues 
aos E~tados, ao governo do Esta.do de S. Paulo, 
que amanhã ha de converter o corpo docente 
dessa. faculdade em uma commis~ã.o do Pat·tído 
Republicano Federal. 

O Sn.. FR.ANCJSco GLICER.lo-:- Estado gover· 
nado po-r um homem, que mandou fechar o 
centro monarchista.. Rt!:fira-se a. isto com 
l'ranqueza. . 

0 SR. YALLAD.ARES-Sem sua. lieença, me 
tivesse occor-rído no momento este facto, o 
faría., sem medo da torll3.r:se su:;peíto. . 

Lembra. b"em o Sr. general que esse facto sa· 
lienta bem as •1isposições de espírito, em nada. 
moderado," do illustre Sr.Ca.mpos Sa.lles, dil-o 
com toda a franqueza., a.peza.r de honrar-se 
com as boas rela.ç(')es desse di~tincto paulista., 
eom a colhtboração do Sr. general, que se 
mostra. tão exaltado, o orador tem funna<los 
receios de que amanhã a Aca.d.;mia de São 
Paulo se converta em uma. commissão do 
Partido Republicano Federal, porque o seu 
fanatismo ... 

0 SR.. MEDEIROS DE ALl3UQUERQUE - Mais 
vale o fanatismo, do que a. neutralidade, 

O SR. V ALLAD.-\..RES teme mais os energu• 
menos, do que os neutros~ elles sã.o verda.· 
deiros despotas, si nii.o loucos. 

O Sa. COSTA JUNion.-Em these, os neutros 
são perlidos ; ·não teem a. coragem de susten· 
tar as sua.s idéa.s • 
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O SR. VALLA.DARES está dize'nilo o que 
pensa e com t oda a franqueza; e não sabe, 
portanto, a que vem os a:pa.rtes dos nobres 
deputados. 

O Sa. CoSTA JuNron-Fallo em tbese. 
0 SR. TBOUA.Z CAVALCANTI-Está lalba.ndo 

carapuças. 

O Sn. VA.LLIDARE~ não vê aqui nem 
mesmo no nobre õ.eputado, quem tenha auto
ridade pa.m talhar-lhe carapuças, que o pos
sam envergonl1ar. 

A cordura, os sentimentos demoera.ticos r e
velam-se Do nobre de·puta.do desta maneira; 
não tolerando opiniões coutrarias. 

O Sa. Tno?>IAZ CAVALCANTI.:_ v. Ex. está 
phanta.sia.ndo ; isso é :PUra pbanta.sia.· 

O SR. V"\LLADAREo - Bem ; não cleseja in
correr no desagrado do nobr e deputado, por
que já lhe ~isseram que S. Ex. vae ser Mi
nistro da Ouerra. (.Riso.) 

Já lavrou o seu protesto : acaba de ouvir 
que .ha numero para seproceder ás votações, 
por isso dá. por concluídas as suas considera
ções.O seu protesto està lavrado. (Muito bem ; 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer
rada. a. discussão e a.diarla a votação. 

Cumparê:!Cem mais os Srs. ' Enéas )1a.rtl-ns
Theotonio de Brito, Carlos de Novaes, Hol
la.nda d e Lima, costa. Rodrigues. Cllristino 
Cruz, Frederico Bor~?es,João Lopes, José Mtt
riano, Tclentino de Carva.lho, Ma.rtin:; Junior, 
Gaspar Drl.llilmond, Barbosa Lima. Medeiros 
e Albuquerque, Clementino do Monte. Gou
veia Lima., za.ma.,Augusto rle Freitas, Milton, 
Tosta, Paula. Guimarães, José Ignacio, Flavio 
de Araujo, P once de Leon, Paulino rle 
Souza. Junior, Gonçalves Ramos, Campolina., 

Simão da Cunha, o :egario :Maciel, Lindulplto 
Caetano, Carlos d:ts Cbo.gas, LHma.rti ne, 
Francisco !ie Barl'os. Lui?; Flaquer, Olivdt·a 
Br-a.f.(:l., A•lolpho Go:do, Albe1·to Salles, Cin· 
cinato Braga,Herméneç:ildo de i'tioraes, A l yes 
de C:tstro, Lauro !1-=:i.Hler, Angelo Piuhé'O, 
A.pparicio Ma.riense, Victorinn MonteiJ<o. AU· 
reliu.uo Barbosa, Pinto da. Rocha.. e Fran· 
cisco Aleneast1·o. E sem causa os Srs. Lima 
Bacury, Nogueira ·P:lranaguá , Coelho Cintr-a., 
Lourenço de Sá.. Miguel Pernambuco, Gon
ç-alves Maia, Arnujo Góes, Cleto Nunes, G<ü
dino Loreto, Franç·:t. Carvalho, Enzebio de 
Queiroz, Barros Franco Junior, Ferraz Ju
nior, Alfreuo Elli~. Domingos de Moraes, 
Bueno de Andrada, P:>.dua s..uos., Vieil•J. de 
Moraes. Bl'alilio da Luz, Martins Costa, e 
Pedro Moacyr. 

OS~. P.l'eS~iclent.e- Havendo nu
mero, vae se proceder ás vu~ações .-las mate
rias. 

São postos a votos e approvados os Sef!uin
tes l'equerimentosdc• Sr. Ovidio Abr<tntes; 

Requeiro que a !Mes..-, da Cuma.ra requi
site a seguinte informação: 

Cópia do aviwde.ordem, que fixem os yr:u
cimentos do chefe d(• esquadra Barii.o do .l...:l.· 
dm'io, quando esteVH na. ..::omüü::são incum
bida de fisc:•li$ar ~. construcçã.o do- Ria· 
chue!o e .4quidaban. 

Sala das se>sões, IS de Novembro do lSOG. 

Requeiro que a.1>i•}:>ll. da Camara reqtõisite 
do governo a. seguinte ioformac,iLo: 

Quaes os vencimentos que recet'e o i.1spc
ctOl' da Alfandega. d~ Manáo>. 

Sala da.s sessões, 19 de novembro rle IS96. 

Arthur Torres, Almeida. Nogueira, Cesa.rio Requeiro que a Mesa da C&mara. requisite 
Motta, Furta.do. Urbano de Gouveia, Al· do governo a. se,<TU ir. te infor mação:. 
meida Torres; Riva.davia. Corrêa. 

Cópia do aviso expedino pelo Sr. fiarão l'.ü 
Deixam de comparecer com causa partici- . Lad.ario, quando ministro, encarreganJo o 

pa.rla. os Srs. Arthur Rios. Alencar Ouima- industrial Gomes de Mattos 1b compra. J.e 
rã.es, Sá Peixoto, Gust:l.vo Yéras. Eduardo fie Iancbas n& Europa, cmn uma. pot·cetit<t~e!n 
Berrêdo, Pires Ferreira, Tol'l'es Portugal, b · -
Francisco Benevolo, Pedro Borges, Francisco so re a. importancnt por que comprasse as 
Ourgel~ Pedro Yelho, Cunha. Lima, Silva. mesmas. 
Mariz, Chateaubriand, Arthur Orlando, Ar- Sala das sessões, 21 de novembro de 1896. 
minio Ta.vare$, Marcionilo Lins, Cornelio 
da Fonseca., Herculano Bandeira, Fernandes 
Lima, Olyínpío de Campos, Geminiano Brazil, 
Neiva, . Eduardo Ra.mos, Rodrigues Lima. 
Sebastião Landulpho, LeovigUdo Filgueiras, 

E' sem debate ~pprovadD. a Redacçiio final 
do projecto n: 37 C, de 1896, pa.ra. ser envia· 
do ao Senado . 

Atha.yde Junior, Alcindo Gua.na.ban, Nilo O Sr. President.e.:...o Sr. Jose Mo.
Peça.nha., Almeida. Gomes, Landulpho de Ma- ri ano, em tempo,retirou u.m pro.jecto, que of
galhães • .Toão Luiz. Monteiro rle Barros, AI- f"recen na se<~:i.o de 18 ri o corr~nt.o, ,, rt i ~<.l' ·in 
vai-o Bntf'l b·.·. I.·• · .• p..,J Fdnc :~ : beirn de AI- a..-< !' leic;•··e< f',;llc .. r. <>.;; ;m.r: o •lí::. l • lc~ ' · ç··.: .:il 
m~idr:.. l•eru·n-a Pi·~ ~. lh\ ~tcnl -'.1 rl!? ~·h•g:!.-11~-f'i. r:w i~So \ÍCJX.O !e~. ~~·iw.l-0 â. ·i'~,:.~ ·;...~ 
Hw."~• Pmt.; ela Fo;l<.:ca, ~.&n•Je~ Fulg~n.:.~o, çu.o daC.,Ula.l'U. • 

. c .. r~:u-... v. vn 
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J1!m seguida ~ão lidos e julgados objecto de trabtJ.lhos de engenharia de accordo com o 
dehberação os seguintes dispost o no art. 15 da lei n. 39 A, de 30 ce 

janelro de 1892 . 
I'ROJBCTOS 

N. 183-1806 

lJi.~íJe que os majO>•cs, tenentes· co,·one!s e ca
n;nqi~ <io e.~iado 1>mio1· rlo 113'~rcito sejam. 
o[;r:aado.; a ttm a;mo de sa;·c!ço arreaimen
tado, apo.< a p;·omoçao a cst.:s postO$ e cl!i 
Ot!tl·a ili'01Jidt:llc!a. 

A~'t. 4~ Revogam-se a.s disposições em con· 
tr:mo. 

Sal!!' dM s~sões, 16 de novembro de JS9C.
Gal>,·wl Sv.lqatlo. - A' commissão de Marinha 
e Guel'!'ll . 

N. 184- lS% 

Di~põ~ sob1·~ o prce'P.chimettto das -ca!Jas <le 
caJJ~ti1es qus se u.-erem no< corp~s d~ asta.clo 
mazol' c .engc1~hei1·o,· e dâ ctttras instntcçues 

. Consider~nclo l)tle u rge tomar certas me
dldas ~vbre o ~e•·,i<;.o m:l\tn.r afim de que 
po$sa. o Guverno toru<~.t· eff·~ctivo o pen~a
mento que determinou ;t cl'e:t<;iio do estado· 
maior do exercito, Ilenr;amento que e o J.e , Consider_ando que a _lei de orga.nisa.çã.o c;0 
dar, do n.ccurdo com a ConstitUição federal. estado-m·1.wr do exer·c1tu, di~ lntendencia Ge· 
a.o D0$0 exercito n. colloca(,'ão que deve ter e tal da Guerra e das direcções gera.esde uutros 
ao mesm~ tempo lmU!ital·o p.•ro. as funcf.;ôe5 serviços militares, .iá sanccionada. exige, p:i.ra. 
que lhe mcumbem na. -pa.:~ e na gu~rra. á. sua completa. realização, medidas comtile· 
aprechç:io do Con!!'l'c~o N;\cionitl su !Jmetl ~o ~entares e urgentes q e e llabili tem o G\lve·rno 
seguinte :projectu de lei: a sua :plenll. execução. submetto à considera.-
. O Ccnf,'l'(:::so No.cional decreta. : ção do.. Camara o seguinte projecto de lei: 

Art. 1. • O Goçerno, tendo em vhta a in· Pelos quadros nemonstr:~tivos que o acom· 
struc~[o :profi;;sional e pratico. dos officiaes panha.m, o Congresso verificara que com o au
do es~do-m!-íor. pro\·idenc}ará de modo que gmento :proposto de quinze etpitües para cada 
os moJor<?s, <enen te~·COl'OnGts e coro!leis de sUl um 1los cor,:os-de Est!l.do maior e de eugenbei· 
corpo, logo após a promo~.ii.o a. t(l.es oostos ros-mpprimiodo-se o:s 40 tenentes da.quelle 
seja.m obrigados a. um anno r.e serviçO a.rre: corpo, ll:J.Veri~ uma economia de 15:2-Z.?:t;r;oo 
gimentado em uma a1·ma. ditrerente da em $ando o calculo feito como si todos os tenec.~ 

t' · d to tes r eferidos exercessem commissões de sau 
~ue tYercm. sern o no pos anterior, po- C{)r"o. _Si attendet·mos a que -.cu•• 'teü"n·"~ '""· 
c.endo para tsto o mesmo Governo colloctl.l' - , ~~ " """ ""' 
em serviço de ~sta.do-m~ior, sem prE>juizo tiio hoJo na sua quasi tota.lidnde em coro.mis-
da.s Ya.nta:;ens r e,<pectiYas os officiaes daquel- ~o óe engenharia., cuja. g1·atifiC~~.~:.ão mensal 
les postO$ que julgar conveniente, sem exce- e ele 210$000, matar ainda serâ. a economia.. 
der 0 prazo re!el·illo. O augmento propc,sto, dando-se a suppressão 

Art. 2." Da d"ta da presente lei· a.té seis dos 40 tenentEs, não e só vantajoso pelo l(l.do 
.;zcs depois, ficn. 0 Governo autorisado a da economia, e ta.mbem pelo lado da regula

transferir do est:l.do·maior para 0 corpo de riàade (lo serv!ço militar e a.ioda mais esta· 
engenheiros e vice-vers:l. 08 actuaes officiaes belece o justo equilibrio que deve existir eu
destes corpos que mais ~-ptidã.o tenhatn reve- tre todos os corpos e armas do exercito, 
lado para o::. S<:rviços que constituem ases- quanto á. pl.'Omoção. 
peeialidades dos mesmos· COl'POS, mantido o O Congt·esso Nacional decreta : 
equilíbrio dos respectivo~ quadl'OS. 

Art. 3. • Aos oílici3.cs do Exercito e da Ar- .'\ rt. I · • As vagas que se derem de capitão 
mada. e!ll co_mmissão ou empregos estranhos n<:->_(.-orpos d~ estado-m_aior e de engenheiros 
ao. Mmtster!O da Guerra c. do :MaJ.'inha, ap- m•hta.re;;< serdaeo pre~nc~tdas por transferenCH!., 
pl:car-se·lla o disposto no§ 1• elo art. 2.• da t'ill ordem . ;mtlffUidade, e sem prejulzo 
lei n. 260, (~e !• de dezembro de 184I. ~esta, d~ caplta.es u~s armas de ar~i l haria., 

Para.grapho unico. Exceptuam-se os que mfantarJa. e ca.valhma., legalmente habilita.~ 
servirem no estado-maior do Presi{1ente da. I •los COID; os cursos que constituem aquellas 
Republica, em mi-ssões diploma.ticas.em C<im- espec!allda~es, e tendo pelo menos dous an
missões reser\·adas no exterior, conio addidos nos de serv1ço ~e :fileira. na a.rma. r~pcctiva, 
militares á:> legac.ões brll.zilei r3s, em commis- quando se destJDarem ao estado-roruor. 
sões de limites ca \{(}})~blica, no !l(inisterio Art. 2. o As dispcsições do arti"O anterior 
da GueJTa sendo da matlnha. e no d:J: guerra só vigor2.râo depois de promovidos~ de accordo 
sendo desta, em um e em uutl'o caso em-tra- cvm a lei -çigente, todos os actun.es tenentes 
ba.lho~ de ordem proílssional, sc!ent:Jica e do estauo~mai?r, ~endo desde j á probi bidas 
techntca; e tlnalmcnte os r1uc praticarem em a.s transferenc1as de 1•• tenentes e tenentes 
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das · armas arregimentadas, paro. aquelle genheiros, conforme a proiiioçã.o anterior 
cot•po. tiver sido, neste oà naquelle corpo ; · 

A1·t. 3. ° Fica elevado a. quarenta. e cinco o b) extinctos ass:m os tenentes do estado-
numero de capitães nos corpos clê estado- m:aio1•, as -vagas restantes de capitães serão 
maior e de engenheiros. p1•eenchidas de accordo com o disposto no 

Paragrapho unico. Este augmento será. gra.- a.rt. ]•• desta. lei. 
tluado e successivo, obs~rvadas as seguintes Art. 4.• Revogam-se as disposições em con-
rep.·as: trario. · 

a) -por ca.da. tres tenentes promovidos a . Sa.la. das sessões, 16 de novembl.'o de 1896. 
capitão se augmentarâ. alternadamente um -GabrieZ Salgado.- A' commissão do Ma~ 
capitão no estado-maior ou no corpo de en- rinha. e Guerrá . 

Quadro demonstrativo da.s despez9.S que actua.lmente faz-se com os tenentes do 
estado-maior 

~ 

: ve:~cmENTO MENSAL POR. TENENTE NUMERO DE V~<IDIEr\'TO MEN- '\-"ENcn.rru.."TO 
TENENTES SAL ANNUAL 

Sc.lào, ou 140$000 ........ _ .......... 40 5:600$000 67:200$000 

Etapa, 4,5 á. do soldado ............ 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 :550$000 . 

Gratificação, 130$000 ••• : ~ ...••• o •• 40 5:200$000 62:400$000 

Criado, 20$000 ............. ~ ....... 40 800$000 . 9:600$000 . 

Som ma .................... . ....... ..... .. , . ......... ·. • . . . • . 237: 75<)$,000 · · 

O numero de etapas é da 14.600x4,5 ou 65.700, numero que multiplicatlo por 1.500, . 
ma:ximo fixado no Orçamento da G1,1erra, dá. a. quantia. acima. de 98:550$000. . 

Sala. das se:>sões, 16 de novembro de 1896. - Gahriel Salgado. 

Quadro demonstrativo da. despeza. a !a.zer-se com o augmento de capHães para. o 
e>ta.do-maior 

MEiX-' 

-

VENCIMENTO }lENSA.L POR. NUMERO DE VEKCIME~ V:&NCIUE:NTO 
CAPITÃO CAPITÃES SAL A!I!NUA.L 

Soldo, -ou 200$000 ................ 15 3:000$000 - 36: 000$000 

Eta.pa, ou cinco .vezes a do soldado .. 15 I I I I I I I I I ... , • +I I I I I 41:032$500 
.. 

Gi'a titl<!áção •. .•. ~ ••••••••.•.••.••• . 15 1:950$000 23:400$00:) .. 
Criado •.• ; • ~ •. · .. ...... . , ... . ...... 15. 3.00$000 3: 60.0$000 . 

. -
. . 

. . 

So1nma. .• · ...... ... · .... .... _. ........ . .. .... .. · ......... .-•••• ~ . ~r 04:052$500 

o numero de etapas é dé 5.475X5 ou 27.375, numero que multiplicado por Lsoo; · 
lliaximo fixado no Orçamento da. Guerra., dá. a quantia. acima. de 41:062$500. 
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Qnadro demonstra:civo da. despeza. a fa.Zel'-se com o a.ug-men.to de ca.pi1;1l.es pa.ra. o 
corpo de engenheiros 

. 
VEt\CD!E:"iTO l\IE:NSAL POR C.'I.Pl'l'Ã.O 

~"UMERO DE 
VE:'ICJMENTO MENSAL 

VENCll!ENTO 
C.A.PlTÃES ANNUAL 

Soldo em 200$000 . ................. 15 3:000$000 36:000$000 
Eta:pa em ciuco "Vezes à do soldadt'. 15 ~ .. ,. .................... 41:062$500 
Gra.tific3.Ção.. . . .................. 15 3:150$000 37:800$000 
Criado ............................ 15 300$000 3:600$000 

Somma. .................................................. . 118:452,$500 

A etapa e calculada. do mesmo modo para os capitães do estado-maior. 
Sa.la d!ls sessões, H} de novembro de 1896.- Gabriel Salgado, 

Quadro comparativo d.as despe~a.s a. ía.zer-se com os capitães propostos e a . qu.e 
se faz com os tenentes actuaes do es$ado-maior 

I 

OFFICt<'.ES PJ.>.OPOSTOS E A. StlPPI!.IMlll.-SE 

1 SOMMA QUE SE DES
l'EN'DE; A.. Df:SI>ENI>E&· 
SE ; DIFF'EB.ENÇA 

30 ~~~~~~e~;:O. :~. -~~~~. -~. -~s-t~~~-~~~?~. -~. ~~ .. 1~~ -~ _ ~~:~. ~~j 
40 tenente<> do esta.do-mawr .................................... .. 

222:525$000 
23i:750$000 

Difl'erença. em favor da Fazenda. .. · .......... , .......... · .... .. 15:225$000 
Sa.la das sessões, 16 de novembro de 18~.- Ga[wiel Salgado. 

N. 185-1896 

.Autor,:sa o Gol)e>-no a co•~l~o.c1a.1· com a Campa

. nhia. Estrada de Fer.,-o do Reci(e ap Limoei
~-o a cmastrucç<i() de 1lú1. ~·amal. fJl<e JJartin· 
do da. eslaçtTo de Tiw;;a e subinrlr~ o ·valle do 
Ilapacurú, lermine 1)a cidade de tNoria de 
Goy~á, passando teia. ~<Jovoaçào d~ C ltd de 
Alegria, · 

O. CongrassoNa.cional resolve: 

. Art. ·1. • Fica o. governo aut.1risado a cou
tractar com a Companhia. Estrada. de Ferro 
do Recif~ ao ·Limoeiro a oonstrucção de um 
ramal. que partindo da. estaç,ão de Tiuma e 
subindo o .Valle do I ta.paeur:i, termíne na. ci· 
da.de de Gloria de Goytã., passando pela po-
:voa.ção de Chã. de Alegl'ia. 

Art. 2. • O governo garantil'á os juros dE 
6 •; .. sobr-e o capital empregado na constru· 
cção do referido ra.mal • 

Art. 3. • Revogam-se as disposições e.n: 
contrario. 

C:unara dos Deputados, novembro de 1800 
-Mw·!ins Junior. A' Commissão de Obr~ 
Publicas. 

E' annunciada. a vota.Qã.o das materia.s in 
dicadas na. ordem do dia. 

o Sr. Serzedello Corrêa (pél. 
ordem}-Sr·. presidente, pe!)O a V. Ex. qu 
constllt9 a Camata se concede preferenci: 
para que s~?a.m votadas eni primeiro Iogar a 
emendas oíferecidas pelo . Senado ao Orç:J 
mento do Interior~ · · 

Consultada,. a Cam>~.ra concede a preferen 
cia. pedida. 
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E' annunftia.da a votação· das emendas do 
Senado ao projecto n. 124 E, de 1895. 

(Orçamento do Interior.) 
São successivamente postos a votos e ap

provadas as seguintes emendas do Senado: 
A' :rubrica 14 - Policia do Distrieto Fe-

deral : · 
Em vez . de - «um tenent(l-eoronel assis

tente do Ministerio.· mantida a mesma con
signação - diga-se <~: um tenente-coi·onel ~it 
major assist'-nte rto Ministex-io; mantida a 
mesma consignação. » 
. Restabeleçam-5e as <luas sub-consignações 
da consignação- Bl'igada Policial - Trata.~ 
mento de praças e remontes de utensilios -
reunir1as em uma só, na ta.bella da proposta 
do Governo, ma.ntidas as quantias do a.ctual 
orça.mento : · 

Tratamento de praças ........ . 
Remonte de utelisilios .•••...•. 

30:000.~000 
4:000$000 

Restabeleçam-se as sub-consignações do 
orçamento em vigor : 

Capotes, correames, etc •.•..•. 
Remonte do fogão .... , ...... . 

50:000$f>OO 
6:000$000 

A' rÚbrica 17- Guarda Nacional : 
Em vez de 50:000$, diga-se 25:000$000. 
A' rubrica 24 ~ Faculdade de Direito do 

Recife : 
. Mantenha-se o ver.OO. de 1:200$ para.. gra· 

t1ficação tlo lenta de medicina Iega.l por di
rigir laboratorio: 

Em vez de- «reduzid•~ a 3:600$ a con
signação de 8:640$ -para serventes, diga-se : 
-«reduzida a 5:400$ a. consignação de 8:64.0$ 
pa.ra. serventes.» 

A' rubrica 25 - Faculdadé de Medicina do 
Rio de Janeiro: 

Mantenba-se·a consignação de 2:400$ para. 
um prof~or de clínica odontologica. 

A' rubrica. 26 - Faculdade de Medicina da 
Bahia : 

Mantenha-se a· consignaÇão de 2:400$ para. 
professor !le clin,ica odontologica.. 

A' rubrica. 33-. Instituto Benjamin Con-
stant. · ·· 

Em vez ·de_ ~-- «re•luzidllo de 51:246$ a 
45:000$ a consignação para a.lirnet!tação di
ga-se -<~:reduzida a 35:000$• sendo supensa 
admissão de novos alumnos no exercicio.» 

A' rubriea 35 - 'Bibliothecà. Nacional ; . . 
Eleve~se de 4:800$ a consignação destinada 

à acquisiç~o e conservação de livros. 

dre, conforme a pl'oposi;>t do Governo. suppri
mindo a verba. de .20:000S pa:ra a guarda e 
conser•·açà0 do maiería.l axistente no e LU f. cio 
em oonstruccão pa1·a a .Faculdade do Recife. 

Supp1•ima-se a consignação final de 50:000$ 
para a.s obras da Matemi~a.cle da Bahia, e 
mais i O : OQO$, totaiidi>de fla consignação. 

A' rubrica. 4.2 - Eventuaes : 
Em vez de 150:000$-diga-~e: 100:000$000. · 
Ao§ !•, n. l-Supp1•ima-se. 
Ao§ 1•, n. 2 :- Accrescente-se, no pri

meiro periodo depois do palavra -aliena•1os 
~sem augmento de veucimentos, nem de 
empregos.>> 

Supprim3.--se todo o terceiro pe-riodo, que 
começa :--:«O Governo repatri:l.l'i, etc.» 

Substitua-se o ultimo período pelo se-
guinte : · 

« A receita arrecada pela administt'ação 
da Assistenci:\ de Alienados serã mensal
mente recolhida. ao TheSOUl'O NacionaL » 

Ao§ l 0 n. 4. . · 
Em vez rle 150:000$-'-diga-s-100:000$000:· 
Ao§ l 0 n. 5. 
Accrescente-se-Sem augmento da despeza. 

:LCtualmente feita.. · 
Ao § 2•-Supprima-se. _ 
Ao § 4·•-Mantenbam-se os cursos de odon

tologia annexo- is Faculdades de Medecina. 
Ao§ 5•- Supprilila-se. 
Ao§ 5"-Substitua·se pelo seguinte :-Não 

poderâ · vencm• gratificação de exercício o 
lente que não tiver ••lumnos. 

Pa.S!!arão para O$ directores de ~tabeleci
mentos de instrucçãc as attribu!ções das 
congregaçijes quA não se referirem excusi
v:J.rnente <tO ensino, ·disciplina escolar, pro
gramma.s, exames·, premies a concursos. 

Accrescentem-se : 
§ JO. Não serão providos no :presente· 

exercício os empregos administrativos que 
vagarem em quaesquE<r l'»pal·tiçMs dos Ne
gocias da Justi~::r. e Inte1'iar, excepto os de 
accesso e os de director, thesourei.ro e secre-
to.l'io. · 

Ficam supprimidas todas a.s gt•atifica.ç5es 
que não forem a.utortso.das e expressamente 
concedidas por lei. 

E' a.nnuncia.da a votação da. seguinte 
emenda do Senado : · · · 
·§·I L -F:ca o governo autorisa.do a.·tra.ns-· 

ferir para os Estados em que existirem os · .. 
es-tabelecimentos fedel'aes e ne ensino supe
rior; mediante accordo com os Estadss que os 
acceita.rem; para ma.ntel-os e regularisal-os,, 
transferindo t'l.lll.bem·os edificios e respecti"vo 
material. · 

A' rubrica 40- Obras: O Sr. Bricio Filho (pelaordént) 
Restabeleça;.se a. consignação de 100 :000$_ -'--Sr. presidente o assunipto que vamos 

para as obras da Faculdade de Direito do Re- _votar e de magna ímportancia.. 
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· Vozes-Ohl 
.. O Sn~ BRlClo FILHO- Vou fazer Üm pedi

do á Mesa e nada impede que eu o funda
ménte. E~ta. emenda que vamos votar é a 
ultima do Senado ao Orçament.., do In~rior, e 
como trata-se de uma medida importaatissi
ma. qual ~-da·pasS>Jg:em pal'9. os Estados dos 

. um banco · denominado Banco Auxiliar dos 
Servidores da Nação. 

E' lida, ap-.liada. e posta. em discul:ll!ão a .se· 
guinte 

instituiós' do en~ino superior, peçQ a v. Ex. Ao projecto n. 60 ?• de 1S9G : 
que consulte a camara si concede votação No tlm do art. 5• : accrescente-se-os pro-
nominal para esta emell'1a; (~4poiados .) fessores e demais empregatlos municipaes 
. Co~sultada, a Cama~~ nao approva. o re· do Districto Federa.l, os :pensionistas do Es
quenment<? do ;Sr. BrJcJO Filho. . . . ta do e os de qualquer associação· civil ou 

. Em.segmda e posta. a votos e re,JeLtada. por militar · · · 
55 votos contra 53 a. referida emenda do Se- ~' ""d b ·d ·

96 nado. Sala. uas sessões, 2.> e- novem ro e 18 . 
-Timotheo da Cesta. · 

E' o projecto devolvido no senado . 
.. · E' annuncia.rJ~ a.·votação do requerimento 

. do Sr. Thomaz ca.valca.nti a.o projecto n. 138, 
de 1896, n.utorisando o governo a reorganisar 

· a E$cola Naval. 1\lzendo.no respectivo rt>gula· 
mento as alterações que a fSte vão annexas 
(3': discussão). 

Procedendo-se á votação do requerimento, 
verifica-se que não ha numero! 

O Sr. President:e- Vou mandar 

Nínguem pedindo ·a. palavra, é encerrada a 
discussão do projecto . n. 60 B. ee J 896, e 

.adi~ d:> a. votaçã.o-até que a .commissão dê 
parece~ sobre·a; emenda o:tl'el'ecid:i.. · , 

Passe-se á. hora · cestinada a.o expedien~. 

O SR. 1" SECRETAR.JO_p.xocede á. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENnl 

proceder i chamada. . . Officit'ls 
Procedendo-se á chama4a verifiea-se, te- Do Sr. l' secretario do Sena.do, de hoje• 

rem-se ausentado os Srs. José Mat·iano, Me- comrounicando a. esta. Cama.ra que o Senadti• 
nezes Pra.do, Gouveia Lima, Augusto de em sessão de 21 do corrente, manteve po1' 
Freita.~. Ponce d.e Leon, Mayrink. Cupertino dous tercos de 'Votos presentes a sua ementla. 
de Siqueira, Edmundo da Fonsec:~., Ovidio ·á. rubric:J. n. 3 da. proposição desta Camara, 
Abrantes, La!llenba, Lins, Emilio. Blum e tlxa.nf1o as despeza.s r1o Ministerio da Mari· 
Pereira da COsta, nh&. Jla:ra. o exercido de 1897~ e acceitou a. 

rejeiQ[io dada. por esta. Ca.mara. do paragl'll.· 
o Sr. Pretllldente _ Responderam pbo addítivo mandado accrescentar pela. Se· 

~chamada apenas 100 Srs. deputarlos, pelo JlG-do á mesma. proposiçii.o.-A' Commissão 
que fica adiada. a. votacio das ma.terias. . de Orçamento. · ' 

.E' annunciada. .a .discussão unica. do pro- Do Sr. Derna.rdino r e Campos. de 21 do 
jecto o . . 180, ·de '1896, a:.utorisando o Poder corrente, communicando ter nessa data as
Executivo a ref01'mar no postó de a.lferes, rumido o Ci\rgo c'e .ministro da. ra.zenda. para 
c:om o soldo pm· inteiro, o tenente bonora.l'io o qu!U fl)i nomeado por d~reto de 20 do cor
do exercito e sargento-a.,iuda.nte a.ggrega.do re.nte.-Inteiro.da. 
do ba.t.alhiio acarlemico, Arcilio de Freita~. Do Sr. Joaquim Murlinbo, de igual data. 

· . · Ninguem pedindo a pa.lavra,e encerrada a communicamlo ter nessa data assumido .o 
discus~ão e adiada. e votaQão. ·cargo de ministro dos negocion da. industrin, 

E' anounciada a cliscussào . unica do pro- viação e obras publie<ll!, para o qual foi no· 
jecto ·n! 173 A, de 18~6, autorisando o go- meado por decreto de 20 do corrente.-ln-
.:verno a conceder seis mezes de li(\ença; ·com te irada.. . . 
ordenado, ao conferente <I e 1• classe da · Es, 
trada de.Ferro Central do Brazíl, Jose Anto- Do Sr. Manoel José ·Alves Barbosa. de 

,. .. nio Pinto Carneiro.. · . igual data, commnnicando ter nes~a. data. 
· Ningaem .pedindo a palavra, ~ .encerrada" a assumido o ca.rg!) de minístro · .da ma.r!nba, 
discussão e adiada a.. votaÇão. . . • para o qualfoi nomeado por- decreto de_·2o 
· · · E~ 3nnunciarl3. a. 3a ·díseussã.o .do projecto do corrente~-'lnt!lirada. . · . 

· :n . eo R de 1SQ6. redacção para 3• discus>ão . Do Min:sierio da Justiça. e Negocio$ lnte· 
c!o JH'0jec~o 'f!· _60 A,. d~te a.n!lo, cpncedendo r ieres. de igna.l rla.!n, s:nisfazen.\g a requisl

., ... ·. · 8()S runccL~narJQS publlcos Jo.."e Mareos ·Inglez ção desta Cama.ra. no officio n. 360, de 17 de 
i··r de Sou2a.·e Sa.mnel Pereira das Nel'es."auto- corrente.-A quem fez a. requisição • . (O.Sr. 

ri~ação para. fundarem. na CaJ_>itàl Fed(lral. deJ>Utado Ovidio.àbrantes.}_ , . ·· .... . 
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. J?o Min~sterio dos Negocias da Fa~cnda., de 
hr>Je, envtando a seguinte 

1\!F:>:SAGE>t 

Sr. Presidente da Camara dos Deputados
De conformidade com o art. 3í, § 1", da Con· 
stítuiçfl.o, tenho n. honra de devolvllr n. essa 
Ct~IDQ.l~, como i:;ticifi-rlora, o autographo in
cluso a.a resoluçao o.o Congre~so Nacional que 
restabelece o fa.vor de que gos=l.va a. - Com
p(!.ollia Bra::a Great Sot,ths,·n Raittcay- con
stnnte da clausula 1", § 4". do decreto n. 8.:312. 
d~ W ~e n~venlbro c.e ISS!, e dà. outras pro: 
vzdenczas, a qual neguei sanccão :pelos moti
vos indicados na ex_po::iição junta.. 

Capital Federal, 2:3 de novembro de 18!)6. 
-Manoel Yicto,·iM Pe1·ei1·a, Vice-Presi(lente 
d.a. Republica. 

A imprimir para entrar na ordem dos t.ra· 
ball.Jos. . · 

RESOLUÇÃO 

O Congresso Nacional resohe 
Art. L• Fica restabelecido o favor de que 

gosav::t. a-Bru;:il G1·eat Soutluml Raíltcay 
Compa11y, constante da clausula 1··, § .J.0 , 

GO decreto u. 8.:312, t:e I!.J de novembro (lc 
lSSl. 

Art. 2.n Esse favor abrange os mater1aes a 
fJ.Ue ~e refere a dit..1. clausula. e ten!·am sido 
íu t.rod.uzié\os da data do decreto n. ll47 A, de 
4 de no_verubro de JSSO, até a data. da pre
s<:nte le:. 

Al't. J.• Ficam igualmente i~entos de di
reito~ os mate1·iaes qtte J'orem precisos im
porütr pm~t a con$trucção da ponte interna
<:i<:nal, já decret3tl~t ~lo Congresso Nacional 
e :;anccionad.a pelo Poder E:xecutívo. 

Art. 4.• Revogam:se llS disposiçües em 
co:1trario. · 

MOTIVOS DO VETO 

Nos termo.:; de ~trt. Si.§ 1°. ('a Constit.uiçiio. 
nego soncção à. resoluçfto do :Conp:resso Na· 
ciona.l, que restabelece o favor de que gozrt,·a. 
a. Companhia Bf'a;it Grcat Soulltcm li'aU· 
tcaJf_ _cqnst;l.nt~ da clausula 1''. § 4", do de· 
créto'i:CS.312, de 19 <le novembro de 1881, e 
dó. outras providencii1s. · 

J:i. em 188:?., quand.o a Companhia insistia. 
pela matricula. da concessão conferida por 
aquella. cláusula.. IJara os e:!feitos do art. 4" 
(l_o rleci•eto n. 941 A. de 4 de novembro de 
1890, decidiu o Governo que a pretençã.o 
ca1•ecia de fundamento, por isso íjue, desde 
1888, rstavam concluidaE as obras e a.be1·ta 
ao trafego a . estrada de ferro, decorrendo 

de~se fa~to a.limiU!.ção do dil'eito da Compa
nlna., antes da promulgação do citad.o de· 
ereto. 

~ã.9 hl _motivo para. alterar-se agora. a. 
<leCJsao ass1m adaptada, tanto mais quanto 
as condiçõe;; economicas da Republíca.. a ne· 
ccssilhde C..e :1.purarem-se rigor0$amedte as 
receitas publicas, e a circumstancia de serem 
m11ito 1in•orecid.as pela 1n:riJil os materiaes 
dcstinado8 a construC()ões. não aconselham a 
concessão de f o. vores de tal n:1.tureza. 

2':.lém di<s~. o n.rt. 2• da reso!uçãl) !egis
latLva, a.mpliàndo a isenção aos materiaes 
que tenham siuo intl·oduzidos no paiz desde 
a data do rr~ ferirlo decreto n. 947 A, de 4 de 
novem)n•o de lSDD, !ln>olve uma restituição 
de quantias que foram regularmente arre· 
catlailils pelo Thesouro Federal, e cuja impor· 
to.ncia não é conhecida actualmente, nem 
p~de se~· cal_culaoa. sinão mediante investiga· 
çoeS ffilDUClOSUS. 

Certamenie, seria preferível, sob todos os 
aspectos, que a isenção a ser concedida, não 
se applicava. aos materlaes ji impott:~.dos; 
mas uniC<.1.mente aos que de futuro fossem 
recebidos pela complnbia concessionaria. 

Eo.tendo. pois. que a Pl'esente 1·esolução do 
congresso No.ctonal é contraria a.os interes:;;es 
da Nação. 

Capital Federal, Z:l de nov'embro de 1S9ô. · 
-l'Ja~oel Victol"iM Pe1;eira, Vice-Presidente 
da Republica. 

O Sr. Tin1.ctheo da Co!!lta di~ 
qne. ao começar a. presente sessão legisla· 
tiva, Ül"I'"C occusião r.a apresentn.r um rno
desto pn,jecto que era. de~tina.do a mantel', 
nos vantagens que fornm concedidtls pelo go
verno (1 0 imrno~·tal Marechal Floria:J.o Pei
xoto aquclle~ gl(•l'iosos d<:fensores do. Repu
blica. mui tos dos quaes Jicaram deformados,al· 
gu:1s sem bra.ços,outros sem pernas,e a quem, 
por motivo da relevancia desses servico~, isto 
é, de te:·fm contribuido com n pr;ciosidade 
de í'BU sangue, o mesmo goYt!rno houve por 
bem conceder as llom•as de otiiciaes honora· 
rios do Exerci to. 

<-:e~tas condições, era bem natural, e devia 
::-e SU\•por. qua na concessiio de honras, a ex
e."Tlplo da.quellas que foram dadas pelo go. 
verno da monarchia ãquelles que defende-. 
mm a Patri(l., fossem dispensados os J.laga- ' 
mentos de i:npostos, porquanto a legislação 
desse tempo assim pet·mittia, e, a e:x.emplo 
do que então se havia teito, era muito -ços~ 
sivel, e devia·se fazer.Jla Republica, essa. con
cc~í'ão sem onus. 

Pois bem; e~se projecto que teve a. honra. 
de 3.presentar e que recebeu o n. 13-e esta 
simples numero é suffi.ciente para demonse 
trar a grande antiguidade qne o mesmo oont,. . 
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- não tem logrado seguir o ca.minho que era 
ce e:Operll.r. 

Essa isenção não vae de encont1'0 á.s 
economias que pretende fazer o Thesouro, 
porquanto teye occasião de dHclara.r que, na. 
lll:l.ÍOI'Ii~ dos casos. d05 Jml.i viduos que fora.m 
ga.lar·oo;tdos com ess:J.S p8 tentes. aquelles que 
e::.:act IJnenfe' podiam pag::tr pagaram, ficando 
<l.l)eJlns um grupo muito restricto que pOl' 
exiguidade de meios, por difficutda.des :pe
cuniari<'s, não pôde ainda. a.<lquirir es!r.\S 
patentes. que consideram uma. distincç.1o do 
Marech;\1 l"loríano, distincç.ã.o para. el!es do 
mais subido valo:·. 
E~te r>rojecto foi áCommis~ão de Orçame11to, 

lá peregr·inou uma pha.se enor·me de tempo, 
até que finalmente, depois de passados longos 
mezes, foi ~uscii:ulo no meio da. mesma. com
mimo a seguinte prelimi·na.r: "si a concessão 
dessas patente,: era con»titucions.t ! ,. 

Or:l.. :;;i ~e estive~se ern uma academia de 
By:<.ancio ou n:t idade C\Ieiie>al, era bern pos
~iv ·1 que esta questão fo~se levantada com fe 
JX>íitica e com verdad.;:iro sentimento de 
verda.d.e. 

No emtanto, e>ta consulta tardia, que esta
lleleeeu como r,relimine.r a Commis!!ão de 
0:\,l!.ffiilnto, perUndo á Commlssã.o de Constl
tui~Jo, Legi!'!o.cõio e .lu~t\ca que viesse traze1• 
o ~eu pilrecer·. e resolvesEe a preliminar apre
~entadr., parece-s:t.lvo mel!lOr opinião-que 
ntio !oi mai;; do que ct•en.r um entrave ao 
prcUccro, que só significava uma reparação 
das rnah justas. 

.l\iio pr.>tlendo deixa.r r1e acceitar 3. doutrina. 
por fal~;k de outr.-o~ meios, cont~rme esta.l.>e· 
ler.eu a commiss:io fie Orçamento, espero11 
que a Comm:s,;ão de Legislaç.iio e Justiça. 
exarasse o seu pure,-er, p;tro. que o referido 
pro~r,cto pu-1~ ao m~nns, no fim da se~são, 
s •'r cou~iderurlo pela Camara dos cidadãos 
Deputados da. Rer1ublica. e plldesse mel'ecer, 
ao menr,s, a primeira dis~u;;são. 

E a l"(l.ZiiO e simples - e que o Minister io 
d.."\ Guert•a tem adiado o pa,.n-amenio destas 
hx:l.S. tem prorogado.os prazos,- e entretanto 
a camara. dos Deputados oão se tem 
prCtnun·~ia.do a respe1to da. questão, e tezn 
deixado de pé uma proposição que o ora

dorte>e occasíito oe emittir. quando se rc· 
frrin a este proj ecto, mo.iesto embora, atten-

. dep.do a urna ca.u:>'~ da. maior ju~tiça,seru que 
·por i~i>O coubesse-lhe a felicidade de trilhar 
caminbo ta.cil e de remover tropeços. 

Penatisa-o extraordinal'iamente ter de cha
mar a. a.ttençiio da Can:ara. para um as
sumpto em que, por ma.is que se (tUeira.. não 
se fiÓde. encontrar sinão um . ohjectivo de 
maior justiça e a. ~ic,'llificação dos sentimentos 
de ><Jl'dJ.de a mais absoluta - na coocesmo 

·de ía.votoes que não podem ser regateados 
pela Ca.ma.ra. dos Deputados do Bra.zi.l, pelo 

corpo Legislativo Brazileiro ~ porquanto 
a.ffirma que ociosa. é a consulta o.e que essa. 
materia possa ser objecto, e tanto é ello 
ociosa. que bastarã simplesmente recordar 
que todos os actos do 1-Iarechal Ftori.ll.no 
Peixoto ibram a.pprovados pelo Poder Legis-
lativo da Republica, e nesta approvação estã. 
perfeitamente compreheudida. a concessão 
dessas patentes. Conseguintemente, e absurdo 
o querer se considel'3J.' inconstitucional 
o que de facto. já foi appt•ovado, porque a 
a.ppr ova.ção da Gamara. aos actos de política 
seguida pelo Marechal em todos os seus de• 
talhes, refere-se exactamente âquillo que 
como isto pudesse ter uma. interpreta.ção 
qualquer, a vontade de cada. um dos pensa· 
dores. · 

Pois aquelles que se dizem republicanos, 
capazes de a todo o momento defender a. Re· 
publica, como pretendem a.inda. uma. vez dif~ 
ftcultar a con~são da.quillo que é justo e 
que é apenas uma reparação simples e mo
rtesta aos homens que só tiveram a occasião . 
de pa. tentear o seu patriotismo na. defesa. da 
Republica:, até mesmo a. custa do seu proprio 
sangue1 

Cone:luindo, vem requerer á Camara. que · 
facs.. á vista do gx-ande tempo que tem de
corrido, com que este projecto seja. incluído 
na. ordem do dioL, independente do parecer da. 
Commissão de Legislação e Just iça., e isso a. 
exemplo não só dos precedentes que em 
mui tos ca..."'S tem esta.belecido a. Camara, como · 
ainda porque pela. simples e:x:posiç.ão que o 
orador vem de faze''· fieou demonstrado que 
esta consulta, si não tem por fim entmv-ar 
:1. marcha natural do projecto a._ qu_e se 
relere, nada · poderia. tlw.er de novo, por
quanto, repete, os actos •Jo Ma.recha.l foram 
tvd.os, sem excepçã.o, a.pprova.d.os. 

assim, apresenta. á consideração da Mesa 
um requerimento neste sentido. 

Vem á M~. é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, o seguinte 

REQUERDfENTO 

Requeiro que seja. dispensado de parecer o 
Pl'Ojecto n. 13, deste anno, que concede a dis· 
pensa do pagamento de imposto ã.s patentes 
de officiaes honorarios do Exercito. · 

S:J.la dll.S sessões, 23 de novembro de 1896 • 
- Timotl<co da.. Costa . 

Vem á Mesa as seguintes 

DECLA.RAÇÕES 

Declaro que votei contra a suppressão da. 
verba. destinada. .ás obras da. Maternidade da. 
Bahia.. 

Sala. das Sessões, 23 de novembro de 1896. 
Pat<la G~imarães • 
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Declaro ter votado contra a emenda. á. ru
brica u. :33 -Instituto Benjamin Constant. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1806. 
- Jose Bevilaquu.. · 

_ Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 48B-189.6 

RedacçcTo para 3" d iscussão ào projecto 
n. 48 A, do coJ-r-ente anno, que '"''torisa o 
Govenw a abrir o credito especial- de 
25:326$ para pagamento dos vencimentos 
do marechal Jose de At<neida: Barreto, re
vertido á effecti~idade do sen;;ço do exercito 
em Vil"tt~de do decreto de 31 de ou.tub,·o 
de 1895. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.• E' o Governo autorisado a abrir 

o credito especial de 25: 326$ para pagamento 
dos vencimentos do ma.rech<tl José de Almeida 
Barreto, revertido ã. effectividade do serviço 
do exercito, em vil•tude do decreto de 31 de 
outubro de 1895, que revogou o de 7 de a.bril 
de 1892. 

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

Sah\ d3s commissões, 23 de novembro de 
1896.- :roao Lopes, presidente.- Francisco 
lllayrink, relator.- Augusto llfo:ntencgro.
Augv.sto Severo.-Se1·::edâlo Con·êa. 

N. 105 F-1S96 

Emenda do Senado ao JWOjecto n. 105 ]), deste 
an11o, que fi:ra a dcspe~a do 11Iirliste,·io da 
11farinha pa,·a o e:x;ercicio de :1897, a q~~:a~ 
foi app!'O'I:ada por dous terços de 'õOtos 

A Com missão de Orcamento mantem ares· 
peito da emenda que o Senado sustentou por 
dous terços a.o orçamento da. Marinha-ru
brica 3- o seu primeiro parecer, j>edindo, 
portanto, ã. Ca.mara. dos Srs. Deputados a. sua. 
rejeição por dous terçoo de votos. 

Sala. das commissões, 23 de novembro de 
1896.- Joa() Lopes, presidente.-Augmto Se
'11ero, relator .-Augusto. J,fontenegl·o.-Law·o 
lllul~er.- M ayrink. -Belisa:rio de Sou;:; a.
Ser::edello Corrêa. 

Emenda do Senado ao projeuto n. 105 D, de 
1896, sustentada por dous trn·ços de -colos 

8:760$, que percebe o ajudante general do 
exercíto (art~ 85 da constituição). 

Senado Federal, 30 de outubro de 1896.
ilfanoel de Queil·o~ Mauoso Ribeiro, presiden
te.-Joa:Jeim d'O. Catunda, 1" 8ecretarío.
.1lbe~·to Jose Gonçales, 2• ~ecretario. - Joa
qHim Jose Paes da Si-.;a Sarmento, 3° secreta· 
rio.-Jose' Bernat·do de Medeiros, 4• secre· 
tario. 

Projecto da Cama~·a dos Deputados n. 1.05 ]), 
de 1896. que fixa, a despeza do ll'Iinisterio 
do lJ:lal·inlux. pa1·a o exercicio de 1897. 

3. Quartel General da Mari· 
nha-Como na proposta .... 69:695$000 

Camara. dos Deputados, em 29 de setembro 
de 1896.-AI·thur Cesar Rios, presidente.~ 
Candido de Oli-.;âm Lins de Vasconcellos, 1• 
seeretario.-.Toao Coelho G. Lisnoa, 2• secre~ 
tario. 

N. 18";?. - 1896 

Appro~a o accordo fi:rmado em 19 de no-
1Jemlwo deste amto com o ministro de Sua 
Magestade o Rei de ltalia sob,·e as ,·ecla.ma
ções e autorisa o Governo a abrir o~ c1·e
ditos necessarios para a e:r:ecuçav do pacto 
alludido. 

A' Commissão de Diplomacia e Tratados foi 
presente o Accot'I10 ftrmado em 19 do cor
rente, entre o nosso governo e o ministro de 
Sua .Magestade o rei de Italia, sobre a.s recla.· 
mações italianas. 

Achando o dito accordo em condições de 
ser npprovado, a commissão formula. para 
es:;e e1feito o seguinte 

Projecto de Zei 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . 1.° Fic:L approva<lo o accordo firmado 

em 19 de novembro de 1896 com o Ministro 
de sua. Magestade, o Rei da Ita.lia sobre as re
clamacões italianas. 

Art. 2. 0 Para execução do pacto alludido 
e o governo autorisado a abr1r os credit?s _ 
nccessarios. · 

Art. 3.• Revogam-se a.s disposições em con
trario. 

A' rubrica. n. 3-Quartel General de Ma.ri- Ssla das commissões, 23 de novembro de 
nha.- Reduza-se a grati:ficação de 11 ;148$ 1896.-Lamenl!a.Lins, relator.-Urõano.Mar
para o chefe do estado-maior general a condes.- Luiz de Andrade. 
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MENSAGE)t I tuirl:l. a.o 1'~tesouro da Republiea. e o recla-
- mante cnu~ervará o direi!CJ de recorrer aos 

Srs. 1-tembros o o Congresso Nacional -Por competentes tribunaes hrazileiros, bem eu
um accôr~o .. tirro::uJo _hoje eo~n o Miní~~ro C.e I tei;d1do, sem qualquer ulterioL· interve11çã.o 
Sua Magestade. ore1 da ltiLllà e constaate d::. j do governo italiano. 
cópia inclusa.; fica, segundo -penso, ~atist:.\· 5." O go \'erno de Sua. :MagE:sta.de o Rei de 
c~orianrente resolvida a questiio das re~la:u"~ Jt::.i!a já deu à sull. approvação ao presente 
çoes It."!.l HlDM. Submettendo es~e aC(!ordo a aceordo e o governo cta Republica. o submet
vo~sa decisão. muito estimarei que o meu terá ã. do Congresso N;J.cional na sua actu:ll 
jui:z:o se conforme coo o vosso. · se~ão. 

Capital Feder al , 19 de novem)Jro d<! 189G . Feito e assignatlo em dous exemplares, 
·- Nanoel Victo,·ifw l'ercii'(t, viee-pre~t<!ente cada. um uellcs escripto ms linguas portu
da. Republica.. gueza e it.'l.lia.ua. na citlade do Rio de Ja· 

ACCORDO 
neiro, a<' S dezenove dias de nov~mbro de mil 
oitocent<1s e_no-vcnta c sei:<. (L. S.)- A&>ig.~ 
Dio-nysio E. de Cam·o CeYqulrim - (L. S.) 
assig.: R. De ;Vartí>~o. - Conforme.- O di
rector ger-a), J. T. do AmQrat. 

Os go>ernos do Erazil e cl:t It.1lia, reconhe
cendo a difficuldade de se entenderem sob!-e 
o merito l!e a·lgumas das reclamações ita
lianas que, parecendo a 11ma da~ pa.rtes in· O St~. Pr~side:ute-~ão havendo 
justas e a outta justas. ioram ol:ljec:o de r.nda mais a trat:~.r, él.csigno para am:J.llhã a. 
discussão, convém em que s::-j<\m liquidada.~ seguinte ordem do dia: 
mediante um só acto, r,uo não irnporta.t-ã. Vota(:.ão das seguintes ma.terias: 
abandono, por par te del!es. dos principias Do requerimento do Sr. Thomaz eava.l-
que têm sn~teotado: e. p.~l'a e~sc tim, o Mi- c:mti eo pr:•jecto n. 138, de ISOO. autorisando 

· · nistrD de Esta/o dns Relr.c:õcs Exteriores do. 0 Governo a reorg<tn•sar a. ·Escol::.- Na.val, fa
Repnblie3 dos E;o1arlo~ Uni aos do Btazil e o zencl.o no respecti YO regulamento as alte
en·dado extl"a.Ol'11inario e min\stro plenipo- ra~'õe~ que a este vão o.nnexas (-d-' di:>· 
t~n~iario ~~_e Suo. :Mage~~Hle o Rel de Ir:alia., cusiio): 
ab:11Xo asstgnados, denol~mcn.te ,s.ur.or1s:tdo D;) pt;ojedo n. 288 A, i'.e JS95, dete1•mi-

. pelos s~us governos, teem. csu_pu,adu o se- nando que tlquem a.ddidos ao ma.:,:isterio do 
gumte · I C>1l1egio Milit..1.r, com os vencimentos que 

l. • O Minist1·o de Estntlo elas [{elar,-iics perc<-biam, os profe~s.ores ca.tbedrnlicos no
Exteriores da Republica r.ns Estad05 Un1dos meados ou elevados a cs,a. clltegorill. por 
do Br:uH -p<ll(ar:i. logo que o -pre~on tc n.c•·ur•~ '~ <l!!acms de 30 de setembro de 1804, com voto 
fôr approvado pelo Congresso Nacional. 11.0 em >epur<t-!o (1" discoseão); 
repres<:nt.1.nte do rt>nl o'<•verno da Ita.lia, a Do pt'Oje-cto n. 165 A. ue 1896, a.utori· 

- S'Jmma de quatro mil '!Ontcs de réis, moeda su:do o Guvcrno n abrir os necel!sarío'; cre-
corrente. ditos pn.m occ<Jrrcr ao pa.:,:a.mento d~s des· 

2." Coro o pnq:~.mcnto r1cosn. somma ticnt•ó. peY.as Jeitas na. Ca.~'ita.l federa.! com os 
o governo hra:~,il .~iro Hvre ole toda ínterv~n" runer:;.es tlo maest1·o Carlos Gomes (I• dis· 
ç5o do go'l'erno it..clinno pelas rc'clamacues cussil.(',): 

. . _. a.pl'eoentadas ate a data do prt?sente accür,lo. Dn project.) · n. i4,. de 189&,. autol'isando 
pela régia legaç:ão lla Italiano Brazil ao Ml· o Go\·er-no u. conceder ao ·cidarlão Alberte> 

. nist~rio Federal dns Relaciie.> Exteriores. ü.s Cysneiro. p2lo praze> de 2-'5 anMs, permi:isào 
quaes até agora. ::e não neu ou a re;;peito para estabelecer no porto do ruo de Janeiro 
das quaes ~e não estipulou ontra soluçã<l; de .de;:-ositos íluctuantes de carvão ele ~dra, ;ob 
modo .Que, J,">Or nenhuma. causa. ou razão, po. as condições que ~ts.beleee (1' discussão); . 

·derão e~sus reclnmações ec!• de novv :-~-_p resan- Do pt•ojecto 11 . l4Z, de 1896, n.utorisando o 
ta~~s ou ~us~entadas. Governo a. r eorga.11isar dive1•sos · estabeleci-

' . . :3." O gover110 it~tlin.no. ficando unic~ e mentos militares •!e ensino com o voto em 
exclusivo juiz r! a valida<!~ ~as recla.mlLÇoo~. sep~lrado Jo Sr. Tllo;uaz Cavalcanti (2° uis-
terã. plena. ~ illim.itadJ. t'culda.de de distri- cus..<iio); · 
buir a dita somma !}01' :;u:\ pt·opri:l. conta e a Do parecer n. 62, de 18!:16, opino.ndo que ao 
seu agr:l.t.lo; sem que o go.;erno brazileit•o 1 Poder Executivo incumbe MUizar do direito 
entre no exame do modo •1a distribuição nem qne as:::iste ao b~ch;:~rd Henrique · Martins, 
das reclnmac;:ões que forem ou não :l.dmit- sulHecretario da. r'aculclade de Direito do 

~·.,. tidas 3. inrlemnisaç:io. Re~iie. que -pede o y!aga.mento da. g1·atificação 
' 4 . .. Si algum !"eda.mtuüe . reeuF.al' a. .in- que deixou de rr-COb(lr, c ~e>licitar o neces
ç.emniw,.ão que lhe for attribuida. pelo go- sa.rio credito, si íor ca.sn disso (discussão 
-verno it.aliauo, a som~!). recueada sera l'esti- unica.); 
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Do projecto n. 152 A, de 1896, concedendo Do projecto n. 169 A, de 1896, autoris:mdo -
seis mezes de licença, com ord~nado, ao o Governo a abrir os creditos necessarlos para.· ... · 
Dr. Fe1·nano Luiz Osorio, ministro do Su- dar execução â. lei que organiseu o Tribunal 
premo Tribunal Federal (discussão unica); rle Co!' tas (3> discussão) ; · 

Do pl'Cijeeto n. 16<1, de 1896, autcrisantlo r• Do projecto .n. ll8, de 1895, autorisando o 
Governo il. conceder um anuo de licença,, sem Governo o. abrir o cl'edito necessario para pa., · 
vencimentos, a Felippe de Va:sconcallo$ gamento dos bonorarios do cabo de· volunta- ·. 
Duarte, 4• eacriptura.rio da Alrandeg-ol <lo Ma- Tios da pntl.•ia Manoelll1arinho da l;locha, desde _ 
ranhão, para. tratar· de seus interesses p(l.i' ti- 1873 a 1894, re1e"l'~da. a prescript:[O em que 
cu lares (discussão uuica); incorreu (3" tliscussii.o); . 

Do projec~o n. ~4, de 1895. autorisando o _Do Pl'e>jecto n - 180. de 1896, autorisando o . 
Governo a. mandar pagar pela. verba-E:rer- Poder E:xecuti>o a reformar no posto de al- · 
cicios findos- ao 3·• escripturario (b Repa.r- feres. com o soldo por iúteh·o o tenente bano
tição Geral dos Correios, José Francisco Ro- .ra r io do ·ext>rcito e sargento-ajudante aggre
drigues; os v encimentos que deixou de per- ogado do ba.t.o.lbào Ac;o.demico, Arcilio de Frei 
-teber de 29 de agosto (!e 1894 :~: 28 de junho tas ( I" discmsão ) ; · · ·-· 
no 1895 (2' discussão); Do p;oojecto n. 173 A, de 1896, autcrisando 
. Do prC\jecto n. 151, de 189B, au torisando 0 o Governo a conceder seis mt'2es de l icença; 
Governo .a. abrir ao Miilisterio da Fa~"nda 0 com ol'denatlo, ao conferente de 1"· classe d;\ . 

= Estr(l.da de Fel'ro Central do Brazil. Josê An· ·: · 
credito· de 132:8~~. supplementar á r n- tonio Pinto carneiro (d iscussão u nica): 
· b-rica n. 33 do art. 7• da lei n- 360, de 30 de Do projccto n . 168, ·~e 1&?6. autorisa.ndo o 
dezembro · de 1895. destinado ao pagamento Governo a. conceder ao Dr . rma.rio Soares de . · 
do n ickei e cobre importados no corrente Gouvei~ .. lente de clínica. oph t.almologica tla · .. 
anno. pal'a. cunhagem da.s respectivas moe- Faculdade do Medicina do Rio de Janeiro, 'l•m-· 
das (2' discussão); anno de licença, sem v encimentos, para tra~ 

Do prt'Jjecto n. 174, de 189R, autorisando o ta r de sua saude onde 'lhe convier di5cussão . 
Poder Ex,ecutivo a abrir um credi to especial unica( ; . . · ... 
de 583:512.~396 para pagamento do que. por Discms5o unira do lJl'Ojecto n . 105 F. de · 
$en~enç:~ do Poder Judicia.río, é :1 l~o.zenr'a 1~96,emendas do Senad.o:ta projecto n. 105 E, 
Nacional devedora i Companhia Bro.zilch·u.-d(' dt>ste nnno. fixando a r.li'.speza do Ministerio 
Phospbato de C:l.l (l" discussão); Marinha. pa.•;a, o exercício de 1897; 

• Do projccto n . 05 D, de 1896. sobre o.semen- Discus~ao unica do projocto n . 181, de 
1l.as da. Cumnra. dos Depu tados ao pro.jecto do 1896. emt>nda.s rlo Scn:ldo ao p:rojecto n . 181, 
Sen:~.:lo n. ~ 1 5. de 1895, que dispüe sobre a. de 1895 en. 48. de 1894, que delinee garante . 
lo~:nção do serviço ~ricol:l., ás quaes "Senado os d ireitos au toraes. · 
nilo deu o seu n.sseotimento {discussão u n ic-.J); 

Do prc>jecto 11 • !39, do 1800, autori~a.ndo 0 · Levar. ta-se o. ~e~sii.o ó.s . 2 Mras e 50 mi-
GoYerno n. nbrir no Ministerio da Marinha o r. uto~ • 
credito cxtraordinnrio do 120:000$, par:\ 
restituir o im ~osl o ~e 2 °/c descontado dos 
vencimentos de olficiaes da Armatla., elasses 
annexas e outros que pet'ceberam vantngens 

'de camp~ nha. no pel'ÍOdo de 6 de SCltembro de 154• SES~ÁO E~I 24 DE NOVEMBRO DE 1896 
t 893 a 31 r!e outubro de 1895 (2" discu,são): 

Do pTojecto n . 12 A, de IS96. concedendo P1·esidencia dos S1·s . A1·tl!w· Rios (prcsideiue) ' . 
::to5 alumnos do cur~o .supe:rior das faeul d:\· e Chagas Loba to (I• t: il'e presider~t/J · 
c!es de direito, matriculados antes dn. l l'i 
n. 31'4. de 30 de outubro de 1895, o goso das · ;,o meio-dia e .:o minutos prccede-~e· ·,a.:: 
regalias da.legi~laçii.o n .. :terior, tanto em rc· ·chamoda á qu!ll respondem os Srs . Artbur ,. 
1aÇ:ão as epocas para. as inscripções e exames Rio~, Lins de Vascom•ellos. Coelho Lisboa., . 
como em relaçã.o aos e:xames e á. fr·equencia., Ta,·are~ de Lyra.. Gabrie.l Salgado, Matt'l. Ba.;:_: 
com. pa.recer cont rario da Commissão àe In-. cellar. l'iricio Filho. Viveiros. Luiz Oomio"- . 
-strucção e Saude Publica. (2" discmsão) ; gues, Cllristino· Ct:uz; Ani&io de Abreu, Fre.:.; : 

Do projecto n. 8S D, de 1 8~6. emen.i:~. do derico Borges, ll~.efonso -Lima, João Lopes, -
Senado ao pre>jccto n . 8S B, deste a.nno •. qi.te Helvecio Monte, Trind::de, Jo~é Mnriano,· 
approva. o tratado de amizaie. cbmmerci0 e Barbosa Lima., Medeiros e Albuquerque: 

· .. navegaçã.o entre a Republica . dos E~tados Carlos Jorge, · Rocha cavalc:1nti, Mene2es' 
· Unidos do Brazll e o Imperio do Ja.pii.o,a quãl Prado, Santos Pereira. ·Milton , Francisco . 

foi mantida. por dous terços de votos na 1ôrma Sodré, Manoel C3ctano, Paula. Guimnrii.~, 
do art. 39, § 1° da. Constituição (discussão Rodrigues Lima. Tolentino dos Santos, Mar- : 
unica) ; · colino J,foura, Paranhos Monteoegro, Tor-



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2010512015 16:37- Página 2 ae 12 

;:: '396 .Unu.~s DA. aA.n:a~ ·.·:. _... ______________ ......,.;;.._.--..;.....--

: . . _.q~atoMoreira., Antonio de Siqueira, Oscar a sua. vida e mais 10 annos depois . da sua. 
~ :- ,Godoy, Fonseca. Portella, Euzebio de Queiroz, mor tt-: é o que ainda hoje estiL em vigor. A 
; ··::-Silva Castr o, A?;o:>tinho Vida!, Ernesto Bra· nova. lei dispõe que cada obra gosará. de 
;· '· Zilio, Barros Franco Junior, Pol·cinncula, privilegio por 60 annos, quer _elles acabem 
· ... Urbano Mareond~!S, Paulino de Souza 'Junior, ainda. em vida do autor, quer a ex.cec)j.o de 
,: .. Campolina;lzillia. Duarte, Ca.l'ralho :Mourão, qualquer morlo. 
'·· :_· Vaz de Mel!~, Chagas· Loba to. Jono Penido, Dito isto, pa.i'a. a.vivar a memoria dos seus 
·· Gonçalves Ramos, Luiz Detsi , Fortes Jun· collegas a. cerca de um projecto que da Ca.~ . 

queira, Francisoo Veiga, Cupertino de Si- mara sa.hiu em · 1894, ·_passa á. a.nalyse das 
·-queira, Matta Machado, .Pa.raiso Cavalcanti, emendas do Senado. 

! · COsta Ma:cb.ado, Domingues de Castro, Gus- Acceita. a. primeira., porque é liberal: sup- · 
.. _· .. ~.' .... ' .tavo Godoy, Moreira da Silva, Edrnunilo da prime a. necessidade de declaração. expressa 

Fonseca.. P&ulino Carlos. Cezario Motta. Fran- do autor. Quanto a. emenda seguro te, que 
~? . cisco·. Glicerio, Furtado. Ovidio Abrantes, amplia. aos estrangeiros, desde que lá se nos 
." · · Urbano de Gouveia., Xavier do Valle, Luiz conceda. reciprocida.de, os direitps a.utora.es, 
:=: Adolpho, Almeida Torres, Paula · Ra.mós, pede á Ca.ma.ra que a. r~jeite. Longamente o 
~:: · Francisco Tolentino, Emílio Blum, Fonseca orador mostra que a reciprocidade e tt.m· 
f.: . Guimarães, Pereira da Costa e Vespasiano de logro para. o· Brazil. As Jels normaes devem 
.. ~: .. Albuquerque. . abster-se de tratar do assu.mpto. Que elle 
;·: Abre-se a ses~ão. fique, como um. grande· favor que· é, para. ser · 
;,-_ dado ou nega.doás nações que.nos merecerem 
~, . · ·E: lida e sem debate approvada a. acta da esse obsequio, em tratados internacionaes . 
::J< sessão antecedente.· Pa.ssaDdo a. outras emendas, sempre de 
~-.:.· accordocomoparecer da commissã.o, o orador 
;.:: - ORDEM DO DIA cbega. ás que modificam o art. 31. . . 

. }:_~_:_. ·~.'. . . . . . Acredita. que o Senado não ap~~hendeu 
·· bem o ilítuito tlessas disposições, . ..,... vez por 

~-;:, · O Sr. Presidente- Não havendo obscuramente redigidas· o que se quiz foi, . 
~: :.-. numero legal para se proceder ás votações mesmo para as obl:a$ que nõ.o go1.em de di
~-<:~· :indicadas na. ordem do dia, pasea-se á materia reitos a11toraes no Brazil, impedir que se 
v em discussão. fabriquem contra.facções no estrangeiro, desr_ · E' annuncia.ila a discussão unica do pro· pacba.ndo-as depois para. à.q'!-i. Da mesma 
··· jecto n. 105 F, de 1898, emendas do Seuado, sorte visou-se prollUJir que, qua.udo um es
~::~ ao projecto n. 105 E, r1este anno. fixando a criptor traduz a obra. de outl'OS sem ~icença.' . 
~;,:., despeza do Ministerio da Marinha para. o uelle. pol' não go1.a.r de •hreitos no Braz1l, faça. 
:•.:·. exercício de 1897. nella alterações ou c6rtes de qualquer na." 

~: .. : · Ninguem pedindo a palavra., e encerrada a tu~:;; só com liconca do autor podem ser 
~7/ discussã.o e adia.da a vota<;ii.o . feitas. Om. si é assim, vê-se bem que não se 
~~.. . E' annunciad~ a · discussão uoiCa. do pro, deve exigir de taes .obras a formalidade de 
~:-· .... jeeto n. 181. de 1896. emenda. do Senado ao registro, corno quer a emenda do Senado.. 
ti• . projecto n. lSl. de 1896, e n. 48, de Pt•ecisa.mente, a medida. e pa.ra. a.s obras que 
~-~.f... ·189-t, que detllle e garante os direitos auto- não cozam. de direitos autot'O.es . 
,.,. . raes. . Pas,;ados outros pontos, o autor che,aa á.. 
~~:,. • questão do processo~ · . . . 
;.t,:~:· _ O Sr. President.e-Tem a pa.la.vra Faz vel." que não se podem manter as pena.· 
r,,, ·. o Sr. Medeiros e Albuquerque. lidades do Codigo. · · . · . ' 
t:.:· · .. ~ Elias são· ridiculas ; ellas. destróem · toda e 
~:;~:. -~',. o Sr. MedeJroM e Albuquer · qualquer tentativa. seria d,e regularisal'-se o 
f.?·;· que vem defender o pa.reoer da Comrnis- assumpto. Os dil•eitos de autoi.' ~ara a. repre~ 
!~:' ::;: são de Instl•acção Publica. acerca do pr~iecto senta.Ção de uma oper~t sobem nao .raro a de~ . 
. k··: de direitos autoraes;que voltou emend~oAo zena.s de contos. · 
í.":; .. ·Senado. Co~~rda. em absoluto com a. lllus' t>oís bem; si .um emprezario tiver entr~ riós 
('i , t fa.da.· comm1ssao. . representado urna, opera. sem licença. do. ~utor . 
!-;.'. . . Começa. explicando o mecanismo- si assim terá. de pagar-lhe . ~00$000. Com· pena.ltda.de 
~>:': ' se :Pó<le dizer-da. nova lei . Ella é uma serie tal. de que vale a. lei 1 · _ . 
~:: . de corollarios logicos de um principio dedu- · As emend3S do Senado . a_ttenderao a um 
~( __ ·. zido com inteiro vigor. Não se trata de prà- ponto importa.nte :a. questao _do pr~s~o··: 
~ .. -·::-'priidade litte1·aria. . l Como sa.hira. da. Camara, a lei pa!ecu1. d1s-,. 
Rc- :. · Tra.ta-se de um pri'llilegio, . inteiramente por sobre a..pa.rce process~al. _Invadia a. .co;n~ 
~-"'' · assimil.a.vel aos .privilegi08 industria.es. Da.o~ petencia. csta.dua.l, que é 1nte1ra na ma.ter1a.. 
:'.t-i~· tes; ca.dli a.utor gozáva. de garanti& IJOT toaa Por isso, é justa a. emenda. do Senado que ac-
~· . . . . ·- ; .. . 
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cresceo ta. no art. 23,depois da paJa.vra. contt·a· Gonçalves Maia~ Araujo Gôes, Octa.viano Lou:.. 
feila a restricção: «No IJistricto Federal. '1> r~iro, Flavio de Araujo, Cleto Nunes, Gal- _ 
Tambem,_por isso, exacta.mente, não sejus- dmo Loreto, Ferraz Juniol', Alfredo Ellis, 
titica a dos a.r:ts. 26 e 27,28 e 29 . . l_?ica claro Domingos de Moraes, Bueno de Andrada, 
que esse sera o processo só no Districto Fe;· Padua. Salles, Vieira de Moraes, Brazilio da -
deral,-sendo apenas de lastimar, que o Regi- Luz~ Martins Costa, Rivadavia Corrêa. e Pe- · 
menta não permitta alterar a ordeni dos ar- dro MoacY!. - · 

- tigos para tornar a dis_posição das materias 
mais logica. · . 

Nestes termos, o orador insiste para. que 
a Camara acceite em absoluto todo o parecer 
da commissão acerca. das emendas do Senado. 
(Muito ben~; m~tito bem). · 

Ningnem mais Pedindo a palavra é encer
ra.da a discussão da emenda do Senado ao 
art~ 1° e successivameilte a. das demais emen
das do Senado ao projecto n. 181 , de 1896, 
cuja. vctação íica. adiada. 
. Comparecem ínais ós Sril. Enéa.s Martins, 

Augusto Moutenegro, Theotonio . de Brito, 
Carlos de· Novaes, Holla.nda. de Lima, Augusto 
Severo, Pereira de Lyra, Ga.Spar Drummond, 
Coelho.Cintra, Gouveia. Lima, Tosta, Vergne 
de Abreu; França Carvalho, Timotheo da. 
Costa, Belisariode.Souza, Julio Santos, Ponce 

· deLeon, Ma.yrink, Monteiro de Barros. Octa
. via.no de Brito, La.mounier. Godofredo, . Rodol
pho Abreu, Arthur Torres, Casemi.ro da Ro
cha, .Almeida Nogueira, Costa Junior, Lame· 
nha Lins e Cassiano do Nascimento. _ 

O Sr. President.e- Estão termi· .· 
nadas a.s discussões das mate:rias dadas para. • 
ordem do dia, e só estando presentes 103 Srs~ · 
deputados, vou suspender a sessão por uni : 
quarto de hora a espera de numero le~l 
para proceder á votação · das materias-~n
cerra.d3.S. 

Peç~ aos nobres deputa.Oos que se conservem 
no recmto. . -

Suspende-se a. sessão a ·I hora e 20 mi-· . 
nu~s. · · · . . 

A l hora e 45 minutos reabre-se a sessão. · 
. Comparecem mais os Srs. Clementíno do 

Monte; Neiva.; José Ignacio, Serzedello Cor; 
r~ia, Alcindo Guanabara, Valladares, Carac: 
c1olo e .Ma.rçal Escobar. · . 

E' annunciada a votação daJJ materias. · 
E' posto a votos e a.pprovado o SSoaui.Ílte · 

REQUERIMENTO 

Requeiro que seja dispensado do parecer o ·· 
project n. 13, deste a.nno, que concede a dis· 
pensa de pagamento do imposto· das patentes . 
dos ot!lciaes honorarios do exercito. 

Sala. das sessões, 23 de novembro de 1896.
Tirnotheo dá Costa. 

~· annunciada. a. votação das materias in-
di~as na. ordem do dia. . 

· Deixam de comparecer, com causa pa.rtici
pa.da,.os Srs. Alencar Guimarães, Sá Peixoto, 
Costa Rodrigues, Gustavo Verris, Eduardo de 
Berredo, Pires Ferreira, Torres Portugal, 
Pedro-Boraes, Thomaz cavalcanti, Francisco 
Benevolo, José Bevilaqna, Francisco Gurgel, 
Pedro Velho, CUnha · Lima, . Silva _Mariz, 
Cha.teaubriand, Arthur Orlando, Luiz de Ao· 
drade, Arminio Ta vares, Marcionilo Lins, 
Cornelio da Fonseca, Herculano Bandeira., 
Ferna.ndes Lima. Olympio de Campos, Gemi
ni~no Brazil, Zama, . Augusto de Freitas, 

·Aristides de Queiroz, Eduardo Ramos; Leo· O Sr. Medeiros e A.lbuqueir-· 
vegildo Filgneira.S, Sebastião Landulpho, que (pela ordem) requer preferencia. na -vo, •' 
Athayde Junior, Ameríco de :Mattos, Erico tação para os projectos us. 105 F, de 1895 · e · 
CoelhO, Nilo Peça.nha, Almeida Gomes, _La.n,.. 181, de 1896, cuja discussão unica ficou en~ ·. 
dulpho de Magalllães. João Luiz. Alvaro Bo· cerrada na sessão de hoje. · · 
telho, Leonel -Filho, Ribeiro de Almeida. Fer- r.onsultada, a Camara. concede a preferen= .. 
reira. Pires, Theotonio de Magalhães; Pinto ·cia. pedida. · . · 

. da Fonsecà, Manoel · Fulgencio, Simão da 
Cunh<\, ·Olega.rio Maciel, Lindolpho_ C&:eta.no, . O Sr •. Pr_ esfden_ te-Vae·s~proced·. ·er-··-

. Ca:rlos .das Ch~ua.s, Lamartine; Fra.nc1sco de 
. ·Barr·""', LulZ· Flaquer,· Oliveira · a ..... ~ .. Adol- á votaçã,o da emenda do Senado ao projecto: .. "" • ...., n : 105 F . · ·.· ·: 

pho Gordo. Alberto Salles,· Cincina.to Braga., D_ evo declarar á. Camara que e""~ emenda . 
Hermenegildo de Moraes, Alves de Castro, ~ 
Lauro Müller, Angelo Pinheiro, Appa.ricio será. sustentada se· obtiver dous terços dos·
Mariense~ Victorino .Monteiro. Aureliano Bar- votos presentes e que o pa-recer da. com missão ,: 
bosa. Pinto da. Rocha. e Fr:lnci!lC(I AIPnca...-:tro. é _cnntrarin á merlida. contida. na ~menda : · · 
E -sPm· eausà o~ _ sr~ . Lim:•. l' lll'tll·y. t\"!!U~'Il'a O pl'oJeclod.a. O.mara di~ o ~egumtt- · : 
Paranaguá., Toll ntino. de t:arv~lllo. Ma.rtiuli «N. 3-Qu3.rtt-l fh-. •• .-.al da Ma.d.ulla-Cowo 
Junior~ Lourenço de Sá. Mlguel Pe.r:naw"!;luco, na propos.ca.~ 69:695$000.~ · ·· 
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• . A emendo. apresentada. no Senado e a.lli ·sus
tentada. por · rlous terços de votos é a se-
guinte : . . 
· « A' rubPica . n. 3 - 'Quartsl-Genet·al .da 
Marinha -:rêduza-se a. gratificação a s: 760$, 
.que perceb3 o ajuda.nte-genel'al do exercito 
(art. 85 da· Constituição). » . 

· Em se~;uida é a.pprovado. a em·enrh. do Se
. ·nado, Jl?r não tet· obtido dous terços par& a 

sua. reJetçã.o, sendo o prcajecto n . .109 F de 
_1S9Ç, en viad_o á Commissã.o de Redaco;;ão ' . 

. · E annunmada. a votação das emendas do 
S_emdo ao projecj;o n . 181, de 1896, garan

.. tmdo e defáindo os direitos autoraes. 
.s~o .silccessiva.lneo.tc post.a.s a votos e 

a pol:tda.s :ts seguintes emendas do Senado: 
.. Ao art. 1•, e 2• parte: suppr ima.m-se a.s pa-

lavras: ocfizerem declaração de ficarem resa.l
vados os seus direitos. 

Ao art. '1'' - Supprimam-se as p:Ltavras 
~ norma.es . . 

Ao mesmo artigo accrescente-se: 
:_-·::: ·~§ I. • A ces~ão entre vi vos n5.o vt\lerã 
.:E . por mais de tl'inta. annos, findos 03 quaes o 
,. autor recobi'a.rá.seus direitos, si aind~exis;;ir. 
~:- _ § 2 . ." Fica sempre sa.l~o ao autor, por occa-

·sHí.o ae C:lda nova. e•liç1io, emendar, ou l 'e
:~- ·rormar ~ua. ob-ra, ou reha.vet· seus direito~ 
:., .. _ sob~e ella.. comtanto que restitua ao cassiO
. .narto o que delle houver r~ebido em paga-

ment o, e metade do valor liquido da edição 
·· anterior. · 

§ 3.•· Para e:tecução do paragrapho-antece
dente, o cesslonario deverá declarar po1· 
. escripto ao autor o numero dos exemplare~ 
de cada. ediçH.o com . o respectivo preço e 

.. ea.•la üragem será considerada como uma 
edição. 

E' annuncia•1a a votação dá einenda. do Se- · 
na.1o ao projecto n. ~8 B, rleste anno., que 
:}pprovs o tNtado de am1zade, cornmercio e· 
navegação entre a Republir!3. dos E~tados 
Unidos do Brazil .e oimperiodoJa.pã.o aqual 
foi mantida por dous tercos de votos n~ fôrma. 
do art. 39 § 1• da Constitiü~. 

~· 'posta a voto;; e approvnda, por não ter, 
obttd_o os dous t ercos para a sua r~eiçã.o, a 
s~gumte emenda <!o Sena•.lo: · 

Ao art. 2•:_0nde se diz: - E' ·autorisruio o · 
Presidente <h R·~JlU'blica a abrir os crBdilos · 
oecessat•ios para. a remoc:ão de um enviado -
e:d,·aor.-linario. etc. - diga-se: -E' autorl
sadC) o Pre!:'idente da. Republica a mandar uni -
enviado extra.ordionrio com o r espectivo pes
~oal da. Legação, abrindo para. isto os credi tos 
nec_e.>"Sal-ios, bem como pa.ra o es1abelecimento 
dos Cónsulados. · 

E' o projecto enviado a· commi~são de Re-
do.cção. . · 

O .§r. Casemiró da Rocha ·· 
(peta ol' lü;,;>) requer Pl'eferencia na votação 
para a~ emendas da Ca.mara. dos · Deputado~ 
>\O pro1ecto do Senado n. 95 D, de 1896 · dis
~ondo sobre a. locação de serviço agr_Ícoja, 
as quaes o Senado não deu o seu assenti- ~ ' 
mente. · 

ConsÚlta.da, a Cama.ra concede a preferencia. 
peàir1a.. . · . 

Em seguida silo successi vamente postas a.· · 
votos e rejeitadas as eroenda.s da. Cama.1•;, a.o 
referido pro.iecto n. OS D, de 1896, o qual é 
llnviarlo iJ. Commissão de Redacçiio, . 

O §1.• • . Ovid;o Abrant.e& (J>ela. 
ordem~ requet· preferencia. n:l votaçiio para. 
us proJectos ns. lSô e 142. de 1896. 

Consultada.a Camara concede a. preferencia. 
•1edida. 

. . § 4." As declatacões do ces~ioo.arios fazem 
_, . pro11o. plena. contl'a. el!e, mas o autor po
' ·:· r1er<i. conte$tal-as sempte que tiver outras 
· · - a oppor-lbes . 
. , Ao art. 22, n. 2. 2• parte:- a.s pala.vr:J..S ·o Sr•. Pll"eQident.e -Ao projectó 

quer d!Js artigos -accrescente-se : -qua.lque~· n. 138 o St·: Thomaz Cav.alca.nti apresentou 
•· .. que seJa a sua nat ureza.· um requerimento que implica com a disp~ 
:. · z•- depois da: palavra ~ contrafeita. _ si~ do a.1·t. 128 ?o Re.:?imentoque trata dos 
· · accrescentem-se esta.s: _no Districto Fcdera.l pro.1ectos _em 3• dtscussao, que so:fl"rem emen
- -obser var-se-ha. o secruinte ' <las e na.o podem ser votados sem que o. 

São successivame~te po;ta.-; a votas e re-· commis~üo respectiva. dê parecer sobre essas 
· ·. jeitarlas as emendas do Sena.d.o: additivo .ao emendas . . . . _ . 

<' art. 1•, a-suppre5si-va. do art. 11, ao ar~. 13, D~ acco~do com a. _dJspo~lCll:O regtm_en!~l, o 
,. ·· :.a suppressiva rlo p:~.ragrapbo unico doart.2I, proJ~cto n • .138 ter1a. de 1r a Commtssa.o de 
~:;·.' a:suppressi.va do n. 3 do art. 22, do art. 23 e Maru~~a e ~ucr~a para. dar parecer sobre ai 
:~> : · as suppressivas dos a.rts . 25, 27, 2S e 29. ~m1en t~ o ertecula.s pelo Sr. Thomaz Ca· 

_ ·.E' o projecto '1evol•ido ao Seilo.do. ,a ea.n ' e ou ros. . . .·· . . · . . MM tendo elle mterposto este ·requetl· 

~~>•: · O Sr. LO.mel.l.ba L~ns (pela ordem) 
(){ ·.~equer praf~:~rencia na. \·ot:t.çã.o pll'a o pro-
~"'-c · .. Je<:to n. SS D, <le 1SQ6. . . r:·.· .. ·. . Cori~ultada, a C amara concede o. preíerencb 

pedida. · · 

mento, cuja. vot.'lção da v:1 em resultado-ali a · 
nova. vota~ão sobre · o pro)ecto, · a Mesa. 
emb(>ra. ent•!nda que o requerimento actual 
o:fl"e_n~ a.s di~posir;ões regimentaes, nãO qui~ 
dec1d1r por s1 e -vae consultar á. camara a. 
respeito. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:37 +Página 5 de 12 

SESSÃO EM 24 DE NOVEUBRO DE 1896 399 

O Sr. Gabriel §:algado (pela 
o1·dem)-Sr. presid<'nte, a explicação de V. Ex:. 
me parece que refere-se ao projecto pri-
mitivo. , 

Trata-se agol'a do substitutivo organisado 
pela. Commissão de Mu.r!nha e Guerl~d, com o 
requerimento perfeitamente regimental por 
ella apresentado. 
Parece~me que este reqnerimento do Sr. 

Thomaz Cavalcanti já. não póde mais ser 
acceito pela Il.fesa. 

O §l.... ~fatta Machado (pela. 
Ol'drPtt)-i\ Camara acaba de acceitar u:n re
querimento d~ urgencia sobre projecto que 
nU:o estava em ordem do dia. Ella é soberana; 
decidiu e a sua. decisão é naturalmente irre
vogav_el. 

Mas eu não posso deixai' de fazer um pro-
testo. · 

A urgl"ncia e um direito da Cama.ra; ella. 
póde interromper ou inverter sua ·ordem do 
dia. Ma.s quando se trata de um pr0jecto que 
não foi incluído na 01'dem do dia., o Regi-

. O §r. Presidente - A Mesa tem meu to restringe esse direito. . 
escrupulo de decidir por si. A Carnarà est-á _ Eu comprehendo a urgencia do caso ; mas, 
elucidada da questão e vae firmar a pratica cnb;tnnto, foram perturbadas completamente 
na vot:J.çã.o. as fór-mulas Regimentaes. . 

Posto a votos e l't'jeitado o requerimento Um projecto que não foi dado pnra ordem do 
do Sr. Thomaz Cavalcanti, sendo o projecto dia, não póde ser discutido. Isto é regimen~al. 
n. 138, de-l896,enviado á Commissã.o.de Ma- A Camara não tinh<L o direito de revogar 
l'inha e Guerra, para interpor parecer sobr-e uma disposição do seu regimento. 
o.s emendas._ _ . Faço este protesto para que não se diga 

E' annuncta~a a votaçao do proJecto n. !'12, que uma. altera.ção tão proruncla no Regi- · 
de 1896, autorJsando o go•erno a reorgau1sar menta foi acceita ::.em protesto. 
diversos e:;tabelecimentos militares de ensino, · 
com o voto em separado do Sr. Thomaz Ca- ·O §r. Pn•e:!õ~dent.e-As observações 
valcanti. · · feitas pelo nobl'e deputad.o por Minas envol

vem uma. censura â. Mesa ; S. Ex. declarou 
que a Ul'geucia foi votada com violação de 
disposição Regimental. . 

O 81•. President.e - Ao projecto 
n. l-12, de 1896. offereC<eU o Sl'. Thomuz Ca
vu.lcanti o seguinte l'equerimento: 

<<Requeremos que o projecto n .lG2, (:e l89B, 
"\"Ol to com as emendas á Comm iss ·o -de Ma
rinha e Guerra afim de que dê parecer sobre 
as mesmas.- (Assignados)- Tlloma.z Caval
ca.nti e outros.» 

Desde que o projecto estú. em 2' discussão, 
este requerimento é perfeitamente regi
mental. 

Em seguida. e o.pprovado o requerimento elo 
Sr. Thomaz Cavalcanti e outros. 

O §r. Francisco Glicerio (pela 
ordcmt)-Sr .. presidente, requeiro a V. Ex. 
que consulte á Cam<Jra ~i permitte ent[·ar 
em discussão~> parecer da Commi:!sã? d~ Di
plomacia e TrataJo, acerca do accOl'dO ttallano. 

O sa. PRESIDEl.'\TE- O requerimento de 
V. Ex:. importa interrump;ão úa or(1em do 
dia. e carece ~~e.conce~ão de urgencia. 

V. Ex. mande o seu requerimento por 
escripto. 

Vem á Mesa, e lido e approvado o seguinti: 

REQT.'ERil\IE:\ TO 

Requeiro que se inten'ompa a ordem do 
dia para ser discutido o projccto n. 182. de 
1896. 

Consult.'lda a Camar<t ~i a ma.teria é de 
urgencia tal que ile~-e interromper a ordem 
do dia, a Camara decide pela allirmati'Va; 

Desejaria que S. E v. apontasse qual a dis·_ . 
posição que roi ferida. 

O Regimento diz o seguinte : 
« A o1•dem estabelec:id3. só podera ser alte

rada ou interrompida : lo, no caso de ur
gencia, f'Ulvo a disposição do art. 72 ; 2", no 
caso de adiamento. » 

O o..::.-t. 72 diz o segou in te : 
« Para Ee interromper a ordem do dia só 

se deve entrmder urgente aqt1e!le negocio 
cujo resultado se tornaria nullo e de nenhum · 
eifeito si deixaEse de ser tratado immediata·. 
mente. :> 

Vencida a urgencia, o presidente consul· 
tat•ú, de novo a Camara :;i o as.sumpto é de 
natureza, tal que, não sendo tratado imme
did.a.mente, ~e tornaria nullo ou de nenhum 
e.ITeito. 

Si a. Camara d~cidir affirmativnmonte por 
sua maioria, entrará a mater1a. immedio.ta~ . 
mente em Jiscussfio. ficando pJ.·ejudicada a _ · 
ordem do dia ate ú sua decisão final. Si;~ 
decidir pela negativa, será a cUscmsão do 
a.ssumpto adiad.a para a primeiJ'a hora dn. 
sessão do dia seguinte.» 

·Foi este o objecto ela segunda consu1ta 
feita por mim á Camam e a Camara decidiu 
affirma.Uvamente. Por consequencia, a. Mesa. 
cumpri~\ exatamente as disiJOSições do l!egi· 
mento. 
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. 
O Sr. 1\laU;a Maehado (11ela 

ordem)- Dectarei que reconhecia á Camara. 
o direito de intel'romper a ordem do dia para 
tra.ta.r de qualquer assumpto que lhe pare
cesse conveniente. 

Mas ha.um artigo dQ Regimento que diz: 
<Nenbum·projecto sera discutido sem ter 
sido dado para. ordem do dia com 24 horas 
de antêaedencia.» 

VozES-Salvo o caso de urgencia. 
0 SR. MATTA. M!.CHA.Do-Nã.o ha. tal. Leiam 

VV. Exs. o artigo e verü.o. 
V. Ex., Sr. presidente, cornprel1ende que 

uma discussão. de projecto não póde ser de 
tal ma.ne\ra. urgente, que nã.o sendo dis· 
cutido ímmedi<:Lt;amente, perca. toda a sua im· 

E' n.nnunciada. a ;!> discussão do projecto 
n. lil2. de lS96, approvando o acoordo fir
mado em 19 de novembro deste a.nno com o 
ministro de Sua. :Ma.gestl.de o Rei da Ita.tia 
sobre as rec!ama.çõe:> e autorisa. o governo a 
abrir os credites necessarios para. a. execução 
do pacto allur1ido. 

Ent1·a. em díscussão o art. 1•. 

O Sr. 1\l:atta Ma.eha.do - Sr. 
presirlente, n5.o :vou r1emorar a. approva.çã.o 
do projecto, com o qual e.stúu perfeitamente 
de a~cordo. Apenas peço a. palavra. para. pro
testar ainda. ullllJ. vez contra. el5ta. novi- · 
dade ... 

(AJ)m·tes. Tu1m,lto.} 
portancia. 

Fiz o· meu. protesto nos termos ma\s res- O Sr. President.e-A Mesa aecei-
peitosos; mas, repito, V. Ex:. nã.o podia r1ar ta.ndo e submetwndo a votos o requerimento 
para. discussão um projecto sem ter sido dado ·ao Sr. Mer1eir-os e Albuquerque, obedeceu á. 
paro. ordem do dia com 'M horas de a.ntece- disposição form. a.l do Regimento e ás praxes 

· .. dencia.. · . . 1 estn.tuidas pela. Camara.. (Apoi<ldos.) 
. Essa e a ~isp~siçã.o :regimental· . O art. 132 do Regimento diz ~ 

V. Ex. pode mterromper n. ordem dodJa 
pa.ra. discutir um projecto primeiro do que 
outro, mas .não pód.e pôr em discussão .um 
que não tenha sido dado para ordem do 
dia. 

Isto é o que o Regimento determina ; tudo 
mais é attentar direeta.mente contra elle. 

O Sr. Presidente- A Mesa man
t~m a decisão dada, uma vez que a julga 
regimental. 

Em seguirla é sem debate approvado em 
1 • discussão o seguinte. 

P!"OJEC'I'O 

N. 182-1896 

O Congresso Na.cion'al resolve : 
Art. 1. • Fica. approvado o ac~orr!o firmado 

em 19.de novembro de 1896 oom o ministro 
de Sua Magestade o Rei da Italia. sobre as re-
clamaç.ões italianas. · 
· A:rt. 2;• Para execução do pacto alludido 

é o governo autorisa.do a abrir os creditas 
nece>.-sa.rio.s. 

Art. 3.0 Revogam-se as dis}?osições em 
contrario. 

«Entl'e cada. uma das discussões de qualquer 
projecto de lei ou de resolução, devem me
diar pelo meno~ dous di<.tS. A Ca.ma.ra poderâ 
quaJldo julgar conveniente restringir estes 
intervallos, porém d~ ool'te que nunca se 
fa.çam no mesmo dia. todas as discussões.» 

Ora, si e;;te projecto pela. disposíçã.o :regi· 
mental deve ter tres. discussões, não esta 
otfendido o Regimento. (Apoiados.} 

Si não ha mais quem peça a palavra •.• 
o SR. :MA.TTA MAcn.-.no -Eu estou com a. 

pala.vra ..• 

O Sr. l\lattn MachadG (coMi...: 
nuando)-Sr. presidente, V~ Ex. tomou -n 
nuvem por Juno. Eu não protestei contra a 
dispensa de interstício. Sei pel'feitamente que 
da.do um projeeto para discussão, a Camam 
póde dispensar o interstício e elle ter duas 
discussões nesse me8mo dia. 

Não protesto contra. isto, prote:stó contra o 
facto de ter sido dado pa.ra discussão um 
project<> não íncl uido na ordem do dia.. 

Admittida pela Camara a. 1" discussão, ella 
pôde perfeitamente dispensar o interstício 
para a 2" discussão. . . 

Pedi a. palavra. qus.nO.o V. Ex. declarou o 
projecto em 2" discussão, não pal'& protestar 
contra a dispensa. de interstício, :lllrul comeeei 

O Sr. Medeiro~ e A.lbuquer- declarando, que protestava ainda uma ve:t 
que (pela ordem)_-Peço a V. Ex. que_con- contra o precedente estabelecido, de se dis
sulte a. C~ara Sl. consente que o :pro)ec~o cutír um projecto que . JJão foi dado para 
n. 1_82 entr~ 1mmerilatame':lte em 2• dis~ussa?tordem do. dia, com 24 hora.S de au~ecedenc\3.; 
e •. sl esta fol'_encerrad~ hoJe ~esmo~ s1 pei-~ simples•nente j(i;ro. · · . 
m1t,.te q!1e seJa amanha a 3• dJscu:;sao. M"~ '~it<· ain•1a este pr ·tA~to, e·,. ~nlw•· :-~ 
·t>n~ul :1.•la. a. Ga;;na.n:~, :~··prúv:~ o r•qu~ri· ITH"~t>:ri.a do proj"''t'> e111 d·i~•.'ll''>à•· din·1 l''.,"l"t>.' 

mr:..utv do Sr. Med~1rus e Albuquerque. ,lu.ultalluO·Illt: allttlS· i\ f~:ll.:ltC>.r u goveruo e o 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:37 +Página 7 de 12 

SESSÃO EM 24 DE NOVEMBRO DE 1806 401 

Sr. Ministro <l.o Ex:terio1· uela victoria. bri
lhante, que a:cab:-~m de alen.nÇar. 

Ba~ta o bo:n bijllSO p:.pular pat':1 estabeler:,r 
a. ~o~pa.ração ent1·e os protocollo~. que 3.8Ui 
l'CJelta.mos e este, que agor-a é submottido iJ 
nossa. a.ppr-ovaçã.o. (Apoi~clos.) 

0 SR.. BELlSARIO DE SOUZA-Não a,poia.do. 
(Twnulto.) · 

0 Sa. MATTA MACHADO- Felicito ainda, 
Sr. presidente, o Brazil e a I tal! a por esta. 
victorb esplend.ida da di ploma.cia. de ambos 
os pai2.es. Felicito o honrado Min;stro J.o Ex.
terior. que ainda novel na diplomacia, acaba 
de con~eguir tão assignalada. "Mcto~ia e feli
cito pt'incipalruente :t nossa patria por ter 
visto repellido o principio dos protocollo~. 
qne e.;ü.a Ca.mara. unanimemente r~jeitou _ 
(:1poiados.) · · · 

Lim ito-rne, Sr. presidente, a estas lígeiras 
consideraçõe3. 

V<>jo a. im~aci~nci:~. g~ral da Cama.ra para 
approva.r em 2" disC\ISSão es;;e projecto. -por 
con ~eq_ uencia, limitando-me a: estas considera
r~ções. peço .a· V. K.'(. e aos meus iilustres 
colle~s. q1.1e m~ desculpem :por ter demorurlo 
pot• cinco miuutos a approvação do pt-o};,cto. 
V•f<tito bem, 1lWi!o vem.) 

Ningurm m3is pedindo a. palavra, é encer
rada a. di~cu~sno do art. 1• e suc•'essivament.e. 
a dos demais :J.l'tigos do Pl'Qjecto n. 182. 
d~ 18fj6, cuja votação e anuunciada. 

Etu seguida ;,ão suc(!~ssivamente po~tos o. 
votos e approvados em 2• discussão os se· 
guintes artigos do 

PROJltCTO 

N. 182-1893 

O Congresso Nacional resolve: 

Art, 1.° Fica. approvado o accordo firmado 
em 19 de novembro de 1896 com o mlnistro 
de Sua !YJagestade o Rei da Italia. sobre as re-
clamações i t;\lianas. . 

Art. 2. o Para. execu~o do pacto all ud ido e 
o governo autorisado a a.br·il' os creditos ne
cessn-rios. 

Art .. 3." Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

O Sr. l'l.foreira da. Sihr~ (pela o,-. 
dem)requer preferencia na votação pa.m o 
projecto .n. 12 A, de 1896, conce!l.endo aos 
a.luninos do CUl'$0 superior da~~ Fa.culdadesM 
Direito,matricu1ados antes da lei n. 314,de 30 
de outubro de 1895, o goso ~ regalias da le
gislação anterior.tanto em relação ás epoca.s 
para as ínscripções e exames. como em. re
lação aos exames e. a fL•equencia,COill l,larecer 

cP.m:tr:\:. v. vn 

contrario da Commissi'io de Instrucção e 
Sa11de Publica.. 

C•.•n:mltatla, a Ca.mara concede a pl'efencia. 
per.ida. 

Em seguida sã.o successivament~ postos a. 
votos e approvados em 2" discussão os se
guintes artigos do 

Pl?.OJ8Cl'O 

N. 12 A- 1896 

Art. l." o~ alumnos do curso superior das 
F;lculdades de Dit·eito. matriculn.dils ante.~ da 
lei n. 2!4, J.e :30 de tJULubro de 1805. gozarão 
das regalias da. legbhu;ã.o a.nter·ior, tanto em 
relação as êpocas para as Íll>Cripções e, 
exames, como em rela~,[o aos exames e á fre
quencia. 

A~·t. 2-" Revogam-se :J.S uisposiçües omCOil• 
trat'lO. · . 

O Sr. Antonio de Siqneh.·a 
(pela. Ol'de>:t ) . pede prcferencia. na vot.ção 
pu.ra o pro.1ecto n. 18JJ, de 1896, autorisanrlo 
o r;'oder Ex.ecutí v o a. reformar no posto de 
al!et·es, com- o soldo por inr,eiro. o tenente 
honorar·io do exercito e sa.rge.ilto·<J.juda.nte 
a.g~regado do Batalhão Acadernico, Arcilio de 
Freitas. · 

Conmltada a Camara concede a. preferen
cia. pedida.. 

Em seguida é posto a votos e u.pprovado 
em 1• di~cus>ão o seguinte 

PROJEC'IO 

N- 180- l89G 

O Cong·resso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

risada a reformar no IJosto de a.l!eres, com o 
soldo por inteiro, o tenente honorario do 
exercito e sarganto-ajudante aggregado do 
Ba.la 1 hão AcadeJnico, Arei li o de Freitas ; re
vogadas u.s disposições em contrario. 

O Sr. Antonio (}e Siqueira. 
(p~lr;; onlem) requer e ol>tem dispensa de in
teJ 'Sticio pa.ra o projecto n. ISO, de 1806, 
entrar em 2• discussão. 

E' posto a votos e a.pprovatlo em 1" dis
cu5siio o seguinte 

PR.OJECTO 

N. 2$8 A -1895 

O Congresso Nacíona.l resolve: 
Art. 1.° Ficam 8.ddjdos ao magisterio do 

Collegio Militar,, com os yencimeutos, que 
~~ 
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percebiam, os profeswres ca.thedraticos no-! <J.esta Cam~l·a, mandando, contal', pam totlos 
meados ou elevados li. essa. categoria _pol' os e ífeitos, i meswança das o!Iicinas do. Es
decretos <.le 30 de setembro de 1S94, <.le con- tl'ada da Ferro centt~\1 do Brazil, o tempo 
formidarJe -com o art. ;!"0:?. do r<!gulu.meuto que tive~ se:;:vit'.o como opemrio, o qual 
n. 1.175 A. de 20 de ~gostl) do .rue~mo-o.nuo; junto devolvs.- A mesma; c::JmmiS!'ão . . 
devenà.o. · ser aproveitados nas vag<>s, ')Ue 
venham a dar-se. das cadeims que regiam 
até a. data. do <1ecreto de ~5 de novembt·o do 
corrente anno, que revogou os de 11 , 12, 14, 
19 e 22 de mdo de 1894. 

Art. 2 .'' Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

O 15r . BI'icio Fi.iho lpcla oi"dém) 
requer e obtem d!spensa. de intersLicio para o 
:projecr.o·ent!':lT em :2." discussü.o. 

E' ·1 os~o a votrs e ap_provado em 1• dis· 
cu:são o SE'guinte 

Pl':OJ ECTO 

N. 1:55 A- IS96 

. O Congres~o Nacional r esolve; 
E ' o g-overrro autorisado a. abrir os nec;;s

-sarios crerlitos para occorrer ao pag;!,mento 
das despezas feitas. nn. Capital Federal. com 
os funet·;H:s do maestro Car·los Gomes ; re·~o
gadas a ; disposições em contrrnio. 
Proceclen·lo-~e a voiar;ão do projecto n. 7,1, 

de 13~6. r<!conhel!e-se quo não !Ja. m:mero. 

Req ucrime::: to_: 
_Do Dr. João Juoé Duar te Guima:riics, recla· 

maudo credito para pagamento da quantia de 
95ô$. que lhe ê de.-ida. por etl\nas Mrasada~. 
- l ntei!·ada . -

O §i·· Gaspar Drununond 
d iz que osjoro:l.es da manhã noticiam que a 
viagem do paquete Olinda, co Lloyd Br.l
zilen·o, viagem m;\rca.da pil.rn. ltoje. fôra. t rans
ferida lJal'& o dia 20 deste me3mo mez;, houn, 
port-anto, um adia,mento de seis dias. 

Consta que anteriormente o governo j;~ 
bavía mand;1d0 a1liar a. viagem do vapor Pe1·· 
1WlnliHco, que tambem demandava o:> portos 
do norte, de 10 pal'u. 18. 

Temos, J;or conseguinte, dons adiamentos 
successi vos ! 

Isto jó. impl'essiona ! 
Esses adiamentos trazem gmves perturba· 

çües :para as relações commerciaP.s. 
Ih merca.·1oria.s que, uma .-ez emb:.rMdns, 

peidem 1·~~istir apenas o tempo ou. trave$Si<~ 
do paquet~. romo por exemplo, o :x:arque, o 
fumo, etc. 

O :tarque pó~c re~istir a bordo 15 a 16 <lias, 
exacta.menre o tem ]lo da via~em dagui lX•l'a 

O Sa·. Pre~jdent.e- Niio }Ja nu- 0 P nrã.. 
mero. Vou mandar proceum' it cbam:;.da. Ora. imagino-se que o commercia nte em· 

Procedendo-se i cbamaua. veritic:u.-sc te- bnrca s uapartidv. de xarque.c:mtando exacta· 
re~-s~ _ausen l.:ldo os _sr~. A_ntonio de Si· mente com 15 a 16 dias de trave:>:sia ; mns, 
q'l:letra, Vallada.res. Xa.vtel' d~ Va.Ue, L:tmt:nba quando acha-se tcdo a bordo, o ~overno re
Lms, u!ar.;al Es-::vlmr e Alcmdo Guanabara. soh·e adiar a p :1-rlida. do va-por por m<l.is seis 

· 1 dias e neet>s;aria.mente essa · l:!ercadoria não 
. O Sr; President-e-:-- Respondc1·sm poderá chegar ao porto a. q<:~e se destina, em 
a chamada apenas 104 Srs_. deputados, pelo condiç_õe$ fll.vor;t'l"eis; e dabi grande pre

. que fic~m adtad~ as ':ota.c;oesda.s matGl't:l.S. j u ir.o par a o commercia.ntc. 
Passa-se â. hor:1. destma,J <~. ao expedtente. Com rela.cão ao fumo, da-se. a mesma cous:J., 
O <3R. 1o SEC!tEr,1nro precede ó. leitnra do elle não pode resistir por muito tempo L\ 

·:eguinte borJo. . 
Quanto no fumo pode1'u.; neste momento, 

E:S.PEDlE::\'TE 

Officios; 

a.ppellat• t•nra o nobro daputa•lo o Sr. Tostn, 
que sob.-e elle tem leito g:-a.mle carnp:::~.nlla.; 
e. quauto :10 :xa1·que :Ll):pollal'á pal'a a l.Jan
c:ida. do Rio .GraMe r~o :::i\11. 

Assim como estas hll. outras merca.dor la.s, 
Do Sl'. I" secretario t~o Senado. Üc 23 de• que são embarcadas. fazem~o-se o C3.lcu lo d;l. 

col'i·ente. communlcanco a est:~. Cnmor•• que tr:l.t<essia. do vapor. · . _ .. 
o Seoado não poucle d:t1' o seu as,:entimemo Dizem, que ~sses adiam~ntos;· que ·. essas · 
iJ. p:;oposiçâo desta Cama.ra,a.utorisnndo o Oo- · tr<:~ns l(n•encia àe viagem é fei t a por ordem 
verno :1: rever a cl_assi!lcaçno d_os Correios da do govel'no. <jue "eodo o cmbnraço, que·ha 
Republ1ca, a q ual JUn to devoh e.-In te1rada. paro manter na. Ca.pit<ll Federal . o numero 

no mesmo senhor, de igual dat.1., commu- de deputados su:tliciente para serem votados 
nicando · a ·esta. Cama1•a. que o Senado não . os orçamentos, r~corre a medidas jà extraor· 

. poude dn o seu a.s:.entil!lcnto ó. proposição I d ina.r ias. · · 
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o SR.. Jo~:E: MARL\.NO- E" o e:<~a. 'o ·~('_ ::'!L'o r· ~-Íi!.!: o governo do Sr. M~noel Vi~t)rino 
parlame11tar · ni'io é um gov~rno de ~;:s:pedientc b um go· 

O SR. GASPAR DR~"!Ií:IIO:s:n -. Compl•d:en-1 verno, que esta le·.:ant?:llllo _o paiz inteil·o a . 
de-se que qu:1.nuo o .Qüente esc;. ear.re••ue a 1 P?tlto de t~t· rnerecr!!o .10. o tJtu!o d.e ber..eme
mãos do; pt·oü~ok>uaes, que cmpr<"gc.ra 'l.oJo.s r1to do;: bene:::lel·i~os. i-'•)ÍS qun.ndo o nctunl 
os recursos d<J. sciencw. aiuda. h a n.Jguma cs: g;) 't<.:r:lo tem ttn~ progr:J.mma e deve contra 
peranç:.1., mas si o doente recorre á lumo:nna- com todos os mews de govemo, i.st<J é os or
tllia e n.os remeuio~ ca~eiros e ó.s orações; ai ç:;trncntos,_ não se c~lniJrehende como 'não se 
tio doente! . CfUet· o adw.men t.o a~s cl•!ições ! . 

Quando o governo já não póde contar com Nt'í.o guer- 'insisti!' e terminará fu.zendo un1 
a ded!ca.çã:> ·de seus amigos e . está empre-· req~enm~nto ou antes, limi~ar-se-ha _a pedil' 
gando med:das drspendiosas para. que haja . ~o Sr.. prestd~nt.e algumas mfurmaçoes c a 
numero par(l. :l. vot&çfio dos orçamentos. 0 lllzer um ped.Jdo. . . 
Ol'a.J.qr;receia queamanhãempre~ue medidas Pede a !:i. Ex. que concite os seu.s amigos · 
coercttlvas. Di1.em que tudo isto cu:;t:~. di·, a fi~a.rem no seu posto (le llonra. pn.ra dar or
nheiro. que não e assim, de mão;, ab\l.oil.ndo,! ya~ento ao g?ver~!O . Pede a. S. · Ex. que lhe 
que o governo consegue do Lloyd Bt-azileir·o m_fo:·!IIe : I<>, st a. ·;Jage;n dos vapores do Lloyd 
por maior que sej!!o o p:ttriotismo 1los seus fot. a.o !a da pol' orJ.ern do governo ; 2", si este 
di.rectores. o adiamento por tantos dias úa adiamento teve por cau~u. a fa.lta. de nu
partida. do's ~eus v;1pores. Isto custa. svmma:s ~ero de (leputudos ; 3 ·, &:i o goYerno indom
pesar1as .. Já. alguem lemb:·ou o alvit re mais n1~a. o Lloyd por esses adümentos. 
economieo pelo menos, tle comprar toclas as ~~ica. s·nist~ito com a. ~nfoi'mação de S. Ex. 
passagens pa.1•a o norte. · e d1spensa-se da formalidade de t.tm requeri-

Assim os -deputados não poderiam sahir da mento. 
Capital. O SR. PrtE~tDEXTi::.....;Não posso dar infor-

J.sto !az-se em relação aos àeputo.dos do maçfio alguma sobre ll$SUmpto de exclusi\'a · 
norte~ emqua.nto que os do sul, segundo os competencia du Poder Executi..-o. 
apartes, que o oro.do:· ouve, teem até :rm.sses Ye:n a MesõJ. n. seguinte ;/' 
gratuito~. > 

A indernn:sação que o governo tem de pn.- DECL.\RAçÃo 
gar ao Lloyd, dizem, mon t:t à: gra.nde som ma. 

O governo ter:i. de gnstar muito dinheiro 
por caus:~ desses adiamentos sem proveito, 
porque a.t~ ~-abbado os orçament.os não esta· 
rão votados. . 

Não seria melhor que o governo, em YOZ 
de gastar sornmas t.=io avulta.uas com a. trans
ferencia da ptwtida dos vapores, obtivesse dos 
Eeus amigos o adiamento das eleiçües, que 
não custa. dinheiro e que i mporta.riao respei{.() 
formal â Constituição politica da União, por· 
que esse adiamento seria pa.ro I• de ma.rço, 
época. constitucional, desde qué é nesse dia 
que se vence o triennio do nosso mandato. 

Faz todas e5sas considerações, porql.le cló2-
lhe no. suil. dedíca.ção de opposicionista a de
claração do Sr. Ho~a. e :iil\'a., ii~it.a. uo Senado 
de que o adiamento das elei~ões nii.o passo. de 
um mn.nejo da opposição. 

O SR. JosE l\I,uuANo-B~lla opposiciio, que 
explor<1. dando meios ao gov~rno, que os ami-
gos .do governo recusam. · 

O governo. do Sr. MnnceLVi.::torino não e a 
continuaçü.o do governo, qu~i de expediente 
do Sr. Prudente de Moraes-e diz isso sem 
pretender oJfenuer ~S. Ex. , a.ttecclendo à~ 

' snas relações u:m pouco estremecidas com o 
Partido Republicano Federal, por um Jado_· e 
por outro a enfermidade, que o prostrou 
S. Ex. foi tilho das circl:ffilstancias da época. 

.. -. 

·· Declaro que na. votaçfi.O do Orç.1.mento dos 
Negocios· lnterioras na se:;silo <te llontem Yo
t t!i cont ra a suppressã.o do Senado d<1. verlJa. 
para <tS Obras da .11-f~ternid.u!e da. Bt~hia. 

Sala. das s~sües, 24 lle novembro de 1896. 
-Francisco SorüJ. 

Yae a impri :r o sef,ruinte 
I 

l'AR'ECER. _/ 

N. 60 C-1895 ;../ 

P(!t'CCcJ· ~or.n·e a emenda affe!·ecida r~a 3·' clis· 
cttssao <lo pl·ojeclo_ n. 00 JJ, deste amw. q·tre 
l'o;;ccde aos fut>ccion<o-io.~ publicos Jose Jlat·
c:Js J,,!tle~ de Sot!::n c s~,,wct .losJ PcJrcira 
dtts. Nevas, aWotisa(:<7o pm·a jit;tda;-em nu 
Capital fi'edera 1• um bmtco d!,'nOlllbtarlo 
«Banco Ate:riliar do., ,)'a"ídot·cs rln .VaçiiV» 
ctt}os f..~tawtas se,·tTo !'c:tJtliwlos ]leia lr:i -r;i-
genlc das soc:'crla·les ano;1ymas , 

. A Com missão de_ Consti~uiç:ío, Legislaç-ão e 
Justi~:L ~ de parecer que a eam:ua. re.ieite a. .
primeiro pa.l'te da emendrlo do Sr. deputado 
Tirnotheo. da. Cosu -no projecto~ n. 60 B. de 
1896, a.te a expressão • Dist;--iclo Federal, e . 
approve a seg].lilda. ·. · 

Vota. a comm1ssão pela. rl:'jeição <!a pr:i· 
meim. parte da emenda, porque os emprega·-. 
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dos de que tl'r.to.. i_)cii' serem mnniciprtes. não em que sr. dC'termina q11e o Thesouro Nac!oilal 
deixam de ~er {«nccior,a.l'ios puülicos, e P"lo ~,SSclffiél. u. re~pons<1billuad.e 0.os bilhetes banc:J.
decrcto n . .TJl. r.e 20 de scté·rnbro uc !<i90, ;tS rio~ un ci1·cula·~ão e se regula a substituição 
j)rocuracô"t>s d"s {t~·;<ccioa·~Yios JW''licos só- d.c~t;·s e o l'e:';;ro,te do papel-moeda, é de pa· 
mente s;io 1:efutsd.r.~ em c:•1n;:1 pralJria. co:n l'c~e~· que ~~ia. &c:tcit.o pel:l. Camar;1 o subs<.i
iodas a.~·vrerog.1ti\·asjuri•lica.s. quan1lo pos- tur.tvo que <tqui api'C:'cn&a. 
,s~Hla.f ao B:tnco rlo5 "F'~-mccfiA1a.J~:os l~ ~t.IJlú.::).~ . .:\.~ circum~ta~tel:lS lÜli'L!~cei~z.s do Faiz exi-

As·prllC~J·açõ~s o:Í•' ·'e Dil'eito Ci\·U e a lei ; g-crn a dc('rera.ç:ii.od~ :ndUcas quo venham dAr 
dispoudo ;,oln·e os df.·\ws U<'S dos fiP.cciowt· i so~uçi'i.o ;, c•·ise tiu<v:~eu·a. mellwrar a .ta-xa 

Tios JIHIJlícos, ni.h• aíiect:~ ,ó os emp!'eg.tü·.>S : (;o,::JI:bl c·.:On~>'.'licar o cr~ntu J.Jnlllico , . 
. fel'coraes mas o.~ empreg:\do;; publico~ e.l!t: E' ~U<\ opln::i.o q::e, a pn.1· de ta.rgu.s e pro
ger;tl, ~ej:•m fe1le~:;1es. esr.aduaes ou munie!· i fu::c:la> eGo::o;nias, '" ]'ltr' <'e proY!uenclas no 

.-pa. es. O decreto não di~tlngue : com.preheude ,
1

. sentido de tornar-se e.!Iectiva. a 05.·acta arre-
touo funccionario publico. ~:a.<'.açi:to das renc~.as, qualquer [Jiano finan-

Vota a commissii.o pela a.pprovaç;ií.o da. se- i ceiro cs.paz d_o (•pera•· :1 reconstrucção de 
gund:l. pãrte da. emenda; porque ospensio- nosso credito Cl.e~erá ter por 1.J:1se um largo 
nislas àe que tmta não estão •;ornprehendidos emprestimo externo. é.e.::reta!ldo·se, após, j, 

na disposit.;ií.ü do,quelle decreto. . cobr{;.nça em ouro dos direitos de impo~·tt~ção. 
· Os ·estatutos do Banco dos Ftmcciona1·ios :\. commissão pt•opGe. ·p·.>is. o arrendarnen.r.ci 
Public()s, pubhcadcs no Di<wio Official de !4 t~.e estr•ac:ü; (te fert·o em ba5es que apre~ent:l. 
do cc)rreute m~z, ('â~põem <J.Ue <:s pensionistas I á. Cama.ra, devcuúo ueeretar-se. a. pó~, a cc:-

~ serão considerados {uncciona•·io.~ publicos, IU;tS I br&w;a. em ouro com o t!rn C.e mell10rar-,:;e a 
o que se póde concluir •l:t_hi. é qlle o~ esta·j»itu:t•:ão tirmnceil•;j, já pelo r~~ga.te da. C.ivida 

··tutos foram a.! em da. let e $aO por tsso ~O$Ub- . e:xt::rna ~;u[o pa~el-moe<h, .1::1. )JC!o emprego 
sistentes nesh pa.rt.e, porquanto o decreto ·1e de outraspl'OYlr'encias capazes de vMori~:u· 
20 de setembro 1imit..'1. as ~u:ts dis-po;:ições aos o no~so meio circulante elevando as t..1.xas 
.fun.ccional·ios pu/;licos e os pensionistas níi.o o ca.muiacs. . 
são. por is~o me~mo qlle nã.o exercem ne- J .. commissão pl'ocurou ainda attende1· ã 
nhuma funC\ão pubLica. situa~ão do B:J.nco d:l. Republica que· conti-

Sula. das commissões, 24 de novembro de nua.ra (). mcrece1· toda aw;mção (tOS pod.eres 
1896.-v. de 3fdlo, llresidente.-1.. Domi,~- }>Ublicos devendo o gov~;rno concf.ltiel··lhe 
9ucs, rel:l.oor.-F. T()lr:atino.-lgMC:o Tasla.. prazo ra.zúavclpa.ra pagamento lle seu debito 
-.4.nisio de :llweu - ao Tbcsouro, 

Deve, em!im, declal':l.l' <.()ui que o substitu· 
r.ivo _que ttp:•es(<nt:t foi 1ormuhvlo ~le acco~·do 

E~rEXDA A QUE s:;: REFERE o PARECER SUPRA com 0 fl'O\'erno.que netrc encontrn as medidas 

Ao pl'Jjcct'l n. GO B: 
No fim no ar.t. 5''- accrescente-se: 
«Os prof.:.,sores e demais empregados mu, 

nicipaes do Oi$tricto Fe< 1cr:~.l, os pensionistas
do Esr.a.do e os de qualquer associação civil 
ou mlllt;J.r. 

&l-b das se5sões (h Ca.rnal'a dos Deputados, 
;:3 de novembro de 189G.-Timothca da. Costa. 

Vae a imiJriniil' o seguintê 

PROJECTO 

·, K. 100 A --,-1895 

(_} Au:orisa Q got:enw a assumi>· a responsabili
dade cx~htsi-ca dos bilhe!e.; ba11.ca:rios actual~ 
meYile em dl'CMlaçao e dá Ot1tras pmuidcn
cius 

·(Substitu'tiYo ao IJl'o_iccto n. 100, à.e 1896. 
iniciud.o uo Sémldo) 

A eommissiio de orc;amento, iomando em 
cou~id~.::t·i.lçà'J o pt·ojectu u. 100 tiesto anuo 

com que acredita. melhorar a situação tina.n· 
c e i ta. do paiz. · 

O Congresso Nacional dcct•eta. : 
Art. 1. • FiC<t o Governo aUtorisado o. a.ssu

tlllr a re3ponsabilidade ~clusiva dos bilhetes 
banca.l'ios actualmenta em circulação, pas~ 
sando a penew:er-lhe os lastros depositados 
em garantia. do~ mesmos bilhetes, e revogado 
o al't. 6" da lei n. 183 C, de 23 de setembro 
de 1893. 

§ 1. • Realisada. a encampação, fica extincta. 
a faculdade emissora. concedida. a instituições 
banC<Lrias por leis anteriores e concentrada 
no Banco o...., Republica: do Bra.zil . bem assim 
o direito exclusivo de emissão de notas ao 
portador conferido ao mesmo • banco pelo 
art. 15 da citadr~ lei. · 

§ 2." O Governo substituíra tambem os bi
lhetes bn.ncarios, o r:\ em circulação; po~·no
tas do. Thesouro Nacional. Pelas mesmas 
notas se1•ão substituidos. á proporQão que 
forem recebidos nas estações · publicas, os 
bt.nvs do B<mco ela. ltepubl\C<L, cuja enii:<sã.o 
ika e..tricta.mente limitada, á somma. já. reali· 
sa~ do so.ooo:000$000. 
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. Art. 2.• Fica o Governo anto:·i~do · a. en
t .. ar em accordr• com o bauco para :> reduc--.:à,, 
ou liquid3.~'ão de .:;eu de:hito. dawl o·lht:: pl'a7.0 
razoavel, e p:tra a revisíio t1e-~eu3 estututos, 
pondo-os de accordo com o r~gimen d't p!·e
seote lei, e ra.~endo ne11es a~ mo6ificaçõe~ aue 
julga1· con\·enieutes. • 

Art. 3.• O Governo procederá. gJ.•ailua.l· 
mente a•l resg-.. te do pa.pe~·mo~a · com os se-
guintes l'ecursos : · 

a) producto . da venda de um terço. pelo 
menn~. das apolices .actualmentfl existentes 
no Tl\esouro, proveliieutes de la.stros da.l; 
emis:;ões bancarias ; 

_b) prestações com que o Banco da Hepu
bllca entmr pa.ra. pag3.Lnento de s~ 1a di vid:t 
~lO Tllesoul·t), ll<~ túnna e condiciks ~ue, rle 
acco['(!O com o mesmo Baoco; forem co:nbi
ll!l<las pt\nL este elr~ito, inclusive t\ nmor ~J
saç.ii.o e o~ juros que m\ fó r'nla do a11:. 10 da 
lei ~i t<1da vencerem os /;onus convertidos ; 
. c) &\Idos que se verificarem aonualmeote 

no orç.nmento. ·· · 
Ar·t. 4." Para o fim do resgate do pap'el

r.n.oech de conformida~e com a lei . d.e 11 tle 
~etêmll:·o de 1840; e b~m <lssinrpnr:i atienrit'r 
ao res;;:•te da divida externn. e mell1orar a 
sitnaç;i.o riunticclrt\, é o ()overno ant••ri~a.do •~ 
:nTenr: ;w ·estl•ao.h\s ele ferro t.h · Uoifto, u(.:
vendo attentler : 

L•, no prazo de arrendamento ·e ás condi
ÇÕ(>.ii t.k• !JeS:S(ll\! ; 

2•, :i.:> tarifas. á cooservaçii:o, melhora
meu to. prolon.;:-,·mento e ram:~s •las !!Stradas 
ar rentl;lt.f"s, dat1do ao arr·cndatàt•io l'CSfle<:tivCl 
pref•;rei1CÍI1 pa l':L (l. COllCCSiãO ti ··~~r'S J!!'O!OII· 
;.;""' IIG!!(OS e l":lll!:16S. ~c;tH,; c:onccSS:iP.S df!\'C
rá aind.;t <• Governo ;1tte111k:r- ~~ Ulli!iJl'iti l~:·.ç-,;{, 
de IJitoh\ c úo •le~<!llVolvimento d:.\ capacidade 
d~s lin!l:lS ; 

;{o, io. tisco.lisaç~1o por p:r.rte th :ul:ninislra
çâo public:l, S·~:l·!O o a1'l'endilt.:lrio obri~"do r• 
rmtt';,l' pai~\ o Tbe'ó(•uro cou1 :\ quauti:L I)UC 
Jor estit•Uh\da. p:it-u. e;:;se serviço ; . _ 

4•, ao pt•eço olo :HTemhunentú. I}Ue •teve.-:~ 
ser pllf!O em ouro de mn:t :;ó vez, ou em 
pre':1tnçõcs. tendo-se ern vis t<\ a reoda. bru~~ 
da re:>pectiv>i. e::.trat.l~\ ; 

5•; ú .. conrli~;ii•) de ser o arrendat~rio, pur
ticulur ou elll pre;;~., · olJri~arlo tt rc:spowLw 
UI) .fót•o •la Capital fr:l.lm·al, u!l'lenilo par·" 
esse !lm ter :lbi rowE.,en t:.m te coro pk~n.:~ 
poderes, quaurlo o seu dcimicilio ou ~c !e niío 
fôr· em terdtorio braz\leiro ; · 

6•, ao direito que sera re53lvado ao Go· 
verno 4e tomar posse da.s linhas temporariu" 
mente, e mediante indemuisação. q u:r.n~o a. ol·
dem·publica assim o e:xigit·. A ·indemnisaçã.o 
ne~t.e ~so .não serã superior á mêdia dare
ceita Uquida. no ull.i:no trieunio que pre
cede~; a _ _posse . Si esta. ti ver loga:r dentro do 

primeiro triennio do arrenda.mento, o Go
verwJ e::t1·nr·á. e m a.c'-"Ol'do co1n o nrrenua.t3.!·io 
p;u-a. a íl::1.:u.ção da iaü~:rnni:sa~·ão; 

7·'. a caução p~.1·a íPl·J.ntia. da exeeução do 
~ontt·acto; as multas em cQ>.o de infr:>cçã.o, 
os C[I>OS de l'~~is:io ao (lit•eito de eocam
fJ:lCÜO j)l)l' parte d;\ Cniâu, a ates úo te rmo do 
;orrendameuto. 

Ar L 5.o E' · o Go\·eroo outoris.'l.do, uma 
v_az rMlis.i.d:.i tl. opcra!(ã(! do arrendamento, t\ 
cv~•mz· lntegr:tlmente ou em p~rtc, em ouro, · 
a_o carnMo úo di•t, o;; direito~ úe importação. 

Sala. das. commissões, :M de novemb;o de 
1895 . _;_;Jo,ío Lopes, presidente.- Ser~ede.~lo 
C'm·ttJa, l'<•l:ltor.- ih<yu.slo Sewro .- D~u:.·o 
t11.1ille;·.-~l1AfJV.Sio Jfo ;Jt•:negro.-Bet-isafio d{) 
Sou;o.>. - .4.tcirulo GuC!;labanr, com l'êStt•icçõe:l. 
-F. F. liiayr:i>~h. com restricçóes, quanto ~~ 
enc<uupação e re.sgate.-Coelho Oinwa, com 
restricções. · 

N. 100-1896 

DO SEJ."'ADO 

JJetet•milla iJVC o ·· Thesouro .!Vàcional- assuma ... 
a ,·aspon.~ctbitidarf.e dos l>itft.etesliancarios e1i~ 
circulaçiw c l'egttla" sul.>slit:i.,:l"ia des!es c o 
1·es{Jat~ d? papcl·mocda. 

O Congre.s.c:o Nn.ciooal àecreta; 
Al't . 1. • O Thesou1'o Nacional ~suma :~.res· 

pon~:lbilida• le exclusi-va dos bilhetes banca·. 
rio.~ :1etualmente em eircula~ão; pass:tndo·. 
;, pel'lencer-lba os lastro:> depositado::; em go.
ratLtia dos m~mo:; bilhetes . 

Po.r~,gt:3.pho unico. Fica extincta a fa.cul
dadc Cl1li~sori~. conce(U<ia a ins~it\lições ba.n
i:arlas por leis :~1. teriores e concen tradu. no 
P.:•octt da. Republicll. do Bt•azil pela. lei de 23 
·~e ~ctPmhro de 1893 ; bctn a ssim o tlireíto 
e~clusit"o.àe emi>siio de notas ao portador. 
t:un:"erido a.o mesmo banco pelo a.rt. !5 da ci
bJI!. ki de 23 de setembro !lo mesmo <\nno. 

. At't. 2." O governo su l•:.tituirá 03 bilbctes ·. 
llo.ncarios, o r~. enr circulação, · por notas do·.· 
Thesouro Nacional . 

Art. ·s. • O governo procederá gradual: 
mente <tO resg<Lt!J uo papel-moeda com os s&
gni n tes recul·<o~ : . 

a) proàocto da vend:1. das apotices actuai
mente e:!Cbtentes no Tl1esouro, lnstros da.:;; 
emissões bancarlas ; · · 
. · b) prestaçõ!!S aniúmes com que o Banco da. ~· 
Hepublio:1. entrar para o · paga.nion to de sua .: ; 
diYiua :l(). Thesouro, na c fórma e condic&s ,' 
que, de !l.CCC'rdo com o banco, o-governo .ftxar:'3 
pa.r.~o a. liquid:;(<áo da. mesm:t divid~ ; · · .-

c) coo~ign~çii.o . a.riuual decretada par:~. esse · 
fim no .orçamento. · ' · · 
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· Art. 4. " Fica o governo autorisado are
-,_. .. ·. ver ·o5 esttltuto:; do ilnn~. pondo-o~ de · :tc

co~dd com a. pr~sente lc!i e fuzeodo nclles us 
mod.ificações oue julgn.1· con,•enientes. · 

Pnra.gi·:i.pho· unico: O Ba;Jco da. Rer-utlic-'1. 
.fio Br:l.zit entrará no l'2gimea commum Jo,;-o 
que o seu. Jlebito para. com o The'~OU!'O.· íu · 

.. . clusive a ·emissão de b~alM. fic:n· rel.iuzi('.o :i. 
quúta par~~ do :.tctu:J.I. · . · 

Art. 5:" Revogam-se as il1spo.:;ições em con· 
·. traria . 

Senado Federal, 22. ne a.~o.s.to 1le 1896. -
illanoel Vic!orino P cniJ·a. prE>stdcnte. - Joa· 
h im d_'O . Catwula, 1 ·• s:ecreta1·io. - i\.llierlo 
j CJsti Gonçalus, 2>' .se~ret;tl'iO.- Raul.illO l t!lio 

. .4do!p ho Hor~1 .• 4°.Séeretario, serviuclo de 3·.
~ JotiiJ ~oarcs ~Ycioa, se~·vindo de 4' eeci-eta.rio .· 

h:t.mento <l.<Js honora.rio~ do cabo . de volunti
rios tb. p:ttrin. Tlf<tnoel Mat'inbo ·th Rocha. 
desde J8i2 a. 1804, relevatl.a:!. pre~cripç,ão em · 
que incorl'eu (::·• discussão); 

Do pro.jecton. 24, de 1895, autorísanào'o 
Go'>"~rno a. m~nd..1.r p~go.r pela ,·erva-Exer
cicios tiod.os-ao 3 · escriptut'a.rio da. reparti· 
,·ão Geral él."s Cor:•eios. José Francisco Rodri
~-:ue~. os .vencimentos que deixou de perceber 
de 2\1 de agosto de 1894 a. 2S de juntlo · c!e .. 
189::"> (Z• discussào); 

Do proj(>cto n_ 174, de 1800, autorisandoo 
Pod.ol' Ex~cati ·•o :~. a.b.rir um ci'ed.ito e;:pecial 
de 58:!:5 12~:,'96 pa.ra pagamento ào que, por 
sentecç '· do Podér. Judiciario, . é. :~. · Fa.zGJich 
Nacional üe"'edora. ;i. Compa.ol!i:l. Brazileira. de 
Pho~pil;;to d·~ Cal (I •. discussã); · . 

0 ;:> pl'(•jec!o n. 173 A. dE~ l!;li6, aut'orisando 
:.1. Go>eruo :\ conceder seis mezes de licença, 

O §1•. ·P;<>.es.ià.ent.e- Não .bo.vendo com ort.enaõ.o. ao C)Dierf.nte de I• classe da. 
·.' nada mais :~ tr:ital', designo rar:). a mauhii. a E~tr:lda. de Ferro Centi'iil' do Bra?.il. - José 
:) - seguinte orêeni dôdia: . . · Antll0 10 Pinto Ca:rneiro (discu:.\.!.'ão unica) ; 
~-'· . \rot:J.~~.o das seguiutes matet·ias: . - Do pa.1·ecer n. 62, de 18~16, opinando que ao 
, -. .. · . l?<!der .Exe<:uti..-o iu~ti1ube ajuiz~r do direito 
,'. · · · . Do· projecto n. 74, de 1 S95, anto1•is::.nd.o o que as~is~e . ao bacbarel Henrique :Martins. 
- Governo a. conceder no cidad2o :\lberto Cys· ~UlHecretráio 1hl. Fuculda,re de Direito elo .. 

.'' n:eiro. pelo -prnzo de 25 ann(ls, permissão Recite; q~ci pede o 1J~gamento da gratiticacão . 
. : .. J_lar • .,. ésül.belccet· no porto d\1 Rio c,(?. Janeiro que deixou de ré.ceber, e ~olici&ar o ne~es-

· .. d.epositos fiuctuantes lie ca.rvcr.o de pedra, sob sar:io c:·eclito, ~i rvr c~so l!isso (discussão 
·as condições. que estc.b~lece (I" li.i~cussãto); ~· unica); - · · 

Do p1·ojecto u. 152 A, de ES96, cnnceC.endo . Do. projecto n. 168, de 1898, au.!orlsa.udo o 
. . seis mezP.s de licença. , com o1'tten;ico. M Governo tl. conceder ao Dr. Hil:lrio. Soares de 

l)r.· Ferna ndo Luiz O.or-io. Jlii:Jistro do. Su-· n ll\:\•eia, tente de c!iniC!l. ul'htalmülogica da 
·drama Tl:ibunal Fe~er:~.l (·l i.;;c~!s:;fio n~ic:t); 1 Ft\cuhb de _ d<: Mediciiia. _do H. i o de -Janeiro, 

Do pro.]ecto n. IG·l: · ~o JS\Jo, aatOJ'J~a!ldo o um :!.uno dü llcen~a, st:m vencunentos, para 
Go•errio a concede:.> u;n anno de lice:~<;a, . s~m tratai" de sua s:1ucte onde lhe convier (•lis· 
vencimento$. a. Felippe•1e V:J.;ccnc:-ll<::s DuM-te. cus,ão unica) ; . 
4 escriptura.rio da .'\.lfancteg:~ tl~ .?.13:mnllrto, 3• piscussih do projecto n. 182. de 1S96, 
p<~m t:~t!U' _de seus 1uter~es p;u-tJculart-s nppro"'ando o.aczordo fi:rma.lo em '19 de no· 
(dt~cusl':l.D untca) ~ · •embl'O <le:;te nítno com o n:ünistro de Sua. 
. Do project:J n . 151. de l ~C. :luto:ris:mdo o Ma.·•~Siitde o Rei du. Italia st:brt;l as -reelaína-

; .. Governo. :t. abrir~ !llini,.t•rio d:• Fu.ze_nda o çõe~ e ~Utorisa o Governo a. a.brir ·(·S credi tos 
: ... _ cred;to ue 1:;2:609~98. St:?i.'•lementar a. :ru- lleecssarios pa1-J. a ~Xe<:'J~-âo do pact<.) :l.llu- · 
:· .. b1•ica. n . 33 do art. '7~ lia H n. 300, ti e 30. de <.lit.lo. · · · 
... dez~mbro del~\!5, ~~tin~do,ao P~~amen to do 2 • 

1
rHs.•u5são do projeeto u' 1 ~0, de'is96, 

·' mcl~el e cobre unpo_ tado~ .no _c~ueute ar:n~; a.utorisando o Pode-r Executivo·a rerorlJ).ar 
· · ~ ~ra c~n~agem das respect1va~ moeda~ (- no põsw c!e alferes. com ó soldo p~r inteiro, o 

... d;scuss<L~), - ;. . tenente llonOl'ati() do.e~e1·cito e faJ•gtint~l·aju- · 
' . · Do J)rOJecto. ~l. 139, _d~ 1896. autl'llJS~ncto 0 dante ag<rre«ado do batalbão •\cademico 
.. -· Go>~rno a. abrJ~'_ao ~lnmtel'lo d::~. Marmlla ~ Arcilio !!.C!"' Freitas - • . ·· ' 

credtto extraordmar!IJ de 1~0:000$ P<~rr~. r est1- · <>a •. , • ,.. · • • . ., .,. :.. 
.< . tuir' o imposto r.e 2 ''lo l!e::.conta.úo dos ~·encl· - dl>CIISSõJ.O do p~OJecto n. -:-88 A, de 189;-o, 
.... ,. ))lentos do otliciues r':t urmalia.clas~es anr.exns deLer-l!llll~ndo que t~quern add1d0~ 110. ma.gt~~ 
,.! .. · (f outros· qtie perc()beram vu.nkL)íens de .cam- terJo. oo Col!egto Mlln~ar, como~ :veocun.el!tos 
(;-"' ]IO.UM 09 :pel'iodo de!} de s~tetni.>_!O de 18!:!:3 n. que .P:Jrcebl!l.lll l'S •. pr~fesso:·es cathedz;atlcos . 
;,_· · ... ~I ·de ·outullro de hl'J;> (2-• d J;;cuss: .. w); , . . . nomeados. ou elev.u1Q~ .a e:>sa categqr~a. ~prw 
, ·:~-- .. Do.pl'(•jecto n. 169 A; de l$96, autorisando decr·etos de 30 .d•~ ~etembro d~ 1894, com voto 
}, : o Go~ernó a abril' os creàitos nece~ari.os para em f;epa.rado.~· .-' - · << 
;~:;i -dar =execução fí."'leL (J ~e or'ganisóii o T!·Jbuon.l Levnnta:se: ã. ses::ão .~ 3 bora:s da t:i.r~e •. ·. 
~·;·' .' de Coptiis.{3a', dí.Scus.,ão}; . . · 
;;.•. ' .. !:lo projectó-~,.- n~,- d.e 189G, a.utorisando o 
;~.;;_'':. Governoà:abriro~credito necessal.'io para 1'3.-
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155" SEsslo EM 25 DE XDVEMBRO DE 1895 · ''terem sido ainda. a.}lroveitados Jlela União ou 

Presidmcia dos Srs. Chagas Lobato (1•1 vi~e
pcsidcntc ·. Julio Santos (2 ' vice-pre.•ide>tte) 
o L~11s d<! Vasconcellos (to secretario) 

pelos Est~dos e nio contarem 30 S.nnós de 
exercício, estavam e:n nisponibilidade, perce
bendo seus ordenados nos termos do art. 6' 
das t!ísposições transitot·ia.es da Constituição, 
que flli mandado vigorar\ em todas as suas 
partes. · . . 

Ao meio-dia e 40 minutos.procedc se,;, clta- NooJ:çamento vigente e no que já. se acha; 
maua. â qus.l respondem os Srs. Chagas Lo- v-otado pa.t'lL o exercicio .de 1897, estando em 
bato, L\ns r1e Vasconcdlos, foellio.Lisboa, T<L· vigor n.quelle decreto, muito regulal'mente 
\"D.J'es de Lyra , Gnhri~l Salga.do, AU~usto niio se destinou verba para. o pag~mento dos 
Monten~gro, Carlos t!o N~va~s. B1·icio Fiího, l'eferidos magistrados e não havendo ma.is 
Viveiros, Luiz Domingue.q, Christ'no C!'uz, opportunír.at!e para se repar:~.r esta. falta., 
lfd'efonso Lim3.. João Lopes; Helvecio ~!onte, porqne j.i. estãoconcluidos todos os' nossos tra
Cnnba Litm, Trindade, Tolentino de Carva- balhos relativos no Orçamento . .-da Justiça. e 
lho, Pereira. do Lyra, 'Medeit•os e Albuquer- Interior, por on'1e corre tal despeza., venho 
que, Car1os Jorge, RoJha. Ca.va!c:tnti, I1Ienezes :tpres€ntar um projecto, a.utorisa.n~o o ~o
l-'rndo, Santos Pereira., AW!usto de Freita.~, verno a abrit· o credito necessano pa.ra 
Milton, Francisco Sodré, Manoel Caetano. aquelle pa.gn.mento, ate .que no orçamento 
Vergne de Abreu, Rodri~~s Lima, Tolen· p~tra I 898 tique este ser.,iço devidamente re
tipo do5 .san~os, Pamnhos ,~Ioilten:gro, Auto- gularisado. . . ·.. . ·. · · . . 
m~ ae SICJ.Uetr;l, Serzed~l·o. Corre;~., França · o :.ssuml)to e urgente. Quas1 todos a.quel-. 
Carvalho, O~ca.r Godoy, T1mothco d:t Costa;. les ma~istrados desde 25 de jultJ.o de 1895 · 
E1'ico Coelllo. :S}lva castl''), Agostinho Ví~al. estão privados de seus ordena.rl~s e a maio!ia. 
Ernesto B1·a~!llO. Ba!'ros . . Fr:l.oco . . Tumor, delles · como succct!e nesta ta.o persegutda 
L!rna Duarte, João L~lz. Carvalho ~~~urão, cla!;se: é pobre, tem passado pri'Vações, qu~ 
;·az je Mello. MonteJro de 'Barro~ •. Jn•~o Pe- se a.n-Jtra•ar-:io, si não vie!'mOs· ·em seu·auxt- "·· 
nido, ~uiz Oetsi, Fortes Janq1;1-eira, O~_tn.vi~uo Jio, 'hàbilitando o governo a pag-ar-lhes, não 
de Bt1to. Valladares, Cope[·ttno de stqUC~tr-..t, só osor-dena1lOS vencidos, como os que se fo~ · . . 
Rod.olpbo ·Aln·eu, T'a1·aizo cavalcanti .. Carlos rem venc~ndo, ufé que nos orça.mentos futu- · 
dn.s Chn.ga~. ~ost:L. Mttc!L'ldD. Ca.s.emn•o o!:l. ;·o"' sejtJ. r~stabelecida a. verba.. . . 
Rocha, Alme1da. ~oguw•a. Dam1ngues de Nenhum tavor fazemos a esses funccwnac 
Castro. Costa .Tnnio.r, Gus~~vo Go~ny, Buen·) rios, :porque o seu direito ~ perfeito, foi 
de AJ;~.dradn., 1\~oretr:l. 1lll. :-1lV1:L •• hdm~1~do ~~~ g<~.~:antido . em no~so pacto tundam~nt~l e. 
Fonseca., CJes::n·10 Mot.t."L, Fr~~nctsco Gilcerro. e~t:i. lloje Com; de duvida. e reconhecrdJ for
Ovi•lio Abro.nt<!;;, :Xa.vie~ ·~o V:lle, L:U!Z malmente peiop:Jde!•Competente. 
Adolpho. Garacciolo. Alme.1d:1 Torres. Emtho A despeza. não ó grande, porque elles 
!Hum. Fonseca. Guimarães, . Marçal Escob:t.l', rorain aposentado~ COUI 'lencimentos COJ'~ 
Vr·spasia.no de Albuquerque e Cassiano do res;:>ondeute:; ao tempo de serviço, pe1•cebendo 
Nascimento. · certa qus.ntia mais ou menos o:ppro::s.:imrtda a.o 

Abre-se a sessão. orrlen;ldo intE>.gral e agora b.a a.pena,s um 

E' l'd · d b t ·a.nprov~d,. ~ a.c+~ da pequeno augmento para completar esse o r-
• 1 a. e sem · e a c .. " - ~ '"' deu ado. . . 

sessão antooodente. Accresc~ que alguns jã foram,. depois do 
o Sn.. F Sr;;cr.;m.\aro ueclara que não ha menciolll:lO Uecreto de 25 de julho, aprovei-

expediente sobre a ~·!esa. · · tados pela União e . nos Es~a·.l.os e ainda. po· 

_ o §r. JP•·oe~i<lente,...., Nomeio o Sr. 
:Mot•eira."da SHv:l. para substituir o Sl'. Al' 
bGrto Torres n:veommis5ful Especial encn.r
l'cg-J.<b d:t revisão da lei eleitoraL 

derão sel-o, diminuindo assim o onus creado 
pela Constituiçiio.. . . . _ 

Antes de concluir de;o· Eal!eutar que nao_. : 
defendo interes;es meus. ma,; sómente os rla 
classe; a QUe IDO orgulho de ter pertencido;. 
pois a mencionada decisão do Poder Jud1- · ·· 

o §r·~ .Purantu)s. l\1ont:ene~ cia.río niio ·me. aproveita «osolutarnente, 
gr:o~ Sr. presidente; COf?.O )â. riã.o_ e igno: porque fui. a meu pedido, aposentado ,p<!lo_, 
r:~do e·.consta mesmo do Dta•·,o Ofllctal de 2.3 ·Governo Provisorio e quando o fosse .poste- . 
do. couànte mez:, 0 Poder Judicial'io;. ·pro v!!'-· riormente á. promulgação da Con~titui.çã~.-_·; 

· · t t ta IJelos contando mais de 30 nnnosde servJÇ(I· tmha..:, 
cado por: ' ilcção compe en e, propos .. .. . ~. 'tre'tto ·.a ·to~os-os. venci. meu tos .. · e .... não pod .. ia.,.·_ ofiendLdos·emseui! direitos por umacto:do " u. . _. 

··Poder Executivo, aCilba:de annullar,_ 1JOr·m- ser prejudicado pcl~ acto do governo,. que ·, 
con~titi.Icimi.al, o decreto: de 25 de JUlho .do muito justamente fal annullado Qelo Pod~r ' 
anno passado. que ·apOsentou todos os deseJ!I:: Judicia.rio, que airida uma vez soube cumprJ.~:~ 
barga,dores ejuize~ de direito; . que por nao o seu dever e ga.r:.\utir · 0:3 · direitos lesados · .. 

· ..• , 
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.. .A.NNA'ES 'DA. :CA.lfARA. 

·:por um.:icto que de ·rrente e mariif~stamente 
rerí3. a Con~ituiçã:o:. 

.· ·. Eis o p:roj~cto ~ ( Lii) 

Ha uma. ont~ medida. para. a. qual cha
marâ a a.tr.ençã.o do. commissão. a. que este 
tl's.balho ti ver de il' e é a exístencia. do em
pregado c~1imico nas a.ltànde.~s. · ·.· . .. 

A respetto desta questão, Ja me pronuneu~1 
O Sr . . P.1·eosident.e·-o projecto, ha .tempo~; creiomesmo·que houve um tra.;.. 

do nobre .deputa.rlo . fica. sobre a Mesa. até balho do illustre deputado 'Pela Ba.bía.,Sr. Dr. 
>: ulterior deliberação. . S-•ntos Pereira.. Mas a. verchde é que não 

temos u.inda uma providencia a este res-
. O Sr.'- ·Ce!Ol~rio Mot.ta - Sa· peito. · · •. 
: tisfa.zendo ao pédido da Sociedade de Merli- os Jabora.torios ao l•1do das Alfaodegas ser-

cina e Ciri1rgia. do Rio de Júneiro, é portador vem não sô par a:: demonstrar a identidade 
·de uma representação. que . dirige a.o Con- dos generos de modo a. nã.o :poderem _ser elas-

.. ~ ·gresSo . e bem ·aSSim de·um tro.Palha relativo sifica.ti.os aquell~s 11 u~ paga~ .mais peles qt~_e · 
,. . ao fabrico. consumo e commercio de ·bebidas. pagam menos. como ainda servem para g:\-
. : · alcoolicas e generos aliment ícios destinados a ra.ntia c.a sa.udc publica. de maneira que !?S 
- ~:-: nossa:poptila~t.O- · · · geuercs CJ>nctemna.<los ·pela Alfande.,o-a. nao 
: L,, .. A Socie.iJ.a.de de Medicina e Cirurgia é uma venham a sér consumi•los pelo povo. 
$ -. :das instltliicõe> que mais tem tra.balha•' o a 
~:'::: bem da. S<tUde T•Ublica. e ultimamente tem . Ora isto ~e dá na Ga.pital.on'le hauri\. la'b_?
.;, .~ se occu-pa.do dedicadameo.te f10 estudo desta rntorio excellente; mas nos Esta.dos,onde nao 
l_::- : materia.,' fa.zerido · porta_nto -j us á nossa. con- hnjõl. esse htborn.torio. os generos cond.emnados 
.':: sideração. . . p_or esta_Alf<IDdeg;~ bã.o> de serma.ndadospa-ra. 

.. .A importancia. do ásstimpto é intuiti'"a.- 1:1. pel?S trupor taàores e em ve! de os: m
0
_ane-

.. ~ . Quando discutira o orador o Ort.!a.mento rla d~ VIr para. aqui, .. m~nda.l-os~hao pa.~ o d 
:'~- _:: -Receita.; .fallou princi pililmente ·quanto á fa.l- possam ser consu_r~nd~. _ . .. . · .· 
:)~ ... -".síficàçãó dos -vinhos e qua._nto aos .. perigos.:qt1e O 1nod.o de obvtar a lsso e collocar e~· ~da. 
t:'' --:o·alooolisnio '·,.tem trazido para as. dil'ersa.s uma das·nlfanelegas um con~erente c~nmr_co, 
.·:,-: ·naç;.iies e que. veem estender a.te nós os seus pelo ?lenos. o que pos;;a ve:-lf1Cilr, nao .so_ a 
L . malell.cos ~~sult.:~.dos. . . . . . ld6nt~da.rle •. oque trara resultado_s ;o.nta.JO~os 
~+-' ::,Nessa ' occasião mostrou que algumas já para o fisco. como t:.~mbem a nOC!Tidale, que 
k~d:eem tratado do assumpto com muito cui- possam a.~ sub~tancJ:\S a~reseota.~:.· Coodem
z-.:. :~aclo e ·entre outras apontt~ra o Clúle e a na.ndo-a...~.ne,;;te ca..-o. ficara ~rant1da n saude 
~.p;··França. . . . . . d~s ~onsumi;1ores desse Es~ad~. A fi.scalisa.-
:~~ · Fa.lla.ra. a.mda na ests.tu~t1ca . organ1~ad:~. çao e, po1s, economu:a e bygJen1ca.. 

·· IJelos diversos bospitae$, pelos hospícios, que E' sobre este ponto tambem que proviclen-
.> attes~m o.> inconveniente~ . -pr?du.z~tos pelo ch• 0 trabalho, que o or;ldor tem a llonra d::: 
:r,, , alcooltsm~. a sua..gra.n~le C?ntrlburçao para o apre~~utll r e espel'a que seja toma· lo na. de
.~,'< · desenvoln m.ento ae molestms. quer nervosas, v;aa. considl'lra.cii{). ·Nii:o e, por certo. s. ultlma · 
~~.~: 'quer do syst_ema =~~o-vascular. .. . . pa.lp.·vra., não p<XIe ~e,·vir de ponto de partida 
;;.õ·!. .. : ~- Fatiar:~. n~ o. ~~a~ sob_re a. maoetra. pe .. la.j·P!l.l'a que a illu~tre com~i;,.sã.o apresen. te ser
::::\', qua.~ as corpol'l\Çqes sc1_enttficas da. Eu_ro~<\ 9'iço mais completo e e;;ta certo de qu~ ella. 
·i>.·,.·· consideram es~ mal. socuJl, que. na opunao 0 . ün•â.. ·Cooôa -plenamente-na . Commissao de 
~!:-': .·de Glad!ltone, e _pewr que todos os males. saude Publica e InstrucÇão; que já. deu prova 
~~~::,- . paiOl' que . as . tres Calamidades reunidas,. a dO. :;(lu alnOl' a saúde do poVO, ·danilo parecer : 
Ú ?:I peste, a.~ tome e a guerra.: · · relativamente ao projecto, que o ora.dor 
!\';i·' ,. ){ostra.ra. com a autondade -~e autores de 1\Ul'OSentou sobre hyr!lene. · o .que, in(eliz
~-;< ·nota que,o alcoolismo tem rehçao eom o pau- n1cnte. não .>eiu ainda.~ ã. discussãq, natural
ih;;,". :perismo • . um e cQmo que:. produz1do pelo mente porqa~muitos dacjuelles, que ~e encar
;i}.~·' outro~ Fez ver que o propr1o coEpo leg1sla-: regal'am de prepa.ra1' tra.balbos destmadl!s ao 
l:J> :ti-.ro l'l.•ancez tem tratadoda·questão. . · e$tudo da eamara não teem. ·como o orador. 
t ·<S' ::. ' .. Nessa. .OCC3.sià.o·fa.Uara ainda. dos males eco- ·a convicÇão tahez : ex~ggerada., . mas sincera •. 
~í,,_.:-~ no~~os;que eue p~oduz, aba)ando a sa~de do de que a . sa:úde do povl) merece_ muito dos ~e~ 
;&r:-'.:: in~l:VJduo •.. prqduzJ!ldo a dege~eraçao . da gisladores· brazileiros. .( Apo1ados; mutto 
*"'·,:: prole e por co~gumte ·da. x:a~. . bem. ) . . . . . - · 
:-~,.;~;-~,;: ~ :DeJ;ll.ODstrou quanto : o~ _vmho~ · fa.lstlicailos : .. · ··. · · .. · · Ro ··- A - - · ci · 
...,..;:,, _ oonoo~rem pata e5se mal, 1moedtnrlo o de~en- . O SR. ~ASE~ono DA CUA • . censu~ .. e 
';;' '·' :vólvimento da jndustria yinícola.:e facili- .Y · Ex. e l1)Uitojust~ . ,. ... . . .. . 
.):~:~ ' :ta.ridó•cf.consu:mo do inao alcooL< : •.. · .· Vem a 'Me~ ,a representa;ção da Socieda.de 

!i"f.,~"".: . O. rá., nw~ iiO~re- ess~ pon~. co. mo ain~a de. Med. icinl\-e .· ,Cir.ur~ia. _ do_ Rto :. de ·· Ja.neiro 
i!!f.-?.;}'iiobre. ~.f.tí.lsificaça.o de outro~ generos~ 3: lli::l.- . a presentando· . a · o~mstderaçao do. Congx:esso 
l.f;·;Je!D-i~ se ~ron~cia e. pede _provi~eJ1C'~:-. . Naciona.li um proJCCtO regulando : o .fabnco-e 
~;_t·:.< .... ,·.. . : ..... ·> ·_. ' ·. . .·. 
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commerci~ dos vinhos e bebidas alcc.olicas e 
geoeros :J.ll!nent\cios (1estil,a.·•os ao consumo 
da no~ .populr.çã.o.-A's Cnmmil'Slies de In
strucçao e Saude Publica e de Orçamento. 

ORDE.\1: DO DIA 

pela part~ e ao gva.n.tu»t equihtivo da justa 
inde:nnis11ção, porvc·ntura. pedida.. 

Si um a.ccorco diplomatico obed~ a essas 
regras ir.illudiveis de diJ:eito internacional· 
si elle é definitivamente estaheleeido. fa.zenclÓ -: 
des~ppnrece!: es~a. i>v.>sibilidade de reacÇão de 
na~ a :1a.çau; s1 os tnteres~ das partes pro-

O S tegt•las pelo seu g.,verno estao con~enieote-
r. Pre.;.ident~- Não baYeodn n1ente r<:~l!uardada~. sem oJien8a de quem 

numero legal, para se proce·'er as votaçõP~ que: ~ue seja; e~se accordo ·merece a appro
das mat~rias indicadas na ordem do di~ cva\:<).o do P:u·l_amenoo, e o govet·no que o faz 
pa~sa-se a materi.a em discu~sã.o. · me:ece os matores lou~ores do p;liz ; . · 
E~ aununci:J.da. a 3a . discn~ão r1o -projecto . O a.<:cot·do sujeito ao voto do Parlamento, 

n. 182. de 189(1, ·,ppr<'Vnndo o uccordo fir., t<·rá obGdecido a. todas es8as regras? pergunta 
rn~c~" em 19 de novem bro •leste a nr1o com 0 u ora<lur. , ·· · .. 
mm1stro de Sua Magesta.de .o Rei d:;. lr.al!a. · Ne:Si~ solnçã.o. trazída <lO conhecimPnto da. 
sobre as recla.maçües e antorisa o "Overno a Ca.rnar-.l pe!o seu hon~1do <tmigo. o.digno re
almr os creditos necessarios para a "execução p•·esentáote do governo no Ministerio das 
do pacto alluilido ; Relacões Exter·ion?s, foram respeitados esses , 

pr·inc•pios, que não podem ser illw1.idos? · 

O .Sr. Pr~sidente-Tem a: palavra 
o Sr. Augusto de Freitas. 

. f.. situação po!itk'l~ do paiz nesse instante~ 
os fa~tos occorridos por occas!ão da discus...~o 
dos ultimas protocoUos, finalmente rejeita
dos pela Camt~ra, .v. ~ou ve1•, determinaram 

O Sr. · Aug·u s t.o de :Freit.n:s esta acceit:;çã.o fr:~.nca. do ~>ccordo, co.~1o o . 
bem ~uizera abster -se de quaesqt1er consi::: tnenot: mal que poderia. trazer ao pa.iz. Mas, · 
d~rn.ço~s sobre o accordo diploma.tico em o in,tanta da repres..."'1.o ha. de vir, chegando · 
d1~cussx>. A nat.ur<.'za. e~pecia.l do assum mo. a to1los o:> que tee,a· a respon:Sal1ilidade gra.
:1~ occu rrenci;is determinada." pelo ;•l'a.ixt;mv vissirna .. d~ um voto, em assumr•to úe ta.\ na' 
mento d.<t ultima di>eu$~ão ba.vida ~obre elle, tut·eza.; começal'iíO a. medir ·todo o alcance . 
as ci:rcumstant.:ias esrmciaes do pa.iz neste in- delle, toda a nos&\ responsahilidatle. 
stante. os bymnos Jevanta~.03 em toruo no ac- P~recia~lbe. ~<té o momento em que teve 
cordo feit? p~lo gove1•no para a solução do a tr1Ste1.;~, de ler eRoe accordo. que qunndo in
problema.lt:l.llaoo, o-voto. quasi uua.nime; 00 teresses de estrangeiros sti.!). pleiteados pe~ · 
Parlamento. hont<>m proferido em duas dis- rantfJ uma. nutra nacão, por via diplomatica; 
cus~1);!S succe~siva:;, tuclo i~so podero;amern e q .. ando o cidadão de um P<\iz, consciente do · 
iuflniria no .seu espírito para dispeng;•r-se de ~eu direito, deixa. as g<n·antias .que po1lem 
quaesquer cousi..l6l'ao.;üe!', si não em oppnsiçiio , ad,·ir á ~tlstenta.~ão delle. da lnte1·venoão dos 
r•elo menos em commentul'ios ao accordo em tribuuaes judiciarios de;se outro pai:~: pe
delO<l.te. .. . . 1-a.nte quom pleitea para. coberto com a. pro-

.Pa.rece-lhe. pot• .urna. ligeira. noÇão qne' 1{-cç;io ri·) gov:erno .to seu paiz, dar ma.ior. 
tem do as~umpto, que. quando uma queslão realce á recia.waçilo · que a.pre•enta, pa.récia
l' e ~al na.ture1.a. em que megos se regula.m lhe Qlle uma transacçã.o ll;~.via sido feita. 
o;; mleres>e;;,.d;,ts pa.•·t~s. do que a consci~nci a. peta.J•te essa. na~ão juiltc {L qual se apresenta . 
da m'' outeoçii~ pncitiea ~ sol id :~ dns relações a. redam"~'ão. · · · - · ·. 
de nação a naç5;); pa.recia.-llle que considera- Em tal caso tinha elle aberto mã.o do di.: - · 
ções. cl.c cer la Ot"dem . rlevin.m sc:r a.ttendidas reito de a piei tear judicis.ria.mente. como 
por óccnsião rlo voto sanccionador de .um con- qualquer pa.n~. perante ,i, justiça., e pleitear _ 
venio <liploma.tico. · . admml:>tt'ativamente per{l.nte o governo. pro-·· · 

E$b:s considera"''E'S M viani, ~nte<; de tuM, tegido, 11ã.o sô. pelo seu direiw, COI~.O J)<llo. 
t d ·vv vttlol' rl;;o. autol"ldade que 1.lispensa, ~ na sua 
en er: · · · j)rotecção. o ~eli guverno._ .... ·· . 

· .. !". :~. sa~r ~i o a.c~rdo esta.hel~~tdo.puilha Et·a. :q :ersuasrw em que ~~t:t.va1e entiio,lem~ 
.termo definitivo a. um litíg io, . si d~de o·in- br-ando-:;e . de · CJ.Ue, t'eit.'l. e~·transacr;ã.o. pelo' :: 
sta.n.te c~a sua bomolqsa,çü.o pelo ~odcr compe-· proprio indivi1luo que r €clama ' a solução ·de . 
teote,tlnba.m· desa.pparecido todas as nuveM uma questão de tal natureza, oõ. :poderia·.se :: 
que·. pudessem: .ou perturbar as l'elaÇões· de apresentar uma de.i! tres alternativas: ou o . 

. m1~ào a na.Qãl.l, ou trazer conflie:.to de outra áccorr\o e deliuitivamente est<~bel.,chio r. e: g~·. ': 
natureza ; · vern!l a. governo, fixando ·llelle a. indemni!.la.:.·.: 
.·2•; cttender . á. na.tm~e~a. das recla.mo.çõe~ çàr. C()l't:l. e determ•na.da j)3.l';l.ll3.gallleUtO .das .. 

que motivaram o n.<:co:rdo diplomntico, a suá partes reclamantes; ou• o accordo. tem· uma.. 
proced.encia., . a . va.lia das allega:ç~es feitas outra. feição em qu~ o governo perante quem . . . 52': .. 

C:unara · V. VI! · 
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·se reclama., a.chanrio justa e proced ent~ a re-· O cradór não . comprehende, dissera em 
c ela.mação. toda.vin. não. a acha de tão·ri!!oros;. pdncipio, como é · que depois de deferida a. . 

( .Justiça que dsva a.tt&Jnder em absoluto· ao di- solução de uma. questão aoree:o pa.rlameot:~.r, 
· ··reito, e ent>io àefere o conltccimerito delle o.o e.o meio díp!omatico. se venha :~.inda. resalva.r 
·_tribunal a.r'bitrã.l; ou ó go>erno nã.o reconhece o direito c.a. parte que não se . 'luizer sujeita.t• 
;._:.a procedencia -!<ique':' da. reclamação :~.presen- a este accordo. isto é, de 1•leitear perante o 
_, .. :ta.da e o a.ccordo ê rompido, e a parte "Jn.nÇll Poier Ju "!icíario do p~iz·. · · · 
:;.mão do direito que rt lei Í8.CUlt<'l. a na.cion[1.~5 Ou a questií.o ó decidi•lc. por meio i!iploma.-
. e estrangeiros. isto e, o à ire i to de piei Lera tico, GU a questüo é uecidi•1a de governo a 
uma; causa perante os Tribunaes "do pa.iz. go>erno. fitm:mtlo-se ·um nccordo. no qual 

O Sa. B~"o nE .A~iO!tADA-Põde ter razão estej3. est:l.belecid<t n. qunntitl certa e deter
. por uma que~tão e nü.l> por umn. massa minada. ~:wa a in~emnís:.tção. das :eclama-
- dellas. . çõ(?s ped1d:~.s; ou t:ao estava dectdida e se 

o s .._. .. n~ p~ ,., 0 1 · · deixou uma >alvula.. a]:>ertn para ttquelles 
• R." vGUST~ "' "EITAS-t-.e.~-:m•.,e~:~. _M que não ent~rem no acco;-do, . dando-lhes c. 

... a:pat te e vede qu~ ll~e ler(\?re o seu h[Ustre garantia . de ·pletea:rem porànte o Trlbu.oal 
colleg-a. s1 acaso s . d1stralnr. · I J 1. . .0 c!o ~~·z . _ N d 1 d . U' lCUU'l P~ • . . . 

r o. ('~so. pelo accor o .ce e"bra o. o Gonn:_~o Daqui . ~e infere a seguiu te conclus5o : a 
B~ztle1ro_ achou procedentes as. r~clan:açoes que,. tão italiana. não e3tti. resolvida, sob o 

• .·.fel tas:. e tão procei!entes. que leg1t1mou a sua ponto de vist.'\ financeiro · 
sa.ncça.o dada. a. este accordo. .. .. :. . 

- Mais ainda-o ."overno achou que não· era.. .. O SR. AU!~IDA. Noc-UEIR:\. da. um aJJart E! • . 
convéiliimte defel'lr o conhecimento · de tae:s o SR.. Ar.mu>:ro DE FRÚr.-~.s..:... ~ .. e não est.\ 
questões ao juiz~ :J.r~itral.quando podia..ra~e a resolvida., /!Orque se tem que o accor:!o di- : 

.. .face c!_o t;overno rta.lm.uo. _resotver ~te !)leito. ploma.tico fixe a. quan tia ue 4.000;000$ para 
, ·. e_então lixou um:~. q~anlt<'!-,-qu~~·•n QU~- no pagamento ~e todas as índemni=~ações ref~
: .· .. d_!:Zer do .~rotoco!lo. e des~ma.da. a md••romsa- rent<?S às reclllill:l.Ções apres~ntadas, todavl_a.
....,..,~0 de _to ·.~s as_ :·eclamli.Çoes ate a:go~a. aprc- ·uma das clausulas do me~mo prutocollo det-
... senta~a.s, 15~0 e, tanto Em re!a.~o a_que.llas xou ftberta. a. por!~ áquelles que não se con

que_sa.o co~stdera<!~<.s, e l'_:3.l~ente o S<J.o~ JUS· formarem com a. qua.ntia. · diStribuiila. pelo 
~· como -a.quell~ que sa.o Simples especula- govet·::o ifu.tiano. fi~ndo salv~ f? direíto_de 
çao.da.s .partes _rec.ama.ntes. . _ nl<litear pe1·anre o Tl"Jbunal Jud1c;ario . 
. 0 !fOVerno nu.O SCpa.l'OU, O govel'UO U<Ul ex- • s~ : "R ·, , d · ·te· 

purgou do todo. do maço <ias reclamações; O " · oUF.IiO DE: ANDIUOA a. um. OJ.~o.r • 
.. aquellas que eram protegidns por uma.l'egra o SR. AUGUSTO _os_. FaErus-:- E s1 esta. 
· ·de. igu:J.ldade, por um primipi.o "l'lgoroso •ie questão tPri •le ser · r r!SOlvi.la. em l'elaç~o 

justiçS.; daqu'ellas que envo!viam·e5peculu('ão, âquelles que não se conformarem com a. diS· 
interesses. talvez mesmo inconf~>SS(I.veis. tribuição do governo ita.lia.no, por processo 

O Sn.. FRANÇA CARVAL!lo-Apol:u!~. judiciario,e si pelos pelos proces;;os )<t.lícia:Jos 
o meio de rcgulal' o pn.~t\men to da.s mdemmsa-

0 Sn.. AUG'GSTO DE FREITAS- Partindo çiics é 0 arbitr::unento. a. C:1.ma.ra. nã.o póde 
deste principio, o GovernoBrnzileiro não quit rle ,~nternio dizer e~n qua.nto os arbltros 
entrar na apreciação detn.lha.da· de cada re- avalia.ri'í.o as iridemni;:ações, não sa.be a 
clamação, e CQnfiou este trabalho a.o governo Ga.tnara ~i a quest.ão it.a.liana. serà. resolvida 
italiano ; deu a quantia de 4.000:000$ pa.ra." em 4 ou 40.000:000$000. . 
pagamento das indemuisações de todas as re- A primeira conclusão, sob o ponto de vista; 

=> . . clama.ções _Q.té a.gora. 3.presentc."lda.s... · fino.nceirá~-é lóg.ica. e irrespond1vel ~ ~~ella se 
·--. ·: : At~ ah[ só. t!lria. () orador louvores para. o infere que niio foi com 4.000:0)0$ que ~e 

~. honrado :'lfinistro do Exterio-r ; ate ab.i pa.- resolveu a ques~ i ta.lia.na.. 
·re<:e que todos que estiverem tão seriamente Diz 0 nobre depu tado por S. Paulo que o 

· ameaçados ' em ver escoarem-~e · dos coices prctocollo te...-e a V'J.ntagern... . . . . 
' :publicos cerco. de 30~000:000$ para. fi"~- 0 S". At.}rErPA. NoGo"E!R.A.. _ oe·._tmpedlr 
:~ .· mento dessa.s inr1emnisa.ções. sõ t.eem nest.e "'" 
"~ -momento motivos de maiores elogios para o que os subditos italí&nos plcitcem; as ·s.uasr~ 
;<· Jionrado?liióistro do E:rterior. ·. . cla.maçõe3 peronte o Governo .Brazileiro . .. · 
' ·' . . Masqua.ndotinha. a su.tisfaçã.o de ver o seu o sR..· AuGUStO" "Í>E FaÚTAS - rnterrompe 
,: · ·:1iotir~do patrício ir" seguro :po'l' es.te caminho. as corisi1lera.eões que v-inha .ap-resentando na 
;;\ .. ~ftx:n.ndo ·u~ _quaotia ·. certa. para pagamento ordem que deve 1azel:JiS, paro:. a~cudir ao 
;,-:-,: ·:cdessas .. .i.ndemnisa.Ções, viu .· logo a :pó~, nn. a.pa.rte com que o- honrou · o ' nobre deputado 
~~',~ -cla.usula.c:imme,iiata, ·abert:l · a _Yiilvula. pol' por S . Pauto; . . · 
~;; ': :Onde riingt.lem sabe si :~•ão escapar -a.tterit.ados O governo italiano, diz · S , Ex:, não tem 
';:( . ·contra o Governo : Bra.zileiro···, attentados ,meios de impedir que os seus subdltos r~cla· 
~S . ·-.-contra. os interes...c:es na.cionaes. mem pe:ra.n~ ~ ju:Stíça br~z.ileira · · 
~~- . . ~ ~ 
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Que lhe !)erdóe o seu nobi•e e distinctissimo é que ellas niio. são. Estas considerações são·· 
amigo ; dando-lhe este aparte. e$quer·eu-se de quem se lembra, no momento de dar o seu 
por um momento - e o orador só póde a.e!'r- veto pttra. ~er sa.nccionado um accordo do . 
ditar que srj3. t>squecimento, em um ~spirito valor rle um contructo. 
tão cultiYaLlo com o de S. Ex.:..... esqueceu-se, 0 SR. ALMEIJÚ NoGUEIRA c,a um aparte. 
por um momento, de que qun.ndo questões 
desta. naturl':za E5.o . r~solvidus por nccordo O SR. AtGUSTo DE FREITAS-Não são con-

. àiplornatico e JlOl' intervenr;ão dos go-.;ernos, sid.erações de ordem política, repete. Quer 
o accordo põe térmo a questão. c11egar a. esta conclusüo: ou o accordo di pio-

O sn.. AL~IEIDA NoG.v'ElP..A _ Qua.nto aos ma.tico. como tal não tem o valor que se lhe 
quer dnr, por-quanto o valor de um accordo 

g-ovel'nos: rnns o~ particulares nã:> es1ão diplomatico se revela. pol' dous ,f;tctos: l", 
ligados por este accordo e podem ~e prova- pela termin(lção do pleito a que deu logar. 
Iecer das ga.rant.!as individuaes que a Consti- 2 •• pela quantia desrendida :pai'a a solução 
tuiçã.o proporciona a nacionaes e estrun- do litígio. 
geiros. .O accordo nü.o póde terminar a q11estão 

O :-R. AcGUSTO DE FRE17AS - As par-.· italiana, o orador di~se. porque a quest5.o 
tes c1'jos direitos for&m objecto do ac- italiana não e urna questão de guerra, para 
corda dip!ornatico. n1ío ~ão obrigadas ares- se acreditar que, atastada rlo scenario da 
peitai-o,;; e então pergunta·se a que vom este guerra, desap:pareceu o litigio. Não; não é 
accordo? Que Vi<lor tem elle? uma questão de guerra, é uma questão jus 

Si todos esses reclamantes t~êm o direito a 3~15 • · . ·· .· 
r. e pleitear os ~eus intue~ses perante os Est:L ~ues!ão não está re~olvida por este. 
Tribun aes Jnd i c i arios. pergunta-se-que con. accordo porquanto nca sa.l vo ao:; interessados 
quista foi est:1 que 0 governo obteve? (.Al;ar- o direito de virem pleitear es:;as mesmas 
tes.) reclamaç-ões per~rite o Tribunal Judiciario~ 

o orador quer ch~gar a e~t1. concln~ãn . de O SR. YERG;-;~ DE A1Bl~~u- Mas .a qu~stão 
que as nartes-como é pl'inC"ipio .-!e direito- . deplumatJCa esta reso. V!ca. 
segundo o seu lmmilimo modo d~> <·t:ten-1 O Sn.. AuccsTo DE FREITAS..,.... A que vem .. 
der. de que a~ p:~rtes quando 1'('-clamam, 1'01' o. nobre deputado pela Bahia dizer que a. 
intermedio do seu governo, pernnte u.m ~o-~ qnP:>lüo diplomatiea. estú. resolvida? Niio · 
vcrno estrangeiro. se submettem implieita- está c evidentemente não estiL. Este accordo 
monte tL obr:·dtencin. ri~Clros;L •'aqUt->lt~::s que u:io visn. pGl' ter-m::J a unm questão de guel'ra; 
fa1.c~m concf-~:>iJr~~ entt•e os ~o~·cr•no:~. Jl~)!' um 1 ctln vi~• pôr termo a. uma questão de nação 
nccordo appro"Çado. (Niro rtpoiado.~ c apm·tcs.) n. nação, tL um facto normal nu. vida. _dos 

Acreditava. o OJ':ulor. e. •1eve i n:>rs.t.ir ne!ilte povos. 
ponto: q~e. qu:lpdo umn que~tiio ó c! c ci•lid:~- o SR. TmoTnEo n,\ CosTA -Então só ba 
pot• Vl(l. dJplo:natJca. como <'sta. o a.~cor(lo questão ui"[llomatica quando ha guerra~ 
celebrado entl-c os fluas po.t·te~. s:~ncc10n::do . . , 
pelos poderes competentes. con~titue as le!s O ~R.. \EUG-X~ DE ABP..W- E esta a. con-
entre as pnrtcs (apoiados). do valor de qllal- clusu.o que ~e t1ra. 
quer contracto. contra. o qual não se -pórle o SR. A<:GUsTo DE FHEins- Estâ enga~ 
revoltat' uma ."Parte para allegar um dlreito nado~ o accorc1o celebrado é sujeito a votaçãO 
porventura existente anteriormente a elle. do Congresso; ,não fixa uma quantia certa, 

O governo italiano. ·como qualquer go- uma quantia da qual não se :possa ir além ; 
-verno estrangeiro, quando a.prese~ta-se pe- elle fixa a quantia de 4.000:000$, ado:ptada · 
rante um governo de um outro pa1z, 1J:1.tro- par:11.oda.s as inrlemnisaçõe .. , excepto aquellas 
cinando uma reclAmacão ele compatriotas com as quaes não ~e conformarem os recla- · 
seus. elle é parte, elle e quem fir:m:\ o accorõo, mantes. · ·. 
elle é quem corn~_uug~ com o di!_eito e inte- Portanto. no se:u entender não poz elle 

. r~sse do~ seus c1dadaos, e_ enta.o o accordo tormo ao pleito ;· $Ubsiste 0 dirC1ito de alguns 
dlplom3.1.lc0 tem de ser rigorosamente ob- 011 de muitos reclamnntes para ;;.gltarem. :ii': 
servado. questão perante ó Tribunal JurUciado~ · ·· 

O Sn.. AL:1.rEID,\. NoGUEIRA- Ivras o Tribu~ ·Agora, e mais grave lhe parece este ponto, 
nnl do raiz -não póde recusar um requeri- pa.l'a 0 qual pede a attençã.o da .Camara
mento de 11m '])3.r~ir:ula.r. pleiteando 4J seu 0 Governo Brazileiro, por intermedio do 
direito. v. Ex; estit adduzindo considerações honrado minist.l'O do Exterior. entendeu que 
políticas.. o · não deve entrar na apreciação da na;mreza~ 

O SR. AuGuSTo DE Fm~m\S - Considera.- das reclamações, do valOl' dellas, da justiça~~ 
ções "politicas ! Si h a-considerações de ordem ou da equid.ade, como devem ser IJagos os Te;. 
jurídicas, sãoestas; politicas, absolutamente clama.ntes~ ·· 
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i~?? O· t.overno Brnileiro acha qtw, lavando 1 suJa do nrotocoHo. O illustre chefe {1a. 
,>·'::~ aS lllfi.O~ C_?ID ~U110 iSSO~ CUtnp~e O !'<•U r1eYet' l maioria: em CltjO lll)JU€' lJeces:<a.I'Í!IIDW_Ite ~erá 
':':···- - como XaçaO', ·perar!té quem e ap1•esenwda. approvado e~te a<·eordo, podera vu· d1zer 

· .a reclamação. d<;!terminanrlo uma. quantia. nPste momento aos qt\e de~e,inm simples
.:· para todos. o~ pngu.rnentos. quam.ia q ne. como mente ~~clarf.'cin!ento~ pal·a seus veios. se 

1oi visto, póde ser excedid•t sem que ninguem presic'irà a esta •!istribuição o t·riterio ne-
saiba até onde. ce,:sario, a. garantia dos tl05sos direitos ? 

:'·:. . .. O !;Ov~r!lo entendeu gue este t_ra1,~~Hto_ de o Sn.. Tmo'l:HEO DA CosT.\ _ E' de ~w·pôr 
mstr1bmç:ao da · !J.Uantta. pelos CHhdaos !ia- · ' ' 

'... lia nos C<•mpetia lá ao sen gnv~rno; que à el!e O SR:. AtiGU~To DE FREITAS- E' de ~uppür, 
eompetia símple~mente dar c:;sa. ~omma. diz o honr:tdo deputado. 

Si a clausula n. 1 ou 2 d.o prot.ocollo tives>e A este ap:n·te :ped~- permissão para. _res· 
estabelecí•1o que a quantia de 4.000:000:{; era. pnnder com uma. umca pergunta :-e Sl tal 
a unica rigo1·os,,mente dada p;n·a p><gamento não sucec<:et•? 

. de tod:~.s a.s indemn~sa:;ões. C!'ffiPrE~i~en•!ia-~e j· O SR. BuE:-<o DE A!'>llRADA-- Perdemos os 
· que o Governo Btazl!eu•o abr·rsse rnt•o do •h-. 4.t.:OO:OG0$00() 
: ;·eito de ontr<Jr na apreeiaçiio de,;;a~ recln-1 ·o S, . , F _ . N- . 1 · · 
- mações. ·Commett.;.•nc.lo ao go,·emo it:tlhJDo d9• . · ~~~ --!.'GÇU~l'O D .. R.:.!~-:s -;- ~o~ a. H 0 

distribuil-as eomo bem entendesse; si. pQrem,! 3ue e~ta. "en_.,ano d~ uo I~ r.epu.at.o por 
o Go>erno Br-J.zileiro não fez i~so; si dei::-:on a ~ .. Pa~tfo. St ta,l n<l,o sU•.ceder. e pe,,e_a 
porta aberta para 3queltes que;não se conC..•r- att?~<;~o da Cama~a pa;·a. 7ste_r~nto. :l prt-

,. mandocom. a disr.ribuiçi\1). · vi .. ~sem pleite><r me~ra con~equencw, que ,~rl Vlra. deste pro-
os seu~t1ireitcos perante os.Tribuna.e<. (1. conse· ced1mento : ~o. go-:erno Hahano. s~ra. o Go

, .. quencia. e que ,1 Governo Br:tzUeiro _ e é v:erno Bra';.tlen·o ,fi:rm·.r Ul;t ac~~::co dt~loma.~ 
preciso tornar todo 0 euidado na e~~olha de ttco que nao te' e ~x~cuça.o. (.Ntto apowclos , 

·palavras. ao entrar neste ponto.o mais ;:ra"t"e tro.ca"17·•e~1.wtos fl:ar~e.•).- : 
da questão- e que o Governo Brazili'iro -~. P~·n;ena c~n.e JU~.n~t~ que decorrer<!. da 
confiadem:•is no criterio cr.•m que essa com- "t"eu~: .. ça.~~.~~:.t.'L HU~~e~ta ~uc t~rn em. se~ 
niis~o que 0 goV'<;r~lO italiano lJa. do Mmen.r espt~ h O, S:..Ia "a ~n.t;u!l,tÇU.O 1!0 acc~rdo dtplo 
iara. essa •listribu1çao; conNademais no rigor m.~t~co,,:-d.:~ .. c,ot.t.~ que ,'P;.9v' cou to~a. 
com que ella hn. do ajuizn.r a IJI'Ore?.d~nci' dns a• cetta~,to , .. por. p.~.: c: da, N~ .~o, .todo~ ~ 

. reclamaç:ões, com que dia ho. de definir• tudo. hymno~ P(, pn,, te e~t~:~ C,tmar ,,, SllenClOSO. 
isso. lmen te '"otanclo ... 

Outrem niJo faria. e menos o or3dc.r·; l O S1~Bl'E::'\o DE AlWRAl>,\-Consci~ntemcnte. 
outrtlm não duvidari~ <~a.gin~c·ril!a<le •:e qn;t[. o SI·~. At:GU,TO DE FRtm'AS- Consdente
quer governo ; m~s e. hc:to. e ucv~r r: g-oro~(•. mectt', f:n: 0 c..r:Jtlo~ o. tbuo> os s~us c.,ne~;as. 
quando se trata. de 10rcre~se, 11~.o en,·:mw . . . 
idoneidade na ot:tt·a. p:n'te, para QUP. '' re~v O SR. Vt:n.G:-o;é: DE Am:J>u - P~l.tr·Jottca.-
peito a ella dera nos tolher nns aprcciaç:ões mente. · 
a tomar. O Slt. AlJl;t:S'l·o r.E F'BEJTAS .;_Tão patrioti-

Quern nos <liz que D~-'te amontoado d~ I'P.· camente. quantu J;Ji YOtadv o ~-roto.:ollo p<~S· 
clamações. onde figumm tantas l'>p~eics de 1 sado. Or:;, tírrntLr nm ~ccm·do diplornat.ico, 
Caminadas; quem nos dl7. que P.rn tot!a~ e~sn~ cn'o valo:· ê a fi:xa~:iio ê.e um:> qu~.ntia. para 
l'eclama.ções, que 8C>bem nií.•) ~e ~:abc a qunmo~ pâ~amillltJ de indemni>:,ção e ver antE>S delle 
.milhares de contos: o governo ita.l ia.no. pela entr<Jr em execu~:io, antes tlelle ser sanc
commis:;üo;porventura. por elle nome~.da. n~o c:ionad:J.;,. ame>~ça possível .!a anuuliP.ção •los 

. irá c1istribuir g:ronde po1'te de<ses 4.COQ:OOO$ seus elf<~itos. pela tran~gre::são destas regras. 
. . ,il.quell,~s que menos razão tenham. aos quaes pd:1. elev~ção da q<:a.utia.ê ftrmar um accorJo 

menos di,~eito as~ista. pm-a dhtribuir uma perfeits-meme inutil. (Apart~s.) · 
qu!l.rltia minima áqllelles Cll.i08 direitos foram Parece que e~;tá na con<:dencia clara dos 
aliás retonhec:do~ ~ (~1 mn apart") nobres de}lntarlos queapoi:•m ~em m""i~ der.irl.o 

· · · . E a corJsequcncia serã qt1e o governo exame o ::rotocollo em discu.são, a po~sibill~ 
iblia.no, que neste momento acceita. 4 mil dade do tfes:l~tr·e deste p:·otocollo.notocante a 
contos, tã.o de sOl·presa. Pil.!''' quem .tanto Quantia. 'lue pon•eutura tenhamos mais 

.queria tem ns.s suas mãos lecl1arla a sorte t<~.rde que pagar. 
do Tll~souro · ~"c.ion~:~l. as. m~ls !Jbsolutas 0 S::.. Tn[Ol'n~o DA cosT.o~od:í. nm a11a1•te • 

. ga:ra.ntlll.l' dos flH·ettosdos ctdadaos Italianos, .. · . . . ... 
. a ÍOutllisacãv de<te protoco llo. · · . 0 SR. AUG"CSTO PE FR.~lTAS ~ Dzz ([lle 

'; :._ O oraÔOl' n5o pr~cisa de descer pratica- comp,·ebBnde que ?S enthu~l,IStn~s do !J.üb!e 
""· mente ã dt>mcnstrllciTo posith·a d" rra.11de- reputado pela Capttal Federal se.1~m ltQJe tão 
:. ·. '" tã.o· sem conci.encia.. o ·orador o juro <1a. parttl gn~.ndes c;u:;.nto 1~:ram os enthu~l~\smos hon-

do honrado .ministro-que contém e.'lta clau- tem colltl'a o outro protocollo. . 
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----~----·------~--~--~~------
O ~R. Tn.rnrrreo DA. GosTÁ- Porque vP.jo daque'la ro"n 'fP.sta - b · ·' 

respeJta.do o direito con~tituciou·•l hl"'Zl'le!'t··o. ..: . • , . . l ••. _ça.o eco~me a.vJua por ~ - ON:ll..~Jau a:1. ,il»í:U".'<õO dos UltlillOS protocollos. 
que o amigo protocul!o nii.o r~~ita. vo.. (.-!.par te.~, intar >"~<J>Ç••us. ) 
(Apa1·te~; não apaiados.) · Querlt~ que o gi)Wcl'nO atlopta~se um dos 

O SR. V!!:RG>\"~ m~ !\m~Eu ·dá um aparte. dr>u~ alvltre~. ou a.cceitaS!;e om dos a.lvitres · <;: 
O Sa. AWti~ro DE F~tElrAs..:..Para. que a.ze- porque e<:te inillcl'l m·no tofo~> os tra.t:l.ll.íst~ 

dar questõ~s de t:l.l na.tnre;~ ~ p.,r;:. que vem. do ;.~~umpto, !ntl ica-o a. lição da experiencfii. . . 
b d 1 r • e os exemplos <Je toà.os os povos. ou firma~· : 

?ll0 ;·e ~~utac? ~-asstli~::.r de P:J.ntvé~ o que urn prot~'colto defini,ivam·:-nte concluid<:r, es- · 
e un•~ cr<'lC••· l'l;!Or·o,a. que ru;santa em prio- tahelecf:Odl• quant ia. cE'rta pll.l'<'. ""ruamcn+o de ·.·. 
cipios de dl:·~ito? r• • toda.~ as indenmisações~ el!!m !la qual não · · 

0 SR. VERG:'\E DE AiliU.U dá. Um 8.parte. · er-J.l'cito ir. ·· .. · 
O SR.. AuGmTo hE FREITAS- PeJ'dâo. 0 ar- Dest~.e que a quest.:1o foi arrQ.ncada, dos Tri- . 

bítl'amento nã.o roi rejeit•tdo por Sdt Mbitra.· b1tnaes Judiciarios p~.ra ser collocada no ter· -.. 
ment n. fo i rejeitado por motiv~·s de outra rer!O díploroatico, de.de que a. pa.rte in teres
ordem , em cuj" a.preciaçüo niio déYe entr:t.l· ~ada se íazia :>ubstituir -pelo go'>erno de seu 
neste ruomenr.o. p<i.iz. e O$ poderes judba.rics eram substi· · 

tu ido~ pelo Poder Executivo de outra nação, 
9 .sa.. VERG:->E DE AnaE:;-Não apoiado; foi 'Luer.a o orador que o govt~rno, inveotido de 

l't>Jeltado por ser arbitramento. · · · suas :.1 ttt•!buições. que a situação política de 
O Sn.. AUGUSTO DE Fr..m:rAs- Xii.o foi por momento lhe deu . e o convenio das partes 

ser 3-l'bit.rament•), liJi por t0r o f!X-)!inist r·o est:l.beleceu e fir·mou u:;;ando de.sta faculdade, . 
rlo ExteJ·ÍI).l' sujeita•' o a. decbão pelo al'bitrll.· fiJ.·ma~ôe no -protocollo C.cflniti v~mente a. 
mento questões que aiTect.:J.vam a digr:idacle Qllantia quede via. ~er p3.:;a por todas essas 
nacron<l l. inliemtlÍS!lçi:.es. ainda que viesse a dar ao !!O. · 

O p!'incipio de ar·bitramento e ccnstit ucio- verr.o i tô.:ill no, ou a qu~ro quer que fosse · a 
na\. fuculdnde da C..is'tJ'ibuiçã.o, ' 

Desde que a. su;::. natur~za permitte algu- .~ccei ta1•, porém, o ,\:overno a incumbenciQ. 
ma. eroen•'a, o a!'bitra.mento por\'e-niura iH!ie' lle ~·esciher tliplom;J.ticamer.te o pleito. avocar 
a.cceito nro.o set'li. Ullla pa.n<~e6i•, ru~ um meio a s1 t!SSa questi\o; por sua natureza, por ;ua. 
constitucional. (.-l.pa l'tC$.) indole, por sua pl'C'prh\ essencia de natureza. 

Dis.-e em começo que bem qui7.el'a deix:tr judich•l·ia.; a.vç.car n. si a decisã.o de!:>e pleito 
de cmittir consi.JeJ·ações sol·re um acco;odo por CQnvcn io de toda~ ;u; pa t· te<> e deixar em 
que p=va em chm·ola . (Ncío c'pciados.) uma clausula. r! o protocollo aberta a ,.~tlvula. 

Jll•l·a. essas mesm:~s questt;l's. sinão ·no seu 
O SR. Tt)lúTHEo D.~ Cosu-Kii.o passa em toilo, ua suilo gr::.nde maioria, si tod8s as · 

chnro[a, passa com reflectido e:mme. pll.rte5recu>ar em ns Qt<antias que lb~s forem: 
0 SR. AUGUSTO D!': FREITAS- S.Ex. nã.o tlist::ibuid.:l;s; rleixar ~bel'~\ esta :porta, re· 

vej& nesta expressão um d~jo de molestat• a pete. para P,.,as questõ~ n rem mais tarde a. 
Cn.IO(J.l'<\; respeita a con~cienciêl. de t odos e serem deci,lidas pelos Tribunaes Judiciarios, 
uinguem d;i. mais pNvas de cc.nsidet·oet'"::o ri~ando o.o.rbltro uma q.u~ntia . que nioguem 
pelos membros desta. camar:j, do que o orador. pocle alcançar até onde- tra.o a.s mdemn isações 

Quando <1íz.ia. que o pt•otocollo p:J.S~a.vo. em t1evidas; não é firmar urn p:rotocollo que 
clUJ.l'ola. attendia. ;i. precipi ta~-ão com que as· mereça as sauda.çõea da nação. . · 
sumpto r' e tal gr:~'iidade era app1•ovri.do em Oque quer ra. ainda el':L d~ixar patente que 
nm só dia em duas discusoiies, seCJ. uma. pa- o protocollo peccnsa por ~e lado como tra.
l3Yl'<lo siquer se Jevantal· tJara deJ'endel·o ou tado dJplomaticc, como convenio de na.ção a · 
attacal-o. nação. '!X>eca.va a.inda. mais por outro lado, . 

o SR. CoEiuo LisBoA - ·Ta.uto elle se im· porque e licito ao orador, como brazileiro, 
receía.r· por um momento da s~.riedade com 

punLa. á. con~cíencb nacional. que irá ser feita esta distribuição. · . 
. O SR. A üGOsTo DE FREITAs- Tanto elle se E :J.O ter.mínar: l'ele't'e a Cama.m que o ul- . 
impunha á consciepcia. da. maioria da ca- ti mo. dos membrCis que tem assento nesta. ·. 
mal-a. ~ · · Camar:L (n.ro apoiM.o)' ao despedir-se desta.'· 

Para. que dizer á r.onsciencia. Dfiéiona.l ~ . ~:ess;io que serà talvez a ultima em que neste,: 
Isso (le oonsciencia. nacional e alguma. cousa cargo pod<:•rã. fallar à Naçü.t), o diga.:- Caveat' 

de superior a. nós todos. Populis! E$teaccôrdo vae servir , em gronde 
Ninguem se st:pponil~ mandatal'io com po- pa.rte de sua Vt'rba, para pagamento dos ca,;.. : 

<1e~ · tão absoiutos a:;sim _ O que desej;wa min:1da.s; este accordo foi uma arma de ·que 
simplesnJente era. que fic;.\,;se assentAdo . que subtil e inteUigentemente usou o governo 
o governo ·nã:o teliolveu a questii.o, como o italiano. fazendo dizer na. clausula n. 3,-Que_ .. 
orador acredita que podasse .í azel-(), depois estabeleceu a porta por onde haviam ~le pa.s<' 
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sar rna.ts tarde todas as reclamações just.'lS l o SR.' Til10Tr EO DA COSTA- v ' Ex. figura 
que :l.ll~ exisum ~ 9u? . se!'ão reconhecida.~ a ~JOme:tçi4o de a_rj,i tros p :>l' um unico la.do_. . 
pelo Tnbuoa.l JudJc1a.rw. que clle f;'IJYetno O S:t. AJ;Gt:iSt iJ n;: FRE11'AS - Ao emttt1r 
italiano iri~ re.:eber o. t·u•efa r~e dist!'lbuiJ• â est:1s cor.s\dervções perante ::. CiJ.mQra. ni:Lo 
mU ou 3.5.00 cóntos á,. reda:n::t•:ües incon-. te\'<:., por instantes ~iquer, a nreoccupa.,:;iic> d<'. 
fes~a.veis tro.~i.d51-s ános~n c1u~;_nee~!nrio.. _ conquistar u1~1 voto, uma ã.à l~e~ão ao seu 

Aquellas cups dn·e1t03 sao m~oncu:.sos:, -pens~mento. a stw. p~lavra.; Sllnplesmente, 
aq_uellas que teem po:· si :-. j ustiç.'t e :~. l~i. .no1·mentado JlOl' e~se receio. seotiu neeessi
a.quel!as o. que col·respoadem irldemnisações da.de abs···inta de lavrar o seu prot~to. 
severas à lace da. lei braz:leira, •e.rd.o na. par- Queria QUO amanhã. quando se verificarem 
tilba. que se 1M:Í. amanhã. ur:::a quot:l. tão in- todos esses facü•s. quanclo :JS boas reclama
significo.nt~. qne os 'i"<lcla.mante.s l.E'em certeza ções-e acceutúa. est:J. cxprcseão-qua.n<1o l!S 
de que, trazendo as· suas 1~eclam:tçúcs p~r<.~onte boas rec!am~ções ...-ierem ser- pleite;uias per
o j udicia.rio, este reeo•Jhcce:~~ o ~eu tltretto. ante os · Tribunaes .1udicia.rios. per n il:o se 
. . Então, ne~se mom(>nto tn.l;ez. lliío iong?;, conformarem os reclaman tes com as quotas 
estas partes reclamantes, que já não prec1- que !he3 rorP.m distribuídas; Q'llando mais 
s:wiio do apoio d•> seu goYe!'Uo.porque a ques- tarde O> Tdbunaes .Judiciat•i(IS deste paiz, ent 
tão -~ahiu do terreno diplomatico po.ra o ter- obedteneia á ~ua con~ciencia., em ob~erva.n
I·eno judicia~:io, ao mesmo tempo que devolYe cia <i lei. recon'tle~eudo o direito !nconcusso 

.·o governo, . em nome· delles. o.o Tb.esouro • dos reclamantes, homolllg,trem_ a. indemnísa
Fe'leral Brezileir? _WO, 300~ ~00 ou 500 con: ção que for a'!"bitra.d<t _ na. ex~cuç-tio desta 
tos. que elles rE'Jelt.ar;un. rruo ter perante o~ sente.nca. e essa. · quaot1a, entã\l dada. ·por 
Tribuoaes Judiciarios 3, 4, 20. 0..."\Q con tos. indemoisação, e:tcedc. de muito esses 4.000 

· (N•Io apoiados.) con.tos, figurados hoje nos protocollos, ao 
o SR. TmoTIIEO n,\ CosTA-E' uma. suspei· menós os collegas _que o ouyem, os deputados 

ção ao "'Overno italiano e ao Poder Judici:J.rio do ftm desta. u ttuua sessao de Ieg1s\:ltura 
bro.zllelro digam : b.ouye"uma. voz que se levantou pro-

. pltetisaudo tudo isso e dizendo que esse 
O Sr •. AUGUS'N DE FREITAS- P ol'ia termo a protocollo, si nii.o põe tã.o a deseober~o. nel_ll 

estas considf!rações nc::;te ponto, si a. gra.vi- mesmo lí"eiramente a deseQberto. a mt egrJ
dade do ap:1.rte, com que o honrou o n~bre da.,le incontesta.vel do honrado :\lioi::tro do 
deput:l.do pela. Capital Ferlerill, não lhe 1rn- E,_terior, si olla. não se presb.. como o proto
puzessc o de>er de umn. respo;~. D1z s. E:-;. ·ca.uo ua.ss;1.do. a &t.'\<1ues tiio ::e'Ç'e1·os, feitos 
que, nutrir o or:vlol' tal _receiO no se'!!- e.s-pi- contrâ 0 funécionJ.rio de ent iio. pelo meno,s 
l"ito. é completamente duvrdar tia. ser1e~ade elle 1.e,..el::t. uma. boa ré. q ue o orador b.meot:J. 
do )!overno italiano o da. integridade do Poder em fu.ncelonario tão altamente coUo~ado, de 

· Ju•1 iciario brazileiro. uma eap:~cidade tão p1·ovada, de servi9o~ tão 
SI o nobre deputado. pela Ca:pi~l Feder~!. reli'V<LUt~s ao p:1.iz. q ual o hom·aio i\hmstro 

cujo talento todos admm1.m, ~u.Ja Jllustraç:~o do Exterior. (i)fuico bem., mtlito bem.) 
passa jà por caso julg:uJo, tn•es.;e conhect- Fr·c~ " di~cUS$ilo interrompi® até à con-

' menta mo.is de perto dn!lregras do processo "' "' -
~:: judiciario. s. Ex. nüo veria nas pala.v1~ do clu...~o . da. votação das. materia:3. 
:•· ;,· ora.tlor um ataque ã. integridade do Poder Comparecem màis os Sr.s. :. ~:tatta. Ba~~llar, 
E:._. Judieia.rio. Sabe S- Ex . a marc1m. q ue se-· Ené..1S Martins; Costa Radr1gue>. An;slO de 
t-'· ~ .guirá. esse processo, C}Unnd_o as partes reela.- Abreu , Pir.os Ferr~ira. F::ederi<:o Eorges, 
:.:~/:.:: .· mn.ntes não ·se conformarem com :l.S quot<tS Thom~.z Cavalc:J.nti, Jo~é Bevilaqua., "\ugusto 
;'§_'·, , _ que lhes forem uistribuic:!as ~ . . _. Severo. Jo'<i M11ri:l.UO, M:l.1' tins JuniOl', Gaspar 
\'..: ··· :- s. E:.oc: . . esquece de mo:nento, ~ por l_>SO "ll Drummood. Luiz de Anilra·~e. Octaviano Lou
?"' · nas suas palavras um ataque a r ntegr!d•id~- reiro •. Gou-\•eia Lima, Za.mn., Tosta, PaU:bl 
;_i'._.'.'_ .. ~. ; o ,juiz não tem ~n~ervfi·eoção m~.1 det~~mmaç~ Guimarães, José IgnTacio, Ft<lav,i~ rde~ .~ra.BnJ101 . • 
. . do ']tlcmtwn; o J mz rma pe a een ..,nça o c.l· J.\'Iarcoli u o Moura, · orq ua. o · w. 0 u... e -
?~":· ·rei to, simplesmente. N:t execu<:ií..o da sen- ~a.r<io de Sou;:;,.. F\msec:;. P~rtella, Em.ebio de 
:!.:.. . tença e o processo do arbitramento qlle dcte1·- Queiro:r..· Julio Santo~. Urbano Marcondes, 
;~;;;: : ~_- . : mina o qttantum . . .M~y_rink. Campol i na..~on~alo;es Ramce,Fran-
ff):~\ . -: o SR. BELISAP.IO DE Sot:u.-M'oiaào. cis~o Vei~':l., Lamoumer, God~rre_do,_ M~'tta. 
~~' · · · - - - 'd d- ~!achado Arthur Torre.,., Oltve1ra l3rJ.ga., t?'r:: . o Sr.::. . AuGuSTo nE_ l'RElT:s-Sao c1 a aos, Furtado.' Pa.un11o Carla~. L::t.menha._ Lins. 

1:-:;;'c em quem. a.s .P.lrteS ~ntereS;Sadas, se louvam: L:mro Müller . P:tula. Ra!MS~ P~Nllra. da. 

. 

,_-_ ... _·que ft-s:.a.m esse q1•an.twl •. ·~a. ~€ ooobre depu Costa Rivadavia. Corr(!a. e_· V1ctormo Moa-
._., tado que ao Poder Jud1e1ar1o ca.'llerá , como I t . ' 

,s_::·ri:i{e0~3a.d:~~~efó:.~~c~~~ t;~~~~~~~v~~ · e~~i-x:>.m de compürece_r com causa par.tici-
~f:!;: .. ~os_ a~bitros fixarem 0 qtcetntt:lll. . . pad:1 os Srs Artbur Rtos, Alencar Gmma. 
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de julho de 1895, o qual foi annullado, por 
iuconstitucional, pelo Poder Judiciario. 

Art. 2.• Esta. autori>ação comprehende 
não só os ordenados vencidos, por .-enturo. 
cabidos em exe~cicios findos. · como os que 
se forem vencendo até ~er regularisa.da esta 
despesa, no respectivo orçamento. 

rães, Sá. Peb:oto, Theotonio de Brito. Gustavo 
Véras, EduM'do de 13erredo, Torres Portu!!al. 
Pedro Borges. Francisco Ber.evolo, Fran
cisco Gurgel, Peltro Velho. Silva Mariz, Cha
teau:brian'\ Artlmr Orlando, Armrnio Tava
res, Marcionilo Lios, Cornelio •la Fonseca, 
Herculano Ba,ndeiro.. Fernandes Lima, Olym
pio de Campo::; Gcminíuao Bra.zil,!:'eiva, Ari~· 
ti•les de Queiroz, Eduart1o Ramo~. Leovi- Art. Revogam-~e as disposições em con-
vigiltlo FllgueiL'as. Sebastião Laudulpho, traria. 
Athayde Junior. Alcindo Gua.nabara, Ame- Sala r!as sessões da Camara dos D.eputados, 
:Fico de !.\'Iattos. Nilo Pecantw. Porciuncula. de novembro de l89B . -Para11hos .Monte-
Ponce de Leon, .Mayrink, Almeida Gomes, neg1·o. 
Landulpb•J de ?>íagalllães, AIYa.ro Botellw, 
Leonel Filho, lU!Jeiro de Almeida, Ferreira • 
Pires. Theotonio O.e ~Iagalhã.es, Pinto da Fon-... O~:~.-. n::-resJ.d~nte-Actla.·se sobre a 
~~ca. ~Ianoel Fulgencio. Simão di:\ Cllnha.. ~resa. 0 proJectg n. ~d) ~o Sen~do, prorogan
Olegar·lo ;)Iaciel, Lindolpllo Caew.no, Lamar- do a. ac~ual sessao legu>la.hva. a. te 10 dêzembro. 
tine. Francisco de Banas, Lui~ Flaquer, Como e mat~;l'HJ. UJ'gente por ~ua. n~turez~. 
Adolpbo Gordo. Alberto Salles, Cincin:tto a..,M~sn. e ntendeu subruettel·a a cons1deraçao 
Braga, Hermenegildo de :Moraes, Alves de dw C.t_m3.ra.. L • _ 

Castro, Urbano de Gouveia, Francisco Tolen• Esta, pm:-t:m,o, em d.iscu~ao o :projecto do 
tino. Angelo Pinheiro, AtJparicio Ma.riense, Senado. 
Aureliano Bal'boEa, Pinto da Roch:-: e Frn.n-
cisco Al.encastro. E sem ca.ma os Srs. O §~·. Guspar :E>rullllmond
Lima Bacury. Hollau•'a de Lim:J.. Nogueira Peço a palavro. 
Pa.ranaguá, Coelho Cint•·a, Burbosa Lima, 
Lourenço de Sú.. Mizuel Pernambuco, Gonç'l.l-
ves Main , Araujo Góes. Clementino do Monte, O §r. Presiid2nte-Tem a :palavra 
Cleto Nunes, G:.tV!ino Loreto. Pau!ino Carlos, 0 nobre deputado. 
Ferraz Junio1', Alfredo Ellis. Do;aiugos de 
l\Io1·aes, Padua. Sallc~. Vieir3. de }.loraes, Bra· 
zilio du. Luz, ~1o.rtius Costa e Pedro M:o~cyr. 

O !~h· . .Presidente- Ua.ve:1<.!0 nu
mero tega.l •me-se procedot· :í.s \'Ota.ções. 

E' lido, julgado objecto du dclibera.çiio e 
en\·iado :i. Commissfw d.e Orç;tmento o se
guinte 

PROJSCl"O 

N. i87-189ü 

Aú,o1·i.>.:;; o Got:enw a ab1·i,. o o·cdito necessa
,· io para pagamer~to dos ordet~ados rios ma· 
gist1·ados, 9'~e esta-oam e1n disponibilidade 
ex-vi do rli~]Josta no ai't .· G" dc;s disposiçõe$ 
transitorias dl:! Constituiçao, e que roj·am 
apOs(mtado.• pelo áec1·eto de 25 de jv.llto de 
1895, o qu,•l foi annúUado, po1· inconsli· 
tucfonaE, pelo Pode1· Judiciurio 

O Congresso Naciona.l decreta: 
Art. l. • E' o Güveruo o.utorisado :1 abrir 

o ct·edito ncces<:ario para pagamento dos or
denados dos m:tgistr-J.~.os. que estavam em 
disponihilid11de cx-•i do disposto no ~rt. c, .. 
das Disposições Transitorins da Constituição, 
e que foram aposent:J.dos pelo decreto de~ 

O§:.-. GnSl.[}nr Druunuond co
meça por pedini ?>Iesa que não cba.me a 
nttençii.o f1as seus collegM par,, o .que vae 
flizcl'. porque qU:\nto maior for o tumulto 
ta.n to melhor. 

Nii.o vem to.ror um discurso, vem a:penns 
hvru1· o seu Uwceit•o protesto, e :praza aos 
c~os que Sc:"ja o ulLimo. 

E' ainda umt1. vez contrario à prorogação 
da aetuat se~s:1o legislr.tiv-:L. 

Subsilltem a.ind~ todos os motivos que o 
1e.-a1-am a impugnM' as duas primeiras pro
rogações. 

Ell3<i, afinal de contas, como se está "Verifi
cando pelos orcamentos que até hoje aiodlt 
nã_o foram -votados, importaram e1n outr·os . 
tantos lSacl·ificios innteis e pesados dos cofres 
publicas. 

Jô. so votaram duas proroga~ões. e eHas, 
como erJ. de espe1•ar, não produZiram os re
sultados desE>jados. · 

Tudo ainda esta por f<~zer ! 
Assume o Governo da.l~epublica. o Sr. Vice··· 

Presidente, que tem um programma. novo,(> 
que portanto, como se diz· vulgarmente, tem
se de fazer tudo de novo • . · · · 

Viu-se <.1 honratlo lcade!·, o Sr. bene:ra.l 
Giicerio, empenhado pot• um· progrJ.mmD. da 
economias, o o oratlor doi. testemunho de que, 
rr.pes ,r"do gx·aude esforço de S. Ex., o not1re 
tearte,· pouca ou co usa. algum o. consegui n. 
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lJ. j;\S.Ex. cans~gnin:lo que a ver:.a. parl o AQ"ora. e rtue a Cs.ma.ta C)meça o. func-
In~tituto Sanitario Feti~r;ll fu5 e s:.1rpri:nh.!a.; cil)lúr. 
foi um'1 vict·•rht ephem~r-[1.. 

O> seus :1migos. co:no que m~uo~rara.m om 
seg1•edo. e_ ú. ~ltima. hora :.t v~::rb:~. em questão 
foi r•eshbe!e~td;\.. 

Entretamo. H do Senado a,;; cousas wrrem 
nor out:-o modo, la tambem se p,·ocura. 1·ea· 
ii,a.:r ecoriomiu~ importantP-~. m:J.S tado i;;w 
em desacc,.,rcto com o que foi d>tqui par•:t lá. 

Ao pa.s;;o que'' ca.~nara tinha. um ~!ano·fi
nanceil'O creando nQ v-a.;; <:erba.~, o Senado !'e
solveu fazer longos córtes. 

n,-poistem·se vistos. ca.mpanba Qüe o con
selheiro Rosá e Silva t~>rn feito COllth\. a. C:!

. mara. r~ o que J'esult~wá de tuc{o i:>t0? 
R~sulta'·a que <Í. ultima h•)l'fl. a.. Ctl.ffi>ll'a se 

vetá obrigada a arwrova.r tnd'l qu'' vier do 
Senado, po)rque o Sen'~do está f,l,zenó.:) obra ~e 
accordo com o aetual goveJ·oo. · 

1\ccresce ainda u. cll'Cll:n~taocia de ser pre
ciso à.dopta.- planos fí.nancetros. de accordo 
ainda com o go>et·oo, como por exe:nplo : o 
phno referente a.o lll'J'en:iamento do e;;tl",\dn. . .; 
deferl'O, ao pa.g11.raento e:11 ouro e ao re:>gate d.o 
papel-moeda. 

Ser:i po5sivel que em uma. pl'01'M;a.çii:o de LO 
dias. o Poder Legisl:th-o di~po~llill. do tempo 

. conveniente não só pa;:.·a vot~1· os orçamento~. 
como pf?.ra ••ealís<~.r e,ses phnos ~ 

O Sr.. FRAN"CiSC'> í}LICER!O-V. Ex. está 
ooa.}bOt'.'l.:ldo co:n o Ri(J ~vews. 

0 SR. GASP.\.R DRT.>"MO:-o.'D-~Ias si infeliz· 
meme é Gsta u. vel'rla·'e ! 

PJ.ra que se pede no~ orçamentos· uma an
teci[I:Lç:lo de 25.0CJO:OOO$de receita.? Não é 
o !J!'o:.rlo orç:t,nento q uelll diz que são pre
cisao :?.3.000:000-'$ de "nteclpaç[o de receita ~ 
E"til. o orador . porve:J.tura c\luuian<lo 1 
(Paus.~.) 

Su!osi;;tem a.inda. todas ''5 ra.zões que o le· 
v~ram a comlJ&ter as autecàdaates _pl·oroga.
çoes. 

Agol'a, por n.ssím dí1.er,é qne a Camara vae 
cumeç<'l.l' a f;mcciooar. porque funccionar a. 
Ca.mai"u. não quer d;zer succederem·se dias c 
dia~ sem que ella íil.ca. cousa. c.lguma. func
cionar a Ca.mar•a, e f:lzel' ell::. tt-aba.Hto pro
G.;:;uü •. ooras l·eaes, coro. q::e possa. aproveitar 
ao p:11z. 

Sub>istcm. portanto, tndas · a.s :razões que 
a.llegou, quando comhateu :ís ;;.nteriore~ pr-o
rog.,çõ~~. E}1. agora. deve dize~· q_u~ .s~om o 
COUCUI'S!) da. p I CJ"'iOtÍc:t Opposi<.;âo. OU !!C d:tra O 
a<l.htmeato da:> eleições, ou nií.o haveri ort;J.
.mento. 

Os illustres am,gos do governo prom?.ttem 
na.s reuniões otl"1cíaes wdu o seu a:;:oio. grt· O Sr... VAL'IJ,\.DA.RE~-1-la3 o l~ader s.ppellou 
rantem a pa~sa.gem dos orr:.1.mentos: e viu-se _p·.:~.ra. os seu:; amigos. 
o notavel Sr. general Glicel'io, at·m.,Jo de q Sa. FR.\.'i'ClSCo GLIOEaw-V. Ex. estava 
estat!stícas garnmir ao governo que tem t:3ü a.<l<.rogt\ntlo na Parahyba do Sul, e não ou viu 
depu,ta.dos fwvernistr:~.s promptos. no3 postos o meu appel!o. 
de hon"a. p3.ra votar o or<;a.meuto ! 

Entretanto a t;amara toM. sabe rtue jã pot• O Srt, GASPAR DR.ml~!O:"D-Ma.s ha a pa.-
. duas vezes a p;u'tiua. de Yapores para o not·~ la\"l~" do c:he-f'e que é aqui na. Camara o Sr. 
tem sido adiada como meio (lC. prender depu- ;!enertl.l Glicerio, ma~ tambern lla chefe no 
tados. _ · Sen;~,lo. que é o Sr. Ros:J. e Siiv;1, e a:nbos 

o governo portanto j{~ esf.;j. empre~ando ~stfio pl'P.g~tndo dout1·ina oppostas.P. qual dos 
um meio que é. M mesmo tempo .• tí~pen<lio~o dons se deve obedecer~ Ao Sr. Glicerio ou 
e cohercit.ivo: dispen·lioso porqu"- o ga<'et•no ao Sr · Rosl. e Silva. · 
tcr;i. de indemni.sa.r- ao Lloyd Bra.úlelru que é O SR. PAULA R ·~ros-0 St•. RDs;~ e Siha 
pL'ejud.fcado com isso, e por outro lado é co- jli. (leclarou que está de accordo com o l,lro
het"citivo porqne. em vez· de obter isso da jecto rln. Camara. 
dedicação dus atuigos, o g<JI'erno vê se fo(·c,;ado O sa_ GASPAR ORU'M;.roNo-Pot•que defender 
a empregai' esses meios. que sã.o violentos. o sr _ Rosa e Silva antes mesmo de saber 

ora. o que se diz no Senado e quE> aquelt:.>. qual a accu~ito. (11a ttm apa.Yte.) 
Ca.mara tem por si o tempo ~ufficiente,o t~rnlJo 
que entender p tra. estudar 1arga.men1e os Nem estou tratando de chefe de partido. 
orçamentos e vota.l-os conforme lhe ditar o S. Ex. tambem é chefe, e como tal o consi-
seu patriotismo, e não de afoga.dílho ; que o dera o orll.d.or. 
Sen;:~.do cumpre o seu dever e :o tira a respon- o SR. AUGUSTO Mo~"t'EN~GRO..,...Nlo apoiado. 

, sabil\dade para a Camara. (Ha t<in apai'le.) 
As condições do anno _pass~ do nii.o oii.o as 

mesmas· neste a.m\o. _. 
P>tssa o Brazil por um~ pba.iie muito pe· 

. _l'igos:J., que ê a. ameaça. do o·ack, d~ banca
. :rota.: 

E' :preciso lli~r a. verdade inieil'a ao paiz. 

O SR.- GA.SPAR DRtnP[Om~-COmprehende-se 
que si não obedece <i. sua pala.vra,. é porque 
nã.o pertence .. ao seu partido. (Riso.) ·._ . 

Det>oís oabe-se que lw. <:hefe, sub-chefe, 
lead~tr, .~tb-lea.der, e ate o Sr. ~Iilton na. ctm· 
fercncia do 1tamaraty foi Um doS primeiros 
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que tomou a palaV'l'!l., eo:no que procurando 
tornar o bastão de chefe . -

E' posto a votos em I'• discussão o seguinte · ·. 

l'ROJECTO 

N. 74- 1896 

E cada bancada nü.o tem o seu chefe 1 O tlís· 
t i neto St>. Go!>çalves Ramo~ n;).o ·é chP-l'e ci"t 
ba.ocru:la mineira~ .\inda ha. pouco nilo :;e 
viu D<\ questão l\us protocollo~. o Sr. general 
Glicerio, ir de hancada em banc:ul.a. d··ch .-ar Art. 1.° Fica. o Po-ler Executivo autorislldo 
que era uma quo,stáo aberta por dentro e fe· a conceder ao ci rladiio Alherto Cysneiro, pelo 
chaila por fóra.1 (•(iso.) pra.Zo de 25 a11no~. permissão para e~tabeleeer 

A.!;sim não silo para eJ.:tra.nha.r os seus no Porto tio Rio •le Janeiro depositas fiu
conceitos a este re.sp<::tto ; mas quanto ao ctua.ntes de C<~.rvão de pedra nas proximi· 
orador o Sr. gen:·r;ü Glice:·io é o cltcre su- dades· do u.nco,·:.douro !los navios a vapor, 
premo. e pomi fi te, o papa. . A sua palavm. e :;enoJo esses pontões em numero de doze, que 
a pa.la.vra ti(, ordem. S. Ex. quando fulla.- pode!'Íl. seraugm.,mado se,"Llndo as exigenclas 
define, dogmatisa. da uwegaçãli e mediante as seguintes cou-

Ora, se U$Sim é. niío pó,Je ver com bons diç:i~s : 
olhos qu•~ ...s palav<-as de S. E:l'. sejam cou· l.• . Os pontões serão ligados a. tel'l':l. por 
tr,•dic•ar.as !JQl' u n rlos seu soldado:;, :;e bem um cabo telephonico e terã.o uma. linha à ·dis· 
que procure.JlOI' s ua. vez. arvorar o penacho posição do na.vio 0 ,1 navios .que rccebe~em 
de enefe. Altude ao s<>guint e facto : o Sr . carvão. afim d-· serem a.ttendtdas a~ medtdas 
geoel"al Glicerio Cl•m a Ü"<lnquer.a q11e o c:u--.1· de hygiene publica.. -
ctéitia. app<•ll:\n.lu par;t i\ dedicacã.o dos 2.• o filn ' 'e r.aes pontões e .o forne;;imento 
seus amigos. falhmdo aos smtimentos de dis· I'e"'ular de oarvao de pedra aos nav10s mer
ciplioa pa.rtidada. mais de uma vez. tem ca~tr;s e de ••ue1;ra., sendo a respectiva re
dito que é preci~o llte t•)dos os·"eputados es- messa feita. por a.ppareli.Jos especiaes. _ 
tej·1m em se11 P'•sto de hom'!l., que elles :3.• Q.;; pontõ.-s terão anoora.•louros fixos, 
present emente não teem o direito de aba.n<lo· s·el'lÜl provido:; de um systema. completo de 
nar :1. Camara. p;.ra. se p1·eoccuparem com os ntuminaçio .e · dot:~dos de todos os melhora· 
seus in tel'es.;;es ele i· ora.es; o deputado que mentos morle't nos. 
assim não procede ·~eserta. do seu posto. 4 .• o ovveruco terâ. 0 desconto de. lO •f., no 

Pois hem lei:\ s. Ex. o rliscurso pronun- preço do carvii•l vendido aos p:u:t1cula.res e 
c\ado pelo Sr-. ct.•nsellleiro Rosa e Silva, pu· preterencia subre estes no respecttvo aba.ste-
blieado no Día.-ir1. tio Co11grC$SO. • • • ciment~: . . 

0)1 SR. DEPUTADo-De accordo com o que 5.• A presente concesião nã.o impedira o 
· commercto t•egular de carvão de pedr~. nem 

disse o S:o. gener.: l Glicer;o. o ibrnecimento··. tl'ansporte. etc ., em terra e 
O SR.. GASI'AR flR.U)f)!•1XD-Mas o que elle 00 ma.r, continuando livre est~ industri~. 

disse é que o d~, .u;.,.do tem pleno rlireito de 6 ·" Finno 0 .. r;IZO da concess:w. passar-a ao 
3.lm.ndonal' o sen po.•st.J no Parlamento para domínio rlo E~Ú·'o todo o ma~ri~-1 ~mpregad? 
tratar de su u. eleiçii.o. que é um dever para no ser viço .a. ca.rg, do concesslOn&rto, sem d1· 
com 0 seu pa.rri•lo. Eis _aqui uma doutrina reito a. índemni5!1.çií.o alguma por parte do 
muito di versa , e ~e i~to e um accordo e se E •~d . .. ê s ... o. d' 
esteaccordoe ~m tudo o . mals,.Ja•· que as · Art.2 . " 0Go•~rno. noacto.que expe ~ 
cousas nã.o vão bem. · . para. a execuç;io •la presente lei, pl·eenchera 

Em todo o C·'S" se bem que não pertença ao a.s demais condições indispensaYeis em oon
Partido Republic• oo Federal, obedece á p_ala· ces..<ões de igual natureza. 
vra. do distiucto chefe. porque neste ponto Art . . 3.• Revogam~ as disposições em 

· ó honrado leader da maior ia falia ·com patrio· contra.riv. · 
• tismo. · · E' posto a voto~ _e app~ovado et;l discussão 

Nesta!< condições continua a pensar que se unica. e enviado a S"-ncçao o seguinte: . · 
não adiarem as dei<;;ões para 1° de março, ou 
o Congresso- não darn os orça.ll!en~o~ votados, 
ou se forem votados não. presc1ud1ra. do con· 
curso pa.triotico da opposic:.ão. 

Vota, pois·, corltra a prorogação das sessões. 
(Muito-l>ea~,. ·muito bem.) . . . 

Niriguem mais' 1-oedindo a. p:lla.~:J. é encerl'3.
da a. discússão e a.pprovado o proJecto n. 1813, 
·de 1896. do Seuaao; prorogando a actual 
sessão Iegisla.ti va. ~até o dta 1 O de dezembro 
proximo futuro. ·· 

PllOJECTO 

N. l~ A-1896 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unicn. E' concedida u.o Dr. Fet'll:a.n- . 

do Luiz Osorio. ministro do Supremo Trtbu· 
na.l Federal, licença por seis mezes, com· 
. vencimentos . 
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E 'l)QSto a >otos. c rejeitado em discussão 
unictl o projecto n. 164, rle 189(l, autorí
sando o Go\·erno a conceder um anno de 
licen,a. sem vencimentos a Felippe de V as· 
concellos Duarte. 4• escripturat•io da Al!an
dega do ~lamnbão, para. tratar de ~eus in te· 
resses particulal'es. 

São &uccessi vamente p ostos a votos e 
a.ppl'ov:Hios em 2• d iscussão 05 seguintes ar· 
tigos do 

PROJECTO 

~- 151- 1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Governo nu tot·isado a abrir 

ao ::.Iini$tc:>río da. Fo.zenda. o credí to de 
132:$09.~98. supplewental' á. rub!'ica n. 33 

· do art. i " d:1. le1 n. -360. de 30 de dezembro 
· de 1895 - Credites especiaes - desr.incu1o ao 

pagamento do nickel e cobre importado no 
cor!·cnte anno par-.1 cunhagem das res!Jeeti· 
vas moedas. 

Art. 2." lle;oga.m·se as· disposições em 
contrario. 

São successivamente postos a \"'Otr,s e 
approvados em 2• discussão os S(!guintes ar
tigos do 

PROJE:CTO 

~- 139 - 189() 

O Con~es>o :s"acion '1 re~ol>e: 
Art. 1. o E " o Cove~·n.-. :mtoris~do o. D.brir 

no :'.rinisterio da M:ll'inha. o ('redito extraor
din:~.:·io de 120: ~100:~ pnra re$tituir o impo~to 
de 2 ~; de>c·,nt ado dos vencimentos de offi 
ciMs d<t ::l.l'm:~.d;~., chtS$E"S antwxas e outros, 
que !'JZTclbera.m vanta.gens C.e cn.m pa.nllu. no 
periodo de f' de S('t.~mbro de 189::! a 31 de 
outubro de 1895, fazen•lo p:tra. is3o as neces
sariM op~raç,ücs de c·redito. 

Art . 2." Revogam-;e a s di~pos!ções em 
contrario. · 

. O §r. -~u~;usl:o Severo (pela 
ordem) requer e ()btcm dispecs:.. de intel"sticio 

_. ~ pura o ·prt,jecto entra. r em 3·• discussão . · 
E' posto a Yotos e ap;.t·ovado em 3" dis· 

cu:;si:.o e .enviado <i. ::;:mcção o seguinte · 

o credito especial de 3:440$B58 para paga-· 
mcnto <los vencimentos dos membros do Tri
bunal de Conras. desce 14 de outubro a 31 de · 
rlezembro deste anno e o ·de 53:000$. no exer
cício de 1897, sendo 15:Õ00$ para oatis12.zer os
vencimen tos do representante do .Ministerio· 
Publi•·o e os 40:000$ rest3.ntes par-J. d:LI' ex
execução :i. lei, que orgaui$OU o Tribunal de 
Contas. · · 

Art. 2.• Re,ogam-se as disposições em. 
contrar io. 

E' posto a votos e appro~ado em 3• dis
cus~ão e enviado á Com missão · de Redacção c
seguinte 

PllOJECTO 

N. 118-1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1.• Fica o Governo autorlsado n. abrir· 

o credito necessa.rio para pa.ga.mento dos ho· · 
norarios do cabo de -:oluntarios dn. patria. 
::.ranoel .Marinlw da Rocha. C.esde 1873 a. 1894, 
fica. o do assim relevada a prescri rção, em que 
inc:orreu pol' falta. de recebimento. 

Art. 2." . Ficam revogadas as disposições. 
em contrario. 

Sfl,() successivamente postos a Totos e 
appro\·ados em 2• discussão os seguintes ar
ti:;os do 

PROJECTO 

N. 24 ·- 1800 

O Congt•esso Nacional rcsol.,.e: 
Ar t. 1." E" o .Poder Executivo a.utorisad()

a tun nt.lnr p:tg<J.r pela .-erba-Excrcicios !lodos 
-ao :3° cscriptura-rlo da Repar~ic;ão Gera.l dos 
Correios. Jose Francisco Ro,1rigues, os venci
mento< que deixou de pt>rcel>tr de 29· de 
agosto de 18!14 a 28 de j unllo ~e 1895. 

Art. 2." Re;ogam-se as dispqsições em 
contrario. · 

E' po~;to a 'l'otos e approvado o seguinte ~ 

:REQUERllffiKTO 

:.· .. "' 

. Requeiro que a. o.mmis.::ã.o de úrça~ent.o· 
inforH.e qu••l a. cl:l.usula na· conce;;$;J.O tla.. 
..,.. Companhia Brazileira. de Pllospb:ito de 
càt- que deu logar ao dit'eito de indemni- . 
>aç3.o r econhecit.!o pelo Poder Judic!ario.<· PllOJECTO 

N. 169 A- iS9ô 

_o CougÍ'esso Nacional decreta: 
: · ·Art. I.Q O . Poder Executivo abrirá, pelo 

MiJlisterio da Fazenda, no corrente exercício, 

Sala. daS SES:<ÕeS, 13 de novernbro de 1396. 
....;.. Lui:: Adolpho. · · 

O §r. Presiden1:e- Fira a.dia<la a . 
vota~.ã.o do projecto n. ·n 4, de )896. · · 
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Procer1endo-se a Yohção .!o 1Jl'Ojecto 
n. 173 A de 1896, reconhece-se que não ba 
numero. 

Disso o nobro deputll.do que o e.ccoruo nãn
resol>era a questão diplomatica. como não? 
~i ~1n. clii.usu~ expressa. em que o governo 
nJ.lmno se obt·tga. a não mais intervir, a não 

O Sr-: P~esiden1:e- Vou mandar tnzer mais um só dessas reclamações ao 
proceder a chamada, no;so gove1·no. quer os seus compatriotas 

Procedendo-se a chamada, verifica-~e. te-· ac?eí~e~ ~u não as quotas que llle furem clis· 
rem-se auSêntado os Srs. :Martins Junior tnbmdas' . 
Per-eira de Lyra, Gaspar Drummond, Octa~ A questão rhplom~tica, ess~ qu~stiío com 
-viano Loureiro Menezes Pra.uo R.odrio-ues que se appP-llou ate para razoes de Estado. 
Lima, Mayrinl~. Lima ou~te,' G..'Jnç;lves em ~ue se afiir~o~ q~e grave ~onfiicto in te!· 
Ramos, Cupertino de Siqueira., Almeida No- nactJnal se or~gmar1a pela D<LO approvaç~o 
guPira. Lauro Mnller, Pereir-a da Costa _e do. -prtme_tro p1otocollo! d_es~pp~·eceu. na:o 
Victorino Monteiro. ex1ste m~Js; o go-verno Jtallano nao tem ma1S 

reclamaçan alguma 3 fazer e tudo esta ter

O Sr. Pl•e!iii<lente - Respondernm 
á cba.mad:1. apenas 103 Srs;· deputados; fica 
adiada a vo~ção das mri.terias. . 

Continú:~. a 3~ disoussiio do projecto n. 182, 
de 1896. appt·ovando o accorrlo firmado em l~J 
de novembro deste annó com o ministro de 
Sua Magest:1.dc o Rei da ·ltalia sobre a.s re
clamações ~ autorlsa. o Governo a ahrir os 
creditos necessarios para. a execução do 
pacto .alluclido. 

minado. Este é o facto contra o qual não ha 
subtueza de argumento cap:~.z de so oppor. 
(Apoiados.) 

O Sr. ~Iini~tro do Exterior -vem, pois, de 
pre3h.r enorme serviço. S. Ex. sem de!:1::ar 
que fcsse de leYe siquer otrenrlido o nosso· 
amor proprio, .resolveu a questão m;mtendo 
as relações M amizade entre os dous "'OVer-
nos. entre os dous povos 1ão n.cess~ria.s á 
-vida das duas nações e á. sua. prosperidade. 
O honra'o (leputi\do pela Bo.llia p:wa. encon
trar um ponto !i·aco no accordo, disse que os 

O ~r. J?re~S-deute- Tem a. pala.- quatrc mil contos se:rãJ dados ás recla.ma.;-ões 
vt•a o Sr. SerzedeHo CO'J.'l'êa.. sem b:tse e a1uella.s qua teem fundamento 

juridi,o vir-d.o aos Tribnnaes brazileit•os ele-
O Sr. §er::t:edelio cCoi·•··&u-Vcm ,·ando a indemnisa.~ão. Mas isso seria. attri

a t1•ibuna p:~.ra. responder a.o nohre deputado buir mi re ao governo italiano e o nobre 
pe\:t. 13ahi;t. A taref>1. não é rac!l diante do r1eputado s:•bc que o. b~n fé li a bn.,e :los tra
t(l.\ento de ::; . Ex. e do colorido que di aos tados-a lealda.de e a confiança são a. base dos 
seu:; disl:Ul'$OS, ma.:; fa~illu~ic porque s. Ex. accordos como estes. O governo de urna 
defendeu uma causa. ll1a ou- antes V't~iu fuzer grande nn.\'5.0. como a Italia. niio procederil.· 
censnras a uma caus:J. boa. nunca dessa f(mna por honr:~ suu, pelo re-

Seu primeiro :ll'.:umcnto fol(Jue o actual sp:>.ito que deve:> s1 e ils suas tra'lições de na.
:l.Ccorcio nii.o res<~!vcu a qucst:lu deln.ix.o ~1o ·çi.io ci>ili.S<'ld:t. 
do p~nto financeiro. Ma.s Clll que~tõr·s como Vae terminar. Hn uma cousn que não 
es.ta.. que envolvem _principio~. que atrcctn10 rneut~. qtl~J não engana., que oli.o trahe em 
a hom·J. nacional, o que .vale o dinheil•o? o assumptos tlesttt ordem: e a. consciencia pc
que vale o lado linanceiro ~ (.:lp,ia{los.) pular, t1 o coru.çii.o da Pa.tria.! Hontem c!.eante 

· Pa.ra. fazer jtli70 sobre o a.ctual accordo, c do primeiro pt•otocollo vía.-se em cada. lar 
a.v!lli3.1' !l.reJevancia. do serviço prestado pelo brazileiro uma sombra. de tristeza., dores e 
:;).fini~tro do Exterior, é preciso comparar, é magua.s pela H.epublic,t vtlipPúdiada., o povo 
11reciso descer ao terreno pr11tico e julgar o a.git~.do em ond:urde iniligu>1çii.o, a ireprensa. 

. homem e os seus actos no meio em qt)C se ~i c luto ; em ca.da lar italiano lL ale"ria. 
acham. E' preciso conf!'Ontar o actual a.ccor- contando já o:; reclamantes milhares" de 
do.com o pro~ocollo passado, a ·essa. conquista contos. Hoje o c0ntmrio. D~ nosso lado a 
de hoje diante da conquista it:iliana. de calma, a tranquillirladc. Nilo lla fremitos. 
hontem ! (Apoiados. Apat:tes.) · . de alegria.. nã.o lla hymnos de enthusiasrno, 

De um la.do n prot.ncollo e;u que se o1fen- porque obr.lvenios apen::.s o resp~;:ito à. nossa. 
dia a nossa. soberania Tel'rl10l'ia.t. não se at- soberania, o respeito ;i. · ~obera.nia. de nosso~ 
tendia. à soberania. de no5so:S Tribuo.ae~ e se Tribuoaes, provo.ndo ao ruuodo que, apezar· 
crEia.va como conqui~ta. -para. asnos~-as reta.- do não termos a força milit:l.l' da Ita.tia. em 
ções interriacionaes princípios que. as nações cada. coração de brnzileiro existia patriotismo· 
europeas entre si não reconhe~em. (.:1poiados. bas~a~te J?a.ra manter a nossa indep~ndencia: ·· 
.1p111·te$) · . • . e di ret to 1gual ao que goa.zm as mais :pode- . 

ne outro, o reconheclmeilto de nosso di- rosas nações do mundo. 
reito, o respeito aos m-Jssos Tribuo.aes e sal- Em cad:.t italiano reclamante- a queixa. o 
-vos o~ princip~os!! · . . descontentamento. ao· ministro que :loube 
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collocar a;; relaç.ões de amizndf' dr~ tinus 
povos e os principias que regem . as l'elações 
das n:•ç(ies civi\isad:.s ucim<• ·'e intel'{'Sses 
subalternos deste ou rlaquelle ir.alia.no. 

( A1m(rr.rlos. ·mHi!o bem ; o o<"adoi· {oi com
Pl'Ú7Úmlaclo po,· se~ts coll(J,r;as ) 

O · ·sr . ''al!adaret'O (pela onlcm) 
Yêm pedir ao St·. presirle:ltt' o a ' iitmento da 
discus;;ão desta. importantissirn<t materià, visto 
o au iantado da, hora.. 

As. su<'c~siYas votações de hontem em 
I• e 2• discussão do projPcto. qu ,:, .se tl.iscu te 
quasi impediram a actua.l· exp:~.nsão d.0 3 Srs 
deputw:!os sobre o as;;umpto. que é. como 
todos sabem, de nota.vel releYll ncia. . Justo 
parece. pois. que f>Sta 3' c1.iscn~sã.o tenha a 

. neces.;aria amplitude. (Muito bem.) 

.O Sr: Presidente-O nobr~ d~>pu-
. t.ad.o SE'rà attendido, tanto mais quanto a :Mesa 

nenhum interesse tem em pr·c•cipitar qu:tl 
qu·er discussão. Está. adiaç'a a. rliscu5são do 
projecto 182. pela hora. ' : .... .. 

. Vão a imprimir as seguintfs 

REDA.CÇÕES 

·. Redacção · fii~al do proj.~clo !'t . 88 [), d<!ste 
an.n_o , que ll]lpn:.va o trutado de t.Li>l isac?e. 
commcrcio c na-ce:Jaç .. io C•lti''l a Re}lubltc:a 
dos Estados Unidas do Br·t~.=it e o Imperio 
do JarxTo 

O Congresso Xacional resol Ye: 
Art. J.• Fica. approvado o tratt1.do de a.mi· 

sa.de, de commercio e de navegaçã.o entre a. 
a. Republk<L dos Estados Unidos do Bra.zil e o 

:::· ·· lmperio do Japão, firmado e~n: Pa.riz <\OS 5 de 
, ... ·· .novembro de 1895. 
· Art. 2.• Para execução do art. 2•, n. 3, 

· .da lei n. 97, de 5 d.e outubro de 1892. na. 
'. ' . parte que se refe_re ao lmperio ~o Japão, e 
' · · a.utorisado o Pres1dente daRepubltca. a. man-

dar um ·enviado extra.ordinario com o respe
. ctivos pessoal da legaçíio, abrin•JO para isto 
· os cred i tos necessarios, bem como . para o es
. ta.belecimento dos consulados. 

Art. 3.• Revogam-se as diSposições em 
contra:rio. · 

Sal:~. d~s eommissões, 25 de nuvembro de 
1896.- Para.nltos Montencgro. - F. Lim a 
Duarte, 

N. .118 A-1895 

Redacr.rio ji.Hrtl do JWOjecto 1t. 1 fB, destr. 
a"no . que auto1·isa o Go,em o a a brir o Cf'C· 
1/ i I. a nccc ssal"io pa1·a ·p<•.ga wento d o.< llonora
!'io.~ rln cabo de vol•mta1·:os da )lati'i-a Ma
.tael ll{fli·útho d11 Ro<:lta de.~ !/ e 18i3 ct 1894, 
!·cle-vwla o: Jli'CScripçao em qw: inca~·,-et' 

O Comgres3o t\'acional decret;1: 
Art.. l. • ·Fica. o Governo autorisndo a. abrir 

o c;•ecll t,(> neces:;:~.rio para }Xlgamento. dos h o· 
nC\r:• rios ··to cabo de volunt;tríos da patria. Ma· 
noel ~.larinbo d:~. Rocha. tle.sde 1873 u. 1894, 
fican·' o ;•ssim relevada a prescr ipção em que 
iocorr e u por falta de recebimento. · · 

Art. 2. n Fic:l.m revogadas as dis:posições 
em c.mtrario . 
· Sala. c:is commisroes, 25 de Úovembt•o tle 

189ô.- Pa1·w1.'los Monlcnegro.- F • . Lima 
Dtwrle . 

O Sr-. -President:e-Não havendo 
nada mais a tratar, designo para. · amanhã. a 
;eguint.e ordem do dia: · 

Votação das SE-guintes mat:erias: 

Do projecto n. 173 .A. de 18913. a.utor isando 
o Governo a. conceder· St'is mezeg de licença 
com üJ•denado. ao conf1'ren:e de !• cla.~se da 
Estrada ti e Ferro Central cto Brazil, Jose An· 
tonio Pinto Carneiro (d.i;;cu~são unica); 

Do parecer n. ~2. ~e- 11'96, OJ:!i ~a.ul!o que 
ao Pocler Exec:ut1 vo . mcumbe O.JUizar do !li· 
reito, que ll'I-Si~tc ao bach:Lrel Henrique . M~r
tins. sub-:;ecretarlo da Faculda.de de D1re1to 
elo Recife. que pede o. pag-<~.meuto <~a..gr.ttitl.ca
ção. que deixou de r~ceber e ~llctt~r o n~
ces..oario credito, si for C3SO cl·~so (discussao 
unica); · · 

Do parecer n. 60 E . d~ l896.so~re a emenda 
dlerccida. na 3• diseussao do pr oJecto n. 60 B, 
de~te aono. que concede aos funcciona.rios 
publicosJose~Iarcos lnglcz de.Sol!_za e Samuel 
José Pereira. das· Neve;:,autor~Sa.!iaO para. fun
darem na. Capital Federal, um banco denomi
nado-Banco Auxiliar dos SerVidores da. Na· 
çã.o..:...cujos estatutos serão r~gulado.s pela !ei 
:vigente das : ,sociedades anonymas (3~ . dts-
cussão); - · · . · ·.. - .. ·. 
. Do projeéto n. 168, de 1895~ a'?-torT_sando o · 
Gonú·no a conceder ao Dr; Hrla110 So~res de . 
Gouveia. lente de clinica. ophtalmolog1ca. da .· 
FaculdadE~ ,; e Medicina do Rio de Janeiro. um. 
anno de licença. sem vencimentos, para ira.:
tarde · sua saude onde lhe convier (di!cussã.o 

un~JinuaÇ.ão da: 3• discussão do . pr~jeeto 
n. 182, de _1895; approvaodo o a.ccordo fir
mado em 19 det1ovembro deste a~o. com.o 
ministro _de· sua · Magt'stade o Ret da Italia 
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abrir os credit.l\s n~cessaríos par:!. a. execu<;ão . 
sobre a.s reelama.ções e a.utoris:l. o Gov.,rno a. I · 156" sESsÃo E2>r 26 DE NovE::.mao DE 1896 

do pacto alludido; · · Pre.~i·iencia dos S.-s. Julio Santos (2• t;ice-
2" discussão do projecto n. 100 A. rie \805. l 1Wesiderde) .: Chagas L r.bn.to (:t•> 1/iCe·lJre.si-

autm·isando o Govf'rno a assumir a responsa.- clente) 
bilidaue exclusiva . dos bilhetes bJ.nciLrios 
a.ctualmeuto elll circulação e dá outras p!'ovi- Ao meio-dia e 4:1 minutos. pt·ocede->:e á 
dencias; . . . . . clJa.ma.da a qua.l respouuem 05 Sl 'S. Julio 

DiscussiT.o nnic:L do projecto n ~ 1!30. de Santos: Lins d,, Vasconcellos, Coelhn Lisboa, 
1896, a utor·isaor.lo o guver·no :l conceder a Tavares· d•~ Lyra., Gabriel Salgado. Matta 
Mann~l Ang •t::;to G.t! vão, se~ reta !'i o do Tri-. R:\cellar, Augusto Mon teuegro. ~ri cio Filho; 
bunal de Conta.:;, ll •u snno de licenç , co:n Viveiros, Lu;z Domingu.:s, Chr iscmo Cruz, 
orden:ldn pat·a trn.lat· de sua saude onde 111" Frederico Bol'ges. Thomaz Cavalca.nti. lide
convier· fonso Lima., Joiio Lopes, Helvecio Monte. Au-

2• disc'ns-;:Jo r!o p:·n.iecto 11"·. 180, de IS96, gusto Sevel'O. Tr·indade, José Mariano; Luiz 
autoris:~ndo 0 p 0 .,, .,. Executivo :n·et'ormar 110 de Andrade, Barbosa Lima, Merie:ros e Al
posto de alfe:·e;;. c •:n 0 >oldo 1,0 r inteit'r) 0 buquerque. Rocha Ca.valca.nti, ~ienezes 
t-enent-1 hmwt-at·io d.-. ex .. r·cito t·l $at·!!'en to- Prado, Gt m.aíano.Br·azil, Santos Pereira., Au
ajuttll.t!t'" ,.;:;:;re~_a•lo uo B .• talbã•J Acad::mi:!o, gu~to de Frt>itas, · Milton, Franci:'CO Sodre, 

T Tosta.: r.·ranuel C:Letano. Rodt•igues Lima. To· 
Arct 111 de l<'r-.:i~'l.~; le:n.ino do" Suntos. ~1arcolino Mot:ra. Pa.ra-

2• di"cussão r!o pt·ojec!o n. :!SS A, de !895, nhos l\fonte1;cgro, Torquato 1\lorcira, Antonio 
determimudo que liquem . .a.ddiriu:; ao ll)"gi~- ue Sique·ra. Sepzedello Corrêa, Ft'aDi:a Car
terio do Cnt·egio ~íil: ta :r,. com o; v~nci:urJ.:lt.oc valhu, Q.:;c:1r Godoy, :\ meric•• de Mattos, 
que ~erc:•.bi;un, os Jil'tlfes;;ores c 'tlier!!·a.ticos Sil ~a. Castro. Nilo p~"anha, ;\~ostmho Vt•1al, 
nomeados ou (',levados a .. essa . categor·ia pot• Ernesto Bra.ú!in, p 01·ciuncula. Urbano- ?o-rar
decretos do :~0 c1e setewhro de 1894, com voto conde~. :'.1:q1• uk, Almeida Gomes. Lima Du- · 
em se{)<u·ado ; · a.:-tt> •. JoU.•) Luiz, Carvalho !\iom'"Jo. Va.z de 

3• •:iscu~.io do pt"l.l.ir,cto n. 1:39. uutnri- Mello. :.l•!IJteiro de._ Barros, Cha.gas Loba. to, 
sando o r.o1·erno a a.nrir no Ministerio ch1 Ma- João P~:Lid •. • . Gonç;1!ves Ramos, Luiz Detsi. · 
rinhu. o credrto extr:rordin:1 rio r!e 120 OtlO$ Fo1·Les Junqueira. Octaviano de Bl'ito .. La
para ro,;tit\1ir o iffii •Osto de 2 °f,, de:>co;H,ar!o mounier t_;(){[olredo, Valladares. Paraíso ca~ 
dos veucimentos t!e olliciaes da at• ... ada. valcanti. Ca1·lus das Chagas, Costa. Machado, 
clas;e:; a.!;DI_,X:-IS e . outros, que perceberam . ca.~emi t·(i rl:t Rocll<~o, Domingues de Castro; 
vanta~ens ·ie c •mr.a.nh:l ' no pe!'Í'ldo ~.~~ 6 tlH Cost'\ .1uniol'. Gustavo Godoy, O!ivei-:.-a Braga, 
setembro •lt:: l $9:1 a :n ti<:: uuwbro de 180.); Adolpho Go:·do, Bueno de An,.lrada, Erlmundo 

1" rlíscu:;sií.o ri(, pr·ojecto n. 13, de 189l'i. is,·n- d:->. Fonseca, Pa.ttlino C_al'l•;s, Fl:ancisco _Glice
t:.mdo .tio p;>g.tmento de impostos ou qua·~- rio, Fm•tado. ~rba:no c-.e Gouvem •. Xu.vte:• de 
quet· enwlument.••" as pa.tenH•s dos. o!tici<\•:~ Valle, Cnra~~lO!o, L:;.menba Lms, P<:ub 
bonor.tJ·io~ do ex·rcito e arinada, conce.J id:Ls R<l.tnO.S. Euuho Blum, Fon.>eea. Gtumaraes, 
em re:nune1'".,;iio a.lóerviçus Jtli:ita.re:; o n:i Angelo Piuheiro. Pareira <b Costa. e Vespa
cooeediílas pel•l · govet·lJO t.lu :'r!are·~h 1 Fio- si;Lno de Al!mpuerque. 
riano Peixoto ao~ 1le1ensores da. leg-alid,rde; Abr.:-se a s~ssão. 

3• t!i::cu-:;são. dn i;l'Ojecto u. 4S B, de 1896, E' 1i'1a e 1,o.sta em discussii.o a t~ch. 
redaccão par-:t a :)" dl:i.cu::;~iio do pr- je·~to 
n. 48 A d•) <?-Jrrente a:uno, qne. ;mtori.>~_('. ~?;, Ó §r. Pauia R::unos-Sr. presi
verno a. a.br1r n -cr1~dtto .espl'~;al rle -::>:.~:.li::" dente, 0 Diad" do Cong<·P~SD publicando a 
-pat":t pagl\lllel!-todo~ venct:ueutos ~lo :;~:u e.: ll: ~ l j ret11çã<, do.- rl(•putatlos, que cnmpa.r,-cer<~m á. 
Jt?se rln Almer~a. B;r:·eto . .r~\·<'rt1tb a effectL- 1 ::e.osão de hont<·m l.!ffiittiu o meu nome. 
VJdade do ,;er·v1co •·O ex••retto e1~ vtrmde do Eu rui 0 :;e••undo deputado qu~ compa-
decr~tü_ C:e _3~ de outub:'o de l89o; . reci~e:>te reciu~o,aclw.n<1o·me aqui ús U lj2, 

3·' discus~ãO dopr :lectn n. li9, de 18%. UO :!Jn.t::.nto, o ::teU nome ~gura llO numerO 
conce<lpn.-lo· bcnção dos direitos de irnpor-ta- dos que não comp:trece)•a:m. f'eço a V. Ex. 
ção é exp~diente p1ra todos o.;; n_lach ioisr ~I,IS, que mande faz~r a devid.~ rectitiçação. 
apparelhos, canos de ferrJ e ma.ts milten:u-s 
destinaolns ás obras d<t . Compa.;1hia das Aguas 
de S; tuiz do Maraubão. · · 

.Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

o §1• . · Pr·e:;;ident.<>-Na acta origi~ 
nal V. !~X. figura COtii.O presente. 

Em seguida. é approvada a a.cta da. sessão ·· 
antecedente. 

o SR.. I·· SECRETARIO uecla.ra que não ha. 
expediente sobre a Mesa. 
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~iio se póue conferir maior 3rbitrio a um 
govE>rno (Strangeiro por distribuir dinheiros 
publicos. embora não fique t'e vez extincta. a 
l'esponsnbilid:tde do Thesouro. 
~ão fica extincta., porque fica :;:alva a fa

culdade acs reclam~ntes de pleitearem o seu 
A sessâ.p_ noct\ll'na. comtçarit as 7 1{2 hor(l.$ direito perante os Tríbuua.es. 

da tarde. Diz o a~cordo : «O reclamante conservará 

O S1•. Pre.!ii'.ident.e- Aviso aos 
Srs. deputados, que hoje ha~·erã. sessão 
noctmna p:>.ra. t!'a.tar-se doprojt'.c:ton. 100 A, 
de 1 896 e tam bem do pr0jecto n . 182, de 
1896, si niio fôr encerrada ~ua discussão na 
sessão diurna. 

ORDEM DO DiA 

o direito de recorrer aos competentes Tri
bunaes bra.zileiros.» 

Sua Mngcsta.de distribui1•á a seu renlagrado · 
4.000:000$ a.o3 sem subditos que Ih' o mere-

0 §r. Presidente_ ~ão havendo cerern. mas o The~ouro da União não fica li
numero para. ~e proceder á vota..;·ão d>l>< ma- vre de contra e!! e, ]Jerant.e o.; Trtbunae~ C?m-. 
terias indicadas na ord<m do uia pussa-se á ·pet~ntes, preparem os t1tulares de 11Jreltos· 

· materia em t!iscu~são. acçoes regulares! . . . 
. . _ . Suppon!Ja·se que s. u. o Re1 U.mberto m-

. _E' ::.nnu?CHida a contmuaçno da 3• ntSI\US· corra em deploraveis eiTO~ commetta. injus-
sao do pro.Jecto n. 182, d~ 1896 a.pro>ando o tir:as. ' · 
accordo firma.~o. em 19 c..e novembro de~t~ o~ 1·eclamnntes cuja~ reclamações Corem ex
anuo co~ o mm1stro de Sua !'!ag.-stade? Re1 cluidas como injustas, ficam prejudicados em 
da ItalJa sol;r~ as recl~aç:oe~ e a~tor1sa o seus direitos? 
governo ~ abrir os, credito? uecessar!(S p;~.ra ~ão ; 0 ajuste explicito mente €alva o di-
a exeouçao do pac.o :1llud1do. rei to de nJCOI'rer ao~ Tribunaes. 

Assim. ternos esta dura ve1•dade:'·o trium
,0 Sr. P1•csiden1Le--Tem apalana pl1o diplam3tico do Sr. Ministro do Exterior 

a sr. Valladares. é um cles<~stre. 

O§.-~ Valladare~õ<-:\.pezar do aço 
demento com q11e se pretende approv<~r esta 
segunda..edição do ac<::ordo italo-~razileiro, 
pede licença a C3.mara e tambem ao Sr. ge
neral Glicerio. d~putar1 o pCll' S. Paulo, para 
mediante ligeira ,,precia~·ão üU critica, salvar 
:)."respon:;abilida<'le que lhe ca..be como re
presentante da Nàção, no· que respeita •·o 
onus que a~cordo impõe ao ThP.souro da 
União e t.ambem sua. l'eSp0n>s.bllidade como 
homem de lettrasj llriCUcas, o o que respeita 
aos principias de i!irP.ito pnblic•) organico· 
eonstituciüo.ul. e prh·ado-procesl>ua l. 

Parece ao orad.jr pouco curíe.l, singula-
: rissimo IDBl'-roo. que o governo ou o Presi· 

deute da. Republica., affirmando a. exísteneia 
de reclam:~_ções injustas. parciulmente consi
deradas. toma<se a deliberacão de lavar as 
mãos coino Pilatos, de entregar ao go•-erno 
de S. · M. o Rei Humberto a. considera vel 
somma de -4.000:000~ para a sua Yoo.tade 

• «Sendo o unico exclusit:os jtd:; de '!:alidarle » 
das reclumnçõ~s (cst.a 1·eferinr~o palavras 
textuaes de accordo), com pl~na e illindtada 

.·· faculaade de apredação, distribuir as in-
demnis.ações. 
· Diz o texto do n.ceordo -= <tO go,erno ita

. Iiano terá plena. e ilimit:Jda. faculdade de dis
--tribuir a. dita somma. por sua propria conta 

a seu agrado, oem que o ~ov~rno braz1leiro 
entre no exame do modo da distribuição nem 
das reclamações que forem ou nlio a.lmittida.s 

. . á. indemnisação. 

O The~ouro d~t Republica entrega de mãos 
be'jadas a Sua Ma.gestade 4.000:000$ para. 
conforme s~u real agrado, distribuir por seus 
sullditos, lem que lique a. Republíca alivia.d~ 
de paga!· a importuneis. das reclamações que 
a :Sua l\I<~:.:cst•tde appl·oul'er e.:cluir. 

Snpponlta-se que Caminada. & Comp. sr:jam 
nrlmittidos :t indemni~ação, ape7.ar do illus
tre :::r. Me·'eiros e Albuquerque te:r demons
trado q~:e e:;sessenhm·escarecem de qualquer 
!lireito o. i~so ; e que, cón~equememeote, 
tlque o !'uno o conced1do a Sua. Magestade d~
falcado nessn.~omm~ para pagara outros CUJOS 
clil'eitos :;ejam íneonte!>ta.veis, mas que Sua 
MagHtarlP uão parrça. assim. · 

Su}lpOllh<HG que outros reclamantes sejam 
exduido~ c0mo bospe(.es importunos, mas que 
os 4 o:::o :000$ Sl'jam iutegra.lmente distribui
dos aos subdttos-,· cnjos direitos, segundo o 
real~;~g1·a•'o, (não se estrnnlle tal expressão, 
apeza1· de se tratar de questiio de direito, por 
que estt~ no -protocollo) sejam dados como 
bons. 

A conseqltencia que remlta. <lo accordo é 
que 1l.ca. salvo o recurso ao Jireito commum, 
a vüi ordinada.. 

o p;tcto não põe termo á questão de flireito; 
apen••s ccHnpra. a não intervenção do governo 
de Sua 1\Iagestade. · · · . 

Sl os j uiz( sou Tribunaes competentes, como 
e de esperar, i>i for isso de justiça, ;COnde~
na.rem o TheS01lrO a pagar· quantias· mUltO 
~Up(-riores á que ora teril. de desembolsar, ~e 
o s.ccordo for !!pprovado, terá. a União de 
carregar coro tal encargo . 
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As r~cla.maç~ import.a.ra.m sohre-erro de! agrada.vel, comt.a.nto que se eomprometta. a. 

memorta, em mats de ?:1 mil contos. ~egundo não i.ntervir. a deixar o Governo da R.epubliea. 
·o a.ccorJo, de Sua Ma.gestade, por intermedio em paz; ! Nii.o pa1·ece isto decoroso, mas está 
de seu governo, for infeHz na escolha. d.as es~rioto! 
r~la.maçõe:S; si .• por erro, esgotar ns quatro Deu-se, como no protocoilo Carva.UlO, vío
mll contos. tera o Thesouro da. União, con- Jaqão da. Constituição substituindo o Poder 
-demna.do em ~ccões regulares, de pagar, Jurl.:ciario-não ma.is por um arbitro verda
quem sabe. m.uttos mil contos de reis a.ind<t. dei.ro, ísento de interesses, mas )?ela. parte 

O triumpho,attribuido ao. Sr. general, que contra;versa, S. M. o Rei cla.Ita.lia . 
cabe tam bem ao Sr. Vice- Presidente da. Re- O oradot" jâ teve oocasiã.o de apreciar as · 
publica, que subscreveu, se reduz a. verda.- recla.:nações em si, o que não seria sem gra.n
·deiro desastre. de importancia para moralisa.r este des.,"'''a.-

Cumpre a.ccrAscentar, sem prejuir.o da. crl- cado ajuste; mas o orador já. o tez, outros o 
tica que o orador l'ez ao Sr. Ca'rloll de Ca.rva.-]·tizeram, tornando patentes os escandalos, os 
Iho,que S. Ex. ao meno.> salvou um principio ver.lil.deiros assaltos ao Thesouro Bra.zileiro. 
de direito, segundo o q ual.quan<to rlous ti tu- que poderão ser cooduisados agora, com· g1·ossas 
lares não cM::ra.m a. accor:~o sobre a liquida.- som mas. á custa. do pobre cofre da Republica. 
~ã.o de seus direitos. e estão de bo.'l. fê. pro· Poder·ia. o orador, entre outros, citar um 
-cm·am um tet·ceiro p9.ra.. como arbitro. re- caso occorrido em Bello-HoJ•isonte, em que 
golver a questão debatida, afilrmando o llma. tirma, que (oi, p:>r desapropriacão, pre
·direito de quem o tiver. judicada. em 405$000. que os recebeu alli e 

No caso vertente uma. da.s· partes era o deu quitação, apresentou-se aqui recla.man-
. governo ib.liil.no. a quem o actua.t m1uistro, do 86 contos de réis . · 
não Sàoo o ora•1o~ em virtude de que prin· Alguem trouxe os aut<ls a.o ministro, cons
·cipio, entregou a solução do pleito.deix:ando-o tando destes autos a. quitação do prejnizo. 
por se resolver-e o ser e não sel.'. A se· que o propriointeressado calculduemquatro
.gunda edição do protocollo p11rece-lhe · nfio centos s cinco mil réis, tendo em l'es:posta do 
maiscorrecta. que a primeira: e uma. emené!a ministro que nã.o precisava dos autos porque 
peior.que soneto. . a. questão estu.~a. resolvida. em globo . 

O Governo da Republica. viobndi:l 1'egt•a Assim pod.era. ess:l. firma receber agora 86 
·eome::in!:a de direito, entregon a solução rla contos de r éis. qul ndu o s.eu prejuízo foi de 
.questão á parte contraria e rleixou-se colher. 40.=J~OOO. 
não em uma enlead:1, porque o termo não ê, Vi: a Ca.mara. que estas questões deviam 
t.~lvez, 1inamente diplomatico, mas em uma ser resolvidas pela justiça. ordinaria, onde 
-negociução em que o triumpho coube todo ao escandalos como este não passariam. 
sa.,.,o-az e lla.hil ministro italiano . O tr·iumpho Um jornal diar ío desta Capita.l critica. o 
não pe-rtence ao St·. general: a e5paua não ajuste, dizeudo que andou mal o Governo da 
venceu a toga., rep?esentada. pelo honrado Republiea. , como o ministro de S.M. o Rei da. 
·Sr. De Martino. Ita.lia; <tque lle por ter imposto pesado en-

Cumpre :~ccrescentn.r. e com· ama.rgura.que cargo ao The.<ouro Nacional, sem guardai-o 
o Governo da. R~publica.entr<>ganrlo a. decisão de novo de~f<~Jque; este, o. ministro, o enviado 
da questão :.1. outra parte, ineor!•eu em um do l!ei .dos It.-~lianos,. por ter-se comprome~ti~o 
-erro cra-'so cte · direito, nunca. visto em pen- a. nao mternr, de. futuro, em prol dos dtret
deticia diplom:~.tica.. nem em qualquer outra. tos de seus compatriotas. 
de caracter p:tJ·ticular e deixou de pé as Não, Senhores, não tem roz::io o articulista; 
recla.mações, que poderão, por acções compe- quem · andou mal fui só o Governo da Repu,:. 
tentes, pesar ainJa e muito sobre o Tb.e- blicJ.. 

·s"Juro.. o Rel da lt~Ua a.tTa.ncou ao Thesouro da o que rem! ta destes protooollos é uma e Republica quatro mil contos por conta. de 
unica p_reoccupa~o: li vr~r-se o" Govern~ d~ maior quantia. e tem certez:~. de que o bom 
.~epubhca. da mtervençao do ,overno lta direito de. seus com-patriotas nunca. correrá. 
lt:J~~ · preoccupação não é 'honrosa ·para. 0 . risco pera.t.ta os. Tr~bunaes do ):Srazil : . . 

· Governo da. Republic..'l.'. que devia. confiar Comparecem mats os Srs. Ené3:s Ma.rtms, · ·. 
mais no . valor e no patriotismo dos bra.zi· Carl~s de No''~e:s· Hallanda. de ~1ma.,_ Costa. · ·· · 
:leiros. : . R.odr1gnes. An1s1o de Abreu. Jose Bev1laqua, 

O o-overno affirmou a injustiça de diversas Cunha Lima., Tolentíno de Ca.rva.lho, Coelh() 
reclamações; ma.s aquillo que et·a. injusto, Cintra., · .Ga.sp~r Drummond, ,çarlos Jo~ge, 
eonsiderado em e.Specie, considerado isolada- ctementlOo ao Monte, Oeta.Vlano ~oure!ro. · 
•mente, passa a . ser justo em globo. E, si o Gouve)a Lima., Zama., . Pa.ula.. Guun~raes • 
.governo convem que S. M. distribua. a esses Vergne d~ Abreu, Jose Igna.ci_o, Flav10 de 
improtunos dinbeiro-bra.zileirO, como lhe fôr Araujo, .T1mothev da Costa, Alcmdo Guana.-
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ba.ra.. Beli~ario de Souza, Erio:-n Coelho, Fon
sec:~ Pnriel!a.. Euzebío rle Qul'iroz . Paulino de 
Souza Junior, Campolina, Ft•ancisco Veig-a, 
Cupel'tino de Siqueira, Rodolpho Abreu. 
Matta Mac11ado, .~l'thur Torro:<. Almeida. Nc
guPit:t, MoPêira da. Silva., Ovidio Abrantes, 
Almeiria Tllnes. Laut'O Mnllet·. sla.rça.l Esco· 
ba.r. Rivada.,;a. Corrêa.. Victormo ).tonteiro· e 

Essa. defeza se tornou necessaria. pelas o.lla
sôc:; ao açoilamento da CanHl.l'a, que os ·no
bres ·deputados pela. Bahia e por Minas lon
gamente fizeram, censurando t onto entha~ 
si:Lsmo. t'cepois de tamanha irritação. 

. Ca."-'iano r1o Nascimento . 
Deixam ce comparecer com causa p·1rtici· 

pada os St•s. Arthur Rios. Then~onio de Brito, 
Alenci~I' Guimarães. Sã Peixr,t(). Gustavo Vê· 
ras, Eduardo de Berrêdo. Pb·es F,rreira, 
To:rr~>s Portugal, Pedro Bor!!es, Francisco 
Benevolc, F rancisco GurgE>l. Pedro Velho, 
Silva Mariz. Chatear:bri:J.nd. Arthu:• Orian-lo. 
Ma.rtin~ Junior, Arminio Ta va;·es. Herculano 
]3andeira, Fernandes Lima, O!ympio de Cam
pos. Nein. · Aristides de Queiroz, Eduar(lo 
Ramos, Leovigildo Fi!gueira~. Sebastião Lan
dulpho. Athayde ·Junior, Ponce de Leva, 
Laudulpbo de Magalhães; AI varo Botelho. 
Leonel Filho, Ribeir o de ,\ lmetd:l., Ferreira. 
Pire:>, Theotonio de )ia;!~ lltães_ PiJlto 
da. Fons<ca. ;\lauoel Fulgeucio. Simão da 
.Cunha.. Ole,<>ar!o~ Maciel, Lind.-•lpho Cae
tano, L:l.mariine, F;:ancisco de Barros, 
Luiz Flaque1', Alberto Salles_ Cesario Motta. 
Cincinato Braga, Het·menegildo r:e Moraes. 
Alves de Cast;·o, Luiz Adol pho, Franci;;co 
To!Pntino. A pparlcio M<tri~n!'e. Aureliano 
Barbosa, Pinto da. Racha: e Fl".tncisC<l . Alen
cast; o. E sem causa. os Sr,;. Lima Bacut•y. 
_Nogueira. Pa.ranagua., Pereira de LFa., Lou
renc;o de Sá, ~Iiguel Pernambuco. GonGalves 
:Maia, Araujo Góes, Cleto Kuue~. Galdíno Ln
reto, Barros Franco Juniot•. Fel'l'<LZ Jnniol'. 
Alfredo Ellis. Domingos de :).Ioraes. PltdUa 
Sa.lles, Vieira. de ~~l)raes, Brazilio da. Luz. 
MarLins Costa. e Ped!'O ~1oacyt· . 

lia engano. Nem o o--ador, nem a maioria 
d(ls ~eus collegs.s qne cnm ba te··:l m os p:·oto
eollus anteriores teem en thusiasmo pelo 
actua:r. Acham a.peuas que ell··s tra.zem uma 
solução mais correcta, sem nad:~ de de~ hon
roso para o paiz. E' um a.ecordo, e _praci.sa-· 
mense por accordo se d~ l'e entende~ uma 
transacção em qu.e cada. U lll cecle um pouco 
das1suas co~icções. Quando na. ct>~ã.o não 
vae <L dignidade nacional e o bastante. Er3. o
que nós queriamos ; foi o que·obtl>emos. 
(At';()iados). 

Antes de ir mais adiante, o oradnr respon· 
de1·á a um aparte do :'r . Eneas :'.i!u·t\Il$. 
Di~~e o ceputar~o paraen•~", r; ue a que~t5.o 
movida <>ontra. os . protocol1o.; antel'iores !oi, 
em :parte. p<!ssoal: dirigia-~e ao Sr-. . Cados. 
de CÍLl'Va.lho e ao Dr. Prulknte de Moraes, 
que o applauso actu.:~ol vne ao poder fJrte, que 
está no nascente. E' uma dupla inju>tiça. · 

Em pr•imeiro logar, a.té o momento de dis
cutirem-se os primitivos pl'ntocoilos, o orador 
llãl) tinha. motivo algum de a ntipathia. pes' 
soàl ao Sr-. Ca.rlcs de Ca.rv;rlbo. Quanto ao
Dr. Prunente de Moraes, acha va-se ell~ em 
menos ile metade do . ~eu ner iodo : muito 
longe do occaso.. · -

Em segunr:io Iogar, si a él)tlcá. é de corwjos 

O Sr. P••esiden1:.e - A lista da 
-porta accusa. a pre>*nçft de 121 S;onborc::: o~
:putados. EYidentemeote já. não lia numero 
pa-ra se proceder ás vota~õrs C.a.s materias 
constantes da. ordem do d ia • 

e lisonjas, o orador está arred:u!o de uns e . 
de outras. Não tem syrnpathia alguma. espe
cial pelo >i~e·lH'Psid.,nti! d >l Rep~; bli~~.. A sua. 
esptctativa em f;tCe dos a.ctos q11e elle prati
que nã.o ê de grandes· esperanças. Que1· ~êr, 
quer a~istir ao que elle lar:i., nada "r lisP?Sf.l?· 
entre1;~.nto, <J.O pr urido de applausos e apolO 
q_ue o deputado pa.raense suppõe. E tanto .é 
a~sim . que lhê negar:i. causar; que elle cons1-
~.era e5senciaes para. a sua. a t\.ministraçã.o : 
entre outras. o arrendamento <'..a. Central. 
Está, pois. muito longe de ser u m :uh>ra.rlor 
do p01ler no>n. Não- foi , de cer-to, pol' esse 
traço de caraêter que o seu nome ·j ;i,mais se · 
salientou. (Alloiados). 

Continua a 3• discu~o do pl'~jeeto n. 182: 
de 1S96, appr-o\·ar.do o ac('Oti'o fh·mat:o em 19 
de novembr-o deste annt•, com o ministro de 
Sua Magestade o Rei da. ltalia ~obi'e as recla
maç:ões c autorisa o governo a nbrii· çrs era
ditos necesSa.rios para. a ~xecução do ·· pacto 
alludido. 

o Sr. Presidente - Tem a p:.~la
Vra.o Sr. _Mer1eiros e Albuquet'•!tle. 

0.; que combatiam os protocotlo~. Tanto os 
Srs. Nilo Peça.nlla., Lamenbe. Lins, Augusto 
}Iontenegro, MatW. M:~.Gbado e alguns outros,. 
como C\ orador,.:.-todos, si protestavam,: era 
ct~uit'a o . facto de ·submetter-se :>.o arbt~
mento estrangeiro os ltmite.s da YiO,~sa "soiJci·ania 
tm·itorial (:;egundo dizi::. o ).rr<ltocollo ante-
rior) acerca. do direito i!e expulsão de esr.rá.n
geirus e da lntelligencia. :l._ dM- se ao rexto 
constitucional sobre a riat uralisacã,o. Todos. 
nôs arredamos da. õl.rgttmentação os casos·· 
particulares· citados apenas accidenta!mente • 

O Sr. 1\l:edeiros e Albuquer
que-Não vem fa.zei' um discursollae. apenas 
prorerir d ua.s pala. vra.s.an tes em defeza d•~ sua. 

. : ?ropda coherencia.. do que dos protocoUos. 
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O SR. Bli:LISARIO DE SouZA.-DiSe\ttiram·s~ somma que o governo italiano lhes auiz dar, 
aqui v:~.rios en.so:s, entre outros o Booüui e o e nesse caso r,ào se Sll.e dos 4.000 cont<•S ag;ora · 
Caminada. vota•los;-ou os Tribuuaes condemnam o 'rbe- · 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUEltQUE- 0 ·caso SOUI'O a p:og"r dez mil, vinte mil, C't'm mil 
Bomüü que.ni o cit.ou foi o Sr. Augnw• Mon · . con_tos. E> nesse <·aso. como ?li.O e hci~ü duvida r 
tenegro-u:to. porém. para discutir qu:J.ntins. da 1~tegr1da:-e dos no;;sos _.JUIZes. v_e-~e qu~ o 
Fatiou a:pena:; na :singularlda.de do ser· uma B:·az1l ~ffectn•amea&~ dena E:lõsa. wdemm~a.
reclama~;ã.o not'nla.lw;~ate discut ível pe,'iwt . çao e_ nao llra lHO: al quere fu1·t.~sse a p~g- • l·a. 
o governo do E~tarlo do· Rio e no entr.·t<\uto ( .4po.aclos). · . 
trazida a caNo dtt União. no' ca.so Caminudà Como quer que. seja, em ultima ins-:ancia, 
tratou o orad<,r, m .s posteriormeote á. que<Ja os nos,os Triuuua~s con~tituem-~e arbit;·os 
rlos protooo.•llo~. E. ainda. assim, 0 que •!is- entre~ Rei I~umbert~ e ós seus subdiu~s. E' 
cutiu não foi que.,t.'io de dinheiro. Procur·ou. becn ~tv<>rsu 110 Que dJspuollam os P"~wcollos . 
bem ou mal. most""r que ~ tendo 0 Sr. Ca.dos a.nr~r10res, P~\S~';ndo a. nos.s:~. ~obera o1:l. 3. um 
do Carvalho tido c~rta ingerencia· uo negocio ar~ttró estrang-1·1ro; (~li'?'culos) 
como u.clvog•\·'o t:ii.u deçeria ter ac mittif!o :' Sr: ~u~u~to ' e F?·eltas !embroa que IlO 
1ra.nsacçã.o n.lgnma. -<t seu respeito quand<J mi-· jmzo ctVJI e alnrla pJr at·bltrage_:n que se 
nist ro. . rrsolve o qucm tw.1 das l'l'éln:n(\\·ots. Tem . 

T 
, . . 

1 
ra2ão. · 

. 0<•9S, porem . . ~11JO !lome o orac.or ~itou, _ Mas e horn \· .. 1· como a causa se faz. Antes 
mclus tve o_ propr:10,_ ~tsse~m em touo~ ?S -de tudo. é nece.~&<r·io que 0 juiz reconheça 0 
tons_que. a. >Ua_ op~llf.'l ('õ.l.O oao_ E'ra. a que.tiJO direito. Depois. a Fazenda Nac'onal. cQmo 
de dm~1en'O ~ stm a de prl.nclp;os. Arredada. a uma pa.l'Hl, e o rc•.~ la.munte italíal)o, como a . . 
sua d1seuss:~o. co:ao esta. por cla.1:sula ex · ou<,:rtl,' nome:n<io ca.ct. .. qual 0 sen a1·bitro. E 
pr~~a. ~'? no:o a?_cor·do:.a.o or-<tdot• e. '" .s us si hou•·er ell_lp~te . ser·il. a.indil o juiz brazileiro 
a.mt~os sa cu~.lprt.\ avp.ova.l-o. (.!JJOurdcJ>.) que nome:~J-<~. o ar·bitro dest>mpa.:ador. De to-

DlZ-se; _entr .. tanto, que os a~tuaes prõto· dos o.> roO<Ios. não ~ó tudo isto sii.o forroalida
collo~ ~ao l'~solvem 3. . pendellCUl. J?€10 la~o desde pl'OCé'SO 110~0, como mesmo nessas 
fin~ncet;:o: E. exacto,- -~as· os au~eru~re.s uao J'ol'rnalidades 0 Tribúnal que de_cide do quan
a_ 1esolHa.n 1.em por e~.e_ nem pelo dlP\O!Ha- h<m vem;< str cumpostode um .JUlZ nomeado 
ttco-qu~ neste quando menos, fica defimtt:oa· pela F~eloda é\'<>cioual, üUtro pelo represen-
mente fechadu. w.nte do Poder .JU<',iciario e só um J)elo recla- · 

Não :1. re~olviam pelo diplomatico_: pri:· mar.te-r~>clamantn que ~Jiâs já se n.presenta · 
melro. l)orque a verda•leira QUe$tão era a d-:srnoJ·ulisado pela proprie soluçüo; do seu 
que se ia ab~·il· perante -o Presidente Cleve- governo. (:l,poiodos) 
la.nd: depois, porque o famoso a.rt. 5• era n Os que ~l·eiam que o no$0 prejuizo- vá 
porta aberta ptu·a todas ·.as outl'liS naçõe3 a.té os 4 .0::0 oonros <trgumentam, pol'ém, di
exigit·em 11e nós ontros ~mtados tão humi · zendo que o Ministro Italiano rt-pa.rt\rá a 
llla.n1.es comt' e.;se (Apoiados.) . s·;,mma unica.mente _conui.S pretençr>es \njus-

Nã.o a re.:olvia.m ::bsolutameute pelo l~do tas e llmi com qll!.l as justa.~ recaiam sobre os 
fin:1nceiro porque tutlo depen•lia a.inda.. pt~rll. no;;o3 í!Dfres. Accresceuta-se a.\n•l<L que na. 
fixar-se a QU;l ntia. do' que decidisse o Sr. antel'it>r nor.a do Sr. de M1wtino o totnl das 
Clevel:.md. (.iipoittdo). so1:w.as petlidu.~ su!Jf01 apenas a 1.300 contos. 

Vt>Jamos. porem, o que podemos perder Est:t ultima. :l!Hrmução e faiS.'l.- Na · nota, • 
com o accor•lo ~cLual. E' simples: perdemos no e1Iecti-ç;~mente·. HS rec!amaçõ('.S com que o 
ma:t!ml) perto de qua.tro mil contos. O· or:Ldor Gov..r·no Bl~\zi!eir<• cor.cord<t~·a, ou. pelo me
dizcperto deb purqu<.~nuncapodesel'a. SOIJ'lma nos: aqu(-ilas q t:e eram mais modesb~.<tlca.n
total. Si. o gOVtll'M italiano acha que 4.1)'10 çavttm sóment"' a 1.30() co:H.os. M:,~.; haYi:J.m 
contos bn.~taro propõ,·ciooalmenti· P3!'ll· tod:~:~ totl.as :ts ou&r·a.s que ;J.lém do direito. tinham 
as reclamações. tem de attribu ir a <':Ida umn. a quan;,!;, J'Ol' l iquiô:l.'!'. Dess:\S, ~ó uma mmi· 
della.s uma. quota. qualquer, pequena. ou tavn. :1. l:!. UOO contos !· 
grande, dessa qnantla. Ora. o:; que não Sé Ora., em tl!.ee di:>~o. quo.l é a siiua.ç5.o do 

·julgarem rl_cvidamenta aquinhoa,dos teJiiO· dt! gover·no italiano :>i nttribuir. nã· ·-~t maior 
fazer entregar ao Tll~~uro Nacional a quo:a p;ute. ma.s um só vintem que sej:l a e9sns. . 
rejeita" a. antes - nc in~ntarem a devida. 9::a!ldes reclama:,ües ? Elle con fe~ar-.i. que ou : · 
a~ão. Logo. o prejuizo não .pótle . ~er tot:1l, M mepto, ou fot d<·:shonesto. E' ouro; mas · . 
(Apoiudos.) · e nssim; Ou foi iueplo, porque seHdo devidas . 

MRs.: dizem ôs oppuguador~ do ,accordo, ~t sens compatrio:as somm~ tão avultadas : 
quanto. irão _pt.gar os nossos cofres. depois. suhmetteu-se a. receber por um "ce1·vo supe- < ' 
pelas _sentenças . dadas em. nossos llropriO$ r ior a .dezenas de milhares de contos apenas =. · 
Tribunaes ~-De duas, u111a.: ou os Tribuua~s quatro mil; - ou foi de'shonesto, porque ·da · : 
attribuem a esses t·ecla.mantes exactamente .a. primeira ·vez vei<> pr~:c~samente reclamar de: ·. 

· Cani:l.r:l. V. VII 51 
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.•nós to;la. esS<J. quantia. que elle agora, é o prl- possi vel, uma senten~.a desfavor.wel ao nosõo 
melro a conf~ssar como e~tupenfla.mente ex- direito. 
-cessiva. O governo itatiano, si :J.i:Sim fizer, 
-que escolb<t. (Apoiados). 

OSR. Nrr..o PEÇAXUA- O primitivo pro
tocollo t\ menos que leva. va era _ft soberania. 
ao Bra.zil. E, tanto isLo é~tssim, que a imprensa ita

li<\na, mais competente do que nÓ$ para. ava
liar os interesses do~ s~us compatriotus, a.hi O SR.. L.urEXIH. LINs - Nã.o pens~ que o 
-esti, verbe1~ando 0 sr. de i\fa.r~;ino e o ac- Br:1.zil tenha cons~guido uma victoria diplo
cor·do. O ora•'or lê ,í. c •ma:ra. tree-hos de am m;~.tica, porque a· palavra- accM·d()- ex
artigo d.<t.. Voce da IeaU<t que a~tacaru feroz· clue. a $eu ver, a idéa. de Yictoria. 
mente o ministro. Yictoria diploma.tlca completa teria. obtFo 

Nelles s~ diz que o a.ce-o:rdo é .leshonroso a chanceHaria Brazi!eira si bouve~se cessado 
uara. a Ita.li a, que os 4.000 contos .sito uma tod•t •~ iatervenção diplomatica, e tor.las as 

--êsmola, com •we o BrazH fez ca.lara.rjuena Le- recta.rna.çf~e~ se dirigissem aos no~sos Tribu
.gação ; que em summa, o Sr _.de Ma.rti_no fez naes. Victol'ia completa. teria obtido a Ita.lia 
uma. entw1a. rle qualque1' cousJ. que nos po- si todas as suas pretenções tive:l.:iem sido 
demos classificar leão e uma. ~ahida de... de a.cceit:l.s e satisfeitas. 
Pie•>•~»~o.(l?i$o.) . Hou•·e, portanto, um accordo, q_ue o oraõor 

O artigo e illjusto;tem a ataque.;; descnbidos. ju!g:J. mais vantajoso do que o primeiro, :por-
Mas a sua 1Jl'O]Jlh vioLcncia. pr,,ya .:;ue niio quanto dispensa a. a.rb1 tragem. · 
são os italb.nos que exulw.m com o accor" E' verda;1e que envol\•e uma: questii:o de 
do ..• (i!.poi"dos.) principio. ao p.sso que a q11estã.o em si re· 

Quanto ao orador é preclsamente por sr:r soh•e-se em uma simpLe$ questlj.o plena. 
·trazileíro que o applaude: . Seg-undo o convenio de 12 de Jeverelro,dcou 

Si fo~se deputado italiano, n~o estaria de est;>beleddo o seguinte: 
.certo em ta.l <tttitude. · «l" As reclamações que. previamente exa.mi-

Pediria contas no seu governo de ter nadas e;;o ,equo et /;Mo, teuham sido ·ou rorem 
~xigido de um pa.iz amigo dezenas e dezenas reconllecida.s pelo Governo do Era.zíl como 
de milhares de contos para., no ftm, conten- sufficienr.emEmte fundadas pare. uma. tr;t.ns
tar-se, mand;~ndo . um embai::t:l.dor especid, a.cção :~míga.\•el,scrJ.o sem demo:•a aõtendide.s 
r:1m couraçado. uma. pompa. enorme, com ~J.pe· mediante o p:tgament) das indemuisações q_ue 
nas quatro mil! (.!poi'L<ÜJs.) . se ajusta1•em.» 

Deste trawrlo tudo se pode d tzer-menos. Por con"e""uinte o l)rincipio do accordo já 
-que <~.·r.esquinhe a nossa ·li~nitlade. estava e>'t:1.b~!ecid~ e fit'mado entl·~ os dous 

Ning-.Iern o dio:se. Nem 'ale a. pena. repetir 1 go·;er-no~ des•le lll:tio rlo anno passado. 
~ phr~sc de Francisco 1: :out e# pe,·du, /to;s «2." Pat·a Q. solução de todas as reclamações 
~'!wnnet~r porque, no c<l.so. é exag-g-Fro f;,l!~r qu~. Jent1·o do p:·azo de dous mezes.conta.dos 
em .t.tu•lo», tt•atan.io-~e só de _4.0~0:000$000. da presente data, não llouYerem sido, de mu-

Do outro podia.-se bem ter dtto ~~ di e hou- tuo ·a.~cordo, attearlidas nem elimioa·!as, os 
:esse sido ap_;:lroyado: Rie;t n"est pe1·d!1, lw>·s dous g<Fernos, logo que te1·mine o referido 
l ·/w>\aertr. . prazoe e;;te a.ccordo sejaappr·ovado pelo Con-

Isto co;npara. os do1s :1cto~. . "res~o Nacional do Brar.il e .Pelo governo ita.-
(Jfui~o liem.O o;·(ulor d c:mup;·ú.ten!aào.r tiano. dirigir-se-hão a S. Ex. o Presidente da 

Republic<~. dos EstadO$ Unlrlo3 d<t America. so
licitatldú-lhe que se slrva. n.ccalt:l.t" o encargo 
de juiz arhítro.» 

O Sr. L:unenha Lins diz que. si 
·::ü.i.o fo~se o relatot• da Commissiio de Diplo
macia e Tratados. que sanccionou com o seu 
parecer o accordo ora em ttiscu:;srro, não 
teria. necessid;;de de tomar a pala>l'<L em 
favor deste a<-cordo porque os seus illustra
oos collegas que lhe pl'ecederam na tribuna 
:fizeram-n'o du modo o m::t.i;; bJ•i!ha.nte. 

Deve declarar que ~e oppoz ao protocollo 
-Ge 12 de ih·et·eír..., formulando um extenso 
-voto em se:parn.do; deve justificar o seu voto 
})ara que não pareça. que calliu em contr~dic

:: · .. ção com o principio que n:J.quella. ocea.siii.o 
-susteat.c.u. 
· Oppoz-se á approvaçã.o do p:rotocollo de 12 
de fevereiro p(•l'que julgou que corríamos 
-um grave e seria IJel"igo,e provocavamos.c,so 

· .:menos ·pro~a:vel, mas tambcm mais ou rue.nos 

Pvr consequencia., seguuno o protocollo tle 
12 de fe,-ereiro, to·!a,; as questões em que as 
partes u;to se pudessem entender amiga.vel· 
mente, s~riam submettidas. não a juizo ar
llítra.l, mas a uma; al'bitra.gen1 ínteroacional, 
em virtu•h~ das di$posi,õos do ac~ordo de IÇJ 
de novembro, o Governo Brazileiro, conr.::s
sando sna l'espousabilida·le,naturalmente IJOl'· 
que r~con hecia a :procedenci.a dessas · re
clamações e pela clausula quarta. :permittiu 
que se algum reclamante se recusasse a 
aé'ceítõl.r a indemnisaç,'1o fieal'·lhe-hiaal.Jerto o 
recur::o para os tribunues ao :paíz. 

O protooollo .-1e 12 de fc verei ro deferia. 
pois as pretenções conte~'ta,la.s :'1. arbitr;tgem 
intel'ntl.cional, ao passo que o accorda de li> 
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<!e novembro submett.Ei todas· as rccl~mações tribun:u!S :1-rbitraes. segundo diz aqui otextQ . 
controver~ ás justiças Ol'dina.rlas do pa.iz. ·que tem presente. Diz o articulista: 
Eis a11i a diífe1·ença. capital. a distincção es « A jul'ispru~en;ía dos Tribanaes a-rbitraes 
senclal eotl·e eoses dons acto~ diplomaticos e que deveria ser observada,mostra.com e1IeitO · 
admira-se de que uma divet•gencia. tão im;. .que ell~s apa.t·l1.ram-se do principio de i rres
porto.nte tenha. escapado iJ. critica dos U- ponsa.bilidade invocado pelas Re-publicas sui
Iusb•es o1·a.dore~ irnpugnadores do actual 3meri~nas; elles con<?.deram. fosse ~ni vir
convenio. tude de um direito ou por equidll.de, indem-

Segundo a. classificação feita pel;,. nossa. nisações ás victimas das guerras civis . . 
chancellat•ia. segundo a origem e _proct>dencia. Formou-se assim, nes;es p:t.izes. onde a. 
das· reclamaçõe!\ ' italianas. ba.vJa · at~?:Umas guerra e tão frequente. uma juriSpl'Udencia.. 
uellas que não po~iam se~ a~mittiilas n~m consa!!rada i\ responsubllidade de seul! go
peril.nte OS principiOS de d1.re1~0- internaCIO• vernos pelr-S dàlDU(JS resÚltantes das guerras 
nal, nem em lace da ConstltUJ~o da Repu· civis.» 
blica. Assim e que. entre ellas se acha~·a.m Foi para evitar uma restricção desta. or
comprehendidas algumas fundadas em dam- dem em mat.et·i:t ê.e direito internacional 
nos causadas por oper·ações de guerm e mo- am,,ricano. que o orndor se oppoz a que uma. 
ti vos de forç.1. rn;~.ior, como por exemplo, a. questão que envoL\·e r•rincipios tão impor
reclamação Camu·yra.no. Outras. ~unda~as ta.ntes como estes, fossesubmettida a um Tri
em actos pra.Lica•los pelos revol uc10nar10s. hun~.I ;n•bitral. 
etc.; outr<~s, finalmente, compt•ehendidas na Hl•je, porém, a questão mudou de te.t•reno. 
cla.usulo. relativa. ás successões,. onde achava- o Governo Bt·azHeiro, nã.o pode!JdO enten
~ envolvida a. propria Constituição da Repu- deNe com 0 governo 1taliano a respeito da. , 
blica em virtude da controversia le'l:antada. procedencia. de certas reclamações. declal'OU. 
pelo f!overno italiano emrela_çã? ao priuc~pio entretanto, que não abria mão dos princípios 
de · nacionalidade. Ora... adm1tt1d0 que o JUiZ que havia su~tentado. e fixou em uma quan
arbitral c:lesse uma sentenc:a. desravoravel na tia certa e dettrminad:~ a. sua t esponsabi
lrvpothese ;i pr eteru.:ão brazileira, não era liua''e. 
sómeute a. reclamacão que :fic~va. ven"-ida., 
não era ~ómente 0 o..a·mno que ficava liqui- Por con~equencia. esta quantia não podia. 
dado. era tambem 0 pdncípio invoca~o que sinf.io exprimir · o pagamento daqullas recla
nca.va compromettido. Para que os nobres mações, que o govemo acba.•a justas e 

t · razoaveis. · 
deputados possam a.mrmal' que rs e couvemo Sendo ~sim. pero"unW.:-qual a. r:l.zão de se é mais oneroso do que o outro, e preci~o que 
p~;'tam do principo de que neveriamrs ~e- delerir u. um Tribunal qualquer o julgamento 
~ssari~mente vencer todas as contesto.~es de umacaus::t. em que amll:l.s as partes estão 

de :tccordo~ 
perante ojuizo arbitral. Como cham::~.r a juizo um devet\or que 

Embor:1. -pou~o prova.vel. um fracasso neste reconheceu. divida e quer pagat-n? 
terreno nii.o era impossível. Como n ·gu.r pa.gamerno cie obriga.~ües re-

Os nobres (lepumdos devem lembru.r-~o de conhecida.:; 1 
que o orador fun,ffimentou o principio de o Go\'el'no Bl~<zileíro, a.$sim procedendo • 
.que o Est~do niio podia. assumir n. roôpons3.- respeitou os principies de d.ireito int~rnacio
bilida.de r' os a~tos }1ratico.dos por motivo de na.! e respeitou o. si proprio. 
operaçüe~ de guerra e de fo rça maiot•. Sitou Quanto â allegação hontem Íl'rmul:tda. pelo 
neste Eenti<lo a. opinião de todos os trata- seu illu:>trc collega, o Sr.Augusto 'le Freitas. 
clist3s que conhecia, citou o.lnéa. a celebre rie que daria ;\ su~~ a.pprovação ao accordo . 
questão travad:~. entre a. Tnglat.e••ra, o Grãc>- de 19 de novembro si não f~e a clausula. 
duca•lo de Tosc..1.na. e o reino de Na:poles. na. que faculta ao~ .reclamantes que não a.c
qual o governo de Czar se pronuociou aber- ceita:rem o a.ccordo o direito de recor
tamente contra. as pretenções inl!lezas, re- rerem aos Tl"ibunaes ordlnarios pcns:t que 
cusando-se acceltar o papel de a1·bitro por o nobre cleputndo não t tm razão _porque 
ser lnd!scuttvel o principio da inespcmsa.bi- ainda mesmo que tal clausula alü nuo f!gu
lidade. do Estado por motivos de operações de rasse, aln"da. me~mo que estivesse estipu
guerra e de forca maior. Iarla clausula contraria, est-'1. condição ~eria. 

Este receio de sujeitarmo-nos a uma. sen- contraria à~ di~poskões da nossa. Constitul-
1enca cornpromettedora de p!•incipios geral- .<;ão .e por ·consequeocia nulla de pleno di-: 
mente acceitos, não era de to~.o infunda~o. rei to. · 

Em consequencia da guerra chilena. ccnhe· o oradc.r nUo conhece tmtadista que de-
<!ida. pela denominação de «Guerra do Con- clare não i><'derem· os estrangei ros õispe!f53.r; 
"l'I'SSO», todas . as -reclamações apresentaéas emqua.lq uertempo,a protecçüo diplomMica.que: 
pelos subditos estrangeiros foram deferidas a se lUes possa d;n. · · 
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Nào pórle comprel1ender como, tendo o es· Foi ao goveroo orientai que o nosso m( 
tt':lngeiro l'e::lidente no p:J.l7. o dbúto de uistro en tregou os 100:000$. p~gos cam·o in
l'enuucial' á pNpria naciona' :dade, pol' um r.emnisacão :i. fu.miHa.. creio que do capitão 
acto de s11tl. vont:l.dt>. posso.-~e nega.r a f:~cnl- CHS~r~>, mor"o em conflicto nas [l·ontelrõ1s 
dade de l'enunci&r <L protecçiio diplomatica. do :ml. Vai :LO ccnsul ltaliano que ~e indem· 
O que e êe;·t, ê que si <'ste e~t'.'<tngeh·o nisou a. f<~milia. de um italiano morto l_)Ol' 
ti VrS~ .. t•ecebido a ~ua qn .. r,r. ( m vi~·tudil OCC<\~iilo üa. revolta. 
de 1·ecbma<'ilo. _per via t.liplomatic.~ . nã.o Foi ao governo fra.nc.:ll que ~e pagou a. · 
por1eria màts recorrer G.0S rribunlll:'s do qu .. ntía de 1.000.000 de fra.nc"s concernente 
pa.iz. ftn ví!·tude do p1·íncipio conhecido do a.o (ks:l.ppa.recimcnto ou morte do~ 11~·-::cezes 
bis ia idem. porque nebte C:l.l'o care<·et·ia de B11ette e :-.ruller-. 
:.l.C\"Jo tl~s 1e qae tinkt sido &ttisf~.ito p(,;· acw Nã.o é:>ómente uma. questão de precedentes; 
:l.dmini:-tl-ativo. P('Us;t que :1. representa.ç·:lo ê uma. vanta.!!em imp"rtanti,;.~ima. que flcou 
pollttcri. que o Est:.•.do pife exetx:e1· em CO:JS<l{,'1'~•da. nesu. d.i;;p<Ri~:ão. vma. "ez _p~ga. 
nom<· de: todos os seus na.ci<1naes não a q ua.n tia. a.o govem.o itllian·'· fica. encerrado 
tem o l'ig(•i- nem :\ p:•eci,i\o da l'epre- o incide!.! te diplomatico. Mas si o Governo 
l;eota.ç.'i.fl. jU?idi<:a., que ;;,·, r-0•lc app;necel' f!I'l\7.í!ei:·o flzes;;e :!. dil'trif,uh;Üt>, o _ínc!~.ente 
em v irtude do eon;;entime1:to <la.." Jl.."'.l'te.". >Ó seria: encerrado 1lepois de f .ita " ulti10a. 
Mais ainda, si os ti-:J.t;~ ;i:lt:J.:> :l.:'S~m o nii.o âe- in<\enwisaç:ão, e est:l. que~tão a.in•Ja levar ia. 
termin;\re·" · pa.rec · ev-identl', da. leitura. dns mtl ito;; mezcs a ser resoh·ida. . 
ro•ts. 5\1 e G'l rl\1. no~sa Con-tit.t:i .~i.o e p;·i:\ci- . Em vl~ta. do que expoz. :lC!'t'dita ter jmti
p:~.lmente COJhbin:~cllis e(:m CJ art. 72. que t•m fica•'o plenamente o voto que c.o-<l appt·o~·a.mto 
·caso ~"'nhlltn }Y-l~en:os fec~l;\r ao esr.rauge ir-v I o acc: rcl.o actu.~~. _ _;'filo [lreL~nd~ impo_r aos . 
no pa1z ;,s pm-tas r1os t r1bunaes, qt1e1· por OUll'OS a. sua opmmo, m~~t•~m m~~eostda.de 

. a.cto •to E:xect:ti~o quer do Legi~;!>•tivo. rlQ declarar as razões por que. n:io tendo po
.· Entl'etanto. deve dizel· que muito ;;,atí'lfeito dírloapprova.r oacco1•do a.nte1'íor, o faz, entre
. fica.~·ia, si \Orl- ., os l'ecla.m;\llte::r <tb·:iô:;em mã.o tanto, lt respeito deste.· 
desta.:re;,'1l.lia que lhes facultou ~ inte1•venç5.o Xão ouviu aqui outras ac~U><H;õ~s quanto 
diplomatíc3. 1'0 go>emo de s~u p:~iz, para ao con ''eo !1.•, sir:ã{\ pEJ!o lado peo.:unial'iv. pl)l' 
l'ecol'l'e:·em aos nossos t1·i1m;1:le$. uma que~ tão d~ dinheiro. Quandi) ~e kvan
.- Aind1\ mesmo que as quot.>~s lhes fossf'm tou para impugnar a passada con-.enc,lo .. íltl· 
distribuídas, ainda mesmo q•:o llel'dt'~semcs lou em nome de princípio~ e não·.,, lemi>rou 

. toda. PS~a quantia, o Ol'ador vi1•ia o seu pai7. desomm:lr para ver a quanto II;OntavOJ. o -va.· 
· pe1•de\• com satisf:u;ão 4.ü0[1 :HOO$. p:~.ra VP-1' lor das reclamações. 

esses estrauget'os da1·em ao paiz e ao mundo ,\g-ora. t'.I~Ye •1oolarar que, Yotando por es!-G 
o te,;temunho solemne de que haviam injus· conveuic..nüo se lembr;~ Í(;\lahnente ·1e Yel'l
tameme de5erido d~\ nossa civilí~a~Jo. (.'\r,oia- ficar quanto toca. a l·O.d:• um do,; l'eclaman
dos.) tes. pc.t•que :1 questão de príacipios estin:~alva. 

0 SR. . SERZEDELLO CoRRE.'- E davam 0 Trata-~a. poi;,de uma quest:·IO ue dtnh(!h•o. 
testemunho pleno ~a. de.seonflança. no ~eu Th:>Jl'·is dl\S grave..~ occur,·..-nci>~s que presen-
govel·no. ciámo~. di7. o Ol'ador, :.qtll. w• Halna, em 

S, P:~u lo. ew di"ersos pontos do p:.i.z. depois 
O Sa. LA~!E:-.n.\ Ltl's-A Ca.tn:{l'<\ l<"mk':l·Sc: d:~ Ctl lll flllnh~ desabrida uJo,·ida em nos:;a. Pa.· 

que o OI'a.,lor p1·acm·ou lou~~llltm te demons· t.1·ia pl:lo~c•Jrrespoudentes de todto illllJrensa 
t l'3.l' que·e:·mn o~ ucsws 11·ibana.t;,; <JS lllt ico~ l!uropi•u.. d~ve J.izet• que vut:• a faVOl' do ac· 
eompet1•nte.:; p:.n'::t decicli;· ue mu~' a.s das.,.,.. cordo celebrado pe!Q ;<ovenw e o felí ,:iUl. por: 
pecíesem questã.;J . iJa.v(;lr,media.llLt: o simplc:s S;l crificiodt~n.Jguo~; 

Oteconlwcimento: pob , c1eé <l direito "por ffi:ll;O~ lh: notu~ do 1'ik:!.CIU\O, CúlljUl'àdO um· 
parte daquelles. que" haviam de~•·onhecido. gr11ve pel'igo p>l"'l a t~<mq,liliüade publica· 
para o orador o mai~ co'"pleto dos r.tium- c poupad•,, nu. política. exLei'iut• da rws..,a. jo· 
plJos. vem Republica o doloro .• o tmnse d.e um revés 

Foi tambi:m crit\r:a;Ju. a attribuíç.ã.o defe· 0iplou,a.tico ou de Utn confl.icLo int~rnaaional. 
rida ao governo it::l:ann de til<:er por si a. (.it/w·tiJ bem. muito bem. O OJ'a.dor d >;w ilo feli· 
distribur..-<W da.~ q uoUts concerllclil.S . dlado.) · 

· Não podin. d6i:lc.ar de ser a~~im em virtude 
da divet•;;en.;i;~ de principio~ q u<·::o::lo s .. de· 

· clo.rou no propri<.1 accatdo, sm·0'itt eutre a 
· chancellaria i ta lia na e cha.ncell<t ria. brazileira.. 

Mats ·ainda : si tal d itliculdaue não ti ves!'.e 
sobrevind••. esta é a pr-<~xe gero.lmante ~e
guida. e nós temos exemplos varias na noss .. 
chancella.ria. · 

O Sl·. Fa-an~~a C:a1·valho diz 
que o nobre rleputado pelo Pa:rani. o Sr. La
menha. Lins. tet'minou o ~eu di::;eur:;o dec\a.
ro.ndo que, um•~ vez que fol'aiU sa.lç-o~ os 
pz-incipio:S, não se de;e tuer quesr•io do sacri· 
ficio de alguns maços de dinheit•o do Ttle
souro. 
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Corneca.rit -p••otestan·lo contra a ultima 
phra.~e de S. Ex:. ; temo . .; o rigorow dever de 
zelar o;; dinbei1·o:;_ publicas; representam o 
impo$tO, que é o sunr do povo, e só podemos 
npp!ical-o eril d<·spezas ju~t~s e legaes. E é 
para. impressiona.r· dolorosamente que ha
vendo o propl'io ministro italiano, o Sr. De 
:XIa!·tino, apenas pedido. como se vê da nota 
dirigida ao i!ltistre ex-ministro das l{elações 
Exteriot·es, Dr. Carlos de Carvalho, a quanti:r 
de 1.600:00:l$, no maximo, tenlu• o Governo 
Bra.zileiro resolvido entregar-lhe 4.00(1:000$. 

Compreh.;nd• ·:~e que . pt'ed:lu pr-ovur o que 
acah:l. r'e a.!f.1'nnr. e para i~so f.Pchrra Cjlt(• 
tendo sümnmdo a~ quantia::; u.present;ld"s na. 
not11. zl,, rniui~tt·o De Mo.rtino, montam ellas a 
1.200:0004. nã.o íncluidas algumas qnestões 
de suc·ce;;:;ão. que podem prodllzil' no m:l.:l.imo 
a quarJti:~. de 4l'O:UOO~. sommundo todaB a de 
[. 600; 000$000. 

ComCl, poi~. explicar a doação de mão bei
jacla rle ~.'1!'0:000$ ex•.'edente á de UiOO:OOO$. 
ju>tific;;da. pel<1 1ninistl'O De M:l.l'tino, e a qual 
o gov~rao italiano. corno dit. o jlrotocol!o 110 

ar~. 3'. distrif1uirà. por sua :propria. conta e a 
seu a.!l"rado, fi():tndo unico e exclusivo juiz da 
rln. valirlade ca< reclamaçõe.<, para o que terã 
plena e illim1t<d1~ racutdade, oã.o poJendo o 
Go\'erno Bra1.i!eiro entrar 110 exame do modo 
da distl-ibuiç5o. nem das reclamações que fo
rem ou n:'!o udmit tidas á indemnisa.~ão. E 
M~im, satvam-se os princi_pios; deix't de se1' 
arbitro o pre~i:lenLe \h Republica. aos Estarias 
Unido< da .-\me•·ic[l. do Norte, para !Ja.Ssar a 
sel-o o rei d" H.alüt! · 

dos Estadc·s Unidos d' Americ:t do Norte, 
cujo htu~o sem duvida llle ser i~~ contrario, 
attent.n. a. rnanit'e;;t a improcedentia. da. ~ua ·re- • 
clam~ção. Vot.ou, e ctrto, contra. o protocollo 
p3$sado. não porque dn,·idasse um só in
::;mnre Ja justio;o. do arbitro. mas por en
!ender que c -minetter á arl>ilr:~.gem de 
uma m<:5o estrangeira questões rle di
reito privado. <la competencia. do ·Poder 
.Judiciario, era attenta.Uo contr:l a nn~sa. so
berania. l\1<1~, si é cel'to que a Mectl'opol itana. 
e outl""' "lllpr·er.il.~ c~mn r·sta, t •,·em de l't-Ce-
ber Jlo govt:J·"o it·J!iano, que prévi~ments 
m:t:liÍ<'stou ~e a. respeito, as pingues indem
ni~açõa;; que recl:1mam, ficar:lu para «sou
t,ras questões, quiçà amparad<ts pela justiça, 
a~ mtga[has que rpcn8arão, reeor1·endo aos 
tribunaes•0

0 pai.' .• e en,ãoni\o ser·ão 4:0UO:OOO$, 
mas rru:r.ntia muito mais a.vultiirla, que nos 
custar:lo as ret:lamaçõ ·s italianas. 

Lem br::t á. C;r mara as palavra.> repassadas 
de justa indignação profetidas entre a.pplau
sos pei·J nobre deputado pelo Manmlrão, o 
Sr. Luiz Domiogu,;s, qlB de~ois de ter lido 
diversos documentos. em um ilo> quaes de
clar:r.va Caminc;.da quanti<lS p!'ornettid:lS a 
deputl'lilo~ itllillnos e até a u•n deputado 
bra:dleilo, o Sr·. José iv!al'iano, a quem irro
gou llm:l. calumnia. para. patrocinarem a sua. 
causa. fez um appello ao governo italiano 
p1n·a qne níi.o defendesse. uma p1•etençoão não 
~ó imprucedente. mais ainda indecente. E no 
emtanto e.-sa. empreza., que por nã.o confiar 
no seu direito lançou mão de meios tão 
ignobeis. ter:\ de receber logo;que ~eja. appro
V;ldo o protoco1lo, to:1a. a quantta que re
clama.. 

E nem ao menos o protocollo em questão 
deixa soL vidas as questões. pois si o; recla
mantes recu:m,1em a in•lemnisar;ãoque lhe ror 
a.ttribuida po~lo go>emo italiano. eonser~·,1ra. Pf>rrnitta-me a C;1mara que· inststa no 
0 direito de recorret· a.os Tribunaes brazileiros. procedimento incons~itucional ne dar :1.0 
E' facil. mas c\ tl'iste. explicar a. cton<:ão de p;overno_ i~<Lliano cUnlreiros de ~bue ?iio n~s 
2 .4co:rrOO$ alem da. fnndamentada, feita com é_ perm1tt1do dlspot· ~ nosso a1 ttno, J?OlS 

· 1· .·0 dos .:·reJ'tos do po~o . nao nos -pertenCJ•m ; sao o producto do liD-
o sacru<J " 1 • • to ~ · · d e ·en-ado no pa"a· ~o officio da Lo:•(Tação B~azileira. em Romn pos · que· 0 P0 e s~r mpr " " 

· b · "'· 1· rt • 0 men to de de,;pt;zas JUStas e l~gaes, aggra.-
M_ g?vemo. rniletr~, . e:se 0 se';._utnle: « vando mais o vnsso procedimento o estado · 
~1mstro ue E~trnn.,etros, _o ~a1 ao Blanc, 1.·0 rle nossas finanças que aliás a· 
dtsse-me- para as questoes tmportante~. pre_ca. .1 d ·~ ~ d 0 'a t arece 
a nas Qlle acham no seio e fóra ilo pll.rla- ma10rm o. Commt-S11.0 e rç men o -:P 
que . . . ' . "' te exagge:·ar quando vem propor o arrenda-

mento l:W.l_1ano protectores muuen s, é que mento de todas as estrarla de ferro da União, 
eu dese,larJ~ c~egar a um ~ccor~~ com o Go- o que só se pôde admittir quando estiver
verno_ Brazt~~tro para te~mmal-, ~-. · mos em condições desesperadas, nas pro-

Assim, poJ:;, venho ~ed!r-lbe que proponb~ :ximidades da bancarota o que aliás não se 
ao Governo da Republica, !orm11:tmeute! arb1- dá, pois antes de lanç •r 'mão dessa medida 
tra~e_m_ dos Estados U~ldos, CUJO pre~ldeate tão impolitica, cou•o impatriotica e que 
deCJdlra., _sem appellaç~o, da Metropohtana». duvida que mere . approvacão dessa ca-

Era _p01s, a. Met~opolt.a~a. a ;eclama~te ~ue mara, ha muitos meios para augmentar a. 
~e~ecta a espew:I Predüecçao. do bover ao receita. avultando entre elles as rend~s das 
ltaltano. sendo, pOis, fora. de duvJda, o enorme alfande,.a· tão reduzidas pela. fraude que 
beneficio que colhe do presente protocollo, e~ I e dá em :igumas dellas em Iar"'a escala. 
virtude do qual vae receber, desde que se.1a s . • o. . . 

ellea.pprovado. o que pelo protocollo rl;j~itado Conclue ~I?pellando . pal'!L a. Cama.ra. afipl 
· dependia. da decisão do arbitro, o presidente . de que reJelte esse mfehz protocollo tão 
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o1fensi;o do> direitos e legitimes interesses 
do nosso paiz-. (J11<ilobem, mHilo vem). 

Ninguem mais pedindo a palan'.l, e enoer
ra.tla.a discussão e adiada a Yotação. 

O §l'". "p•·c,..idente - Nomeio o 
Sr. !IIarc:oF_no :;l!oura par:l. sub>tituir o Sr. 
Martins Junior, -na Commissuo de Fa:~;euda 
e Indus;tria.;;. 

Vae a im_primir a, seguinte 

REDACç,\0 

K. G5 E - 1S96. 

Reclarçr7o fina]. do p7&jec•o rlo 8e:ttado n. 21S, 
de i8fN5. que disp&e scb;-e a loca~<io do se1·· 
úço agrico{(l. 

O Congre5so Nacional r1ecreta: 

CAPITULO I 

Art. L" S9rão rega1n>io.s por esta lei: 
§ L" A loca.çrto do;; sarv i~:os a ppllca:~os a 

agricultlll'<L 
§ 2." As empreitadas e trabalhos concer

nentes a ohl':lii e fub:·icàS re:.: pecti;·o.:; :i. a~n
~ultut"<l.. que serii.o re;uhtdo5 pelas rlb'JlO
si~:ões dos t:~~ts. :?.20 e sr:;uintc~ do Codígo 
do commercio, c;uaoüo for 01nissa. a pre-
sente lei. · 

Art. '2." Est.'l. lei é a.pplica>el tanto ao lo
cador m·•cioo~l como ao est1·ang-eiro. 
Fi~am rE-...-ogadas as leis de 1:3 úe setembro 

de 1ll3ú e 11 de outubro de 1887. 
Art. 3." O <:ootracto rle locação de ser"ri~os 

potlerit con~tar d~ escl•ipt'.l particular OSSI
gnat1o·pe!os contractante:;, ou por alguem a 
seu rogo e mais duas te:;temunhas. 

Na f<llta. de estípul;).ção escripta. entender
se-ba haverem a~ partes acceit3do. como 
.:egra entre >i. as me~rntts relaçGes exi~tentes 
eon1 os mais loca·lores do mesmo esta.b~leci
Jmmto ng-rkola. ou do~ Llo meslllo mu_ui..:ipio 
ou comar,·a. ···· 

;,rt. 4." Ó contl'o.chfeito tora. do Brazil. 
Jl3.1'& ser exe~mado no seu t~rritorio. seJ•a 
authenticado pelo consul ou vice-consul bra· 
zileiro. 

tidos por seus paes, ou, si forem oJ:phãos~ 
por seus tutores, mediante prév)a licença da 
autoi"idade que exereer j urisdicção sobre elle3 
e, quando o;; orphã:Js-sejam esti'angeiros, :pol' 
seus cousules, onde 03 houver. 

CAPITULO li 

iJA LOCAÇÃ.O DE SERY!Ç.OS EM: Gli:R.AL 

Art. 6 .. " E~ ta lei admitte: 
§ !." A locacão de serviços propriamente 

ditos. 
§ 2;• A locaÇão de serviÇ(IS mediante a pat•

ceria nos r:r:nctos do predio rustico, denomi· 
nada-parceria agrieola. 

§ :3." A locaGão de se1•viços mediante a par
oerio. na criação de anltn:J.es u teis i h voura, 
deno!Ilioada-parceria pecuaria. 

CAPITULO rH 

OA. l.OCA<:ÃO DE SERYI~:OS PROPR.lA.,.\lllNTE DITOS 

Art. i. •· A locação de serviços propria
mente dita será regulada. pela disposição dos 
a1·tí gus segu.i t1 tes _ 

Art. !3." A duro.çã:o della não pit$ará. de 
cinco annos, salvo o direito de renovação. 

Art. 9." Nilo hu.Yendo tempo ajustado 
presume-~e ser a. dur<\t;,-áo do contl'acto a de 
um ;.~nno :l.;!l'a.rio, o qual termina sempre 
no Jlm (b eo!heita ou da ~t~fra, ~ul>o si o 
locador est\ Yer então a deYet· a [I Jocatn'io, 
ca~o em que devera concinmu- por um ou 
mais anuas, :•té que pague. 

Al't. lO. Consitlera-~e renovad;~. a. locação 
•1e ~et·~iços pelo tempo pre.sumido em f·lt:l do 
te:n po a.ju~•aõ.o ( a.l't. \J · ) "Í, <l.tê o ultimo 
mez do a.nno agrario, nem o IL•cata.rio der, 
nem o locador ex·1gir dispensa rio sel'Viço. 

Al't. ll _ K11. loca(}ão de s::;rvi~s de menor 
nii.o se estipularã. duração, que tnnsponha a 
menoridade. . . 

Art. 12. O Ioca.tario não p6de. sem o apra
zimento do locador, transt~l·ir a. outrem a 
locação de serviços • 

§ 1.• Este aprazimento deve constar de 
escriptuJ'a publica ou esel'ipt-:l !•a.nicul:u- de
ces,iJ,o, intervindo o h·cador em qualquel' 
destes actos. como a~i~tente. 

§ 2. • l'amlJem o looador não pór1e, sem 
ouwrga. do locatario, pôr outra pessoa. em· 
seu-lagar. 

§ 3." Si o.Ioca.t:J.rio annuir á substituição. 
Jl.rt_ 5. n 0> menores de 21 annos serão, 

nos contractos de locação tle serviços, assi~· 
o locador nno será responsavel pelos factos. 
do substituto. 
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Art. 13. São nullos de pleno direito: quem por elle pague ou se constitua seu, 
§ 1. • Os contractos que impuze1-em ao lo- liador · 

cador obrignc;:ões por di vidas de outros, que Art.· 20. Na:. te caso, ·o juiz, tomando conhe- · 
não forem sua. mulher ou fi lhos. menores, ou cimento do negocio, deter·minaril. 3. p r·orogaçiio-
-que ii'npuzerem ao locador obrigaçõ<:-s por di- rla.JO('jlção por um ou ~ous aonos, consignan
viila.s não provenientes da locação e pos- do um~!. quota dos salarios, a qual niio exce
teriores a. ella. lierã de metade delles, pu.1•a. ser applicada,_ â. 

§ 2.• Os contractos que impuzerem M lo- solução do debito. 
cador a obrigação de p:t.,"3.r mais de metade Art . 21. Sl, porém, algum terceiro o.!Te--
das pàssagens e despezas de instituição. recer-se para tomar a. l~ão de ser>iços do -

§ 3. • Os cont ra.ctos · que est ipulárem juros locador, respon~CLbil isa.nro-se a guardar e en · 
pelo debito do locador. · tregur a o loeatario cert·t quota de sala rios. 

§ 4. • Não é nullo 0 contracto que estipular nunca. sB.perior à tel'ça _parte delles, o juiz 
0 preço da locação em determiuada qua.nti- procederá conforme o art. 18, declarando, 
dade de fructos; mas, não havendo conven- no. a.ttestado ou certificado, o debito U.o !c- · 
ção. presume-se consistir o preço em di· cador · 
nbeiro. Pa.ra!rr:J.t>llo unico. Do mesmo moào prece· 

'Art. 14. E' licito ao locador esho.ngeiro, deriL o juiz, ha>cndo a fiança de (;Ue t ra.ta o 
contr;>ctado fôra do Braz i!, chega.n!lo a. elle, art. 10. 
mas dentro de um mez depois d~ sua c!le
gada, romper o contra.cto com o qual veiu, 
e celebrar outro com· terceiro, po._!m.ndo inte
gralmente as passagens e todas os quantias 
adeantadas. 

Art. 15. Nos contractos de Jocaç.ão de ser
v iços celebrados com menores. o loca.tario 
se rcsponsa l>ilisara, co:no deposiülrio. sob ns 
penas re:i'pectí vas; pela r.erça. parte rb sol•!uda.. 
que l'ecolllerá annualmentíl ao cofr·e dos 
orph::tos ou a collectori:~. por ewprestimo ao 
Governo, qualquer que oej(l. o debito do 
menor nesse tempo. 

Art. fô. O l~ttario e ob~iga.dC> :der um 
livro de conta corrente com os lo~:ulores do 
mesmo p!·edio rustico e a romecer a c:uln. um 
destes um:~. ca.dernet:J.. 

§ 1.• Do livro e Jas cadernetas devem 
coustar ch•·ooologica e succC»sh·arnente os 
arti~;os de credito e debito, bnç<~dos naq uelle 
c em ~~uicla. nestas. 

§ 2." u Governo determin(l.ri~. e:n reguh
mcuto. uma fclrma simples e a for~'a pro!Ja.
toria d:~. escripturaç-:i.o do livro e das c:tder
net."l.s. 

.ert. 17. Findo ou resolvi·lo o contracto, 
dará. o loc.ttario <~O loca.doi' um a.ttestado con·· 
s ig-nando acha1•-se findo, ou resolvido o mes· 
mo contm cto. ·= 

Art. 18. Si o locatario, sem ca.ul'a legitima.. 
recusar o attestado, o j uiz do seu d omicH!o. 
impondo-lhe, uepohl ne OUVi!·O, a ffiillto. de 
50S a. J o o .. ;;, mandará pa.s;ar pelo esc ri vão um 
certificado - qne a.ssign:~.r:'t, declarando que o 
contracto cst.á.ftndo uu resolvido. conforme 
a leL 

Art . 19. Todavia., ainda tin<1o o cootr:J.cto. 
o loca.ta.rio não é obrigado. salvo sendo o lo
cador menor e a.ttingindo á. maiori·lade, à 
da.r-llle attestado. ~li no ajuste definitivo da 
conta. corrente alguma. quantia. lhe dever o 
locador e niio puder paga.l-a., nem a.pparecer 

Art. 22. Este attcstado ou cer·t iticado · 
flc.'lr:i. sem vigor, s l, dentro em oito dias. não 
for apresentado ao ,juiz· o fôro do novo con" --
tracto ele lQ~. e se cumprirá. entao o que · 
determina o a.rt. 22. s ujeito o terceiro re-
fra.ctario i multa de 50.$ a 100$. cujo pro- · 
cesso os regulamentos do Governo determi- . · 
na.J"ao. 

Art. 23. Quanno o loc~tdor se despedir com. 
j usta causa, ou (:)r despedido sem j usta. 
ca~t~a. m:1s dev~r :1.0 locatario ?-lg:uma. quan- · 
t ia, o attest..'\do do loca.tario ou o certificado · 
do juiz (&.rt. 18) deve declarar a. importa.ncia 
do debito. 

Art. 2-t. O no,·o !oca.tario é obrigado a. 
reter, pnra. ent1·egat• ao antigo locata.J•io. a. 
terç'n. parte dos s;~l;,rios aj u~tt~.dos , ~té efi'e
ctivo ernho!so da. c~i vida. r.on~ta.ntc elo a.ttes- · 
ta.do. 

Art. 25. O nntigo loca.tario tem a.cçüo ex
ecutiva par:~ hnv~r do llllVO loc:u:a1·io " quota 
dos salar:os marcado~ no al'tigo antece
•lente . 

Art. 26_ Não aprovei ta ao novo loca.tario· 
a. def sa. runda·la em lhe não ~r mosLrado o 
loca•.IOr O a.ttest;\dO OU certificado do art. · ~3, 
~alvo si :1. l~cã.o do;; ser>iços foi cont ractada 
em outro Estado. 

Neste caso a responsabilidade do novo lo-, · 
cat3.rio coml'ça deslie a notiftéação judicial 
Ceita. pciG antigo loca.tario. 

Art. 27. CC$:>a. a. locação de serviços : 
§ 1 • • Sendo · findo o seu tempo, so.t:O.o . 

quanto ao locador de serviços, :;i olle e.tíver 
devendo ao tocata rio. · 

§2.• Sendo resol•iaoo contJ'3.cto. 
Art. 28. Resolve-ss a locação: 
§ l. • P~la. morte dú locador, mas não pela.· 

do locatario. 
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§ 2.• Despeuiodc-se· o locador por justa l P.•r:lgl-apho unico. A rel!ra ,,a partilha é a. 
cau:<a. \ mei:\çii.o. 5alvo coovençii.o divenn.. . 

§ :;:·Sendo des:pe\i.io o loc:tdur por justa. i Art. 33. Pt-edlos J'USticos, no ~entldo do 
causa. 1 artigo :.mtecedente. são todos os r.c!st inados á. 

§4." Set11lo olo~OJ.dor condemna:lo á. p~na.[agri<:ulttn·a. Sendo. porem, terrenostle ~es-
crimin;_\1 que•b 'impusstoilite t.le ;;ervlr. mari:l. H1zenda ou sitio, é preciso que seja.rn 

§I 5." A:;.•enta.ndo pr;•ça. o lo;:ador corno divirlid"s ,·nt.re si, e tenhaut mvrada. pa.ra o 
sorteado. 0\i·COIDO volunta.t·io. em tempo J.e. culth·a··'or. Sal\'0 Si O contra.cto estipular 3. 
gu,.,rl".t . • . mnr·•tt.l ;t em edifido centt·dl. com r epat· tic;ões 

Art. :?9. São JUShs C!!.Usas p:tr:t o locat:.~.rw conveui·~n t•·s. 
de~pedit· o locado1·: ,\rt. :31:1 . v senhor do pl'eti ío rnstico cho.
. !$. 1. • Doença. prolongad;~ quE\ llO lc.ca.dor · mat··:-e· h11 parceiro loca.ta1-io, e aq uelle que 

. inl'possi.])ilite de cuntinuar a !;e:· vir. o eu I t i '<:t r parceiro lQC:l.dur• -
§ 2 . .. Embt·ra.gaez 1Hl.bitual .:0 loc.t·'or _ ,\rt. :n. O parceiro loc:1.dor -niio pôde sub-
::; s.• S\ 0 loca.clor fizer algum ferim~nto na !oca.r uu cener a. parceria ~t>In ex-presso accol'· 

:pessna d.o locahl'ÍO ou injmin.l -o na :,u!l do d,, par~eíro locatario. 
hour~. oll na de sua mulher, 1n;,0, 011 Art. :{s • .-\parceria Tesolve-se pe1:l. morte 
""~>oa de :sua familia.. elo parceiro locador, sal,·o si. a.o t.t~ ro po da 
r~ d morr.e, :t cultura estiv-er ··-omec:Wa, ou o ;~ 4." Im~ricía •lo_ laça. o r. § 5 .• Insubordinaçiio do l<'ca lor . pa1·eeiro locador tiver foito despeza:; ndean-

30 ""- ·· ta s - para. desp~ ta•-! as · Ar~. · """" Jas 5 e;·,u a.s Pa.ragr·apho u nico . Neste caso continúa. o 
dir-se o locador : coo tl"llc!.O com os herdeiro~ do fa.llecido. pelo 

§ 1. • Falta. de pagamento dos snlarios no tem;1u u~cessario pa.ro. serem aproveitados os 
tempo estipulado no contracto, ou por tre~ tra.1Ja.lhcs e despezas . 
mezes eon~ecutivos. Art.. :W. Todus os fructos do prMio rus-

§ 2:• Imposição tle serviços, n:1o compre· tiw. tar!to naturaes como i n· !ustria.~. serão 
hendi·~os no contra.cto. p •J·til11adus entre os parceir os (art. 34 e pa· 

§ 3 . • Enf>i:rmida.de que o pri \·e de continuar ·ragrapl:o). -
. a. servir . . 

§ 4. • Nii.o pe1•m.ittir o 1oc..1.ttrio que o lo· Art. 40. Salvo convenç;.i.o em contl'a:rio: 
cador compre a terceiros os generos ~leque § 1 .• As ~ementes correm por contada 
pre .. :ise. on constrangei-o a venf\cr ~o a ell~ parcer ia. 
locatar io os seus prodnctos, salt'O, q uanto a § 2.." As plan tas, par 'l. substituir as que 
·vend:r.. couvençio especia.l. perecem ou cabem fortuit:. ment<, se1·ão pre-

"§ 5 ;" Si o Loca.tario fizer algum fer imento scada.s pelo parceiro loc:tt~t<·io. 
na. p?ssoa ·do Joca.:lor, ou ill.i llrhl-o na sua § :).• O< utensilio3 necessarios }lata explo
hom'll. e na de sua. mulher, fili1os ou pellsoas raçilo do pt·erJio rustico dev .... rã.o ser prestados 
de sua. filmilia.. · pelo pat'C ·iro lo~dor. 

Art. 81. De.>pedindo-se n loca'1M com justa § 4." r.amb~m :lO p;wceiro locador incum
-eaosa, üU seado despedido com justa ca.usa. hem as de$pe::as para a cultur:J. ot'diaaria dos 
não te:n direito sioã.o ao:s gantHJS vencido~. campos e colheita. dos fru~u,s. 
descontwlu o seu debito (ut. 191. Art. 41 . O parceiro n~o póJe col her os 

Art. :12. Sendo o locador desj)edido sem f1·uctos :;em sclencía do parceiro locatario. 
justa. ca,,g., latt. 23) a.ntes de findo o tempo Ar t. 4:?.. A perda, po\' ca~ tortuito. de toda 
do contra.cto~ o locat:J.rio é obrigado a pagar- a. colheit.'l. de fructos, que dev .. m ser parti
lhe os ;;ala1·ins vencidos e \)5 por. Tencer, cor- lbados, ou parte del!a, corre por ooot;J. dos 
resp.,ndent.es a tres mezes. _ .. p:trceiros e nuo dá a. nenhum nelles acção tle 

ArL 33. O locador tem a.cça.o execuuva indemnisação. 
:para baver do loca.ta.río 05 seu5 sr.larios,:~-=--= ; Art. 4.3. Não se rescinde a :parceria sinão 

CAPITULO IV 

DA PARCERIA AGRlCOLA 

. .A.rt. 34. Considera-se parceria agricola o 
contracto pelo qual uma pessoa. entrega. á 

· outraal.'lUm .predio rustico para ser culti
vado, com a cóndição de partiram os con· 

· tractant~ entre si os fructos pelo modo que 
aooorJarem. 

por um dos motivos seguintes: 
§ 1. • Não implemento do contracto por 

uma ou outra parte. 
§ '2.. • Por pal'te do locador, impe:r.icia , mo

lestia habitual ou prolongada, condemnação 
á pena. criminal, ou obrigação de serviço nú
li.tar. 

Art. 44. São a.pplicaveis a parcerias as di!!· 
posições dos arts . 8°, 9•, 10, 12 § 3°, 13, 14, 
li e 30 § 5'' desta lei. assim c~mo o n.rt. 292 
do Codlgo Commercial. 
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-~rt. 45. São.outrosim, applicaveis âsp:l.r
ccrms as llisPOOQ-~!SS legaes rela.ti vas á re;;en
ção dos ·predios l'usticos, tindo o arren-la
mento uelles. (Ord.,liv. 4• tit. 54.) 

· Art. 58. E' nullo o contracto ·nó ·qual se 
estipular que o -parceiro pensador supportará. 
na perda parte maior que nos lucros. 

Art. 59. São applica.veis á parceria pecuà.
rla as disposições (los arts. s•. 9•, 10, li.- 12. 
13, 14. 27, :37, 38, 45, 46 e 48 desta lei, e 
arç. 292 do Codigo Commercial . 

Art. 40. "\.os p;J.rceiros compete a.cçã.o e:x:
ecutí va. pa.ra. J.)agamento do saldo r\a conta 
corJ>ente respectiva. 

.Art. 47. Ao parceü·o locatar io compete a 
acção de despe,il) incontinente, contra aquel!e 
que occup:~- o predio :'us~ico viol:J.ndo o 
art. 37. - · · 

Art. 'iS . Suh~istirá a parceria. n ão ob
stante a a!ienar:ão (lo predio t•ustico, a que 
elia. rhsser respeito, ficando neste caso o ;vl
quirente subro;:c<1do nos direitos e obrigaç.Oes 
do parceiro l<.>.::at.ario. 

CAPITULO V 

ArL 4.9. Parceria pecuarla é o contracto 
pelo qual u ma pe:.--soa entrega a outra. os seus 
animae.s para os guaroar,nutrir e pensar, sob 
a condiçtí.o de part ilharem ellas entre si os 
lucros ruturos , pelo modo que accordareui. 

Paragrapho uuic->. Salvo co.t.ivençiio e, em 
íalt<t della. o costume do logar, si o houver. 
a :p:>rceri:J. ~tlal·ía serà regulada pelas dis
posições dos artigos · que se seguem, de 
ns. 50 a. 59. 

Art . 50. O proprief.:l.rio dos animaes é o 
parceiro proprietario e aquelle que a-uarda. 
nutre e pensa, o parceiro pensador. ~ 

Art. 51. Constituem objecto de partilha : 
§ 1." As lã:;, pellos e crinas·. 
§ 2. " As crias. 
Art. 52. Com o eonsentimento rlo p1.r~eiro 

propriel.-1.rio. o p:~rceiN pensado;· "pode;·it 
ti:ra.r pro,'ui t.~• ::o trab:1.lllo 'ctv gatb, do es
terco, d.o leite e suas ~r:~nsrorma.çües. 

Art. 53. s: os a.nim.:1.es perecem p}r caso 
fortui to, a pe[·da. é do parceiro prop!'ietario. 

Art. 54. . . Nem o pa.rceiro pensador sem 
consentimento do proprieta.rio, n tHil e.;: te. sem 
a.nnnencia. daquelle, poderão dispor rl e ca.beç.a 
alguma do gado principal ou accresc ido. 

Art. 55. O parceiro pensador não tos
quiará o gado ln.nígero sem que previna o 
parceiro · pl'Oprietario, sob pena de paga.r·lbe 
em dobro o_ ,·ator da parte que perteoceria 
na par til h a.. . 

Art. 56. O pa.rceiro proprietarioé obrigado· 
3. garantir · a po3Se e US<> dos animae.; da. pal'
ceria., substituindo os que falttwem,_ no caso 
de evicção. . 

Art. 5i. Pertence ao parceiro proprietario 
todo. o proveito que se possa. .t ir(l.r dos aui
maes que perecerem. 

C1wo.n Y. vn 

CAPITULO\'! 

DISPOSIÇÕES PEXAES 

Art. 60. As violações da libel'dade··do tra.: 
balllo serão punidas na conformidade uo Co
digo Penal c processadas pOl' queixa. dos in
teressados ou por iniciativa do Ministerio 
Publico. 

Art. 61. .>.quelles que di.recta ou indire
ctamente seduzirem ou alliciarem para. o seu 
serviço ou s~r1· iço de outrem, qualquer que 
seja, indivíduos obl'igado~ a. outrem por con
trttc:to verbal. ou escripto, de locação de 
se[·viços. presta.veis l'm qualquer pa.rte do 
paiz :pagarií.o ao locata.rio. alem das despeza.s 
e cnst:1s tt que ti ve1• :l.ado c.."l.u~a., o dobr o do 
que o locador lhe e-Stiver a dever, e nã.o serão 
a.dmittidos a a.Uegar qualquer delesa antes de 
caucionar o juizo. . · · 
. P;u-agnlpho unico. O pagamento· da diYida , · 
no dobro, não excluo a..· intlem_nisação da~ 
perdas e da.mnos resultantes pwa o ioca.t.'lrio 
da privaç-;io dos s~t·viç:Os d.o locador, seduzido 
ou a.lliciado, no restante do tempo do con-
tr acto. . 

Art. 62. Actuclles que directa ou imlir ecta· 
mente acceita.rem ou consentirem em sua:s 
casas, fazenda:; ou est~.belecimeutos illlliVi· 
tluos obl'igados a out[·em por contracto v<.>r
baL ou escript.o. de loca.<,ão de -ser" iços pre
sta>eis no mei!Ulo Estado ou nos Estados limi· 
trophes. p..-..ga.l'fto :10 locatario, :~.lém das rles· 
pe:r .. as e cu;;tas a ·qu~ tiver clo.Uo c:ansa, (). im
poL·tancia que o loea.dllr lhe esthrer a. de.'l"el'. 
e não serão admittidos a. o.Ucga1' qualquer 
tlel'esa. antes de c:tucion:tr o juizo. 

Art . 6:>. Nos ca.;;os previstos pelos dous ar
tigos ;mtece.~entes compete ao locata.rio acção 
executi..-a para. ha\·er o pagamenio. 
~ta. a.cçã.o prescreve-m em um anno, a. · 

eon tar d:J. data em quo o locador abandonou · 
o ser viço do loco.t.ario. 

§ L. o A :l.CÇÜO do locatario contra o locador 
ser·(~ summar·ia~ com direi lo a embargo as~e- · 
eura.torio. 

§ 2. 0 O loca.dor · ter•ã. prerereucia p:u·a ser 
pago pelo prod ucto ua. colhei ta ou safra; }Jara . 
o qual houver concorrido com seu. t rabalho,,. · 

Art. 54. Ficam rev-ogadas as .disposições . · 
em contrario. · 

S:llt\ _ d<IS C0tnmi~sli:ls, 26 de novembro de 
lS\16. - l'al'<tl'lhos Monteneg1·o .- F. L imu· · 
D1cm·te . 

.55 
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Vae a imprimir o seguinte 

I 
os quatro elegerii..J o quinto, que será esco
lhido ::.-sorte, si houver empate. 

PP.OJECTO § 2.• Si comparecerem tres mesarios, p1·o- . · - . l ceder·-se-ll;t n:~. fóPma do § l ~ il o art , 43 da: lei 
· ·~L ·154- E-lS9ô. o. 33, r' e 26 d9 ja.tleiro de 1892. 

E- •··l -l r. .-- . _, . D , t ,1 • .. -,, § 3." Quando comr:tl'ecer muís de um i!os 
m.,-~ l< r '' "''l'l ·~(I1J ••·O-' ~P ' a 0 • ao 1>• o;~c.o l me;;a1·_L"s e nenhum fo>r -o presidente, este 
do :Senlulo. '~ - tuJ, d»SJ~ . ~:mo. (li!C m•::ula set·ti substítuido pelo mais vell:to daq uelle. 
obse;r;rrr- o C!1't. G•-da let n . 2-1&, de t;_~ de 
de;embrc ele 1894. 11as eteiçlíe< fdemes.l § 4.· C:~ln eleito_r v~t:~::í. na. secção em_ que 

· semp1·c ~~~a .~e clii o mso 1're~;i,.-!o ~o § i" ''" e>:tl.!v~r a~tS't.'\dO. SI até a~ lO horas do 'lla _da 
art. 4S da lei n. :?5. d<J :?6 de jwtei•·o de eleu;•w 2w.o camp_ar ecer !'lenhom dos_mesartos 
1892, e a ']Uctl o S-:ntlrW mTo de~! o seu r-011· ! d•\ ~ccç~o. O$ tlortores c~:>Ul. p oderao Yota.r 
scntime~H~ · em outra qualqu,er :;ecçao, onile seus votos · · I ser•lo tomados l! lll sepai"Jt~o e c!etidos os di-
A' Commíss:io E;pecial. incutnbi1l::t. de ~ever plo:nas at.ó tel'minar a. apul-a;;ã.o. . 

a lei elcltora.l, 1oi enví:lllt:. a emend:\ des::t .-'..l't. 2.• Kos E~tados em que, d·~rn.nte a 
Ca.ma-ra. n.o prüjecto do Senado. n. 154. <teste pl'e:;~nte le!!:í~la.tm·<L, foram reno,·ado~ os 

_-. !l.nno, suppl·essi...-a do a:·t. 2·· do mesmo Pl'<?- con8elhos ou iotender.cia.::: municip>.es, em 
·: ·jecto, o. qual não té,~c o a.ssentimento da· cumprimento de lei, p roniulg-a d:• na vigencia 

qnelle ramo do Congres.'>O !\':tciona.l. dos respeciivos mandato;;, rP.du 7.ínrlo o tempCl 
A -Cmr.mi:>são é de p:!.l'et-er que, tle acccrdo rle t!U1'a.ç:io rlcstes. são. tmietmente ccm:pe

com stJa. tlnterior reso!uç:'í..), rl!lve :1 C:1ma.r-a tent~s pa.:·a o de~empenho de funcç·ões eleito
_sustenta.r :\ emen'l:z. suppressiva do tl.l' ~. ~.., ra r~, iud;;sive os tr·àba.lbos de apuraçiio e 
rejeitada. pelo Senldo . expedição ~e cHplomas, na elei<,:W dt~Signa.da. 

Sala das Commis;õP-s, ~4 de novemoro de po.:·a 3 de dezemb~o. de5te a? no, ~s l?el?l'bros
JSD6.-Pra»cisco Gli~c;·io. presiden r.e.-Osca1· dos c~nselh~~ ou mtendenc1as suostttU!dOS e 
Godoy . - To1'gv.ato Jlm·âr''"- 1-'~l-gM de setlS lmrned!:ltos_em votos. . 
A.breu, vencido. -A. .Moreira d1• Sitça. Para a dita eleic;Io nos Est:Ldos alludinos 

não será consí~.el'a.r.o v:t.lido alist:uneato . e:leí
Emenda rla Camll!'a do.• Dept<:rz,Tas ao ]J;•ojecto 

do Senado n . 154. deste a.nno, 'lu.e . ma>Hla 
obscn;r.r o art . a·· tüt lein. 2·18, de 15 de 
d c.:smbro de 1894 -

Ao art. 2•: 
Supprimo.·se. 
Camil.ra dos Daputados, 13 de not·embro de 

189ô. - .'!.rtlmr <:e•a•· Wus. pre~íclente.
Canctido de Oli,;ei•·a Lins de · V'a.•c,mcellos, 
1• secretario. ;.... .-'btgllsco Tu.-ça•·es de Lyru,, 

. 3•, ser;indo !U 2• sec:reta.rio. 

PROJECTO DO SE:I'.\DO 

N. 15-t'- JS')fi 

O Con:;-resso Nacional decreta: 
Art. ·1.· Proceder-se-h:~. á eleiçfi.o sempre 

que comparecer. ao rnerlOs. um dos memb,·os 
\la._ MeSa. \lote â.s 10 ltora.s do I! ia. ma.1·catlo pari!. 
·eu&. 
- · Neste C"aso, o me5ario presente couviC::J.I•:l 
<kíus dos eleitores d;~.- ~çà.o e com ellcs ele
f.'érâ os outro.> , que funcciona.rão até o fim 

. dos t:·aballlo.> - ~ob sua. presideacia. 
§ L~· Si comp:trecer~m dous mcs'.Ll'ios, ca~ 

um qonvid:II'a um dos eleitores pre·seute.-; e 

tor ·l orgP.nisad.o sob a in.tex·venção uos novos 
conselho:> 0:1 intendencia.s 

Art. S. • O officio de nomea.ç.'io do fi;cal 
lJOO~>!'ã ser entt-eg:te e -·este funcciona.r em 
qnalquer estado em que se ache o pr ocesso 
e.leitor·al. 

Art. 4." Revogam-se as (_Usposi(:lles e~ 
coutr·:.~.rio. 

Senac.o F-d11rnr. 7 de ou tubr-o de 1S9Q.
,lf,moel V'ic:rwit>o Pereíl·o,p~·esident~ . -J'ooltim 
rl'O. Cuttt-ttia. I" ~ecrt<Uu·io. - .rt lberto .José 
r.onralct~s. i!" secr etario. - Joaquim Josli Paes 
ela Sitoo.-S-:t>'>ttcnto, 3• secx·eto.rio.- Raulino 
Julio .4.llo'lpho liO•"ll , 4• secretario. • 

O §r. President~- E~glltada. a 
hor;t, oesigno pa.1-a a se;;s:i.o noct urna. a se~ 
guime or·dem do dia.. : · 

Z' discussão uo projecto n. 100 A, de-1896, 
autoris~n -Jo o governo a a$•umir a respon· 
s:~.bitid:J.•ie exclusi v;~. dos bilhete;; bancar i os 
a.ctualmeote em ciL·cula.çii.o e dú, outl':J.S pruvi~ 
deucias. · ·· 

Levanta-se a. s~ssão ás 4 horas d:~. tardo. 
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157• SES5.i.O.E~r 26 DE KOVE=J:BRO DE 1895 
(NOCl'ü.R:\A) 

~residencia do s.·. Julio Sunt!)S (2' 'l:>icc·p;·~
siflenle) 

A's S horas e 15 minuto3 ptoce·~e-se :i. 
-chamada á qun.l res;lDndem o~ SI',;, .LJliO 
Santos. Lins de Véi.S~llnc~llos, Coelho Lisboa, 
Tavares tle Lyra, G<\brl~Lsalg:!.dO, Euéus :\lar· 
tins, AU!.!:Usto ~·Ionteuegro, Tlleotonio de 
131'ito, Bricio Filho. IL,Uanda. de Lima., Ctlris
tíno Cruz, 1\ nisio de Ab1•e::, Tnornaz CJ.vai
·C:l.Uti, ll·'efon~o Lim:t. J,,?.o Lnpes. Helvecio 
:Mo:1te, Tr·inrJa.de, CuethoCitltrã,Bar·bos<t Lima, 
Medeb:cs e Albnqnerqu.·>, OcLaviano Loureiro, 
~.Ienezes Prado. S3.n to~ Pereira. Milton, Tost:1. 
:Manoel Caetano. Pau h Guímarã~~- . Tulentino 
·dos Santos, Ve~·g:1 e <!e Abreu, Pa.J·anhus ).lon
tet:e:;ro, Tot'q u:~to Moreira,Serzetlello CorrêcL, 
Fran~~J. C:tt·valllo. O~ctu• GvtlLJy, Timotl!eo da 
Costa. Silva Cas,:·o, Nilo l:'e>;a.nha, E:-nestc 
Brazi!io, Ma.n•!nl;:: Jo5.o 'Luiz. C;).rvaltJo 
Mourão, Vaz ;ir:, Mell'>, João Penido. Gonçal· 
ve.s Ramos. Luil: Detdi, F•·aucisco Veiga. 
D~tavia.no t!.e Brito; La.mou:üer Gn:f ofreJ.o. 

. Vallada.res, Cupertln·o de Siq ueirJ., Ro.:l.olpho 
.Abreu, Costa M<Lcba,!o, Casemiro da Ro~Jm, 

- Domingucóde C:tStro. Gu,tavo Godoy. Oli
veira Br·ag:a, Ar.olpho Gor•io, 1-loreim da 
.Silva, Bueno de AnJrada, Edmunrlo d:L F••U· 
seca, P:J.Ulino Carlos, Elrancisco GUce1'iO, Xa
vier do V:tll~, Car·acciolo. Lameulla Li!Js, 
Paula RamJ~. Mar;;f>l Escolm.l", Angelo Pi
nheiro, RivatLLvio. Cot·r~a e Vespasiano de 
.Albuq uer•que. 

Abre-se a sessão. 
E' lid~ e s~m dtblte approvada a ucta da 

:Sessão antecedente. 
Deix:t.m d~ cornpareccr corn com ca.uza p:t.r· 

ticípada os Sr. Ar~llut'lUos, Chagas Ll•bat,,, 
Aleneo.r G tti ma.:·ii.es,Si Peixoto. Matta B lCel

pho de !\!agalll~e~. Lima Dua;·te, MontAirc de 
Barros, Alvaro Rot()!ho. Leonel Fill10, Ribeiro 
de Almeida, ~·er;eira. Pires, Theotonio de Ma· 
galhii:es, Pmto da. ~·onseca, Matta Ma-chado, 
Arthur Torres. Manoel Fulgencio, Simão da. 
Cu:1l1a, Olr·g<l.rio Ma.cie!, P .• raiso Cav::tlcant i, 
Lindolpho Caetano. Carlog das Cbag:1s. La
m•u·ti.n", Francisco ue Ba:·ros, Luir. .Flaquer, 
Almeida Nogneir<J.. Alberto S;üles. Cesario 
Motta, Cinctnato B~aga, Hermenegilrlo de 
Hor .• es,. Ah•es ''C Ca~tro, Ovidto Atm.mtes, 
Urbano •1e Gouveia, Luiz Adolpho, Almeiiá. 
Torras, Lauro .\lullet', ·1~ranci~co Tulentíno, 
Emilio i:!lum, . App:!.ricio Mariense, Vlctorino 
Monteiro. Aureli:.no Bi:!.rbos:J.,Pinto da Rocha., 
Franc:i::co AlencMtro e Cassiàno do Nasci
meuto. E sem ~a.usa os S1·s. Lima Ba.cury, 
Viveiro:;, Cost:l. R.u:l1·igues, Nogueir.1 Piwa
nagua. Totenti no de C;<.rvalho, Pereira. ~e 
Lyra, Gaspa~ Dl•urnmond, Lourenç_o de S~, 
Miguel Pçr•uambuco, Gun<;alves Ma.1a, AraUJO 
Goes,Cl.~m.:mino do ::\tome, Gouveia Lima, 
.Jose Jgnacio. Ftavio úe .Araujo, Rodriifues 
Lima, Gleto Nunes, Ga.ldmo Loreto, Alcmdo 
ljuanaoa.r~. Erico Coelho, llelisa.rio de Souza, 
Eur.~bio da Qtteiroz. Ag-o~tinho Vid:tl, Bar!.'OS · 
F1·anco Juniul',P~\ulino de Sou~a Junior, Cam- . 
poli na.. F~!Taz Juuior, Fu•·tes JuuqueiJ:a, Al
t'l'e:l.o El!i:;.Doiningo~ de Moraes.Cost·1 Junior. 
Pactua. Salles. Vieira ue MO~(Le:>, Furtado, 
Br·:t~ilio d'tLuz, Fousee<l Guim;J.rães,Martins 
Costa, Pel'ti:·a da. Cvsta e Pedl·ú 1.Ioacyr .. 

O §••. Pr;oesident.e- Declara que 
tH1rlo siclo encer·rada a discussão do pr, je~to 
n. 18:!, de 1S9G, passa-se a materia em dts· 
cus;;ã.o. 

E· annunciad<~. a 2" discus~ão do projecto 
n. 100 A, oe 18!:16, n.u.tol'ísando o governo a 
assumir a respon~o.biHda.de exclmiva !los bi
llLetes lJancwros actualmente em circulaç:ão e 
tlã. outl'as pt·ovidencias ; 

lar, Ca.;·!od tte Novaes. Luiz Durniugues, G-us- 1 O !§1•. Bric.~.io Fiho-Pe\O a pala-
ta.:vo Yer<J.S, ~úuardo de Berrê-iu, Pil•es Fel'- I vra pela. ordem. . 
>:etra. Fretler1r.o B~rges. To. rres Port~gal , Pe- 0 8 PRE<lDE~TE- Te:n a p. h.vra. 0 sr. 
dro Borges,. Francisco Be~evolo, Jo~e Bevt- . R.. · . . 
laqua., Au;;ustu ::ievero, Pedro Vell:o, Fran- Bt·lclo Fllllv. 
eisco Gurgel, Cunha Li ma, Si I va. ~Ia.riz, José 
Mariano, Artum• Ol'iando, Martín5 Junio't', O §r. R1•icio Filho (Pela o;·dm,i): 
Luiz de And!'ada.. At·miuio Tava1·es. 1I<trcio· -Tenho urrn~ q1.W~tão de ordem a levantar, 
li no Lins, Co,·nelio daFunseca..HercLtlano Ban- p~.rà. a qual chamo a attenção-~a- Mesa, es· 
·d!lira, Carlos .Jorge, Fernandes Lima, Roclla. pera.o~b que a pii.Ln.vra. autol'tsada do S;.:~ 
Cavalcanti, Olympio de Cll.mpos, GAminhno presi<lente dê so!-n·e o assuwpto os esclaJ·ecl-
Bra.zU. Za.:na, Augusto de Freitas, Nei\a, meuto5 !leces&mos. . 
F1·ancis~o Svd1·é,ArMides de Queiroz.Eduat•rlo O pr•o;ecto n. _100 de lS96.vmd? d~ Senado, 
H.;~ mos. LeoYigtldo Fi!gúeü·as, Sebastião e ora em discttssao .. trata da autort~o.çao ao go- · 
Landulpho, Marcolino Moura,Athayde Junior, verno par:~. assuro1r a re.sponsab:~lthlde ~xc1u-· 
Antonio de Siq. ueira. .• Amerieo ~~a :v!a.ttos,Fon-~siYa. dos lnlh~tes_!>ancariOs etncLrcnla<:ao,re~ 
.seca Portell.o, Porciuncule., Ponce de Leon, gula a. substttu~~ao destes e o reSl:,'<l.te. do pa-. 
Urbano !l!urcoudes, Almeiua Gomes, L~m1_ul.· . pel-moeda. . · 
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Ao projecto ~ illustra.da. Cornmlssão de Or· O facto õe ser encerrado no íl.m de uma 
çamento tla Camara ofl'ereceu U1n substitu- prorogaç:ii.o e em uma sessão nocturna, _vP.m 
tiYo onde, entl'e outms matel'ias. e proposto <J.u~mcntar ainda. mais os temores daquelles 
o:a."Srenda.mento das estradas (te n~rro da que vêl_ll no pr·ojecto graades per·igos para. a 
-Umao. . . . . . • Repub!Ic:J.. Eu po,;so augurar um dos resul-

0 substttutt:O", trnta, como se ve. do n.' - 1 tndos que darão para a Patria a adopção 
SUffi. pto,que llUO ~onsta. do ]lrOJ.·ecto do ::)e-~ de:.te pr(.~jecto qUt\UdO Yejo que apeza.'' de 
nado; tr<ttn. do·:~.rrenda.mento das estradas de sua impor tancia e gravidade pelo mesmo 
ferro. . . . proces,;o por que si"i0 cac:·rJ·&.d:J.> ns questões 

Protesto contra 1s~o -po1·que e um ·ati1(l\le por dema.is debati•! as. · 
ao Regimento e a iJl'v)r•a. Cclst!tUh:<iO. ' Terno pela precipitação com que va.e deli-

bemr o Parlamento do m'"u paiz e lem~ro acs 
St·s. deputados o notal'el depoimento des 
Tllicrs. em 24 horas julgaclas por elte ne ce
sarias pam salvar a Fraur;a da llerrocado de 
1870, dos homens da .Se!la.n. 

O §J."; Pre:o;;id-~nt:e-Onol)~e dl'lpnta
do nio tem razão ; está tlúS llll.bitos desta ,;il
mar<J. serem feitas emendas dos vrojecto:; 
vindos do S;ma.do e a ma. t eria. tem toda i1 ana
logia e e correlativa ao projecw. Nmguem póde negar nem encobl'ir· a.im

poetancia que enl'o!ve o projecto submettido 
á. con~ideraçào da Camara. 

P;n·a. os seus adeptos elle é não só o re
meclio ps.ra o presente, como talvez a sal
.-a~,fio para os seus advers3.rios, elle repre-

0 S1a. Bri.ei.o Filhn-(Co;lti;J w•;Jdo) senk. a recus<t do futuro em compcnsaçiio do 
-Nem outrQ. causa estou fa.zenJo. · bem est:?.r pouco duradouro e ephemero. · 

(T;·oca;l!·Se apa1·1e.~ ent,·e os Srs, "'V(tllada,·es 
e Glicerlo. O Sr .J)Tesidente -~!!sponde a ses-<<7.o 
ds 8 e q;j mim,!os; A.~ 8 e {j0 mii!ttlos d,J·e-
se a sess<"io .) · 

A Comtituiçção diz qe<c no.; prcljectos de O projecto apresentado pel& commis;:ão da 
lei coll<J.bot•am a~ duas C:l.&'\s do Conro-ress.J. C::.mu,ra não tem os funrlamentos com q_ue 
Ora, do mo.do pelo qual. us cousa~ e:stão ~eu do elle surgiu pela primeira. vez no Parlamento 
resolvidas é atacado o. preceito constituclo- b~azileiro, ell~ nos t raz agorn. os fundamentos 
nal. I cvrn que surgm no Senado .1a !' epubliC3, o 

. Si o sul.>otituE:o _for D.pprovado pela Ca- projeciob.'.U110V0Sfun~a~entos,porque bem 
mara., o Sena'10 so pode recelJel·o como emendD 

1 

com])rehcnde\t <J. comm1ssao. que ·par.,, p.oder 
ao pt'Ojecto de enea.mpação. salnl·O do nauti·agio que o agua.rda.va, fora 

Nestas condições só póde a.pprovar ou re- preciso pol-o sob a cgide governamental, 
ge1tar o mbstituth·o. nilo póde emendar. não fortaleza capaz d.e resistir illogica. e á rl.l.Zâo. 
póde introduzir n.s mcdiii.Ca.ç•!es. que jutn-ar Os u.de\)to~ do projecto jast!Hca.m-no, prl
convenientes. (Tt~•Jwiw, apa;·tcs. ú S1·. i';;·e· meiro a.fli,·ma.r.do que o Est:~clo não póàe nem 
side;He, lcmúra '' üwu,,nl, ?!r7o tc;;J o p1·estiflio r~eve ser imlnstrbl, segundo que o Estado é 
do 1'1·e~:rk;1ie e(fecti~o, e se os Sr~. ((•:pt:caclo~, inco.paz de diri~ir e il.dministra.t• a.s suas vias 
wao me m!.-.:iliam a ;Hanter a onh·,;l c o decoro ferre<l.S, tercetro que as estradas de ferro 
Ca;;!J.mr, serei ob1·ig«do a abw•dor.t!;· c,·w C<~- brnileiras teem sitlo constant'e:nente o rlcficit; 
deira.) (J{uito bem.) finn.lmente, Sr. presidente, allegs.m ainda q,ue 

O a.rrenrJamento das estrOO.as de ferro é um os beneficios trazidos pelas -via.s ferreas do 
assumpto comple:xo e da maior impo:•tancia ; Estado não teem correspon•lldo aos so.crificios 

.ha varios modos de re<tlisal·o; ha Yal'i;ts clo.u.· impostos :.o Tllesouro. 
Ias para sua regl:laris3.çiiO. Este conceito e constantemente atirado 
Entretanto, diaute do que se está ado- contrD.:l. ~ia~ão ferrea iio Estado p<:ro. justi· 

ptando, o Senado tem qne cruzal' os hra.ços· ficar medida de t:J.manha .gr~;vidade. 
ni.iollle e dada a collaboraçiío. sô llle fica ;Í Procurarei, Sr. presidente, levantar cada 
iàculdade de acceitar ou l'e!!eltar o r:ue vai uma das accusações atiradas sobre o svstema 
da Camaro.. - • t.le cousti:ucção e custeio de estr;J.das dã f~rro 

E' por isso que leYanto o meu j>l'Ot~stu c pelo Estado e d·~pois passarei a mostrar á 
agua1•do a pn.lavra da ~Ie;:a. Camara. os :profundos e os enormes prejuiZos 

Entra. em discussão o art. !' (io projt::cto que ac;>.rrotl.ri:J. ao Thesouro public,) a ado-
com o substituti~·o. p~<'io do pr(ljecto em discussão. 

O [Jrimelro principio estalJelccido paro. jus
O ~r. Pres.õden.te-Tem n p:,hVl':t titlc;n· o. mais desnstmcl:l. elas tn&dtd;t.q que 

o S1·. Cupertino de Siqueira. hão nc pa:;sar 110 Congresso é que o Estado 
não de v e ser industrial. 

O Sr. Cupe1·t.iuo de Siqt.u~ia·a. Ot•;J., o.s estro.dus de f"~rro, di:r: Bricko. são 
-Sr. presidente, sinto que o projecto ora $erYiÇ05 publicas. não olJstante serem explo

; :~~llr:nettido á con;i.l_e~:ccão l' a C:uu::.r:;.. não se I ~•tda~ s1h :1. fól:ma indu~ tri.al. São serv.lços. 
' Imcta sob bons ausplctas. publ>cos que mteressttm tanto aos 11:uzes, 
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como o .serviço dos correios e telegrapbos, a p"elos . gúvernos ·pa;;sados fosse vencedor, ~
arrecacaç(io de rendas. a creação de Al1'an· quando o Brazil apenas iniciava· a cons trucção • 
dego.s . construcç5o de edificios putlicos esun de suus estradas de ferro ! 
consórv~~o. . · · · · o E~tado não ~e ser indílferente a ser- O rtisuitao1o seria. que_nós· ho~e não-t eria. mos 

1""' um· só kilometro de estrada de .ferro. não 
viço :':1U1llico de tamanha. im_pol'taricia. de. im- teriamos d::ttlo rim passo na viação ferrea, ·e 
portanciasociale economic.i .• capa.z de a1Tectar não ter ia.mos hoje nem a. 1,i·oducç:ão que 
&s; .1as rendas. a. sua :politica. e a sua defe::a 
inter.<!a. e exter na . . · cc.nstitue a riqueza publica, nem teríamos 

As estrad.a.s de ferro por serem exploradas talvC!Z vi~to as nossas r:endas crescerem no 
sob a forma in<l.u~tri:ll não são toda. via com- progr·esso admirn....-el que dia a. dia observa-
:pa.raveis a in:l.ustrias communs. não ~ão in· mos. (Apoiados.) · 
du:.. r·ku;;, cujo producto possa ser ~tirado ao Salientando a importancia pólitica e eco
mercat~o e submettido ã lei da off~rta e da nomica das estradas de ferro diz um notavel 
procura. eseriptor: · · 

O transporte é repre:entaco economic::.· Sup'primi da França qualquer innustria., 
mente pela tal'Hh e n.enl.n1m cl.os Srs.: depu- · por mais importante que ella seja, n FraL.ça· 
tados ousará ~ ffl.rmar _que a t>trifa dà. ~st!'a~.a. ccnti r.ua.r:':. . . ~pezar disso, a sua -o:ida de 
de ferro seja. um producto d,,_ industria naç.ão ; supprimi :~s estradas rle fer1•o, o 
""l.pD.z_ de ser atirado á lei da otrerta e ~.a pro- me>'mu nii.o aeonteçerá. a França terá dei-
cura. xado de exlst!r, a França se aniquilará. 

O Sr. BuENo DE AXDR.ADA ·- Intlirecta· Ora. Sr. pre.;idente, uma industria que 
mente, é- · li;_;a tiio intimamente a vida. e desenvolvi-

. · mento dos povos não póde ser-iúdifferente · o Sa. GliPl(R'l'Ji\"0 DE SIQUEIR.~-Diz Bricl;;:a.: aos goYernO.". e não M ~itlo.· póde-se affil'ma.r 
« Póc,e:..~e conceber· .:.. explor~ão de éaminhos ~emmeio de contestação. (.4.poiaclo.•.) . 
de ferr_o sob tt•es pontos de vi;ta. d ifi'erentes.. Provada. Sr. presidente, a competencia do 

Póde-se admiltir que os :preços dos t:rans- Estado na exploração da.s estradas de ferro, 
portes per caminho de ferro devam ~er sub- a necessidade de ~ua intervenção, o problema . 
mettidos. como o dos d~ma.is tra.usportes. ao se resume no modo · por que o Estado deve:. 
regimeu da oíl'erta, e .d:i procura e da con- intervir. no: intensidllde ·'e sua acçílo. · 
currenciu.. » · Não a.ffirmo a generalidade do princípio, 

« Póde-se, reconltec:endo nos transportes . porém não -.acillo em reconhecer como o 
uma industria, considerar que elles consti- melhor, menos one1·oso~ mais conveniente aos 
tuem d.e facto um monopolio em proveito interes~es J•llblicos e particulares a. constru
daquelle que possue os títulos e fazer desse cçii.o e custeio pelo Estado. 
monooolio objecto de concessõe!;, regula.men- .. Não é difficil. Sr. presidente, pro•ar a. · 
t.ando" as tarifas a perceber. veracidade de minbo. alfirmativa; .um unico 

~ôdc·•e emftm, considel'lll' as explorações argumento ap::-es6n1arei, p1.m~ não me alou
dos caminhos ele ferro como um ser-.·iço gar muito: e o estudo dos resultados ílnan
publ!co cuja. execu,ão CC•nwcte ao Estado. ceir-os cJ::.s est radas de !erro oonstruidas e .' 
como acontece C{lffi os corre;os e telegra.~ garantidas pela UniU:O. 
phos.» · , Possue a União .cerca. de 3..000 kilometros 

Continua o autor citado: <<hoje o primeir(• de estradas de fe1·ro, que lhe Iülo custado 
sy.stema está comp!etnmente a.landonad.o á HlO.OOO :OOOS, ao passo qt1e se eleva . a 
concurrencia publica, sujeitando se a:s estra- 160. CJOO :000$ o total de~pendlrlo pelo Thesouro 
da.s á lei d(l. o:!Iet·ta e él.a procura e por conse· em g;n'nntins ile juros a 3.000 kilometros de 
guiote as llllliS tal'ifas submettidas ao :t.ruitrio estradas de ferro _pertencen,te:s a companhias. ' 
das coiupa.nhias estão condemuadas em todo li: o primeiro ·caso, possue o Estaé'.o uma. . 
o mundo civilísado. · · prüpr iedn.de de grande valor, capaz de solver . 

Ora., .·sr. presidente, si a industria. dos ca- as suas finanças; no segundo. nada p05Sue,: 
minhas de ferro por su:J. especi:l.lidade dá. um nada. tem e muito terá que despender. '· ' · 
producto que não se póde snbmettel' a lei da. · · Tal é. Sr. rrcsidente, o resultado a que 
oO'erta e ,,a procul'a, conseqnentemente a temos cbe~do na pratica dos dous systema.s • . · 
industria dos caminl1os de ferro não póde ser O EstarlÕ é incapaz de bem administrar 
ab3ndonada pelos governos em seus -respecti- suas vias ferreas. eis o segundo· fundamento· .. 
vos _Pai7.e~. . ápresentado pelos patronos do arrendamento · 

FJ;_:uremos, Sr.presidente.quea .theoria de de nossas -vias ferreas. O principio é·J\\l::o e 
que a. cxplol'aciio de estradas de rerro deve. insust(lnta.veL . . . 
pertencer à · inici:ttit·a. particular, nõ.Q deve Em Ot>posição aós adeptos de ~emelhante: 
merecer a. protec~·ii.o do governo; imaginemos. principio: eu. opporei, Sr. presidente, uma. 

. que esse principio felizmente condemna.do opiniií.o ·.autorisada;; a opinifío do Club de 

• . ' , 
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Ji:n!l'enllt~.~ia. ma.nife~ta.d•t em virtufle 1;:t cor:-~ Exercit:J.m o sy~_terna que ago:r<\ se que~ · 
· sult:l. que-lhe dirigiu o governo. a requer1- •con~ü·~narno Bra~1l. a. Pl'a~ça, t1. All~rnan~a., 
me ti to- elo Seóhdo dfl. !{epuhlica, relati\•a- • a Russz<J, a A~strm-Hungrm. a S~e~la;"' a I\~: 

·mente a.o arrendam~nto da.;; no~8aS e~tmd::s j!'u~g:1 .. ~ Bel~rca, a. Dwamarc~. c 01 tu
0
al , ti:' 

: de fél' l'O- . . . Au$;-ralla., ()_Cabo r1a Boa ~>peranç-.a, _o n Ca-
Diz o C! uh• tle:Engenh3ria._ (Lê.) . . .... llll~f'l· o Cl11~e, a Republlc.• Argcntm4, a 
Eu oppc1·ei abda, Sr-. prestdente. a. o,;;nm.ao In~m e o .Japao. 

·do v ••to en-! ~para.~ o ta.mhcm do Club •l~ En- Att est.nm o cn.paci\iade do Est~do para o.tl
genharía, ondema.rs de u:na ve;-; a cu. pa~_l<1~.d3 mini~trar e,::.tr:uh.s ti:'l .. f~no as proprias estra

·do 'E:ta:.!o p3.l'~ d~r·i~i!·.n. S!ln. n~de dt~ Vlaç<.LC, I das -1it União, comparadM com a s das com-
·fica pro\·ad:~. t. ev:der..el.(.. (rendct) : p:~ubias t-m.rticul3.re;;. 

:_ Digo e~ :oto e~n ~eparat\o: a.>< _c.'l:t>a~. p~is. ~iio basta que se aflirme a in(':lpacicl::tde d~ 
desse~ dc<ettos mw e. como ~e po:.1er;a supp.,~. Est·: c!o. e nP.C6::S:lrio f.'l'Oval -o.Eu pergunt.1re1· 
c]e·vidas e x(>lusivamente M system:t de a.!! uH- qu:tl o mOflO p "r qtl~> ~ inc:~p;lc i d<JGe rio E stadc
nistr:..\'iio l\fficial. Esta. com·.) o cr <.!ru:r.:. CO'I - se tem lli:J.Il i(t st<l.do ~A in~;, n~o >i resposw. a 
corre necessariamente p:1r::. a afrg:':tYn(;iio do esta. pergunta.. Tem porYenr.unt e;;,:a. capaci.,
·mal · mas nii.o é o seu princip;tl f:v:t r>l' por- 1 da/e ::'e ma.nii'f'st.a(.o em comcquencia. dos de
qcan'to as e;;cr3.das citactõ\S , Kr-ci_re a. Pa ltr.:ll'f s, 1 í'cit> u:~;; estradas~ Não, purqu,; a Estrada. de· 
e àa. B;< hi(l. a Ahrgoinh;!S, ~U.)05 ;·c~ul:ad?S Ferro c enti.':l.l tetll tido c:>: ;st:mt~>men te sa l-· 
economicos teem sir!o rbs I!H~I:> deplc.ra.Y~l5, no~. niio, porque a não se!' em linh:ts.ímpor
.sã.o dir·igidas•< a.dminísn•:tdn.s J;N' comp.o.nlnas ta.ntc.' e. p roducl'i\·as as e.;t.r. :r~«S de ferro da 
ing!eza,;. . . . . . . Eur<•p:~ dão _cl'nstn.memente de(iciL qu~1· &•:l-

Eu oppm·e• tambem, Sr- pr~·S!Mm~- a op~~ mi nistrad;.s peln Estado. qU<~J · por p~rtlcula
niUo daquel!e~que ?.ffir:nam a.lncn.p:tc;rhLrle l!O re:>. vor ~ori:sequencb. si o t!e{icit e o resu l
E~ta.d<l pu r:::: a:d_Jn ~nim·ar es~r·:~l!a~ de ler-ro. :~ t (l.do r.n~ nassas e-stradas e!! e nlió -pro>'a. itlcD.-

·opin1ll.o d~s dl~tn~cto~ p_t·o~~5!0n3e~ q~e -~~- p~cirlade ele adrninistrn~ão do E~t:•dv. . · 
rigem <tS O! to pnnC!pO.ES YJas-1enea;; (h< l.;mao, I Não. potque na-s estrMhs l!e ferro ::::ecun· 
e~are.d:~s · em loogo;;_e minudrsos rela._tor ios, nari:Jo o f.ie{'icit é o regimen norm.al, o defíci;· 
alguns dos quaes sao veruade~ros pr~mores é 0 rt"•imen ftnanceiru, o def:cit e·e regra, e 
de lc!!:iea e ti:~ l{ctic.,.. · a lei. " · · 

OpliOrei :~ind11. á paia.vi~a ::.ub r is<da, respei· Diz i3rick~. estudanf..o o regimsn financeiro· 
' ta.vel e competente do "erJe:rando senador rias !>$ti':J.,:as de J(wro secunnari:;.s : «A me

Christiano Ottoni. que>, 1HJ.Yenuo sustent:tdo nos que não se t-rr.te de linh:•s mui produ- · 
em· toda s ;:n. longa "il!a :1 e>lp;<cithde cl? E.s- ct\'Va.<, a exptor;Jc;ii.o dos camí nbo~ de felT C· 
w Jo pê.r'l admnbwar ~1:1~s e:>tl'&d~s lle !er·1-o, n5.o o:\ r emuneraç-:to sufflcümte _para o ca
d3.va em u ma. <'a;! ultima~ .;esSt:es do anno pitul üe constru<·çii.o, » 
passa.( lo um:1. pro..-a da tirmeza. de su as con- « o exemplo dn~ dous paize5. e:..:cepciona.I
vicções p e::lin•b que a nt~;s de qualquer r eso- mc-nte r icos. onde os caminhos de !J:lr·;·o teen1 
luçã.o, em relaçiio ás ·nos:;as -.·ius-~erre:~.~. sic.o a.lr.tndonndos :'L industria ~ll'i\·;;,d~r. o de-. 
sobre o ussumpto ~I) fiz~sem todas as JOI'FS~! · 1non:: t.r·.~- de umu. maneiro. P"'l'ernptorin..» · . 
gaç;úes. tüdos ~s e;tudos . t~ehnr,~'(,;; . IJ1'v1is- «Em Jn~!aterra; o capit;tl <·m acções, _re-
sion~s- e~nnom1cos e adm·ntH1:atl>'l·S. "pr~sen t~ndo tl'eS qu:_~-rtas pa.r·te-s C.O c.~:pttat. . 

.. · _E ~\dinir<J<'el, ~r:.:<_. dl'pu~do~. q!le _rendo-!e empN·gado nos c<tmmhos G.e fer r o.:. OtLO. r~: 
fe1to·em co;~s~· IUf:ll)Cl~ de_ tão pu.~rww? qu_ao cr<beu. c-·m JS88 sinã.t> uma remuner~çao medta. 

. prud1mte ·a sabl3.tn•hC3-í:aO, as mvcs~;r~ ç~es tle .4 •;" e mais de 1.250 mithue..~ tmo tern re-
nece~sarias, dus . quaes r·e~ulta._mm _nav so a cebido uerihum di'videndo. . 

·· ·necê;sidade de outras provJdenc1as~ mas N(l, America., o juro medio do ca.pital em: 
, . ainc1a, que tod~s a.s opini&~~ ?.as autorJda~e~ acçtic:s r, i:io a~tinge _ !J;Ctualmente 1..: 7 "/o,. e _a 
' ·· ... competentes ru.o por uoanrmraade contrarm~ remuneração do capLtal total (ac~oes e obrt-

ao arr<!ndarilento; é adm~·,-a:•e_l qne em. des- pç0es) nilo excede de 3 "I•· 
. M<lorrlo com todos os prmc1p1os drJ. log~ea e De l87t a 1892, isto e. em 17 t~nnos. 526, 

, <la. ra.i:ito appareça es:;e projecto _de tamanha. · rêrle~ ce camiohos de feNo, reprerentanuo
·- responsabilidade~ iniciado em sessao n octurna, 2. 122 milh•ies de doll3-rs de ca.pitalforam -ven--

cemo si cOJ'!:~çasse pelo fim. cllda.s em hasta. puiJlica . 
. :.- O SR. CoELHO Ó~Tn.A..:..Muito bem. I «A réde do Atlantíco e P:lcifico (5213 kilo-' 

.:. o SR. C'CPERTIXO m: SIQUEIRA- Em oppo- : metro~) _que custa_:n. 1_83 _milhões Ge francos , 
·:. si~ão aos atleiJtO~ do :u•.rcudamento, an vers.'l- 1 to i ~e_ndl tla por 2,o nulh~>es. , 
:' . rios da administração das estr:J.das de ferro : <.< S•;._ en_1 189-Z. 3tS ltnhas,. rcpre~~~~nd? 
· _pelo Estado, Silo diversos Estados da. Europa 16;901 k1lomet:-os, e um __ captf:3-l ~e 3_511 mt· 
:·:_e Ameri<!ll., que ooostroem e administram suas , l hves <J o tlol)a.r.\1_ ~ntr:lrllm!m hqu_Jdaça.o ;_os · 
__ '_.atrada.s de ferro. · . ·. · . · . ·desastres em 1893 foram a.mda. lnalS !;l'li.V~s .»-
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Eil>, Sr~. deputaclos, as causas como se pas-
sam no pn.iz que que1·emos imitar. · · .. · 

Por>cntura. à excepção da Estra<la. de Norueg·a . · ...... : .... 
Ferro Ce:Jkal do Braz i!, não ~ão . as nossas Dinamn::ca ...•... ;_ 
estraC..U.s de ferro estradas se~undat·ias. per- Hollanda .. ~ ....•.... 
ten·centes ao grupo daquellas que em T.odo~ os Belgi~a. .•... , ... ...• 
paize~ ·,·iyem sob o regimen dos rle(:cits.1. Suis.sn: ........•...•. 

Eis, St·s. rleput:l.dos, o resultado ua .indns- Rourna::ia .......... . 
tria que ~c _pl'cknde ·entreguJ! it iniciativu. Europa ............ . 
par~lcuJ[!.r, em um paiz oade yasquejar!l o:> Estado,; Uuidos ••. ... 
capttaes! · · Au~tr1a ............ . 

· · .. _ . . 

. ·P ,?reent:t.Ze'm 
-do. C{t_s:clo 

70 
80 
54 
5" 
53 
co 
54 
.70 
5() 
65 E' est.1. r.. imlustri:L que e~plora.:la p~lo gro- !ta lia ...•.. ......... 

·. verno~ deve ser r~Jnunerad(.ra.. 1'end' s :L .e lu· Hespanha. ........ .. · .... ·.... · 44; 
cr:l.tiva! · Portug-al... ........ · -1:~ 

Pesam a.s est~adas de ferro em tÓdos os or· C.1 uadá. · ·· · · · · · · · · · · 70 
ça.mentos dos pni1.es que as possuem; no Bra- Arnericá Ha~p:tnhola 67 
:&il, lX>~'ém, e neceSl'::J.l'iO que sejam fontcs , de .l>.lpão... ....... .... 4~ . 
re:1d;1;. · ·fndia.. ....... .. . .. . :.o 5,2 

N F .,_ - . , :l.ustralia • .. . :. . • . . 63 3,3 

.. 
. •t 

<'·" 

• ·a :ranc:.a, para ct ..... r mau; um ~xemp;o, .Mt'lca. Meridion:'ll... 52. ·4;3 
diz Ed. Ca.ben: · \ I · · -,o 1 ~> .. · ·~_, : ger ta. . . . . . . . . . . . . ,u . . ·; 

·«As gamntias tle ,juros sati;>(eitr.s ~lo Egypto...... . ... ..• 46 4,1 :::~ 
· Estar.o :LnnuMmente teem s~guido umà. n:o· O mundo. ......... .. 62 _3,2 , .. ~ 
gres~ão consideravel. . . . ~ . · · .. · .... 

· · Pelo:qunilro.ricima, cujos dado;; foràm O; . ~~ 
No espaço de 6 annos. tem quasi t.'rip!i~il!o. resultado cio mai:s.acurado trabalho d:i. Colii- ; :;:, 
Ellas se ele•aram em 188!:1 a 51-.493.824 mis~ão do SenJdo Mnc:dcário, diz o . enge:: : ··:~ 

franco>; em IS92 a 96 milliões; em 1893 a. 11:-) nheiro i\rl(ollo a quem devemos u.s presentes ''.:,'i 
milhGe~; em 1894 a. 116 milhões e em 1895 a infonna~ões. vel'iftta.·se que os pa.ize.; em. que·: /~ 
135 milhi:i<s.». .. ns estt'~lda~ de ferro der~m maior reccila li..;·":i<' 

«E' preciso :üunta.r as linhas secUntlnrias e qui da relati ~a;· ao capital empregado. foram: .. , .. ,;: 
os tni;n,~ays que monto.m j:i. . o, roa.s C:e o.ez A Russin. na qual quasia met:l.de da C!:!. t ensão· .;.} 
m~ll1ões. . .· . . ·dns .c~trud:~s ue fel'ro slo •. mstcad;<s pelo Es- ·.·') 

Não t:~.1·dará. elevar-~e a IGO milhões 0 en- tad,•, a Ir.dia em que duas tercas.pilrtes.de·::,:: i; 
. ca.:-go do Estado com as garantias.» extP.n:>io lias c~trad;>.s de rerx·o são custea:das ;: -~ 

. p.-lo Esmuo.a Alh~m<l nha em ~ue 90 "/ .. c' a. e:x~. ~~-' 
Sú <\gora nrro são só as estrs.das secund:~. · ten~ão de suas cstraua.s de ferro ~ão custeadá's• .: :, 

rias que on~r-am o 'l'hesouro. sii.o tambem as· pelo Estado e (1. Bct::ica em que as t.res quar- ·\ 
linhas prin.:ipues que exigem tão grandes la;; v:n·tes das estrad;os de ferro são custea~ ~ 
sa.critieios. u<1s pelo Estado. Logo após vem a Ht!spanba~ ·.;: 

No Bru.iil. não, estradas secundarias de- em que ;~s e!'tr~tda:; parttculare:s apresentam · : 
vem ser poderos:J.~ fontes de receita publica ! ::mnde re>ultado devido á m:tn~ira pouco sa-: ·~ 

O SR. CurEanxo DE SJQURIR.A. _ ;Únda t.i~raclori;~ com que acudiram :'ts neceSl>ida.-· , 
mais para. provai' que 0 dcf'icit não c dcmou- •les <lo publico· e •~ pouca vel~chlade de seti· ... : 
t - d. · t.ren~. 'l,UC é notoria..· O F.cypto, que possue -;~ 

s :ra.c;a.o e ma. admiaistração lerei tl. Ca.tuarn. todas a:; suas estr;;.l!as de fen·o, · vem ein. se-'. ·~ 
o SGJ.'llintequudroque prova e!oquentemente .. 
que· os deficit.s não ~c originam das adminis- gui<Ja ;» · :.~ 
tra.ções otllciae:;: · . Jó, ,ê. Sr. presidente, que o de/icit níi~. é a.\ 

. . 

«Quadi'O demonstrando a pOI'cetl.tagem das: d~$-· 
pe;,,s de_ custeio sobJ·c a ~·eceita total e por
·centagerh ·· di ;'unis ·1)agos subre o capital 
empregado 

Po.il.CS 

Rein() Unido ..•• • • • ·• 
FrAD\"<t •••.• • ••• . : • . 
Allemanho. . .•.•••... 
-Russia; ·._ .•.... ; ... ~ . ·._ 
:suecia. ; . -. : ... ..... . 

l,ore~n! o.gem 
.Jo cust~:i.o 

52 
52 
54 
57 
62 

·.1 u~os ~Ollre 
o_co.pito.l 
4~.I · · 

· .. :3:s .. 
5,1 : 

. . 5,:3 
. 2~8 -

manifestação. positlva.,de má. . a dminlsti·ação . . } 
nem .tão pvuco os resultados financeiros. !làS:.\ 
estraC.as de fet·ro ·abonam as· administrações '' 
particulares. · _··. · ·.· ·· · ::)l 

RefUt3t1o longamente e mesmo dest.ruidd,~oj \i 
principal a.rgumento dos adeptos do ar ren!là· .. 'i 
mentil, e quiçá o unko ponderavel, aqueU~:\ 
que se.fund;t. no d r:ficit; ora fazendo, com():}' 
no caso da. Central; o~ exa.r;gerado; phanta.;,:; 
siado·para as demais estradas. ·.. · : >. ·· .. :'·\ 
os~. PAuu R,nms-Apoía.do. · ·: _;,,:~: 

. o SR. GuPEi:m:s-o DE SrQuiiRA.....:P:...c:sareL'~~ 
analyee deCida. um· dOs defi!ais.: al:gtil::ileníos'! 
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~presentad~s cómo' justíficati'l'll. ao arreni!a· 
meu to. 

Provi.lil.o, Sr. :(iresii!ente. que nâo são os 
de/icits !1)mptom8s da inc<J.pacidaàe do Es
tado na administração de suas estradas, veja
mos em quephenomeno;; procm•llm aind:~ os 
nossos conténdores apoio pat·a a defez>t do. m~ ís 
infeliz das causas del:Jnt!das no Congresso 
NaciDn~L· : 

Provern.corno dizia o conseliieiro Ottoni, do· 
absur•lo da. propria: lei fazendo C..o s.eu pessoal 
fu~ccíonarios publicos. 

Finalmente, Sr. presidente. o máo ser
viço do pessoal das estradas provém da nossa. 
m:i. eduea.çã.o cívica.. da nossa. indolencia; dt! 
nos~o ind i:fferentismo tle não ~a.bermos exigir · 
o r•unp"'irnento da ltli .. da nossa tolernncia, 
quando vemos a lei deHe:;pei;;ada. · . , 

Serã symptoma da inca;m.cidarledo Estado. . ~fales oriund.os de n<EsaeducaGão,de nossos 
na adminístração das estradas de terro. o -habit,J:; e costumes não se1•ão removidos mi-'
mao :<erriço do sen pessoal e a rão tlecautada lagrosamente pelas companhias partic!llares, 
indisciplina? Não, porque .i:imais nenlmm jam~is sert'io sanados pelo capital es1ran
p..wtícula.r tera tant;J. autm•irlade e !orca. geiro. 
que!· moral, quer mater ial que o proprio Es
tado. 

Não. porque o Estado que é ca.paz de m;m
ier· c:>:erdws discip!ln:t<lo>". mo..-er grande~ 
lnâsf<:tS de ll1il11ares Je homenl>, obel'eN;;n<lo a 
-voz do commando. é C<'tpaz de esta!:elt>CCJ' 
tambem & di~ciplina entre <'lgurna;; centenas 
de ftmceiomn·ios que -ç-Bo rc!J i busr<\r o piio cle 
sua subsistencia. 

0 Sif. .:IIEDElROS E ALSüQt:õ:R<,•UE-Si uiio 
:póde gO'I'et·nar 1.1:000 bOlUrU>. 26.000 e mni:> 
difficil. E' o caso de arrendar tarnuem o ex· 
ercito. 

O StL CL"PERTixo ·DE SrQ't;.Er!~,\-Kão. Sr. 
, :presidente. porqu~ qMnto ao múo serviço e 
á indisciplina do pessoa.!. encontr~. o Estarlo 
em ma propria autorida.de. em sua torça. mo· 
-rale material <'S mdo~ coerdti..,.os. f1n•tes ~ 
cv.pnzes de tn:Lnter a di~ciplin~. a. o'r(lem e o 

..... respeito às leis e regulamentos. 
0 S&. VALLADAl~FS-E ,já tem sillo ernpre

gad~ a força. parll. cbaru~r ú. o:dem o pes,oal· 
indi~ciplinado _ 

O SR.. Ct:J>ERTI:'>o DE SIQL"ElRA-Ma.niresta.
se a incl!.p:tcida.de cc Estndo pela faltá de 
pessoàl te<:hoico? Pcn~o qu" essa. hrPotlle.'>e 

'deprimente da n0s~n. civilisa~ão e intelkctu::.~ 
lida.de aind:t não p::.:;:;ou em nenhum ~spi· 

., rito. 

Provém o máo serviço das estrac!ai> dos 
abusns que toleramos, da. frouxidão de nossas 
leis. incapa.7.es de conter os abusos e excessos 
dos empre;NJdos. e· <lS incolltinencias. do pu
·bllco, prové111 principalmente, e isto depois de 
15 de novembro da l~!ta de respeito de que 
~e res~nte o pl'incipio de au~orrda.de. 

Ellc implantou-se no, serviço rla ·E>trada ·· 
é'.e Ferro Central •le,de o ''ia em Que·foi de •. ,c 
posto o primeirg govem:ulot' destit. Repu
lo!icfl.. 

Dados estes nossos bauitoE o que aconteceria 
quando entregassemos a nossa' ·principal via~ 
!erre•• nas ·mii.os d•) i 11 gle'7. 'in capa;>; de l'e$pon- · 
der ás no~sas exigeocias, querendo para elle . 
ob~dieni!i:J. mais sevel'a do que ~quella. que. 
p1-e~t.unos ao governo do nosso paiz. que
l·eut1o pal"<~. seus regulamentos mais fiel ex
ecução do que aquella que prestamos ás 
no~sn.s leis ? ! 

O que aconteceria quando o nosso publico . 
aco>'tnmado á frouxidão dos nossos regula
mentos. <is condescenr1encias dos nos:<os fon
ceionarios, quando tlelictuoso~ e!;bal'l'arem 
deant11 õ.n. frieza e do. e~centrícifade do. 
ingl~z 1 ~ 

El'a a re\·ol•a. euJ C<J.da localidll.de, em ca.M. 
cstaçfio, em cad.a trem. E eu n5o pos>o mesmo 
p:·ever a que consequencias nos levará este 
nnvo estado de cousns. A.nalyse•uos, S;·. · prei;lJente. qun.es os mo. 

ti."o~ da mil. a<lmini:;traçãc d<ts nossas es
·tradas. Os de(lcifsrlas nowl.s ·estradas e pr•indpá.i

mente o pseudo deficitsda -central,essa. pha.n_, 
2~· . De onre ,e or1gma.m. ce onde p~r-ém 0 t;1.sia rle :J.lguns espíritos, . tomados de par:ti
t:;:_ mâ.o serviço de nos>as. vias ferreas ?- Eis uma p;·is; tem servido ,r.os ultimas· tempos de 
•·· ínterrcgac·ii.o tantas "'e7.es respondid3 P. outras dUI)lD argumento. pretende-se ~om, a. mais 
t·-- · t~tntas ~l,·id-ada:; p~los. Pvderes -Publico~ do inveridi_c.._'t das. a.ffirmatlvas, a. mais falsa; ar-· 
f·: .nosso pa1z. . ·gumentaçiio, provar não só a. ineo.pacidade- do 
""·' · · Estado, mas aio da. a necessi<l'l.de em· si de ·&.>' · ·. Provém. ~orno affil'mou o CluiJ de Enge· alienar suas vias~Cérreas. · 
;;;_, .nll.arili. em seu luminoso p:~.recer, atril'mando 
:~~-- .;; nem ~e .poder cornprehender como pnssani es- O quadro seguinte que vo1.1 ler. á Can:iara., 
-:;•.:. tradas · de tbrro serem bem admmístradas, responderá. de uma vez por· todas a mais 
;•;: <quando seUs innccionarios não podein ser de- iniqu<~ das falsidades comniettidàs no .Paria" 
;-;(~~missi,vc;.is ad nutum. · . · . · ·. mento El'azileit;o; · · · ·· · · · 
;..~~ ... 
r.:: 
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SESSÃO EM 26 DE NOYE5Üni.O DE 18ÇJ6--- · ,. . ... 

Estra•las de Ferro ·aa Uniü.o 

.Sobral .......... · ..•.......................... 
Paulo Affonso ..........•.. '- ..........•......•. 
Central ;:!e Pernambuco.- ........••...•.•...•..•. 
Sul de Pernnrnlmco .......................... . 
Pro!Clngamentoda Bahia._ ..................... . 
.Rio d>:> Onr"' .. :., ........... ;, ••• , , ....... -.... . 
Porto /~_legre a uruguayana ................... . 
B.\tunte .......................... , ........... . 
Central do B1·azil ...... , ...••...•....•.••... , •. 

Da. ta 
(!a. 

inauguração 

lSSl 
lSSZ 
1885 
1882 
ISSO 
i833 
1ss:~ 
1878 -
1858 

De{teit_ ou ~ateio ate 31 
de uezembl'O da.!894 

~ '786:510~136 
- 902:731$814 

i .101 :442S049 
- 2.673.:!05$805 
- 3.566:704~557 

- 974:0[il$,"i5.1 
80:967$882 + 2os: ISf:l..;;.no 

+ lJ0.894:7Y2$336 

+ 101.017:254$580 

E' nota'7el. Sr. })residente, que sendo de Estl'ada central com um deposito de 
110:894:792$336 os Sif:ldos ela. Central. llS,ja L ll:3:72·1.S685. quando de f<>~to o que houve 
mUlta gente cunvenmda," de que aguella es- foi um saldo de 723:512SS72 como se acha 
trada só tenha d<1do defi>.;its ! · consigna~ro do l'elatorió de 1896. · 
_ N~o é a primeil•a vez que ve,jo correr com · Eis outro facto que prova. bem, Sr. presi
veroade pt•ovada uma verda.deiT·:J. Ca!~oidade. dente, corno es~:~.s cousas se :rewl..-em em 
Eu me lembro de um facto geralmente no~so pa.iz. como com a melhor boa fé a.dulte
atlmittido por todo o brazíleil•o, e muito cor~ ro\lcse factos e dadosofficiaes. 
rente- no meu Estado e_que entretanto e 
cont;•ario ?- verdade de todos os dados offi- Quem se der ao trabalho de ·somma.r as 
ciaes e de todos os Ui:J.s .• E' convic~•ão era.l· ren•1as r1n.s nos~as estradas de- fel"l'O, excepção 
que n'l. Estrad..1. r' e Ferro Céntral do Braz.il 0 da CentraL verificará que ó tot3t diúeccita 
t t d d · d 1 foi .em algarismos redondos. em 1895, de ranspo1• e e merca. Ol'1as a Cn.pita Feder~l 5 _5ll :OOO!-" e nua, entretanto, sna renda. fi" 
para. o interior é maior rlo que o tra.nspo;·te -~ "' 
de mercadorias do interior para aCa.pitat Fe· gura no orçam~;nto da. receita. no valor de 
dera!. Uma vez tive occnsiiío de fazer · es~a. 3.500:000.3000. . 
;pergunt<1. n. um di:·ector àaquella Estrada de· No J?l'ojee:to r' e Orçn.mento da Rcceíta:·..-ot.'ldO 
Fer!'o e elle repetiu-me que o trall>porte da pel:t Camara, aqnella Yerba foi elevada a 
ca:püal Federal· para o interior era maior! 6.000 :OOOS pe!~. a:pj)rovação de uma emenda 
Entretanto e facto •erifica<lo clur.tnie 38 an'- que tive <1. honm ·de ap!·esent.·w, no emtanto 
nos; está consi,;nado em todos os rela.tori<>s • o Senado entendeu que devia manter o esti- · · 
que o movimento de mercadorias r. o interior I ma. ti to de :3.500: 000$! Sim. o Senado repu~ 
para a. Capital e ma.ior que o movimento da 'h!i.c:mo· dP._rrem qüe. a renda_ bru!a das _refe_- -
Capital para. o·.iuterior. . 1rtdas estl'udas, deva ser em 1S0r super1or <1. 

0-.', ,;~ p .. - · -R , _E_ . . d .d de 18~•5, q1.1e a receita. decresç-a. é!:e 2;000· 
; .... ...vLA Ai\IO~-:- s;a e a 1er a e. 'c-ontos r · 

O SR. Cm>ERTJNO DE SJQUEIIL-1......:0 que se·da .Felizmente para nós e p~ra 0 po.iz, 0~ alga-
- em relação á Estrada de Ferro Central, repe- l'ismos nãn são exactos. · 

_te-;e da mesma fórma em l'l'laçào ao con-
'j'iúJ.cto de nossas estl'adas de feno. · .·· _ Ha. S~. presidente:: em tudo lsto equivoco 

Pnre~e que contra ella~ se levan-ta uma lamentavel e· que poderia·te!" de~:~pparecido 
verr.ladt>ira cQnspiraçlio; 05-_ erros e os. equi-· com lJm r•ouco· <le estudo e tr.abalho. 
-vocos teem sido auxiliares dessa. campanha O SR. CoELHO CL'\"'l'R.A-Mas e o que não se 
de.difamao;:ão e odios. e es- proprios dados quer • 

. officiaes hão·8e prestado e servido e sido ex- _ o SP •. ClJPERTL'IO.DE SrQcEre..,,...,. ::-;0 relato~:>_ 
piorados. pelos adversa.rios· das estradas de rio da Estrada de.Ferl."o .Central p<mt 0-ex.er- --~ 
ferroida UDião. ?-"' . .. _ cicio de 189~ e1la. figul"d. pela primelra vez. ,:7; 

E' assim que no- relatorio de 1895. cor:res- agor·a, com um .de(icit de 62:000$ ao ladq de·:, '. 
pondente ao - eXel·ciciO de 1894, figura a UIIla r~uda de 27 000,:0?0$009, ·· - . 

C~mnrn. V.·Vll _.. . - . . 3-~ - .. 
.. 
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Mas, pergunto ã. C:J.mal'll.; um:~. estrada' ! '\"i<l:~. i•s ~:;s cornpailhi:ü: particulares,como se. 
cuj<l. uespeza. seja. e~ta. que 'a.preseuto. no or-

1
. ve_lia. seg<Jinte relação; . - · 

çamento mal conbecido e qnl! natu1·atmente ···--·----·....:..------------
.está Mfectado do mesmo engano que no anno 
pasa:.<.lo. po1·que, q_uando elle foi apresent•v:h> 
ao governo ajnd-:t nio eram conllecid:Js as 

·· rendas em todas as suas esttÇÕ(·S. 

M:JS p8rgunt0~ uma estrnda. d~ b.l impor
t'ancia que att·;·, >e;: da eno:-m.e ~il·' estia. de 
geoeros, t:•!Jd.o de taze~ comJ)ras no ~st:·an

. geiro ao cant~)iO de 9 e ron<lo de p:~ga1• pc•lo 
dobto ou pelo-trl;m!o os ~NH !ra.iíalhos. c<:n· 
segue. IJO:· assim dizer, rqu:W•J·rn· :J.·sul~ l'e· 

'- ceita com a. s':a. despn:t. um(). est•·ada que 
atral·~~~ a. cri~e c.. rnBis tr:lTl'\"el .. que ao en-

- vez de (·Jú~,ar t.e aug-rnent;t;• o.u:;s 1·eml:l.s :l;r
gj:a.,·undo o pulJlle•'· ao eont.r:nio é clla. que 
-vem em auxilio do pl·olctari(!.rlo. socc;>rre!l· 
do·o no rigor da crise. (:1poicrdos .) 

Uma estrc.r1a. em taes c::n1di(·f,e~ e J)Ol'-;:cn
:tura tJma emprezn. que ~e M'ruina. e que~ ar
ruitmni. o Thesouro o qub de;·a sn aban
donada? 

E:X:TP.ADAS, 

CentraL do Brazil ...••. 
)finas e Rio .......... . 
Sajl~~C"-hY.- .......... . 
\fuz~.mbínllo ........ .. 
O~zte ele ~li nas •..•. , • _ 
Leop0t 1imt .•• __ ....... 
S. P.-ulo Railw3oy Com· 

pa.ny ............. .- ... . 
1I~..~gya~n~. ~~ .. -...... ·: , ~·. 
't'aru.na ............... . 

PASSAGE:XS 

45 
JOO 
1'2.0 
11)0 
:::s 
52;5 

.JQO 
2QO 
~~ -'\.:~~;;) 

*- I 
~ I ? \ <P 

:n l ... 
!5 ~ 

r:~.J r~~ :5 
50 150 

. 60. 14-! 
50_ lG() 
44 . l:'i2 
:x; í8,S. 

25 

\ 

150 
10!} :300 • 
4í 12-1 

1m3g:lnemqs, Sr .. -p~esioent": q·,w 50"/, rle 
: ··. - su'• despez.'l. que. :põ·l.em ;;er leY:Jdosâ cont?. r! o 
.• · camblo. e que só om diiTerençtt d"' ~'>J.ml·:·o re

presPuta pn:t·a a cstra.<.!:k o mai::; bdlo saldo a 
des~jar. 

As diiT..>renças, s11o enormes, são pa.I.Pa.-
E. Sr.presidente. d~ante de.ssa espectatíva, veis. · ·· · · 

... quando o~ c.h:a!·isr. o~ parecem que estão .-
-coospi:r:anc1.o contra :1.S nossa5 \'i:>.s-ferre;;.s. na . o a~·r~nd.am~_nto e~ ep~v;>.ç~o d~s tarifas. 
mais inoppOl'tuna; ''as orcas\õf~;; C1Ue ,amo> ~ urn_rmposw c.Jsral'ça<.o ,3-uça~.o S~"•hreo -povo, 
a.1·rend"l·RS. entr~tg:Ll-a.~. · depo1s de ns h;~.>er e n:a1;; um sa.cr~rlclO a. e:ogn· em õl'OCD d:a-
r1esacreditaclo, a cubl~:a e a o.-v;;,reza t~o / Mnhum beneficlO. · 

.judeu. Ante5 de :penss.r ~m arr~nda.1• noss3S estra-
Os benefic!cs p1-e3tndos pel:t E:::tr:v!a do F'~r- ,~a<; pr·:'~memos _ mel11orat-a.s, regul;wisal-as e 

ro Cenl>t'a! nito $€!'t>>Um~'m uestesl w.o~~):OüG$ sobt'em· .o Ml'C(htal-r!..s. 
de saldrl: a r,s·.es lwrieticios é n!'t:(~'sa'!io n.c. Si o gy\ferno estil. disposto a. resolver. o 
Ct'€scentO.t· o mn.te1·1~l ü·ansport:tdo por conf;~, grundc- :p1·tJblema da nos"a vk.çii.o, a. intervir 
da Uniilo, o tra·nspm·te de forÇ<lS ·mili!:..mes nello. que tenba aco!'>Jgero de cortnr pelo r:tiz 
e policiaes. dos fnn~.cionn.rios pnbli~os e os o mnl intlic.~.do }lelas competéncia.~ e por' todas 
roilhc.l'€S ~inilo milhueg de immi;;1·Mte~ que HS <?.Uttdt~MeS .f O f3.iz: Si O governo qUer tet'_. 
hilo :_t.!li t:·:m'i';t"-·lo; e preciSO njuutar . OS I'Stradas ::jUB (leetn'renra~.onç.aOS COlJSCl1lOS de 
tt•ansí•Ol'tfs ~r3.wito~. ou cóm rlesco::tos e Christhmo Ottoni, do Club de Engenllaria. do 
~uas t(l.rifas do mn,terial destinádo ;\.s obr~s Vüto em sepa.mdo; aproveite).s li(}oes da pra
.publicas, :>ci s&ue.•.mento de tres importantes tica e t.la. experienc:D,,siga emtlni osconse·. 
:Estado~; ,1e algumas centenas ne cidatles e 1b.os dos meEtres. 
talvez milh~res de distl;iotos de p<!.Z. o . Sn.. PRESIDENTE - Ad.virto ao llObre' 

• O 'SR. VAz DE MELLo-Tudo que Y. Ex.. deputado que a. hora está. terminada;. 
está- dizendo é mnU: wrdaG.e, está na con- o sn.; CuPERTlNO DE SIQ.UElRA -Sr. pl'e-

··sciencia de todos.· sidente. eu tinha ainda a'lgumo.s conside-
:0 SR. c·uPERTl.<'m DE S!QUElRA-Ar.dicíonae rações a. fazer, mas ·abde.cendoa obseJ:vação 

ta.mbem, senho1·~s, a tudo i~~o o r1e~envolvi· de V. Ex. aguardàreiopportunida.de .para 
mento da riqueztt publi.cil. e in<livitlual pro- ccmcluit•as:. . · _ . 
duziua ~ela. E~t':·aé.a de Ferro Central. · Continuarei a. pro:pris\to do art. 2• na 

E' - J)recíso , accr..scentar aos ·lJeneílcios sess5o· de :imanhã nas minhas considerações~ 
oriundos. d<L Estrada d.e Fel'I'O Ceotral con- ~lfíuilo uen··;· mu1tobem.) . . . 
~ta.ntes d.e suas tarifas, inferlores. sem du~ ·Fica. a discussão adiadaj)ela·-ho1-a.. 
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-<Do :pa.~·eeern .. 62. de 1896, OlJinlt!ld~ que o.o l'Claç.ão as epocas pai-a as inscripQões!:: exa:~ 
: .Poder Executivo incümbe ·~jui7.a.r do direito mes como· em. relação :J.OS exa.me5 e á ·:!l.·e
·:, que a::;siste ao bach~:rel H~nrique I.\Jar•tins. quencia. co1n pa1'Cl!el'Coutral'ioda Cornmissão 
.sub-secretario da Fnculnadc de Di.r<=ito do de lnstl·ucção e &l.ude Pt:blica; 
.Recife, que _pede. o paga.mento. ria. gratitl.ct~.- P discu~sã.o do pl'Ojecto n·. 13. de l89õ, 

· ()ão que·tlei.xou:de Je~tber, e solicita!· o ne· berta.ndo do pagamento de impostos ou 
-cessarii:> credito, si fôr caso disso (discussiio qu~.eS{JUel' emolumfntos, as :patentes dos offi-

.• u.nica) ; . · • · ~ · · · · ci<\fs honol~,wlos c. o . exe1·cito e a.rmana., con-· 
·· Do parecer n. 60 c_,de 1896, ·sobre a emenda cedidas em 1·emunera.çâf:l a ser,-yiços mil_it.ares 

offerecida na3• aJ>cus~ão do projecto,n. 60B. e ás concedidas pelo go<:erno do Man~chal 
deste anúo, qne concede aos funccíona;·ips vu· Flm·ií\.no Peixoto aos uefensoo·es da legali-
blicos Jf.sê M:trcos lnglez de Souza e Samuel dade : . 
José Pereim da.'> Neves, <H!tori~ar:ão parn. fun- 3· discussão do p1·0jecto r1. 43 B, de.18g6, 
da-rem na Capital Fe,lerttl um banco <1.enom i- I'e(ia.cç:l.o para a 3" (liscus~ií.o' ·uo p1'0jecto 
nado -Banco Auxiliar dos Servidore~ da 2'\a.· n. 48 A, do cor1•ente u.uno, que uutor·i~à o go
cão- cujos estatutos ser·ão t'egu lados pela >erno a abri1· o credito . especial de 25::320$ 
lei vigente das .sociedades auonyrnas (.3" d.s- 1 para pagamento eos vencimentos do mare; 
~uss1io) ; · . chal J.osé C.e Almeida. Barreto, l'everticlo a 

J)o projcoto n_ 168, d.• 1896, nut(lrisando o ell'ecti-\·idadtl •1o serviço <lo exercito em >ir· 
Girverno a conce1er ·ao Dr. Hilal'io Soares de tude do decreto de 3i de c>utubro de 1895; 
Dou"'êa,Je.nte de cUnico. opllta\rriolo~ic;~ da 3' discussão do prc1ecto n. llO, de 1896, 
Facul,fade de i11edicina do Rio de Janeiro. um conced.endo isenç:io dos direitos de importa
anuo de licença, ,oem vencimentos, para tra- ção e e):pediente para toCos os ma.chinisrn()s, 
ta:r rle sua saude,-onde lhe convier (di~cussão appa.1•elhos. C!lDOS de fe~·ro· e.mais ·rnateria.es. · 

... uni~a) ; . · . clestínados ás ó:b~-as da Compa.nhia.·das Aguas- ' 
Continu(tçiio.i1a :Z.> discus~ão do projecto de S. Luiz r.o Maranhiio. 

n. 100 A, õe 1896, autorisando o Governo 
a assumir a 1;esponsabilidade .exclusiva dos Levanta-se a sessão às lO' horas e 10 miJ.?.U· 

· bilhetes t-ancarios actu:ümeute em cir~uh1.- tos da. noite .• 
ção e dá outms pro'l'idencias ; 

· · Discussão ua.lca do projecto n _ 130, de 18''6, 
a.utorisn.t;do o Go.-erno 11 conceder a Manoel 
A1JguSto Galvão, sec1•eta.río do Tribunal de 

. ConU:,s, um anuo de licenç;~, com ol;dena.do !58• SESó'ÃO EDoi Zi DE :>OVE:.!DRO DE 1896 
pa1·a t1•s.ta1· de sua. S<\Udli\ onde l be conví~l· : 

· .. 3" discussiio do p1·njecto n. 139. de !896: P1·es;àencí<>- do. S1·. Chaya.s Lobato ( 1'' -vicc-
autor·ísundo o Governo a abrir ao .Ministe2·io presirleJlte) 
·da !l·brinb:J. o credito extl'aordlnm•io de 
12Q:OOOS parn. reõtituí? o lmpo3r.o de 2 •; .. rl(<S· Ao meio.db. c -15 minutos, procede-se ú 
contado dos ve:>cimcntos de officiu.cs dn. 11.1·- c11~m:~da a qual rt>spondem os Srs. Chaga.s 
ma.da_ class(:s annex:::.s e ouü·os q_ue pew~ete· LolJato. Lins de V:mconMllo~. Coelho Lisboa., 
ra.m vztnt:<gens ,re ·campanha no periodo de 6 Tavares de Lyro. G11.brid Sa.lg-tLdo, Matta. 
de $etembro de 1893 a. 31 de outubro de Racellar, Briciu Filho. Viveil'Os. Christino 
1895 ;. · · · Cruz. Fr€derico Borges, Thomaz Cavalcanti, 
.. · 2" •liscu-;;são do pl'ojccto n . 180. de lil9!', Ildefooso Lim:~. João Lopes. Hel;<'.t"ÍO ~Ionte, 
.autorisa.nõoo Porle1· Executivo a .reformar .Jose Bevilaqua,'Cunha Lim;~.. Trindade, To
no posto de a! lere~. corn o ~oldo po:· inteh'O lentino de Carvalho. Luiz d€! Andi'llde, . Ba.1'
o tenente honorario do exerdto e !'a1•geuto bosa Lima, .Rocha. Cavalcanti. Meneze~Prado, 
ajuda.nte a ;?gl·eg-ado. do. batalhil.o academico. Gémin.iano Brazil, · Gouv~ia Lima, Santos Pe
Arcilio de Freitas; .· · . reit•a., Milton, .Manoel Caetauo, ROddgu~ 
~discussão do p)•oJccto n. 288 A, d.e 1S95, Uma, .Paranb.os :\I(Jnteneg-ro, Antonio. de 

~~ :·deter-minando,quc- fiqucJii ~àdidos· ao !nagis_ .. _ Siq_neira, ~ :aell~aria· _de_ Sou_Z?l-1 _E_u:ze'QjQ_:.J~~.-} 
, .. .... terio do C{)legio .Militar. com os ••enc:imentos Quc,iroz. Silva. Castro, Nilo Peç:l.nb;:;~--A~s-
.- -. :· .que. percebiam. os profess:~~·es catbec'.ro.ticos tinllo Vidal, Ernesto Brazilio, Julio santos, 

· · nomr>ados ·ou eh:..-o.dos a essa cathegoria. .pOl' t:rbano 'Marcondes; Almeida Gomes~ Cain:p_o~ 
. : :.· :de~reto G.e. 30 de setem1Jl'O õe 1894, com v-oto \ina. Lima Duarte, João Luiz, Carvalho 1>Iou
;: ·- ·.em sepal'<~do .; . · · · . r-lo, Vaz -de Mello, Monteiro de BarJ•os, João 
;:. : _3• discussão do projecto n. 12 A, de 1~96, Penido. Gonçalves Ramos, Luiz_Det~L Fortes: 

;-";· : .. coneeden•to aos alumnos do curso stiperio~ Junqueira., Fra.n.cisco Veiga:, Leonel; .Lamou~ .. . 
i ; :· >:das fa,cu Iil..adcs de ~-h·eito, ·mat1·iculad.os antes \ nier · Godofredo; Valladares,· Cupertin(). :de 
~·-., da lei íle$14, de 30 de outubro de 1895, o goso ~Siqueira;-' Rodolpho Abreu, Arthm· c Torres,=:· 
·;;::::· . . c_ das regalü\S ro legislação anterior, tanto·em Par:lizo Ca;va.lcanti', Cal'lOs das Cha.,<>as, COsta. 
;~ ·--~;~:_~ .. --- . ·• .. . . . -· · . .. . . . ' ' ' . . ' .. __ : . . ·-: ' ' ' ' - ·- .. : . ·.' ··.;··. - ~·.:. 
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SESSÃO \E~ 27 DE .NOVEll:rBRO DE. 1896 ' .. 445 

1\fuciiado, ~casemiro da.-Rocha, Almêida No-· . . o §r. P:..:.e~ident:e~Úm t~o. pn.Úi:Vl'ac· ·_. 
gueira, [)omingues de Castro, Costa Junior, o Sr; Cupertino·de Sic;ueira. · · 
Gust9xo _ Godoy, Oliveira Braga.. .Adol!,lho 
Gordo, Bueno de Andril.da.;. Mo1·eira da SilVa, Ô. Sr. Cupe~':tin.o dé"'Siq;._eh·a 
Padua Salles, _Edmundo da: Fonsec:i • .Paulino - Sr; presidente, por pouco tempo ·oécupa.rei 
C<~.rlos; Francisco Glicerio~ Furtado, Ov!dio. a.··attenc;õ.o da Carnal-a. p •ra. completar minhas-· 
Abra.ntes, Luiz Adolpho. Carac~iolo; Paula ob:ervações sobre o modo de resgatar o papel 

_Ramos,- Francisco Tolentino, Emilio Blum.· moeda_ e a nossa divida. externa, propo_sto -
· _. Fonseca Gu i ma.rii~s. Mar ç-.J.l ·Escoba.;o, Angelo pela._comOl.issão,de accordo com o governo . . 

Pinheiro,- Pereir<i. da Costa, Vespasla.uo de Xiio fô ra a fadiga e o adeantado da. . hora ··:-
.Albuquerque e Cassiano do NascirnentCl. da sessão nocturn&., em, que tive occa.;ião de 

,A.bre:sJ a se!;são. :. · abrir o debate. e em a.iguns.minutos ma.i.s 
E'_Iid<! e se li! uebJ.t9 . approYada. a acia dil. eu teria te:-minado à.; . rninllas obser•Jacões, 

sessao antecedente. - liv, ando a.-'l;i<n :1. Camaril. •lo ·enfado de me 
Passa-se ao ·expediente. estai' agora. ou vindo. (Na o apoiados.) 

.Q s1, . 1• SECR""".- -~DIO _ Pr""o_,•e · 'r ·t , Ant~s de prosegui.r nas minhas observações 
" .... ...... """~ " et ura_ no_ ponto em que aS\ dei:s:.ei., permitta-me a 

: ·do. seguinte · Ca.mara que -eu , :recapitulando o ' que t ive 
occasiii.o he>ntem d~ expender, fa~-a. uma ré
senna ~piàa <ios argumentos que militam a EXPEDIENTE 
meu favor. · ·. . .· 

Qffi_cios: .. . _Eu resU:.mir~i ern qua.t~o capitulo~ ;1 argu-: 
Do Ministe~lo da.Justiç.J. e NegocÍos iute- gnm·entaçao quê hontêm proeure1 desen- · 

riore~ de boje: tru.nsmittfr;do a esto. Cama>•a volver. · • · · . · 
a Men~a.gem d:> Sr. Vice-Presidente da. Re- Primeiro,contesto que o Esta..J.o nfio •leva 
publica, relativa á. .resolução· do· CongressG ser inrlustrial,qua.ndo se t l'ate de constr ucção . 
Nacional , pr oroga.ndo ·a act ua.lsessão leg.i;;la- de estradas de ferro; e contesto· oppondo :.i 

.: . ti:v-s.~ a.tê ao dia .lO .de de:~:embro pro-:ximo fll· opinilí.o daquel!es, que affir mam este prin
turo. _deYol>endo pot• està. occasião. dous dos cipio, a: _opinião da.:. autoridades mais compe" · 

_ respc:x::tiY08 autog'l'apllos-Inteirada: · tentes 'do nosso paiz, com . a evidencia .. dos 
Do ~liuiste:io·dos Negocias , 11a, Marinha d~ fa.ctos e a ex:periencia c pl~cl.tica de 18 Estados · 

24 do corrente enYiando ·o l'equerimento em earopeus,que prat icam o syrtema. de construir-.--
e administrar estradas. 

que Manoel FH.rueiras de Araujo, -pra.tico OppQnho ainda a opinião dos mestres que 
mér·da. barr·a do Natal. Esta.rlo do Rio Granrle teem estudado a especialidade e obser>ado o 
do NGrte, pedindo uma consignação meus.'\! exito da a<!ministt•cçi\o pelo Est ado; e :final
de 20$ pelos cofres publicos,-:o. exemplo CG -mente contestei os fllnda.mentos-doprincipio. 
que se pratica com os praticos·môres do par:>. o nosso paiz em especial. cGm a. obser
Cetwô., Sergipe, e secQões de Macao e 1\orossoró vação de que, si o Estar! v não · intervier; _ a 
etc.-A' Commlssão de Orça.meuto. indu~tri:i desa.pparecer-.i. • · 

Do Preshiente <l<\ Ca.marJ. Municipal de Ma- · Aproveito a. op!JQrtunidn.de, fazendo este 
.riannn. ne 2:3 do cor1·ente. pedindo a. · decre- resumo; para apre~entar um argumento uovo- . 
tação da ve-rb:~. destinada il. construcçã.o- do Ha-74 u.nnos que .o Brazil se dirige. ba . 
ramal ferreo (10 Ouro P reto-A' Commissão 74 !\llDOS que eobramos impostos, que t ribu-
de O~::iento.·. _ tamos·o povo, e no fim deste tem.,o, depois 

Os srs. Arthur Rios e cesario Motta cGm- de termos recebido dG contribuinte milbões 
·muni.carám qúe deixam ·de comparecer ãs d~ contGs de, reis·de termos ele-v~do 'à um . 
sessões por ter i'<1llecido pe:isôa de . sua . f:.1.mi- ·.milhão . o nosso coinprorilisso externo . e .a . 

. -Iia-lnteira.ua. - maior 6onima aitúla as responsabilidades in..:.. 
ternas. depois - de havermos consumido tão: 

· 0 Sr. Preside1i'te _; Não havendo fabulosos capitaes, só nos resta no ·momento: 
. . , . . . . . . . . . . _ do apuro úm u,nico a.l vitre, uma uni.ca. sal· 

. nume!o par~ se proce,ler as v:ota.coes das vaçã.o :-o a.:rreridamento de· nossas estradas. 
':lla~r~~ 1Ud1ca4as n~ordcm ~o dta_, passa-se que no emtanto representam apenas um -sa·: 
a mn.te~1a em diSCussa.o . __ _ _ _ . _- .- · crificío de rss~ooo·:000$000. -- ·_ -. ·· · ••· 

' . ·_.E'. ai:munciadã . à. ' eontio.uaçãó da. 2' "dis . .· -·Só .na~ .estradas ·ae ferro; as q-ú:ies de-vemos: 
. cussãéi. dó projecto. n.)OO' A, de 18~6. >auto" O deseuvolvime_nto . de riossas . indústrias; ·a> 

· :riSri:ndo o góvernoa;:a$sumir . a responsa.b-ni~ expansão :-d~ . riq\le.za. :pll]lliéa . e ·. particular~ 
_-:, dade··exctusiva. dõs-billieteS.banca.rios, actual-: ·encontramos o -remedio para os nos..<:Os ·mates,: 
:mente •em-circÚ1aÇãõ ~e; :Q.ã. . oJ}t'râs ,protiden-· o nioio:•e.m_cai c." e se~o:: d.e . res9l ver-~a crise~ 
._ cias;':. . ; · ;' .:·· , •. ' · · -· _ · . · · . · que nos ~solieE!ia.; : · · · · · · ., 

' . . ->:: .. --~-. ., . 
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AN~AES DA CA:'IL~R.-1. 

Si.outros coilsideraçõ~sdc ordem economlC3 
'c·~e ,soeia.l' · "ri:1 o.·. nos , U.conSelhasse;n -a. · cbn~tx•ui r, 

:·:vtmiiüstra1.' o con~erv.a.r nossas estra.da.s rle 
. ,ferro. bast:u···qcs;iria a considera C:ii.o de q_ue, 
. ~ -desCazermo-ilds :deHas e desarmar a. ilo~sa 

pa.ttia.; J)n.r.i: ey~ntua.lid3-de ma. i~ ' gl':lVe. o 
.que e posst v~J:. e ~onfes~(l.rrU~· llOS incapazes 
.de suppO!'tat' unia segw1da cnse. . . 

o s~. C.-I.SSlA='O DO NA>CDÍE:'\'l'D-A qucs"Jí.o 
· .Principa.l pa.ra mim é saber.Qnal o meio que 
··v. E~~- apresen ta, a. nã.o se-r ess:>, p:1ra enrti -

· .. ·ri?itar· IJ..'> nossas fiha.nças: deixemo_, de lado 
as questües uoutrinu.rh1s. 

O Sa. ·curERTrxo DO: SlQUE!R.:\.-- ;Direi :~o 
nobre deputado qu~ a·pro.iecto e"rl. di.-cussi'i.') 
-é complexo ; pr~~ura, ra~olver n. c• i::;e fi?an
. eeh'a.· do p:ür.. ~e .. ·en.volt:!. cum 'J.!nil. ser1e da 

· theses e prínc~pío:>. para. cujo uesenvo!•ri
mento· seria. nece=tio um t••mpo e:xtrao-:-

.. ·. <lina.rio (apt;iado$) que a.1.trgen~i_a. do ~so níi.o 
.comoorta. · · 

.CÕzobat;)ndo o proj>cto, e:Jcaro!-o por uma 
de suas mul:.ipla.:; faces- o a1-rend:\.meato 

.{ias . -nos~as ·estradas - medi"a. j ustj fi,-ada. e 
_. · ba._'eado em pri:1eipio; douf:rin:~rios. que t~oho 

. 'Ill'O~uro.do refutaxc; n1a.s, $l o n~bre deputado 
-confessa. que o.projecb não s~ jostitlc:a. ciesse 
modo, que o.; seus o.deptossusteot:~.rn-:co. co:no 
ums. uece~siih.de ,1o momt\nto,antP.S (!Ue cotuo 
a. eouquista. de· Ulll:· prín~ ipiJ. deíx~.reí de 
-eonsidct•al-o sob semelh:l.!lte :~ s;>(?cto para 

· demonstrar que sob o pcuto de vi<'ta. flri;i.a
-ceiro ollc não resol ·:e ·o prol>!ema. a.día-o 
.;J.petla.s; ê um remedio p:.~.r;;. o p:-es~n1.e. pouco 
-duro.1uuro, ephemero; é po.11l. o !utU!'O a 
:a.ggru. vaçãü e o q uki~ a rui na.. 

Nào conslde.ro. Sr. 1leputado, a situação 
.actut~l de .miu\ta l?<ttría, 11. mais gn.<~ a que 
po.ssa e::-.:istlr, a m~is J•l .. !ca.ri;J. que po~Sli.UIO'S 
i.maginal'. nii.o. :! 

· Agur~.rd:~.rit• o pa.t.rlmonlo n:r.cio:::3.1, o cJ.pi· 
tal u.ccnrnull!ldo por uossas antepa.>t$:l.<~Os p3.ra 

. a. ·uom. extri!C!I3., não . para. a!!l•iar o,• meus 
eoaei<la.ctã.o,, u,as para S3.lvar o. . no:!-Sa. pro
prh P.c~.tria. . (.~piados,' -muito bem.) . . 

. NeSta b ora. ninguem si oppol'ia ao ~acrificio. 
ningoem se sentiria. l.Jumíll.Jndo eo ser ,Jespo-
jado de sua .mais que1·i·ta joia.. (Az;oiQllos .) 
· .A "caniar& ba. .. de permittír que diga que 
-enr.ro nesta q ue~tiio sc~m iti tere~se 'Pes"o:>l. 

Tenbo-ouvído diz,•:rque é preciso arren·iar 
as estroda~<,potque ellM $ÜO UillbOS eleito:·a.!jS, 
:{ }.p51rtes. diversos; cantestaçõ'!s.) 

Vo~ES - V; Ex. está. a.cima. de q_ual.quer 
·. su'SPeita.. · · .· · · · · · 
. · · O SR.. Cm>En.n:-.c:i nm SrQUEI'R.A - Quê me
- .lho!' próva di! desinteress~ pessoal ou poli ti co 
. ·poderei d<l.l', do que acoase!h:indo 'ao governo 
· .Qo rrreu> p;~.tz as m~didas as m;üs ràcltca.es em 

re!ação • a'? ·'pe;so!l.l de' ·n03SUS vias,fel're3.3, 

aro~JseHw.ndo o a. declar.al~o;; em 'eommis$ã.O · 
co;lll:i meio 'de con·igir O$ seu:; malEl$ e ue
feitos ! 

O Sn. 1\!LO PEÇ:l.NilA -Si v . Ex. M celta. 
est'L ru?dii.la, p~:·que n:lo acceita. o arrenda-
mento l . . , . . · 

o Sa. Ct:P~P.Tr"o Dl! SIQC!i:IRA - E' e;;se 
sant.o ~goismo lle qu~rei' o que b~ do bom 
. pa.t'll. mtalla Pa, ;·ia; em vez do est:'an~eiro ! · 
8' po~qne r~\"Olt..'l.-me a ooasciencia o erro 
que se '"ae co:nrolltter. a cl'gneira C'OJD. que se 
preten·le p;:ivar o E~tado do mais pr•ecio:;o. 
pà~l'1.mon~o , cori;;tl•uído com o s .•t l•iticio do 
contJ·íon:at~. n.ptn a rla-1· os maiores re;ul· 
t?.dos, l!ni-!'e.za ~do .a aviJa. explornç:lo e 
esprcul :l{'~LO esi.'ransgeh·a. · · . 

Most~':J.l'ti, S;•. presidente, que e im-proncna 
l\ mciiic1:l. CO!D.<.l' meio de reSOlver ?.. crise 11-
nancei.ra. qne os · m:>.!e:; result:mte~ de UW. 
in f.:! h me•lida. não· se-rio recomp~us&dol! pela 
momenõ:l.neo. <~lt.1. do caml>lo . · . 

Qu:1.l o J.Í<Oblem:~. . que resolve o a.rrenda:
mento,_ que fo:.·.;;·• Yiva crcin. ellc pc>ra o.niXiso · 
p~.iz, que . expsn~lio traró. a. no:::~a r iqueza 
pub!ic?. on par~ic:nl:u: '? 

Atira1·il. nus a.t'ctlS do ThesoUl'O al:.~ur.s mi
lhões esterllnc·s que se eocoarii.o co:i:io todos 
os outro~ que por· ;;.hi hilo pàSs:trto. 

Eis. Sr~.<.leput;~tlos,o grande ,Pro~lema., que 
se rc~ol ,.e. · · ·. . 

O SR. C.\SSIAXO oo N.-~.Seme::o-•o-E ist.o não 
e n:td:t .~ Só :l. hiéa rio n.rrenúamsnt .. , jil. t•ro
vou- bem Qm rehçiio ao carnbio. (H:t o1~:,·os 
<tpa,·fe$;) · · · 

O Sn. Ct·Pzn.n:-;o DE S!QG'EIRA-Em tl'oc:i., . 
S~·- pre~iÜeut.\l. desse OUl'.) t ii.O Lle!.ej:l.dl), tllO 
aspir;.~.do pelo. roaiot·ia d~:Sta Cnn:l.m, vnmos 
impvr ao p~vo enormes sacl'il!Cios. 

Pergunto aos nohres i'eput.'l.olos, aolcptos do 
a.nent~a.ment(.), se tem SS. EE:x.s.ava~iaoJo bem 
,~ i:np<wtancia e v:J.lol' •les;e.• sa.ct•\!:icios,o onus 
e os enca1·gos que resultarão ue tão des:iS
tratln. Ot>llraç;'io . · · · 

A' operaçii.o do a~~endamento Sr.presidente 
podta.ser OPI•OS~ uma : operac;ão de empres
trmo .. Ein uma operação de emprestimo, te
riamo~ contra. nu~ o typci ao etnpl'eStitno e os 
juros com que nós pode1ia.mos obt~t-o, duas. 
candit;ões irap~r.ta.ntes.que no ·momentonctual. 
nã.•l podel'iam.d,elxat· de ser-nvs <tesfu. voraveis, 
rnas, que .wd:~Ni:J. podem. ser bem apr.eciad<..s 
podem ser precisamente avaliadas; ao .Pas:o 
que a. ope1•ayã.o . do arrand...'tmetito; ~tal'l• -~e _ 
tornar exequl\·et e acceitnvel pa.rli. quillquer. 
ernpreza-que forço,;amente~ :te:1i · como· .ob- · 
jectivo grande 1·eruunera.ç-J.o do seu· ca.pital...,
t:r;!.Z-nú:S·l.la. s:~.crifleio:s deseonllecid<ls e igno-
1'8-dOs, inales, q.ue oilo podemos determiJla.r 
precisam~.nte, ·u1as cuja. hn}'IOrtancía:.Ee· prc.: 
sente, cttj"- gra.\'idade Ul>:il aterro:ri:ia. 
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o sR. . C.-\.SSL:\NO DO NA~niENT~--- Quae511n~is pesado c o lll3.ÍS rles:J.Strado de quantos '' 
sã:ó !.· poderi:unos conceber. · 

O ·Sa. CunRTr:>ro DE SrQVEmA- ·Direi a. O e·11pr·estimo oneraria. o no;s'l futuro, é 
V. Ex .. em pnucas palavra.~. _ certo, mas >lO menos não- nos traria. o' desa-

. . . . Q:ial :>e~iu:a conseq_nMcia. da rêii.lisaçio de lento e a. de,t!spera.nça. nesse í'u;;ur o; seria. 
um emprestirno nas ditficei~ cir:cu:nsr.a:nch\S um r;ranJe·e pesado cornpromi.;>o, porém· nilo 
-em que n0s acM.mos 1 [Pausa.) · poria em perigo a iute;;r·icia.de de. no3SO solo. 

~o\.ugmenhr ainda m:~.ts os·nos~o-: compro- n~.o.\~-vn::.l,(l. pu.m as IDãos· do estx-a.ngei.ro a. . 
mlSSO<~ no extertor e sobre tutlo ttggt•avar os der.: ... "' na.cona.L 
nossos futuros o:·ç<:tmentos. ~ O SR. CAS5IA:-.:o DJ NascmE;;."To-Em caso de 

Que cons~quenc~~s . re~ul~'ll'~ ~o arrenda- ;;ue~r:it o go"Verno oecupa. a estrada. 
ment~ da: n ~s,a _P~tn~:Jal.. v.a. ter! e:'·· . tro_n_co 1 O Stt. Ct::PERTIXO m: SIQUEIRA-E' eognno-

. ~e toja vm.ç.a.u ~h.lt ,tL'a. e_ecouo":l,~:a '~O p-.1.1~.

1 
de V. Ex. pen~ar qu:! ·a. simples UL'CUpaçiio 

a ~~a com~:tu.na e~traog~1ra, CUJ3. e~t;ten•na l:esol "~- a di !iiculd~td~. · . _ 
mlnuna. s~ra. a. __ equ1par-.i~~- tias .- cmf;;.s ~!l;S Imagine v: Ex. que as estrnnas rle ferro 
e~trad~s ~~~, Í<!rro ~ d: ~OJ~o a -~e.u_o: t:mJ.a. . do R•o Gr-J.nde do Sul e5tào · a.rruinarl.as e que 
d s est;a~. tie _.er.o t.e comp~n tHa.:s p:1.rt1· a:; empreziJ$ cúlloca:n lã ruo.cciona.rios argen-
cula.rEs · · _ . . tmos e u:·u:ruavos. 
· Cla.usul:;. tuo s1mples, e qne a mmtoc; pôl.~·e- ~ · 

. ·cerá até naturaL não representa pesado onus 'O S1-:.. c;~~rA:>:O lY.l NA!iCbtF.NTo-0 contra
e imposição ioiqua~ lanç-11da. a. deterrn ina:ins cto pre\· ii to~il•s os c:lSOS. Tudo i.;to são pa.- . 
·zonas, para cor1·igir· erros e abus••s por to:los h v~·;:.$. · · 
commettidos; por to-1os pratica.dM1 _ (.4poia - O SR.· CuPERT::o;o DE S IQt'EIP.<\-E v: Ex. 
dos.) .· · . con!o usn ve1•da.deiro 1nagico impünhn. a vari-
. . 0 SR. CASSIA"O D~ NASCll\:ffiNTO- I$SO ~[O nlla •' e C:OOdiiO e de ·um !lia p;;.m O OUlr(,) 

condições de contracto, o que e~t:í. e1n dis· tru.nsrorm:> todo- e,se p·-ssoa.I. que t:t lvez vá. 
cussão é a M.Uoi·i~a.çüo. -- · · pe';p.t• ena ;J.:·mns contra uôs, ~m dedicados 

O Sa. PAUL,\ R.\.>IOS-~ão lu>..vet•:i. empreza amigos. ca.pazc:s de -sacriflcios. c:tpn.zes de la
que acceite e~~~ conLL'acto, ~eJU e~:la c~au· butar dia y .noito efn ])!'.Jl dessa Ptitrla. que 
sula. . por mngi:~ tlo nobre d .. putado el!es po!=Sl\m 

a. amar mJ.is q:.w os brazileit·o~. deixando tL 
O·SR. 'Ccr>ERTl:XO DE S:QuEmt..-'Jias ·st es;e pc•·de:· do vi~~l os Tn·aucntc:> e os Bentos' 

favor . não' fol' concedido. :i. ~;mp_..-~z:l qne ~.e Gunça.l\·~R ! (..lpvimlr,s. m•.•it<> fmn .) 
orgnnisar. a. Cama.ra. iroi. votat UJUIL lei iou.til, . Sim, Srs. ti<~put:l.dos, s•jamos }lrevidcntes 
porque cenll\lma. ernpreZ<\ acceital'â o CC•ll· na. puz. porque no dia. que o solo p:t.'.rio li)l· · 
tracto, um::~. ve>. que não tique :t.utur·i~:tdll a c;1Jca.do })I:L;) inimigo ji não hll\'eni. tompo si
adopta.r. pelo mertos, a. t:~.xa média·dlls e;trJ.- não par;\ ,;,orror ou venc:!r. 'Muitfl bem .• ) . 
das part.icutares. _ S~;\:uó.> prC\'iucntes. a exemplo t'.o~ n•>S.>OS. 

O Sa . CAsSI,\!\'O do NAscr~tE:-.:To-V. Ex. visinho$. ap:tl'elhantlo·nos pa.ro. o.s lutus de 
depoi;a- me ha. lle dizer em que se bJ.Seou p·~t'll. p:lr. e dll:,tue!l'l'3. . 
-ca.lcula.r ·esse ouus. Lern'n·emo-uos ctM pouco lisongcir~ c· quiçá. 

O Sa. CtJPER1'i;:o;o ns SIQUstP.,\. - - Apre.~so- j)l'ol!;lt'i:L 1\ :\.nO<'~~~ situ:~.çei.o em l'Claçlo aos 
me em responder ao a.parte do nobra:: depu- UO:!.~Os vi~iubo:; do sul, cuja c:I;Jital e porto 
tado. _ de mar. ~Iont'-'VHléo. se ;J.cll<:. li;i:ldo a nossa · 

'·A . maior tarira. das estrndas da 'Un ião com- t'ronteira por . sete vias ferr~as, C1nst1•uidas 
para•lii. com a menor da.:! estra.da.s p.~:·ticula.- em .exc~llentes CíJildições technica~, extra

: ~es. reprcõent:J. J!elo me ao$ -a metade da- -tegica. .e co:umer.;iulr~,ente cl)nsiuer-adas. com 
· quella. . _ - · · · .. <1echYidade minimas, curva ô} mil met r os pD-:' 

Nós temos tlxas que s:to inreriores as dó.l.S deu,1o obter aS malore.s velocidades ; · esma-. 
-eompanllias particulll.t\.'S cincc) ou seis \·er.es. ga.n•lo-no.s no. p:tz com ~Qas tar ifas baratas· e 

. Imagine v .. Ex, que :t renda. da. E;t1·a.Ja· c.a guerm com a presteza e rapidez com que 
de Ferro Ccutr<Ll j tle 3J.OOJ:OJO$.que a. aqui- po•leriio MÍ1'a.r em nosso ~6lo todo o .ma.teria.l 
!>araçiio Õ.a tal.X,lS, a. que In~ teuho reCCl'ldO, tie guerra: CJ.UG lO{ }Jl\~Ci:>O , toda força. que 
~qui vale ·seio duvidá a. dupliL-a.l'a.· ti -.térá U<,SCe$Sital'. ' · · 
V. Ex. uma. idéa do onus, do sacrifkio 'in- · Els. Sr~. de;mtados~ ·como se llã.o preparádo 
justo e iniq_no impostei a ' uma. -plrcella. .J a os·· nossos vbínllo~. o que é a ~m reue de' c;im-· . 

. N•i.çã.ÇI,p"t'iL bem da collecci>ltl.ad_e-: (;lpoiados; . muoicação; que na. pllrase de distincto enge~ 
' apcu·res dioerso.~.) .· . . . . . . · nhelro e na. 'gtierr-4 ·uni g'J.l'i'O de ·sete- pontas : 

. O prt>juiz() índirecto. resulta,nte da-opera.- ac_erndas a. .penetrar constant3 e pL'Ofuoda- . 
--.çã<fe·por se:n "duvida. Ula.Í<!· Ollet'úSO . (Íil9 0 monte ·em Ôos.o;as Carnes e~--em"tempci de ']_):ir.~ ' c 

peiordos émpre3timos; o sacríficio aJlrer é o um polvo gigante collado. ao · nosso: flanci>; . ~·. .. .. . .· - . . . 
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A:::\NAES DA C.'\:'.IAR.o\. . 

nos a.br•1çando · fortemente com seus 1mmera~ adopta esse systema ~ Porque ha. de ·ser o 
sos tentacutos, e com su!l.~ ventosa~ pos>'antes Brazi! o aterno ·imitador dos Estados Unidos, 
o nos sar\er todo sangue a.té a ultim:1. g<itta. imitando tanto o que elles teem de bom conio 
(A.JIOiados; mtbito, bem.) de prejudicial1 Que.necessidade tem o meu. 

Não queiramos· aggravar ainda mais a in- pa,iz. a minha pobre Patrb. de yer-se· constan
ferioridade da. no;:sa ·Jeresa, collocando na teme~ te obrigada a abandonar->e. a não que
direcção de rioos'l.·s estnch.s est1·ategic:.t~. e·;. · rer raciocinar por si, a não querer ver ·a lo

. tl•a.ngeiro~ entregando-as emfim :;. um pes5oal gica, para acompanhai' cegamente a grande 
estrangeiro e talvr:z inimigo ! na.ção amel'ica.na ~ Pal'a. simplesmente em 
· Ima"'tlle-se. Sr. presidente, como diz o troca de tudo i$tO a.comp«.nhru: os Estados 

l10n:rado eugenheiro, que tão.patríoticam~n.te Unidos. 
descre"~""e :~ ~ituação das nos~as fronteiras do São _por~·entul'a os Estados Unidos. a. na~o 
sulque, é :1ece~sario lJão transportar rapida- mais sabia do mundo, fazendo monopolío de 

·mente o material e o pessoal, ma~ queimar, to\1113 as verdades, de todos os princípios? 
destruir as Estações.arranc:.>r O>i:ril\wst . (,4partc;s.) , . . 

O S.a. NrLo PEÇA.1\""IU.-~a.s ab.i· não ha in-
demnisar;ão·. O SR. PRESIDE::-TE - Lembro ao nobre 

0 SR.. GT:?ERTIXO DE SIQlilli!U-Todo e;se Deputado que ha.l07 Srs. De:pntados, numero 
. su!Iicienie ]Jara :t vota~:ão_. 

setviço.qu.e deve ser reali~ad.o com ::<. presteza 
que o C:l.:SO exige, ha de ser feito pelo e5tran- O S1~. GuPERTI:\O DE SIQUEIRA. - Vou 
geiró, por esse amigo do nos~o paiz que todos terminal', Sr·. presidente; devo porem. antes 
os dias demonstra, qual a sua a.mi;ade, qual de fa.zel-o, coufessar que oU.o coosidero tão 
o iate;·e;se por nó.:<, que nada nos pede e nada grave a no~a. sitnaç:ão que nos imponha 
nos explora, . tamanho sacl·ificio; penso que ainda não é 

Istq e:n rel.ação ao Rio Gr:J.n<1e do Sul. chegàd:;. a. hor(l. extrem:i., que dentro rl.os. 
Em relaçiio ãs estl'adas centra~s, 0 pe- nossos O::(la.mentos encont1·arernos o remedío 

rlgo que antollto é ·ainda. maior. A Estrada procurado. 
de Fel'ro Centl'al é a segunda estrada estra.' Em tal emergencia, dca.nte de nossa ·si
tegica do paiz. E5trada de pen.et1·ação, che- tuação, não vejo que :>ejl\. nece.ssario que nos 
gada ao seu objectivo, e a unfca. Yia que vae afastemos à.o processo ~.doptado pelo com
communic3.r os no:;~os portos, é o unico re· mum do~ homerr~ em circu[lstaochts a.na.lo· 

·.curso que no momento de perigo tel'ã o paiz ;,ras-economia.;;. ·· · 
para n10nr Iõr.;<os e Ieva.l' noüci~. d:l. nossa Não reooio acomelha.r como meio· unico de 
situo.çã.o ao,; nossos coneid&,:ã.os. De>emos salvação as grandes economias e nem tií.o 
eritreg"-r istG ao pessoaL estrangeiro. dai::mr pouco temo que se me exprobe haver concor· 
que os nossos patricfos ii·1uem. na _ignora.nci:;~. 1•iâo para a cleploravcl situa~'ão em que nos 
desse ser> iço, entregando o tron(:o principal achamo:~.. 
desta. >ia. de commanica.ç;to 30 estraogeiro? Em 1804, rruando fallei pelt1 primeira vez 

o SR. FP.II.XCISCO GLICIID.Io-O n·onco da ne~ta Camat•a,comlmtendo o co,Ego de Ensinu. 
entra a.~ observa.çi3~s que 1i7.. umn. l~ri a. de 

viação paullst..'l. é e~tr:wgci.ro · Dut·ante are- q uc c.,mbatüt o Codigo por jutgal·o oneroso 
volur;J.o prestou s~>rviços inestironxeis. · uo Thesow·o. visto como augroenta\·a a des-

0 Sr-:.. "-Ir::oEmos E ALBUQ!IERQ!IE-Em com-_ pezn. sem necessidade, creando um empregado . 
para.çii:o com a O\ttra é secun<lari3.. que tinha como servi~o c~efinido escrever em 

O S&. FP.Axcrco .GL!CERIO- Yá.e n. Goyaz uma pagina. de um li\'t'O e deixar outra em· 
o a M:üto Grosso. . branco. 

No mesmo o.nno, por occasião r\a discussão 
O Sa. Lc:rz. DETSI- Antes fos~e naeiona.l. da lei de fixa.çJ.o das forças de terra., combati· 
O Sa. FR.-' ... ;'-crsco GLrCE&ro - E~tâ. cta.ro. a. respectiva :proposta e comb.tti por· julgal-a 

t-hlllor :>eria que todo o ca.pital fos::.e nacion:tl. onerosa ao Tllesouro, supe1•io1' aos nossos re
O Sa.. Lcaz DE'l'~I _A Snis~a está fazendo cursos orça.mentarios; a. verd!Lde e a boa rn-

a nacionalisação das estradas de ferro. zã.o sõ conseguiram victorla nesta C<tllll!.ra 
após a cons;1gração da outra Casa do Con

.. O Sr.. Fl?..&'{CISCO .GLICERIO- No~ Estados gressJ. . · . · 
Unidos não se faz assim. · . Sr:·presidente, posso affi.rmal-o sem receio 

O Sn.. P n.n11. RA:iros- E' ponto ·de pro- de conte~ta.ção, jamais as medidas tendentes 
__ gr:l.mJJJ.a. politico. ' a. augmeutos· de despezas tiveram aqui o·meu .· 

o Sr. F?..A.:';CICO G-L!CER!O- Nii.o e .. Tenho voto e meu a.poio, e as vezes que·· tenho vindo 
o :programinaemmão. a tribuna, tenho-as combatido, mesmo emre-

lacão à.s propriQ.s estradas, em .relação a esse 
O SR. Ci.iPERTIXo DE SlQUEta!.. - Mas além alil.rgameuto de direitos de seus empre,oad.os. 

· dos Estados Uni\i.Qs qual é o óutrc paiz que em relação ao augmento de vencimentos. to. 
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.:, · ~ :de:: um:J;Ü~en~ corri parecer.- · favol~a\el .. d~ ~aranhlis. M~nte~e~ro-,- Beli~riô ;~ de : s0~~;~li1 
·:cómmissã.o, com informações fa.voraveis do Ertc_o Coelho{~"'onseca. ·Portella;·· Eti7.cbio · d~~~~2 
.governo G sem vencimentos. ·· · .Q~eu~.~, ·_ Julio .. Sa~to~; __ qurvalho -~Iourão ··::·1~: 

. . : :Tenho dito. · · · · · c F9rtes ,Junq_ueira~ · VaUadare~;. Matta. Má1:,. ) 
·: ··· ~~a~~·· ··P~ra1z0. C~ valcatlti~· CarlOS~~ C!iagas.:.~ ~~~: 

·. ·· O. Sr. Francisco GlicedÓ.(i?ela e, Costa Machado .(30). · · ... :''-'<", 
ord~m)-Pedi a pala.Vl'a para. declarar á Ca, . . ' ' . . : . . . . ., .. : , 

·. ·· !Dara que trata-se de uma licença •- para um- O . Sr. Presidente- O prójecto ·; .. ~ 
·. mimigo ·da Republica, -para uin revoltoso. n · 168, de. 1896, aca.ba de ser x·ejeitad9 'po_r -... ~ 

-- p_araum monarchista.. (rwnulto: Trocam-se 83votos contt•a 30. - .. :·-, 
. eéh<Jmentes ap_1.wtes. O S1·. preside» I~ ta(1:ye os ' . . . . : .. --. ~ 
, tyf!lpa1ws.) · - · ' ·_O .Sr. He~veeio ~Ionte (peta :~:: 

ordei1~)-:-Sr:; pre~tdente; pedi ,a ·palavra· a:·-·_. 
. ·osr. _Buenode..-'"Ã.ndrada(i)e~ v. Ex . paraqueV.Ex. façaoom_queconste '·_-·. 
O d ) s· · 'd . t li ~- ' - ~-~ _ann~ _qlle, votando. COD.tra. O projecto ·:._;.. 
r em ·'7'. r. pres1 en e,-co oca ...... a. questão o..: lG8_, na.o fiz_TV\r ter .. sido.o S•·- .Ht'lart·o·· de···J 

·. como foi,requeiro:a V. Ex •. votação nominal: Go "" • - -. . u-~eta' ;rev')ltoso,-neni pol'qú.e e!le seja· hoj e . . , 
. -'- _. Colisultad,a, a. camari: approva o -requeri- mona.rch1sta; mas porque S. ~-- :tcha.-sé:'--; 

mento para. vota(;ão. nominal: . . . . · actua~ente na Ca.j)ital da &.1-nça exercendo , 
... Pr?Cé<;endo-se .á vot.ài;ã.Onómirial, respon- a ~ua profissão, tendo a.bél,hdonado a sua·ca:.:';· 

·. - dem não, isto éi rejeitam o :projecto n . . .168, deu·a. .. -. . · -
· de 1896, os-Srs Ma.tta. Bacellar! ~ug~stoMon- . -. - .· ~ _·. · - _ -. ~ _ " . _ ~ ... · ·~ ~-~ 
·. tenegro, Carlos de Novaes; Brtcto Filho; Hol- · O Sr · _Beb.sar.&,o a e ~oulôla ' ·: ' 

··· .Ianda de Lima;· Luiz ·nomin-rues, · Christino'. (pcw~ W;t(t ~it:Jl&icar:ão ~ pessoal).- Penso que-/~ 
· ·: ·cru:i, ·Anisio dé Abreu, Pires Ferreira;· Tho~ _a. vJCtorw. alC!Inça.da. (~1mu-ro; tr.cam :()s ; ·.: 
. " :)naz C~va.lcia.nti, Ild~fonso_ tirn,~, João Lopes. t~mpanos) pelo ·honraa~ _leacler aflhma de .:'! 

: .. Helvecw _Monte,-}ose Bev!laqua, Tava.re_s ·. de· tal. . . mo~ o ;? : seu . . pre_s~JgJ.'!, e a collesão : ·; 
:. _Lyra;.Trtnilade, CoelhoLlsbôa., ·coelho.· Cin- partidar1a oos seus· aiD.lgo;;, que a. s .. Ex·. e '-'·~ 

:'- . na., .. Luiz de Andrade, .. Barbosa. .Lima, .Medeie ag~ hon~ado§ depu ta.dos ·q u~ nes~a _ Cll,mp_anba. :::3 
.ros e Albuquerque, Carlos Jorge, Rocha Cá- ·t<W ~_edtcad.u!lente o seguiram, deve .vpltiir a. ._.,, 
· va.lc:Lnti, Menezes Prado . Gouveia- Lima· pre_c:tsa. s_eremda.de de espírito, para me . dis- . ·-.·: 
José JgÍui.cio .. Flavio de ~1\:raujo • . :r.ôrquato pensar~m do11s ou tres .minutos M bene•ciia:~:/: 

. More}ra., Antonio de Siqueira-, . Serzedello att~nçao ~ d : alguma. toleran_:ia. _ _ · . . ·' 
· C~rrea.. ·Fr~nxa: Cal:va.lho,_. O~car . Godoy.; Al- . NJ> te.r.~ e~<! e~ que~ a g~est~o .fol collOC3.da ... ~ ... ~ 

ctndo Guanamra, Ttmotbeo <la Costa, ·L iils o_res~~tado da· votaçao e:tp~nne o. ardot· pa.r~ ,,- .; 
ue-Va.Sconcellos, Silva Castro. Nilo Pecanha.; tJdarlO, c a. extremada dedu::a<ftio com. que '.: 

- :Ago;;tinho Vida.l, Ernesto Br:1.zilio, Urbano n~ta. casa ~e d.cfende, e se sustenta a. institui-:· .. _ 
. · Ma.reoudes, Almeida. Gomes, Ca.mnolina. João · ç-ao Rcp~blin_a · . = . . . . · · .- : 

Luiz, Vai de -Mello, Monteiro ·de· &riOl; Respelta~oo, :porem, o acto àa Ca.mnro, não. :: 
· .: Jóão Penido, _.GonçalveS ·Ramos~ Luiz DetSI: 0 venho diS<"uttr; nem a votaçãO:n omióal, . :.C. 

J.eonel Filho, Cuper.tino ~e · Sique!rn, . R_.odo~- que se, req.~cre~, nem -o as~ecto ~eneiaV ... · 
... pho Abreu,. Arthur Torres, Ca.semiro .da ·Ro- mente; Pi!.l tt,ta.l to sob o qual ella. f01 ·posta e -~ 
. . ch\1-•. iitmeida Noroeira~Domiorrues de castro -resolvtda. · · _ ·' · · :· · ---.-.. 
. . -- ; cõsta. J~ior, Gu$tavo God.oy, o"'liyéil'a. . Bt•:l ~;a.: . Quero apenas dar as raz~s; por qu~ pedi~<· 

:A doi pho . GQrdo, Bueno de· Andrada,· Moi•etra par~ .ser dado o . Pare~er s_obr~ ? requet:u~ento:,: .= 

. . da Si~va., Pa.dua. Salles, :Edmu~do _da Fons~a.. do h:enca. do_ professor ~1Iar10 rle ~ouv_eta_; ::: ~; 
Pa.ultno .carlos. _ Franctsco _ Ghcer1o.·Furta.do. ·. . E~.ta-v:a _ nes!'a · _ cadetra., . que Y. ·.Ex;--::,- : 
O:Vidio 'Abrantes;' -Xavier .- do Valle, -Luiz ~cupa,_ prestdmdo · o_s nossos . . tral)albos ·.o:.;): 

. Adolpho, Caraccioío, Lamenba pns. Almeida; ,~lustre Sr. Arthur. Rios; a_ q~ell?- ·um' ru!fe~·\: 
·Torres, .: Paula. ;Ra.mcs, Francisco . Tolentino_. ,ol~e, · acaba _de fertr no mms .. mt1mo-_do. ço.., ; : 
EmHio:- ·muiii;, Fonseca. ·Guimarães · Ma.rÇàl: raQao~ . qua:n~o e~ pedi a V: Ex;qüe; có_rri · a/~··i' 

.. : Escoba.r, .Angelo Pinheii:·o~ Rivadavi~- Corl'êa ·.sua pre~tlgií)~a..;m~erferench\,· ob.ti:lessê : aa ;: .~ 
. . .Yictorino Ivl:oriteiro, -·Yes]asianó' de ·Albu~ h~_nrada Co;!Jmtssa<?. de P_etiÇi:les_ e Po4ér:e~7~'2 

· .. · _. querquee_.Cassiáno · M Nascimento (~?) . • · . · . :p.areceres S()lJTe .o~. dlv~rsos. req_?erinlentos: ~~:: .; 
. . .- . . . ; . , . . . . _ _·. _ ~ . .: . . h~nsas _de Jllllccionarios · po;blicos;.e.a .Com;.;;:: 

.: . • . . ~espon,de'!ll s~m. ()S. -Sr~. , gabrte~ :' S~lg!!-d_o, .mtssa.ol com o escrupuloso:· zelo: :que:; WGii!-o}~ 
.. ;: ·•. _ El)~a$ M~ttJ;lS,_ -A-ug-u~to ~ev~r() .. Ç)l.Dh&._qm.a, cumpr1m~nto :, ~os seus deyeres.:. t!-~a: pax:e+ i~\ 
.. - --: .. ·. Jo~~ _Ma.r.J~no,, ~Tol~n~mo : de ·~~valho;:· Pe--: . ceres_ f av:or,;vCJs aos diversos:. pediilos:.<le;,i· 

: ~--~::;_:.;~~~;?:ili~~;~~~~-~é~; ~~~~s~!~ -~~g~~â~~ i~-~pi~a:·~Dr ~~k~::~il~i~;;;~1~~~ 
, ; .:_:. ·. n91!l;(Àetam>_;: :I?'.tula~ GuJma.ra~S;c_ Ye~gne; _da de JUStiça:. ou' de ·equidaa_e;~ appl;o:V:oü: ~~'pa-i'e.:;'-'1 
· ~:A~l:l; :Ri>_drigues ·Lima., . M~r.colmo: _M<?ura,_ .ceres .da. eommisSão, unséónce'deiido'liceC:ç!is·": 

: ·;·_· _ _..-. .. .. _.:: .. ·.' ... .. /~::·I_~ .. ~ .· . : :._·.:~-~-- - :·::. -~--~~~---, ·::-_<-::~=·~:~,:·--:/_: ·::::···· -~·-::#!~~L·~~\~-) 
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\ . ...,-.. - .-···· ·---· - . ---- ':..~ , .. 
· ::, -~- ·.-:-. 

. ... -_;, , • ~(4~ cc? "···.··. ... •• ·• •. • 
~;·;_;. ~ oom.·ordenados; alguns- concedendo sem orde.:. Gouvêií.cónspirara ·e·rr{paris• -por- ~aiof qli~ , 
~~;c ",:nados,. más por _prazo de •• um anno, nei!t:i. v o- seja.· a acti..,idade · politica. do i I iustre · .. teader., : 
r -· : tação, porem, a Camat~ tem .poderosas razões eu não comprehendo que. factos: <'lestes sejam .... 
;; ;,._de outra . ordem, pa.ra negar .uma: licença. co~hecidos por S. Ex' e ignorados .pelo,Go:-
,,2.,·: sem . venc1meutos. -e fundada. em : attestado verno. (Sussurro, apartes;) -.. ·.. ·. , .. . . 
t:'r:'-m<idico. (Apartes.). , ' · · . .. · · . . .· · Nãó duvido, nem o regimento" me permitte 
~~'' •• "".: -:o aspecto sob o'quál se encarou aquestãiY pôl' em duvida. a·palavra. de nenhum depu
~- · ê que. obrig><-me a. , dal' a.explicação pessoal tado,. ,, (~un~uUo, Çt.partes, tocam os tympanos.) 
·~~ -. : ,,aa,. qua._I ainda_ nãõ · me a. ffa.st_' ei:_ · ho;e,· como · ' " " . Sr. presidente. -Ell estou mais calmo do .. 
' -:·•· _.bontem; agora, . como sempre.· quando se · 1 · b ·Ih t · t · · L . tra-tar . de. licença a funcc_ ionarios .Pnblicos, que -os que a cançara.m a rl an e nc Ol'Ja ·, 
. . na votação, garanta-me V. _Ex. a palavra, jà· 
:' ·, não farei inquerito, Mrn syndicancia; sobre as · ·t 1 · d · c - · t · 
:· . . opiniões politicas ou .:pá.rttda.rias do~ funccio- que·a . 0 era uma. a. amara, m.o quer 11' a e, 
J·< na.rios. Só e exclusivamente examinarei a o ponto, que não é extremo, de ·prestar--me 
_,·. justiça, a equidade, .;l. .. conveniencia das ti- alguma attençã<l. · · . ·. · ·· · 
~- > cenças pedidas; é um direito quê não é exclu- O SI' .. Hilario deGouvê.:ifoi envolvido oU. . 
;:::; sivo dos republican-:>s, ê de todos os brazi- tomou parte na revolta de· setembro; isto 
:::,. Ieiros; (Aparte<, susstwro; tocam os tympa>tos.) "!~~ IDilS então Ear.a que v;o~m.os 11 2ainnis~ · ~=-~: :· .. A Ca.ma.ra, diz em aparte o nobre deputado t!a, :para que .o .,ove_r.no o :remtegrou . . . -
>:· •. Jlela. Capital Federal, é uma corporaÇão poli· Aa.mÍ}isiia EHll pala.VTÍI:s, não :póde ajustar~ 
·: > tica; é, sim, mas tan:,be!p. é um poder da Na- se> a sinceridade republicana.- . . · ·· .. · 
, :.:_··.cão, que não pôde,.nem deve reselver ques. .Na re~·oita. de setembro. tiveram parte' e >> tões que não são politica.s com o es~irito par-- saliêrite alguns dos nossos:collega.s, que agora. 
;~: .. ~tid ario·, ( S"ssurros; .apartes.) · desempenham.-com ·: grande· , patriotismo, : o 
:~;<:· •. ·Não quero demorar-me em contem piar esSa. maQda.toj>olitico que .re~beram ·aos se11s. oon ~
:;:~;: .;attitude da Cama.ra,· dé um .lado a Rep'ublica.: clda.dãos. . . . . .._ . . . . . . . . ·. :. 
{'•: .. de outro u·m funei!ionario. . . ( Sv-ssu;-ros; Si. a: amriist ia não é _o· real. ósincero esque- ' 
~;: ·.·_ ap:~rtes.) . _· · · · . · · cimento de todos os desvarios .:pouticos dos 
:;~> Nesse terreno, não que1•o apurar dedica- que _se· bateram c0ntra. o Governo legal, é , 
:~;: ções á Republica.; por. mim, .. em dias mnis uma · .hypocrisia .legislati"và;- com a ·qual se 
:::: ~contingentes, em hor.a.s do maior peri~o. já rende preito ao pa.iz que a :pedi:1 e exigia, . 
;. , Pl'Qvei que tambem obseura.mente _po•Jia. e para,continuarníos na.S mes~a.s dolor~as lu-
::~:--:"Sa.bia. estar ao lado· da "Republica • tctS que nos dividiam.· (Sussurro. apartes.)·: 
·_· .. .. No coração flos bra.zileiros. e na. tem a_.solida . Nã<l pedi para "Pôr em ordem do .dia a li· 
:'·:_.-.b~e. e!:? que descànsii.; a. instituição que ce.nça requerida.-por um conspirador ; pedi. 
:'':' sa.hiu v1ctoriosa. de tremendas prov:1s, bem pa.ra. se pôr em ordem· do (lia a. licen<;a. pedida 
:;: ·pode aJirontar imaginarios conspiradores~.. por um professor da. Faculdade de Medícina 
>: .' :· -. O nobre ~~ da mai.oria., cedeu aos im- do Rio de Janeiro. . , 
>< -'pUlsas irresistíveis de seu muito amor a E quando nestaCamara se' discutiu a pessoa. 
',":;Republica.; qu11.ndo et:te projecto entrou em desse 1'unccionario~ -não se me deve recusar o 
~' -~ ·discussão; nos horizontes· politicos algumas <)irei to · d~ o defender de accusaçües graves~. 
_·_. .·llU.vens ~e amontoa. vam,dahi a extrema .vi v as~ Não em discurso, mas em a :parte que li no 
;_: :Cidade com que S. E!: •. combateu o projecto; o:a1:;~ d ó Congresso. fullou-se DO projecto de 
i~ hoje,porem,uosclaros :lias que vemos, varridas saneamento que custava. 40.000:000$; agora · 
;·~::a;s nuvens que assustavam; não ·sei como se p~de mais, seis milhões esterlinos quer os 
::':/expl,ica.r o ardor que s . . Ex. manifestou, a llonru.losmembrosdàwtimaeommissão.de sa-· 
;·':,.nã;) ser que s. Ex; quiiesse fazer umn, a~rba neame_nto;quer o Dr. HUario de Gouveia estu
f;<éeilsura. a.o Governo do Sr; Prüd~nte . de daram a,questão com a probidade de Jlroftssio-
·.;:?·Mol"àfis, por não tel' r.as;;a.do a. licença a um n11.es; : · · . . · · · . · · . · ·. · -
} :conspiraP,or; •. jâ.. n:'io .. ter· proces>a.do ··um · O úr .. Hilario de Gouveia no primeiro COii- ... 
:,:: .. funccionario-que conspirava·. (Apartes.) . · gresso Medi~ discutiu· o .assumpti> .com' :a,· 

.
::.'.::.:_;._:_0 SR.>;\.1EDEmos·· "E.ALnm~uERQuE.:..._. A cen ___ elevada compet~cia:scientiftca, que ninguem·· 

. . lhe reeusa. e com o patriotismo que não ll~so . 
·;:-sura, .. de V .. ·Ex. tem todo o cabimento·. O descol}hecer, qua.lque~ qiie seja o partido Po·c 
':~;Governo quésefez ~or··de. mulheres·ca.- litico_de·.s.: Ex.: (Apa,;tes;;· interntpcao.) < .. , 
\~j;~das:fugida.s;.ca.ssancl o a .licença. éJ.e .. um ciente · ·· Tambem se falla• na .Cruz-_Vermelha! · ·· · 
:il;de;v.iii. cassar a de um tal cons piradOl", .. jla.ra. D~sd:e· ~ ' fúrida.Qão da · Socieda.de"de Medicina .•: . 
~/~prov:ar que cuida ma.is do. bem. ds. Republica •. e Cirurgia ·. sob· o .-,Imperio,- · o Dr/ Hi~ . 
':} do quedo que vae·po<· alcovas de aman~f:.s .• · Iario se preoccu'pava ·.c.omo. medico, 'a· q~em 
~?'76 Sa. BÉLÍs~Rio DE SOUZA·"--A censura ao nada do que é medi<io é estrai:ího.·com . a:rio~ 
t::;Govern·o não ~ miuha e •. do, Sr.Fnincisco Gli-. bilissim.a . ~· ·. humariita~ia;instituição_ da. C~.UZ\:' .· 
~':'ceno.- queáJftrmou &quique o Sr~ Hilario de Vermel.lla., ·· · · ··· ·· ·· · · '' ··· , ... · ·' ; '· ., 
ff;-.:t_:;-;-:: -_ -... . . ...... ~ :·-' :. - ~ . ' '- ,. :. . . • . . ~ . • . . ·- . 
;:·~~ ~- : -.;.-: .~· ..... _. .. ·.-.. · 
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-~ : ... : ... ' 

·' -Quando essa.s ~ccusaçães á ~a conducta. na .:eita, que ras,aa. uni dos mn.i~ belios precei-· --t; 
: :,;; Cruz Vermelha;; foram a'rticulada.s, -fora. ·t~.á.s . . tós da. Iei ·fundamental,· quando- estatue, e o ··L-·) 
·· · luctas politiila$, o'illustreprofe!!sor brazílelro·; P')rJamento tem obrigação de garantir. a li· .·,s:.; 

, f<~~ um ~ppello que não,teve r es:pesta .• ; (fn. berila9-e de consciencià. ·agora tiio depreciâda. ·; ';; 
· numeras apa'ftes; tocam os ty~itpano.q -· · pelo voto.da Camara. t . · . · .- . · · · •· ·'"' · 

OS&. PRESIDENTE;..;;Lembro ao'nob:redépu·· Era. a explicação que t~nha. de.dar. 
tado que não ha nada em discussã.o. · o Sli. BEV1L.i.QUA -Não apoiad~. 
·o sR.. BELrSA.ruo DE SouzA...:_ Nã.o ~tou ois- · 

cntii::tdo, rião me áft"asteia.inda. :do.·oxplicàÇão ·_o . Sr- Ser.zedello Col"'réa·.-:; 
pessoal. : Vou obedecer a. y .· Ex.; ooncluirel {pará. uma ea:pUcaçiio pes.<oal)-Não me a.chava. ' ; : 
com algumas palavras; que fóra no circulo no r ecinto quando 1oi colloca.d!!- pelo dign(),. \ 
il,as Iuctas parti darias exoossi vas hã.o de ale· chefe do Pa;rtido Republicano e }lelo meu il-:- :· ' 
graF'_e :-reconfortar os bra.zileiros·que··a.mam· lustre·_amigo,. o Sr. Belisario·de .Souza,.a.·.·, . 

. esta patría. . .. ·_ . ·. · · questãO da licença ao Dr. Hila.rio de Gouvêa,'· ~-~ 
.. _. ·, .o :pr. Hilario de_ Gouveia. em_ Pa.riz, nos ex· nos "termos- em que deprehendF depois .da dis- -.. . ~ 
_ ~es ~ defesas ~e theses, nas oommunicações cussão e dos explicações dadas pelo Dr. Beli· é/ 
. :as·.somedades smentificas, nos trabalhos· ·da sário. · · · · ' · · · · ' ' .. . ·-~" 

· c~inica., te~ dado de sua ·ex~_raordinaria,cápa- Declaro a v. Ex .. que . o .fae:éo, na minha.' ;-:-: 
.. ct~e Dledtca.,prova.s as .ma1s completa~ e bri- opinião, de ser um fuuccionario monal'chista,·i .,; 

. lhantes .. · - . . . · . _ atheu, protestante, ou o que quizer, não.- é :· 
J .Devo :~einbrarjsso. á Cama.ra dos Srs. Depu7 , moti vo_para. que eu Ill.e- . pudesse, no· -Par la·· · : , . 

• ,-tados; ·:· -:: . - · ... · · _ · -. · -· :. - menta, ri!cu$ar uma. licença; · .· ·· · · --.,:;:"; 
. A' Nà.'çaô.nãu preciso recoroal-o. . · Voteicontra. a licença, porque esté func· :·:/ 

Tenho concluido. · cionario; tendo sido demi.ttido IJelo Poder. .·: :: 

O.' Sir, Ge:uiiniano Brazti 
(pa1·~--tima ~Ucação pessoal) Votei-- pela con: 
clusa.o.do parecer e nem outro 1JO(liti ser·o 
.me11 voto.. · . . ... ·. _ · · 

Executivo .e tendo sido posteriormente· rein- ·: }~ 
tegrado, não -veiu ainda toma.r conta do seu; : -,: 
logar, ·fazendo falta por seus talentos ao ma.- ;i 
gisterío. · - · · - - - . · · ': -: 

· A Camara. não lhe. poderia decentemente, :· · 
,1esde que não se acha. doente, desde que está. ;:,: 
na. Europa.. cliti.icando, tendo . mesmo con-,· 
tracto firmado,. a Camara não lhe -poderia 
da r· licença. · . 

Foi esta a. r~o porque votei contra. 

. A ~a.~ara vae saber, que essé parecer que 
a ma10rm da. Camara- aca.ba. de !'('jeitar foi 
elaborado por mim, fui .eu, o· seu rela.t01', e 
n_e;;tas · condições f11.tta.ria. ú. lealdade, á sitice
rtda.de com que o elaborei, si lhe negasse o 
-meu voto. -· . - · 

Como relator d!L commissito, ou como sim· Sr. Mareoliuo Moura (para uma;.,: 
pies deputado, eu, signatario em summa de e:YJp&iCQ.çúo pe.<~oal)- Sr. presidente, dizem . 
um p:1.recer qualquer, não tenho, com a. in- que o ar da Pa.tria. toma o homem cidadão,' :: :. 
tervenção do meu voto, siniio que obedecer ao passo que o estrangeiro o torna. conspira.- . :C 
aos motivos Jega.es expostos e prova1tos no dor. Não foi por esse motivo que votou a :

.pedido ~o funoolona.rio publico, que, _inhibido Camara; ella quiz infligir uma pena. ao'dis· ': 
de co o hnua.r. a exercer as suas funcções, _se tiocto .brazileiro. -
dil'ige ao parlamento pat-a impetrar uma. H-· . :.. .3:&. · MO&EIR.A. l>A SliiVA -Não apoiado; 

· ·. cença.. .. · · · · · v. ·Er. não tem o direito de censural'· a. '~ 
~ão indaguei .si o Dr. Biario de Gouveia, Cama.ra. . . . ·c 

era. monarchista..ou1republicano, porque sem· ·. o sR.: MA.acoLINo MotiR.A-Dei. o meu votO~'~ 
pre -.entendi . que, . particular_mel!-te, no regi"- n~o porque elle fo·s~ mona.rchista ou !'epu~ .;: 
meu repu_bhca~o. a tolera.octa· era uma das bllcano, mas sómente por uma questão de-, ; 
suas:ma. is: s.alientes e_glor:losas vjrtudes. _ ... -.. justiça, -jns_ti4;..a q'ile ).iã.o .po!ii_a .. negar .a um:~_-~ 
.• Os p~r~1dos 'qu~ nao· sa.ben:J ser·~tolei·antes. brazileiro •listineto, que eu .vi tantas vezes á;_:; 
Sr.- Rrestdeute, nao.sabemc-viver. nem 1orti- cabeceira de brazileiros. ·' · - _. ' : <:

- iica!:~s.e ;i .~b.~i:n;_ sim, .nós.des#riientos. 4e. ._. 0 SR. :TiíoM.I.z' dxvuc~WI - eatechi~~cio-·. ::'i 
sQas; :pa,JXO~s •. ~~e~ar,:sympa~hi~,e :prepa.rar. ·05· pa.I'a a monàrchia i:alvez~· .· · .·.: :': :,:.;: 

-·.· ?-.~·6u,it~;~~~~fei:. -~ria ·:~-~L4iú:ú sê~ ·····-~o sR; ~oo.~o)foUR:'~Milv~es ~ãti;d1 
,: ;':crepublicario/~ corilo :. tem odireito'de·ser:.roo-' : ... · o~sa;_T.a:~1rfAz (JA.Y.UCANT1-Fa.zendo·~o que:> 
< ':\.nàrc'b.ista'; li.iio.é ,:y~dado':-ter.opiniões. politicas· aqu1,fazJ_a-c()mo rneiilbro. lia_ Gruz __ ,Verm,e~h~:~:};;: 
,,'::' . :-~tdesd!-?-:Q.u~ s!!':tr~tta'-.d~ um'Aireifo-,d~se'qui~ -, .. • o•:·SR:'. ,MÀ.RcoT..llio:·:M:olJli.i~: .>:exerr;eildo::;' 
·:~ .; :late;~qu_e:a·Co~s~-~tuiçãP,;Repy._b1.içana ~.i'á!lté;· a_.--C:'U"i~~e~ v &t~i_--yo~~e· ~n~<:f_lJoilia-:ne;,"'a:t- ';~ 
··:.:. :eu;nao,,p(}sso; ,de-mod.o;a.Iguro:, conformar-me licença -.a. um.:braz~eJro. · distincto, que ·esta.·;, 
·',; ·,: com•: o 'voto: .violento;:>i.ntol~ante;{· .voto :.de· honrandO'·o m)me •brazileiro' no estrangeiro~ ~ 

: ··.- . .. .. . --r ::·:._. .:: ~--.-_ ... . ;·_ ;·_:·> ·-... . _: ·:~:::: . : -·--_-.-~ -~-+...: : ·. _ • .- .... :-: .~ _:+ , . ... _ -~- ·< ·;=':~ -~ -- ~ . - --. ~ - + ..... - .- • - ·- ----. ~- - - . -. : . - .~..:.· -~·:· .-... 
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~~I:{·' . •NN•~P'':~ ~ ·:_. 
i:.!~; o;O'SR\~oÃO ~E::nn:o...:.,:Que está. honrao !lo aOS questãO do arrendamentO em-um luminOso . 
'./':~onarchlstas · . . . . . .. :. · .. parecer q~e conc!uia,."iJor . _um ·extenso :prO:-" '. 
~.:,·:·tr,c .-o Sn.. TntOTHé'o nA Cosr:..:-V;· Ex. votou a. JflCto d~ Jer a.utor1sa.ndo o governo a arrendar · · 
[;;i,~:fa, vor . e nós ·. 't"~tá.lflOS conü·3.. :ou bel:!_l que as noss~ estríl-d~-~e feno-prbjecto ·. que co-·_ . 
·:;;;[:.som()s: mo~Ja;r~hlSfus, ou bem que .somos re- .meça"~'. :l. pelo pnnc1pio altamente· republicano, 
Br.~··::tn.iblicaoos. · · . :; . : · · · · da concur1'eocia. pub!ica., ~ra. a escolha · da . 
··!.:. ..• 0 ··s ·.. · · · . .· . · . melhor proposta.. Nao· nss1m o art. 4•· do· 
y:c~ ·' . , It .. !'l~~~ciO ~o:-."l'E-0 Braztl e de substitutivo em rliscussão, etrtõ que ,-absoluta
, ,~ ,)9do:; os t.az~le1ros . . - · . · · ~ · · · mente não se cogita dos processos segundo 
F~-~- '9'S~. Tmorm:o_ DA .. Cos-fA-Mas a .Repu·· os qua.es o governo deverá providenciar para 
~: '-'·; b!tca e dos re.publi~nos. (.4petrtes .) . obterdos·mercs.dos externos ou internos a 
.,_;~:;;_·:;-.. · ... · .. . · . . · . . . . . . :' ·malhor, a. mais elevada, a mais conveniente 
n·.' O Sr. Pr.·e!Sidente-Estão findas as dentre t.Qda.s a.s propostas. . . · · -: 
:;.:. votaç~;. · .- · · . . · . . · · Tratando da questão sob o ponto de viSt,a. 
·;!~; ,. ;_eoi1tiliúa. a S•. · discussão: dl) projectO da. incapacidade, q~~ se:suppõe demonstrada~ 
~~; .n~ lOO_A, ·de 1896., a~~risa?do 0 go_yer.ao a do gover!lo.pa.ra d1r1~r ~tz:a.da.s · de f~rro,· e. 
~-:i . .--a,s~umJr ~ respo:J...<abthda.de exclus1va ~dos da .capactd3JI.e que a tn:um se .sup~ em 
i:/~ Qilhetes b>.nca.rios actualmente P.m circUla- qua.lquer e~preza. partJculal', d1z .o -qra.dor 
;i/{·.Ção,e· dá outras Pl'Ovidencia.s. · qy:e entre nos ba ~xemplos que nos ser:"'c:m 
~;,::' '·" · . · . . . · . · d.e. ponto ,de ·parttda para formarmos· .Jutzo 
:7f~<.·o SI"'. Pre~idente.,..-.Tem a palavra. _Se~o a. !espeito do a:~u~pto •. ~ã.? conhece .. 
;~'.'-.: o Sr. Rar~_Lima. . . ·~ . . · ,. · .. , . · _ . . s_et•ytço fe1to._.c?m ma.ts tmp.erfetçao .e q'9e_, · 
, . _. .. , · · -····· -. · ... : .. , . - matares . preJutz.os tenha causado aorlesenvol- . 
k'\, :: · - · . · · . . .· ·· . · vimento commercia.l e a.gr icola do po.iZ. do qué 
;~:-.:. 0 Sr · B~l."bOS:l. Linla -:- º-om~ça_ o .feitO pelas estr adas · de . .ferro do regime ri de : 
~;;''' .. decl~rando que o· seu Yot_o: a_st;-a opmu1.0, m- ·garantias dejuros nas . zonas por eUa.s. ser -
_;j,-,."flex_tvelmente· contraria (~ Idea. contida. no vidas; ·· . · . · · · :·. ·· · · ' - ·· .· 
~;:,''l>l'OJecto em debate, absoluta·mente não. in- · · · · · ·· · · 
5j:::voJve :t mínima quebra de solidariedade p:lra ·. Qua.od~ no ;overno do' seá E..'tado :teve o 
·:.' ·· com .os coreligion:Jl'ios que constituem. a orador occasiii.o de telegrapha.r -instanteriiente 
: _. chetlado-partidoemquemilit.'1. • .. ~ -ao _governode seu pa.iz · pedindo,_-não ~m': 
:~:{·. :. :-E .facil é _verificar .. 0 que· aifl.rma na 1m...: norna dos interesses· agrícolas" e éommerciacs 
::: .. mens<' amplitude do progra.mril.a desse par- aa zona. servida Jlela ·Estrada rle Ferro do 
_;:·:;· tido .em que 0 Ol'afJor a.inda poude perceber Recire a. S. Fra.nei~co. mas em nome da.segU~. 
::···:." .. por fórma;·atg:urna a doutrina· de qu~ 0 Es- rança devida a seus conterra ncos.- energicas 
·:·~~ _tad~ nã.o e iodu~trial , nfio adminíst1'3. servi- providencias capazes de melhorar unia. situa.- :. 
f·sos de,viru;,tarrea.;;; assim como·nio vê em çi'i.o em que ninguem podia. a.rriséa.r-se :a..·via
~ .- semelhante programma. ;l ccnsequencia. lo· ja.J.' sem fazer PJ'eviamente. testamento.. · 
·: '. gica dessa. · !tlfirmativa. de. que o Estado. Entenrle que .o meio tt>rmo é· o actual-: ' 
.:-·-~ ta.mhem: não .e mestre-escola. Si percebesse estradas de ferro com ·ga.ra.ntia de juros geri- · 
;'/ ries~e programma cl.ou trina conh•a.t•ia. a. esta., dns pol' pa.rlicula res, estradas de. ferro adro i
:, ." q· ()radar q ue.:só se deixa levar pelos princi- nlstr-,J,das pelo· Estado. Pensa. que nã.o se pó de. 
::-,.':pios e rele\:,'l.ncia deites. nii.o teria. a honra. de :1pp1ica.r ao Brazil. depois· de 60 annos de .uni 
:.>.:!~:>:ar pa.rte~d:!st;\ pa.triotica aggremia.çã.o po- imperio· su·i g~Jite,·is, o que vemos Jaze1•· na 
~,:: litiea.. · · · . . ·. . . · - . Alleinanha • . pa.iz o ode a. disciplina : militar ; 
-~ :, .. PertenceM numero dos que pens11m nesta. ehe-,.rou ao seu ultimo rigor; na. França. que. 
:: catno,em to:l~s as outras questões que teem ê uma. repulJlica. centralisadoro; na lngia.• 
;:-~apaixonado o espírito da Camn.l':l., que tanto terra, onde é principio .· distinguir .. :tinda ··o 
.;·:·.:os q)le.~e p-ronunciam em .f;~.vot· ·do projecto regimen da.. metro'pole do regim~n das cqlo~ 
·.,. cqmo~os que o .combatem, sii.o animados de niii.S. · O ;>erigo . esta .em que, anen!ladas: as 
:~,intuitos igua.!!lleni;é pê\trioticos. · · .estradas de ferro;: e entre ell~ aCentr-.lirlo 
~:: •· Q. pr9jectG subotit\ltívo ·apresentado pela Brazil, a em preza.. que a tDJll.ar -sobre:-seus 
~=: eommi.ssii:o ·do Orç;imeuto:da. Cama.ra. contém hombros ha. de fatalmente fazer .largos. córtrs 
); ~~:~~u .~rt._- 4• medidas de qtie.nii.o cogitou· o no p~~; atírándo !-;·rua{de momel:!to -p~rà,· 
~\-])l'OJeet:O ,;vmdo Ja outra casa do Congresso; outro. Jlrtvados de pao,cmllll.a.res_.,de ·pJ;9leta.~ 
~)_:9,~sorte" :qile -app1•ovado .estê· substitutivo, rios .. Pel'~nfu.então .à providencia. "-os'legis< 
~{.~ceei ta esta.idea. o SenadO não poderá· fazer !adores brázil~iros ." é _ ao governo :do!se,u pa:iZ 
~::t,a mfuima _altera<:ã.o no sentido: de. 1\proveita:r si .. querem encontr~r; ·no coraÇão.: desses e ida/,· 
<::';,a;id~ ~~l~'!-'·1c~a.: :ha de votó.r . ta:r quàl, ~u . dãosa.~or pela. ~~ublica,s~n_ã.o rec~i~l}l q~e' : 
i .lla de.rejeltà.r l ll>· totum.·. · · - . . · . · , - - - esses m•lhares de·homens.~eJa.tn -um me.terJal•.:. 
;':r;< _Entretanto. a ·honl'ada Comrilissii.o de Obras facilmente maneja.vel ·contra -as instituições _ • 
·=~ ~blicas !iaquellu. casa. .}â. .se ]lronunciou na republicanas;_ ·· · ··' · " .. - · · · -:. ·: . .. '. - ~- . . . . 
:;:~:~:: ~:~.:--;_:·:_-. .•. _.; ' 
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, .. ·· ::; .. ···· .. . ~ . 
' ;t .. -· . ' .... . ;:= : ' . . ·. ;:~:~f 

___ ._ ~· .. ·-~-- ·.· ,._ ·' _---~s~o _E~--27:_pt :~o;.E~~~: -·n~ ·Isoo·. _· _:·--· •. .. .; .~~\{:·:{ 
· .. · ..... 

:··o :proje~t(; ein d~bat~ -~e'sg~~cialin·~~t~' bu;:' :~p~~en~~:eiri~nd~ que;; ~~~o~ .. ~ed~za~-~-~:;; 
-~uez,tero _a:preoccupaçã.O plutocrá.tica ~ -a: do o ~a.l a m.e[lor~s proporcões. {" .il!uito be~~· . , · 
.·fisco;. ~l:ll ~ a.llucioa.ç.ão _das libras stedinas, mmto . ben~). .. . . . . .· .. · . · .. · . •. 
· mas nao da para. ver as_ a.marg1,1~as a que 0 ··.Fic.·a.·u·d.iSoiÍss~,.;-.. adt'a·· a·a·.pe·J~·.:h· ·o· ' . .;... :.~ .. 
· orador 'Vem :de se refenr; Arrendar as estra· ""' '" .... 
!l~s d~ f~rro por um prazo de 50annos,quer Váe 'à imprioiil;a ·.segÍiirite •). · :•.: 
·di.zer que du_rante esse tempo o governo deixa . {;/ . · 
d~- ser negoc1ante ~ra.;. quando tiver progre~ -. REDA. c_çÃo . . .. - ' · . ~- . 

. . ~ldq !J cqegad.o ao-tdeal .que o honrado rela.tot . . . . 
· ~ma~nou, ~olta.r a admioistral·as. Jsso .nãô · · · .. · •'• 

.· .. · e .log.,co·.,:.St. o .Es~~o:não ·é -.hojeindustnal, . ·,N. 60 D-189~i . · .. ~ :-:' 
. n;1en\)~ o sera. daqut a.-50 annos. · . · . . . . . . . . · ) :: 
~ . . Ha.,~inda.. 'll:m outro· asY.éeto da .. <iuestão a Reâacçiio final élo projecto n. ~ B, .do ·rh"~ - ~::: 

· apl!~Cl~r •.. ·Fetto o arrendil.ineO:to .das estradas:: . re1He an )tO, . que concedtvaos· funccioriar.ibs.·': · 
. d() .E~~~o .A, do E_stadoB. do Estado c. o-que- . · publicas Jo,sê Jl.wcos In(fl6 de .: So·t~~a . e Sii- '·· / 
~~ra sendo a a7ça9 desses Eõtados em relaçãc .· . 11útel José Pe1·eira . das Neves, autorisa.Çao . · :' . 
a SU17 rêde.Qe V!HÇ<LO·fe.rr~a 1 Deixa~á então o 'par .. a . f~nda.:em 11 .. a Capíta_t .. FedmJ.l, um·: .... ·.': 

. .Braztl.-de_ser uma republ!~ federa.t1va., com-. banco .áenommado..;..Banco Auanliar .dos ' Ser•.·. · ·; 
· post.a _de .. Estados_ autolólomos;•cujos direitos · 1;iclore_s da. Naça~cujos estatutos serao Y.e~ ·: .-. 
· devera.o ser.respeltados pela União . . · - · . · gulados pela . lei 'Vigente das sociülades •· • 

, . Resp\)pd~ndo -a um· a.pàrte, ·. fa.z o : orador. a~ony,,l~~ . . . . . . 
.·: _lar-gas cons1deraçõi:s sobre a li'vre construéçã.O . . : · . · · · · .. 
. . de e,*.ad.as _(le~ferr.o:· e diz qil.e·a. IngliJ:ter:a .-~. :;o 'co~~soNtÍ.ciona.l i.esot v~:' 
, ·.Jllant~!ll esse sys_tema.. nam~trQpole;'mas n11.o = • · .· .. ~ ... _. · ·· · - . - : , . . · • ·. • '-.-;.~ 

· .·. o appli.ca na. lnd1a., ·no Caoada. e na Ausr.ralia . Art. ·.l . F1ca. cot)cedtda. a.os · funcc•ona.l'IOS · . .. 
· :AhL a preo~é~pa.ção otilcial. é· cons~nte; ~ pub.licosJo_s~Mal'cosinglez de Sou~ e Saumel t ._ 

comp-rehende-se,·. porque é a da'niissão. civili- Jose Peremr. das. Neves, au~;.·tsnçio pal:a· :. · 
sadora . .. .o '. :. • : .... . · • .. • fllndatem • . na Ca.pttal Federa.l •. o ,banco deno- ~ ,: 
. ~Acredita. a -9amai'a .. ·que._os arrêrúlatarlos m_ip~do-~anoo ·Auxiliar ~os Set•v!dores ' ita. · 5 
vao !a~11.r os nossos· sertões; vão âo;interior N?<;&_o; cUJOS estat"qtos -s~r-<~-0 . regulados pela · 

. do-PIS.Uhy :ou. de:.Goye.z par~]uáa.rem . nóctim leL VIgente aa.s somer1ad~s :anony,mas. .. .·. _. :: 
· · ~-e 50 !HID_os?. _Nã~. Elle~ vão explorar. ó cjue Ar_t .. 2~• As procu~~s passadas pelosmu""; :: 
· .J& está. feito; com ta.nto esforço e ·ta.nto trà:ba- turu.·1os do banco sera.o mstrumeotos d.o con~ .:: 
lhõ~- · _ · · · · · _ ·· trac~s ·synallagmaticos .e ve.:da.dei1-as_ pl'o- .: 

Elevarii.o a.s tarifas e si o remedio é este cu~oes em cau~ pl'Opl'IO., com tode.s :\S suas •. .• 
ele.vemol·as .DÓS. Qs' lucros e diVidendos' prel•ogativasjuridicas, não pocJ.endO Ser l'BVO- ·.·. 
unica. _preoecupa.ção delles, irão pa.t'G. 0· es..: ga.das emqua.nto d~l':l.l' o contrac~ o nem _de- . ~ 

. tra.nge1ro,: ·gra.vando o cambio; · de sorte que penrlem do renovacao pa.ra. p1·oduza1'em etre1to; .·. 
· o. ~5ltn.edio applicado produzira~ a morte . · a.inlla: ~esmo ' no caso de falleclmento.:do 

· . · . . . . . · .. .. constitumte. . . . .·. · 
· .. :· o: sn.. PaESJOENT~ lembm . ao n~b~e depu- Al•t: 3. o Os contl·MtOS eflhct.uados li elo' • . 
. . ta~o:que a hora esta. finda._ . . · banco .com seus mutuarios teem'foj·ca dê.es; - ' 
· ··:o ·. _sn.:_ .. R~.BOsA: : LuiA vae terminar. Cl'iPtu:ra. publica., desde ~uo scjarri'· testemu-:< 

.. · ·. Nã.o pretende· crea.r 0 menor· obs~ulo ·u obados por rtuas pessoa.s Ldonl!aS. . · 
. . . ~çõ:o do ;;-overn~. yeio ·á. tribnria. · parque ;Ar~ .. 4." N'n. hypo~b.ese de l'~mocão ou ~m· ;~--
.. ·• , acha. qu_e. a. ,~uesta~? e d§:tal ID!l~.it'llde que m1ssuo do. _mu.:~a}:'o p:lota !ora da. C:l.p~ta.t ;é 

·. lhe ~Orri;I- o dever de nao se·lim1tar ·a . votlll' Federal, a. tep;nttça~·por onde.elle ~t:uma!:L 
:. confl'a:, m_as _<lizer·,porq_ue ·o ra:z, ·esperando rec~ber se.us . vencun~ntos, ,constg:IJ~l'á. :ao.-,,._ 

... ; • que:l\6 Comm.tssões deOrçamento da. (:amar~\, mesmo .h.'l.nco _11. q11antu1. que- lhe . e. ?..evtda:,;: 
'. -' e Fazen~a. do s~nndo,. ern . COOCPrto com o go- meu..""alll_Jent_e. mdep~nde~te de ~·equlslção, ~O:-~ 

.verno, meditem mnis maduramente e possu.r:ri mut.ual'to·nao podera rettra.r a :constgna.ça.o::· 
. '.,·--·cJ;!.e,o-ar a ·nm ; ~on]uncto àe- ~1\i.~ldas· .. systile;. se;n ac~~rdo ~om o banoo. . . . . . . . . -.:.: 

·.-: matlCf!S; _. ~~r:rno,njca.s ·que n~>~ci.itlqul!hiin~ , Axt ;··.o. •. S~ ·po,d~m s_er~u~~m·tos <I~~a~co ·• ! 
:. ·· . ,·teresses ~.tão•;im:portantes,: quiinto:.aquelles' a: ,para o eff~tto d~ P~.esente .le1 , !lS.;,. o(llcta~s:,do · .-, 

!N~~~~~i.fti~,í~~~ ~!~~~~1~1,1~~~ª 
·. ~ .:: · .esw. d,e$~ry.lÇo ao-g<>;vet:;n.c;;:. r_epul)licanq·~,; Si,• .- Ar~, ~.; . ~~-~,;-r~~~~.~~; as }tSP?S~~~ .:::-~~~ 
'"': ': . entrl!tanto;,. ~es.;,ps~udo;pr_~_videncià.s· ~·sn:lva:~ co_n~ra.,r.t~-· ~ ~ < ~.: <~ ~ ·· .. : :~· .' > · · _, .. , · · ·:. · :·· · .;.:z<: 

... · :-. . dora.s ;·forem·' approváda.s~ ;:voltàrá.''á0?ttibuna: >.:sillai das.:C9mmiSsões/27 ê.e::novembi'ô\~de.~ 

. ;~-.. :.~~~~=~~~:~~~~!~~:~~ti·~~~-~:i~:~~ .·!~~~-~'7 ·n~1;;;t· ~Q~te~~~I_~:,:~~~:;:r:~~ 
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~~~f~-;g~i;·:.,:~\?:·~;)··-~ ::· --_:;·. / . 
t~1':~-~~-~ : ··.·,. 
t::f;'~,1~" :~~·a.~~riiilil' ()Seguinte: : . oonsidera~dó que, ~m da glol"ia.jari:a. 
, . . , medicina bra.zileira e os serviços .reaes á hu~ 
&; . _;PARECER manida.de. â descoberta. do ·serum anti·'MTi~ 
·•<·. ·· · · • · · · loso, meio efflca.z para cúrar a . varíola, - re-~ ·,::·:,:.:. . · :. > :N/ 86 :-.1896 · presenta. um va.lor . econom..ico ·pelo grande ·: 

;:w:t]·tM~i~re õ;,:eq~erimento em !l~~ Arthur -~es n~~:!'i~!~~à~8po~~~a~~~ ;álor ~ effi-. 
. ~:-·:·--' .:.Nogueira, continuo' da Secretaria â.6 Efto.àc cacia do serum. anti-'l)arioloso, sõ paderi ser · 
' · ·· · da ~rinhap~de ~thora1itento :dê apciseit· v-erüicado mediante estudos serios de profi.S-

:«Ldorta . . · · · . sion~es; · . · · .. · · . . 
conside-rando, que o Instituto Sanitario 

:·:.:.: · A; êOmmissão de Fazénda. ·e Industrias foi Federal, telllpcofisslonaes capazes de woce-
7':. :>Pres~nte. um_ requerimento do continuo da der .ao estudos, quer experimentaes,. quer 
, · : ·secreta.rw, de .Estado dos Negoc~s da Ma-ri· hospitala-res, do ~erilm anti~11arioloso sem ne-

:.:;nha,. Arthur Lopes: Nogueira, remettido á cessidade de.novasdespezas; -' · . 
· .. : '-':. Camlll'3 em' c.t!lcio D.. 849 dó mesmo miriiste- -considerando, .. que. é· digno de um premio o 
;:·. , rio; pedi~do,que, para os e.treitos da. sua a.po- Dr. Felippe Cald~. pela sua descoberta desde _ 
~,~ :~·SI!lntadona, lhe seja contado o· tempo ·decor- que seja veriftcad.a. a sua ~tll.cacia.~ mas que 
,,.:'. 'l'tdo de 26. de fe'l'ereiro de 1883- a 31 de 'maio não· e con\'eniente • deixar o Congresso .de 
: ·,· , de189l, em que exerceu o Ioga-r de servente fixaro·seu quar..túm, é. de• parecer. que seja 
: '_:·.· :da mesma secretaria ; . e considerando que o approvado o seguinte substitutí vo.~ . · . 
•; .. ,decret!l n. 117 d~ 4 de.t.ovembro d~ !89-2; que · O cOngresso Nacional. resolve: . . . 

regnlà a I?Oncessao de aposentador1a: aos func-: Art;. i. o E' 0_ Governo atitOrisado .. a no· 
•.. , ; ;cion.a~ios pü blieos, no se11 art. 5" .dispõe que, mear uma. coinmissã.o de membr"" do Insti. 
· ~,,:;;::'~ OS effeJtoS da. aposenta.dótia, nao . :[>óde ""' 
; ' :.~ sei,' conta,do -o tempo em que 0 fun ccionario tuto Sanita rio Federa.t para estüdar · · e veri- : 
;;, ,_, exerceu emprego'que 11ão dê direito a mesma ficar a efficaci.il. e valor da descoberta· do serum 
;~ ·:o, :,e este e· o ~o · do .peticionaria, a quem nii.o anti.'OI!r~olôso, feita pelo. Dr. Felippe _pereira. 
;: ~, :póde ai!roved.a.r: o art. 339 -do re,.,oulamento Cs.lda.s. . ,. · · ·· .. ·.·· ·. - · · · 
· ;:\: d~s arsena.es de. marinba da Republica, por ·._ ·Art.' 2-.~ · Decia.rada. pela commissão a real 
.. : , , nao .~.achar comprehendido. em nenhum dos e incontestavel efficacia. do serl.'m anti-:vario
·: .';': pa.-ra.graphosy. e 2o do dito artigo·; e consiâe- ·loso .o Góverno fiCa. autoriSado a constituir 
~ -: ·•. mndo, outrostm, · que a concessão. de um tal um premio no valor de 50:000$. . qué ·será .eu-_ 
f'_.:f:.a.vor im_porta !fa ampliação da .. lei. das apo- tregue ao Dr. Felippe Pereira Galdas. 
:,/,. sll_!ltadona.<l, e:stet!_dendo-a. a. casos em que esta Art. 3.• Revogadas as disposições em·cori-: 
-:·~--nao tem appllcaçao. o que vem onerar os en- traria. · · · . 
::.:_~'}:&rgos_da. ad~stração publica noqué coa.- . Sala· ila.s coi:nniissO'es, 5 de novembro dé 
t · . cerne as classes tna.ctiva.s, é de .:pareeer que 1896.-:-João Lopeç, presidente.:-Alcinrlo Gu~· 
.... ::. seja indeferida a presente petiçã;o, · · - nabar«, relator.- .Augusto· Montenegro • .:... 
;:.}·'c S:.ih da.s eoinmissões' da C:ima.ra dos Depu- Caelho Omt'ra.- Ser::edeUo Corrêa.- Lauro 
··:· ta.dos, 27 de novembro de 1896;-A.. Milton Muller. . . 
:: .. presidentê.:- Lui; .A.dolpho, relator~·- Ai 
~" - _meida_ Gomes.,-llde(onso Lirna.:;..JfarcaUino 
s.~; ,3{oura. . . .... .. . ' .. 
( ;-: :) Vão a. imprimir os segilintes 
' . 

.. l'ROJEC'rOS 

. N. 162 A-1896 

A Commissão de IIIstrucçã.o e. Sa.ude Pn· 
b\i~~a. examinou_a. proposição n. ·162, de 1896, 
que autorisa o Poder Executivo a, entre ou
tras providencias, nomeu uma. ci>mmissão de 
profissiori.aes · para. estudar.·_ os eft'eitoS. do 
serum a.nti-va.rioloso descoberto pelo nr· .. Fe- · 
lip_pe Pereiril. Caldas, e resolveu propor que o 
projecto seja approva:do pel&Camli:ra~ ._. _ > 

sala da.a ·comrilissÕes; .s:de : nó~embro de · · · 
1896.:-0sMr ~àoy, presidente.-Bricia -~. ·. 
lho, relator:-Pinto da Rocho.;--Hercul<!no . · 
Bandeini;C.;..Sik>a. O«stro>-Het1Íeció Monte; · · ,. 

·- -:-.. .' · t , .. ,·_:_ .-·,· ~ 

~ ·.:A.ut~risa- o' G.Wernó a ~omea:r u~ camnHssao 
:~; · .·~ pro(lisi~ pa"t'a; estttdar, _e fleriftca.t" a 
:_: .,: et/iCtJCf._a e~w.lo~. da·àrJsr:obcrla .. do ·«serum· 
',::; . an~i:-11ariolóso., /eita· 'pe~o :Dr. Felippe:Pe~ . 
· · "retra Oalàá: e· da ou-tras proriidenmas · · • · N •. 162 'l896 . '_· · · · 
':_,

1

'-·_,_.'_;._· __ ·•.•. • :.~ .•• •_.·Có··-_:_, ;ili __ ·m_· . .-.. -~_1_ ss·_,·:r __ io ..... d._e·····_Or ... ~--m. :e.n'to', ~ .- ·co·• •. _·n··s··~--·d· ··~..a_· ·n·· __ .do·. · · ... ·-_·.:~: - · ·'· · ··,·.:· · .. .... 
- L\. w .. .. v- .. 11;1.,1,1111 • ·_ · ' : ··_-_ ;:: ;: · '.-· . ' ·:_· • . , :~ -- - -· :.· \ .• :.·~- ·. .1.:'::-.• -.-- --~-->> 
;~.~·q:O.é ~ 'v~riola! apeza.r da, -propt~.,aoação da. :vac, · 0-Congresscr .Naciónal res<)l vé: . :. . •' ,_ .. . , -, .. 
2 Cl!'la como .me.to.• :preventivo; é .· uma,molestia. • A.rt: • i ;~ ·-Er·o {)o~erno:i.i.utorúiaà~ .;;-.fiomeâf ~.:·: + 
:Jâ_:qu~-i?iil!': :.:hoje· victiina. ·grande- ·numero ' dê uiila comiÍlissã() de:.Profissiona.es para estudar. :• __ ~~ •. 
f±;),~;l~f:~;- .• ··. · · · ··· ··· .• ·. · · · e ve~d~~~: a:~~c.ac~~.· .. e}~al()f:·d&·.des.~p~: :.;,. ;·:, 
.. - ... ~- ··:: 
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...._ ........ _.;.....;. __ ......;.,~----:~---.;,_~....;.;_-.;__~_ . , ' ' 

(lo s~~m anti~va?iolo~; feitã ~eloDr. FeÜpp~ T~l~~o.~Enén.s Oscar ·ae F.l.ria.···ltâui~s;l•~ te~ ::: ::~ 
Pereira Caldas. · . . . nentes .Theophilo Nolasco de Al!neida, Ca.io 

· .... ,Art. V .Declarada. pela crimmiss~ó a rea"' _Piirl!eiro de Yasconcello::, N:l.rcisó ·Prado de . , 
eincontestave1 e:ffica:cia. ;do s~um anti-vario~ Carvàllio e Francisco • de Mattos Pitombo · ,;-; 
loso, :e·. o Governo igualmente autorisado a 2• tenente· Eduardo Orl:mdo Ferreira e--::1• te> · · 
constituir um premio digno de tamanha des.~ nenté Dr. Prudencio Augusto Suza.no Bran- · · .; 
coberta, C?mo rec~mpensa ao .grande s~:viço ~ão. que te em revertido para a reserva, por ... · 
prestado. a. humamda.Je . "' . · não terem sido observadas nas suas·reformas 

Art. 3.• Para os eJfeitos desta lei ftca.o · a.~ prescripções legaes de inS]Jecçaa· e :passa-· 
·Governo autorisadoa abrir os respectivos e gem por um anno pal':l. esse quadro~:· -
Dece.~sa.rios creditas, constit~í~do.verbas para. · E' , a commissão de ·Marinha e Guerra. de 
as despezas _ COJl?. : a commlSsao. e para a e,n- parecer, que ~eja · a:iloptado 0 seguinte pro-

. tr~o-a do ·.:premro ao Dr- Fell.ppe Pererra J-ecto de lei : . . . . ·. · . . . -.. 
Caldas .. · · . · · · 
· AJ.'t. 4. 0 Revogadas as disposições em con· , 0 Congresso Nacional resolve: 

trario. - · _ · , . . . ·· · · Artigo uni co. E' o Poder Executivo auto.:..:. ' · 
.Sala das sessões, 15 ele .outubro de 1896:- risaõ.o a reverter_ ~ara o quadrp da reserva_da. . 

Riooda1Jia Cor.rêa~-Pinto da.· Rocha.-'-J'(m.· arma~a· ao cap_1tão de _fragata . reforma.dOJ , , 
·seca Guünarães.-Ve~âsianode Albuqwmzue. A_mtl~e~ Monterro de_ Pmho, revogadas as -" 

-,Cassiano do Nascimento .. - VicWrino Mon- d1spos1çoes em contrar10. .. · 
teiro; --: .Marça.Z Escovar . - Martins.. Costa . Sab. das· commi!:sões, 27 de· novembro de - .·, 
Junior.~ Santos Pereira.- .E rico. Coelho:~ 189'6. -:GabrieL Salgado, presidente~-Antonio, • .· ;: 
'Belisa~·io d~ .Sow:a~_,Casemiro ·da. Rocha.~ de Sigu~ra, relator.-Tlwmaz · Ca!Jillcanti;~·. 
, Paula Guimaraes Carlos Jorge. . · ·.- .·. · . . ·· · 

N·.·.ISB-1896 

Autorisa . ·o· Poder B{);eCtitivo ·a ·rever{.n-·j arà'·o 
quadro da r ese1-va da armada ao· capitao ·de 
frá.gaia .?;oforn'l.ado Aristides .Monteir~ de 
Pinho.. · · · · · · 

. . A Commissão de. Coóstitliição; LegiSlaÇão ' e 
Justiça. estudando detidamente. a. materia .. . 
constante da petição do ca.pitão de fragata : 
re-rornüLilO ArísLides Monteiro' dEi · Pinho; está; - . < 
de inteii·o accordo com o -parecer ?"etro -da 
Commissã.o de Marinha. e Guérra, .emittído á 
respeito; · 

Sala. das commissües, 27 de novembrode · 
1896.-v. de Mello, presrdente.'-.P,. To~entino~ 
..,..Oli'llCi?·a Braga.-ilfedeiros ~ Albuq~que, 
relator.-Anisio de Abreu. · · · 

N. 189-1896 

Ao Congresso Nacional solicita o capitão de. 
fragata . reformado Aristides Monteiro · de 
Pinho, ·a revogação do decreto de 22 de agosto 
de 1894; que o reformou, . allega.ndo que não 
foi submettido a inspecção- de sa.ude e nem. 
foi-mandado passar para o quadrl) da.reserva. 
por um anno, co1.0.o deveria ter sido, visto 
não· eonta.r 25 alinos de serviço· na data em Àutoris(t. iJ Governo- o; ~né:~de~ um anno.cle. 

. que requereu refórma. . .. ' . . .licença com ordenado a A(fo,mO Marianno ~:' : 
Não se achan(lo: o supplicante .· conip:rehen- Âlues, conductor de 2• cla.sse:dtt Estrada de.·· : 

di do no. disposto· do art. _ 11: do decreto ··Ferro ·Central de Pernamb1.1co para tratc;r de ..... , . 
· n" 1 OSA, de 30 de dezembro de I 889, caso sita saude onde Zhe convier,. ·. ·. · 

em que JlOdia ser :reformado. a seu ]ledido . · . · 
.:. independente de in:ipeeçãQ 'de.saude, elle.de~_ . .. 

·veria "t\)r sido submettido a; .. irispecÇão-pas· · -Â.íÍÓIÍso . Maria.nno Alves, -<io'ilductor·. de .. 
sando;para a reserva por um a.nno·, sifosse 2" .classe da Estl'ada. de Fel:ró Centràl de Per- . 
julgado inça:pa.z,.por não éontar ainda.,25 an· nambuco;pede :ao Congresso . Nacional .. um ·:. 
nos de-serviço: .· · > . · • · · . · . : · -' , . · .. an rio de · licençm, . com ordenado, pa.ra tratar ·>:· 
·O~ proprios termos do .rêquerimento 'em· de sua'saude, e, como prova justHlca.tiva do .•.: 

. · q:ue "() peticionaria.· "solicitou sna · ,reforma~ seu pedido, ·apresenta. um. ~ttestado do seu '.: 
/ . ' .com a illegação. de só!Irer : de '1Iiole5tia', q1le medico ·assistente •. que~ .. dia:,ouos~ca~lhe ' 'i1~ :: 

exigia longo.tra.tame)lto, nos leva ~ c.on.Yic~. rc:lther>-ia. d é Jórma cerebral e informa: que e, ,~ ~• 
. : ·, ..• ·de:que riãC) era súa intencão-dei:xardevez ,O necessario;·pclo mêJ:!OS~·o]JJ;azo :de "1~ meze_s.\. 
:: ·. serviço.·activo da; armada, consciente dci âi- pa.~ poder conseguir ~ura co'!fipleta._: . · . . . ., :- · 

... , :reito qUe '1h11J assistia de passar. Um' ' anno.na·. :- 0 'Govel';llo, informando em-rela.ça.o , a. . pr~-:~; 
. . reserva{ cáso fosse jullf..do'inca])az ;;·;/ .'/, ) : . cedencia ao requerimento desse ·fu~ccio~a_rio; . ;
. · :. '< · Achando,se o peticiton:ario~ná.s mesm:ts: con:- diz que ·-o pedido_ é deferi veL - ·: · ·-, --~~\-
.· . ,dir;õeSqne .ós c:l;pUãescteneri.tes Jo~ô' 'Per.errà.' ·:. Portanto, a.comm~ssã.o, ":B!ificada a ver-.·:: 
· : Leitei Arthur de'.Serra..Pinto,•José~Ma.rtins de dade do fucto e consldera.'Jl.dO J:USta._ a conces-_ -. 

;:, ê&m:aia':-y~-vri ::' .. · ·· :>_.: ,~ · .-· ' . _ ·, • · · · ; 58~i-~:/ : : ::1• 

. . ·~ -:-· < -.. ~' ... 4 ,, .. - ~- . 
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. : ANlU'ES 'O A CAMAR • .\.' . 

. , s~~ ~á:~-·~ice~~ 'J?édi.da., ::i de ~a.1·~er ~ue ·sé · : () iS~ .<Prési~~nte - · &ta~·Úi--~i." :~: 
>: adopte () .PlYJecto em· se.,"1lida: . · ·. ~: natádán bora.desig'bo pa.ro.:J.manllã a seguinte · 

o eo·oires.~à N~clonai d~~reta: ordem do dia: .·· .· · . . · . · ·.· . , 
.· · · · · · · · · · · ·· · · , : >contHmaÇão da · ~fi iiscnssão do projecto .. · 

. Arf. 1-<·• .E' ó Governo atitórisado a. conce-,: n . .100 A, de 1890, autorisando 0 ·Governo a. 
· der .tml. ''alino. de licença. com .. ordenado: a. · · b' d--> d b 

. Affonso.Miriabno Alves, condúctor de2'- classe- assumJr a l'esponsa lli ..ue exclU:s!va os i· . 
'· . ua, ~trada :de Ferro central de P.ernambuco .lhetes bancarios actualmente em .c1rculaçãoe . 

: pa.f.a.:tra.tã.i: de sua saude onde lhe . c~nvier, da outr:ls provi~ encias; . 
. . . . .. . . 3"' discussão ao projecto n . 151, de 1896, 

. >' Art. 2.• Revogam-se as di~posições en:i autori~ando o .GOVeJ.'DO a. abrir ao Minil!!tel'ÍO 
- contrario. - . · · da. Fazen~a. o c.:-~íto de 132:809$9'38, silpple- ' 
·: •· Sa~a.das·sesst>es da-~mmieSão. ·l i de no;eríl- mentar 3.. rub1•iea .. n. 33 do art. 7•, d:~:lei . · 

brtnle 1896.-Viúir~s. president.e.-'Gemi- n. 360. de 30 de dezembro · de 1895, destinado· 
. 11-iano :Bra~il; rela.tOl' ·-:-Eúsebió. de Q1úiró ." ao pag:1m~Iito dó nicl•el e cobreim'i>ortados no 

corrente a.nno, para cunhagem d~ts 1-es-pecti-
. ·. v as moedas; . . ·. , . . ·. · ... ·· 

N. 190-:-1896 · Di~tmss5.o uníca. do'projectcin .. 130, de .. Jsw; 
. . . . a:uto1•isando o.Governo a conceder a. !lía.noel. 
A1ito ,:.isa ·. 0 G~:cerno o.. •man(ia.,: P,11gar de~rie·I Augusto · Galvão, ·. sec1:et.a:rio do Trib~nal de. 

de ;ulho de 1.886 ate <t data. da. :<t t.a habilita- CQn~, um annn de. hcenÇ<l.. com ora~n:~.do .. 
. çlio na ·,.a.;iio . àt:J. . 7$500 mcnsaes, .0 meio pal'a. tr~tàr de sua saude.O[I~e lhe CO!IVl~r; .... 
so_ldo gtt!1 pe-t"_ceve JJ. llfm·ia de Castro Sa•k . 3" discussão do· pi•ojecto n .. ·139, de 'lS96, 
tiago, flCfl~tdo esta · l'ef.eoada. ~da P!'escripção a.utprisa~do o· Gov.er~o a abrir ao ~ioi~te~io: 
em>gtte rncol":l'e:IL · · · · · · da Marmha. o credtto extraordinM'IO. ·de 

. , · . · -120:000$ :pa.r~ restftuir oinípostó d&2~/0• des-
. . · · · · . coilt.1,\lo dos · yenclmento; · de·officiaes da ar~ · 

. . A Commil;~ão deFazendn e Jnàustria;tendó ma.d11, classes a.nne.."'!:as . e outros q11e perce))ê-: 
. . examinado a petição de D .. !vla.ria de·Castro ra.m va;ntagens de:campanha no -periodo de 6 
·_: :-,~~: Sll.ntiagd,' ~ril qlie requer que o .Paga.meirto do de setembro de ]893 a 31 de outubro de 1895; 
,<. ~ ' melO-soldo que percebe como filba .do; ea.pit:.\o · · · · · · · · · · : ·· 
.~;= :: ·l·eformado do :exercito. Carlos Cyrillo deCas- . ~ 2'\. discu~>ão , do .. projeet() n ;_ 180, . de . 1896, . 
.:::::· t · · · f ·to - autor1sando o Pode1· Executtvo ·.a reforma:r. 
, .. ::.·- • ro, ~eJa. m ~· contar de I de juLbo de lSSG, no . ....,to d.e .. alferes,. com 0 .. so. Ido p· o.l'. in:-. 
. '-:-•:.:. : data do .fallecJmento de sua mãi·D: Carlota 1:!~ 
~,:.:< ·Ferreira. de Castro e· não desde (\ d~·ta. dn. súa. teiro ·o tenente honot•ario do exerci to e.sar·· 
~~ _ .· habitit?-Qã.o como determinã. 0 O.t't. 1• dó de- genl!O-:lJuda?~ daggreg:ado _do Ba.t:tlhão Aca
~- ' . ereto n .. : 2:6 19~ de 8.de setembro de 1875 e deJ:nlCO, Arclllp e Ftettas' . . ·. ·. .. 
::..·._ .,·.: ccinsidera!ido que são U.ttêildiveis as razões 2" díscussã.<fdo=projecto n . 2~ A, de 1895, 
_. · : · apresentad!!S pela peticionari:1. e que tal me- _determinando qua fiquem addidos a.omagi~te- · 
·-· <lida. àe e(i_uidade tem sido concedida. a dí- rio do Collegio: · ~·1ilita1·; com .OS Yencimentos r.,. versos; e de . pareeer que· a. presente petição que percebiat.n, · . o~ professores cathedt'a.ticos 
:~;-~ - .. estil. nos casos .dê ser deferida."e ·de oonrormí- nomeados ou ele Q'a,do;; a essa. categoria por 
.. . :. dade .. com .:esse modo de penSa.r submette á decretos de 30 de setembro de 189•, com voto k:' · .cons_idera.ção .. :da. ea.ma.:ra o, seguinte· projecto em sep;i.t.ado; · · 
.. ,- ._ .de lei: · ·. · ·. · ·: · · · .. Discus~o unica do projeeto n·. 154 E, · de 

· o Co · N ·· · 1. · 1 18:16, :.emeuda. . da. ·ca.mara. · dos De.Putados. · 
{.:·: .• ··. . . ngr~s~ ~ a,C1ona reso v e: a.0 proJecto do Senado n.l54, deste :i.uno, quê 

· Art. LO :Fiéa o ~governoa.ütbri~ado a m~n·- ma.nda. observar.:ó art. 6" da. lei n: 248, de 
::··· . dar pa.ga.r desde 1 de ,julho de ·1886· até a 15 de dezembro de.·:JS94,'nas eleiÇões.1Meraes • 

. , data:. da, sua : ~ab,litaçiio~ na .razão de i $500 sempre que se dê. ó caso previsto no § 2• . do 
i~~~ - . _.· ;me~~aes.·. Q ~e.!~~~ldo .. ·~que·. ])eTe~be :o .. : Maria art.- ·4~, . dâ" .. lei .. n . · 35~ '"de· ·26.de "janeit•o:de 
::·. · de Castro Sa.nt1ago, fieaildo esta rele.vada. da. !892; ·e. à (JUo.l ó Senad~ não. deu Ó seu con.,: 
" prescripçã.o_. ,em que il).eórl'ctie atírlndo par:t sentimeo.iQ . · · . , . . . · . · · · ··. ·· ' . ·' 

~~~ :;ii:r?~~~~;, ... ~·i""~ :ri~~ .. ~,~; a; ...... .. ~:~: 
J·?: : · :' -S:Ha: .das : cominissões-. ·.27 de novernbro de · ,, .. ·. 
~{~;-- : :. ;) R96 .-... 4. -.· .~~ :Afiltoft.~. :Pr~id.elite ~·_;..Ltti.i ·Aáol; .. ·. 
s:L-~ ,·: plt.o, .~elator~~ 3-Io.rco&ino ;~ 'J,folil:a:~I!de[oiiso 
;~.::~-:·:':< Lírnc, ; -:.fi: · <0·Li~!'te;;..::.. AI.rileidà. :GOmes. · · · 
{;-~:-.: ·!· . . ~ ·, ·. : .·· ' r .• , .".". .- . .. 

···. 
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· · I>~ ~"o in 28 nE :::~::,:.:~-N::::""Or:do, ·_ ,.,,.,,. ,;ri,,~.- G>i:~: Jj 
· ,· .. :· . . · ·· .. . · .. ·. Dru·mmood, -Arminio :Tavares, · Marcionilo . ·· ·· 
Prcis~c.?e~c_ia dos S rs. Chagai Loba to (:l0 vice, Li ris,- Cornelio da Fonse."a, . Fernandes Li !lia> 
··:presidente), Lins'd,e Vasconeellos (1" secreta- Herclilàrio 'Bandeir:i, Olyinpio : de · campós • . 

. (o!-' e. Chagas Lobato (1• TJice-p1'esidimte) ·: .· • ' Augustô . de: ... Freitas, .Neiva., ~l'ístides : de· :. 
· :. . · . . · . . Queiroz. Eduardo Ramos, Lecrvigildo '11'11- . 
.- ';P,.o meío-dis: e 40 minutos, procede-se á châ- .gueiras, · Se"bastião .. La.nd,ulpho. : Ma.rcólino.· 
ma:dá., ~ qualt>espondem osSrs~ Chagas Lo; ·Mo~ra.~Athayde-Junior, alcindo ?~anabarli.~ :·~ 
b_a.t_o; Lmsde Vasconcellos, Coelho Lisboa~ Ta.~ .Be!Jsa.r1o·ue Sol,lZa.. · Ernesto Br&Zlho, .Ponce ·. ·.• -·.· 
varesde Lyra, Gabriel Salgacl:o.~Ia.tta.Bacella.l', deLe?il, _ Alya.l:'o Botelho,~íb_eiro ile ,Aim.~~dà:, ;.:.· .... :;~ 

· · Et!éas Mar.tios, A ugu;;to Mc.ntenegro, !heoto- fel'r.eU'a. ·P•res, Theoton•o ···de ·Ma{la.lhães, : · · . ··.:.• 
nip''de.Brito. Carlos de Nóv:aes. Bricio Filho, Píntó ·ila :_Fonseca, Mátta Machado, M!l,iioel. :. · ~ ., 
Hollan!la.de Lima., Viveiros, Luiz · Domingue~ Fulgencio, Simão da Cunha, Olegat:io Maciel.:: · .· -: 
Anisio .de· Abrt;u; Pires Ferreira, · Frederico r..arlos. das Chagas, L11_mart~e; .Fra.nci~o de . · · . 

. Borges; Thomaz cav:).Ieantt Ildefonso· Lima., Barros; ·Luiz' Fla.quer. 'Allneída · Nogtieir\\, ._,·-~ :
João L?~S, Hei':'ecio Monte, .Tose Bevila,qua, ·Do..Qlingn~ ~e castro. Alberto Salle5; . _Ce~l'io ·. _'/ 
·cunha Luna, .TrJUdade, .José Mariano. Tolen- .Motta, Cmcmato . Braga., Hermenegildo de:.·.·: :~ 
· tin~· de·Ca.rva.lho,Pereira..de Lyra, Coelho C in~ 'Mo~ae5, . Ab;eS de Gasko;Ernilió 131 um; .â..pptl.~ '<-: .. 
tra, ·Luiz de Andrade~ Barbosa. Lima..Medeiros ricio Marieose, Victo.rino J\101iteiro,Aurelia.no · .. .. · .. ·.;,; 
e _>\lbuq uerque, C3.rlos Jorge; Clementino ·do ·l3a.rb.9sa.. Pinto da Roch!l. e. Francisco . Alen- ·. _.. · ·. 
Moote;J~ocha. Ca.valcanti,Octa.via.no Loureiro. castro;·e sem causa,. os Srs,_Lima Bacury;No~ _, . ·< 

·.Menezes : Prado, Gemiliia;iio Brazil, _GQuveja. gu6ira.-Parana~uã.~ : Lour~oço de Sã: Miguel > >· 
· L!m~;zama, SantoS Pereira, .Milton, Franciscõ .Pern:ambuco-; G:onça.lves :~faia:.; ArauJo Góes, . . :::-·.;; 
Sodre, Tosta, ·Manoel Caetano;: Panla Guima.~ Cleto· ·Nun·es. Ga.ldíno .Loreto~ Agostinbo :Vidàt,:: : • .• :;; 
rães. Vergno de A breu, Jósé· Igr:ia.cio, F la viõ de ·Euze bio de Queiroz, Pauliiiode Sm.isa.Junior; :: ~,; 
_Ar~ujo, ·Ro~rigues Lima, Toleritino r1os ·sa.n· Ca.!llpolilla, C~pertino. de Siqueire,_ ~rthur '. :.'_:·; 
.tos; .. Parauhos· Montenegro, Torquato ·Mo-. Torres,. Domingos ·de. Moraes.• Vtetra; il!l ·: . · : · ·. 
rei):a;.Antonio de Siqueira. Serzedell·o ,C9~rêa.; Moraes, Furtado, Brazilio da ,Luz. !.{a.rt~ns . ·.·:i. 
FranÇa Carvalho. Dscar Godôy, Timotlleq."da Costa e Pedro · Moacyr; · • - . ... · ·.· .· .. .. ·:;:: 
C<).s~11. . AmericoAe Mattos, Erico.Coellw; 'FÓn· . . : E: lida. e po~tà. em discussão a.' acta. · ( : 

· .· sec~ . . Portelia, Stlva . Castro, Ntlo Peçanba, · · - · .. · · · ·: ·,~,: 
· · .Julto Santos, Ba;rros Franco- Junío1;, 'Por-' 
.. · _cmncula.,-Urbano Marcondes, Mayrink, Al' O Sr . . Moreira da - Silva.~,_ <>:: 

· .meida. Gome8, LandulphOde'M••ga.thã:es, Lima Sr. presirlente. a.~redit!> que V. Ex., a Mesa e:::·: 
. Duarte, João Luiz,Ga.rva.lbo .Mourii(:i, .v~z. ·,1e a Co.roara. tomarao em boa parte a reclal!Ja.-:-: · .. :'. 
'Mello. Monteiro de Barrõs. JoãO Penido Gon- ciio· que venho apresentar contra. a. acta em · 
. calv~ RainoS. LUiz- Detsi,. FârraZ Jti.niôr,. :di$CUSsão: .. . · . · ·/ .~ · .. - __ : 
. Fo'rt.es Junquei'ra, Francisco Veiga, Leonel· O anho das preleçções nos cursos jurídicas.:. · ~· 

Filho, Octa.Via.no de Brito, La.mouniet- GodO- está encerrado: . estã .. aberta · a · .época doo· ';. 
!red.o; ·Valladares, · Rodolpho Abreu. · Pa.ra.rzo .en.mes; . ·. ·. · · · . . · ·. · . , · , · : · .· · ·. · • · :. 
ca.valcanti~ Lindolpho Caetano, Costa. Ma- O project.o que submetti .ao.conhecimento . · .:; 

· cbado. Alfredo Ellis; Ca..."emiro :da Rocha, e ao voto_ ~~ Co~res~ Nacio~al, que pro- · .~ ... : 
Costa Junior~ Gusta.vo Godoy, ()llveira . Bra!!li.~ cura. :corngll' o ~ defet_to .- ·~Ja. let.n~ 314; ~ta.:- .·: 
Adolpbo Gordo; Bueno de Andt'ada, Moreira. belecendo um so .. reg1men ·escolar ,:para ma~ .. 
da ~ilva, Po.dU:a. Sa.lles, Ed..iriundo da Fonseca · triclll!idos e matricula.ndos, é, J?Ol' suá · ila~ . 
Panlino ··Carlos, . ·Frà.nciscó Glicerio; ov.idio tur~z&: ~rgente. _ · , · . · ' : : .. 
A.br:intes;. Urllano de .Gouveia, .Xavier ··do . A ~;~o:.approvaçao. o. que espero, ou a sua. : .... :, 
Valle, Luiz .. Adolpho •. cil.racc\olo, Lanienha não- a.pprõvação pela Camara; não deve: ir \'{: 

· ~lns; Almeida Torres, Lauro Mi.lller,· Paut~ sendo adia4a ··a!l um _di~ l!a_ra óutro'; :e:Ç.e ' :.· . 
Ramos.· r:.ra.nci.>eo. Tolentino •. EonsPca: Guima- ' . outro i\! a paro.: outro. Na.o ·e llc•to a nenhuma. ·. ':~' ·· 
rã~s •. Març'!-1· .. Escobar, A o gelo· Pin lieiro, :pe: ·da.s · Casa.s _do Coilgres~o adiar· indefiili da.m_enti( :, <; 
re!l'a. da. co~ta, Rivacta.v~a Corrêa., Vespa~iaiio. En:esoluça? sobr~ assumpto~, que .pa:lpiP&rn: :>>~ 
ele Albuquerque .e cassra.no do 1\'asci.J:iJ.ento:: .de l!Ct)lalid!:lde; como ·O d!l que :trato; Re- ~:;'-~ 

. · ~:'A_b~~~~a seS~o ._-: . · . . o : ·. • < _·:: . ~l~~~o. :e:~~f~!ã~~ ~~o•'~~-~:· e~:~~a~~;;:~;~: 
· · ·.· .: J?eixa.I;fr·de.eom~recer; ! ~ com ·~usa· p~f.:; ne~, .. - ~e· : ell1ba.l~, com~ ~ori,h~~ ix:realiSn:V:eis_ ~: :.:d;.' 

• ~1C1pa.da os. ~rs . Arthur RlOs;· .. Alencal' ·Gul- mócidaile academica da.s'Factil~.adas•de scíeli""·':··~ 
: . :~ maíi.es;:Sã: Pe~o~O:.co~t<..,. ·_tt<>drlgue3; Gu_st,a:v.o ci~ jurid!~s· e ~pciaés. > .. : : : >· .. '. ~ -:::: ~ :;-<.::i_· 
. . 1 ~ Ve~:; _ _Equardo .- ~e ·:Berredo, t.;bristino 9ru_z, · >J?.roimncíe-~ ·<! ;.Coilgre...o:so;- 11J&~ ': comli.:ur:-:-:;'.':;; . > ~· 'f~rres Port:ugal; > Pedr_o"- Borge~~,: .;F)>an_eiscq gen'cia.· · q:tW o~:ca,so req\1.~~: :;! s~a: ipténÇão;;:";.:' 
: -!· Be.oevolo;;A:u~us:o _Se;\te~_;-''Fl:anciscp__G~rgel, ~.l)~s, :aJa:-v:.O.r:~d.o , projeet<y.;ja se m'é_~evel~u:.: · ::1 

·: , :,Ped~.':· V~lll9, : Silv~ ;ld;anz, · Ch~tea_ubria..n.d;_ pel!to .approv~o. ;que .a:·!!P.~.>,d~:U:.'. ~ Çli)l?.~ra,:~-:~ ., '' • • ' .: • •• - • • . :· • . ' .... . : ... • .. -::- -,.-· - ~ -:.· • ~ ... : •' ··~ .. ·' :. ~ .: • • :- ~- .. • ·.: : .:~ ··':' ~-~_-·_ :. ~ ·; ': ::~.-~~-~- ~~- _.:.·:~<:<~:-~:: ~,~ :<~-:;< •:.-::·~~: "!L' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:40+ Pág ina 2 de 12 

~ -~m> l~ ·:e·i~ diScu'ssõês, e peL1. p;.efe~encia a · Sena.do enviou _á sancçã'O os antographos da. . 
. e~le concedida ·.com preterição de muitos ou resolução do Congresso Nacional, nutor:isando, 
tto$ projectos da. ordem do dia' parã ser um. o governo a abril•: ao Miois_terio ela FoZ~?nda. 
dós primeiros votados,. na j>a.ssagenida2" oc1'eoito :;upplementar de 1.115:208$500á' : 

.· para/3•.discussão. . . · · ' · _.· .· verba..-. Exercicios -:findos·- do c:rrçamento 
··· c,Acredito.maisque aMeSa.,corii o atilamentõ 'em vigor, para pagameut-o 'de igual somma, 

. da. S1li!. •justiça.,_procedeu <Scerta.damente ha- devida pela Estrada de _Ferro rle.Bat11rité: a · · 
vendo pOr ·bem coll<icar na ordem do dia., em Boris Freres, 568 ~200$725; a Guilherme Ro. 
-3a·discussã.o; logo depois <ie <ionheCir1a a 'V'on- cha & Comp., 380:84l$.'500;.a Reinaldo Porto, 
~a.de da_ Camara pelas su~$·votacões, o pro- 166: 166$2i5;-Inteirar!f!,. · · 
)ecto a que me refiro. · · · · · · · Do Ministerio das Relações Exteriores,_ de. 

Por_ estes motivos, Sr.· presidente, e por- igual dat:l.,: enviando a: seguinte . · 

MENSAGEM 

'que _o projecto estava incluido na peniiltima 
ordem ~o dia, que continuou a mesma com 

._ accr;escimo de a.lgun.S out~os prôjectos. se
. gundo. ouvi V~ Ex. ·declarar na r.terradeira 

-vez que aqui nos.achª'mos reu.niilos, nã.o Srs .. membros do--Congresso•_Nacional-
.• , quero C<\pacita.r-me que esse project0:..;;0 de Submetto á vossà. deliberação uma conv"'nção 
. . n. ·12, de 1896, que tanto-carece da prot~cc,'io sobre o exercício das profissões libet-aes e~tré 

da.· Mesa, da Camara e.do Congresso -Nai::iorial, esta RepubHca ·e a da Bollvia·, firmada eni ·14 · 
. _ . tivesse sido. -propositalmente excluidó da or- do corrente e constante da. cópia aut!ientica 
. ·,,_dem·dos tra.balhos de hoje. ·· _ inclusa .. · · · ... · . . --' · . ·. ·• _.··. 

Creio antes que h ou v e simples omissão na. Acompanha· em original · uma exposição · 
, publicação da. ordem. do dia, tanto :no Diario que- sobre ·.o assumpto me~ d.irígiu.ll'minístro 

· ·dO Congresso, como no aVUlso, hoje aqui dis- de Estado das Relações Exteriores. _ 
• tribuido, ou então que a aet.a em disaussuo . Capit.a.l-Federal, 36 de novembro da 1896. 
, ·.não ·exprime exa.ctamente o: que se ·passou. na ·Manot:l . Vzctorino Pe,-eir:a .-,.A.' ·commissão de 
' "precedente reunião dos Srs. deputados. . . . Diplomacia. a Tratados. -· : · . · - · 
·:' ... ,Mas .Si, entretanto; não-houve -ao omiss'ã.o . tio l'rfinisterio.dos Negocias ·da Guerra; de 
-. ai_lonta.da, nem outro engano nô .lavrar a . . . 

a.eta.; I)eco a v. Ex. que, tomando em consi- 23 .d() corrente. satisfazendo a· requisição . 
_ deraçâQ a urgencia do assumpto; continue a desta Camara., no officio· · n. · 245; de 15 de -
dar 0 .p-;-ojecto n. 12, de 1896• pari~. a ordem setembro u!timo.-A quem fez a requiSição .. 
do dia., sinão de hoje, conío c<irrigenda:áo que (A' ·commissão de Marinl:ia. e Guerra.) , . . 

'bà. publiéa.do, ao. meni)S, como medida i'epa.- . Requêrimento de'José Eduardo ao· Amaral, .. 
ra.dora., 1)3i'3. a da sessão seguinte. · · · · . . penindo seja.() Governo.a.utorisa.do a com elle . 

E' 0 que tinha a dizer. contractar o serviço da.s ca.pa.ta~ia.s . da. AI~ · 
. O SR. PRESIDENTE-Os projectos da.dos pa:ra fa.ndega. desta Capital..,...A' Commissão de Fa·.' 
. : · orde_m 'do dia lfe hoje são: e:IIectiva~ente os zenc:la- . · . · - ·. -.· · . .· 
' ·.que constam do impresso; • eotreta.rito, o pe- o~-Sr. · Ovid.lo A.br~n-tes--.Pedi 
, ·:· ··dido do:no~re deputltdo será tomado em C~Jil- a palavt'a ·para _ajuntar _:às_defesa.s que :tem: 
· .;sidet.ação... · __ · ·. · · . feito do governador do Amazonas_, mais um 

: Passa.~se ao expediente. telegramma ]?or s, E:x:. passado ao_ Sr. ,se-
.·' -, ()SR. 1~ SECRET~IO prooede á. l~itura dó nadar Quintfuo Bocayuva,• . que ·Md-elicença: . 

seguinte. . . . pa.Ta: ler á. Camara., porque ~te telegramma; 

. ExPEDIENTE· 
.. é uma peça :imp_ortantiss~a. , i ' · . 

E: o segÚinte : - · 
« Ao nôsso /mestre; . senador Qui ri. tino Bo/ .-.· 

- --~-- . -~~cios:. __ _ _ _ _ _ _ cayuva;.-:dirígiu ó digno goY~rtla.r=rqr···'do::Es-
. : D.oSr. 1" secr13tarlo do Senado, de 27 do tado do~;;zonas o seguinte:telegramma..: :-
; • corrente, eommUii.íéànd~ a :_esta. Capara q~e - :_PARÁ. 26 .;:,_Por ;telegrimma ··so~bé que ; 

• , . ·De~ dat~ o Senado _enVl~JU. a Sl!:ncçal? a.:re~o- o· senador barão do La.da--rio;. na ;tJ.•ibuna rio . 
,,> ·_luçao .doGon~sso Na_Cl~>nal~ aut?nsa.:ndo .<'. senado · .. levantoU: "'raves àécu·sa.çõ:es, _ • .ã.ttrF • · •-··· 
:"- ·governo_a. a.b_r~::- - a(). Mimster10 da._.Gue~ra.o biiindo-meactàs·indfgnos·: ,_- _ -~ .- -·.·:.' _. /.?c:; .. :." . .-._ 
·, .. cred~to de ·_ 2~<>00.:_280$744~ suppl~mEm~ar·< ~ -·.•_ ·• Ha.Jonoci te.inpo amarrado.-;~o p'os.te~da..uif·<--~ . 

';;; :_.-ruprtca,s_ ns. L:q, ,_, J 1, 17,-18, 2(), 'Z2, 24 .e 21 tanía.Ção,.,entregú~ ~ coleri dáq:uelle-~eriàd_ÇJ!.';;, >: 
:._-., do ar~ . . ~ :da: lel.D.. 360, de 30dedeze!Jlbro l],e ·supportava resía-najo' -pór honri;pro_pria.é:e,;;:.'. 

~}~~!~:i~~:~'!'t..'"#~~~~t;~~fii~~-,~~~t 
·~:::~·,: -~-~~~-:.: .··. . '. ·:: 
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sÉss.Io E:M 2s · D~ ~~~ DE u~96 \ . 
, .. _. _ ·-

-.~.-Era.: ineu proposiio ~-- agora,· porém, aq1lelle 1 }lenoã, filhas do. jtisto. resentimen to. de quem -.. 
· cirladão. dominado por ten•i v e~ dês peito eodio, ' a pr1meira vez ·na. sua• vida recebe ·.insultos- · 
lanç~ mão de todas as a}'mas para ferir-ine indignos e covardes. . . . . 
e.l'eputo um direito aminha defesa.· . .· · ·.. . Aos· bomenS:de bem e criteriosos entrego a; 
. J\1-m:J.is pensei que o raucordo sr: barão· ápreeiação da.: .minha vida particular e. os 
fosse a.o ponto ue ·macular a honra. de cen- actos da minha· administração;-· Fileto 
·tenas de crianÇas desvalidas, entregues pela Pires, · . · · · · · · . · · 
miseria. ã. protecr;ão do Estado. Jamais ]lensei E' .a defesa mais bem feita . que · podia• ter 
que o senador Io8se capaz de, no. intuito de produzido, a., respeito daquell~ infelizes 
ferir-me, abocanhar a honra de innocentés cria.Ii.Ças-asyhidas no Instituto Benjainim Con~ 
crianças. attribuindo-mesentimentosmais·vis stant, no Amazonas. tão vlimente o.fienâidas 
do que aquelles que-nutrem contra mim: pelo Sr. barão doLadario. . · ' 

Nunca deram-se taes factos. Nunca se fes- · Pa.ra.'que a defesa tique bem feita., não ac
tejou anniverSal'iós em qualquer ilha. Nunca, erescent..'l. natla,límita.ndo-se sõinente a pefu 
neste Estado, (mooti.-se. levantar ·semelhante ã Mesa que lhe permitta transcrever no .seu. 
infamia 1. Aos_. meus sentimentos .pess·oaes, discurso este telegramma. · 
minhas respçmsabilidades de chefe de famHia 
e admini.;;trador, repugna a.lembra.riça de q11e 
um ·sEmador ... da Republica, no recinto do Se-· _· . · ··. . ORDEM D_ O DI.Ac , . - . ·.,·;'. _: 
liado:daminb:i.·Patria, éSquecesse :tan,to a. sua 
.honra e ologar que desempenha,. a ponto de · - · · .· · · ·L/ 
tentar ferir:me ·naquillo que ningueniousou E'annunéiada a continuaçãoda2•discrissão 
aindaOfazer. · _ rlo Pl'Djecto n. 100 A, d~ 1896, .autox:L"3.nrTo o · · 

.... ~em ·oomprehendo ;· o - Sr.~· do Ladario qúet> governo a assumil' - a responsabilidade ex--· . . 
; a'rra,star-me ·ao . cã.m po adequado ·. aos .seus clusi va dos bilhetes bancarios actualmenteem. 
ha'!litos_; porem resistirei, ~a.bendo aJironta.l-o ~irculaçã.o, .e dá outras pro'lid(lúcias; ·· · · 
com . soberano . _desprezo~ Aqui causou pro
funda colera··. a. infamia. atirada · cautra; . as 
inenina.S 'dó ·jnstituio -cónfiadas. aos . cuidados 
de senhoras ·honestas; : des~ladas; sob a di

O Sr.PrElsid_;n1:e-Tem 0: wJ.avra o 
Sr: llil.l'ros_ Fra.nco Junior.~ · · . . _ . · • 

. recção ·do vice-govermidor, coronel Ramà.lho, _o Sr .:Ba:rroi!J Franco :Juni~r. 
chefe de. ra.:rililia-. - _. ' ·. · . ·.·· · . . · , diz que é oorigado a tomar pa;r.te no-debate, 

· · · .. · O .Anta.oon<is pommercõal, orgão iniparcial, pat•a:j usti.ficar ·o seu y-oto contrario do sub· 
. sob a. :di'r~cção do Dr. Leonídas Sá; r.eoateu stitiltivo ao projecto n; 100 ,\,de 1896, ap:re- · 
- en!lrgiêamente.a calumriia. Não temo ojüizo sentado pela C.ommissão de Orçamento, e o-· 

de ninguem. a respeito da minha conducta faz :principalmente tendo· em vista.. o _que 
pa-rticular e pu])lica. . dispõe o a.rt. 4° do mesmo substitutivo, ·e 
. -Governando, posso dizel-o, com o apoio de q_U:e . consigna autorisação ao Governo para 

·.todo o Estado, tratado pel~1s poucos opposi- al'rendar as est::-arlas de ferro da União: ·· 
cionistas.aqui com respeito e acatamento, re.,. · As.estradas de 1erro da· União custaram ao . 

. cebendo.as:ma.iores provas de apreço_ e. con- paiz cerca de 300.000:000$, considera~ão bas~: ... 
sideração do que a sociedade . tem ue ma.is ta.nte }lara,que o a.lisumpto seja tratado com . 

. selectoedigno, exponho ~-critica . dos _meus a maxima circumspecr;ão, afim de .que J~ · 

. a.d versaHos e· arn,ig:os. a. minha con_ducta ;: . - . , Camara possares~fiVei· como á conveni~nte aos . 
Nunca pratiquei acto deshoilestõ_.nem se interesses naciooaes. . . ·. · . · · · · 

. me.aoousou jámais de tal :procedimento :Go- · ·• Parece ao orador, e :Pede. des~lpaà Ga: 
vemo; tenho .me inspirado ·no~ sentimentos ma.ra no que .-vae dizer, que a discussão de 
de honra, (1ecoro e economia da fortuna. pu.,. tão ímpo1·tante ·a:ssumpto,.no _flin. .da sessão 
bUca. Devo dízer·com: .. ufania que os· meus legislativa. isto e, qu!lot•do faltám.poucos. dias . 

-.op~sicionh;tà.Snão me fizeram ainda. a_ccusa- para. • o ..• seu:·· ence~melito ·e··· quando- . esta. 
Ção que pudesse ·molestar, por o:IIensrva, ·a ausente-; desta capttal g-rande .numero. dos . 

· mínha>honra e'digmdade~ .. . . · .-.,·. · < :deputados;-& 1lma verdadeira. preci'pitacã.o. ·· . 
· •. Moço·, :com.passado que não tem.. aetos que· · O orador áffirma···que a ·Estrada de•F~ro , 

· .faça:iir'eorar, :repugna-mei .vendo";um·_ -velho; ·eentl·alinã.o tein d&do. deftcit, 'como vulgar-. • 
':cheio dóannos•ema~ellas, tentar:con:tr:~.· a ho.::. ménte:'se ·faz :erer;._ao .. . contrario; dlv;idin..;_ , :. 

. . nestidade::-de'ii~eni nã? :o o~esi~; )nas O :deS' ~0~~: a. totalidade . ?U a: SO~Íl '.da. ' ~n4a{: .":• 
.· ... }lreza. _R~bato,·tan~a~ -~~m;_as,- 11ao .JI~~-o~gue :hq u1~a _o !L. Estr~a. ( e_·Fe;-ro .9etitra:~• ~esd~: o :, / .; 
. : · .-possam::ter d~ pff~n~r~q a illlnha·;p,~ssoa.; ·.· J>():-. :.~e\1 .. • J.P.lCU) _ . ate . o :1l,m ·. · do · an11o , pro~q,;.: ::; 
· · · rim na ·de(esade;.ctle:gç~-' pg:t; ~O~?S.::r8SJ?6:ltll:c~ findo, ,que '.1m :por~: na.: ;avul~, q'!l'an~1a. .ilj3. < 2.: 

· das e- esti.I!iadas. ,._ · ' · . -- - .. . ' · ·:. , ·118.221 :000$, .P.elos ·as annos de sua.- extsten:.. :~: 
. --- -;,v-. ·Ex:·~ -~o comO; é; PE!rdo.a~- .asm~- ·cia;-.vexülca-se·úni: sa~do' ·annua.l-·de tres. ~-= ~;: 

- .'rézas qucL~r .. '9entura escapam :á. · . a e ta.nt~·contoa'de· réiS; ;: --· · · , , :_ : -= 
.. ·??;:.::~::. ;~::..:;; :.··._·\·:>' ~ -:< :.: .~ .. ?rt.: ;:>_ :::~·::'::;·~~:•:;:~:-~,"., ::::( .o.: :~r :'.-:~:i,:··. '<çr:, ·_' ·:· ... :~ . · -·:-::: ··<;,:·) :~;}·~:· 

~·~= :.· • ~ )c:_~.~. •:• •~-;..: .7: :. ·~· ~·, •." •; ·, • •••_. • , . \; • •• 
0 

•• • •: '.-'• =:: ~ ";·~.-:- • ••.; .:·, ~.; ; : ".\ ' • ,•,=• •: .••. ·.": .. •. 
0 

"•. 1•. ;_: • • ·• •• •• • ' "•., ; . • • •• • •• " : • • • ,.;• o• • ; 

. . . .··:. ·· ~ ·. .. =·> > ·· ' .. , ... - • .. ,.. ·'·· ... ' 
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·oi factos pro:v~iu. que ·.âté 1889 ' o. ~t~ida .. A autori~a.ção . dada. a~ ~ l='oder Ex~olitivo ' 
. deu grandes_ $li.~do:> e que d~lii para: cã. ·es:.. para ai•rendar as est1•ada.s de ferro da União, 
ses· sáldos começaram a dimi»cuir, até 1895, lata. corno está. consignada. no substitutivo, 
.em . que app;u·eceu o pequeno deficit de vae ~er um verdil.deiro desastre para a. nos~a 
66:000$000;. .· · · . . . .. . · . . Pa. ria, principalmente si o plano apresentado 
_ o · sa.. · · c..i.sS!~CI Do · N.úcm&w0-:.Y. E.r ~ uo Se~a~o.de que ~oi _?m dos autores o actu~l 
esqu!lCe-Se ·que em: 189-2 vótánios . aqui . 0 Sr. lrllmstro da Vut.çao, ~tomar uma reah-:
eredito de· .JT. OOO:OOO$ :para a. ·'Eetra.ô.u. de ·ds.de. · · ·. . · .· : 
Ferro. · · · · · Arrendamen~o por 50 a.~nos e C~JO preço e 

· .. · . -p.:~.go de uma. so vez e adeantadamente, tra.-
0 Sa. B.~R.P.Os FàANco· JUi\'10R:- Votàlno5 tando-se .da especíe ~st1·adas de ferro, não é 

. para. acq'Uisiçã.o_ de material e prolongamento arrendam·ento - e venda. . · · · · 
. da. estrada, _que exigia. muiio . augmento no .. Ningueni ignora que M ·concessões para. 

.. seu material rodante, de>ido á. sua.. maior construcção e exploraç;.w de estl•adas clé rerz;o 
ext;ensão;· · · · · em nosso p!~.iz; teem sempr~ :sido feitas com a.· · 

;-- O·SR.:: CAsru.~o DO NA.SCot&'\'TO.:..Oi; . al~a:- condição de reve1-siio, no fim de longo prazo, . 
· rismos provam o contrario do que v. Ex. quê vart&.de 50 a 9o·a.aaos. · • 
está. di~ndo. · Assim cla.1-amente - se vê que ·o a:rl'enda.· 

' s · · p · n E · t- t d. · mento po1·· 50 a,nnos e pago ad.ea.ntad(l.mente 
. O a. xar.,\ . < •• uros- n ao o os os rela.· . ciJm uma. ou duas par<:eHas, e uma vei·dadeira. . 

tol'ÍOS estão falsi~cad.os. · 
. . ft~. · . ' . 

· O Sn.. B.;.RR03 FRANCO JUNioR - Suppontlo .Pasl;aodo, a. outra. oroem de consid~1-aÇões, 
ainda. ·quefo•se vérrla.deira a. opinião do digo.o J.lergunta o omdor aós seus .ll.lustres collegas • 
deputado pelo _Rio Grande, . me pa.rece que na que.defendem o ar1•endimeoto. na-turalmente 

.. construCção e exploraÇão de estradas de ferro, de aceordo com 0-pl~no 3-pre~entado pelO· Sr·~ · .. 
a intervenção do Estado n:to ê a intervenção' Ministro d~ Viação, si .a. · vinda immedia.ta. 

. · interes-sei:ra ; não tem o :fim direeto de aufe'-' pa1'a. o . nosso paiz de 14 ·miliJ.ões esterlinos 
- ~ _ rir-lucros da.s em prezas ; ·a interven~o . do importa. ou não êm uni completo desastre 
.. . Estado tem um ftiXl maís·eteva.do, e Iiós sabe· para.a nossa lavoura de café e ca.1ma e pa1·a. 
. .mos. que si a. Estrada de Ferro Central ser\'e a industria. nacional? . · 

.. :. ~ indu~trjá.lmente a . tres Estados riqui>Simos, ·si gra.nd~ te~m sido os males da. ba.il:a do 
·- . nem: por isso deiXa de a ttendet· a gra.ri·~es cambiô, . feita lenta.mente, . multo maior mal 

inte.ress;es polí-ticas, unindo em· · uma. mesma .St:l'â. a. sua alta réa.Iisa.da .repentinamente. 
.. couünuuhão de interesses, grande parte do.:~ . Sl o cambio desceu lentame~te, lentamente . 

Estados do Bra:z.U. elle de•e subir; · · · · 
Estradas ha- niJ. nossa Patria, con.struidas 

com fim diver;;o-do da exploração industrial O sa·: RoooLt>Ro ABat:u- A subida repen-
tina do cambio e mais nociva. ·do que a baixa.. · ~te transpo~tes. · 

: Haja . vi~ta a Esti"ada. de Ferro de Porto o sa. BARROS FaA:."\CO J U!.\'JOR'- E ' talvez 
Alegre a -Urugua.yana, que foi feita pa.ra-au- mais calamitosa. do que a. descida. · . 
:x:iliar a defesa. das ·nossas vastas frouteirru~ do O Sa. V ..\.LLADARES - Pondere que ainda 

, sul e nos pôr em pé de igualdade com os ha. poucos' dias o ca.Cé a 14$ produziu. verda
.nossos visinhos,que teem a. sua. viação rerrea deiro panlco na Praça do Rio de Ja.n_euo. 
ate o limite do· nosso t erritorio. · · o sa>:á~aos ·PRa."!co Jur;Ioit-- Nií.o· de-· 

Aindaoanno pa,:sa.do a Camaro votou uma >emos esquecer que hoje venC:.emos nos~o 
emenda concedendo verba _para a .continua- ca.fe pDr lO cent. a. libra. o que ha. a.penis 
Qãó do;; Estudos da Estrada. de FerN de uns annos vendi.,.~e por .. 15 cent •.• o que 
t;uyabã. á fronteira da Bol_ivia. · · · quer dizer que o c:a!e já. so:ffreu uma baixa 

Poder-se-ha. affirmar que essa estrada. tem de :33 ·/~. e si ess:t. baixa não tem produzido .. 
um 1lm commercíal ~ Que.· é _t111'SLinztda a ex- todas as suas nefe.stns conse.queocia.s,ê deyido 
ptol-a.t· a lndustria de. transpol"te~ ~ Pa.i'ece á continua b~ixa do cambio. . . 

. que·uinguem, de boa. fê, o dirá. F'ncilmente se comprehende q~e a vinda 
, . .· Assim. pois. a ca:ma.ro. antes de. deçidir·sé repeo.tina ·de 8 l/2 milh~ de libras para. o 

: : . :'- sobre tão importante ,assumpto, qeve ter em nosso Jlaiz, importará em uma. alta :extraor· 
?'' · ~ -vista que a.s estra.das .coustruida.s Jlela União dina.ri:i do : ~mbio, o que se traduzirá em 
''· '5. :. nã.ó teem principalrneti.te em_ vi3ta a e·xplo· alliiGtiv-..a. -baixa para. a. nossa priticipa.l, ou . 
:V·: rà.çãá'd:i. iadustria_ de t~llSportes. · -. . · . .antes; unica. .'prf?dU~ão.agrieola.- (Apoiado.s) • . 
,,-;; -; O.a.rrenda.manto da EStrada de ·Ferro Cen7 ::A ' laV(.IUra, . que já luta 'com' oifficul~c( . 
~~i\~ : 'tral ile.vê set• .. consideradQ por va.rla.s·. ·faces, de toda.ordem, a. .que tl'caró. reda.zida '?. . .. 
;;jL . riã.O se!l<).o 9 .nieno3 impor tanto :o )!J.tl.ó·pui"J.·. A .itidustria nacional, que·.represent3.--um 
:~t :. : __ men~ eco!lo!llico~ · · · ·:; '_ . _, _- .-.. -~pita\ 'sü.períe)l' a · '_200.~0 :GOO$, · .~ ·_. que · 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 201051201 5 16"40- Pâgina 5 de 12 

_; . , 

SEssto EM 28 DE NOVEMRBO DE l896 
-..:. ·· .· : .. 

--~~~----~~----~~~--~~~-----------~----
.·tomem nMas ~obrigações neste uJÚm~ -periodO que importiÍr :í. . indirectamente· ·na. srib;da: > 
.de cirioo a.nnos; como poderá: satisf~zer os lenta.. porem segura e efficaz, do cambio, e · 
seu~ compromissos. e_ luta.r contrB: a. i~por- fil' mal·à permaneutemE;lnte o valor dos D0$0 

·.taçao do genero SIIDllar estra.nge1ro, st.eHa títulos da. diviua externa,' · . . . 
VD.e perder a. SUD. principal protecçâo, que e, ' Q orador diz qtie SÓ com rotlita calma e re• 
actualmente; a baixa. do cambio ~ . . flexão demorada, se 1JOderã. tratar ma teria. de 

Uma tal medida,, tomada repentina e Jevia- t ão grande alcanco para a..nossa Patr.hi, para. 
namente, embora. originada em cerebros as· rião acontecer que façamos um projecto se- · 
ela.recidos, trai-á re;;ultados funestos. melhante ao apresentado pelo Senado,em qua ' 

Tenhamos· em vista a. conversão dos .juros· se consigna. a. irrisoria. vet·ba. de 50:000$000 
··das apolices de-5 °/u em :Papel para 4 •t. em p ara a fu;calisaçã.o:·em· caso de arrendamento. 

·. ouro, que acarreta â. nossa Patria um · pre- de todas a~ estra.das .da. -União; cujâ. extensão .. <. 
j.uizoannua.l de sete a oito J;Iiil contos de reis; ê a.pproximada.mente de ·s.ooo kitomell'os,- :· .· 
.parece-me que ninguem negal'â. que essa. idéa ooustruirlas. em. var ias Estados do BraziL . : 
. ·foi-gerada por i o di virlua.lidade que dispõe de :- ·Só para a. ftsca1isa.ção da Centra.le seu·.pr o-. .. 
extraordinario talento e va:sti\ illustr.,çao ! longamente, será. preciso tat.vez quantia su~ 
. ( .1poiaclos.) . · . ·. . pe1•Ior a .50: 000$; sendo ce1•to que um . enge~ 

· · ·. · · Aalta. .extraordina~•ia do cambio,p<U'a sa.hir o beiro capa.z para. esse serviço :e como chefe, · 
inimediata.mente do paiz capital sup~rior ta.l- não poderá ganhar menos dl\ 30:000$ annuaes';· 
"Vez a. 100 contos. que se acham · guardados .e seus dous auxiliares, _12:000$ cada. um. · · 
em mão~> de italjanos e hespanhoes.em todo'. o . Vote a Cama.ra ·a emerida. ®· Senado· que. 
,Estado de S~ Paulo. e dos ·portuguezes que determina que os emlJregados aa5 empt:ezas-

. residem nesta Capital e ·nos Estados do Rio de custéadas .Pela União não são empregados . .. 
· Janeiro~ Min·a.s, e que só esperam uma ra'- publicos; colloque-se ·na direcçã.o da.. EStrada;: ::> 

·. zoavelmelboría no··Ca.mbio p3.r-.~. - tra.nsferir de.Ferro Central e das demais estradas · da ,~ 
· para. alêm-ma~· as suas economias cleste5 ul-= União, pessoal .competente e com. direito . de ·, · 
: timos quatro annos . . ... ·: · ·. · .. fa7.et•a.dministração sua, sem_intervençã.o da · 

Pelo que:ficaexposto,realizada..a ioe.ado~o- politicagem. sem .o que não 1>oderã haver. , 
.. verno .•. nós t er.emos cambio alto durante um responsabilidade; punam-se. com todo o r igor : . 
ànno ~ meio a dous ano os; para_ 'eiil seguida dá. lei, ós 'prevaricadóres de toda", a ordem; oiF 
sofi'rermos de novo nova e irremediavel baixa., .que fazem dos· pl'Qprios e o as rendas da Naçã.o 
. ._ttendeodo.-se . i~ desorganisação. que se ope- ·meio facil de enriquecer repent inamente; e '. 

· r ara na lavoura e na industria e da · qual .nós terérrios, :p1·incipa.Imente na Central, que · · 
só·.oom muito tempo e sacrifícios se poderão Já o fui durante muitos anuo~. e necessaria-. · 
livrar. · mente·tornará. a ser, uma fonte segura.e per~ 

Set•it o caso da. baixa permanente do cam- manente Q.e l'iquez.a. . . . . · .. 
bio, visto que t erá. desapplrecido o qne res- · .Para· isso precisa., porém, que -nós olhemos . 
ta.va do patrimonions.cional , hoje unicamente com mais amo1•, coin mais attenção e com · 
representado pelas estradss de fcn·o • . que se mais conhecimento, paro. aJf cousas <la. .nossa.. 
tr<>.ta. dearrenda.J.', ou antes, vender . : . Pa.tria. (Muito bem, muito bem.) · 
· Pretende apresentar na presente. discussão · · · · 
uma emenda mandando separar do substit u- · · ·o . Sr. Bueno , de And1·ada '· 
ti'vo, que ora ·se discute; o seu art . 4•· e S&us vcin simpiesmente justificar . ·uma. emenda 
par;lgra.pllos. para constituírem projecto em ·coinba.tida des•!e .ià; quer:::>elo projecto do go~ ' 
-separado e como tal ser: discutido e votado.· verno, quer por todos os oradol'es tecluiicos e 
· Diz o ora;1or que. ca.so a Cama.ra a.pprove o cão 'technicos que · o precedernm nu. tl'ibuna. 

· projecto de :nrendamento, : .. em 2' discussão,' 
elle, orador,a.presentar-.i em 3•, emem1as·pa.ra. · A einenda..· que vem justiftc.1.1·, estabelece a. 
minorar os grandes males . que nos advirão doutrina . de· que ci Estado ·e inc.1.psYde di-
com a r ealização de tão .. nefa:;t(l :plano_ righ~ estradas de ferro. . 

Assim. pensa que o arren4amentonão deve . o.:s~, VA~L.!..DAltES dá. uin aparte. 
ser feito ji~ e jà,. pois e nece$S&rio tempo para. . 0 'Slt •. BUE!\~:f D'l': . ANDRADA. P.ede. q1,1e . O 
extirpat· os vicios em que se debatem ~s ~os· ou"~m,' ,.,.or-a. _que.'falla na sua profissão. 
sasestradas i! e ferro,:.e sem .. o q-\]e .. ser;~ d1ffi , v- -o 
cil encontrar quem quGira. ·arrendal·as ;-: que ·A em·enda::que ve·m ' api-esenta.r:·;á · conside- · · 
para. o fim de arrendam·entv, as estmda.s ·da raçã.o da. Ca.mara, t raduz amplamente ·e · pa~ 
União devem se1• divid ida(em g1•upos, a~im. .rece-lhe qúe Ioglcamen~. a .doutdnade que o . 

= acllando-se. maior numero · de ' concurreutes ! Estado não e apto para explorar liil hast errens ... · 
· ; :·que o preço do a,iioenªamerito em ouro; deve ( nao apoiciclos) ; ·.rl e termina. que o Estado riiio ;
<~-ser pago .;sem~tra.Ln;tente : e ·exclusiv3:Q1ente p~e setproprie~rio de ~inbas ferreas; quer~, 
:· .'.da.stínado a. .auxíliar .o paga.meoto:dos Juros ·e ·para,~:x:pl9ra~-as por si~ que~ -para, :arre~daF; 

' amortisação da· no~ divida· externa, ·niedidã. ·a$ &Se~undos"' · _. · ·· · · · .. 
. . . ·- .· : _..;· - . . ._ :.~ . · ~· ~ : .. .. ·.. . .~ ... : . 
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· · :·a .·sa. TillCrrnso DA. CoSTA.-E.m d·e~ermt . . o·sa .. ·.BtJE~oDE·. Á!\~~ÁDA~O :·nóbl-e:·OOüega· 

.na:rl<?S casos, e. o uni co · corupeten te para: ad- sabe, era incapa.Z de a.ssim pronunciar-se' 
mmJstrai..,os; o princípio não é geraL q.ua.ndo S. Ex. o bonra · com a sua. attenção. 

.. o Sn. Bü.E.~O DE ANDlt.\DA acredita. aue . .Ponanto; entende, pelo pouco que tem lido 
:··,: esta. fatiando Ek: ·America do Sul e uã.o ·na e t~elo muito que tem ouvido, ·quea. adminis
.. · ... Pr~ssia:. De fact? na ?russia, que é, não -uma tx;ação official das linhas ferTeas só tein ·Úma. 
. ·. naçao livre. lJ9re.tn u'm quartel; a .. estrada de justificaiiva: é qu~ndo se precisa sacrificar 
.: . ferro não Jióde ser um .instrumento livre de dinheiros publicos na de(esa. naciona.l. E a. 
· ·. trabal!io; é uma arma de deresa., de ataque,a. historia. das esiradas de todos os· pa.i.zes, é 

.. primeira. qualidade de uma linha t~rrea que esta.. 
·. :. tem o ·seu ponto inicial em um quartel e o Começaram sempre pela conCessão livre das 
:·. seu ponto terminal na. fronwira., e.' ser uma. linhas ferreas, pela. assimilação das estradas .. · 
<· linha de defesa nacional. · · de fe1•ro á industria. particular; mais tarde, · 

·. Isto nilosucced~ com as no:;sas. Só póde ser d_esde, queapiJal'ece um poucó de perigo .na.-
_· linha de defesa, a. CentraL . c1onal. os EStados tornaram-se. propr.ietari.os . 

.. ·Assim, vem,coherente com as suas opiniões, dasliobas ferreas,ou então fiscaes, contínuos, 
. sustentadas quer nesta Camara, quer .na As- zelo::;o~, a.tte.utos, das linhas ferreas, excepto 
· sembléa. ·do seu Estado, .·a.presenta.1•. e;;ta nos _IY<l.i.zes onde não ha perigo de invasão, ou 
. em~nda, que,Jhe parece, virá. servir mellíot pelo seu . 'grande poder ou por s'ua. situação 
· ao pt'Ogresso, ·ao desenvolvimento elo ·cOm- g~~graphlca., .ou aindai mais pela. fraqne7:3. dos 

, .•. mercio e da •industrh,., ·não SÓ dO preseote; VJSmhos. ·. · • . . - ·. · 
como .no futuro. · f!:'-"tM paizes são a·lngla.ten'a, que nãO .tem~ · 

· .. . . E :pa.l'a. _isso tem um a.rgume~to .. que vis1nllos que a. ameacem. e uma. .nação que es-
. : lhe _parece Irrefuta.vel : e.o periodo em qce ta.beleceu. ir. livre concurrencia·em materia.·de . 

.:. . . :: as lillha.s ferreas . foram · administradas por linhas ferreas-os Estados T.,Inidos. · · 
·todos os ·grandes· homens !leste paiz, de todos O SR. RoDOLPHO ABREU -Na :propria 
os p~rtido.s, quer IJelos graml~s homens do lnglaterm_ já. ha uma corrente !a.vora;vel ã. 

. : ,part!rlo liberal, quer pelos ~ao . !llenos do encampa~:ao. . . . . . . .. 
.. · parttdo· conserv:uior, e pelos ctdadaos da. R'!· · . . . . , . · ; ·· · · · ·: ·. 
·: .. · . publi~ ; e nesse longo período, ·com ca.lma O Sa; BuENo -:s AND~A.-E ~sxvel q~e . 
.. · se vera. que as estradas de !erro do Btazil. sua cox;eute alg~me a hberdade demdl}Sir1a, .. . 
·· teem ido de quédo. em qué<la, ele · decadencta mas a~e agora. na.o algemou. . . . ·· . · 

em deca.dencia, de rieflcit .·em rlefi.cit. Ass1m·. encontra-se em mater·ias de estradas 
..- . E, quando_ não tõsse possivel demonstrar de fe,:ro, dt~o.s escolas, a. primeira,-da. inte~ 

-xsso, ·cllamal'J& como testemunha a. illustr·ada. vençao offlCJ:J.l, levada. ao extremo em certos 
bancada mineira, que tanto apoio deu <~ ul- pàize.s, como oa. Prussia; ou entao a. da. lí-
ttma. administro.çü.o. berda.de, do :prineipio da. concurl'iliicia. da 

(Trocam-se apat'U!.,,) · iniciativa · indiv_irlual, como na. Inglaterra e 
Crê que o seu Ulustrndo coUega não lev:t ~o;; Estados Umdas, represen~ndo &; escola. 

em l\n\1a de conta os credito.s exiraordi.:. lnTe, a. escol:~. democr-atica., a escola. liberal. · 
narios. , O SR. TrMornEo DA. CosTJ.-Está. eoga.nado; 

O S:a. THOMAZ C.\.YALCA.!\"TT-Eu me refiro ha. muitas ou~ras escolas. (Trocam-se di-
. a receita. da estl'ada e á suo. despeza com o ve.·sos apartes.) . . 
custeio ; tudo mais, vae por conta. do custeio: . o Sn.. Bm:No ilE AN.OlUDA - Os apartes 

· ·. · O SR.BUE~o DE ANOP...ADA-Vae·dizerta.lvez não o contrariaram. · . ·· 
um para.do:t.o de eugenhath\ o.o seu nobre · Dissé que havia duas e.Scol~s externas, uma 

·. · .. collega: Não creia em algal'istnos; creia em representada .pela. Inglaterra. e ·.outra pela. . 
contas comple~s- . . · · · Prussia. Crê inesino que o governo imperial . 

O Sa. Taàiu.z C!.v.U.OANTI-Alga.rismo .nã.o da Allema.nhil nii.o só tomou conta de grande 
a.dmitte sophisma. . . . .· parte das linhas :pa.rticulares, como das 

o sa.. Bo:&No DE ANDIU.DA.-crê que é ro- linhas dos E~tados confederados. Mas. por 
. . dizer que ha duas escolaS extremas, nã.o· se ' 
nhecida a esta.tistica, que não passa. de um compre~ende que sollteste gue ba· diversas, 
jogo .de alga.rismas. em que, <:amo jogo, ha ascolas llltermediarias, de transição, diversas 

.. ·.·, aza.reseba.sortes.Basiagrupar-se ·umcerto odilidad · - li'· d numero d. e. · a1'!arismosde certo modo, 'e, em m es. p•lrql.J.e a nao ·ser a. nua . e ·· - "" fer.ro . central, que· a. bancada. mineira. tanto . 

. ·-·. · ·· eontJ.•a :posiçã?,Ol1tro ;::,'l'UJ!O d~ alga,rismos,pa.ra. defende aqui, as. estradas de ferro não dão . 
; :~: .. . que os. ~lga.r1smos manejados por um homem !d :\:> · · 1 ~ · · ., 
:- ~. _; .intelligeute e sophistico · nada ·representem·~ . ~a os~ · • ·stm,·pe a .. compa.ra.ça:o que se .az 
;·:"'·, . . . .· . .. · . entre as.lhlhas d.e .'ferro .norte,· americanas ás· 
f~:~ ,· · · ·o Sa, ·~xo · :DB · ABREU:-E'. quiüid~ não ingleza,s, ci>m qualquer rêdê de lillhas íerrea.s . 
F~:::. talla. ~-~ran~ e beoc10s. . · de .()utras ~· :p_ergunta~ se.~.collegas, 

. . :···· 
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quaes teem dado mais resultados benetl.cos- industria nacional que não desse dividendo, 
a.s linha.~ inglezas as belgas~ As linhas in- desde que o ca.:pita.l.fosse ..o.al emprtlgado. 
glezas ou fr"a.nceza.s ~ As ingleza.s ou as aus- Este argumento não lJOdia. sa.hir de um 
triaca.s e pru~sianas ~ . espírito tão democrata como o de S. Ex. , mas 

O d~envolvimento das hnha.s na Ingla.- de um ministro da Prussia ou de algum 
terra e assombroso emqua.nto que em outros r sultão da. Turquia.. 
paizes, apezar de favorecidas pelos cofres pu- · . 
blicos, as linhas de ferro não sã.o compatíveis O Sa. PAULA. RAMos da um aparte. . 
em desenvolvimento quer relativo a popu- O SR. BUENo :OE ANDRADE -E' possivel 
la.cão, quer quanto ao territorio. que haja estradas qae não deem dividendo 

Quanto ás linhas dos Estados Ulli.dos, . pede ex:traordinario. 
por mise1·icordia, por "bondade de coração, o SR. RoDOLPHO ABREU - Posso garan· 
para cita-l-as; porque então se veria qne, em- tira v. Ex. que a política do arrendamento 
bora. teMo começado depois, os Estados Uni- ha. de uos levar a, situação da Tm;CJ.uia.. 
dos estão neste ponto. em condições mais van-
tajosas que alguns paizes da Europa. Em- O SR. TrnoTHEO DA. CosTA-Ou a do Egypto. 
quanto ta 39.000 kilometros na Prussia, ha O SR. BUENo DE ANDRADA acha que se· 

.200 e tantos mil nos Estados Unirlos, con- guindo as Ieís libera.es somos incapazes de 
vindo notar qua. as lirillas de ferro em pai- chegar á situação dos Estados Unidos, agora 
zes de população condensada, remuneram imitando as leis conservadoras somos capazes 
mais promptamente o capital empregado. de chegar ã. situação do Egypto, da. Turquia, 

O .S:& ... PAULA RAMos-Não ha nos Estados da Bulgaria, etc. . 
Unidos uma sõ empreza que tenha mais Crê que·esta defendendo aqui astheoria.s 
de 10 •j... · mais.livres, mais democra.tica.s e a.pplicad.a.s 

o SR. BuENO DE ~'DRA.DA-De accordo. já em :Paizes republicanos e até adopta.das em 
Não es~ã. bem certoditomas 0 que s. E.x:. uma monarchia como a Inglaten~. onde teem 

affl.rma é verdade tanto mais que a citação é dado bons result:J.dos. 
fa.vora.vel. · Agora ·lhe cabe responder a este argu-

mento que tem ouvido reproduzir-se ahí: 
O SR. PAUL.-\. RAMos-Pois garanto a V .Ex. não, no Brazil não se póde deixa.r de abrir 
·O SR. BUENÓ DE A1.'1»&A.D~ deseja suber mlLo das linhas porque siLo linhas ••• 

qual a linha brazileira. dirigida llelO go- o SR. RoDOLPHO ABREU- De auxllio a J.a
vel'nO qu~ em um aono deu m~is de lO 0 /o voul.':lo, illdustria, etc. 
do capital empregado. _ 

0 SR. PAULA RAMos-A de Porto Alegre a O~~~· BUENO DE k""DR.ADA.-TOdas as linhas 
Urua.guayanac.deu 400 e tantos contos de 
saldo. · OSR. PAULA R..utos dá um apa.r.te. 

s B AN D ldo r o Sn.. BVENO DE ANDRADA. - Está. fa.Uando 
O R. ~o DE m~A.- e sa t- em um paiz a!!licola e não em um na!z mili-quidô"1 . - ,. 

tar. Acredita que está. em um Congresso de 
O SR. PAULA. RA.Mos-Sim,senhor. brazileiros e nã.o de prussianos. Garante que 
O SR. Btm"\o DE .A.>;;DRADA.-Niio sabe como nilo teria coragem de pregar essa doutrina. na 

em um a.nno uma. linha brazilei.ra. possa dar Prussia; e si tal o fizesse, com cel'teza. sahiria 
este saldo. · · daqui pa.ra. o quartel. 

o SR. PAULA. RAMOS- Pois nos Estados- Mas, este argmento de linhas estrategicas 
Unidos b.a. estradas que não derem devi.dendo põde prevalecei" nas zonas de fronteiras aber- . 

ta.s e baixas como a do Rio Grande do Sul. 
algam. (Ha outros apartes.) Si os nob1·es deputados chegassem e disses · 

O SR. BUENo DE A.'I'D!tADA.-Torna. :pedir a sem:-não; nós somos Ca.pa.zes de transformar 
palain'a porque_os seus collegas o tr~ns~or- as linhas do Rio Grande do Sul em linlla.s de 
mara.m da posiçao de orador em aud1torw ; industria privada, isto daria em resultadoa 
e"D.ão se sujeita. a esta. posição. (Riso.) :pos;;e dellas JlelO capital estrangeiro o que 
. o . seu nobre collega. acaba.· de dizer que traria difficuldades da.do o momento de uma · 

nos Estados Unidos algumas linhas.· ferreas guerra. qua.lq uer. -
Jlão dão divi.deado e por esta.. razão conclue Este argumento deve pesar muito sobre o 
S._EX. qu~ O Estado deve intervir na. dire· espírito de todos nós, para que não dessell_l.OS 
cça.o das lrnhas ferreas. entrada. ao estrangeiro por uma tronte1ra 

. 0 SR. PAULA RAMOS-A premissil. e minha, baixa. •. • ' 
ina.s a. concluaão é de V. Ex. .. ; Porem, pergunta com toda a lealdade., . 

. :·o SR. BUENo DE ANDRADA- N""a.o, porque . o SR_. TrMoTHEo DA cosu- Não ha es
. ·-entíi.o o governo teria de intervir em. toda. tra.nge1ros na. costa. de 1.000 leguas de Brar 

CLIIIam V. VIl 59 
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--·----~--------------------------------------~----------
zil 1 E'. argumenta:r como no tempo do im· O Sn.. TIMOTllEO D.\ CoSTA- Basta. -virem ã. 

· peri.o ·. costa., a um porto, para. serem linhas de de-
O Sa. BuENo . DF. .A<'1DRADA. - Está argu- feza.. · . . 

· mentanclq não com o imper io, .• como republi· O Sn. . BUENO DE Ai'<DRADA.-C()nheoo S. E:t. 
· oano, cbmo democrata, e tem para favorec!lr alguma linha no mundo que não vá ter a. 

n sua argumentação o ~:xemplo àos Estados a.lgum porto ? 
Unld•)s; ·que nã.o é exem!Jio do imperio ; e Todas as liniJas de estradas de ferro -vão 
·s. Ex. t.~m·se apoiado. con1o muitos aqui o ter a algum porto; porque os portos são· os 
teem feito, com as velbas mooarcbias da. pontos naturaes de troca de PI'oductos. (A.tJar· 
Europa. tes .) · 

Portanto, esta pecha de argumentar com 
recordaçoes do imperio, não o póde attingír. O SR. TlMOTREo DA CosTA.- No Dra.zil, são 

, (A.pal·tes do Sr. 1'imot!t.eo da Costa. e outros .) estrateglcas as linhas normaes a costa . 
. 0 SR. TL'l:OTÚEO DA Cc>sTA.- Eu sustento 0 SR. BUE:\0 DE ANDR.~D:I. - Diz que não ; 

que bt\ estrangeiros, tanto na Republica Àr-· linha. estrategica em que serve :para. mobili· 
g-entina, como nas 1.100 leguas da costa do saçã.o rapida do exercito, }nwa movimentos 
Brazil ; portanto. digo, si todas as esiradas. de guerra • 

. de fe•·ro pa.rallr: il1S s ão estrategicas, tão es..: · As>im, .:~. linha que par te do Rio de Janeiro, 
trategic..1.s ~ãq as do sul, como as do centro e que e um centro de vida, de população, de 

·norte do Bra.zil. resistencia militar, onde ha quarteis e Arse· 
Em rigór são tão estrategi(as umas como no.es, que pal'te pa.ral!e!amente á. costa. e vae 

as outras e a central mais escrategica do que pan o E~tado de S. Paulo, ú.tra-vessando o 
as outra!:'. Paraná, ·santa C:üha.rina, para. levar for~ 

vivas do pa.iz, população, soldados, em caso 
. . o ·sn. Baxcro FILHO- E na revolta provou de guerra e elementos de vida. e muniç•ões 

bem qu!l.nto .e:-a. estrategica. para. o Rio Gl':J.ode do Sul e que vae para.Jiela. 
O SR. BOEK<1 DE ANDRAD!\ ;__'Dizia que á costa, ~gunno o meridiano, esta linha, per

não e possivel conslrlera:r as linba:s <lo inte- ~nto eu, é ou não uma linha estratcgica ~ 
rior do pa.iz como linhas estra tegicas seme· o SR. SJ>aZEDELLO eonaÊ,\ .- Linha. estro· 
lhant<•S. igu:\es us linhas de fronteira. tegica e a que -passa por nonto estr:~.tegico ; 
.Oillustre deputado S1·. Tirnotbeo diz que não haoutra.defi.nição. • · 

as linhas norm~es de costa são estraregicas, 
o orador diz que nã.o; linhas estratcgic&.s Ha. linhas estrateg!cas Jl3.rallelas, conver· 
precisam ser normaes ú. fronteira. genta~ e divergentes. (AJla,.tes.) 

O SR. TmornEo Dll. CosT,\ -E o que é costa~ O Sa. TDIOT!!EO. D.\ CosTA.-OS inimigos em 
Não à fronteira.1 um momento mudarão a linha, serâ. então a. 

o SR. Bue:xo DE A~DI~A.DA-Mas nü.rJ basta. linha estrategica da derrota. (Apartes. ) 
que uma linha. seja. normal á costa para ser . O Sn.. BUENO DE ANDRADA - Precis.'\ dnr 

· linh:~. estra.tegica; desde que atra.>essa pontos uma. respostll. a umo. afirmação do seu velho 
perfeitament~ ur·fensaveis, ínexpugnavei~. amigo e companheiro de estudos, o cid:l.dão 
como. por exemplo, é a ga.rguuta da Serra do Timot!leo da Costa. 
mal', a.. 900 metros a~ima. do.n•vel d_o mar, li S. Er. declarou quo a. linha que levasse 

·· nma l~nha qu~ esta. por st pe:fe1tamente forças pa.ra. a nossa. rronteira, era. uma linh;t 
def.:ndtda. Datn para. o centro, seJa qua.l for est ra.te<>ica. de derrota 
a r\irecção, ess:t linha. pfesta.- se a servicos. (Apt1~tes do S1·. 1'im~;l;eo da Ccsla ) 
milit.1.res de concentraç:lo de 1orç:~.s; porém , . . . ' 
cta.ssltlca.r-se tal hnha como pt'incipalrnent() ·O SR. 13UE"'O DE ANDRADA-DiZ S. Ex. 
estra.tegic:J, não. O SR. TJ:IíOTilEO DA. CosTA.- Eu disse que a 

E' imprescindível, para. que u ma linha estrada. que. o meu illustre collega :figurou, 
seja est'l'ategica na. sua con:strucção, que seja iodo do Rio de Janeiro, supponbamos,a. San
normal oi. fronwira. que entre :rwr a..~im dizer tos, é que era. uma. linhi\ estrategica. de der· 
.no territorio inimigo como uma lança. l'Ota. (Apartes.) 

O S~t.· SER.ZEDEr.Lo CoitRh-A linha estra.~ O Sa. Dum·.-o DE Ai\'DR.ADA.-Não disse isso; 
tegica. é a. que passa por pontos estr-&tegicos . disse que a. linha. que S<lhir do Rio, fôr a 
(Apa.,·!es.) · S. Paulo, que ·atravessar S. Paulo, Pa.ra.ná, 

o.SR.. BUE:o-;o DE Ai'iDlÚ.DA.-Dizer·se que são S. Ex. disse que era uma. estrada de der · 
· linhas estrategicas as que percorrem o pla.- rota. . -
. na.lto dQ interior do paiz a 700, SOO ou 1.200 E' uma phra.se de meeting • · • 
metros acima. · do nível do mar, defendidas O Sa. 'I'woTHEO DA. Có!n'A.- E' muito ver-

. pelas fronteiras na.turaes da Serra. dadeira.. 
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. ·~· 

. ___;,....-'·----------;._--_______ _;.. ______ ..,.. ____ ..;... ___ 
O Sn.· ~ · · BuENO DE ANDIU.DA-Para produzir conhecer, como eSse homem u:ns. ~?st.ri.dQ.- Ue .-:. 

eJieiw . .Estrada. de drJrrota é q'terer admiais- fe1•ro daqueU.1 import:J.ncl:J. 1! (:i';·aca~lH.:l .'. , 
.tração officia.l. Isto póde tra.ze1· derrota, pó r~ "'a.rios 'ap12rtes.) · . . . . 
que quando fõr preciso transportar uma ·.si o nobre deputado leva. ao el:tt;en:o o seu ... :.· 
grande massa de . soldados poderá. acontecer argumento, o- resultado serã. que, ~e rido ·o ·-
como acontece na Central, onde os trilhos Estado apto para dirigir estratin.s de 1\::l'ro, 0 :; 
não permittem :uubida. de um trem pesado, e tamhem par<~ dirigir as em prezas cong?.- >. 
onde não ha m:~.terial ·rodante, nem ·para. · o n·eres ; Pól' exemplo, as de <!arroças, do cami . . · ;: 
móvimenw de suburbios, quanto mais para lã d b d ( 
mover uma. grande massa de militares; será n t 0• ou e cn s. A.pa1·tes.) ·. ·· .... , 
necessario parar no qnebramento de bitola., . O orador não estranha. o argumento ·elo seU: · ' 

· isto e, as tropas poderão cbegar dous ou tres illustrado amigo, o cidadiio Thnotheo. · . 
dias depois da. bata.]ha, .Isto ilão e uma. es- O argumento do illustra coHega. e mais de ., 
trada de victoria, é de-derrota. · ama repabica. de estudantes tlo que de uma. : 

o" SR.. SERZEDELLO CoRRÊA. - Estl'afla de Republica de f:lcto. . .. 
f~rro que neceis.ita. de baldeação nunca. pot!e- o Sa. TIMOTIW) DA CO::.!' A- o no\Jre depu· · 
r1a ser estrateg1ca.. . ·tado está fazr<ndo uma injusti~ , po1'que o 
. O SR. RoooáHo ·ABREU-V'; Ex.· sabe ~ue argumento ê <• mais seria pOS5ivel! · · 

foi um ministro paulista quem quebrou a. ui- O SR. BUENO DE A:.-mR.\.DA- cOntinuo. a -·. 
tola da Central, na ·linha ·· do centro; ·e !oi dizer que o argumento do nJbre ctcputs.do -. 
outro minist ro paulista. quem encampou a. parece uma réplica. da. sua antiga re;_Jublica 
estra~a. do riorte para transfurni.ar a. bitola, de estudantes ! · · ·· ···· 

. alarga.ndo-a ; e. agora depois de encampar, Dizer-se que a.quelles que U l"OV?..ffi . com: 
querem a.rrendal·a.. · · . documentos, com exemplús de n:J.çõf:s sérias, 

O SR. BuENO de ANDR.-\.DA-Agoro. um ou- como a Inglaterra.-~ o> Estados Unidos, onde·· 
tro ponto com vista aos seus collegas que en- a industria <~e ~inhas ferreas pl'Osper<>ui, e: 
tendem que o '))articular não é apto para di- prosperam prmctpalmente porque o governo . 
rigir. A Cama.ro. sa.be que quando o ministro não interveiu (?que é um boni n.rgumentb ~ 
assume uma. pasta., vem com o cérebro che10 em favor do pro.;eeto em discmsão). e rece- ~· 
de idéas adquiridas na. leitura dos diversos bei'·Se como re~;posta que, si o go>erno não é ' :: 
jornaes... · · · apto p:1.ra dirigir estradas de fom·o, si a que1· .. ·. 

arrendar, deve tambem arrend:.u- o :;erviç.o 
OSn.. Tn~romEo DA CoSTA-Esse .ministro. de correios, ele a.rl·ecadação àe impostos, ·, 

deve ser ni.uito fraco, é antes um amador. porque tamoom não ser-i a."()to para ifso- · 
O Sa. BUENO DE ANDRADA-Vem com idéa.s 7ompx:eheoc'!.e o nobre d~putado q\1<1. ~ querer 

geraes sobre o assumpto e sem Qi -üão bem 1r mUlto longe e que n .. .o ·e a:rgul!!en·tar com 
firme sobre cada um dos ~umptos da. sua a verdade ! 
pasUI.. Esse ministro no fim de dous ou tres Ha, é vel'fla.r.e, governoi c·a.p:\Zes de 'lirigir . 
me1.es, como em geral, sã.o homens intelli- estradas de ·ft·r l'O- e ne.;te· caso esta o i;o-
gentes, tlcam conhecendo bem os negoctos da. verno da Prussia. · 
sua. pasta.. Mas quando pódem começar a ex- Ha tambem algumas estr:ldas dn. "RcJigic~, · 
oouta.r os seus planos de reforma. deixa.m · o algumas da. Hollanc:1a, c ultiroamP.nte umn; · 
minister!o e vêm para a opposição. Essa in- linha. da Aus.;I·ia.. dirigido. pelo ~·JVe!'OO; ·. 
stabilidade, que na. mooa.rchia. era de 6 em mas. tão mal dirigi_das, que nii·J é •.lem:Li:> -
6 mezes, na. Republica, pôde-se dizer que e dizer que a. a•1 :ninistra.ça,, d;~quellas e~~ra.;l a.s 
de 11 em 11 mezes; o actual Pre.•idente da si assetnelha muito á. ultima· r.dmin;straç:lo ·. 
Republica. que parecia querer conservar os da nossa centl':l.l : desastres sobre :1.E:sotstre$_, : 
seus minist ros durante. o quatrieonio presi- deficjts sobl'e deficits! (T,·ocam-se apa~ies.) 
dericial, viu-se forçado. a. abandona~ tal idéa. Na.o ha deficit ~pergunta o orador. 
De modo que· devido à instabilidade não pó· o. SR. TDiomEo n.o~. CosrA - Nestes deus · · 
demos ministros fazer uma adminlstração ultimas exerctcios foi que :1 Oentr .. :l úeu . 
regular em relação ãs via.s-ferrea.s. Entre- de(tcü; até então ella. deu saldo e no~tve ~té · · 
tanto, na administração de uma. estrada.. de um fundo em que ell:ao deu 5 '/. . · · · 
ferro particular não se dã. isso, a administra- 0 S:a. FRA~:çA CARVALHo _ Pol'que não 

· ção dura. dez; vinte. trinta annos. Disso te- pronõe o .nobre deputá~1o nu!:: a C:1mara. <J.U- · mos um exemplo na Estn.da. de Ferro In~ ,.- ·~ 
. gle2a. de s. Paulo; Emquanto 0 governo tonse o goveruo a ar1·endar n.s Alf:ludega.s .e · 
bra.zileiro mudava-se de ministros 35 · vezes, 0 COrreio'? Alii tamlJem teew sHo do!~cor- · . 

. "na. pl'e;;idencia.~da.quella. compa.nb\e.::dirigindo bertas muitas . Cra.ud.:s ! . 
. a.dmiril.v.elmente os seusnegocios,perma.neciao o sR.. BuL. ... o DE . ANDRADA- Acceita o . 

mesmobomem.! ' Qual o ministro. que-poderia a~gumento do nobre deputado,· mos o. acceita:. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:40+ Pág ina 10 de 12 

AN!UES DA CAM.ARA 

·· ,como uma insinuação. E, como não quer m 
:' .-afastar do limite do seu paiz, vae expor a 

. camal'a.-um exemplo que tem no seu Estado. 
. . . Em _s.· Paulô: todas ru;; linhas ferreas diri
.. _ gidas por em prezas · particulares deixam 

lucros e n!to dão dvficit. 

0 -SR. BARROS FRAl'ICO Ju"NIOR.- A 1fo
g;va,na.. 

0 SR. BUENo DE ANDR..!..D..t- 0 nobre 
deputado póde afllrmar que a. Mogyana dá 
deficit ? . 

0 SR. BARROS FIU."'CO JUNIOR- Não afiir-
, ·_ mt~. ist~; refere-se :w serviço q 11e e pessima

mente feito. (Trocam-se ?nuitos apart~ Mtre 
os ~rs. Bu2--ro.> Franco Jtmwr, Paula Ramo.<, 
França Carvalho, Timotheo d<! Oosto;, .4.rthur 
Torres e o orador.) 

Jâ que os nobres collegas, que interrompem 
o· orador com os seus apartes, n<iO a:ffirmam 
que.as estradas de ferro dirigi,las pm· em

.. _prezas partlc:ula.res não dão defi.dts, o oraélor 
.. passa a formular o seu arg·umento. A E~
' .trada de Ferro do Norte, que deu saldo 
· · emquanto foi dirigida. por p~•rti~ulares, pas
.. sou· a· dar defiât depois que foi encampada 
. c.I>el o governo, depois que· passou de particular 
. ··_Pal'a. o.IIiciall 
l: Portanto, o orador como republicano, como 
···paulista, e como engenheiro, vota. contra a 
' :permanencia dasli:1has ferrea.s em poder do 
., .Estaüo ! Agora o crador deve declarar que 
:': não esta de perfeito accordo contra a ideado 
.. ·arrendameuto. Entilnde que não se deve ap
. :Jllicar a tlleoria em completo .. .Aquelles que 

entendem, como o C•rador, que o Estado não 
deve ser proprietaric de linhas ferreas, 
devem entender qud o Estado não o deve ser 

·nem directa.. nem iJdirectawente. 
Assim, o orador Lão está. de perfeito accor-

1>0 com o governo quanto ao·arrendumento. 
. Pen~ que o Esta-ia não deve ser inclus

' ·trial, antes deve imitar as nações democra.· 
;. ·ticas, deve vender o que tem e dar liberdade 
. de industria. a quem quizer para a liv1•e con
<.strucção de lilrhas 1erreas. -Neste sentido ba
,_ teu-se o m•ado1• no seu Estado, onde se conse-

o-uül tlrma.r lei. qu~ tem dado os mais van
tajosos resultailos. Durante lO annos nã.o se 
fez nenhuma linha ferrea e houve parada 

· ;nas construcções. Pois bem, depois da lei da 
~livre concurrencia., apezar das crises . porque 
tem passado, do r(.tr<~.himento de ca.pitaes, 
hQje o Esta.do de S. Paulo tem mais de 1.000 
kilometros de estrar~a de Ierr·o, dos quaes 80 
kilometros pelo menos sem favores do Est:~do, 
'sem zona prhilegii.da e sem garantia. de 

.-juros. (Aparte do Sr. Barros Franco Junior.) 

O nobre deputado in ter:preta. mal o_ pensa
. ~ento do orador, que n.ão se oppõe a esoos 

favores; oppõ~-se, sim, a que o Estado diri
ja linhas ferreas, as explore, seja industrial 
e tenha interesses ! 

O orador sa.be bem que este seu modo de 
ver soffre restricções, porque casos ha em 
qua o governo deve auxiliar. com favores e 
até em dinheiro, a construcção ile linhas fer
reas, tendo como exemplo os Estados Unidos 
que rl.a as t erras marginaes ás linhas e mui
tas vezes as. Municipalidades assignam as 
acções. 

Assim, o ora.dOl' está conscientemente pre
gando theorias li.beraes, democraticas e re
publicanas, que teem sido applicadas diversas 
vezes com gra.nde exito _ em varias pa.izes 
republicanos. 

Assim, como brazileiro e paulista, vota 
contra o arrendamento das linhas ferre~.s ; 
mas, para ser logico, vae apresentar uma 
emenda, porque entende que o Estado não 
deve ter a preoccupaçã.o burgueza de viver 
exe1usivamente de suas rendas. (TrDcam-s8 
apartes.) 

Mas, $L o orador e inteiramente infenso·ao 
arrendamento, deve declarar que é favoravel 
ã idéil. de que, em vez de arrendar .as 1lS
tradas, o Estadodeve de uma vez vendel-as • 

Deve ser mais claro : vota, em primeiro 
lagar, a. favor da venda e, em segund • logar, 
a favor do arrendamento, porque não pôde 
admittir que o Estado continue a destruir as 
linhas ferreas que construiu, dando-nos o 
exemplo de Penelope que em um exercício 
constróe as Unhas ferreas e em outl'O exer
cício as destroe~ (Muito bem.) 

O Sr. Dricio Filho- Sr. presi..., 
dente, não pretendo discutir o projecto, 
l'eservo-me para. fazel-o em S·• discussão, li
mitando-me por agora. a apresentar uma 
emenda . 

Cnmo da leitura da emenda se possa. depre
hender que ·eu sou fa. vara vel ao arrenda
mento das estradus de ferro, q1.1a.ndo eu sem 
contrario, tenho a. penas a dizer que apezar 
rl.E! contrario ao arrendamento, apresento uma. 
em~nda. no sentido de minorar de alguma 
rorma os elfeitos • que possam resultar da 
udopção desastrosa _dessa medida. 

Não sei qual vae ser a .conducta da Cama:ra. 
em relação a este assumpto. , · 
Des~jo que não· passe o arrendamento ; en

tretanto a minha emenda ahi fica, afim il e 
ser voW.da caso seja approvado o artigo que 
manda arrendar as estradas de ferro. 

A camara sobre ella se pron.unciarà como 
achar mais conveniente. A minha emenda é 
a seguinte. (.U.) 
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São iidas, apoiadas e enviadás 
são de Orçamento as seguintes 

á commis-1 cobre . importados no corrente anno; pm 
· cunhagem da.s respectivas moedas. · 

E:\1ENDAS 

Ao projecto n. 100 A, de 1800 : 
Sepa.re·se do substitutivo o art. 4." e· seus 

paragraphos. para . constitui::- projecto em. 
separado e assim ser discutido. 

Sala das sessões, . 28 de novembro de 1895. 
-Barros F1·a~ Junior. · 

Ao projecto n. 100. A, de 1896: · 

caso seja. approvado o arrendamento das 
estradas de ferro ·da União. a.ccrescente-se 
onde oonvi_er :-0 arrendamento das estra· 
das de ferro da União será feito mediante 
concurrencia. 

Sala das sessões, 28 ·de novembro de 1896. 
-Bricio Filho.-Medeit-os e All>u~rgt~e. 

Ao art. 4.•:-Si fôr apprôvado o ·art. '4.Q 
do projecto onde se diz:-é o governo auto
risada a arrendar estrailas de !erro da União 
etc .. etc.-diga-se: ..... é o governo autorisado 
a arrendar a. rêde de viaçã.o para. da Uniiio, 
etc. etc. 

Sala das sessões, ·28 de. novembro de 1896. 
-C1.1pertino de Siqueira.-Gonçatves Ramos. 

Ao art. 2• ·do substitutivo-Onde flfz
Fica ogo\'erno autorisado a entrar em ac. 
cordo com o Banco para a. reducção ou l iqui
dação do seu debito, rlando-lhe prazo rasoa
vel. etc,-diga-se-Fica o governoautorisado 
a entrar em nccordo com o· Banco pn,ru. a. 
reducção ou l iquidaa.ão do seu d~bitO, dan
do-lhe prazo ·rasoave1 e por jogo de contas 
adquirida a Estrada de Ferro Melhoramentos 
do Brazil, para. eonstituil-a linha n.uxmar da. 
Central a. ser prolongada ao i\far de Hespanha. 
e dahi á. Estrada Leopoldina. e bem a.ssim o 
porto de Imbetiba, :passa.ndo para adminis
tração federa.l ; e para revisão de seus esta-
tutos, etc. · 

Sa.la das sessães, 28 de novembro de 1896. 

Ninguem pedindo a P<"laYm é encerrada. a · 
discussão e · adiada a -votação. 
· E' annunciada. a discussã,o unica. do pro- : -": 
jecto n. 130, de 1896, autorisa.ndo o governo · 
a conceder a Manoel AugustO Galvão, secre..· · 
t~rio do Tribuoa.l rte Contas, um anno de li~ . 
cença com or(lenado para tratar de sua 
sa.ude onde lhe eonvier. 

Ninguem pedindo a palavra ê encerrada a 
discussão e adiada a voiação. . 

E' annunciada. a 3" discussã.(> do projectO 
n. 139, de 1896, autoris3.1ldo o governo a 
abrir ao l>finisterio da. Marinha. o credito ex.
traordina.rio de 120:000$ para restituir o 
imposto de 2•;. descontado dos >encimentos 
de ofliciaes rla. Armada., classes a.nnex:~.s e ou
tros que perceberam vantagens de campanha. 
no periodo de 6 de setembro de 1893 a 31 de 
outubro de 1895. 

Ninguem pedindo a palavra e encerrada a . 
discussão e a.ruada a votação· 

Entra em 2" discussão o artigo unico do.: 
projecto n. 180, de 1896, a.utor isando o Poder . 
Executivo·a. reformar no posto de alferes; · 
com o soldo por inteiro, o t enente honor ario 
do exercito e sargentO-ajudanteaggregado 'do . 
Ba.talhão ' Aca.•\emico, Arcilio de Freitas, ft..: 
cando adiada a votação. 
. E' annuncia.da a 2• discussão dei projecto . 

n. 2SS A, da 1895, determinando que ftquem 
a.rldidos ao_ m~gi.sterio do Coll('giO Militar,com 
os vencimentos que percebiam. os profe-.<:Sores 
ca.thedraticos nomeados ou elevados a essa 
categor ia por decretos de 30 de setembro de 
1894, com voto em sepa!'3.do. 

Entro em discussão o art. 1° 
E' lidJ., a.poiada. e posta. em discussão a se

guinte 

EJ.mr-.'DA. 

Ao projecto n. 288 A.,' de 1895: 
Gonçal-ves .Ramos.-Nilo Peçanlw.. 

. . Accrescente·se:- e bem assim ao ma.gis~ · 
Onde convier-Onde se diz a.rrenõamento terio <la escola. militar do Rio Grn:nde do· Sul, · 

de linhas ferreas~diga-se-venda de linh3S 0 ex· lente catbedra.tico da mesma. escola., co-- ·· 
terreas. . · · ronel Alfredo Cat'los·lliüWn· àe Campos. · 

Sala da s S~SSÕ<lS, 28 de novembro de 1896 . Sala das sessões, 28 de novembro de 1896. 
-Rueno de Andrada-Co. sta Maclutdo. · r . z J. · __:r - var os orge . . ·· ._. 
~iriguem mais pedindo a pala.vra é enoor· Nlnguem pedindo a palavra ti encerrada a' 

rada. a discussão e adiada; a votação. . ciscussã.o do art. 1• e em seguida a. do· ar~:~:. 
. ·. E' annunciada.. a. 3-• discussão do . projectO. 2• do projecto n . 28S A, de 189.5, J~uj a. :vota~ .· 
n. 151, de 1896~ .u,utorisando o . gCiverno a.· ção fica adiada.. . . ,: <: : ·· . ... :: 

·abrir. ao Ministerio ·da Fazenda. _o credite de . Entra. em discussão unica do·:, projecto' 
13'2:809$998;supplementa.r á. rubrica n. :33 154 E, de 1896, emenda da Ca.ma.ra dos Depú-: 
do art. 7° da. lei n. 360, rle 30 de dezembro ta.da.s, ao projectodo Senado. n . 154, deste 
de 1895, destinado a.o pa.ga.m.ento do niekel e :~.nno. qu& ma.ndaob;;ervar o art. •· 6• · da. ·lei 

: ·.:.' ·; ;'; 
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n. 248, de 15 <le dezembro de 1894, nas elei
ções re•~eracs, sempre que se de o caso .pre
Visto no § 2·· ào art. 4.3 da lei n. 35. de 26 
dejaneiro de 189:?., e i1 qual o Senado não 
deu o seu .consentimento, cuja votação fica 
adiada. -

. O Sr. P~estden-te-Estando esgo
.tadas as mat·:rias da ordem do dia, designo 

-- po.ra S<•gur.r!a-ieira, 30 do corrente, a. seguinte 
ordem do dia: 

Votaçti·<l das i>Oguintes matarias: 
Do pro.iedo o .• 100 A, de 1896, :tutorisando 

das Faculda.r1es- de Direito, matriculados an
tes da lei n. 314, de 30 de outubro de 1895, 
o goso das regalias da legislação anterior, 
tanto em relação às épocas para as inscripções 
e exames como • em relação aos exames e i 
frequencia, com parecer contrario da Com
missão de lnstrucção e Saude Publica ; 

1" discussão do projecto-n. 13;. de 18\lô, 
isentando do pagamento- de impostos ou 
quaesquer emolumentos as -patentes dos om
ciaes honora.rlos do exercito e armada, con
cedidas em remuneração a. serViços militares 
e as concedidas :pelo Go-verno do Mal'echal 
Floriano Peixoto aos defensores da lega
lidade o governo a. ;.t<sumir a responsabilidade ··ex

. clusiv;~ dos billletes banc~ríos a.ctualmente 
em cir·cnlaçiio e dàndo oütras J:ll'OVidenci(l.s; 1• discwsão do projecto n.l62 A, de 1896, 
· · Do prr>j<xto n. 15!, fle 18\o!ô. a.utorisando 0 autorisando ·o governo a nomear·uml). com

. aovel'no a s.brir ao :Ministerio da Fazenda 0 missão de profissionaes para estuàar e ve
- credito de 1 ~:2:809$998, suppierrienta:r á l'U· ritical' a eíllca.cia. e valor da.. 1lescoberta. do 
.bric;t n. :33 do a.l't. 7o da lei n. 360, de 30 de senlm ariti--varioloso feita ]Jelo Dr. Felippe 
deZ€mb~·r) de 1895, desttnada ,10 pagamento Pereira Caldas e dá outras p1·ovidencias; 
do nickel e cobre impo1•tadf's no corrente 1• discussão do projecto n. 188, de .1896· 

. anuo, pa,ra. cunl!a.gem das respectivas moedas autorisando o Poder Executivo a. reve1•ter 
: ·(3" discussão); para oqUado da resel'Va da armada.iio capitão 
·-. Dó projecto n. 130, de 1896. üntorisa.ndo o de ·tragata reformado Aristides Monteiro de 
.' 'gov<'rno a conceder a ?>Ianoel Áugusto Gal vão, Pinho . 
. :secretario do T;::ibunat de Contas, um anno 3-• discussão do projeoto n. 24, de 1896, au-

d_e licenc:;~. com ordenado par;:, tratar de sua toi·isa.ndo 0 governo a mandar pagal' pela 
. saud€ oncte lhe convier (discussão unica) ; verba-Exel'cicios findos-ao 3• escripturario 
- Do projecto n. 139. de JS96, autOl·is<!,ndo o da. Repartição Geral des Correios, JO:ie Fl'an
.·A;over•r..o ~ ab1·ir ao Illinisteric da Marinha a .cisco Rodrigues, os vencimentos que deixou 
- crerlito ex.tra:;;rdillario de 120:000$ para. resti- de perceber de 29 de agosto de 18\14 a 28 de 
i "tuir o imposto oe 2 °/o descontado dos ven- junho de 181l5; 

·mentos d(l úillciaes da :<rmada. classes anne-
·:; :xas e outros que perceberam vantagens de 3• discussão do projeoto n. 48 B, de 1896, 
· , campanha no pel'iodo de 6 . de setembro de redacção para. a :->a discussão do :Projecto 
. 1893 a. 31 deoumb•o de 1895 (3~ discussão); ~o· v4e8rn_oi\,a.d"obrcl,o_:roecnrtede ;atonneos'ne%fa.el d~~~~~6$o 

- : · Dp pro,lecto n. ISO, de 1896. o.utorisando o ., .,. • ' . .-
·.: Poder t;:x:ecutlvo a reformar no posto de para pa~amanto à~s vene1mentos do ~are; 
>- a:lferes. com o soldo por inte-iro. o tenente cha.t ~o~e de. Almcnda ~a.rreto, yevet:ttdo a 
;·]J.onoi'al'iú ~-O axel'cito e sargeuto-a,judante e~e~ttvJdada~e do sernço do exel'Clto me 
-._ aggtegaclo do r.atalhão Aca.demico, Arci!io de ·v1r~ude do decreto de 31 de outubro de 

Freita.s (:'!. diseussã.o) ; 189;, ; 
. Do projecto n. 134 E, de 1806. emendo da a~ discussão do projecto n. ,9, de 1896• 

-:Gamara. dos Deputados, ao :projecto do Se- concedendo isenção dos direitos de importa-· 
,na'1o n. 154. deste anno, que manda. obser- ção e expediente para todos_ os machinísmos, 
·.var o art. G· da lei n. 248, de 15 de dezem:- appá.l'elhos, canos de ferro e mais ma.teriaes 
>b::o· de 1894, 11a.s eleições federaes, sempre destinados ás obras da. Companhia das Aguas 
-que se dê o C'.!SO Pl'evísto no § 2• rlo art, 43 de s. Lui2 do Maranhão; 
' _ dll. }Qi n · ::l5, d~ 26 deja~eiro de 18?2• e à 2:• discussão do projecto n.. 74,.de 189~, a~
'·: qu_-::1 o ~-en<~do na~ deu o ~eu consenttmento torls:~.ndo 0 govel'no a conceaer ao mdadao 
j dbcussa?UO!ca) •'> . _ ·· • Alberto Cysneiro, :pelo prazo de 25 unnos, 
-.~ . D<' proJ"cto .:1. _ss ~- ~de 189o, , de~rmJ- permissão para. estabelecer . no porto do Rio . 

,na~d~. qn,e ,fiq_u~m ~dd,do:s ao ~~n.gtsterw dç de Janeiro depositos fiuctuantes de carvão de 
_.(Jol,e~~o ·!1-IJI,tar. cmn os ven._,lmen.tos que ed a sob as condições que esta.belece. 
_,:per~b:a.m, _os prof,~s~ores catbedr:.tlcos no~ P , r • . · -
,-,:me;;dos'IJ'" ~:leva.dos a essa cate>!Oria pnr de- Levant..1.-se a sessão às 2 horas e 40 mi-
·;rireto~ de ::m õ.e set.em bro de ·t894, com voto nulos. 
~:,~I!i sejl::.t"ado {2~ discussão}; 
i) ,?' discussão .C:.o projecton. 12 A, de 1895, 
~ .. cqncedendo aos alumnos do cul'SO su:peri~>r 

~\::r··;·;. -· 
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160• .SESSÃO EM: 30 DE· NO.~i<:ornRo DE 1896. requi.siçã.o d~sta. camara no otnció n. S4.0 de 
6 do c~rr~nte.-A quem fez a.· requisição (a 

Presirlerzcia dos Srs. À1'thtt)" Rios (presidente) COIDIDISS<tO de Faz~nda). 
e Chagas Loõato (1.• 'llice-presidente) Do mesmo ministerio de 28 do corrente. 

Ao meio·dia e 35 minutos procede-se à s:~.tisfazendo· a requisição desta. Camara no 
c~amad_a, á qual respondem o~ Srs. Arthur officio n. ~?4_de 8 do mez. findo-A quem 
RIOS, Lms de Vasconcellos Coelho Lisboa fez a reqUlstçao (a mesma commissão.) 
Tavares de Lyra, Gabrie!S~Jgado, Matta Ba: RequerimentO : 
ce~lar, Augusto.Montenegro, Bricio Filbo, Vi Dos praticantes do quadro da Estrada. de· 
ve_~;ros, Fredertco. Borges. I\defonso Lima, Ferro Central rio B!'azilrepresentando ·contra 
Joao Lo~s. Helvec10 Mon~e, Jose Bevilaqua, · o arti~o li I do p<1.recern. 222. do Sent\do-A' 

. Aug:usto Severo, Cunha L1ma, Trinda·le, To- Commissão de OrÇamento. 
lentmo de Carvalho, Pereira deLvra Luiz de 
Andrade, ful'bosa Lima, Medei~cs 'e Albu
querque, Carlos Jorge, Rocha Cavalcanti :Me
n~zes Prado. Geminia.no Brazil, GoU:veia 
Lu~a, Zam~, Santos Petell'a, Augusto de 
Frertas. Milton, . Francisco Sodré, Tosta, 
Manoel Caetano, Paula Guimarães Ver"'ne 
de Abl>eU, José Ignacio, Toleutind dos &tn
tos, . Marcolino Moura, Paranhos Monte
negro. Torquato Moreira, Galdíno Loreto 
Antooio de Siqueira; Serzedello Corrêa: 
França Carvalho, Oscar Godoy;'Timotheo da 
Costa, Belisario de Souza, Silva Castro. Er
nesto BrozHio, Julio Santos, Ba.J·ros Franco 
J~1nior, Porciuncula, Paulino de Souza Ju
mor, Campolina, Lima Duarte, .loão· Luiz, 

_ Carvalh2 Mour~o. Vaz de Mello. Chagas Lo
bato,-Joao Pemdo, Gonçalves Ra.mos Lniz 
Detsi, Ferraz Junior,- Fortes Junqueír~. Al
va.ro Botelho, Leonel Filho, Oata.via:.no de 
Brito, Valla.dares, Cupertino de Siqueil·a, Ro
dolpho·Abreu, Artb.ur Torres. Paraiso ~wal
canti, ca.;Ios d~s Chagas, Costa. Machado, Al
fredo Elhs, Lu1z Flaque>', Ca.Remiro da Ro
cha, Costa .Junior. Gustavo Godov, Oliveira 
Braga, Adolpbo Gordo, ·Bueno de Andraf!a., 
M01>eira da Silva, Padua Salles.Paulino car-

, l~s, Cincinato Braga., Fra.ncisco Glicerio, Ovi
rlJO Abrantes. Urbano de Gouveia, x.avier do 
Valle, Luiz Adolpho, Caracc:iolo, Paula Ra
mos, Francisco Tolentino, Emiliv Blum, Fon
seca Guimarães, Ma.rçal Escobar, Ana-elo Pi
nheiro. Pereira da Costa. Pinto d: Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque e Ca.ssia.no do 
Nascimento. 

Abre·se· a sessão. 
· E' lida. e sem debate apoiada a acta da ses-

são antecedente. · · 
Passa-se ao expediente. 
,0 S&; 13 SEcRET."-RIO procede á leitura 

do seguinte. 

EXPEDIENTE 

·officios : 
Do Ministerio da JustiÇa e Negoeio~ lnte

iore5, · de 27 do corrente, satisfazendo a 

O Sr. Bueno de An<lradas:. presidente, na publicação do resumo do 
dtscurso que aqui pronunciei no debate de 
arrendamento de linhas· ferreas, apparece 
um r~~á.rio de affirm~tivas SDbre questoes 
techUiCHS de engenharta. e~sas affirmativas 
são de bl ordem, que dellas recuso a pater
nidade ; port11nto declaro i Carnara que esse 
resumo não foi revisto por mim. Ha muita. 
causa a corrigír nesse resumo ; entretanto 
ha _um ponto que precisa desde já ser escla- · 
reCido para que não fique nos A.anaes desta. 
Ca.mara sem immediata re~títicaçito. 
. At•,gumenta.ndo contra o <Lrrendilmenb das 
e~tradas de .ferro, o Sr .. 1.-'rança Carvalho 
dtsse, em npa~·te, que, si o governo é inC<tpaz 
de dirigir linhas ferrea~. tambem. por ex
teusilo do arg-umentos, tambem deve-o ser 
pa1•a dirigir Al!l'mdegas. tanto mais que 
nesse ramo de a.dminisLr<lÇi'i.o teema.pparecido· 
graves e1·ros e at,é fraudes. Entã<J voltei-me 
para S. Ex.. e àisse: -as palavra;; de Y. Ex. 
podem ser ou um argumento ou uma inl!í
nua~&•. S. Ex. respondeu c1ul:'a e terminan
temente; é um atgumento. 

O SR.. FR.o\.NÇA Ct\.RYALHO-"\IlOiado. 
0 .SR. BUENO DE A:S:llRA.DA- Entretanto, 

vem publicu.<1o o seguinte: acceito o nrgu
mento do nobre depu1ado como uma. in
sinua~ão. 

Eu não poderia acceitar como uma insi
nuac;ão tal pllrase sem per\lr que o seu 
autor imrned\atamente a traduzisse em 
factos, êm documentos ; si eu pl'ocedesse de 
outro moe.o. permittiria. no reciulo desta 
Camara a campanha que contm o partido re
IJUblicano paulista està fa:.;endo um orgão 
es.Pirituos'l da rua do ouvidor. 

Esclarecido-este ponto, isto é, que nenhum 
deputado -veiu declarar que a. politica.deSã.o 
P:LUlo é a fraude da. Alfandega, que nã.o houve 
uma insinUltçào. 

0 Sn. l~!V.:\'ÇA CARVAUIO-Não a fiz, nem 
&wlr~. capaz de fM:el-a. porque estou muito 
a.co~>tumado a. rospoht\l' a. de:rnitação pau
liatu.. 
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O SR. BoE..'Io DE .!NllRADA.- Eu aproveito 
a. occasião de e..-tar na tribuna. pa.ra. fazer 
uma. pergunta à illustre Commissão de Or

. · çamcnto, tão dignamente aqui representada. 
pelo seu _presidente. : 

Lembra-se a Camara. de que apresentei um 
pedido d{l.informações á. Commissão de Orça.· 
mento indagando si no orçamento pelo que 
correm .~despezas de viaçii.o existe verba 
pa.ra o alargamento da bitola. da Estrada de 
Ferro Central do Brazil .entre Cachoeira e 
Taubaté. A resposta me foi dada pela com

··missão nos seguintes termos : 

Ca.be-meresponder·lhe,por pa.rte da ma.ioria . 
dessa oommissã.o, que a verba. Z!n/w. e edificias 
não comporta. as despeza.s de alar-gamento de 
bitola,declara.çã.o aliás excusada porct ue mais 
ele uma -vez nos temos mani i~stado ·neste 
sentido e si isso de novo não dissemos lla 
informação em llebate, foi unicamente por 
não nos ter sido !eita ta.l pe!.'gurita. 

Declaro ma.isa.o nobredeputa.do por S.Pa.ulo 
que si a Commissã.o de _Orçamento, dirigisse 
servicos da. industria, não se julgaria auto
risada a. fazer o alargamento de bitola da 
Estrada. de Ferro Centrll.l pela. verba Unh.as e 
edifícios. . · (( O Sr. deputado Bueno · de .Andrada 1'6· 

quereu, e a. Cama.ra approvou, que· a. com
missão de Orçamento informasse si ha no 
orçamento em vigor verba para. o alarga
mento de bitola na Estra.da de Ferro central 
do Bra.zU; obedecendo ao voto da. cama.ra. a. 
Commissão de Orçamento tem a informar 

. q_ue não ha na lei orc;.amentaria. vigente con
signação e~pecia.l para esse serviço, como se 
verifica da sua. leitura e já o reconheceu o 
Poder Executivo quando em 28 de junho do 
corrente anno informou á. <:::amara. dos Srs. 
Deputados que essas obras «no corrente exer" 
cicio teem. sido rea.lisa.nas por conta. da 

. quantia. de 10.181:780$100, distribuída nas 
. tabellas e:rplicativas do orçamento em vigor 
para a.s despez;a.s concernentes o. linhas e 
edificios.» · . 

Sa.la. dMoommissõas, 9 ne outubro de 1896. 
-João Lopes, presidente.- Lauro Muller, 
:.."elator. - A1tgtcsto Montertegro.- S6r;;edello 
Corréa.-BeUsario de fSO'!h:;a.-CoeUw Cintra.» 

.A. primeira parte da resposta. pareceu-me 
clara., isto é. que no orçamento não ha verba 
especial pa.ra. as despeza;; do a!e.rgamento de 
bitola. ; mas ha. um ponto obscuro, na se-

. ~~tadespeza foi feita. pela. verba.-Linba.se 
edificios,-denovo:perguntoá. illustrada com-
missão de Orçamento: entende que as des
peza.s de ala.rga.mento podiam ter sido feitas 
por conta da verba de 10.000 e ta.ntos contos, 
ilestinada a concertos de linhas e ~di
ftcios Y 

O · Sr .• Joiio Lopet!l- Sr. presi· 
dente, a pergunta. do nobre deputado por 

·. S. Paulo si no Ol'ça.mento vigente ba verb3. 
para. o sel'viço de alargamento · de bitola da 
Estrada. de Ferro Central est á. respondido 
pelo parecer da oommissão. A commissão, 
respondendo nega.tivamente,acerescentou que 
o Sr. ministro declarara. que estava razendo 
o serviço por · conta. da verba li1tho.s e edi. 
ficio$, · · 

. Agora o nobre. deputado dirige-se direeta· 
· .· ·mente á Commissão de . Orçamento e mais 

·;/·· dírectamente ao seu presidente. 

O SR. BUENO DE ANDRADA.- Muito bem. 

O Sr. Serzedello Corrêa -
Desejava saber si o Orçamento da Viação já. 
veiu do Senat.lo para ir a Commissã.o do Orça
mento • 

O S&. JoÃo LoPES - Na. pasta da. com· 
missã.<i não está. a. inda.. · 
· O Sa. ·PR.l!:siDENTE - A Mesa. ainda. niMl o 
recebeu_. 

.. 
ORDEM DO DIA 

O Sr. Pretlfdente-w-a.O havendo 
numero para. se proceder às vo~ões ·das 
ma terias indicadas na ordem do dia. passa.~se 
à ma teria em d~cussã.o. · 

E' annucia.da a 1• discussão do projecto 
n. 162 A, de 1896, autorisa.ndo o governo s. 
nomear uma comm_issã.o de profiasionu.es p!lra 
estudar e verificar a etnca.cia. e Vll.lor da des· 
coberta. do «serum» antí-Vll.ri!llCSO feito pelo 
Dr. Felippe Pereira Caldas e dá. outras pro
videncias • 

Ninguem pedindo a pala-vra., é encerrada a. 
discussão e ã.dia...la. a votação. . . 
. E' annuncia.da 3• discu~sã.o do projecto 
12 A, de 1896, concedendo aos a.lnmnos rlo 
curso superiOl'das Faculdade!! de Direito, ma
triculados antes da. lei n. 314 de 30 de OU· 
tubro de 1895, o goso das regalias da legis
J.a.ção anterior, ta.nto ein relação às épocas 
para a.s inscripções e exames como em rela· 
ção aos exames e á. frequencia., com o pare
cer contrario da Oomm~são de In.trucção e 
Sa.ude Publica.. : 

Ninguem pedindo a pa.laYra., e enoor.rada o 
discussão e adiada a. vota.çã.o. . 

E' annuncíada. a. I• discussão do projecto 
n . 13, de 1896, isentando do · pagamento de 
impostos ou quaesquer emolumentos as pa-: 
tentes dos offi.ci~ honoral'ios do exercito e 
armada. conce~idas em remuneração a servi~ 
çoa milita.rell e as concedidas pelo Governo do . 
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marechal Floria.no Peixoto aos defensores do 
lega.li~ade. · · 

_Ning!;lem pedindo a palavra, é encerrada a 
. d1ssussa.o e adiada a votação. 

E' annuncia.da a P discussão do projecto 
n. 188, de 1896, autorisando o Poder Execu
tivo a reverte!" para. o quadro rla reserva 
da armada o c~.pitão de frn"ata. reformado 
Aristides Monteiro de Pinho_"' 

. Nin~em ~indo a palavra., é encerrada a 
d1scussao .e adlada a vot~ão. . 

E' an·nunciãda a 3" dis~ussão do projecto 
n. 24, de 1896, autorisando o governo a man
dar pagai.' pela verba-Exercícios findos-ao 
3" _escriptu~rio da Repartição Geral dos Cor-· 
relOS, Juse Francisco Rodrigues, os venci
mentos que deixou de perceber de 29 de 
agosto de 1894 a 28 de junho de 1895. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 

3" discussão do projecio n. 48 B. de 1896, 
redacção para a · 3" . discussão do projecto 
n. 48 A, do corrente anno, que auto:r.isa o 
Governo o abrir o credito especial d~ 25:326$ 
para pagamento dos vencimentos do mare
chal José de Almeida Barreto, revel"tiilo a 
etfectiVidade do serviço do exercito em·· vir
tude do decreto de 31 de ouiubro de 1895. 

O Sr. Presiden~e- Tem a pala· 
vra o Sr. Tosta.. 

O Sr. Tosta vem occupar a tribuna 
nesta 3" diseussii.o por não tel-e podido f"z~r 
D~ segunda e_m defeza do parecer das Com
mlss!5es remndas.de Orçamento e de Consti
tuição, Legislação e Ju$tiça, de que foi re
lator. 
·.Depois do movimento revolucionaria de 23 

d_e nov~m bro de 1891 , passou a occu )lar a pre
SidencJa da RepuMica o marechal Floriano 
Peixoto. . 

Suscitou-se então questii.o muito cóntro
ve!"tida: si S. Ex. substituiria o presidente 
d<t Repub!ica. completaodo o mandnto presi
dencial ou si devia mandar proceder a nova 
eleição, pois o marechal Deodoro renuocütv;l 
o:cargo antes de findo o segtmrlo anuo áo:; 

. seu _mandato. .. · 
·Nessa occasião 13 g-eneraes do exercito e 

armada redigiram um manifesto intimandn 
o Vice-Presidente d<J. Republica a mandar 
proceder a eleiçilo, considerando isto uma 
exigeni:ia do preceito constitucional. Deu la
gar esse mauifesto dos 13 generaes a um 
aeto de forca do então Governo da Repnblicn. 
que reformou e.sses gencraes por· decreto de 
7 de abril de 1891 _ · 

Mais.tato.de, em lO de nbril, lwu>e. uesta. 
capital um movimento sedicioso que dllu lo

Ca-mar&. V. Vli 

gar niio só á decretação do estndo de sitio 
pelo Vi~e-Presidente tla Republica, no exer
cício de urn dir·eito que ~· Constituição lhe 
conferin., como tambem a. reforma de varios 
olficiaes do exercito e da armada. ·decretada. a 
12 de abril. 

Reunido o Congresso foi por e:dgencia da 
Constitniçiío snllroettid.o o acto do . governo 
que rlecretotl o estado de sitio i apreciação 
do Con~resso, e este appt·ovou os actos do 
estado de sítio praticados pelo Vice-P.resi~ 
dente da Republica. . 

Na mesma occusião tambem foi pelo Con
gresso conhedida a amnistia a todos que to~ 
maram parte no mesmo movimento sedicioso 
de lO de abril. · 

Por saber que j i ha numero para às vo
t3,ções das ma.terias constantes da ordem do 
dia, senta-se, esperando que depois da vo
tação lhe seja concedida a palavra para. con
tinua.r a fazer o histor-ico desta. questio, em 
que pretende entrar, desenvolvendo a. ma
teria juridica. e apresentando todos os argu
mento~ em que se fundou a maioria da com· 
missã.o, de que ieve a honra de ser relator, 
para conceder ao Governo o credito pedido 
em men:;a.gem especial para pagamento dos 
vencimentos de todos os officiae~ que, tendo 
sido reformados pelos decretos de 7 e 12 de 
abril de 1892 foram reintegrados pelo actua.l 
Presidente da Republic~. Dr. Prudente àe 
Moraes. -

Fica a discussão interrompida até a con· 
clusão da votação das materias. 

Cúmparecem mais os Srs. Enéas Martins.· 
Theotoni.o do Brito, Carlos Nova.es, Luiz Do
mingues, Anisio de Abreu, Pires .Ferreira, 
Thomaz Cavalcanti, José M3riatto, Coelho 
C!ntra, Neiva, Flavio de Araujo, Alc:indo Gua
nabara.. Erico Coelho, Fonseca Portella, ·Nilo 
Peçanha., Urbano Marcondes, Ma.yrink, Al· 
meida Gomes, Landulpho de Magalhães, Mon
teiro de Eal"ros. Francisco Veiga, Lamounier 
Godofredo, Matta Machado, Furt::tdo. Lame
nba Lins, Almeida Torres, La.uro Muller, Ri
vadavia Corrêa ·e Victorino Monteiro. 

Deb::am· de comparecer com causa parti
cipada os Srs_ Alencar Guimarães, Sã.·Peixoto, 
Costlt Rodrigues, Gustavo Véras, Eduardo-de 
Berrêdo. Cllristino Cruz, Torres Portugal; 
Pedro Bor~es, Francisco Benevolo, Francisco 
Gurge!. Pedro Velho. Silva Mariz, Chateau
briand, ArthUl" .Orlando. M;Lrtins Junior, 
•>a.spar Drummond, Al•minio Tavares, Mar
cionilo Lins. Cot•nelio da Fonseea., Herculano 
Bandeira, FHrnandes Lima., Octavia.no Lou
l'eíro, Olympi.o de Campos, Al'i:itides rle Q.uei
roz. Ertuar•1o Ramos, Leovigildo Filgueira.s, · 
Seb<~.~tiU.O Landulpho, Athayde Junior. Ame· 
rico de Mattos, Ponce de Le~n. Ribeiro. de 
Almeida, Ferreira Pires, Theotonio de Maga- .· 

.60 
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· • ·iiiães, Pinto da Fonseca, Manoel Fulgencio. 
' ·· Simão da, Cunha. Ulega.rio ;\I.wiel. Lindolp\lt.l 
:·. Caetano. L3.mal'tine. Francisco de Barros. Al
'. 'meidn Nogueira, Domingues de Castro, Al· 

. berto Salles, Cesario Motta, Hermenegildo de 
Mora.e~, Alves de C:l.Stro. Ap!Jal'icio Mariense, 
Aurel1a.no Barbosa e Francisco Alenca.stro. E 

·sem cau$<1. os :srs. Lima Bacury, Hollanda de 
Lima., Nogueira P<J.raMguá. Loul'enço 1le Sá. 
Miguel Per·nambuco, Gtlp«;alves ~Iaiit, Araujo 
Góes, ClementtriO do· .Monte, Rodrigues Lima, 
Cleto Nunes, Euzebio de Queiroz. Agostinho 
Vida.l. Domin~os de Moi'ae.>. Vieira d.e .Mot•a.es, 
Edmundo da. Fonseca., Bl'azilio da. Luz,Ma.rtins 
Costa e Pedro Moac.yr. 

O Sr. President:e - Havendo nu
mero legal, vae-se p1X>ceder as votações das 
materia.s. 

E' sem debate approvada a. . R.edacçilo final 
· · do projecto n. 60 D, de J805,para ser enviado 

ao Senado. · · 

resa do projecto a.presenta.do em 3' discussão 
pela i Ilustrada. Commis~ão de Orçamento; e· 
como iodos nós esperava mos a palavra sempre 
a.utoris;J.dt~odo honrado leadeY. para guia.r a . 
Ca.mara em UIDa votação sobre a.ssumpto tão· 
importante, e como a opinião rle S. Ex. ainda. 
não foi ffi(l.nifestada e não e e.onllecida da. 
Carnal'S., appello para o nob1'e deputado pol' 
S. Paulo, que desempenha nesta Camaro. as 
altas func.ções de teu der, para que nos diga 
com a ·maxima franqueza, com toda a since
ridade, qual o alcance e qual a importa.ncia. 
que o !lavemo liga a esta medida e si ell'ecti
vameute ella é levada. á. altura de qúestão de 
confiança. · 

Tratando-se de uma questão ave'ltada pela 
primeira vez ~m uma. · época. de maxima. in
tensida.de e perigos para a Republica, qual 
foi o golpe de Est ado de 3 de novembro, 
e repro<luzid:J. hoje como uma medida im.por
ta:nt e <1.lliada. <.\ uma. operação financeira de 
gmnc!e alcance, ella não póde ser assumpto 
de l'esoluGão da Camara. neste momento. sem 

~ 
O Sr. Presiidente-Yae se votar o que a palavra autorisada. e respeitavel do 

~ · . projetcto_ n. 100 Ad. Es,Le P,~ojedctohfo.i dado p~dloa si.~l~n~en.~e~~er;_ ~ :caclovra~o ~ ci?emspoonsa.gobl'!lel.I!!~e·; 
a vo a.ça.o na or em c,o· •·m e Ole. seguo o l r "' ~>,s...,, ..,a,.. ~ • ~ •.1....u 
consta do livro res}lectivo, e foi publicado no de m~ito~ daquelles que q.companham S. Ex~ 
])iar;o do CongnJ.sso , mas, por um:1 omissão e estao dispostos a da.r o g?ver~o todas a.s 

· da. Typogra.phia. Kacional, Jeixou de figural' medidas que f?rem nece.ss:mas pa.ra.o delJe-
no avulso distribnido. . . lamento da. cr1se financetra. 

A .~tesa. entretanto, acha que não deve Portanto, antes de se proceder á votação·, 
pOl' isso deixar de ser voktdo o projcc~o. faço esse a.ppello a.·S. Ex. , e estou certo de 

· ~Apoiados.) qne serei 3-ttendido. 

O Sr. Serzedello Cort-êa (pelet 
ordem)- Sr. presidende, rela.tor do projecto 
que a. Ca.ma.ra. va.e votar, devo uma. explica
ção a todos os coUegas. 

Entendi que não devia. de modo algum de· 
morar a marcha. regular do projectco. razão 
por que na 2• discussüo nií.o tomei a. pa.la.v1·a. 
para. responder aos oradores que se oecupa-

. . r am do assumpto. , 
· O projecto, como a. Camara. sabe. encerra a.~ 

O Sr. Fra:ncSt'<co Gliee..-io {11e~a 
o1·dem) -Pedi ;l palavra pra encaminhar a 
,·ota.Gão, e creio que assim procedendo estou 
dentro do Regimento. 

O nobre tleputuóo pelo Ceará.. perguntou
n:e si a medi• la era governa.ment.\1; respondo 
<J. S. Ex . pre$surosa.mente: 

A medida é ~overnamenta.l; o·governo ne· 
C?ssit a de5sa med\da, e faz questão della 
perante os sous amigo~. (Apoiados . ) 

C1•eio que nã.o se póde ser mais claro. · proviclencias com as quaes o governo actual 
pretende dar s~.olução á crise que assoberba 
o patz, e !lessas. condições par.ece~me q:1e. _a. o Sr .• João Lopes (pela; onkm)
Cam~l'!l- nao te~a ::?.J:essa..~em da:· u rna op!nu.t.o Sr. presidente, peçoa._V . Ex . que consulte.a 
deff~tttva no. 2.. r1J~cns~;;.o, potque na 3' ~ e::~ camu.1·a si na votaçao concede preferenata 
tere1 opportn~1dad~ de re8pon.der a. todo§ os par:L· 0 substitutivo du. Commissão de Orça.-
colle~as, que <Jl:=cnttram o pr·o.Jec~''· trazendo mento. · · · 
11.0 se10 .ua Camara o pen~a.mento do govex•no C lt d C· mara. concede a prefe-
a respe1to do assumpto. O!lsu ~ a., a a . 

· rencw.·pechda. 
. O Sr. Frederico Borges. (1lela 
o1·dem) -Sr. presidente, as palavras qne 
acabam de se.- proferidas pelo nobre deputado 
pelo·J• districto dest :\ capital v ieram aintl:i. 
dar um aspecto mal:;: grave o. esta questiio. 

No correl' do deba.te a Cama.J:'a lemb~'a.·»e 
·bem ~eque .nll.o houve propriamente uma de· 

E' annunciada a vouç.ão do substitutivo 
da. commissão. 

O Sr. :S:arbo~a Lbna (peUI o?'· 

de·u)-Eu tenho de submetter ã. aprecia.ção da 
Ca.w:wa um •<;que~imentn o_ue se me afigura. 
necess~r:b 
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Não .sei, V. Ex. o dira, si a occasião mais 
opporttin:" para ser -votad'! este meu reque
r~~ento ~ antes da .votaçao do projecto, ou 
s1 ~mmedia.ta.m.e.n~ após á sua appl'O>~ção; o 
que por modoJa tão eloquente se fez prever. 

Mando à. Mesa o meu requerimento. 

. O Sr. Presidente- A Mesa não 
póde acceitar o r equeriii)ento de V. Ex. neste 
momento. porque elle teria. de ser votado im· · 
mediatamente e isso importaria no adia· 
mento da. votação do projeclo, O que e· COD· 
trario ao Regimento. , · 

Si o projecto for approva.do em 2• dlscussã.o 
no !!_eoorrer d:l. :3• o nobre deputado terâ oc: 
cas1ao de a.preseota.l' o seu requerimento. 

§ 2."·0 Governo substituíra tambem os bi
lhetes .bancarios ora em circulnçoã.o por nó
t us do Tliesouro Naciom•l. .Pelas mesmas 
not(!.s · serão substituidol:i; a p roporç-J.o que .. 
torem recebidos nas estações -pub licas , os 
bonus do Banco da Republica, cuj<' emissão 
tlca estrictamente limitadtt :1 sommajá. reali· 
~da de 80.000:000$000 • 

E' atiuuncia.da a votação do art. 2" . 

O Sr. Gonçalves Rà:rnos (pela 
o1·dem) requer e abtem preferencia na vo~ 
tação para o substitutivo que .apresentou no 
ar;t. 2•. · 

cónstiltada., a Camar& concede a preferen· 
ela. peclida. · . . · 

Em seguida é posto a votos e rejeit ado o 
O !!!it• . . BarbOsa Lilna (pelu. substitutivo do Sr. Gonçalves Ramos. 

ordem)-Pre~J.Samente porque é um 1-equel'i- E' a.pprovada. o se,auinte art. 2•- substi· 
mento que pode protelar a discussão, foi que tutivo: 
eu deiXei ao criterio da Mesa ~el' votado elle 
antes. ou. depois . da votação .do . pr·ojecto. At't. 2." Fica o Governo nu torisad·o :t eotrat• 

1 t li · d em accordo com o Banco para a reducção ou 
· ful~~ll~ d~:e~en e e e vae pr~JU ica.r a liquidação de seu debito dando-lbe prazo 

. Entretanto, peço que não vejam ne3te meu razotwel, e p;u''\ a revi~ão ,de seri~ estatutos, 
requerimento nenhum intuito protelatorio pondo-o~ de accorrlo com o regimen di\ pre- · 
da votação. .. . .. sente lei, e fazendo neUes as modificações que 
· .. Entretanto, parece•me que~ tendo deixado jul(!ar convenientes. 
ao criterio da Mesa ser .votodo ·antes ou E' approvado o seguinte art . 3•: 
depois do :prQiecto, a Mesa o devia. acceitar, Art . 3.• o Gm·erno p:-ocedera gradunl- . 
porque qu:indo o projecto tiver de ser vo- mente ao resg-•lie do papel-moeda. com os se
tado em 3• discussão, ja a Camara se terá. guiutes recursos : · . 
pronunciado sob1·e o requerimento. . . . a) producto dn vend;\ de um terço, ·pelo 

meuos, d;;s apo:ices actualmente existentes 
O Sr. Presidente-A Mesa. mantém no Tbe:>ouro, provenientes de lastros das 

a deliberação tomada. emissõe$ baOC'-1.-io.s ; · . · 
Submt;ttér o r equerimento do nobre de- b} prestações com qne a B~mco dn Repuhlica 

putado a votos depois da vo~ão do pro.- eutrll.l' pam pagamento de :;na. divida ao The
jecto, seria ·irregular, porque sobre esse re- SOUl'O, no. fó1·rr.a. e eonrlições que,· · de. accoruo 
querimento neve se abrir uma discussão, e com o mesmo Ba.nco, forem com_binndas pan• 
sel'ia intercalar na ordem do.dia materia que este efi'eit o, inclusive a a.mcirtisação e o~ juros ' 
neUa não figura. que u:\ f.õ rma do art. lO· da :lei citada vence-

. · l'em os bonu .. ~ convertidos ; · 
" E' posto o. votos e approvado o seguinte c) saldos qu e se Yerificarem ann ua!mente 
art. 1•: · · · no orçameoto . 

O .Congresso Nacional decreta: E' pasta a votos· e rejeitada. a emenda do 
_Art. 1.• Fica. o_Goveroo au torisado a assn-; Sr. ·Ba~ros Franco. Ju~ior, manda~õo sepa:ror . 

mtr a responsabilidade exclusiva rlo;; ollhetes do proJe.cto substitutl;o _o art ; 4 e seus pa.
·bancarios actu,11mente em circulncão, . pus~ 1~agrapho~, para. ~n$t1~mr proJecto em sepa,. 
sando a pertencer-lhe os lastros depositados l'ar1? e assim. ser .dtscntl~o. . " 
em · garantia. dos me$mOs bilbetes, e revogado E. annunmada a votaça.o do segmnte art. 4 : 
o art .6• d..1. lei n. 183 C, de 23 de setembro Art. 4.• Para o fim do re~gate do papei· 
de 1893. moed:~. de con tormidade com :L lei de 11 de· 

· ·.§ I. o R.ealisnda. a encamoa.cão, fica. extiocl~ setembro de .1846, e. bem assim paro attendet• 
a faculdade emissora coneédida ás instituições ao res~l\til da. divida exterpa " melhoi·nr a; .. 

·. bancarias por leis anteriores .e concentrada situnção finnnceira .• é o GoYi:rno nutorisado a · 
· DO Banco da: Rer.ublica do Brazil; bem a.s.<;im arrendar eõtrndas de J'o!rro da União; de\·endo 

o direito exclusivo de emissão' de notas :10 o.ttender: · · 
. po-rtado-r, conferido ao mesmo . banco '{~elo 1°, ao pi':IZO de arre:oJamento e ás COndições 
art. l~ _da. citada. lei. . ~- . do pessoal ; ·. . · . . · 
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· · 2->; ás tarifas; á. cons.ervação, melhoramcn·~ Julio Santos, Porciuncula.. Paulino de Souza. 
to; llrolongnmento e ramoes · da.s estr:\\tas Juilior, Mayrink, . Ferraz . Junior, Alfredo 
arrendadas, dwdo :w arrendat:~.rio respectivo Ellis, COsta Macha•lo, Luiz Flaq1Jer. Case
preferencla para a concessão desses prolonga-! miro da Rocha; Costo. Junior, Gusta.vo Godoy, 
meutos e ra.maes. Oliveira. Braga., Adolpho ' Gordo, Bueno de 

Nestas concessões devel"à ainda o ·Governo Andrade, Moreira da Silva. Padua. Salles, 
attender- a:.uniformisação de bitoln e no des· Pa.ulino Carlos, Cincinato Bra.ga, .F1•nncisco 
envolVimento da. capacim•de das linh;\S; Glicerio, Furtado, Urbano fle Gouveia, 

3°, ã. .fiscn.liS;l.çáo po1· parte d:t administrn- Xavier do Valle, Luiz Adolpho, Carac-
çã.o publiea, sendo o arreo<latario - obrigado a .ciolo. La.menha. Lins, Almeida. Torres, Lauro 
entro r para o Tbesouro com a quantia que Muller. Francisco Tolent ino, Emilio Blum., 
for estipulada. pal"a. esse serviço ; Angelo Pinheiro. Rivadavia COrrêa, Victo
. 4°, ao preço do arrendamento, qne deverá r ino Monteiro,. Pinto da. Rocha. e Ca.ssia.no do 
ser pago em ouro de uma só vez, ou em pres- Nascimento (72). 
ta~ües, tendo-se e~ -vista a rendo. Lruta da Respondem núo os Srs. Bricio Filho, Pires 
re~pectlva .~t~da, . . Ferreira. Thomaz cavalcanti. José Bevilaqua. 
. 5o. s. _cood!Q<\.0 ~e ser_ O' nrrend~t;mo, parti· Cunh;t Lima.. Ferreira. de LYJ,'a.. Coelho Cin· 

C!Jiar O.l el!lprez 1• obnoado a 1 esp~oder ~o tra.. Barbosa Lima, Medeiros e Albuquerque, 
foro d~ Cap1tal Federal, de'l'entlo para. es"..e Carlos Jorge, Santos Pereira.. Augusto de 
fim te~ ab1 repre~n~nte com.pleno~ poder~, . rreito.s. Ver~ne de Abreu, Galdino Loreto, 
quaJ?do .. o seu ~o~nc~ho ou séde nao for em Antonio de Siqueira, FranÇ& Ca.M'alho, Oscar . 
ter?touo_b~zile!rO, . . Godoy, Timotheoda. Costa. Lins de Vascon-

6 • ao dtre1to que sera.. _resalvado ao ~o- cellos.Barros Franco Junior, Almeida Gomes, 
vemo de tom~_r poSS? das !t~?:~~ tempora.r1a..- Landulpho de Magalhães. Ca.mpolina, Lima 
mente, e m_ednt.nt~ mde~n~açao,_ quand? n. Duarte , João Luiz, carvalho Mourão. Vai: de 
o!dem 'PUblica a~1m o. exlgtr: A : lOd~m.ms~- Mello, Monteiro· de Barro~. Chagas Loba.to. 
cao !les~ ~so nao ser~ superJ?r a me~Ja (.a João Penido, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, 
receita llquJ_da no ultlmo qumquenmo que Fot•tes J unqueixa. Alvaro B"telho. Leonel 

. preceder a posse. F"! h o t · d B ·t v 11 d . c · 

_,. 

Si esta tiver logar dentro do primeiro .1 0 • c a.v111:00_,_ e rl o, a a ales, uper· 
. trieonio do arrendamento, o Governo eotrarà tmo de SlqU~lra, Rodolph_o Abreu, Arthur 
em occordo com 0 arrenda ta rio pa.ra a fixação Torres, Pa.ra.1so Ca.valcantl, C~rlos _das Cha· 
da iodemuisação. ga.s, Paula Ramos •. Fon~e< a. Gutmaraes; !l~ar-
. 7•, â;caução para. gt'rantia da execm:üo do çal E..<:OObar, Pere~a.da. Cost;l. e Vespas1ano 

contr aetó ; ás multas em caso de infrac.çüo, de Albuquerque (4 t ) · 
aos ca~os de res(tisã.o e :\0 direito de enc.'lm- o Sr. Pretl.ident.E>-0 art. 4• e seus 
pa~li.o por parte da Uoiilo. Mtcs do 1ermo do pa.rag!<lphos acaba. de ser approvado por 
arrendamento. 72 votos contra. 47. 

~ O Sr. José l\lariano (p~la o,.dem) 
requer votação nominal. 

E' posta o. votos e approvnda a seguint e 
emenda do Sr . Bricio Filho: 

O arrendamento das estradas de ferro da. 
União será. feito mediante concurrencia pu· 
blica.. 

Consultada., a. Ca.ma.ra. a.pprova. o requeri
mento do Sr. José Maria.n~. 

Procedendo-se a votação nominal. respon- São successiva.mente postas a votos e :e-
deu sim., isto ê ,approvam o projecto n. 100 A, jeitadas as emeJ~das dos Srs. OU;pertino de 
de IS96, substitUtivo do projecto n. 100, deste Siqueir:t e Bueno de Andrada . . 
anno, os Srs. Gabriel ~algaao, Mat ta. Bacel· E' posto a. -votos e approvado o seguinte 
lar, Enéas Martins, Augusto Monteoegro, art. 5": 
Theotoulo de Brito, Carlos de Novaes, Vivei: Al't. õ.• E' 0 croverno a.utoriaa.do _uma 
ros .. Lu\z Domiogues, Anisio de Abreu. Fre- "' 
.derico . Borges, Ildefonso Lima, João Lopes. vez realisada a operação do arrendamento; a 
Helvecio Monte, Augusto Severo, Tavares de cobrar integralmente ou em parte, em om•o; 
LYl'a., T1·inda.de, coelho Lisboa. Jose :Mariano, ao camuio do dia., os direitos de impor ta.çço. 
Tolentioo de Carva.lbo, Luiz de Andrade, E' o projecto assim emendado, · approvado 

·:Rocha. cava.tcanti, Menezes Pra.do. Geminia.no em 2a. discussão . e enviado ti. Commis..c:ão de 
Brazil. Gouveia Lima. Milton. Francisco So- Orçamento para. re?igil·o para 3~ di~ussio. 
drê, T.osta., · Manoel Caetano, Paula. Guimn-
rl,i.Ps, Tolentino .. dos Santos. Marcolino Moura., O Sl"' . • Yoáo Lopes ~la. ordem.)' diz 
:ra.ra.nbos M~ntenegro. T<•rqna.to Moreira, q11e, tendo :lido appro·.:ada. uma .só emenda._& 
Serzedello Corrêa, Beli~riode Souza. Fon- podendo a. cornmiss~o apresentar a Reilacçao 
seca. Portella., Silva Castro, Nilo Peçanha.,c para. 3a disc~o hoJ~, de a.ccordo com o ven-
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cido, pede dispensa de interstíCio para que o· de.licenç& com ordenado pa.ra tratar de sua. 
projecto· entre n•• ordem do dia de amanhã . saude onde lhe convier. . · · . _ · 

Consultada., a Ga.ma.ra concede a dispensa - Art. 2.•-Revogam-seas disposições em con-
pedida.. - · . · . . . .traria . . . · - . 

O Sr. José Ma1•iano (pela ordem) 
- Attendeodo que · depois do .projecto que 
~e votou,o _de maior import-"J.nciaéo que trata 
da lei eleitoral sob n. 154 E, de 1896, pede ao 
Sr •. presi,Je~te que consulte á Cama.ra. para 
que seja.elle votado immed.ia.tamente. 

Consultada, a . cama.ra _ concede _ a. prefe-
ren'cia pedida. · 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que (pela. ordem) pergunta si o projecto 
que se vae votar ê o 154 E. Si é, pede a. Mesa 
que mande proceder á. leitura do tJa.recer da 
commis~ão, porque a emenda do Senado im
por·ta na intervenção de dous Estados da 
União. 

O Sr. Moreira. .da Silva (pela 
ordem) requer e obtem preferencia nà votação 
do projecto n • . 12 A, de l896; cuja 3" discussão 
encerrou-se .na sessão de hoje. ·· . 

Procedendo-se à votação do projecto n.12 A 
de 1896, reconhece-se que não ha .numero. 

O Sr. Pre9ldente- Vóu mandar 
proceder á chamada.. · · 

Procedendo-se á cha.ma.da,verifica·se terem· 
se ausentado os Srs. Carlos de Nova.es, Pires 
Ferreil'a, Helvecio Monte, Cunha. Lima., Ro· 
cba Cãvalcanti, G-eminiano Brazil, Santos 
Pereira., Torqua.to Moreira., Silva Castro, Nilo 
Peçanha.. Julio Sa.ntus,Bai·ros Franco Junior, 
P•>rciuncnia., Mayrink, Almeida. Gomes, Mon-
teiro de Barros, Alvnro Botelho, Octa.via.no de 

O Sr. Presidente responde que o Brito, Va.lladares. Ctipertino de cerqueira, 
projecto està. impres:;o e e distribuído e que RodolpboAbrau, CostaJunior,Gusta.vo G:odoy, 
a Mesa dispensa-se de lel·o. Oliveira Braga., Franci:;eo Glicerio, Ovidio 

Posta a votos, é rejeitada, por não tE.>r ob- Abrantes, Lam.;nba Lins, Lauro Muller, Fon· 
tido dous terços, a emenda. da Ca.ma.ra. dos seca Guima:rães, Ma.rçal E>coba.r, Riva.da.via · 
Deputados, supprimindo o art. 2" .. do :projecto Corrêa e Victorino Monteiro . 
do Senado.- · · 

E' posto a. votos e a.pprova.do em 3> âiscus- o Sr. Pre5iden-te-Responderam á 
são e enviado á. Com.missão de . Reda.cção o chamada a. penas 87 Sri;. deputados, pelo que . 
seguinte · fica adiada. a votacão das ma. terias. 

PRO.lECTO 

. N. 151 -1896 

o Cougresso Nacional resolve ; 
Art: V E' o governo a.utori~a.do a ab:ir 

ao Ministerio da Fàzenda o credito de 
132:809$998, s1ipplementa.r á. rubrica. n. 33 
do art. 7• da lei n . 360, de 30 de dezembro 
de 1895- Credites Especlaes-, destinado ao 
pa.,namc.mto do nickel e cobre importados no 
corrente a.nno para cuuha.,aem ·das respecti· 
vas moedas. · 

Art. 2. • Revogam:.Se as disposições em 
contrario. . .. 

.E'. posto a votos e approvado em discussão 
unica. e enviado á. Commissio de Redacção o 
seguinte 

PROJEOTO 

N. 130.-1896 

Continúa a 3• discussão do projecton. 48 B, 
de 1896, reilacçã.o pa.r!}- a. s·· discu:ssão do pro
jecto n . 4S A, do ec•rrente anno, que autorisa. 
o Governo · a abrir o credito especial de 
25:326$, pa.ra. .pa.ga.meoto doa vencimentos do 
marechal JOlSé de Almeir.la Barreto, revertido 
:i. efi'ectividade ·do servJço do exercito em vir
tude do decreLo de 31 de outubro de 1895. 

o Sr. Prelillden~- Continúa. com 
a palavra ? Sr. Tosta. 

o Sr. Tosm-·venho occupar a tri· 
buna na. ~" discussão deste projecto, :por não_ 
tel-opodido fazer n&. segunda, em dere~ _do 
parecer"das Gominissões reunidas de Orça.;
mento e de . CouStltuição, Legislação e Jus-
tiça, de que fui relator; · 

Depois do movimento revolucionaria de 23 
de novembro de_IS9l,passou a occupar a. :!Ire-. 
siC!.encia. da kepublica._ o ·marechal Flor1:~.no 
Peixoto. · ·· 
· Suscitou-se entãO questão muito contro~ · 
vertida: si S. Ex. substituiria o Presidente 

_ - , . da._ H.epublica. complet.ando -o mandato presi.- -
. O Congresso Nactonal resolve: denchol ou si devia mandar proceder á. nova. 
· Art. 1.• Fiêa o governo autorisa.do a. con- eleição, .pois o ma.rec:ha.l ~o:i~ro r~nuf!cia.ra. 
ceder ao 'cidadü.o· .Manoel Augusto . Galvào, I o. cargo antes _de ~do O prunell'O. b1enn10 do 
secretariO do T::íbunal de Contas, um a.nno (seu ma.ndato. . . 
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.. , Nessa OCC8.Sl8.0 13 generà&à do éxercito e 
.··armada: redigiram um m&nifesto intimando ao 
Vice-PreSidente da Republica., para roaodar 
proceder à eleição, considerando· isto urna. exi· 
geucia do pre·ceito constitucionaL ·Deu logar 
es;e ma.nUcsto do~ 13 genera~s a um acto 

· de tor(:á do então Governo da Republica, que 
o;; refor~ou · po.r decreto de 7 de abril 
de 189'2. · · 

Em 10 de abril, houve nesta. Capital 
um móvimento sedicioso . que deu logar 
não só à decretac5o do es~do de si tio 
.pelo Vice-Presidente da Republica. no exer
cicio de um direito que a Constituição lhe 
conferia; como tambem a l'eforma de va.rios 
officiaes do exercitO e da armada, decretada 
a. 12 de abril. 

. ., 

·perante o Poder Judiciirio Federal a. questão 
de saber se tinha. ou não direito aos ·seua ven
cimentos por ser inconstitucional o a.cto que 
o h a. via. reformado. . : .· . ·. · · , · · 

A questão seguiu todos os seus tramites, 
obtendo o marechal sentença. fa.vora.vel, reeo
nhecendo o seu direito, do jÚi~ seccional, a. 
qual roi confirmada pelo ·Supremo Tribunal 
Federal, por accor:r'ão de 15 de novembro de 
18~5. não havendo, ao que me consta.. minis
tro do Supremo T1•ibunal que tenha dado 
.voto em separado discordando da. doutrina. 
da. inconsttr;ucionalidatle da reforma, -

.. 
' 

Reunido o Congresso, foi submettido o 
acto do governo que decretou o estado de 
sitio U. a preciaç-<io do Congr ~sso, e este a p
provou os actos· r.o estado de sitio pra
ticados pel.o Vice-Presidente da Repu
blica. · . . 

Na meSma oecasião · t ambem foi pelo Con· 
. gresso concedida. a amnistia a. todos que to

maram parte no mesmo movimento seclicioso 
de lO de abril. 

Sr. pres.idente';· como V. Ex. sabe e a Ca.
ma.ra., ao Poder Judicía.rio Federal compete 
lirma.r a verdadeira intel'pre~ção dos textos· 
cou;;titnciona.es, estabelecer em toda a. sua 
pure:c.a. a douti'ina constitucional. 

Por isso Q honra dó Presidente da Republiea; 
depois que o art. 7.t da Constituição foi in- · · 
terpreta4o pelo .Supremo Tribunal Federal 
em· relacão a.o ·marechal Almeida Barreto, 
entendeu de revogar .não só .o decreto de. 7,. 
como o de 12 de a.bril, mandando reverter ao 
eil'ectivo do exercito e da armada todos os 
L.ffiei~es que pvr esses- decl'l!tos haviam sido 
re1o1·ruados. · · 

Feito isto. considero.ndo inconstitucional e 
: OSR. PRESIDENTE :pede ao orador que in- conseguintemênte nulla a· reforma dos offi· 
perrompà ·o !leU r~sscurso para . se votar 1 . 

-as . ma. terias encen·atlas, visto J. iJ. haver. ilU· c!aes, a consequencia. og~.ca era o reconheci; · 
mento ·de seu direito aos venc1mentos que 

· ~ero. ficando com a pa1a.na para. continuar pelas leis lhes competiam, devendo portanto 
depois. . . . . · · . o Presidente da Republica., logo que lhe fosse 

· · O SR. TÓSTA.(continuando)-Sr. :presidente, . requerido. mandar-lhes pag3.r os respectivos 
a constitucionalidade dos decretos de 7 e 12 vencimentos. Não havendo porém ver ':la para. 
.de abril de 1892 foi contestada nri. epoca em isso, o Presidente <la Republi~. em Mensa.
que Coram expedidos. sendo considerados gem dirigida ao Congresso Nacional. pediu a 
:simplesmente como a.ctos de. força., que, na. votação de um credito de 111:096$500. 

· ·opinião de alguns politicos, encontravam jus- Eis, s~. presidente, em resumo o assumpto 
tificação na necessidade da manutenção ~ de que trata o projecto que ora. se acha. em 
ordem publica. · discussão e ao qual vou apresentar um sub-

o Sr. Dr. Prudente de Moraes era um dos stltutlvo. · 
que e.ntendiam então que 0 Poder. Execu_tivo O projecto em discussão concede apenas o . 
não ti.'nba. a. · faculdade de retorma.r a.rb1t:·a· credito de 23:326$ para pagamento dos ven
riamente. semobservancia das leis ínilitare8, c1mentos a.o marechal Almeida Barreto, o 
officiaes do exercito. e d~ armí!-da, em fa.ce do unico .que até _agora. obteve sente[]ça do 
art. 74 da. Constitui~-lo . Poder Judiciario ; o projecto porém que vou. 

·Não quiz, porém, tom·ar a iniciativa de, apresentar á -consideração da. Ca.ma.ra concede· 
exercendo · um direito que e iiiherente. ás o credito não só· ·pa.ra , o ·marechal Almeida 
funcções do Poder Executivo; revogar os de- Barreto, como para. todos aquelles que se 
eretos. considerando a. reform:~. dos <Jffi.cía.es \I.Cbam nas ·ll•esmal condições, isto é, ·aos 
inconstitucional, IJ8.l'S. o fim de poderem rece- oíflciaes a que referem os decretos de 7 e 12 
ber os vencimentos e _vantagens pecuniaria~ de abril de 1892.. . 
que detxaràm de receber d~!sde a data· eru. O su~titutivo .e concebido nos seguintes 

· que foram reformados pelo seu antecessor. · termos. (LC}: · . · . _ .. 
Eram escrupulos talvez bem entendidos · ·Este projecto substitutivo está assignado · 

na.quellà emergencla. dlfficil, em que se achou por mim' e por diversos membros da.s . Com~ . 
s. Ex. ao a-ssumir a presideocia da Repu- missões de. Orçamento, Const-ituição, .Legis-

. blica" · laçno e Just1ça. · . · . . 
Entendeu omarecba.l Almeida Barreto, Ulll Antes de fun~amentar este -projeeto •. eu·. 

~ ·: . . · dos .. genera.es . reformados inconstitucional· devo fazer o h'ist(·rico do el:ame· da ma.terl;t. 
· mente pelO · decreto de 7 de abril, lev.ant:J.l' XlOSeio das commis;ões reunidas-. . ; : . 

-:• . . · . -
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· Sr ~ -presidente, o pro,iecto- primitivo for- Quanto ao marechal AJmeida. Barreto níi.o 
mulado pela Commissão (\e Orçamento, sendo houve no seio lla commissão nenhuma di ver~ 
relator o. Sr .. Mayrink, e emsa.tisCação a gencia. foram tor.ios accordes em reeonhecer 
Mensagem :do Presírlente da. Republica, foi oseu direito; e portanto a. legalidade· do -pe- · 
approva.dopelaCa.mar;tem 1" c\iscussão. dido. de credito para p~gamento dos seus· 

Na 2• di~ussão,porem, o Sr. de"pubdo Me- vencimentos·, em vista rlo accórdão· de 15 de· 
dei.ros e Albuqllerque.r1Lembro da Oommissão m'vembro do anno passado. 
deConstituição,Legislação e .Justiça, requereu Quanto, porém, aos ourros geneí·aes .gue 
que sobre a le!!alir1ade do credito fossem ouvi- pelo mesmo 1lecreto de i de abril foram re
da.s as Commlssões reunidas de Orçamento, formados, não houve a mesma concorda.ncia, 
Constituição,Legisla.çãoe Justica. Reuniuns as entenderam os signa.tarios do voto diver
commissões,appareceramopiniõesdivergentes gente que o Presidente da Republica não ti
em seu seio; oito membt•os das ·cômmissõ~s nhn. competencia para. tornar o accordão do 
opinaram que se devia concetler o credito Sup_remo Tribunal extensivo a es~es oJJi

. para o pRgamento rlos vencimentos de tcdos ciaes. 
o;i officiaes reformados pelos decretos de 7 e Segundo a doutrina corrente do direito 
12 de a)>ril, sem exceiJ\.âO alguma.; sete, in- constitucional !ederal, o Por1er Judicia.rio não 
clusive o autor do requerimento, opinnra.m resolve as questões de interpretação consti
que só se de viu, conceder credito unicamente tucion&l que lhe são submettida.sde um modo 
para os vencimentos do marechal Almeida geral; rriio revoga. a lei, si se tra.~a. de uma. 
Barreto. uníco que havia obtido sentença do l!!i inconstitucional, não desra.z o acto do Poder 
Supremo Tribunal", reconhecendo o seu di- Executivo, si se trata apenas de um acto de 
reito ; e um outro membro da commissão, adminisb'ação. . . . 
isolado, o Sr. Martins Costa,_ deputado pelo O Supremo Tribunal Federal, perante quem 
Rio G:-ande do Sul,. opinou distinguindo é levado um pleito em que uma das pal'tes 
dentre os decretos de 7 e de 12 de abril .. fundamenta o seu direito na autonomia entre 

S. E:~:. elaborou o seu voto em separado, a Constituição e uma lei ordina.ria ou um 
dizendo que no seu mo:Jo de encarar a questão a.cto administrativo, re$olve sómente caso 

· constitucional-juridica o Congresso só devia particular que lhe é submettido, de modo 
conceder o cJ'edito pa1'a os vencimentos dos que suspende completamente os effeitos da 
officiaes. a. que se refere o decreto de 7 de lei em relação a parte vencedora no pleito, 
abril, e nã.o assim com relação aos de mas a lei" continúa de pé, os actos do Poder 
que trata, o decreto de 12 de abril. Executi-vo continuam produzindo todos os 

Coube-me, Sr. p1•esidente, a honra de ser o effeitos em relação aos demais individuas que 
relator da maioria das commissões e elaborei se acham sob a acção da lei ou do acto admi· 
parecer .que roi distribuído na Camara na nistrativo. · 
2" discussão do1>rojecto, no qual expendí as Esta rloutrina ó incontest11.vcl, Sr. pl;esi-

. ra7.ües jurídicas .pelus quaes a maioria en- sidente. E o Presidente da Repubtica, quando 
tendia que se devia conceder o credito in- revogou os dMretos de i o 12 de abril. accei
tegral e não somente a. favor, do marechal tana;, a interpret:;.ção do Supremo Tribunal 
Almeida Baneto; :l.ilsim como a maioria. da commissão, quando 

Procurarei perfunctoriamente, para não opinou para que fossem reconhecidos os di
. fatiaar a attenção da camara em hora tão reitos dos officiaés reformados sem distincção 
adiãntada. e:xamina.r os fundamentos do pa-- alguma. não quizeram tornar extensivo o 

·recér da. maioria. e os votos em separado dos accord.ão do Supremo Tribunal a:os demais 
·srs. Medeiros e. Albuquerque e :Martin9 officiaes. ·· · · 
Costa; . O Supremo Tribunal,tomando conhecimento 

Sr. presidente. :para maior clareza e me- do decreto de 7 de abril; na: p·arte referente 
thodo na. exposição do assumpto, o relator da ao mare.chal Almeida. Barreto, considerou· 
commissã.o distinguiu no parec(lr tres hy.(IO· insubsistentes .em fac€! da. Constituição os 
th~ses. _. . fundamentos do ·de.creto de 7 de abril, e por-~. 

I" bypothese-a reforma do marechal Al- tanto virtualmente insubsistente o decreto 
meida Barreto.· e o recoo.hecimento do seu para os demais ·ge:õ.erJ.es. · .. 
direito a todos os vencinieritos :que lhe com- O Presidente da. Republica ·tinha., portanto,. 
petem por lei; . · de tres alvitres, um a seguir depois do a.c-

. 2• hypotbese-:-:a reforma dos officiaes que na: cordão . do Supremo Tribunal: ou resistir á . 
. mesma occasião e 11elo mesmo decreto de 7 de decisão do Supl'emo. Tribunal, não dar cum~ 
abril foram reformados com S. Ex •. o Sr. Al- primento a sentença, não mandai·· pagar· os 

. meida Barreto; . . vencimentos do Mare~hal Almeida Barreto, . 
- · -.· ··. 3• ·. hypothese-;-fin!1.lmente. a· reforma d~s ou piJr uin. acto seu .r1~voga.r- os de'éretos de · . ' 

'., officiaes de que trata o decreto ~e_l2 de abril. 7: e l2 de abril virtua.lménte destruidos; 
.. e:xpediel.o durante.o estado de SitiO. pelil. decisã.o do Suprem? Tribunal, por incon-
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... .. stitucionaes; ou então . manter o seu a~to e\ cén~u o arbitr.io positi~amente a respeito :de . 
.. ·· · e~ral'_ que cada. .un: . dos mteress~do~ tosse um dos prejudicados. . 

:. pleitear · o seu d1rert.o perante a JUStiça. fe- . Mas, como a· situação-dos outros é absoluta.-· 
.·, ,_ deral. · · meu te igual, e essa. identirlade se acha. reco-

. PeloprúÜ~hoo alvitre, si fosse adoptado n~e~da na quálifiC!lçã.o de lUegitimidade iil.
·. ·pelo Presidente da R.epublica, s. Ex. !ncor- frlglda uo acto na sua essencia. e no seu con
reria em· i'espo~sa.bilida,de. criminal~ pot•que JUncto, a. annulla.ção virtual delle em relação 

:: nenhum poder póde l'esistir as senteoças dei ~ todos os o.fl'endidos é manifesta no mesmo 
Poder Judiciario Federal, uma ve:& dada. em JUlgado. 
qua.Iq uer pleito. . Dahi e11!- deante,desde que o perpetrado r .da 

Esperar que cada um obtivesse sentença trregulartdade tem nas mãos a· faculd:vie 
.seria :revela'!' o Presidente rta. R.epublíca. não legal dedesfa.zel'-a, duas alternativas se lhe . 
largueza de vistas, não conhecimento juri- olferecem: ou a.cceita.r sem l'elutaneia. o verí
dico, po1'ilm certa. · animosidade, certa. teimo- d;ctum da justiça federal, interprete supremo 
sia." certa ma .vontade. contra. os ol'ficia.es da Constituição, reparando completamente · o 
reformados, o que aliás não se compadece attenta<lo,ou aferra.1·~se aos restos desmorali-

. · com a orientaçã_ o patriotica de s. Ex., depois sados delle, a.guardando que seja, demolido a d golpes de sentença reite-rados . · · · 
· a ainni~tia gerol que a. pagou todas as culpas ~ sr. Prudente ne MoraeS optou- pelo pri-

pnssada.s. . · · . · . mem:>, os seus protiiga.dores antepõem-lhe o 
O alvitre seguido por S . Ex. não foi outro. · 

. tornar extensivos os e:ff~itos do accordão, re- _A censura. é consequente da. .parte_ dos .que 
·.pito, aos outros generaes, mas. acceitanolo a nao se consolam do fim da dictadura • .Mas da 

,.. sua doutrina como a. vel'<hdeira. interpreta.- parte do ·governo que o paiz saudou com ·al
ção do a.rt. -74 da ConstitUição, emanada do voroco como a abolição della. • .a · preferencia 

. poder competen~. r~voga.r por a.cto sen os do Chefe d~ Estado pela satisfação imm.ediata 
decretos inconstttue10na.es. e.pl~na. ao JUlgado repara.~or, era o que a 
- O anuo passado, quando foi publicado o N!_u;ao e~perava ~a que um animo íntegro 

.,deereto revogando o de 7 de abril, su:;citou- nao podia negocuLr .> . ' 
se na imprensa desta Capital a questão juri- Nos Estad~s Unidos da America do 'Norte, 
dic.o-oonstitucional da competencia. do Presi- onde~ pratica do regimen republicano · fe-

·· · dente da Republica para fa.zal-o. der·attvo _tem ll.ttingido ã perfeição, e cujas ·_ 
- ~-- · Um publicista emerito,.no Jornal do Com- pt-axes sa.o com r:uão invocada.s em nosso 
7:' · ·me,·cio, sustentou com brilhantismo a com:pe- pa1z pa~a a boa applicação do direito federal, 
· · tencia do Presidente para revog<U' os de- a dout.rma. que acabo de e:tpender é corrente 

eretos ' inoonstituciona.es. entre os autores e seguida. pelo governo. 
O publicista. a. que me refiro syntllctisou Em lS94 ~ Congresso votara uma lei esta-

com tanta clareza a verdadeira. doutriná belecendo o tmposto sobre a. renda., lei coiibe
constitucionalque não :poderei ex:pol-a melhor cida sob a ~~nomina.çií.o de lncome Tu: Act • . · 
que reproduzindo o trecho do brilhante ar- · Po~ ~sta.o de set• executada a lei, alguns 

· tigo. · contrtbmntes, con:;iderando·se pr~udicados,· 
· _ « Si a sentença,, no seu dispositivo, não se por_ entenderem que o imposto era. inconsti

refere senão a um individuo, e só em . relação_ tuc10na.l, leva.ra.m: a.. questão ao Supremo Txi· . 
a elle deroga nas suas comequencias . o de- bunal . F~derid. e obtJveram.sentença. A sen· . 
ereto de 7 de abril, a esse resultado :ilão chega tença,_ nao ·· foJ unanime como a. do ma.recba.J. · 
sinã.o por baver estabelecido francamente, nos · Almeida. Ba.rr~to, teve maioria. de dOl!S ou ·_" 

·,.: · seus considerandos, a- ~ invalidade·. desse de .. t:·es votos.· Na.o se ~rata.va de uma questão 
. ereto. -- · . pur<lmente financeira; mas era tambem alt3.-

N:i. pa.rte cnncernente a.o . indiViduo, qÜe ment~ politica porque O· po.rtido do governo · 
moveu a lide, a intenção da sentença reveste de ma os dadas com o socla.lista,. o chamado 

· para com a autoridade _responsavel pela me- pêopl~ parti!, empenhou-se-em lucta titinlica 
dida inquinada de i llegaliMde, cal'll.cter -coei'- dentro e fora do Congresso, para chegar a 

; . citivo. Não · resta ao ·autor do abuso sinã.o. ~te resultado---: ta.x.ar os grandes proprieta
inclinar-se a corrigil-o •. Ou aliãs incorrerá r10s, to~nar os r1c~s, os possuidores de S!'&O" 
em-falta penal. .. · d~ capüaes, contrlb\l'D_tes de avulta!la. quan
. Ma.s; si a- demasia encerrava em sua gene- t.ta.ya.ra. os cofres · pubhcos, que se.achavam 

· raliilade uma se1·ie de . casos ma.terialmentP então .murto desfalcados. .. . : · 
. id~nt_icos ~ojulga.do, a :capitu~o de incon- A pa.i~ão ·poli ti~ teve uma · gfande parte 

:~: . stlUclOnaliõade,-l_)t"o.fer1da · cou~ra. ~ acto : no na VOI.aÇaO da. ·. let. Entretanto; logo que · . 
': _·< S~!l_to~o. envo_lve :moralmente_,JUridH~.a.mente, o Suppremo ' Trlb.un&l, por . uma• re:lpeita-· . 
;; ,·"s~o uup~ra.tn~mente, o CODJ~cto d~ e5p6- v~l sentença., apos longo e importante de- · 
-::-· c1es assoe~ a._quella.. O TríbunaJ. so ca.n- bate, _ ~: que tomaram parte brilhantes . . . 
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-:Summida.des fcrenses do· ~. decidiu . que pa.l-a.do ·imp_orta dene,"'a.Ção de jnsiiça., porque 
-o imposto era _ in\lOustitueional, o Presi- torna. insoluvel a questão; é o melo de ]Jri-
. dente da. Rap-ablica, Sr. Clevel&nd, .apeza.r val-os agora e sempre dos seus vencimentos 

de se tra.ta.r de . uma. lei e não de um acto iriconstitucionalmente. 
aclminis~a.tlvc Sf!U, apezal' de nã!;> ter com- Com e:l!eito, para. haver pleito 'perante a 
petenéia. pa:i'O. suspender a. execução da. lei, justiça. federa.! . é necessa.rio que haja IJS:rões 
ordenou . immadiata.mente que ·em ·todo o contend9r&S- uma pugnando pelo seu di:
pa.iz se suspeud.;sss a cobrança do imposto, reito, garantido pela lei constitucional, e ou~ 

. . julga.do .iàconst.itucional pela justiça. federal; tra. negando esse direito. . _ 
.1ez ma.is-:-D:At:tduu r~tituir aos contribuintes - Na. hypotbese dos of!iciaes r eíormados
a.imw.rtanc\a. de 73.000 dollars que . haVia.m para. se dar a. a.eção-é mister que os otncia.es 
-sido arrecaria{\os aotes da. sentença. requeiram ao governo o pagamento de s.ms _ _ 
· . Ninguem levantou, Sr. · pr~~dente. minima. venciment09 e ó governo se· recuse · :l. lil'os · 
censurá contra. o acto do presidente; nin- pagar sob o !Urida.mento de não re~nhc:;cei' o · 

. guem opinou ··que os· 73.000 do]lal's fossem ·direito delles. 
, .retidos no Tb.esouro, para. serem -restituídos ã. Ora, tendo . o Presidente da. Republica · re
medida que os cc-nt1·ibuintes fossem :pleitean- vogado os decretos de 7 e 12 de .a.bril, conse-

. ·do e obtênd-:J senten<)ll. da.justi<;a.fed.eral. guintemente reintegrado todos os offi.ciàes rec 
_ À resolu•.:ã.Q do governo foi reeebida com formados e pedindo· credito para. pagamento -

acatamento pelos proprios pa.rtld&rios extre- dos vencimenws, é evid~nte que o governo 
mos ·dó imp<~sto. · _ · _ . . __ · . · · reconheceu o direito dos r eformados ao~· s~us . 

. ·. A paixão Folitica não os cegou ao ponto de vencimentos. Logo nãO ha. pleito possível. · 

. contestarem & lege.Iidade e COJ.'l'ec~o-do actQ Si os otnciaes requerem paga.mentO de v eu~· . 
_do Presiden-..e Clevela.od, que aliás era. tam~ cimentos, .o governo dará.· naturalmente · este ·
bem ·apolOf,"ista do impoSto, pois ~avia sane- despacho: aguarde credito. · E como, na. o-pi- . · 

: . ciona(lo a lei. _ . · nião dos autores do voto em se~arado, a Ca-
. Temos outro <:?.Só semelba.nte· entre nós. mara. ou o Poder Legislativo so deve conce-

, Sabem os .nobres deputados que a..Assemblea der_ o credito depois da sentença., segue-se 
estadual. da Bahia. havia. decretado o ímposto que o credito nunca. se1'á vota<lo, e porta.nto · 

· de estatística; que era um · imposto de 2 ·j. os offi.cia.es nunca receberão os Yencimeotos. 
sobre a.~ lll6rC3.dorias exportadas e i~porta.das • Sr. presidente, o honrai-to deputado :pelo 
no Estado. . . . · . . Rio Grande do Sul, autor do segundo voto em · 

Alguns negocia.ntes,--eonsid'erando-se pre· separado, distinguiu entro os decretos de 7 -e 
_ judicados, ini:.euta.ram perante o Poder ·Judi- de 12de o.bril, opin~ndo que, quanto no pri

ciario Fede•'lll a. competente · acção e obtive- meiro, o Presidente da R.epublica pôditl por . · 
rain um gra.nde recurso_ do Supremo um acto seu revoga.! -o, mas em relnção -ao 
Tribunal, um :>.ccor•lã.o julgando inconstitu~ segundo, que ha~ia. :sido a.pprovn.do pelo Con-

. ciona.l o imposto sobre me:rci.dol'ias impor· ~esso na mesma lei que approvou OI! netos 
tadas. · · do marechal Floriano, pro.tica.dos durante o . 
. . O govern:tdor do Esro.do, depois de publi· estado de sítlo. o Presidente da : Republica. 
cado o accó~dão, attendendo a uma reclama· carecia de competencia para. revosal-o, po t•q ue 

. · · çã;o que l!:te foi presente;.mandou sustar a a reforma de 12 de abril deixou de ser um 
cobrança d-.l impiJSto de estatística. ~bie as acto ex~lusivamente administr~tivo, pn.~ou 

.. ~ereadorias importadas, sem que poJ,' is~o a. ser tambem legiBlativo com a. a.pprovli.ção 
. · mcorresse em censura. da. parte d.aquelles que dos'actos de sitio '[)elo Congresso . 

. . . , ha.via.in su:;'ce.o.ta.do,'com todas as forças, a. co,n· .Não acho procedente Q argum~nto, Sr. -pre-- . 
stitucionalida.de do impOsto. · sidente. Em · primeiro loga.:e, o Congresso, ·: 

Ora., sendo assim;aão vejo razao para se qul!ondo .toma conbecimento dos actos p~tica- · 
·contestar ao Presidente da Republica o direito !J.osf pelo Poder Executivo durante o estado 
--de __ rev_. ogar. um ac_tO do_ P_ oder Jl:xécuti_vo-,-jul_.- de sitio, é para._ o fl.m ~e a.pprova:r ou ~epro-: . 
. gado· :pelo-poder_ competen~ como . mco~= -:var .os que _fora-m prat1cadoo . pelo Prestde!lte 
tncional. e portanto nullo· de pleno d1reito. da Republica Oll ~eu_s ~agentes nos llmltes 

. · • ·Os autores.do voto em separado entendem traçados pela. Coosbtmçao no a.rt. SO. e ~us 

. que ~~ Q!l oillcia~ r~forinit.dos~q-q.e yeem obter pa.ra;grapllos. As medid~ .de repressão q_;_l~ o_ : 
- -.--da. Cama.ra. eouccs.~ de credtto - _ par;~.- paga.- governo pMetoma.r,durante oestado ·de Slti.o, :· 

· mento de seus vencimentos,.devem intentar -r.edUZêm-se a. duns-a. detenção em logar: não: 
c· :perante à jtistiCa federal, a. exemplo tio mare- destinado aos réos de crimes communs ~. o 
. . ebal Almeida. Bii.rreto: ·a. a.Cçã.ci competente ; desterro _para outros sitiQ5 ·do terl'itorio n~ · 
· Só a sentênça fa;V'ol'a.Yél lhes dará dfroito : ao cional. . · · · 

. paga.ménto de seus vel1cimentos • .-. - . ·. o ,:sa . . :raomz CA.vAÍ.cA..'\'TI --:--O.qae éue 
- . '·Ma.~; Sr. prc1Sidente; sa)amos francos ; a pMe fuer não precisa. _de-_a.pprovaçã.ç do. Con·, 
. exlg'enc!a._ dos sigxw.tarioa d.~ _voto em ~pa.- gres,so,_l'Ol'llue a ponst1twçao lhe _faculta • 

. -:_;·· Camaza ·V. YU ~i. 
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·O SR ... TosTA - Mas o governo ou seus sidera. as reformas inconstituciona.es e IJOr~ .. 
agentes pódem pal'a. cbeg~r <.\quelles dous ta.ntio inconstitucionaes os. decretos de 
resultados praticar uma se1·ie <le a.ctos, :ü- 7 e 12. de abril. não tem :procedencin. o :n
guns. dos quaes seja.~ exorhitMtes,_illegaes, gumento do. honrado deputa.do . pelo Rio 
veri.torios. . . Grande do Sul. dizendo que o presidente nfio 

Admitta.mos que o Cong1•esso tenha. compe· póde :revogal-o sem a intervenção rlo' ·poder 
-tenêia pa.ra approvar todos os actos, sem dis- "Legislativo. · . · 
tincção a.!g_uma., pra.ticados pelo g:overno du- OS SRs. TIMOTHEO DA COSTA E THOMA.Z 
rante O S1t10. CAVALCA.;"';'T! dão apartes. 

Os Sas. THà~rA.z CAYALCAl'I'TI E Tmo:rm:o DA o SR. ToSTA- o Presidente da Republica. 
CosTA dão apa:r·tes · tem ou não o direito de reformar õs offieiaeS ~ 

O SR._ TOSTA-Sendo assim. pergunto aos Tem. Mas si o Poder Executivo reformar um 
nobres deputados que me honram com seus official sem observancia dasleis militares e 

·apartes: O Congresw tem o poder de tornar reconhecer de:pois o seu erro, póde ou n11o 
· constitucionaes e validos ac:tos mconstitucio- fazel-o -voltar a situação primitiva.~- . 
~naes, · ·nullos de pleno direito, perpetrados o sn.. Tno)!.:\.Z CAVALCAl'il'I _ Póde . 
. pelo Poder Executivo e seus agentes durante 
o estado de sitio?· O SR. TosTA- Pois é o ca.so de que se 
· · trata. 

0 SR. THO~IAZ CAYALCANTI-Nã.O tem. 
- · O S&. T:ao~1A.Z C A. v ALCA!'iTI - Depois que o 

O SR. TosTA.'-Si não tem, a.approvaçã.o Congresso a:pprova este acto, jã. não é delle, 
dos actos inconstitucion.a.es pelo Congresso e de outro poder. . · · .. 
tem por fim, unicamente, isentar o Poder 
-Executivo da responsabilidade legal, cobril·o .. O Congresso modificou· a lei approvando os 

-- com o manto da. impunidade. Nada maiS. . actos. _ . · 
Por collSegulnte. o facto (to Congresso ter O Sn.. TosTA. ..,.- O Congresso póde modificar 

approvado os actos _do eStado de sitio dec:re- as leis relativas a reforma: de militares, mas 
ta.do por occasião do movimento sedicioso de não a approvaQão de estado de:sitio. · 
10 de a.bl'il. e ter sido o decreto de 12 do As leis que regulam a reforma dos otllciaes 
mesmo mez um desses actos... só -podem ser alteradas por outra. lei votada. 

o SR.: TnolllAZ C.WALCru'iTI-Ac:to que não pelo Congresso, segundo os tramites regi-
e inconstitucional. . mentaes. . 

Nós-legisladores-temos o 'Poder de fazer 
O SR. Tosu-. · • nã.o importa a constitu- a. lei, mas não temos n faculdade de lega,lisa.r 

cionn.lisa.ção d.o deereto. com a. nossa. approvação, indirectamente, 
o Sa. Tuo~u.z - CAV.A.Lc .. u:Tr-Elle apenas a.ctos praticados :pelo Poder Executivo contra 

não seguiu um preceito estabelecido pelas a. lei o o1l'ensivos de direitos adquiridos ã. 
leis; ma.s nüo praticou um acto inconstitucio- sombr;). da. mesma lei. 

· nal, e V. Ex. não me mostra. um artigo da. sr. presidente. outro argumento apresen
Constituit;>.ão que diga. que não .se pôde refor· tado pelo nobre deputado pelo R.io Grande do 
mar officiaes. Sul e o seguinte. 
· · O Sn.. TosTA-Não se póde reformar um Diz S. Ex. que a. a.mnistia foi concedida. 
official sinão de ac<'.ordo .com as leis milit:l.res pelo Congresso aos sediciosos de lO de abril. 
em vigor. sob condição de prevalecer para. todos os 

o SR. THO)IAZ CA.VALC,\J'iTI _Não tem isso e:H'eitos juridicos.a reforma dos otliciaes con~ 
templados no decreto de 12 de a.b1•il; a con-

na Constituição, cess~oda amnisna e a a.pprovacão da reforma 
O Sn.. TosTA -Em todo o caso o iliustre pelo Poder Legislativo são factos connexos 

-- deputado 11a de perm1ttir que seja qual fôr a. que não se podem separar. . · . · . .. 
• competencia. de S. Ex. para interpretar o Este argumento carece ta.mbem de funda
·.art,74 da Constituição,eu prefira a interpre- mento ; porque, si e verdade que, na dis

tação do Supr_emo Tribunal, que, un:i.nime- cussã.o do projeeto de amnistia, vindo do Se-
. mente, . julgou inconstitucional a. reforma nado para-a camara, a Commissão de Consti

dos-offic:iaes que tratamos por não terem sido tuição, Legislação e .Justica., a cujo estudo · 
observa&J.s as leis militares que ~gema ma- fora sujeito, julgou conveniente ~presentar 
teria. . · · um projeeto substitutivo, com dous artigos, _ 

Assim; desde que o Congresso, approvando incluindo logo no primeiro a approvaç~o dos 
· os actos pl.'a.tica.dos durante o siti.._o, nií.o torna actos do estado de sitio e no segundo .~ con
conscitucionaes medidas inconstitucionaes, cessão de amnistia;; é certo que não .o fez;· 

- desde que o Supremo Tribunal Federal, que porquequizesse tornar a amnisti1. dependente·. 
_· e o .interprete supremo (1a Constituição, con -da a.ppr_ovação do dOOl'eto . ~e 12 ·d~. a.l_)r~. 
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.Assim procedeu, porque naquella. oecasião, 
nii.o sendo numerosa a opposição, os _gover
nistas receiav?-m. que os opposicion!stas, uma 
-vez_ votaila a amnistia, creassem emba.raç1's 
a approvação dos actos qo sitio. 

O procedimento da commissão, approvndo 
pela ma.ioria, foi determinado por uma raz;ão 
polltica. de oc~asiã.o. . · . 

subseq uente reintegl'a<;ão . do 3• otlicial da -: ' 
a.r.in i nis:.raÇão <1.o~ Correios do Dl$trict.o f' e· 
dera! e li:~tado do Rio <.ie Janeiro. pra.ti<:;v.las . 
pelo Pcide1· Executivo, e de.pa.re<:el' q\Je con-
vem approval' o projecto 11. 2981 t.!J lll95, do 
Senado. · · 

S. R. Sala das commissões,.l3 de junho tle 
1896.-JMo Lopes.presidente.-Lrmro Muller. 
r~>lator.-A"!l~'#oMontP.neg~- .- Augu.<to.:'e. 
cero.-Alci11d .. Gu.a,aban~. 

N . 29tl-l895 

(DO SE~ADO) 

. · E tanto é isso verrlade, Sr. presidente, e 
tanto não foi a a.muislia concedida conr\ir,io· 
nalmente, isto é, sob·a condição de ser.acc.,ita 
a reforma dos generaes par-a torlos os e1Teitos, 
que no Sena.do, quando lhe foi remettído o 
:projecto emendado. foi requerida e votada a 
sepa.ra.<;ãO da amnistia, que passou a c.on~ti-
tttir _projecto de lei 'completamente distincto O Congre>so Nacional ;:esoh·e : 
daquelle que approva:va. os actos de sitio. Art. 1." E' 0 1·orlt>r E:tPcuti 170 3 utol'i",:~,l< •· 

Si nós examinarmos. o texto da lei que crm- a mandar paga1• p(•la vr-r·ba- Ex~· d -;.,,. tia 
cedeu a a.mnistia aos indivíduos impiic~do- _dos _ 110 3. E>sr1·i; 1mmri· cia.l~r>p , ,., ... _iio ~~e~·:d 
no movimento de .. lO de abril, veremos que rlos Corre•.O> . .lose F1-:~.nci,: 0 f{v•i r·tiil.!•-~·''" ,. 11 

ella.' foi concedida sem condi~ão alguma. de. cimentos que •1.-ixou d~ p~rc ... i 1er .,,. "~' d~ 
modo absoluto.· agosto de li'l9~ a. ::s tio-: juntl;_, '•- l~!lf:l. 

Ora, o texto e somente de lei. e que regula Art. 2.'· ltevo;!arn-se a.~.di$. 0 , •;(>,;· e 111 coo 
a mataria..; oonsldera(;ões ou presum-pr:;ões tra.rio. 
extralegaes ·não podem a.utorisar int rpr~ 
taçã.o diversa. da que resulta. dos -termo~ S~>nn.·'"' F•·d.?·:d li ·'P .iPz··n1· ··.; ·' f' \}-!,1?,,- · 
da lei. · Pfanorll":ciari-1•·' P ·•·e.·~-~~. p··,~· ·~;-:.e.- Jo.-7o 

Ha.evidentementea.Ig_umaprevenção cnn- BM·balhn Urh.í" r·, .. ,l c,. ... i.: _,.,. ~ta··w -
tra os officiaes reformados da. pa.i't;, do~ qu... G"sta1!u l~ích;,,.d. :.;·· "' C""6l;ar·:c·. ,. ,, ,._..~o do <l(~ 
se oppõem :1 concessão do credito. Alguns dos 2".-lo~i]'ltim Jo~e Paesda Sitco. Sa··,.,<mlo, 
signatarios do voto em separado ·São até in- 4° secrets.rio, servindo de 3.•-Domingo~ Vi
justos, porque adopta.m dous pesos e duas cente Gonça~ves de Sou::a; servindo de '1" sec 
medidas para resolverem questões ideutica.s. cretario. · 
Assim, para os officiaes refol.'mados negam a Como vê a. Ca.mara,é identica a questão ju
todo o transe o credito BOlicit:l.do pelo Poder ridico-constitucional, pois trata-se de uma 
Executivo por não haver sentença· da justi~a aposentadoria inconstitucional, da. revogação 
federaJ.; para. empregados do correio dispen- desse acto, reintegração do empregado pelo 
sam a sentença. e concedem. o credito l Poder Executivo e nã.o ha sentença do Poder 
.Aqui tenho em mãos, Sr. presidente, um Judicia.rio. 

projecto, cuja discussão mra. encerrada sem 01-a, Sr. presidente, si assim e, si, apez:J.r 
debate, antes do que ora discmto, assign~.do de não haver sentença., os illustrados sígna
-pelo Srs. Lauro Muller, e Alcindo Gua.na- tarios do parecer entendem que a Cama.ra. 
ba.ra, os qua.es negam o credito para. os ven- deve autorisar o tlaga.mento dos ordenados do 
cimentos dos ofticia.es que ainda não obti- emprega4o do-correio; por que l'azâo,em tra· 
V'eram sentença. tandocse dos officiaes reformados pelos d~ · 

. Em relação aos officiaes entendem.S.S. Exs. eretos de 7 e 12 de ab1'il não concedem o cre
que só se deve autorisar o pagamento depois "dito, quando aliás em favor delles ha um 
de obterem elles sentença. do. justiça. federal; accordii.o, que não se."refere positiva e impera: . 

·tratando-se, :porém, de um empregadd do ti-vamente á sua reforma, porem, firma a • 
. correio, apÕsenta.do inoonstitucionalm~nte é doutrina constitucionaH ! ' · 
·:reintegrado pelo Presidente da Republtca, úS . No meu · modo . de ver, Sr, presidente, a 
'honrados deputados pelo · Districto Federal e questão do credito pedido pelo f'residente da. .. 
Santa cathàrina. são menos exigentes : auto- RepubHca deve. ser collocada. no terreno da -
risim o pa.ga.iliento dos orde.na.dos que esse confiança politiea. . . . 
empregado de1xou,de receber durante: a. a~- o. Presidente, .. exercendo um direito que . 
sentkdoria;sem sentença. do Poder Judic1ar~o! lhe comp_ete constitucionalmente, revogou ~s 
· Eis o parecer com o pr~jeeto : · ~ decretos da 7 e 12· de abril, fez revel't6l"em os 

officia.es t't'lbrmaclós ao .-1fectivo do exercito; · 
PROJECTO no SEtüno N. 298 DE 1895 agom pe·ie Cl'eti.ito par(!. pagamento dos ven

cimentos·que lhes compdem desde a. da.ta. da. 
A Com~i~o d~ Or~~mento, · consid~ra.ndo refol'Illa, inconstitucional~ nulla e insubsis-a. m~nstitucionalidad~ da _aposentadoria. e a tente. 
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. Si a. f:am .. ra ne~rar o cJ•f>dito sob o funda.-\ por inte1 medío de taes rontõe~,cessará desde 
nw11W de f]u e. o d'e.sidente nõ.o tf'nlln compe- lnl{O para todos QS efl"eit,;s . a ·conce~ão, !!.p~ 
t"l}•:i-• Jl:•t'a re,·o~a.r os df'cJ•etos, tet·li. iyMo plica.udo-se a.s d.isposiçõe5 ·finaes da alinea 6" 
,f,c;c :·~c,onlweilt< · qu <· ü P i·r·sideme exorbitou relativa à reversão do nmtet•ia.l para o do
ue~u; , s attr·ibui<;ões. ·e, port anto, deve ser minio do Esta.do-Eem in~eJuni&.~~o. 
re>~l•>n>abili.<ado. . . . . Sal:t das ~essões, 30 dE; n:Jvembro de 1896. 
· M;;.:: a ver,lad.e e q 11e S. Ex. procedeu murto --Jose Be'llílaqua.--·v espasicm a de Albuquerque • 

. .• .Jegal e coJ•rectament.o;re7ogando os dec1•etos, r· . . ~ . . . 
res.<.-<h<-1-cendo <• duminio do rUreíto, da Cou- . Nmg~em pr.d1ndo a psla:na.,_e encerrada. a 

•. •st1tniç;io e da H. dtscu~>ao ~o art. i" ~ suco'ls..~tvamen~ dos 
· · · Per:~o. portanto, que ;o. eamara. deve con- de~ats :.trtigos do proJecto, cuJa votaçao fica. 

CP~lt-r ;ntegralmente o credito pedido na Men- adla.da. 
sac'~m. ' Vêm a Mesa as seguintes 
· Tenho coliclui:io. (ft!ll.ito bem; m!cito bem.), \ 

· vem á Mes~. é lido. apolado e enviada. :í. ~ DECLARA.çõ:::s 
Commissão de Orça,meuto o seg·uinte . 

· · Dêclaro que, si estive~~e presente -votaría.-
SUBSTl'l:U':rlVo a. fa>or do pro,jecto n. -100 A, que a;utorisa o 

O Congresso Nacional resolve: 
,•:rt. !;· E' o ~nvrrno ant,,-.risado ~ abril• o 

cr·- ·~lr..-• e~pfeiaí de 111 :Uidfi$-500, para paga
m ··nto· do~ vencim t·;nt.O~ a,,~ officiac·~ que 1·e.: 
ye•·te1%m â eJre~Li\i ilade do serviço do ex
ercito e da al'lll:l d:t pela revQ~·aç;io d<•:> decre
to~ •te 7 "' 12 de :;bl'íl de< 189?, faz<"ndo para 
iSStl as nec<·~sarío.::1 operaC(ie:; de credito. 

,\r·t. 2." Revogam-se :1s disposições em 
C011U'a.rio. 

Sah' da;; st>~~õ<·s. 30 •le noYembro da lS96. 
- rostt~.-JoliO Lor•CS.- Poula Guim<>riZes. 
-Ai![fus:a Jlon'~"egz·o.-Olillei,·a Braga.-
V,.: rle 1111!1/o. 

~in:ruem mais perlindo n. paltJ.vra., é encer
r::.:;l n. diSt'll!;ll:Í.r> 1• atliadn. a vutnçã.o nt(. que 

• :t ··nmmis>zlo c.l~ p:zl-eç~;r S~>Ol'll o zmbstituth'l• 
oll',·:·eddo ~elo N'. Tos ta. 

~:· :Lnnun<:llltl:i a a Ji,;coussilo tlo projec!o 
n. 119. lle l ~ \J!'i. coneerlr.lt•lo isençiiu dos di
l'(•it.ns Je imp,.~rt:~ç~.o e expeuiente pll.ra todos 
oo maellin i~mus. ;~.pparelho~. ca.nns tle ferro 
e !lllll~ maLeriae.~ destiuall.os ás obrastla Com· 
pa:üd:~o das Agaa.s de S. Luíz do Ma.ra.
otl:lü. 

llling:H~m pe<!indo <J. palavra. ê encerrada a 
o. rli~cn~~ào P. :vlmtla a>~ ~açi'lo. 

~;· auu un•:i,_t<lil a ~>" diHm~~ào do projl?.cto 
n 74 ile !K(l6. :1uto,.isa.or1o r; governo a con-

. c~· i f'r ·~o ci<la.J.à.o A!l.m·to t:ysnei ·o. pdo prwn 
de 2.) anrws. perm1ssão vara. est1:1.beleeer no 
J))l"W do H.io de JaneL"' depositos fluctua ntes 
de oarvão de pedra, sob as condições quG 
estn,l.Jelece. 

Entra em discussão o art. 1•. 
E' lida, a.poíada e posta em discussão a se-

guiute · 

Ao p:·ojecto n. 74., de 1896: 
Accrescente~e-Art. l"-7•-Senrlo verifi

·catl.o em qualquer-época. algum contra.bo.ndo 

Governo ·a a~umir a respon!l::l bílidade ex
clusiva dos bilhetes bancaria$ actualmente 
em circulação e dã. cutr-as pro•·idencias in· 
clusive oarrendv.mento tia estrada de fen-o. 

sal:t. das sessões, 30 de novem bi'o de 1896. 
-Otlidio Aõrantes. 

Declaro que :votei contra. o a-rt. 4° do sub
stitutí'~O ao prujecto n. :oo A, de 189G, 
ínicia.-io no Senado,: refi:rente ao arrenda.:. 
mento das estrad!ls de ferro oa União, tendo 
votado a favor doo arts. 1", ~,,e 3•. 

Sala· das sessões, 30 de novembro de 1096. 
-Paula Ramos. , 

Declaro ter vot:Ldo pel3S mediilas financei
ras •1a. Commissão de Orçamento. menos em 
r~~or do arrendamento dus •3stradas da. 
Uniü.o. 

S11.la do.s ~essões, ;30 de novemhro de 1896. 
-Rudolpho .tbtev. .• 

Va.e a imprimir o seguinte 

PR.OJE:C'l'O 

N. 100 B- 1895 

R~d-~> cçi'io para a: 3• díscu.•~<'Z<l. do substitutivo 
!lr!f>J"f>'I;IJ.do em. . 2• rU .. <cv.ss<í.o. ao pro;ecto. 
n. 100, deste armo. d~ Sen.arlo, q-tte deter-
1nina que o T hesov.i_o 11l<ccional assuma a 
re~ponsobilidade dos bithetes õancarios em 
ci1·culaçfio e reg~tla a substitv.iç<i'O destes e .o· 
resgate do pape"-maeda · 

o Congresso Nacional . deereta. : . 
Art. L• Fica. () Governo auü•risado a assu

mil' a responsall!li:túde exdu~!Ya •lo~ bilbetes 
banca.rios actualmente·em _ctrculaçao, pas
sando a pertencer-lhe .:~s i::strus depoi!itados 
,_m g-ttra.n tia. dos rue~mns I:Hhêt~s. e re>og-ado 
o a.rt. 6• du.lei n. 183 c, do ~ t\e setembro 
de 1893. · 
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§ I. o Realisada. a eo()amtJação, fica extincta prestn.çlles, tendo-se em vista a. renda bruta. . 
a f<~culdade emissora conc~did<t 1\ iustitulc:ões da r.l.\spectiva estrada ; -. 
bancarias por leis anteriores e conceotritda. .5•, á condição de ser o al'I'endata.río, par· 
no Banco da Repnblica. do Bra.zil, bem n~s\m ticular 011 empreza obrigado a responder ,no 
o direito exclusivo de emissito de notas ao fôro da Capitn.l Federal, d~vendo para .. esse . 

·portador conferido ao mesmo banco pelo tim ter ahi reiJre~entante com plenos poderes, 
nrt. 15 da. citada lei. · quando o seu {lomicilio ou séde não for · em 

§ '2.• O Govetno substituirà tambem os bi- territorio brazileiro; , · · . · . 
lhetes bancarias; ora em circulação, por no- 6·•, no : direito· que serã resalvado. ao G'o~ 
tas . do Thesouro Nacional. Pelas mesmas verno de tomar pcsse das linhas temporal'iãw 
notas serão substituídos, á pr('porção que mente, e. m.:diaute lndemnisacão. quando a. 
forem recebidos nas estações publica;;; os ordem publica. assim o exigir. A indemnisa.,
bonus do Banco da Republica., cuja. emissão. ção neste caso não sérã. superior á média. do. 
tica. estrictan1ente limitada. ã. somma.ja rea.li- r~õceita liquida. no ultimo quinquennio . que 
sada de 80.000:000$000. · preceder à posse. Si esm tiver logar dentro 

Art . 2.• Fica. o Governo autorisado a en· do primeiro triennio do arrendamento, o Go
trar em accordo oom ·o banco p<U'a a. reducção -rerno entrará em accordo com .o nrrendah'rio . 
ou liquidação de seu debito; dando-lhe prno p<'ra. t\ fixação da indemnisação; 
r azoavel, e par-;~. a revisão de seus estatutos, 7•, á cuucão para gamntia·da execução do 
pondo--os· de accordo com o regimeo da pre~ contracto ; ás multas em C.'lSO de intrae<tão, 
sente lei, e fazendo ne!les as modificaçrJes que aos casos de rescisão e ao direito de encam• 
ju1gar convenientes. pncão por parte da Uni;)o, antes do termo do 

Art. 3.• O Governo procederá gradual· arren_dnmento. . . .. · · . 
mente ao resgate do papel-moed<\ com os se- Art. 5.• E' o Governo autorisado, uina ~ez 
guintes recursos: renllsada a operação do arrendamento, a. 

a) producto da venda de nm terço, . pelo ?obrar integralm~il~e ou e!ll ~parte, em_ ouro, 
menos, das apolices actualmeute existentes •lO -cambio do dia, os dll'eltos de Impor
no Thesouro; provenientes de lasti·os das taçao. 
emissões bancarias ; St~la das commissões, 30 de novembro de 

b) prest uções com que o banco. da R.epu- JS96.- João Lopes, pl·esidcnte.- .Ser::edello 
blica entrar parn pa;'llmento de sua dlvi<.la Co'l'rea., relator.- Lc~.t~.ro M't4Uer.- F. P. 
ao Thesouro na fórma e condk>ões que, de J.layrink.- Augt'Sto Se-oero.- Alcir.do Gua.
a~cordo com o mesmo qanco. forem comti- ~abara.-.Bclis,tt-io de Sou.::a.-A:ugusto Mon-
nadas para este e:ffeito, inclusive a nmorti· tenegro.- Ccelho Ointra. / 
S'llção e os juros que. na fõrma do art. 10 d~t " 
lei llit:1da, vencerem os bonus convertidos ; O Sr-. President;e -Esgotadas sa 

c) saldos que se verificarem a.nnualmente ma.terias da ordem do dia., designo para amao-
no orçamento. nuii. a.seguinw ordem do dia ; . 

Art. 4. o Para o fim do res.,"<l.te do papel· Votação das seguintes materias : 
moeda de conformidade com a. lei de 11 de 
setembro de 1846, e bem asüm po.ra a.tteoder Do projecto n • 139, de· 1896, o.utorise.ndo o 
ao resgate da divida externa e melhorar 11 Go~·eruo a abrir ao Ministerio da Marinha o 
situação ftnanceira, a o Governo nutoriS!\do creJito l•Xtraordinario de 120:000S pa.ra ras
a arrendar mediante concurreucia publica, as tituir o imposto de 2 "/o descontado dos ven.
estradas de .ferro da Uniiio.devendo attendel': cimentos de officiaes da armada, classes an-

nexas e outros que perceberam vantagens de 
.. · l. •, ao prazo de arrendam~nte e ás condi· Mmpanba no perio-io de 6 de setembro de · 
ções do tJessoal ; . · JS93 a. 31 de outubro de 1895 (3• discusslo) ; · 

2•; às tarilt<s, â. conservação, melhora-
mento. prolongamento e ramaes· das estrac!o.s Do projecro n.· 180, de 1896, autorisando .o · 
·arrendadas; dando ao ar1·endatario respectivo Poder Executivo a reformar· no post.o de ai-:-·. 
preferencia para a concessiio desses prclon- feres, com o soldo :por inteiro. o tenente ho-. : 
gamentos e rnmaes. Nestas coiJcessõas deverá noz·o.rio do exercito e sargeuto.ajudante ag- :. 
ainda. o Governo attender ·à uniformis:1ç:'to gregado do Batalhão Aca.demico, Arcllio de · 
de bitola e ao desenvolvimedto da. capacidade Freitas (2~ ruscuss-1o).; · . ·•· 
das linhas ; Do projecto n. 2ss A; (Úl 1895; deterin i. 

3•, á tlscalisn('ão I>or parte da administra· nnnclo que fiquem add.idos ao magi~rio do ·. · 
ção pub11ca, se11do o arrendatario obri~a1lo a Collegi_o Militar. com os vencimentos que ·' 
entl'ljr para .o 'l'h~onro rorn a quan·lla que percebiam, os professores cathedraticos no-
for estipulada p;tr-.J. esse serviço ; .rue.'ldos on elevadcs e essa categoria por de- . 

4~, ao preço do arrendamento. que devera eretos de 3Q de setembro-- de , 1894, com -roto· 
ser pago em ouro de uma só v:ez! ou em. em separado (2" discUSSão} ; · 
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· Do :projecto. n. 12 A, de 1896, concedendo drigues os vencimentos que deiXou-de per
aos alumnos do curso su:perior das Faculda- · ceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de junho 

.. des de Direito; -matriculados antes da lei de 1895 ; 

.. n.-31~; de 30 ~e on~ubro de_l895, o. gozo das Do projecto n. ll9, de 1896, concedendo 
reg~ qa 1eglslacao at:~tert«?r, ~a.nto em re- -isenção dos dil•eitos de importação e ex:pe· 
1açao as epQ~ para as mscr1p~oes e exa~es diente para todos os machinismos, apparelhos, 
como em relaçao aos exames e a 1requencta, canos de ferro e mais materiaes destinados 

: . com pa!eç~r. . contrario _da COmmissão de ás obras da Companhia das Aguas de S. Luiz 
-- lnstrucça~ e·Saude Pu1lhca ;- . do Maranhão; · 
: Do proJecto. n. 13, de 1896. ~Isentando do Do projecto n. 74, de 1896, a.utor~sando o 
. pagamento de Impostos ou guae:squer e~olu- Governo a conceder ao cida.dã.o Alberto Cys-

ment9s as ~tentes. dos otfl.c1~es pono:arws do neiro, :pelo prazo de 25 annos, permissão pat'a · 
exe_!clto e a1'~ada, .c~ncedtdas em rem1;1ne- estabelecer no porto do Rio de Janeiro depo· 

· ra.çao a servrços illlhtil.res, 6 a~ conce~ldaS sitos tl.uctuantes de carvão C.;:; :pedra, sob as 
:pelo Governo do Mare~hal Flormno Petxoto condições que estabelece. 
aos defensores dalegaltdade; _ ., . _ 

· Do projecto .n. lô2 A, de 1895, autorisando Redacçao para a .)• dtscussao ~a emenda da 
,~o Governo a nomear uma commissão de pro~ Ca.::nara. dos Depu~a.dos ao :proJeeto n. 109. 
iissionaes para estudar e verificar a. efl.icacia deste a.nno, a_u~or1sando o G?verno a a~umu: 
e valor da descoberta do ~ serum » anti-va- a. responsablitdade exclustv~ dos _!lilhete~ 
rioloso feita. pelo Dr. Felippe Pereira Caldas ba.ncarios a_ctua.J.~ente em ctrculaçao e da 
e dã. outras providencias ; outras prov1denetas. 

,. . Do -projecto. 188, de 189B, a.utorisando o 2" discussão do projecto n. 284 A, de 1896, 
Poder Executivo a reverter :para o q_uadro autorisando o Poder Executivo a mandar· 

· da reserva da: a:rmada ao ~pitão ~e fragata pagar ao carteiro de 1" classe da. Directori_a 
reformado Artsttdes Montetro de Pmho ; · Geral dos Correios Philomeno Jocelyn Rt
. Do :projecto n. 24, de 1896, autorisanõ.o ·o [beiro os vencimentos que deii:ou de perceber~ 
Governo a mandar pagar :pela. verba. -Exer- · . 
ciciós findos- ao s• escripturario da Dire- Leva.nta.-se a sessão âs 3 horas e 30 mt-
ctoria. Ge~ dos Correios José·Fra.ncísco Ro- nutos. . 

F.ru DO SETIMO YOLt!ME 

' 

· ; 
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