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DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME · ··· 

&dolpho Gordo: · 

·(C1-edito · especial de 59:8f3$2731J<I'Y:O.f1Ggar
mento de ·t:a.dos fumciona,rim; do M i•t~io 
rLa -J-useü;a e Ncgocios Interio1'CII.) Pags. 18, 
19, 20, 2l, 22, 23, 24, 25,-26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 e 34 . . 

ClneJnato Braga: 

(Re~la'ffWÇÕes italianas, appendicc dos an.n~f> ... ;:; 
Pags. ·40, 41,_42, 43, 44, 45 e 4õ. · '. ·,2 

_,-.- .. 

Coelbo Clntra: 
(.4p_ptmdice · dos annaes. Vide tambem pag. 23 · , :· · ao 5• -volume.) (Or-çam.ento da Via~.iW.) Pags. 78, 79, 80~ 81, 82, '<. 

83, 84 e 85. · : 
Antonio de Siqueira e (Pela or-dem.) Pags; 90 e 91. 

(Árrenda;mtmto das estrada-s d.J (~1'1'0- à.a U1tião.) Col!lta Machado: 
Pags. 73: 74 e 75. . · . · 

Da.-bD~ta Lima f (M~did.!i-~ (in~nccira&.) Pai:$. 71, 72 e 73. 

(Bíllti!tos bcmca-rio~.) Paga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CuJ)(!lrtlno de Siqueira t · 
·10, 11, !.2, i3, H, 15, t il e 17. 

(R~ccita, appe•tdicc do$ amlac$. ) P~gs. 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e G9. 

Brlelo :li'llbo: 

(Arr~ndammto das atradas·r.lc (erro.) Pa.g. 75, 
(R"ccita.) Paga. 120 e"12i. 
(Pela, ordem.) Pag. f.2?· 

Carlos Jorge: 

(Reor!Janísação dos cstaãelecimentoo milita1·es de 
· e~U~no, ~dice dos ·amnaes.) Pags. 56, 57, 

58 e 59. · · · 

Ca&slano do Naeelmento : 

(Rela,_torif> apo·e.•cntado pelo J>ircctor Gtra.l:aa,s 
Rendas P'Uàlicm do Tltes01wo F cdfflll, em 
comm.issão na Alfand«ga desta. Capital.) 
.Pa.g. 100. . 

( ArYcndamento das estradas de f • ..-,·o.) Pag. 76, 

Enéaa 1\lai'Une : - ~ 

(Pela ordem.) Pi,"S. 90 e 91. 

Frànça ·Carvalho: 

(Ea:pliç(JA}Ões pessoa4.) Pag. 55. · :; 
(Arrendamento das o!.St.-adas.de ferro.) Paga. 75 ';~ 

e 76. . .. • · .. · <~ ~ 

'(.A.cta.) Pag • . 120. ~~;~ 
(Pela, ordem..) Paga. ti!4 e 125. ·_.:'·,: 

Gooçalve@ Ramo&-: ··i{;j 
. . .· J ::··j~ 

de Lima .Djiarte~.)~~ 
. .·. ! : ~ 

.-- ;_~~~ 

(Passamento do V~cóitdc 
P~. <;!S _e 99. - ., 
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~..: .. ·. . . 
/:'aelveclo Monte : 

;:: . {Pelá. 'oràem.),Pag . 91. 
'ro.-Ça.•nento ·aa ·vi~; appendice do$a.lmacs.) 
· P ags . 70, 71, 72, 73 e 74. 

· .J~·~ l\lari6DÓ~: 
f'. ~ 

i''· (Resposta,á.Gazeta de N otici;).g.)Pag-.3. 
' · (Ekíçã,o dos intendentes.) Pag. 100. 

:Lauro Mülle r: 

: '. ' (P ela ordem.) Pa.g. 91. 

:L~z Adolpho: 

1\lenezea Prado .r . 

{Política. IÜ Scrq_ipe; d1~ic~ do• ~nneci ,) 
Pags. 46, 47 e 4S. · 

Nilo Peç anba: 

(OrÇGmcnw da- 'Viação.) Pag. 7S. 
. (Caso La.ntou.·e~, appendic.: dos a>tnll-C$·.) Pngs. 

69 e 70. . . • . · · · 

Paula· Ra~no•: 

(.4r·rend~me-.tto das' estrtJ.das de f~•·ro.) P aga. 
33, 34, 35, 36, :n. 38, 3!), 40, 4t, 42, 43, 44, 
4S, 46, 47; 4~, 49; 50, 51 , 52 e 53. 

: Pal"nnbos Monte negro ~ 
.·. :·(Metiàas.{!nancciras.) PDgs. 17, 1S, 19, .2(}, 21, 
... . 22, 23, ~4 e 25. 
S: :· .. ·(Requisiç{io do rela.torio llf>'cscntado p elo .Dirc
., . •ctor das Rendas P~Kilic:tU do Tllcsouro, em 
:;·. commissão na ,tlrand(go. desta Crvpi~al.) 
,: · · Pags. 99 e 100. . -· 

(fin• de VQI!teonceuo., 

~,: . _(E:r:~pessoal.) P ag. 55. 

iVat.ta lHa~hado: 

':( Pela ordem c eleição dos inte-ndentes.) Pag. 165, 
- :. :. :. 

:::':(Or~.a.mento da Viai>o.) P ag. 35. 

· ~art~oe ..Junior: 

': . (Rccla~ ita.lianas. 4J.1l>CIIdicc rio• cm111zcs.) 
"> · Pags. 3, 4, 5: 6, 7, 8 , 9, 10, 11. 12, i:l, H, 15. 
<. · {6, t7 e 18. (v ide ta.mbe~ pag. í 5 do -t• ~olume < . :. dos Annae!.) 

tjr~eiros ~ Albuquerque ' 

(Peta. ordcnq·Pag.125. 
(.1ppendice ~s atnnMS.) Pags. 34, 35, 36, 37, 

38e39. · 

o . 

Pags. 2, 77, 90, 91, _125, 227 e 228. 

Se..Zedello Corrêa : 

· (11Icdida financeiras.) P ag. 55. 
{Explicaljí,o ~ssoal.) Pag. 55 • . 
(Medidas fhÍoiricciras.) Pag. 71' • 

. (Pela. ordem.). Pag. 125. ·. · 
~ (Protocollos, ancndicc rUJS amiacs .) Pags. 48, . 

49, 50, 51,· 5t . 53, 54, 55 e 56. 

Th<>maz Ca"aleant.i : 

(Or~·amcmto da. Viação.) P~g. 2. 
(PeJa o>'dem.) Pag. 125. 
(RespoSta ao Sr. Barão do IAdario.) ~ag- . s.· 

· (OrCCLmento elo Ministerio ao: Via.çâo .J Pa.~. Tlmotbeo da costa : 
85 e S6 . . 

<(Pela, ordçm.) Pa[- 164. 
' ' 

(OrÇGmcnto tia. V'w.ção .) Pag. 2. 
' (~üição ,~c intcndentcs.)· l'ags . !65 é 166. (Pela, ordem.) Pag. 125. 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

AIUJDnos ma1l'iculados nas Faculda~es de -Di· 
Nito :~-ntes d:~- lei n. 314, ,de 11895, (Projecto 
n. i2 A, de 1896.) Págs. !H', 93 e 100, . 

Assl&tenela publica n.os alienado~. (P~ojecto 

Delilpeza ge~al da Republica. (Projecto n. 57 G, 
de 18~6.) Pa,"'l. 100, 137, 138, 139, UO, Hl, 
i42, 143, 144, 145, 146, 147,~ f48, i49, 150, 151, 
_152, 153, 154, 1551 156,_157, ri58, 159, 160, 161, 
i62, iG:; e 164. 

· n. 78 A, de iS'.l6, ~egulando o ser•iço.) Paga. 
· i!32, 233>234 e 235.. · Eleiçõe!!; federaes. (Projecw n. 154 F, 

Pa,"ll. 26 e zr. 
BJ111ete& baocarios eni cir~ação. (Projecto 

n.iOO B. de 1896; autorlsa.ndo o Governo a as~ 
sumir a responsabilidade e:~:clusi v a dos mesmos.) 
Pags. 3, 4, 5, 6,•7, 8, 9, 10, H, 12, 13, 14, 15, 
i~, 17, !8, 19,· 20;21, 22, ~· 24, 25, 3~, ~. 3~, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4~, 43, 44, 4~, 4o, 4t, 
4B, 49, 50, 51' 52, 53, 54, 55, 71, 72, 73; 74, 75, 
76,-93, _9.4, 95, 96, 91, 100,101, 102 e 103. 

Convoea~ão de um Con"resso Intern:;cíonal 
para or••anisação de 1UD ca~endario perpetuo . e 

- univer~l •. (Projecto offereeido pelo Sr. '.rh·oma~ 
c.valcanti.) Pa<;s. 2.25, 2-26 a 227. 

CredltoB : · 

De 132:80[)$998 su.pplementar a. rubrie:>. n. 33 do 
as l. 7G da lei n. 3tl0 de :1.895, destinado. ao pa~ 
g-amento·do nickel e cobre impol'tado ·para 
cunhagem qas 're.~pectivas moedas. (Pwject.o 
n. i51 A, de i896.) Po.g. 26. 

De SS :2i5$806 supplem.enta. r·. ao· concedido p·ero 
decreto . n, 21)2 ae i894 para saldar despezas 
fé tas com a CAJnSti'Ueçio. de quatro Daló~; d~ 

· pob;ora n11 Il11a de BoqtJ.eirãoc \Piojecto n. 1::;6 B, 
·de iS96.} Pngs. 69, 7U e 99. . · · 

De i20:ÓOO$ pn.ra reslitllir o imposto de 2 %àes~ 
contado dos vencimentos de ollici.Ms da ar

. :.Uada., classes annexas, etc. {Projecto n. 13!) 
· ·. · de 1896.) Pags: 91, 93 e 100~ · . 

Dé 25:3$$'p~a.:pagamento. dos vencilllen~s do 
marecllà.l José de Almeida Barreto;. re~ert1do ~ 
effecthidade do seM-iço do -~ercl w. (Projecto 
n. ~ C, de i896.) Pag. 104.. · 

Ele leão dos intendentes. (P..Oj~eto n. i3i E,de . 
:1896.) Pags. i64, 165 e 166. 

Enee1"ramento da 3a sessão da. 2a Legisla.
ttJ.ra do Congresso Nacional. Pags, 241, 242 e 
243. . 

l$enção' da penhoro. de vario~ bens, além dos 
enumer:u!os no art. 529 do decreto n. 7:)[ de 

. 1850. (Projecto n. 191 de 1896.} Pags. 235,-236, 
231, 238 e 239. , · . . 

hene}ii.o de pagamento de impostos de qllaes· 
q,uer einolumen~os das !latentes dos o!liciaes 
·lionomrics do exercito e armada, concedidas 
em remunel'3.çâo a. ser~iços militares. (Projecto ·. 
n. i3 de !.896.) Pag. 103, 

Mejore~, tenent~s-coroneis e ecroneis olll.•lga
dos .a = ôlllM de ser~iço arreg:Ílll.entado, após 
a. promoção a. este• JlOstos. (ProJecto n. 183 A, 
de 1896.) Pags. 2i!i e 218. . 

.Orçamento do :l>linis.torio.da Industri:~-, ViàçO:o 
e Ob1·as Publcias. (Projecto n. i40 K, de iS9$.) 
Pa~~:s. 56. 57, 5S, 59, 60, 61, 62, 63, G4, 65;_ 00, 
67,~68, 69. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 85.; 

• 89, 90 e 91. · · - . 
~:~ 

Preenchimento das vaga~ de capitães que .. ' 
se dexem. nos corpos de· cstado-.Illaior e enge~
nheiros. (Projccto n. iSf A., de 189!J.) Pags. 2.18; . 

· 219e 220. ; · 

Prot"eMOresaddidos ao ma~isterlo .'doCOlle-:
f gio Militar. (l'rojecto n. 88 A, ;te 18~5.) Pag. 92. 
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:,··=· ·aeceita ~ral da RepnbHca. (Prójecto n. f25 H~ 
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111,112, ií:l, !l.t, 115, HG, i !i, 11!5, 11~.1"0. 
121, 122, 12:3, 124. t25, i2ô. i27, 12S, 1.2\J, 130, 
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colas mlli lares e l'<O~;).o i;;<l.çii~ J.e varias r~p~~
tições da gli• na. (Projecto n. 132 de 1i:i90.) 
Pags. !GI3;16h217. 

mercAdorias que recebeTem para. transportar, 
( Projecta n. 39 A, ele lS\lti.) Po.gs. 229, 230 e 
231. 

!!laude Puulíca.. Pag•. 28. 29, 30 c 3L 

!!liet•um a.nti-'l'a.rioloso. (Proj•cto n. 162 de 
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, ,: 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

. Tnr~Bira sessão ~a BH~nufia leai~Iatnra uo Gon~rBsso Nacional 

161" SESSÃO E~I 1 PE. Dl':zimBr.o Dl!: 1896 1 F1·a.n.cisco Veiga.,Alvaro Botelho,Leonel Filho> 

I Octa.viano de Bl·ito, Lamounier GodofreCio, 
]',·c.>iúcada elos :Srs • .-1r:hw· J:ios (p;-esi•lc,1tc) Cupertino de Siqueit:a, Rodol:pho_ Abreu, 

c Clu:r.g~s Lo/J~to (f·• vicc-pr$sid.cnle) J :Wthur Torres, Para1s~ Cavalcanti, Ca.rl~s 

I 
dns Chagas. Cosb. Mac•Jado. Alfredo Elhs, 
Lu\z ]!'laquer. Case>niro da. Rocha, Costa. 

·Ao meio-dia. e 40 minutos, procede-se á Junior, Gustavo Godoy, Oliveira. Braga, 
chamada, a quall•espondern ()S Sro . .'l.rthur I Adolpho Gordo. Bueno ile Andrade, Moreira . 
Rios. Lias de Y;1sconcelb~. Coelho Listloo.. th $Hva,!?adua Satles, Edmundo da Fonsecca, 
T<tva•·es rle Lyr~ .• Gttl.lrieí S;J.[_!!;vto. MatLa Paulino Carlos, .Fran<:isco Gtícerjo, Furtado, 
Ba.cellar, Augusto ?l lontene~t·o, Bl'icio Filho, U1·bano de Gouveia, Xavier do "Valle, Luh; 
Viveiros.Ani~io êo Abreu . Frederico Bm·ges. Adolpho, Caro.cciolo, Laroenha. Lins, Al· 
Tllom;tz C<walcami. IJdefo!.lso Lima., Iiel· meida Torres. Paula Ramos. Francisco To
,·ecio ~lonte. cunh:~ Lim2.. Tr·inda<le, Jose lPntinn, Emili,., Blum, Fonseca Guimarães, 
Maríaoo, Tolentiao rle Carvar!ro, Luiz de. Mar~-:~t Escobar. Angeto Pinh.eiro, Pereira da. 
Anàrade. Ba.rbosa Lima., Clememino . ''? J Co~ta. Rivadavia Corrêa., Victorlno Monteiro,,: 
Monte. Rocl1a C:1salcanti, 11ene7.es P· ·· -Yespasiano de Albuquerque e C:issiano do 
Geminiano Bmzil, Gouve:a .Lün:t, Sa:1toS ' \<cimento. 
Pereira. Angu~to de Freit~.Neh·a., Fran-1 ~ bre-s~ a ses~iio 
r;i,;co Sodré, T•Jsta.. Maneei Caetano. Ver~mc I '", . "' ' ~ , 
rie Ab~eu .. José I~nacio,Fla.vio de Artmjo, E_llda e >em deoa,e approvada a ac'oa. da. · 
Rodrlgue~ Lim<t, Tolentino dos Santoo. Mar- i sc~;uo ante;;edente. ." ~ 
colino Moura., Pa.r:1al1os Montenerrro. Ga.ld.ino t Pnss& se ::to expediente. 
Lo;:oeto, Antonio de . Siq.uelr:~,, l'fanQa ,car:-1 0 Sito 1• SECRETARIO :procede á leitura. 
V3-lho, Os~ar Godoy.TimOolleo da Gosta.. t>me- .,.e,.,.uint" 
rico de Mattos, l''onsec~ Portella, Nilo Pe- 1

) ' "' -

ça.nha, Agostinho Vidai,Ba:•r-os Franco Ju-
ni,~r, Urbano Marcondes, Pa.ullno de SDU7.a ~ EXPEDIENTE 
.lunio:r, Mayrink, Lo.ndulpno de ilia.~lhães, 
Carnpolina. João Luiz, Carvalho uour-J:o, Officio do Sr. 1° secretario do Senado, de
Vaz de Mello, :Monteiro de Barres, Cl:tagas 

1

. 28 do corrente, transmittindo a. esta Camara 
Lobato, João Penido, Gonçalves Ramos. Luiz as emendas do Sena.d.o à proposic;ão desta 
Detsi, Fei'l'<'Z Junior, Fortes .!u.nq_ueira, Ca.mal'a, fixando as despezas do Ministerio· 

\ \ ~Dill!a. Y. "VIH . \ i 

\ 
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2 :1NNAES D.'l. CAMARA. 

ila rodustria, Viação e Obns ~u~Iiea.s, pal'a 
o ex~rcicio de 18117.- il..' CummJS~ao de Or~-a.
meoto. 

O Sr. 'Thnotb.eo da CosUl" 
estranhan(!o niio ter sido, segundo crê. en
-viado :i. Mesa. ·'os cidatlã.os deputar!os da Re
puh!ica o orc'1 me to da. V1a•;ã.o. cuja reda
<·ção foi approva.r.a na $exr.a-feira pas."<!da.. 
vem per,~ruHtar ao cid.·dão p~~i<lent~ si por 
a.·11~o ,ia teria sido rec~hit.!a peta Caro<tra. •los 
cidarã..s dPputa~os e~sa materia q:1e é da 
ma,ior urgeacia e cuja demOJ a. não tem ex
plicação. 

E' o que tinha a dizer. 

O ~r. Presidente- R~>sponde"'dr· 
ao nubre ~eontado. devo dizPr que a Mesa 
acaba neste in~tante "e reN·ber o officio elo 
Sr. l" ~ecretario do Senado, acompanhando o 
orc:•mE'nto a qu€' S. Ex. se rer. r ... ; ffiiiS não 
pôr!P neixar de e;tranha.r que hoJe, l de r1C?
zembr-o. a esta..'< h<~ra.-.tt>nha dado entrara na 
s~cretaria. t>ste ofiicio trazendo a. d8.ta. de ~ 
de novembro. 

Faço esta dec1a.• ação p:~.ra ~alvar a respon
satihdade da Ca.mara dos Deputados. 

O·§r. Jose :!l:ri:ariaUO, acostumadCI a respeit:ll' o j nizo da l!llJ>l'ensa. porque é da.
queüé.~ ·que sabem rlar-lbe o verdadeno va. 
lor. pt>df'> perm,ssão ao Sr. pref-tdente e á 
Camara para vir, da trilmna da Ca.mar-a que ê 
a que con~<idera. mais propria. pela. sua po:si
çã .. official como repr-es~ntant{' da. Nação.cun
testar a notícia que bnje leu em um do.• ma.b 
ant.orisHdos orgã.os da iru prensa fiumioeiJse. 
a G,·::eta. dP .Voticias. 

Est.~ jornai. referil-do-se ás eonseqiJencia>
fatae,; e prpvist.as, alias. na. negação do ndia· 
m€'nto rlas eleiçàes. d1z que a cpposic,;ão está 
di~posta a fa.zer parede para não se votar o~ 
oçamt-ntos. 

S1-ria uma attituile impa.triotica. que a op
JlOl<tçâo niio puderia. a.ssumtr (apoiados); re
cuaria Mante da responsabilidade decorrente 
de semelhante attitude. 

O que o orador disse e eslá. na conscieocia. 
de tndos. e o TE'petiu mais uma. vet quando 
procurava. provar a neet-"ssiria.•le do adi<~wento 
das eleu;ões. foi que os deputartos. prineipii.I
Dif'nte • s da oppos1ção, n"s. ultimos dJa-.. quf> 
se interpõem entre os tra.b~tlhos legtslativose 
o pleito el.·itoi'"J.l. seutiT·ia.m llt>ceS-~ictade de 
trau,:.portar-se ~·ara seus Estados, afim •le 
pl~>itear·~m ~·s suas candidaturas pera.ute o 
respectivo E>leitorado. 

~ó,;. ~l,z o or dor. sE>remos obrigados a }la.r
tir; me~mo jã. se demorou mais do qut' de•"Í;~, 
com gi.'"4Vt- sac·'ificio, não tantoda.Sila c usa.. 
cumo l!a ca.u:>a. de seus ami.gos.que deve zelar 
e defender. . 

TE'mas de pu·tir, repete o orador, não por 
fazer parede. mas porque os amigos do go~ 
verno, a.quetles que teem as suas eleu;Ol'.s ga
rantJdas, que te"'w os g•)vernar:lDres e cbe
fes do partido tra.balha~Jdo por si. jã. teem 
sa.hillo da Camara. pa.ra :pleite31' as suas can
didaturas. 

A' ''PPDSição f;~1ta essa. garantia.. que vae 
tF-r apet111S ess" simulacro con~igva.do na lei 
que J]as~ou a pouco pela b('nevoiencia da 
Camara: e auxilio do Sr. gener<•L Glicerío. 
por i~so ·te em ella necessid.adt: de partir pMa 
8eusEstados. qua.ntu ant~s. afim r'e que da 
d&rrota se não pnssa infeTu·, como cvo~e
que>nda, G.tla deixou de ter a con.fiança. do 
eleitorado. 

Porc .. uto, si não houver numero para 
vo:.ar os orçamentos, a re~ponsa.bilidade é 
•loô> amigos do governo, que tt·em abHndonado 
os seus Jogares nesta.camara.pa.radefenderem 
as suas candidaturas. 

A re.c:ponsab !idade e toda. delles. que são 
em numero suffictente par"' dispensa.r..-m -e 
··oneurs · da oppo,:ição e só ' or ~i poderem 
dar ao governo as leis de que elle carece. 

Sert ddles amda. a re,ponsabihdade, si 
negando o arHa,nento. deixarem o ~overno 
na alternativa dfl, ou adi(j.r as eleições. •·U 
investir-se da dictadur' financeira., que sera 
uma de:>graça. e uma. vergonha pa!"a a Repu· 
blica.. 

O Sa. ro~TA Jum:oR-Nesse caso, nãa parta 
para Perna.mbuco. -

O SR. Jo,::E: MARIANO não pó,Je ftcar 
Aqui porque não tem o d1rE>ito de sa.cr-ifie~~-r o 
~en piirtido, deixando col'rer à revelta. a 
causa d\JS :<eu::; amigo~. 

O SR.. CoSTA Jmno& - Mas V. Ex. t~m 
o dev~r rle evi,ar uma. de-gra,_-a. e uma ver
gonha á Republica.. da qnal ê TE'prf'sentante. 

o SR.. J,,SÉ ~IAIUANO- t-ft'ectivamente, 
si tivess~ a re~pousa.bilida· e da SitUação, si 
o governo ttvt>s:::e nt-sta. O.mam aruigos em 
tão g~a.nde ,,um .. ro q•.e pud•sse da.r-lhe todas 
as lE>iS dt> que pt·eci~a.. St isto dependesse do 
numero da oppos•çiio. ftcari!i. 

Mas, nos s .. mos um grupn, diz o orador, 
muitn pPqu .. oo. o govPrno tem uma maioria 
r-ito forte. tão 1-uja.nte que a.inda. h<~ntem 
negou o adiamento, que ~r•amente no~:< dá 
a ('onvieçào •'e que ~i :suppõ.., eom numero 
suff\ciente de amigo:s para. votarem os orça
lllentl•s. 

Portantoo o ~vero não )'Ó<\e contar com 
~.ste minguado grupo de opposicionistas. 

O que queria ctizer é· que a opposição 
parr.e P"rque tem necessi'a'te de o lazer· 
:pa.l'tll não para faer pare·'e. não para 1m~ 
pedir a pal'Sa.!l'E'm •1os or<;a.mentos. mas pOr· 
que não póde dt'txa.r correr á revelia. .a, sna 
ce.usa, a ca.u:.a. do nosso partido. 
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o Sr. Tbo!na.z Cava~ca~U;i j O !!!ii1.·· l?'ll•e,_;r.idente- Tem a pa.ls.vra. 
começa dizendp que qu:l.n•lo em umu. das ul· o Sl·. I:l:!.tl;osa Lima. 
tima:: ses;ões o seu il!ustrado amigo e co!-I 
le~a, f1epu tu.do _por Goy.az,, rc:;t~ondeu desta ~ · O §X:. Darhosa ~irn.a-Sr . presi
trJbuna. a. um d~scurso uo ~r . .::lenad~r P_elo c!ente, na.o pretendo occupa-r a attenção da 
Ama.zona.s, Barao do Ladat'lü , o Ol'o.aor t\eu C~ma1·a. co:u lç.ng-as consider<>ções sobre o mo
um uparte declarando o_;,;c n.~uard:~va a ))<1· mflntoso assumo to Oi.le e a essencia mesma do 
blicaçã.o o lo di_SCUI'SO l~G S. Ex. par-u dn.r·!lle 'l projecto e:n di.êus,;ão. 
a respostadevtda.. . De:;autorisldo pa1•a o !a.zer devidamente. 

Ficou nn. espe~t..'l.t\va, supp.1ndo que R. E:c nenhum outrv ::;en!imento me traz ã. t ribuna 
publica~se no seu úiscurso as bases indispen- sit:iio a. conv.e<;ão que ca!la. vez se enraiza. 
sa.vels sobre a" quil.a.; tem formulacln a.ecusa- mllis em meu espí rito de que. u.o tel'mioar a 
çiir. s tão graves contr<l. o ex·go;·ernaclor <lo pre&Jn te legisla.tura nenhum àesserviço 
.-\mazonas; m~US S. Ex. , como sempr~, tem a. :;e poderia prestar, de c.'(Josequencias me.is 
ma.iol' lacilidade pos.~i\'el em f.ize:· o que lhe da.mno:ms á. Nação, ;lo que votar o Con!!I'e~so 
>em :i. mente. aind_a. me~mo que nn~ p1•opri!i'< 

1 

L·~~ h!ativo as medida3 consignadas"' neste 
palU. Y'J"a5 pronunciadas. em um me~m~ •hs- pro.:ecto. 
c~rso c_ommetta. as ma:ore,; cont~dt~l>eS. e . Passei hont.~:n -pela surpresa, Sr. presi
n~.•1 n>.m t.ra.1.e1· a pro'<'a do que affiJ·mar-<t; e üente, de ver resw.urado nesta cama.ra. o 
no discurs0 publicado nu. integr:1não t rouxe ·;ell:o pal·t,,;;wlta;·ismo, pasta em pratica, de 
um u nico documeo1o em que pud.::s~ C1'tt~- modo pt•eciso e ma.!s àefiniêo do que nunca. o 
riosamente fundar as a.cc:usaçõcs ioju~tv.s que foi n:os se~sões legislati>as da. RepubliC:l, 
!ez âquella benemerito cidadão. norma. es3encialment.e cam.eter istica daquelle 

Par<l. provar o q u~ diz. I em brarà <i ne ~.Ex: . . regimen I>Qlitico . 
nesse mesmo discurso f&r. uma. accusação ao 
governo por ter refm•modo o pbarma.ceut ko, 
tenente Raymundo Vasconceilos, esqneCI)n
do-se de que commcttia um acto de comple~a. 
i!!:norancia da~ Leis m1litmes. classe à que 
S. Ex. pertence por muito temp:;. 

Era ba~t;mtc que S. Ex. a b!'I:>Se o A.IH!a 
na..'./t Mitita~. á pog. 62. l\ ver irtcaria. que o 
aUudid,., pharmaccutico tinha c" mpletado a I 
rle novembl'O dEHte anno. o t empo d:~ l tli com· 
P'll,;ot•ia, isto é, •1ne, em vir t ude <h mesma 
lei que regu la a retbnna p~la ida( ', est~ 
pbarmaceutico devia, ser ref~Jrmaoia e l de 
novembt•o. como foi elrectivamente. p, '<'a
sequor.cia. com esto. accu•acão revellot <:x . 
lcvia.n•la.de e f;o.lta. de criterio, como em liXIa:> 
as a.ccu,açiies q o e cost uma fawr. 

Eram ess,•s a.s p:ola rra.s que o orwlor jal· 
gava nl'cessari o dizer. po.-que. suppon•1o 
oue tinh3. elle fum.bdo a. accU>'-I<,:ií.u em 
documentos comprob..'l.torios. \'.3 que nenhum 
documento ap!'esGntn. e fez esta ~ccmo.:;ão 
como costuma fazer todo.:>. 

OROE~I DO DL\. 

O Sr. Pre.-i dent'e- Xr1.0 havendo 
numero para. se procede:· âs Yotaç(í<;~s l\as ma: 
terias indicadas n.l ordem uo dia, p~lS5~He " 
mate::-ia em discus,;;lo. 

E' annunciada a 3' discussão do p:·ojecto 
n. 100 B (redac~o para. a 3·• discw;siio da 
emenda. ria Cama r-a a.o projecto do SP.r.ado 
n. 100 ·'e.te ann11), autor-i,;anf!o o I!Overnl) a 
iJ.>sumir a l·espon~~tbi lidade exc 'usiYa do• bi
lh!!tes bancar ias actualrnente em circulação e 
di outra:; providencias. 

Uli SR DF.?ti'l'ADtl- Essa norma não ero. 
ca.racteristica do regirnen. 

O SR.- R\UBOSA. Lnu-Appella.r, em delibe· 
raçã.o olet·mta monta,,pa,;•a o pronunciamento 
do lcader da ma.ioria ; rli:r.er sedentro do Regi· 
taento. que não cogita. <i e :;emelhante enti1ade 
que pa.ra. votaçilo ciefiaitivc. sobre o assumpto 
l'àzia.-se mister OUYir a. opini;lo desse leade.,. 
como devendo ser a opinião do governo, é, 
Sr . presidente. um sym!JT.oma abso1urame:1te 
incontestavel d<~ resut'l'ekão daq :.u~lle regi
men poiitico conhecido sob :1 denominnção de 
v-.-tamcnla;·i.•n•O. (.~pto·tc.~) . 

Por'lue. Jizrr-se que o governo (<r,;; q•~estao 
de ('O "{i.etll~a. d<' at'J"'01lr.:çat~ de semelllantes 
mooi<las. jucto a.os seus amigo>, junto a todos 
qu<.IHOS :tpoi;un a. sca politk<~ ;;~ral, é fa.zer 
crer, Sr. presluen Le, que ;\ ex:isteneia. de;:;se 
governo pe!·i:;a.ria si t:>.l approv:!.Ção lhe fo~ 
!le~da. 

E. s~mcllmn Le uega.tiv:J., com tal desvirtua· 
mento do systern:~. político, v iria a. ter signi!l
cacào ~ ronsequenci:L.~ muito mai;; l!f:Wes do 
quo se :~offi;;ilravam ao:; que costumam votar 
~oba preoccup:Lc;ii.o dom in;~.ntc d:J. cooven ien
cia. ou ioconvenienci~ de medidas t:\es em re
lação ao.;: intere~ses nacion;;e;; e <!.05 destinos 
•h Rej•UbEca l (<1p~iadt~s . ) 

Vota.udo. apazar des,e pronunciamento do 
meu h o orado amigo, dcpuw.do por S. Pa.u!o, 
contra este projecto. o fiz pcr·que :;.inda. 
a.ss1 m <"Ontinu<li p!'rsua.dido. co:t:o e:;t:> va ao 
p1·onunci:1.1'. ha dia;, um discurso sobre o 
a•sump~o. de que prestava rele>a!l te S<'I'Viço 
ao govtlrno re, .ublio~mo . E' q'1e :•põs eS:>e 
meu discurso eu nad.'l. ouvi em oontr3o:·io aos 
argumentos que add.uzi comba.tendo 68!1e. 
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Dr~qjecto, ? _que demons~!·~sse_ n:lo e5tm· com·j nos f. <),•ia dn.do realizar eeonomins de muito 
l~W~-~ a ra.zpo. qt~:>.::d,o :~!nrm~1 ~u.; e ~:e ··otl· m:J i o:• vulto. 'te consequencins muito m:;.is 
tt,!.ll.J •• nr:drdas .• b~o.utar!lünc(} m~prD!Jcu;•.> e keunrla.~. var<! o 1i\v:~nõo.tr,cnt.o elo credito pu
~as um:--s,- e gr;.n•lemente püi' l .~('i'<~S_. p~ í· i:Jl,._,o d u que ?..quellas que tfiCJ at(l.balhoado.~ 
co~tr;~pl oc. ~cente, outr<~os. d~~mno$~\~ a pm- mente vamos quüreudo realisJr nesta e na 
])rl:~ snua.çao c. que se pretende J•e:nediar. outra CtWl. •.'o Con,..resso. 
(Apnr:es.) "' 

Entre ~-.s -vs.ri:>smcoid:>.s eom que se re- ,, 0 8~:cBr:r.:;o DE_ '~.~n~~.D-~ -~·ioste_ pon,to, 
sume. ir ao enconno do governo P~•r~. cPfím c. m r,)zdo, 'elo t~ ,ue ,]!'ldla. v\r mu.<S celiO. 
nobillssi..:mo de auxiti~ll-o n:1 sitU<'çfio ernbar1,_ .,osr:. H:":nno~ALDIA ~Um ltonrado br;~.
~OS?. ~m que se vê. ~.vulb o lll'rer:damemo zy_e1ro, .a.l~as a[astnilo pre;;entemeute d:.:. po
üas Vl<l-S-ferreas da C"nião. t5o brilhn.ntornentc lm~a. n;Il:tant,;, ~~crevend.o lw, dias judicioso. 
defendido na outrc, Cas~. do conl(r~sso Dela a.I"tlgo Sl>Dre <t nossa si tua(,'.âo tiua.nceíra e 
honrado semv1or po1· :O!:>.tto G ro>5o. a.ctutü ·~co ::omica. cnjo~ ~ympf.oma~ o.larmantes 
~Iinistro d?.. Industr:-in.. em extenso p:trecer, P.lUJto p1·eoccupam o se11 espirito de amigo de 
que formulo u sobre o 1·equerimento C.o en!:"e- ~ua e nossa ter1·~, disse que~- melllor de 
nheil'O Boojc2.n. ~ todas as reformas com que so: deveria ~ma1· 
. Ess::t questio. Sr. president<:. niug:uem ~e o ;::-~>el:!l-0· :t condição s1:ne qua non,para. reor· 
J!lutt~, nem penso que ninguem ~é esteja gan~>-aca.~ rlos nosso;; elementos financeiros e 
Jlludmd~. e ntende muito. C:e perto com a J~r~1ficaçao dos _nos;;os recursos ext.et•nos. es
sympathm de que a Rc-pu!)!Jca "DreciSlt no co- t.~>a na reducçaooa.s tlespezas pubhcu.s, a. co-
ração das cla~ses :pr~[eta.J'ia.~. • me·~ar :pela~ r_1espeza.s militares. 

Por outro lado 3. solução de tal oro1Jlem3. O Orr;amento cte Gnerra. que nos foi le"'ado 
não se me afig-ura sufficienternente meditada' em 1680 no total de 10.000:000$. fo i em c;nse
SeJ?dO. mais natural que a deixas~emos a.o quen·~la de_ medidas q ne .~e . im>JUUh:J.m ~oro_o 
crrterzo _da nova. Cama.ra, ~lei!a sob tal p::e-l ~ma.nece~stda6~ de <:cudu· ~ ~xtrema. exsgu!
occupa.çao, por certo ma1s competente paro. uade dos venctme:1tos mthtares, nos prt
a~~pta.r delilleração de t"-1 magnitude e ele- g--·eiros !~ías,d~. Repl;J:llica elevado, subindo a. 
ctnlr sobre o presente e. ainda mai5. sobre 0 ~? .OGO: OIJO:;o,logo 3:pu;; a revolta suffocada em 
futuro. do que uma assemblêa. cor:io eota ú 1~ c.e março ê.e 189'L 
hoje, cujos po~eres s& llão estilo termin;do~. Poste;:íorrn~n~e,rr,statelecida em nosso paiz 
:Porque success1vas proro(Tações trou:;eram as a pa7. tau crtmmos .• mente perturbll.cla em 6 
sessões até agora. "' J.e setembro. depar ou-se =sHio propicia 

po.:ra refundir· esse orçamento. 
0 SR. PADIJ..'iO DE SO"l'H. Jt::>;JOR-ÜS DOSSOS E. apezal' r] e n~.O poder ll:J.Vel' duvidaS 

poderes sã.o os mesmos a,;é o ultimo dia. sobre o pall'í c.ti~mo das classes urm~das e a 

O Sa. BAR.BOS}. LlliA - Os nossos poderes 
são constitucionalml:lnte O$ mesmos o.te o ul
timo dia; e nem eu levantei a que~tão de 
~ua. constitucíonalidude ou inconstitucion~
lidade. 

Invoquei o argumento so!1 o ponto de vista 
du. conveniencia. politic:l.. de a:t,tend~r-~e aos 
reclamos da opinião nM1onal; o nes ~e ponto 
lembrarei que mao grado a fi~ç?io €: o; •lc:s
Vios que deturpa.vn.m taes intenções. costu
mava o exT,incio regimcn dissolvl!r a Cama.ra. 
:pa.ra.. ~<msulta.r o pa.iz, sempre que questões 
momentosas hn.via a resolver-se rol' Yia 
!eo;isl:. tiva. 

Niio posso tambem deixar de lamentar que 
a gra. Yidtvle da situação financeira e ee'lnOmit.a 
sómcnte agora. t.i\'esse surgido com tamanho 
vulto. quando jó- votados qua!Ji todos os m·
çamentos da despe-;.a publica e não restando 
:para os finaes trabalhos comJ.Jtem~nta.res, 
sinüo muito pouco tempo, alnd'..L as~im sujeito 
à 1alta de guorum. 

Houvessem, Sr. presidente. taes meàida.s 
;sido solicitadas ffi(\ÍS opportunamente,quando 
intciavamos a di~cussào do Orçamento da. 
Ilespeza Gera! e Y- Ex. conviril commigo que 

alta compl'~ilensão queteem dos seus rle-veres 
cle cidaàã.cs e ;•epubJlcanos. ao e;n-çez das re
ducçves que a n-~s~a ~ituc.çüo íinancoim 
impunha, mtou-~e pa:·n. o ~-Iinisterio da 
Guerra. como 1lespe:'l. annua. com os serYiços 
normaes.o tot8l tle:·,l.OOO:OOO~OUO. 

Si a sit uaçi:.o rlt paiz é perigo:;;a e alar
mante pelo de:>caJa,lJ ro que reina. nas nossas 
finanças, ning-·uem IJOS poderia censurar. 
n~nhum risco no.me•. iato ou remoto correriam 
us ínstituiçõe~. ~i, remodelando esse orça
m~nto, introduzís~<m-os no seu calculo as 
economias dev'Jas, c:n paz como est:tmos eom 
tcdas as potencias estrangeil.·s.s, livres elos 
abalos e conunoçõ-;s intestinas, que nc· 
nbumn. perturba pr<e~entemen te os 20 Est~dos 
bra.r.ileil·os. 
E~ ta vamos ntt ol.rigaç-5.o, Sr. preshlente, 

d~ verificar si nãü haveria meio de co
mer;-ar os córt-::s c redu~çücs por esse de
pal'tamento ; e ass1ve~o a V. Ex. que :si 
~wesse então a ho:1ra !le fazer parte dest.:L 
lllustre Assemblth, eu, militar, não teria a 
mínima duvida em lH'Opur taes reducções. 

O Sn.. F:R.A;..;crscc. GLrc;;;mo - Entret:~11to 
propJz as ultimas graduações de alteres. 
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O S~- BARBOSA !.J~\.-~U.O nes_sa. OCC<ISiã o,l que eu não tenho applausos pa.ra ta.es me
f}U~ nu.o era depu t:.do; ·e ~1m rml.lS t.a.rtic, Eob a idas, comcmanto louve-ihes as inten<>ões 
a. forma do um:l autoris.lo:ão deju;tíca. 1 

0 "'~ F~ c G . d' "' ·te 
~ Sn.. FR.ANCBCO GT.1CERlO - A h t .. . isto , r ~ . • 

· I ..,.,. ..,.Ax 1sco LICERIO a. um apar • 

f~1 quo c~n.correu r:al':J. at.grner1tar a d..~speza: ;.?. S ... BAn_~osA. ~mA ~\~ i!<~. me perlp.It
' . Ex. k•_z. um. d_os que; <\ !Ll.l;?~·ov::r~:rn . " . l..,~ qu~ lez, ~ aqu_L cons1d~. a!oes ad_d.uz1das 
~esp~za nnl1t:Lr e mdispcn>n.vc: pa:'a. defe~;~.l no :·_enaoo ~o! um.\ commtssa.o q~e. e a que 
mtc!r::1a e ext~\rna da n., publka, e e de,;n.:;za., ma_1~ de pel to entende na cOIDJ?OSiçao do seu 
de n:\tu~eu. inteirame-nte federt:.L • lpe,s0al. com a confiança ) lOht:ca. (lepos1tada 

pelo ::;o•·et·no nos seus amtgos,na.s duas Casas 
.. O Sr-:. B.\)tt:lSA ~DIA- ~i<~r,: niio estamos 1 <ln C()!l~ r·esso: referem-se essas con~iderações 
o1scut\nd? $1 e ~~~ uao ?::~p~za f:!t\eral; ira. LO l feitas p~la. Commissão de F inanças do Senado 
da ~e~es•Hi:ule_ r. e redt;z!l .. as. ao mo<lo como são despendidos os dinheiros 

S_t '. . Ex. d tz que ·1s;:c é d~.:peza f~<lernl. ptlh\icns. 
n~~u:: unpede que rcro!I!Jt! •~e~seinos 11 d ireiw I Te:nlC' a. Cu:narn. appt'O'~'ado,>oh a fúrma. de 
de b ou 20 moços a f:>.ze· em p:~l't<• !!os I.G00 emenda.addit. i'I':Lao Ot(amentoda Fazenda. um 
-pyomovtdos 1Y.ol'_ octa~ii.l <!<l. revoHa; e si ~"Li,;-o p:;ln qu:J.l tk"ll."C':J.m npprovados.sem mais 
\. ~x . apJ)hLtttl iu ~ "PPI'J''vl: :~ dc~p~7;1. com ui;cttssiio e sem mais detalhes, crer1itos sup
esses 1.600, como vem a.lleg~, r cs 15 úu 20 plcu:enb!·es IJa. importancia. d• cerca de 
p :wa qu e concorri. c que :lind:L não pesàm no l3.00ú:OOC$. a Cornmi~são tle FílJan~:as, do 
O:\~amer.r.o, pois ni:!o é lei o mcm ]Jr(l,lecto? :-;r~:;ado . abs()Jutamente in;;uspeita. diz o se· 
. V .Ex . ha. t!econc·:lrdar (~mmigo que mesmo g;,lir.~e 1:0 seu parecer de 10 de setembr o. 

rec?nbecenrlo ess~s direit?s in!pre::ct•iptinis, 
m1.11to se ~'C!'-er~:J. ter f<'!to 1-'<'l'.' nu ~ro h1i!o «O m·t . 5• ;lpíJt'O'~'a (lS creditos contantes 
ne~se orç~men~o. <le ffiO(b a dír..l!UUil' as des- ti:J. t;•.be!!<L ;Lnne:Ia ao or.,:a.mento, no totat de 
lW7.11S tot;.e,;; P. n .u mo~tr·ar cor.:o. ( J.;>a>'!<'s.) n. 248 :J53:1:74?; e~es creditos foram aber tos 

V. Ex . 't'em ao :a eu eacont.ro. s~m r'úz.cr t!0~•\e ::.:'! do Janeiro a 23 de dezembro de 
r~ducções ncs vencinJc:J/:S d·J~ olllci::es e 1i<l3 r: rstiío relo.ciona.r!os. e juut<unente as 
p!'a<:ns. os qu;~fs es;ão mulw lon "'e de ser I expusi<;ú~,; com que os solicitaram uo Sr.Pre
'i'XOt~ger;tr!o,n13ximen:~~;:Jadr•. • ,li fllcll em que ~illente da. R~puiJlh~;t os ministros res:pc-
tnnto cncn~cc-;u n, v ic;t. l•ast.ar i:.t quo;. l'euuz i~-1 ~t,-:o~. . . _ . . 
S<'ffi?S o ~rrectn·o tot:tl U(\ homens . Porr1ue: a. I P;u~r.c tt Gvml!l:s~u.o •!e ~~nançc.s zrregular 
Vtl'ol~.rlt'l <•<'l <H~ " n;uuerc• de d;~ros nbe 1·ws :1 p:--..tt lCl\ ele solicitar a upprova.çao dos cre
J?ei;L lu,lt.a de v•:lnnta.J·io~· par';'!. prcfncbel-os. d ite:; uli~rtos _Pele Pod<•l' .ExccutivO. J?Ol' u~ 
e enorme ; a. ll't qac fi x;. v ell'edi\'O tot:.~!. e :~:·ugo t:t: le1 do orçamento, com reterencla. 
annun.; é ?rande . c• nuu.et·o :::e pra.;-as q tJE: a_nrna. i.<tbella annex;\: esses cred!to;; nc;.ve
trm te:·mtn:•do o H~-m1 -o •!e ~ervi\O. E'! norlanto nam torm~u· um '{H'UJecto de let especta.l. 
Cfffi C:írei to ;~ Laíx:~ : n<:s~as l'Oillli~iJ~~. autO· outltl .:stlve>Sela especificai!o5 por ) lensa
r i:>n.do· o ~o-.: o l':l(• . e e>Uc o é se:1 o1pr~ po1· !c:i. a g-cm d~ Poo!er Execuci:ro e!ll que dasse conta. 
duplicar :o. l:m:a pui:IH::t Ull cn~os cxtt•ac•rd i· ao Legislat-IVO üos mott \·os c;m,adorcs da. ur
J)::l'io~. ua.ti:t 111a.is de :.c;,o;·,Jo c:<.llll :\ pcnurm. !!Cncia. _d:ts medidas . a :~-pplicação que os cre
c a~ ~pertur:\s d··· no~~o~ I~CIH"~O::> orç:\liH~n- dt:cs tt vernut, q_uanto se gastou. e o e~tado 
ta rio~ . ,;<, q :1e vota r vPl'l;:t >omcn te rarn. 1 G ou em CJ 11e el !<·s ~e <tcha.m. sendo sufficientes ou 
lS.li()IJ tlraça~ em vez d :• :?S.Ot;CI . i,fw ~«tl': t 11recisarem ue ser a.nnullados ou 

A eci.momilt r ,_,·u t t.;~n:o tcri:t t:mto m;tiS relorçado> . 
I':lzilO de ~e1· qu;Ltlto melhor :trm;Lria 0 ;.:o- O Co:J~ress'l examinaria turlo i:;to e delibe- • 
verno IJar:~ :l.tr:\ -:~;::a." o~ dia;: <le excepci(lnal raria sohrc os actü$,em vl'rdalleira. prestação 
<ie~pe;:.."'., motivad:; j:i. pl'los 1.600 a !leres a. tie contas. a que o Congresso ~stá obr igado 

. rnuis, como pelas eu,•ornmendas de material an nu~\lmeo te pelo :wt. 34. n. l , d;). c .mstitui-
bell ico, pP.go j ô. e a ~Gl' p:tgo aintl:1.. ~ão rla. :i';.epublica; os creditas õeveriam ID<'S· 

E-<ta.s mr.!dido.s zn,; pal'Pce:a ma.i~ emcazes mo f<~Z(·l' parte da ~Icnsagem com a. qual o 
de q~u~ tu]uella~ ndn<:\:Üt>S re\r,a.s {!, ultima Pud~r Executivo d ~sse cont.us ao Legi;:la.t ivo 
ho1•a e €:Xclusi·.-ament., n:t pn1·to tio orça- d~ modo por q~~ despen~eu os dinheiros pu
mento quo (mton•lc com a fecundndio c de- bll<:os r:o exet'l' lCIO antet•Jor, dernonsLJ•ando o 
~~II VOl\'i inc:mto, tln~ no~~as ronLes dÔ produ c- es_y.;J.dO ~~ todo.s as vcrl.:as, e, _:;i ellns sii.o_ o~ 
çao. nao ~uHJclf:lHes, dev-em (rU nao ~ et• corr1g1· 

0 !:'r:.. FRA!'\CI:'CO GLjCI\RIO- !\o (>•carnento 
tb.s p3.r:1. o Ol~.llmento :1. ser era::orulo. ~ 

f
1a V\r., ;l t'l c~~ r· ~·· •i!-~f~ t-Xdu:-t ~ v·anu:ote de- - E ·ul~ ~~~ te : 
páa..:; du car:\cter e<t .. c'.1oa l. l . « .-\ Comml;~ao tln Finn•·çns ::ão ron-

0 SR.. HArtlvlS,\ LmA- E' oque eu conte~to; ro:Ter;~ ma is para. tal irreg ula.rid;tde. para. 
e esp~:ro que V. Ex. rc.e far;~. }Usttr;a. de c1:er a. annuilaçao, <J.S~im ·manifesta, do POO.er 
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LPaislativo, em assumpto grave como é o dis
pe,~di 1 do;; dinheil'OS pub:i•·oR, em épo~a tã" 
C•·lamito . ..:a de impostos para a Nfl.çâo.»(flia
?'io do r'onqresso,de li de setembro .!e l89fi. !» 

0 SR. A UGU~TO :'viONTE:'-!KGRO - Mas a. h i o 
Senado nii.o tem razão . 

O SR. BARBnsA LnrA.--PP.rc\ne-me; o Senar'o 
vn.e ma.i:; l'" 'go do que V. Ex Sllp.põe : elle 
nãn Sfl limitou n cr•itir-ar o ai'tig-o, só mente 
sob o ponto de vista da legalidAe ; V. Ex. 
vae V<' r u té onde elle foi: 

« To,Jo o trah~tlho leQ·i slati vo é fpifo sobre 
a pr.,posta d 1 governo·, sem ouha ba~e, se;n 
outra dtJmonstraçiio, alem d~.s tahella~ envia
das; t>stas se re>Ulll•"m na fha,:ão da despeza, 
c~~rnparada com a do orçam: nro no ann· 
corr."nte e. quando ha exce~so ou diminuiçã,, 
no pArido, ju,tífica-o com uma wcessidacle 
reconheciola e nu11ca rlrrn,,nstrada. 

O Congres~o Nacional não tem, an org<1-nisax 
a IE'í do or<,:amento, nem b:llan,:o ·1etinilrvo 
n <>m pl'Ovisorio, n<~m Ull ra. sirnplrs demc,nsrr·a
ção de q tw,,to se ;mstou uo exenieio anterio •·, 
para sobre essa base saber si •11we J'('f(): ç r 
ou restringir as di \'ersas verbas do orçn
mento. 

O Govenno p •de e ellE> concede tudo qua.nto 
l e é peditlo, ou a.u gme11ta segundo estuc'.o 
pa··tieuh1r dos r·elcttOI'e' das sua.' cnmrni,sõe,, 
0'1 rPstringe. m11itas veze~ á vontade, e com 
o presupposto serupre de acertar.» 

E accrescen ta: 

« Reoulta disto que o trabalho orçament.a,rio 
no CongJ·e-so é arrna8 rever as ta hf lia~ 
e,fi>r<,:ar-~e, cw1a comJni;:;,iio. p~. ra. reduzir 
qna.nto póde, muitas vezes inmilhado p~tp 
trabalho pela votação tia Ca'H<.:. l'a ou do Se
nado. 

E' esta a fnncçiio .;ue a Con;;tituicão in· 
curnbin ao Congre~so Naci nnal,parn r,er exer
cida ''nnu"lnwntr e cnwo f,Jn,·ção ÚP. compr•.
tenc it=~ pri va ti V>\ ~ \'iio i'l1.rece; princip>tlmentP 
e..;til.nrlo detPrmina 1o qu e a ,~ompc:.t.P ncia dl' 
fixa'' a de~peza e orc,·o.r <t rPceila e~tá acom
panh:tda. da 1!,, t.ormtl' as cont:: s que devem 
ser prestadas pelo Pudc•r Executivo » 

Diz IUftis ainda : 

considerações quo>, pe•'.indo permissão á Ca
mn.r•t, vuu continuar a ler : 

«0 mal vem de longe e cumpre pôrpPins ao 
~eu desenvolvimento; o governo deve limi
tal'·Se a ga.star són,ente· quanto for· autori
sa<lo, n.b ''i'"lo o re~imen dos creditc's que 
de~rqmlih1·am o ort;ai!IEHIIO e drsacred tam a 
o •·ie11tação tinanc:Pira rlo paiz, como sucr.erle 
adualmente. O g-overno dPve tazPr acompa
nhar a sua. propo-t.a ,le orçamento de uma 
dPmonstração de qua· · to se g·astou no exer
cício anr.er-ior· com as diversa.~ verbas. o es
rad.o em quo flc<u·a m, o,; recnr;:os que cada 
uma tem, a detici .. ucin. IJU"' nellas se nuta. 
B~' ,-er·viço ainda nii•' feito, mas que cumpre 
adnptar,a:<sirn romo é feito em todos o~ paizes 
tlo systerna J·epre,entativo. 

« Não bast <.~m !'elatnrio~ acompanhados de 
ann' xos contt>ndo out1·os rplaturi,·s, r>m que 
se dá cnnt11 ao Pres1rlenre da Repuhlka do 
E>st.adu do serviço, nas diversas rPpa'·ti,·õrs, 
rons não se demon~tr·a q uaes as nece~~idades 
dn[1 vm·b"s or.,::, nu,·ntarias, como ,e r'e,:rmpe
nhMam eiJas no cu:;tPio P. em que estad•' se 
a.eharn. pRra que o Poder Leg-,stativo veri
fique ~i s:io ~utlieientes ou .. xce~sivas. 

« As l'ri1PXÕ•·s fe itas, Hão ,e applicarn só
men tP ao :Vliuisterio da Fazenda, nem visam 
o aetmd govenw ; é praxe c'e de mutt.o es
ta.belecida em todos os ministerios, corno e 
t'a<'tO sabido que, no Brazil, nunca o g· ,ver no 
prP»t"u c·onta.s do 1inhPiro de-pell''ido. 

« Particular·isalido quanto ao Minis'rrio da 
F::zPnda, nMa-se que o ~eroy,ço das A!t'an
de{las tem suseir.ac,o os rna1ores elamPres. por 
de~vio das renc1as publicas, devido á talt.a de 
pe:;:soal e de mt·io.; de flscalisa<;:',o ; os df'S· 
cmt;ns deix<;dos pP.los anno~ polit.ic, r: ente 
tol'mentm=o::; que temos :. tra ves~ado, ~ã'J a. 
prova eiuq uenle do quanto se t ,·aballJOU 
contra o inr.ere~se publico, r eco! h• ndo os 
h' mens elo governo J,oje a~ r1ifficu ;dad<·S. os 
,J!J,taenlo;; :i. boa mnrdm elo >G!'VIÇO, re~ul
tn.do da <l.i -pensa r' e pessoal halnlita•i", d LS 
g<J.ranLias conCJ'a rlemis,;ii.o (jlle lhes foi dada 
por leis do Conl!res~o Nacional, das d ,ffi,:ul
dade~ da vid<t pPht rlesvalur,~a\;ãO du UJI •io 
ci"culante e (jq deslumbramento pdo luxo, 
pela r''JU• za QUH a moeda de cur·so forçado 
incutiu, ao tempo em que era jogada na cir·-

«Tomar ascontas,é, incontestavelmente, ile culação, aos muços de milhares de contos de 
mwtll mais imp ll'tancia e de muito mais fe· réi~. sem garant,ia outl'a sinii.o da a,;s,gna
cundos r' ·slllt "los, do que fixar a d .. s,,eza, r.ura d•>s nmissons e d<J. chancdh da Caixa ria 
pr-m.~ ipalrn ·· nte desrle que os gn vern; .s to,na- Amortisação, esta mesma, dispen;;acla em 
rem a del ,herac;ào, como vae acoutecendo Pm muita.s . ., 

norma con-lant.e. d ' ga.st<ti' cnmo e quanto A commis<;íio r E>fere-se a cre·1itos abertog 
lhes a praz e ped.ir crPd i tos ao CongrPss" ou 
a apuruv<J,~ào, sem exame, di:Ls despezas de 31 1lc- janeir·o a dPZPmbr·o de 18\.15; e por
feitas.» tanw ,.tt,i11g · ne .- ta W<L critica a est<: mesmo 

I gov•·>I'IIO, ao q u:~ I vPm a Car11ara tr·azer com 
Pois l:em; o Senar!o vae mai:; longe; e ar.cre-

1 
o present,e p :·oject• ', o seu a.poio extremado e 

scenta de modo verdadeiramente amargo, oS excepcional auxilio. 
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O Sa. AuGusTo MONTE:~EGRo-Parte desses I O SR. BARBOSA LIMA- Segnramf>nte que 
creditos eram dPstinados a subsidw de t!epu- sim; mas eu esto u tr•a.tando de despPzas fetie-
tados e senadores. raes que podiam rlei:atr ''e ter cl·esci,lo . 

. ··· Estava ou nã.o em nosso poder, nos quatro 
0 SR. RARBIISA LIMA- 0 aparte do bnn- meZIS C!iOStitucinnaes, votar no!'SH.~ leis de 

r ,_,,,o ~~~pu~ado leva .. m,. a: uutr·o ponto "do meu orçamento <· de força publica. bem como as 
dtscur~o. <~ .O qual ha.veria de na.tura!m,nte demais medida~ Je~islativa,, ~em sPT·mos tão 
chegar S~"gu~do o pla~o que l.racei; so: oen t" pt~sati~>s quanr.o o te.mos ~ ido no Ol'<,;ament.o,ao 
os ~par·te~ vao me o .. r1gando a ser muiLo w•al, no apagar da::; luzes, querem fazer 
mais pr .. J xo e alongar-., ,e em derr~:1s1a. . c ' rre~ ~ 

Prod rna.·!a a Repu blka em 188U, uma d:~s 0 
• c· 

refor·ma,; capitaes que pHra IO !O ~e impu- O ::'tL CASSIANO DO NASCillfENTo-~stou co~
nharn, consistra na dernonstraçã" pratica da v.P.ncrtio de que os quatro mezes ::.ao ln~utii
SUjJer·ior•idade f'C':lllt•rnica desst:J r"g tm<·n p •li- cien tes . 
tico soh'e o monar('hico, reduzindo- l:le as des - O SR. FRANOI~co flLICERIO- E o caso Pstá 
pezas publ casao nece$;ario. pre vist0 na Cou~tituiçito, qne autorioa as pro-

O SR. JoÃo PENmo- Foi o que nito se fez. r. ,ga.ções. 

O Sa. RARBnsA LlMA- Não ~ó a Repuhlil'a 
adonton como imper1o a dualida•l.e rl e Ca ma
ras Legislativa~. hzendo unicameme a m11di
ficação, que consistru em substituir (>m urna. 
de~t.as a vitalicredatie pela tern pora• iedade do 
mand .. to , maR a.inrla elevou o numero de 
dep utados a gmeritancl0-lhes o subsidio, 
igualado ao dos senad"r.~s. 

O Cungr ·e,so contribue, portnnto, por força 
da Con,;tituição, e c• que peior é, por ft,rça. de 
prorogaçõPs injnst.ifi ·avei>: e su··ce;;siva.s, 
pn.r ·' o considHravei augrnento de dP.SpPzas 
que vão pesan•lo sobre o~ orçamentos an
n uae~. já agora c.Jm feiçoe8 de um recurso 
normal. 

0 SR.. RUENO DE ANDRADA- Esse facto deu
se em todos os Estados. 

U :-;r. BARBOSA LIMA- Mas está se fazendo 
r1e um ca.~o de excepção, que niio deve >er o 
normal, a regra (\e todos o~ anno:l, o que é 
an··rmaL 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO-E' a fatalidade 
das cousas. 

0 SR. BUEi\'0 DE ANDRADA- Mas V. Ex. 
póde affirmar qu P. , ap .. zar· do;; seus bons dP.se
jo~ e de ~ua I'ec~idão, não l10u v e esbanjamen
tos na sua admi ni.:;traçáo? 

O SR. BARB •SA LIMA- Que provar•ia isto 
con1.ra a argumentação que estou produ
zindo? 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO d:\ um aparte. 
O Sn.. BARB•JsA f,TMA - V. Ex. sahe que 

esta accu-a~;ão e~tá muito long·e da veJ•da·le. 
O SR. BAtmosA LIMA- Não em Pemam- E:u nunca. di~pnz de mais de I .500 homens n:1 

buco. f •·ça pu~ li t'a, em um periodo eru que Ol;tr·os 
Est.Hd(ls tinham rnator num,ro, e etlLre elles 

O SR. FRANCI<:co GLIC ERIO- Em Pernam- S. Paulo, com mais o1e ::!.000 p1'aças . 
bnco, princip;~ ltnt>nte. Alià~. que o qui zes~e não pod eria elevar 

o SR RAHBn~A LIMA- v Ex. m ~·, e~se efff!ct.ivo al em dos limites po~t1rS pelus 
_ .. _ · o . .. ra.que recurs<JsdoThesour·oE-t;;dua.l. 

na•ICOilh"CP. aC.llht.!f.u ·ça.o de Pernambuco , 11 . P 1 t ·d 1 · f t !' · - J · · ., ' ''- I. COIIIIll'IJlf': 0: f':rilOIIS I'PI e ITIOLO ll'l'f l1 a• 
em 9ue a Ias.nao eu.!~i.Jürl"I. All1 o Lnngee~sn vele alé 11 ,-,je ir•·efut:trlo em as MensH<T<-II~ e 
LP;(J-i lat.JVO tiii!CCl i• lla uor· rnalo iof':lltE' drp·;·nte . . j t ' r . . c o 
tres meze.• fim dos os rnwes srimente po . · w •·xposl!;·o,;s <e mo IV••~ qlle' a·•g• ao t~r>gl'esso, 
•1,

8 
'd ' 1 ·b ·z· 1 

t ~ ttvet•am sempr-e <•8 meus anteeess"''f\S. t•re~•-, , :; po .e proro ·a·· sem su .• t e w a-< suas , 1 · 1 · d f' 
Se ·•·()'e o p do e t'e , ' · t · 1 '.·lP11t.f\S e g-ovel'lla• m·es. n.wwr e ectwo e o1.·ça s.; s; .. x r!'n s, mcz sem que s·~ ,,m Ht I ll' . z- · . 1 1 
concluído a votaç:io das leis de nwios e de pu, ICa a S/,l.a c !Spostç"o r.o que o que eu a cn.n-
fol'ça public<t é 0 p,der Ex<·· ti v 1 1 C . cPt lormat· em crr·cu•nsL:~ncras excP.pc~ · '''a s. 
sti tu · à o 'to d cu 0

' ~e .a . ,on Os mPus rna1s rancoi·osos mmugos nao con-
ex,.'1.c11·<;:: · at.u Pt. r~sa 0 a prol'ogar as le•s do SP.oiHirão 'emonstl'ill' o contr·Hri ... Slludo ;,ne 

"'n an e o r • \T E t · · ·- i l 
E toda v 1 ~ n·io preten·lo COIIl ·" 0 1.. .. . L nwsrno e ve muna occa~J:Jo c e a ppe -

.... , , . 1 .. s ( tzer q •. e 1. . .. •t · ·ct i ., . d d p · -
os meus ront<" r-ra.neos se,iam dotados de m>ti' ar para'' ~ ... I L ~ · e r o go,·ern,t or, e ei n~rn 
pn.tr• ' ti ·mo rlo que s meu . . t · t d , bn•·o, app!audt ndo n. como se11 r.o, em d.tclo 
d~~al~ Estados. 0 ~ campa riU as 0

' mom e_nto, U!11n. guanti?, de Ref•Ubl ica e da Fe-
deraça.o. 

O SR. BUENo DE ANDRADA - A verdade é Lugo, não é um esbanjamento o facto pa.ra 
qull todas :ts despeza. a ugtflfHi ta.r"m, nào só que V. E ·( appella: é antes um acto noi'111al rle 
P<.t''a a União ··orno p:<r>~. o• Estados. esi.a.n lo um<t adrnin lstt'a<,;ão que sou •e estar á altura 
e~~e a.ug:nento de accot·rln com o progresso. d;t su' mi .-sã" e da ~tt.uaç;io; tae~ dP~pezas 
Eu p rg·rnt.o a V. Ex. si a.• de~pezas de Pur· foram t,ão IHl•~e~:<al'ias para Pernambuco, cumQ 
namlmco cresceram ou não~ para outros Esta~.Los. 
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O SR. CosTA JuNIOR-Pois agora cortemos 
as desprzas federaes, começando pelo porto de 
Pernami.Juco ..• 

O pl').<J\. >r· ,u,.,•ir>~o não só estabelece a 
J on•uui "' . . d l t ll concurr· .. . ' · ' , \1_ca.. \ mas am a (e a 1_a as 

· 'uo · · o ecto concllçc 1 ''Am ' , concqrrencJa ; o pr ~ 
n. 100 A, qv'··~~ ... ')ato. silenciou sobre esse 

O SR. BARBOSA LIMA-Responderei a V. Ex., proce~so. preliminar 11ara boa escolha de ar
neste ponto, na d1scussã.o do Orçamento da ren 11at:uio. 
Viação. Pergunto eu, Sr. presidente.: o assump~~ 

Não se póde comparar a despez(l. com um <los dous prc•jectos ne:>sa. !_)a!'le e o mesmo; fm 
porto que dá á receita federal mais de levantado na outra r' .: ' , do Congresso; por 
~0.000:000$, por anno com aquellas cuja cri- um pronssi,mal competentis.>imo, que: í<Jr
tica tenho feito até aqui, como dispensaveis mulando lc>ngo pro,iccto do lei, fez qmstao da 
ou rudictiveis. concmrencb publica ; apresenta-se nesr.a 

Feitas estas considerações preliminares re- C:JOHlrP. um ~;ubstitutivo envolvendo o rnes
lativas ao exame da situação, em globo, pass<t- mo ass ·lmptl)-a.tTendamenr.o de estradas ~e 
rei a apreciar mais detalhadamente. a parte ferro- excL!indo toda e qwllquer referenCin, 
do pr<>jedo em dis -: ussão, pata a qual teem á form :1Hdaoe essencial da coneurrencia; que 
convergido todas as attenções -a questiio do se lia da em cluir dessa compara('iio, simi,o 
arrendamento das Pstmüas de ferro da Uniiio. que se arma.va ao govE-rno republi.cano com 

Essa questão nasceu na outra Casa, do Con- uma a\:!t,orisn.ção que não honra nem a quem 
gresso Nacional, sob a fórma de brilhante a dá nem a quem a recebe ? 
parecer, que sobre requerimento do enge- N<lo tem,pol'tunto ruzão de ser aolJservação 
nheiro Bonjean p ropondo-se a a.nendar essas que li em a 'guns jornaes desta Capital, se
ferro-vias. f,.rmulou, como rE.lator di\ Com- gundo a qua.I desviou-se a critica que sob esse 
missão de Obras Publicas, o honrado senador ponto rle vista fiz ao project? da Ca~a1:a, 
por Matto Grosso, actual l.linistro da In- para considerai-a como uma mcrepaçao m
dustria. justa que nã•) é verdade houv,~sse. eu p~odu-

Concluia esse luminoso parecer cc1m um zido contra 0 honrado senador, cUJO proJecto, 
projecto de lei, logicamente deduzido dos ao con trari<•, declarei muito superior ao 
princípios alli consagrados, e que por túrma substitutivo d[l, Camara, precisamente porque 
nenhuma se parece cc~m o art. 4'' do projecto especili ;nva a exig•?ncia ,1a concurrenci:l. 
n. 100 A. ~ra d1scussao.. . . N;lo colhe n argumenta~ão,que con::;iste em 
. Com eife}to, este proJecto e um sub~tttu- ·: allr-g<n-se q:w não era precisa tal especifi

tivo ao proJecto elo Senado, que trata nao do' car;iLo : porq~1e nem só o illustr3.dO senador 
an·cndam~nto das es ll·~ rlas de {e1·Yo. mas da cerr.arn (: nte niio i ri<\ inclwr d isposi çõe'l no 
encampaç<JO da c;J msao do lJanco da n cpu- seu pl'ojecto que fossem visivelmente super· 
bltca . flu as, como t ambem a :> normas e pra,xes ad-

Enxertou-se neste, a titulo de providenei"' ministrativas não bastariam em um caso em 
finan<"·eira, a autorbo.çã.o para tal arrenda· que aD rnesmn tempo que se omittiam as clatt
ment··, I:ã.o tr;nd,. vin ·lo a esta Cam:1m o pro·· sulas •'c coJ!CWTe, ;.cia existentes no Jll·únitiDo 
jecto do s~mador i\'Iur-tinho, e nem sobre tal p1·ojec to , declaravH-se que o arrendamento, 
questão fui ouvit1a <1 Com missão de Obras Pu· era e e tl!Tl recuo·o (in anc ·~ iro para o m omento 
blicas. o que exclue a:> dihc;ões üa concurrencia pu-

Devolvido a.u Se nado o perjecto de encaro- blica, tant.o m:ti~; q:mnto e sahiJ.oque. além 
pação rle ernissôcs, a~;:; im accrescido d '" mrk· rlt pl'Oposta Bonje,n, n~o fa lta. t·iio ::;yfltlica.tos 
teria extranl!a,- o arr·endament.o das fcr·r·o· que se <H' t.: hitec tem da noite pa;·<J, o dia, póra 
vias- ver-se·hD, o Senado rm impossibilidnde ace,' itnl'r :n o contmctn em perspectiva .. 
de emendal-u neste ponto, que lhe é inteira- P1.1r ontro !:Ido, Sr. prAsidente, o prO.JCCto 
mente novo, havendo de app!·ovar o seu pro- lvlnrt.ini!O articula. ponto por ponto enume
jecto d,; encampaçào e com elle, de t-nvolt<t, rando-;ts . nii.o lleixo.ndo o mr.nor claro, t odas 
o arrendamento - on rfjeitG.l' o arrenr! a- as e~ t1'&da :-; r:e J'er·!'O ,l a Uniã.o, as qua.es ha
mento e com este o seu projecto de enc:un- veriam de ir em ~lobél á concnrrencia pu
pação. bl ic:J.,a (! m de , e rem por q uern llt<ti ~ desse ar-

Ora, isso não me p.1l''' ce re;-:irnent:1l, como ren(l.nri<,s. 
muito bom o afl1rm<JU já o honrado deputaúo 1 Niío nssirn o pro,iecto l (JO A, hoje l 00 B, 
pelo Pará, Dr. Hricio i''illw. 1 cPj r s hourado~ autorf s f'orarn até o ponto de 

Por outro lado, e muito supPrior' o pr,'.ir cto I snprwi:nir o nrtigo rlciiniil o-as-qqe clcw erm 
do senador lV!nrtinho, a 0 de!iciente c vago prf eedr:t' ;:s cxpre~~,·ões--:-h'simdas de.: (cr~o da 
a.rt. 4'' que comb:tto ; e ne~~c sen~id>J, j:i .em' Uairio -- e Cl!jn rcs t<thc~' Cin! cnto nem~ t1tulo 
d1scurso que pr·ofort na 2 " dJscussao, fiz .JUS· do emtm da. ti e n :d cv: ç·;10 lot hontem ll' l vo
tiça àquelle honru.do seuarlor·. impugmuv1o 

1 

ta1)ilO ] .H~J'mittido. 
o projecto da cummis:.:ã.o rl:t CamaJ.\t, que é E efnlc tivan.write. o proj;_,etn JCJO B nntorisa 
9 que estava o está em discu~sào. o governo <1 m'l'endm· estru.clus de feiTO du 
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Uniao, em ."~rez de . ar1·endcw a;J !í:tl'.adas de I E' que não posso mais ser suspeito de preoc
ferroda Umao,e omitte a enum úlv·~o do pro- cupações eleitoraes, quando me pronuncio 
jecto Murtinho. contra o arrendamento, porque votando, 

O indefinido, o vago, dessa .. u.~cv<;ão per- como votei, apartei-me dos correligionarios 
mittirá arrendar uma, duas, ou mais dns PS- que puse r·arn a questão no terreno da con
tra das de ferro. consentirá o arrendamento tíanç;l gov<- rnamental, e portanto não se 
das de Pernambuco e Bahia, respeitanuo so rlirá que me esteja exforçandu por conservar 
as do Rio Grande e a Central rlo Brazil. em mmhas mãos 11 alavanca que move mo-

E mais, note-se: que ::"fOclarnando o honrG.do n')lithos nas batalhas elei to raes. Nào diverge 
senador de Matto Gruu"'-' Hão podPt' nem de- do ;.: overnr1 quem tem olhos fitos na eleição 
ver o estado ser industJ•ial, crJstec;r <tdmi- ou reeleição e só por tal norte se dirige ... 
nrstrar estradas, haveria o governo de li-
bertar-se de tt,das as que presentemente O SR. SERZ&:DELLO CORRÊA -Asseguro a 
ar1ministra, pois não deveria Sd' indu ;c trinl V. Ex. que voto a favO!' do projecto, não 
em relação a umas, e alheio ou indifferentc a por esiar colloc?.do no terreno da confiança 
outras. . politiea, mas vor julgal-o in dispensa vel no 

E tambem como medida finance ira mais momento. 
deveria ~ar como recurso pecuniar·io que o SR. BARBOSA LIMA-Faço justiça a v. 
acud1sse as exigencias da situ(.tr;ão o arren- Ex., aliás já tive occasião de dr·clarar, na 
damento de toda a nossa re·'e do viação za tliscussiio destepr·ojecto, que j t~mais colloco 
ferrea do que o de par te de:>sa rccte. taes ·discussões no terreno ingl'ato das sus-

Agora, adoptadfL em 2" discussão a emenda peições menos dignas, que irritam o debate, 
t ornando ~express~. a condição de concur- pois acnxl i to que só mente mot ivos muitos 
rencia publica, como dizer·-se mais que seme- nobres determinam as dellberações dos meus 
lllante medida constitue a base imprescin- llünraclos collegas. 
d1vel das medidas tlnauceit·as para arma r o 

Nem me referiria as ccnveniencias eleitogoverno com recur::os promptos? 
P01s todo mund<• não sabe que R exigencia raes corno o fiz, sinão tivesse ouvido aparte 

de concurrencia publica impõe pr2 zos que as menos delicado que me obrigou a esta di
norma> arh;!inisiJ"ativas fix:nm em seis mezes, gr~:ssão. 
e que por sua. vez o exa me cuidadoso das A proposta rle arrendamento de todas as 
propostas par-a conveniente e:-:collm perle rn2.b ferro-vias brazileiras envolve, Sr. presidente, 
r1ous meze~ pelo !DHJ08: e assim sen r0 . e a sm· uma accusaçilo implícita de incapacidade 
verdade qne n:io po.ien1sec· mais precarias :•s administmtiva e teclmica lançada ou ao go
noós•1s condições Ilrw.ncfriras, não teremos \'erno, que não sabe e~colh"lr entre os nossos 
chr•gado á extrema penul'ia, qniÇ'á á luncar- prof"is~ionaes di rectores idoneos para essas re
rota, no fim desse3 r! !lutados oi to mezes. p:t. rtir:ões publ i c~ s, ou aos no5sos engenheiros, 
quando começarão a afluir os recuri'O:l que entre os quaes não póde o governo encon
do arrendamento ~e e;pernrn ? trar cll· ·fes capazes de evitarem o deficit fan-

Felizmente, ante;, de8ses oito mezes estará ta;;tico c-:m que de tão pouca bôa fé se argu
fnnccional!d0 a nova Cama.ra. tio;; Doput.a.d·,s menta. De modo que não sendo de esperar 
a serem e lei tos t>m 30 c:.IP. dezembro, e eu es. que o a rrendame nto se fa.•;.a a nacionaes, 
pero qne ella cons<'o;uir;"c auxiliar 0 go1·erno rn~--' sirn '" estrangeiros, alimenta-se a espe
com meios mais efikazes o me110i pcrigo,:oó r:tnçu, dP que e:,;te.> saberão e--colher melhor 
do que es:;es que estou a impugna.r. o s ·~ u pcsso~. l a que por essa fúrma se attri-

Si no seio da propria Commi.:;siio do Orçr1- buem predicados superiores aos dos nos-,os 
mento, compusta de C(J·roligionarws que m:1is. p:·ot1sc,ionaDs . 
prtvam com o governo e 1·epresentam 0 pen-' E ao rnesmo tempo, Sr. presidente, com 
sarnento do [':l.l'Li•'-o,h·•u ve t1·es dos :-eu:> Int' m- uma irreflexão que rlenuncia a inconsequeu
bros que ~e assig-nas,mn com re,- t r icções, niio ela :la observação, allfga - ~e que taes estradas 
é mmto, Sr·. presidente, que eu que-mio ra,·o üe ferro obedeceram a 11"11çados caprichosos 
pitrte de eo;n!nissiio 11l gum;1, venha oppàr a~; :1 mercê •'as exigencias poltticas, immobili
minhas rcstricc,:ôcs lt e:-if.c projccw de !!:i. ;:em sa.J·am tão <tvult,ado;; caz;itaPs que não é de 
9ue p ·r is.,o deva pass~tr por disco lo ou como surprehewlee o deficit a que estão contlemna-
!deologo i rrc.Jrrigi v c!. das. 

E todavia, Sr. ;.>residente, ins istindo n:;. :.;a Nes5:ls conrlicões on 11.~ emprezas arrenda-
d isc ussão a coml.rater o pt'trjecto n.IOO B, ~in- tari;ts ni'í.o poder;io offerccr'r grand"s sommas 
to-mll mais 3, min!ia vumade. mr lllor com- pot' em prezas tão fatalmer1te condPmnadas d. 
mi go me:; rno do que po;· veatura e.st.:wa 1n·ioh , e e m tal <.:aso lá se v;~e o velho re· 
quando o comt-a.t i n :1 2·' discas~iio, em v •sti1 c~ 1rw financPit·o salvnitor·. ou não ha meio 
dos termos em CJ no foi pchta honte:n uestct tb obviar a pm·,btPnci:t damnos<1, n• gati va 
Camara a votar;ão do mesmo proj ecto. dttquel!e::; fctetores dJ. construcção e é injusta 

Cam~ra Y. Vlll 2 
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o. a.ccmac:i? ao~ funedon~wios brazHeiro:>qne l l u (':i.o. ~e;runr!o alvitr:\m os rPsta.ura.dor~s .estit 
as tee111 dlrlgl~O oa que us poderiam à iri:<ir. sem l l!:tnte;ne .. te n:t im pol't:\~'10 tle :;-wer-

. Pen5o qw~ e, ponanto. pl'!o meno> p· ec1 - n;tnte:>. m:ti' r:to:tzl'~ do <;uo os l'eyu bt!~:•nn> , 
pttada. n. cond~n ~n·w~oda c:~p·tcldade b~r~hni•!rt. n:t voi r.-a. i l A 7 ~ ni1'f:::.·irJH ··H~.~ oriundos {los Bl'il
ea.dministr ·iiva dos nos;o,:pro!í~si'Jna,~, tantu ~•~a~;,s •• Üi'leu.ll~. :g- tt:~tmcn te l':>tran~·~iro e 
ma1~ Ql13.nto. :tl~m de po:'~ U il'lnO.<; em ('nn - arrendat:tl'ICS políti co~ que s:t lvem 't ~i 
dições ·da. mais pel'f~ita i '••nP;d;\lie r,m itth' tu:wão . . 
Htu~tres e,lgP ,ht>ir o>" neV . Ex. e aCc.mar:\ 

h " O s~~ - ,\ P.TilUR. Toruo.Es-E' t~ conclus:io :\ co ' ~ct;m.tendo gerido e~tradas por ('ól'tm•Que 
~1ede meca!. n.ns mai~ill n:;tre:; lli'O ii"'-<iona•JS quese cbeg;t. 
de nãu ímport'l. que p:dzc-3 C$tl'll.n~eiro5, n:l." O Sr:. . H.-. 1-:!l·'S.\ LmA.-Remini;;,-encla a.nn
~e r~z n•··ste de r,a.r·tamen :o .1o ;;er~iço publi.co lü)!;; ae ·tWtiu!; no espírito tio emitw nte publi
JU~ttça como a. que se tem ft>iUl to, l :;..~ a; >e- cist..'1. o Sr . J:une~ Bryca r, ~tu•' o riu J'egimen 
2.e:; que se li em t! Pscul oar o _!;overno e as a..•- .l ,~;: e:;;tnvl;~ •le ferro no~ Estiltlos Urll1ks. mo
sociaçiit-.s da ~i:.uaçã" ·dltll.cil em que ~e en- ti>;tnno no linll.l do bt·ilhante capitulo que 
CODL!'ttm . inv,,ca.n •!o->c o f-~ütdo pr>?ctu·io do de;;ti nou ·a e~se assumpto a >cg-uinte pon
nr,s•o rnena.-!o C'tmbia.l e a excep·.:i:.•:m.E.t;\r!E' de1'1\ção: 
1'1:1. s itUa('ão CCOilO!lliC'l. ((l!e .. tJ'aVE'<$affi(1" em tiS estradas de (~;·;·o <ISSifTil-'dlWt r!•rlt,, 
seguiih~. ÚS dU;-ts :-efúrma!' SO~:i aes t)tJ:le:; ('orarn t~nll~·,u:iase:o:llCCiait~JCH ~C -noca t:t:i$ nrr, ~tm. ,::o :.-ictt, 
a.s de r:~ de tu:tio e J.=1 ·1e no·:emhr·o . o J'tfir:lt~~ - d.o ij}·inôp~n cl(! a.~~- l)(.'.it.t•; •ro que t - .,~;"J..a o.-. 

De rnorio que ~st.o pOOe. t-~:· cH ;nc-.tlt.~do so- cr,r;1o i·I •Ç{Jt.!,Ç criuLm~.:J·ci.J.u.•$-~ ltahilmc;,,~ r/h·i!Jilla.~ , 
b!'emaneira. i\ DC(;J.O du jl:O\'('!rnO. a V"Í•Ia de [m·.aidnl't!Í.< ~"~ n:/nf.Ü.O aO$ tifd ,oirf.,M ;- e tl 
tod:ts as com p:tohias irt1!n ~t1~iues. rt~ ~~·u.n~- ~~~m;t~,~;·(; rmno ·t [li'':acipio ,,.a iiJ/úl<tn.:hJnJJ,(;ddo 
a.c<;,Jes c •mm., rci<~es e a ~ctiY~rlarle p:·ai.ica. em rir> w;>~po do .ao~ rJ•'111). -voito. a ah<tra,··.<c affir-
1-!eral. Jl1<1S nli.O teria. Íllflll j ~(> P..'ll'a ;)~ Ôrf"l·g•l- mrtndo a .<-ua j'tHÇ<! ','i(l $ <:.Ontcnt/t:.< ] lflnCO >ltd;UJ$ 

\a.ridadt-~S P. de{lcit.~ que \ ";t,!l s:•ntic) \1,p0ttt~\Ô0'" ritlHitt~iltO>~{t$ tA
1

CI. 1~n•f,,, .. 'lria. e d(J...; fií1,f 1 Hç a. .. ~ . 

hoje n vnluma.nrlo -s' ma i~ '~" flUe hoatelll , Viu·' o a. enc<Ll'al' :1. qu é.::;!ã" do nl·r~mlamento 
o a. ar! m i ni,tra~:ão das ~st.l':o d a.s de l't!rl'o ! sob ou ll'•>S a~pectos. no r.:;. rei, Sr . pl'Psu! e ~o te, 
(,tpoicr.lu.<.) que ao .-asso que ;e conce ie >!< ••mpr~<zas i:tl'i· 

O SR . R oooLPHO AHREU - .\ situaçfi.n <las 
e,tt•.Hh~ rle ferr<l é a s itu:t~ií.o das em prezas 
iudustriaes do palz. 

O Stt. B \RB')S-\. Lnr.-~.- Co:n n. di !Terença. 
que em rela.çà.•) a P:;tas ~e t.em ptwvit!enci<~. 'o 
rle modo que o Banco dn R~public•~ lhes fo~se 
ao encontro, pr·c.>sta.odo- lhf's "uxilio:> ~en~l'C)
so;;; 3ll passo que pam. a~ <':~irada~ de ferro 
redu em-se e corta :n-se Y·: r-h.ts . . 

0 S!t. VF.RGXE DE ABRP.Ti - EJ•:t fl ca.Sil i.:l.m
bem de se ar•·endal'•' ln a.~ ,\!l'a:u.leg:L<>. Ni!.o ha 
nada. 1nai.: desm.-,ralísa.claJ' . 

O Sct. Ct:õ'ERTI:\'•) DF. S : c~·n::mA - Kunc:t v i 
peíol'~ervico do C'[ Ue da. !iuha d;~ Carl()r.a.em 
re la . .-ü.o an p·•hlico . Nin;!w·m ou":t qn~ixa. r·· 
se. nin~uern f, ,ll>t.Eotrfta. n:o \•ãr, lá vi.<itn.l-a 
para vP.r ~i :.qu1llo l! ser,.ico que T'e>!o:mr.ende 
emp:·ezas particulares. 

O SR.. B .\RBOSA LDIA-Nada me poderia 
se:· ma.is gl'atO de que v&r-me por esta ft.i1•ma 
apoiado e animado pelos meus honra.dos ca l
l egas. 

Fazendo taes reflex~es sobre a supposta 
i ncap:~.c ídade dos n,s,os engenheiros a ser 
remediada pelo appe!lo ao.> p!'ofis~ionaes es
tr.tngtliros, como est1·angelras se1-ü.o a;; em
prezas (l.rre.n 'attria~. fui le,·ndo, Sr . pl'i.>Si
dente, a. es\Üt .. le~eJ' um pa:·:tlldo ('ntrP e~;:, 
prnhlema a 1 miulstra.tivo c:mn a s·llu.;d.o q u e 
se 111~ quer dar e a questão ger·a.l de goliarno 
do paiz como u m problema politico, cu,ia so-

vilegiarl:t~ elevar as :;uas tarifas, d11.ndo eis m
xas dt>.-ts..; v:t ria • .-õ.•s prop:Jl•d oll<t· s :l O c:J.mbio, 
~()uSe r">:lm a s fe•·,·o-via.$ do Est·•lio t~•rifa.s 
b:~ixas que m:tis beneficiam o publico do •1ue 
a acc:io•ti-tas esr.l~•n!!eiros. 

Orn.. ;i :1.0~ :l.n-<:ndat<J.l'Í0S -;ae-se conce,lAr a. 
el\!l'açiin d<l~ t"ri ta.~ . o <1. -~mento ile rendo. 
1:Lhi l'esult •nte po•leT•!;t igualmente ser ol>t i
lh• pefa.:; a dtninistrn.ções (•il'icit~vs . 

E to·'avia. . ::'r. preside:nt.~ . l )elo que v ~Le no 
meu E, t:vlo. nffirmo que o serl'iço ll•\S duas 
fe.l'l'o·vlas- ali i entregnc--s a empre1.;1s pn.rtictl· 
!:rrr;~, a Co~,~ J~!tii./r.ia . ..: li;Jútarla.,· in 9ie;n:; . (~a1 ~~ 
t .. d,.s e~s!>S ,.,til ta;xcns ,J,l t:wií\t.:; devar~a~. 
n:'i.• f)l)riPm vlf"reeei· ao p nhlico {)Pior servir;o. 
ousa t1•ate tla 1'e:.:·ular1ll.:ule do tr .• ie~o. on •!o 
esTJ>.·l.o t.lü materi:,\ r- . c:iant C! e Ilxo, •\" insulH
o:i c,nei:t desw e s,,bretu•!t) dll Iitlt.'t de segll
l"<lll f;ll. em viagens felt.as e1n condíciies t.:1 t•S 

'JU<l se arrisca. :~ propr-it~ \' ili!t: a t-.:<lo mo
mento ame:1ça•la, maximé no~ m~ernos co
piw;os rtne exigem repn.J•ns e consenaçiío a. 
que;\ aumin istl•?..(;ãO respectiva bem püUC:\ 
uuport:~ u•;ia. t!á . 

;\e:;se sentido tive tP.uita Yez necessidade de 
reclam:tr seri;tS proddencia.s elo Govuno Fe· 
dero.l par:~. n que se })a.ssava no R••cire a Sã.o 
Fr:\ur;i>C•1 e na. Limoeiro <•U Grt:>;Lt \Ve~teru. 

A>sbn:tln.do> as•im esses uot:wei~ exemplos 
'o r r uc -~iio em pre?.tl.S de estn~ · ' <~s de r~ r r·~ ern 
r-~ l>t.<,ão á. SUJ.)erior:da.te que se lhes attt·lbt~e 
sut•t·e as l'e!'ro-vias da. União. p~>T·gunta.ret: 
o Estado que não deve ser industri:l.l , que 
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ni'ío pórle proficuamente intrrvir na admi- rante tanto mais tempo qmnto maior fôr o 
ni:<tr·ação rle via:s-f nPas, q11e rar-a11rente,ahe capital pago pelo arr·endamr·nto e" >er· rPmu
b•'m e~;colhPI' o P"'s' •ai director, não c•.11tlnúa nerado, sem '''ais emprego de novas sornrnas 
a inter•vir para fi<calisar os cuntractos d" ar- <"In novas li•nhas. 
rendam,nto e nomear o pe:;soal para essa E aqui r:aloe contestar a validade da alle-
inspecção 1 ga<;ão feita. em favor d1 arremlarnPnt" com o 

E que tem flido, dP melh ·r que as admi- exemplo da Illglater-ra Porque uma cou~a. é 
nist.rações das ferro-vias da Ulliiio, ess• tb- o rrgtmen das estradas cte reno na Gran
calisaçào rlas emprezas particulares ou pri- Bretanha, prquena "up~>r·ficie coalha. 'a de 
vilegiarla~? centro~ indust.rineR e densamente povc•ada, 

Si o Estado já não deve ser industrial DOR contaw'o p r milharrs o~ centros ·'e ac,ão a 
dias de hoje, como é. que, daqui a 50 annos, serem f'Xpl·Jra os no SI:'U f'<•rmida vel cornmer
quando,C'om os progres~o,. qup, realisaremc,sá cio, de uns com os outr<•secom o e"trangerro, 
mercê de~se f?.moso arrendamento, nos ti- e outra ccm~a muito <liver~a são a" culonias 
vermo" mu•to mais approximc-,do de~se typo drsta rJoderos:i n~cionalidarle. vasta, regiões 
tlteorif3o do Estarlo, voltarão as ferru-vias ao mais factkm nte com1•araveis ao Bnzil. P nas 
regimen or<t condemna<l.o, e irá o goverrro quaes o desenvolvimento da viação f•·l'T'Pa 
sel' enrão com muito meno:; razão que hoje' r.em-~e feiTo e contmúa a fa.yer-~e dire<-tR e 
in 'ustrial 7 ( lpartes ) iwlirectamente sob a acção dos Puderes Pu-

E si, Pa opinião do parecf'r e pr•jecto bliros. 
Mu•tinllo rlrvf'mos nos de~embar·tçar de tae" E a·p1i transcrevrrei nm trPrho no impor
fnntf'~ de def!cit, írremerliavel nasnos,as mà.o~ t:1ntf· trabnlho sobre o a.ssump•o. publrcado 
officiaes, c 11,0 cngitHr<~a enc;~mpc.r;ão, i~to é, pelo di;tinc-to engPnhfiro Dr. Teive Argullo. 
de volta ao regimen cor demnado, corno faz o « .\ Inglaterra nã." consPguiu na::. ,uas co-
projecto em di~cussão ? r Apartes.) lonías coni-truir as estrarlas de f'• rro pele• ~ys-

J(t dís·e. por oecasiào d~. 2 rliscns~ão, tenta de livre cunc·un·encia. S• m interfeT·en
SJ'. prestdente, que não estã.o os melh .. res re- cia dP goYerno. e para que e,sas c lonia, go
st:lt.ados das estradas de ferro na :,ua renda za~s• rn ue t.od(ls os benefieius da viação f'errea, 
liquida pe·~·Jniarrament.c· !'PaiJsada. \~signa!ei nella~ foram construidas e •stão sendo cus
f'n•ão a. influenc·ia benefica. a. :nis;;ão civilba- tPioda.< estradas de ferro pele g• ve1 no: 
dora drs'e admirnvel instrumento rle pro- a.;.;sim e que na lndia duas trrças partes ras 
g>N~O pPia approximRç:lo dos nccleos tle ferro·Vi<>f< rer1encem ao Estado; nu Cab11 da 
populaçã.o. pela multiplic; çâo freqn• ntc dos 1 Boa E'pfr>·n<;a todaR as v1as-feneas, A f'Xte
S·lr~ cnnt:trks. prlas reacçr,es mc•r:,e;;f' po-] pc;iio de- uma que rPpresenta mPRos da rluo
liticas <;Ue a l"i!ll dPteT"min:~, pelo impnls" oO dr>c'n'a parte •18. •xt•nsiio toTal. perter~cem ao 
t:•nb1dho e pela fecundaçã•· das fontes de pro- E;tudo; na Australia cinco sextas parte~ das 
ducçilo. Gor·;~ntido o tr:~n~rorü• bar ate,, ao-. f,·nO-\'iaR pertencew aos gocernos da Cl•l•nia, 
FWlii'ad:1 a lit ilidade das tr·ocas pela appr-O.\i- e no Canadá um r'~clllJO da. f:Xtf'r,>ão dao> es
ma•·ãc• dus n,ercado~. de~en vol ve-'e a In V• ·m·a trad"e de ferrP peTte·,, ce o o E.,tado » 
além dns limit• s do consumo lnf'a I. crcscP a E toda via pnnde•·e V. Ex., Sr. pre~iàente, 
import.:•çâo fios prorlul"lo~ ~x tico2, multi· que p;.~a livre monaochia. na exv·e s~o do 
plicam-sr a- necessidade~ rle uma ctvi!isação hc•nr·ado sPnodor por M"tto-Gros,o, nãc tE-m, 
m:.iR a.à• antarla e r·rps .. e pela :Jtrra,·ão de tnE'S cc'm" nóH temos o drver dr contar '"'mos 
eh·rnentos a popu'nçã.o elas zona~ a,.,im be- risef•S e ameaça~ ás in~titurçi'les, perigos 
ll"fif'i,.das. ~'ii.o i otuit.ivos os remlt.arlr·s v:.n- oriundos da intr-rvenç~o de estran;1eir"" em 
t:tjn~f's qne dahi dc,rivam para o E:31.Brlo, que f!P!'al pouco sympathicas á no,sa Republica, 
mais do que al1111n:3 contos dP ré:s de reJn'a Llío p11dE,ndo r'eJxar r'e {'aosar appah• nsôes 
liquida. ou a c••mpensHJ' lar~ofliPlitr· <·S tiio :•idéa êrs,a p<drros" arma-as Pt'tra/as de 
fallado~ dejicits, co!lle •·S fructo, de um pro- re:·r<•-em miios de HrrendataJ•io8 fs1rang81-
grp;:s•· que a. ~ua acoã.o determinPu, obtend. l'<•S, nó- que já tivemos o fi, quPnte e sug
maiores bens r'o augmento da f rtuna pu- I!Pfltivo e:Jumpro da attit.ur'e dlls Hquadr3S e 
blica e da riqueza particular ormndo~ de~sa su bditt•s de outra~ potencias du1 ante a revolta 
intervenção. de 6' e ~etrn br· •.. 

Pm·gm1to eu, Sr. prrsirlente: irão compa- Tem-~c querido Cl•nsirlerarcomoestrotegicas 
nbi:Js part.ic·ular<>s arrí>rar os sem' capitaes. FÓII!ei>te as nc SEas estndas de fp, rodo Rro 
rPSi!!'nandn-se a 50 ou mais annc,s s~>m r~>mu- Gr·ande rlo Sul, con'o si a eUerra. só nos 
nerllç:"ío ne,sa mü-sl'ío civil•sa''ora, l1vando pudPsce vir do Rio da Prata e c< mo si 
as V 1 <J~·fPrTe: s aos nos, os dilatados sertõe~, não rl··vessPmo~ a1fastar essa r om-tante p"eoc
tão l'Hrnmente povoado~? Pen:;o que não. cupa iin do Imperio, SélllJil·e autipathico 
(Apoindos.) àque:lal> Heru blieas. 

Pen~o que se limitarão a explr•rar as ze>nasj Ora. em qual-;un gnf'I'l'a dPfensiva, r esta 
já bendiciadas :pela viação official e isso du- no~ póde vir de qualquer paiz europ~;;u c,u 
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americano, a invasão do nosso territorio 
póde-se dar por Pernambuco, Bahi'a ou Ceará, 
e as,;im vindo a ser o theatro da .guerra cada 
um desses Estados. são ou não est·.l"ategicas as 
estradãs de ferro que os atrav·essa.m. que 
poderiio lev,• r tropas inimigas ao coraçilo 1lo 
Brazil? Pois o exempl o de Cuba n;to no;; está 
mostrando que conforme a marcha 1la guerra 
assim tamhern tem ,Je ser destruida. ou guar
dada ora esta, ora aquella estrada de terra, 
servindo a zonas mais diversas da formosa 
ilha ? 

E a proposito seja-me permittido dizer que 
tanta razão ha para chamar-se a Estrada rle 
Ferro Central do Brazil a ant iga Pedl'O ll, 
como a que da Bahia vae ao S. Fran,)isco em 
Joazeiro, ou a que do Recife pro~ura as r i
beiras do Moxotó e Jaj ehú.em qualq uer dessrs 
casos vão todas ao centro doBm::;il.Si aquella 
é estrategica, tambem o siio estas. 

0 SR. PAULA RAMOS dá um aparte. 

0 SR . BARBOSA LIMA - o· aparte com qae 
me honra V .. Ex. leva-me a ex" minar o valnr 
do exemplo allegado pelos part.idari0s do 
arren ·lamento quando citam os Estados
Unidos. 

Bastar-me-ha ler um trecl10 do excellente 
trabalho do Dr Teive Argollo, no qual já me 
referi. A' pagina 47 dessa excellente mono
graphia encontra- se um quarlro das eslr·ad 's 
de ferro nos var ias paizes do mundo civili
sado, tendo em face ao nome dr carla. p:1iz 
algarrsmos ill!!icativos dos juros pagos sobr·e 
o capital empreqado. 

Pois bem. verifica-se desses dados. que 
(oram o resultado do mais cuidadoso trabalho da 
commissão do Senado Am e1·icano ,no inquerito 
a que mandou proceder· em 18V-l,qHe os pai:::es 
em que as estradas de ferro deram maior re
ceita liquida relativa ao capital empreg· do 
foram: R ttssia, na qv.al quo.si em metade d rt 
extensão as (erro- vias .wio cnsletHlas r'elo Es
tad·• ; a India, em q 11e du as terças partes de 
extensão das estradas de ferro .'ào cust eadHs 
pelo Estado; a Allernanha, em que norenta 
por cento de ex ten ~ào de ~uas vias-ferro•as 
são c·usteadas pelo E stado, e a B elgica . em 
que tres q1.rm·tas i?m·tes das eslradas de ferro 
são custeadas pelo Estado. . 

Os Estados Unidos ficam muito ah<l.ixo dcste8 
e de outros p[{i zes, que pt1ra. niio a.longar-mc 
deix o de citar; e em igual pé de inl'<'rioridade 
ficam em relação a. esses pa izf's acima cita.df·s, 
fle estradas de ferro officiaes, pa izes cujas 
ferro-vias e~tão entregnc:s a partiwlare;-. 

NP.sse vasto pa.iz, do qual ma.is t.emos co
piado norma~ P in>t1tuições, s~o as CI,ITITJ<l· 
panhias <1e Pstradas dP ferro, nas tn5os rh po· 
dP.ros ·s milliuna.rios. armas que muito n r
flu em s' b1·e as deliberações, poe isso que 
muito influem sobre a composição ele Assem-

bléas de Estados, Cama.ras Municipaes, go
vern adores e mais ent idades politicas. 

Não ba~ta, pois, dizer-se que as ferro-vias 
em mãos do governo s[o ninhos de eleitores 
e l'unestos r ecursos de intervenção nos co
mic!os; "q ue conviria iwingar é si na si
tmtç{io polrti e;t que atravessamos d(wa tal 
a.rma co ntinuar em mãos de governos repu
blicanos ou si devet~ão antes passa1· a syn
<1.icatos pouco aíl'eiço:1dos á Rep ubli ca, por
ventura inclinados ao restabelecimento rle 
instituiçõf's pol íticas que mais confiança in
spi rem a Lombarrl-street . 

Do ponto de vista do interesse publico, pro
vei tosas liçõe~ nos dão t aes emprezas na 
Ul1lilo Ameri,·ana , ja correndo linhas ri.vaes 
para os mesmos pontn:;:, pa ra mais tarde man
communarem-~e explorando o productor e 
determinando a r eacção dos lavradores e tal 
é a fanners 's allionce, já explorando o pro
letariado e provocando as reacções operarias 
de IJUe, feli zmente,está o nosso paiz muito 
longe . 

E nqui, Sr. presidente, chego ao ponto cul· 
mmante do discurso que meditei e ora pro
nuncio em contrario ao arl'endamento. 

Retiro-me á conducta do governo republi
cano para com o operariado urazileiro. 

Não tem a luta industrial em nosso pa iz 
a a~pere~m selvagem que tem assumido n 0s 
pa.izes euroJ reus e na propria America do 
Norte . Já a bril ndur<t dos nossos costumes, o 
g<•n i o carta. ti v o dos nossos p;1tricios, já a 
affiuencia de trabalho e a facilidade relativa 
da Yida, fazem com que a situação material 
das classes pobres urazileiras não tenha com
p;naç-ão com a penuria injusta em que se de
bate o proleta rmdo daquellrs paize~. 

Nilo pensará o governo que a Repnbli ca 
lwja. de conquist~tr o assentimento expresso; 
<os sympat.lua.s e a dedicaç,-,0 do povo por meio 
da intell igencia . por via rlC' demonstração que 
gere convieçõt s em·a izadas. Essa c,onquis
ta ba de ser teita pe lo coJação. fallando o 
l! OVO r rgimen nos che i'es de ü•,milia proleta.
ria~ pela e! quenri<l da sua superioridade 
re~ü em relação á mona.rchia. 

(Ira, es.•a snpPriCiridadr h a de com·istir de 
Jmr com a mainr li berctade. em maior con
r, rto,maior ~egurança na s condil,'ões da vida . 

Pant tal fim o guve: no. que. du rante a 
plwsc couhecida. como a detrami<;ão polí tica 
no Occicl entf', ma.nteril e edrriÍ nistrará obras 
puhltcas, deYrrú. dar o exem plo de alta mora
li rl a·1e r epubliea,na.. que po,;s;t reagir sobre 
's inrlu~trraes , melhorando a~ relações en tre 
pa trõcs e ope:·arios. 

Nin12·npm ignol'" a gravida.rlc do prcblemn. 
>Oc i<Ji,qlle tem clwg tHl (l "o seupc~ rir'd'' agudo, 
' •tl'l'llli na !1do a fonmu;:ão dt- uma varirdade 
infinita de seit as volitrc<J.s, desde o cornmu
nismo até o anarehismo. 
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Em COJ?-Sequen_ci~ da desmoralisnção dos 
ricos, a msurrmç<LO da pobresa opp1'imida 
que trabalha, cresce, ameaçando o mundo 
moderno com um cataclisma segurarnPnt" 
mais temeroso que as c1·ises de 1793 e 1871, 
em França. 

Ao passo que um numero relativamente 
pequeno, a burgnesia, tem o surperfiuo, o 
operario sente fatta donecessario, estando por 
assim dizer, acampado no seio da sociedade 
moderna. 

Vindo ao caso brazileiro, observarei que h a 
milhares de operarios empregados nas nossas 
estradas de ferro, que, uma vez arrendadas 
a em prezas, seguramente mtrangeirns, pas
sarão ao regimen, que,pela ga.nanciada. sm•di 
de lucros seja la como tôr, produz na Europa 
os males a que ali ud i determinando as greves, 
cada vez mais frequentes. 

Ninguem tera duvidas que quatro quintos 
desse pessoal será rla noute para o dia des
perlido, e que, o quinto restante ferá natu
ralmente substituído na sua m8.ioria pelo 
elemento alienígena que, na opinião dos arren
clatarios, é mais exploravel sujeitando se á 
mais penosa exigencia do que o trab2.lllador 
indígena. 

Pergunto ao governo si já pensou na atti
tude com que esse conviva comparecerit, ines
perado e si terá bastantes sympathias e con 
fiança na Repub!ica pal'a sopitar os resenti
mentos e as amarguras que, em seu coraçào, 
instillará o espectaculo domestico de umet 
íamilia, da noute para o dia, sem lar e sem 
pão~ 

Cuido que o governo terá sufficienternente 
refiectido no que seriL esse elemento formi
davel, ilrgamas,adonas privaçõesenos ~off:·i
mentos CJUe a criseactual aggrava, o que será 
essa móle ingente e rnallean~l nas miios dos 
reaccionarios e inimigos da Republica ... 

O SR. ENÊAs MARTINs dá um aparte. 

0 SR. BAIWOSA LIMA-Isso compete áquelles 
que defendem o arrendamento. Nós as,igna
Iamos o perigo que o pretenso remedio acar
retal'á, maior que o proprio mal a ser debel
lado. 

E mais observo que, em relação a muitos 
titulados, ha ainda algumas garantias ; mas 
quanto aos jornaleiros a situação é ainda a 
mesma, legada pelo imperio ; em nada lhes 
melhorou a sorte a Republica. Tão legitimo, 
tão digno o seu trabalho qwmto o de penna 
e banca, deixou-os entretanto o Governo da 
Republica até hoje sujeitos :ws azares de de
mis,ões ou despedidas não mo ti n.das, á 
mercê dos caprichos dos feitores e clwfes de 
turma, sem du•eito,q uando doentes, ao simples 
ordenado, por isso que sujeitos 1~ diarias em 
virtude de uma 11istincção iujustificavel, tra
balhando 30 e mais annos sem a perspectin 

do lescanso na velhice,por isso que,excluidos 
do beneficio da aposentadoria. sem garantias 
de accesso ou promoção, certo não serão os 
arrendatarios que lhes irão claro que a Repu
blica devêra já ter dado. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Hoje teem ga
rantias? 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não é razão, por não 
ter providenciado até hoje, para que não 
deva providenciar a Republica, corrigmdo 
essa o:t,issão. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Estou de 
accordo com V. Ex., mas levemos a doutrina 
ás ultimas consequencias-direito ao tra
balho. 

O SR. BARBOSA LIMA- V. Ex. está dando 
taes apartes ao deputado que, nesse sentido, 
~;egundo as idéas por que está pugnando, 
apresentou emendas ao projecto de Consti
tuição, e reiterou-as, insistindo no assumpto 
no Congresso ordinario de 1891. 

Sentir-me-oi feliz si pudesse contar com o 
apoio de V. Ex. e dos que o acompanham, 
para transformar em lei aquelles projectos, 
dando melhores garantias e vantagens aos 
jornaleiros. 

Bem sei, devo clizel-o em attenção ao meu 
honrado amigo deputado por S. Paulo, cujas 
obs,'rvações sobre o assumpto estou ouvindo, 
que não é ainda a situação em que se acham 
as classes proletarias a da fome, na sua he
dwndez desvs,irada ; mas é a penuria o ca
minho par r, lá ir ter e pelo qual não devemos 
enveredar. Digo que taes medirias são con
traproducentes, e algumas inefficases. 

0 SR. RODOLPHO ABREU- E O governo está 
convencido disso. (H a outros apar-tes.) 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não SOU nem Um 
opposicionbtn. systematico nem um amigo 
incowl icional de governo algum. 

O Srt- CosTA JUNIOR-Mas V. Ex. não faz 
a injustiça de pensar que o governo não es
teja convencido de efficacia de taes me
didas? 

0 SR. BARBOSA LIMA-Faço justiça aos in
tuitos patrioticos do governo, ora confiado a 
c8,valileiros cuja respeitabilidade inspira-me 
a maior confiança. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-V. Ex .. como 
rlemocrata, para ser coherente, devia votar 
cnmmigo. (Apartes.) 

0 SR. BARBOSA. LIMA-E' V. Ex. no seu 
ponto de vista, propondo a venda em vez do 
arrendamento, mais coherente do que os seus 
collegas mas nem por um nem por outro eu 
votaria . 

. Já por demais tenho-me alongado, Sr. pre
sidente, esforçando-me por synthetisar as 
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minhas ob~Arv<Jçiies, sem o conseg-uir, des- dividAndos, 'lUf' serão remettid.os para a E'l
vi&tlo, eomn t•nlio sido, pelo;; a !Jartes . ro!Ja e que ac1.ua.rà.o portanto C~>mo factor 

Rtosta m- me poura• ob~ I~I'V<'ções a f;tzer: pr r11. a 1 aixa a que se pro~ur-a. remediar. 
uma e r lati va aos rtpfici•s e exa.ggerarlo pr. ço (Ap oi11dos.) 
kil••mPtl'IC'O das nos "" ferTO·V; a,, assu· ··pto ::l t·gundovf\jo rle um dosartigosdopT'Ojecto, 
magistr lmentp, rlet.at1dO !Jelo ho1n'a.do depu- o Goveruo da Un. ão ~e entend .. ra. corn o~ ar
tado po1· VJinas Go>raes, ST'. Dr. Cupel'tino de 1'81HiatarJOR a ri'S!Jeito de tarifas, prolonga
SJqlwira · e P"r isso •imito-me a re ··ater in- m"n1o e nmwcs das est.r,das arrendadas, 
CI't'!Jaçõt•; que rf'fle tem sobre a probid11sa e tendo o anendatarJ" pref'er· nci •. que desde 
int llig .. r.te a.rt '"'n.straçiio da J!:~tr•ada de .iâ. se lhe~ prome1te na cou~e~s;lo de taes p1 o
Ferro Central de Pe• na. mlJuc~>,que vae :sendo, long:tmentos e rawaes. 
cow v i!:i1vel má 1é e não menur ig~o~or•,w,·i :. 1-'eruuur,o. nesse .-aso. a que fic<t reduzida 
dus crit.ict>s apon ta.da. c<•mo uma v>-rdadeim a soberania do" B;,-tados no tocante ao direito 
mazella, que mo ti v a a providencia do urreu- que teem de legislai' ,em e!ll bar;JÇ"" sub1 e es
dan .euto. tra,las d· ferro, dentro dos limit.es do Neu t.el'· 

E:u pr1mPiro l1gai' nã.o porlt>mos a.cceita.r· a l'ITO I io. si •'e ~111t.e rn<'io a Uniã.o dà. aos arren
responsat.il id :tde d·e esba.r-ja.n•en lO~ pratica do~ dat.arios das suus actuae.• est.r·adas pi'Pfm·encJa 
durante a monard1ia: e p"r i~~o mais me· e- pr1r· 51! aim"s a qualquer outra t~nudade pura 
cimeutC> t.ern os e~ I'OJ't;os dos di,tmcto p1·o- pr,•lom;runeoto e ram .. es.q, ,e enten 'em c••rn o 
fh;sion; ·es Drs. Tileophilo de Vascorwellus e plano de via•:ii.o de cada Et;tadu, po 'endu per
Jose Al!l · ei<~a Pernambur·o, (]Uf> ce ~ ~~1:l alú tur·bal-o profuudament!:'? 
a pre,er•te data con•t.ruir·am a lli muiro~ ki- lmag1ne-be CJite t<mre tle confli ctos e colli
lo; etr·n,; de via. rerrea e i11augur-arnm a~ E~- sõt·~ do tiPro't PS~<t pr•·ft>ren•·ia incon~tit.u
tatões re Gr~va1á, B·zerr, ~. Gonç.~lve~ Fer- cin11al, em l't·li,ção a E~tado"c"m" Per-narn
reír-a, C1war·ú, S. ('aeta.n•• e s .. uharó. buc:o, pm· exer11plo, ao qual a ERtrada de 

Não é ju"t" que p·-ra tào a.cerl ·a critic-a se P'PI'l'O Centr;;l cor·ta ·'e Le~te a Oest·-. se
houvess~ ficado e111 31 de >ltzembi·o de 1 ~91. I{Undo Ulll eixo de ~ymeti·ia, i'ai't•ndo-lhe o 
quHndo de 1t<9:3 para cá é qutj com• çarnos a territo'·io e!ll du;ts zonas. nortP e sul, proxi
con,-.,guira~ verba~ precisas para esse desen- maiJJ(-'ll!e equivaleut.f'~. im,.gine-se a que íka 
volvimento. reduzitlo o gOVf>.T'no do E~tado, dailos aos ill'· 

Não é ju~to qn e se ocmJite ou qee se falte n ·ndat;, rios d~;. Uniã.o preterencias para todas 
COlJ,CÍenteli\CIIte á ve·•d;,d.-, ll eg:l.IJdO qUe a C!S (~rro-'1'!1:a· q1~e (o1•em enlro, car nessa esti'11da 
re~od ,, annua tem ai li .-onsta utewente cres- de rerro, COJII O out ·os tanto.; ram,es , e p ra 
cido, a. ponto rle já no anuo pas>a.cio t er dado to·' (•S o~ prolon!JomeHio.> de~se t1·onco e dos 
saldo, e ist•' ~em os <J UI{ III Pntos de ctLr,f;L c~~ n- ramae,: , e que ~e n H< diga dep(lis que valor 
cerllrlos á Great \ii/Pstern. Por out o lado tePrn ;:s garam:a.s da Co n8t.itui ção Federal, 
prova nada saber· ··o a.ssull!!JlO o ma levo lo que a~s ·gu•a a autonomia dos Esta<1os F'e
artículi~ta. da Ga:;eta rle 1\oticias, qu~ vem dt'T'adt>S ern tudo que for d.e economia e vida 
nei!HT ai' grH.nrles ob r a~ de artr',-t-unnei~, loc:al ? 
viaducto,, e gT'ande Ol!lller·o ile córtes e a. tter- 0 SR. p _, ur.A RAMOS- E nott> a.inda v. Ex. 
ros que elev .. r :1 m o P' eçl) kil<m.et • ico JJela q1H-~ p .ssBndo a fSI1'aua a um 

1
·articular, não 

despeza excepcional dn Serra das i~u~s:\s . p(,de deixar de ter este privil•'g'o de zona. 
Inj us o seria o cri ti co qu e qUJzesse aval ar 

o p1·Pço k ;lometrico I' a E~trar a de F e To O SR. BARBOSA LlMA - Perfeitamente ; e 
Cf'nr.ral no B1·azl], quando esta se acha va is,o ~erá outra motr vo para coi•flictos. 
ainda na Sernl. r:o M<11', em M~-: nrles 0 11 IW- Por outro la.dn, Sr. presidellt.e, o honrado 
dei": ce1'Ct1 que obter:a um a lga l'bmc' formi- relatO!' da Lomrniseão de Orça1mnto me pl~ r
davel que uão é p• r eerto o •nesn.o que o nllttirà qne me retira. ai11da qu e perfunclo
calculo rl à quand o a e·tra·ia- :. ais au eanr.atla ri: . mente, a outros ptHJtl•s do proJ e::!tO que en. 
vt iu a a trave,sar zoua nwnos n.tnru1eiH.a.da . tende'" mais de pPr-to •:om o a.;pecto Iina.n-

Tarnbern n~o é r·a zotwel E'SQ uecm·-s" o mUito ceiro 11a questão, eu que nnnca ousei ne~ta 
que a 'esp ·za annua t.ent ~ido oner·arla com a Camnra tomar a palavnt >Obre a~sumpto de 
verha-(J ff.- f'f'nç·a - de Cn.rn io - -na colllpl'a. lle tanta 1'1-'levancia. t I vez ina,,ces.-üvel aus meu~ 
mate1·ial lixo e rodan t•~. combusti vel e lu bri - conlwci l!lent.os. (Nilo a1 ·oiados.) 
fica· · f.E'~ . A:; rela~·ões entre o B1:1uco da Rep ublica e o 

Outr·a pnnrler:1ção qne a questão tlo nrren- Goveruo tla Uniã.o resultam de um VPrda
da.rrwnt.o ,uggPre. m<LXÍII'e como recur~'O que deirt' conlracto ld-lateraL o qual não póde 
lev:mte o c;w>bio, t>8l.á em que, du ant.e !'10 ser altf' J·atlo p(•r von'fJdP ~orne· w de uma das 
armo", pa!os de uma vez, no c• me•:o, os parte·. Pal'a qne o accüJ·d .. ,qu~-< é MJUI a ba;oe 
14 rnlllt{•es st. .. r· lin o~. a, rPnda que rleV!:'J i11 f'n- dn, pro vitleucla~ tin<~ ucdra~. pos>a produzir 
trar todos o' annns, rnelh(IJ ;;<lo o 1-erviço da t ffe to s~cJ á jll ecisn que os accc!Oll!~,tas dü,
ai.lmiuistração official, será substituiLlo por I quella associação , por nw.iorilt de Llous terços 
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<ie votos. deem a. sua acquie:'Cencia. an plano 
-prr.po~~o. tu<lCOI'ÓO.I!do na extíncçiio r~o5 di· 
rei t•>$ e , ·antage'ls th emi~~iio . 

E,;~as <.luas rac~s da. nne~t:"io. cntcnden•lo 
com mate!'ia coo~tituci~ta:l.L levaram-me~ a. 
f0t'mUI:l.r o req u~>l'im~Cnto que dirijo :1. V. Ex •. 
par-a l!Ue :<ej;J.. sour<l o projec1.o n. 100 B, ou
v ida a Com:r.issii.o de Consthuiço.ão e Legis· 
laçao. 

O SR. B.uwos.... LIMA- 0 m&u fim n;i.o c 
estigrnati:oar nem àeneg1·ir. m::~s :•pontando o 
qu,, se me <tffi~uro um erro gJ·ave. Jembrr.l' 
meios que me po..!·ecem etfiea:r.~$ pttr:. o corri
g re::1, ,l!!ter rninan·lo a confiança. de que ca
r~ce o regi meu para ;:e im PCil'. ~em mais em
b:tr<l.ços. Basta lembrar a. V. Ex. que n1io ha 
mais a COmmis~âo do Cont:l3 ••• 

OSR. Fn.a.:>CISco GLtcEn.to-Existe. 
O Sa. S!'t<zED'E:LUl C',on.Rf:;A. -v. i~x . podia 

antes aprtsenr.ar tnuentl<>~ ao p;·ojecto. 
O SR.. BAP..llOSA Lm.-1.. ... j{1 a.present.ou aqui 

algum parecer pa.t·a. ser discutido e votado '! 
O SH . BARBOSA LniA- Não sou , Sr. pre~i-

11ente d ns que se limitam a. criticar· par:~. d~
tru ir. poi~ a m<l'U V Pl', t i) da a cri ti r~\ sensata 
e de h<~a. fé rleve conclu!l' por med!~as sub
stit.ut.ívas. 

O Sn.. FluNCI:i:CO Gr.lCERlu- 0 que nã.o ex· 
i~te é a lei de tomada. lle conr.a.s que ni1o se 
votou [<ioda. 

O Sa. ;o..·JT.o PE•:,\NfL:~-H3. a Com missão Pen· 
sr.es e Contas . · 

O SR. FR,\:-<crsco Gl.lCEHIO- Ahi estamos de O SH . BAn.BO:;:.\ Lm.-1.-Isso ê outra. cousa. . 
accordo. O que ê ceno é r;ue 1tt c ht!i~ ac;IInmw co,;~-

) . , . , d' lmi.~stifi ri<t C(o;l.unr, deu t•urr:cc1· .<oln·e balanços, 
( S~ : BARB~SALniA-Pr_OV!•'€l_l~l aSla JCa<?S il c>;> pm.;isoYios ,,e,n definit iw;S. de c.>:crcicios 

em J:_Oil t\~a lrW>lJ01em ~~l· llnmefu~W.s . -~ pt·e- f. .,a;;r;.!il'os JJam 'J"'J o Cong.·es~o os howvesse 
t e_r;çac• Ge ~o~czl:n.r a. Lnstanta.nl':dode ' o e f- de ttnp·oMI" . 

~en.o ~m o rar:;cah,~o_ profundo ?a..• re_form_:~s PÔr i~so uma. t!o minhas emendas a.o proje
e m.esn!o o cata~t<>n~t,co da escota re\·(llUCII)· c to fln aHcciro e <t ~e"uinte : .-!o a-rt. 3 · Jet
~a.r!a , '! qm~l na.o_perten ~'? -~ :;nt:~s co_:::t~t~ .. tra. t', a:~C!'O~cenlo~·S€'~ dt<ce:zd·• o governo pro
::,ubordinad •• s 1:~. e:.: n. con> IC~<W, L:·' ? Vb.Ll_J. .1 ~ .,i.ie;JciM ' fJ'.Ii'!! '"'e. r.a Jiro.t:i»w >Cs~ão· • • ~cjam 
mmha..~ emem.ils, nem c consPgutl'ta J)l'O.Jee!o 1w ·.o;cnc,:s uo eo.~.:o t.eqi,J,aciw os balcoz •:o.~ de· 
nenhum armal' O gov~t·~o com 'Jma ela. v:. de tu /luu{o.< rio axen:;,.;,, Úc 180:) c a.ntcri.u~es . 
f!,.rcnlr·s que lhe permll.tts~e esrnagat' a hydrt•. '_ . 
fmarc~ira. PenSl'l mesmo qrJe a si tu:~~~t.o h:\. o SR. LUIZ J.DOJ.l "li .>-[S~l) nttO !!X!Ste. 
rJe meJh.-·rar. mas lent<tmf!nte. denn·!o nós O Srt. B AH BOSA Lr~B-~{:J.s M se ex istiJ·; o 
;or.s <V'i~ora.•·mo~ pt:.l'a atra-;c::;.õar d ias fata.l - que ha. li~ razu;L-.·~: l t·omo expliet.~ão pam essa 
menTI.\ • li ffi~ris. <\I!OnJalia e:<t>i. llii. b;Libllrdia. CLl i. 180q Lttonte ás 

Umo, das minhas emendas vi~~ s:v~t!'>ma.ti- gr:Lve~ per·turba.·;·~·eti oriundas da !'evoi to. ele G 
s:w a>; rela~.t·~ entr·e " governu •· ú Cnll l!f'e~sr•. de setembro. 
p."\m o ti,n rle r .. ~uh<ri:;a.r um<t das duas run·~- Out r;.L em~>.nda. minha. Sr. presidente. ó 
çües capitaes " ' ·>S:<. :ts~emblt>a. qual ê" ex- con•iicional: si p:!.;.·al' o a.rren<la.mento chu es
ame do; ex•·I•ci.:,i••s tinanctnr.·s . .., :opreci:lçilo tmtl>lS til: [õ~:-ro . !H'<Jponhü. já. eomo mn meio 
1hts dP.spezas lei w.s crn <'>~da armo. .!e c'lit.:LI ' confi 1c: . ,~ de ~ornp<:t~ncia, j i\. com o 

A<.l mit,to que at(: hoj e não tí>nha. a Repu- 11 m de libc1·uu· a. Gniiio. do deticit incm•avcl 
hl ic::~. <lado ~Uillpri nll'nto a es..<..1. cl<tu-ula pri- d!'~<;l.S rt'rr<~.rth,X:!e!;. 111e se pas,cm ao.• Esudos 
moJ••Iial tlo r<>~im e•J pol ítico :tctu~tl; nem o as r-:rTo vi:l-.;, Je p: •>pr ie<!ade liil Uniiio. 
ni~p<lllSlL :t <.liCCi.ldt.ll'!t ~docr:ll.k.a. lõL<• C;Ü ULO · o SR. Br·: l.l~AJ :;o l.\'E :;;ou~.,- :'iito a.poindo. 
rli;H.lrt, senii:o r1e;;conheci 1 <~. porqt:anto IJesse rsto l'(;'pl'!'~ata c-.1pi tvi.Si a IJn rão e;;t;i. !•obre, 
l'(>gl men em QU!~ a libc;odml•: anda. a )!3.;' e:crrt como , 3e au!'i r mii.o p.:1-:-... 1, Est.a..lo rico ~ 
a .,·.:.<ponsaúifi:flld..:. :1. as.;emtoh\:~o Ot'<,:r•menta.da. 
e~(\!:: i na a.nnualrH~n,c, 'H•rba por· v .. r!.~t. PS· 
merilhanrlo· rJ. o b~b.n~o d:>;; clesperM cfte
du:\d:ls no ex.et•cicio anter ior, e bns~>ad.a. ne~~e 
(':ta.Ine, vota os meios para o novo exercicio. 
nscalisa.ndo n.ssim o poder do tlictwfor que por 
e'sa. m>Ineil'a. é rna.is !"e:•lm~u te J'eSp·· 08:l.'1'3l e 
tem mais serit> c .. !lalJr\r:lçiio r1o~ repl'esentan
tes dn. l'if!UC7.a ,:()Cia.l no que actwll rnente acon 
tece com os llOVel'i'lO$ <•riundos de di• isl.o do,; 
pOlleres poÜticos, lumnoniws e i.tdepen
dentes • • • 

O SR. Flu:-;-crsco GJ.ICEHro-~fa.s isso está 
li.:\ Coostituiç-.lo. A cu lfl'l. é do Congresso que 
nã.o votou uma lei de tomada. de contas. 

O S.: . R\l<B<·:;A LnrA- Si é uma· fonte de 
defi~its. prestamos um serviço â União . .. 

0 Si'· SEHZEDBLLO CORRia-Ainda mesmo 
assim. <! um pa.trimonio naclona.l. 

O SR. . BA1tlliJSA Ln.L\ - \Yas li tão pesado à 
Uniã.o, qu;;jiu;e propoz nesta Camara.pela voz 
a.utod~ãdn. li" um pr·otlssional. a•é a venda 
<le tae:; proprios. Dema.Ii:l é sabido que o :;O· 
>erno n;io pre~~nde ancndar todas :~s es
tr<tda~. roas p1·incipalmente a. Centr;\.l elo 
BrHJ. íl ; nes;;as condtr;(h; elle faria.. seguindo 
o alvitre dos que :l<:ceita.m o a rrendamento 
dous bons neg CJo·ios, !ibez·t.a.r- se do dc{<cit de 
umas, e arrendar a melhor •• • 
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Como o prqjeci.o flr.a~ctõiro 1n0 B i::,·o :t. 
si be:Ja ~ara o.::; Hns ~.os. set:s ~rts4 2' e se .. 
g:ui..ntcs~ a le1 dB 11 (~.e sct~mhr:J de 10 :D~ eil· 
tendi se1• or:ca~\:-io pa.r:t. de :~céorilo ~c:;1 a ]·•. em d.::1·er a llé•l" s"r sempre t1•oca.dn. ~·, 
clevaçã,o do pr~ço do ou:~o 8 se~t-:.ntlo id~·~~s .~á Yontade. do porti1.dor POl~ :no~da leg~! ou por 
brílhautern~ntc dQfenrli<ln.s j>clo conselheiro qualquer• oun·o titulo que rllequeir<J. acceitar 
Belisa.rio. fixar o p:.virlo moc:etario fmt~i- poi~ que ILn. cit•cuht.;-iio ti:lutia.r•\a, como o. 
l~>.iro ;, ra~.rio de :3-1 dinhein•s esterlino> pD!' propl'la. 1l11gaagcm o ensl!'la, a bo.se é 3. con
J~. ficando n c•\bYo. de ouro :t 4S?JOil. re- 1la;Jç3.; 
1i:Írma que _i:'1 uma vez fizemo~ qu:1.nrlo em ?:•. cue o banqu('Jro. e no co.so M socieil:J.clc 
1845 o :J.J't. 1" •hqt:\•Hrr. lei ?.lte-rol! o p::t<\!•ii.o anon\:ma. os t!irectorés tenham todos<'~ scu5 
roouet:u·io de ·18 l/;-) üinhcit·os ))~~l~ 1S P. ~Sá r(~ ben~,~ a. B-Ua !brtnaa. p~1'r.i~uiat\ cnvol çidos 
por oita>a. di:: ou r:; p~1·a ;l cquil-c.lc!lda. de 1 are r.:s•.,on~:cbi!iol<td~<l.cs bilhetescm circulação 
27 prnco pot• \S r. ~:;; 110~· oié!l ct de u:.~ro,l c sujeitos à pa;:n!l~nto de~tes. 
somp:·r, tb 2~ qni!~ tH. 

;\ ~me.n• 1 ;L ~obr<l esto pontll. e:u ~. ;:~d\gí ü-~ \· .~;:B;:11_ pi~r~:•r.n~ntc ~e ~o·]c:·h r~cscn•olvel' a 
~egmntc modo : I!Ftus~n:;. b;,nc:tt'IG., r!U.O '"~\·cndo mott,·oparo. 

. . tcm·.~r-:.'ic :J, ~h.t~-~:.. 1!c ~!ume~·~trio ou de in~tl·u-
.Ao ~ :·t. ~1. ~-' ~ rlCc~-.: sx·ntJ'-.~c- :~~- yjcn:rc· t 1nc-nto qu•.; t::cilitc a:; t·er~mutas rncrcantLs, 

"';"C\:!~v·o o :1rt. i ' ·t.Lllc~l de il de sc_t·~2!lt)ro t!e! !ilcHitr-:r:..~"io-:LS poP n1c.is ôue ~l.;-uttern. 
1·:-<-!:i p:'I'~L o fi1a 1l:• )1:1..•>:~1' (• :l:u~r:to mone- ~ . - . 
t:lJ•ill a grr l'l'C:tll:\(:1.) pel:t. l').UlY:llrnti:t de oS:::. Ft~,·.xc r.sw Gl:l'::;;:IO-: :-... Ex~ u~v~a. 
2-t d.i:1i:ei;-..s sterltn•IS . por l:'. .'(•;.run·'n "I <>~_t•be ,cc:l' p!cll.l lt_b-:J J::.r,.e _no.~ cr.:~:~_,_:çue.,: 
pn•('n üe .J.$-!OU ]lO< oJt:t·.-n .. ;,~ 0u;·~ o:lc ~:.: ~ Q-' utu!r~~ r~c t~m B:J.uco , ,c\ctn lne.ecc. con 
qui!t\tcs. I tia;"::t ou n;to ? 

Se: \~ ,~;;s ~>esC::~, i 11e dc;;c;n:,:·o de iS%.- ft ::::t. !.;~\r~=~~s.\. LD.r.\- ~f:-ts não t?stou 
.1---;cr !J ~ ~ :::-·f~ Li;il ~ !. tr·.d:~1..:Ht ::1 ~1e to:~os c·:;; t1tnlo~ de B1.ncos ntnn 

-· ., .·:r .,..:.. . : ....... j,.'L ,.,,o:\ •l rJc tO<~~\.~ t•,.::, esr~<'Cic~ r}?,~'CüPS c.:;:.::JF~lecimcnt·~~s; 
l'll!alme-nte. Sl'. ,.rc.,:<.r·t .• c 1•<·'· •· ,, .. ,_ S(. cí:;jrHn.e. ~ego:1uo neu'" :\ p:·owcto em t!rs-

trot:\ de u1n i)I't)j-~~t·J qu~ t~:rrl5;l,:1. sob:·~ J3;;,;:co:-: cu~~;i.('. :·L e:n!~~ilo Ll:; h;thett~ ao portador. 
jll!gu\'.~ cr'~'\ven\e~1tc r.:~t.n.l~cl~cer ~Plll cme:1n.;~:-.;. .:\.bc~'~'1. soht·e esse a~itnnpto n. ~~i~cussão~ 
jd~l" que tcn1lo Pl'0p~:.!;':1~tdn e rla~ r:.un.~.;; :~o tt yi,.·~~i cumrn•h.' o !l!eu üev~r tlef~rvJeudo a 
part!drn·io< crJ:ii!ed(~.í.~.s {;útno ca:;,:~ctcr:stlC:t:: nl{nha. ~tlle~ÍH!.a. ({i..te é a. s~:guü-tte: 
d;l ]lbc-r"(la..-._e bancar!:'t.. [ 

O projc~e.to coos!;rn:~ jHG:l iõa,;: me!'~/:, ~1a~ Ao n.!·t. s·~_ - ~ccrescente-sc- § -:- neali-
qna(\s o ;::~J\_C_rno t'21T~o. .. de: r~sg:at~1· t.(ID.O (J I ~:.tnrlCI o res~ale. do .papel rnoeda Jneonver
:papcl-n:o(~ú;t l:\tüll'I"Prtrvel: mas antes rle t!veL ou ante:'. st a;:stm entenuer_ o governo, 
rli;,)i,u!i,· cs>~ massa. ·.J e rxtpel·iWie(l:J, l!ll·t scrit. l'Crmitt. i,lo u to. do o 1~stabe!e. ctmento ban
grncnt:.-o. co:n 81) . 000:000:3 àa con\·ersiio uos cttrlé' emlltir nottts ;w por~auor. um;~ vez IJU~ 
[>:J,;,r~. s~ oúr·ig-UQ o Ba!lC~) E:mlSSOL' a .trocal-:.l:s. Im-

O S r~. BEUS,tlUO ll:t:: SOV-5.\ - :\iiü npoi~hi-1, 1 mctliatamentc. sempl'~ q~o ~Sõllll O OXI~Ir O 
apet':l.S conve,·te os lié>~lE> exlsientes em 1 perta-dor, por rnoed<t !J-<1('tonal ou por _tJ.ulos 
moed:l·J:I~D~L · f de qualquer esto.beieclmeut.o de ct•edtto na.-
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cional ou estr•.•ngei ro, que u me~mo portauor 
acceit~r. e devendo cad11 banqueiro c. no caso 
c1e socíelia1les anonym3.~. toolos us directot·e~ 
ter· como tiLzcmdo p:n·ce do flmdo t·espo IJ;;;wel 
do Ba.n::o tod<~ a su~ ro~tun,, e haveres par
t icular<:s . 

Sala das sessões, l de dezembro de 1896.
Barbo.<a L i .>w . 

Dou assim p .Jr finLh ü minha intervenção 
no de~n.te. ;.~.gradecendo á G;J.mara a att~nçãu 
q ue me di~ pensou ~a benevolencia com que u:e 
d i:Stillg'UlU . (Jfu iiO !,em . 0 f)radm• C f~/.idlii!ÍO 
por muito S1·s. dep utatfo., .) 

E' lido, apoiado e llQSto conjanctamente 
em dbcussão o seguinte 

REQ ti.t:::ru~rE"'TO 

S<m<lo cerio que o ;u·t. 4• ~ :?.·· do )ll'(•j t-eto 
n. 100 ~\. da l::l96. r.ntende com o direito cp:e 
tcem os Est.ad.o$ no ex~rcicio dn!': SU·•S prcro
ga.tiva.s constitncionaes .Je l•·:.,'ish•rem sobre a 
viação rerrea. nos limite~ do St'Lt terl'itor io. 
po1· i.so que dá ;w:; ru;.ul'O> a.l'l'etláatat·ios 
p·,·e(e•·encia pa•·a o p1·olo• !JamefliO c Tmit.a':·' 
da.s r~~ ~·ro-vi a.s al'rt;udadas; sendo não llHl llO$ 
eerto qui'! ho. el a.usu!a~ ~ont1·actuaes a SP.l'~ro 
r espeitadas n;•~ r•~laçves t!,1 Ur;ião com u 
.Banco d:> Repu' ·llca e l.J, m assim rlireit(•s 
!ldfl niridos pol' (:!ll.P~'e:;;,cdv< ,..ublicc,~ ua;; ·das 
fel·; e:•:s nac\<ma~; 

Requeiro quesoke aquel!e pr{)jecto n. 100 
A, sc_iu OU\' ida a. C<Jtn!lH;;sã.o rle Q,ms~ltui<'i:.> , 
Le;;;b!Eiçii.o e .lustiçu.. 

·s,tla d<,...,ses~í.f:s , 1 de d~:.:embro d~ IS~)() . 
B arbosu Li,;,a,, 

Comi~\reccm ro:1 i;: os ~r!!. Enea.;: )la.r t ins. 
TheotolllO de Bl' ito , Caz-l,1s d e No ,·aos, Lu iz 
Domingucs. Pit·es Ferre<r·: •. ,ro·.o Ln~JeS . . tosé 
Bcvilaqua, Pa1·ei ra do Lyr:t . Coelho Cinu-a, 
r.·!eticiros e :\lbul)ne:·que. t::trlos .Jorgt•.Za.tua, 
Milton. Pa.ul;l Gui• nax~"i.P-s, To:·qua :.o ~io
l'~.il'U , Se~zt:de!io Con i!<•. ll~t :s:>,rio tle So1Jr~4. 
Erico Coelho . . Jul io Santo:>. Pm·ciuncula.. 
Valla.dares. 111att.;). M~chatio, Cincina.to Br:~
ga, 0Yiuio :\br<~nte:; e Lauro Muller·. 

L ~o,·igildo F'ilgueiras, Seba.~tiil.o Umdulpbo. 
Atlw.yde Junior, AlcindG Guanu.b:u·a. 8ilvn. 
r.•t:;T.l'O. Ern~sto Br:~zilio. Ponce de Leon. Al
llÍeida Gomes, Lirn:c D1.1arte. Ribeiro de A!
mei11 a, Ferreira Pires, Tb.eotonio de ~!a(!;t 
llliie~, Piu1o d;~ Fonseca, M"noel Fu!g~ncio. 
Sim~.o da. Cunha, Olegal"io Ma.,!iel, L1ndo~pho 
Caetano, La;wtrtine. Francisco de B<Wl'OS, 
Almeida Nogu<"i ra. Dinningms de Castro, 
Albar to Sal!es, Cesario ~!otta. Herulênegilrlo 
,:e ~·loraes. Alves de ca,,cro, 'Appal'!CIO .Ma.
l' iell!lf, Aureli<Lno Bar-bo;~\. Pim.o Ll:J. llock1 
e f1·ancisco Alenca~tr•'· E sem cau~a os Srs. 
Limil. BzuJun·. Hollanda de Lima. !\ogu(:ira. 
Par ;tna:;u<t, Lour·enco de :-;à , Mignel Pér
m•m bu··o. Gonça.! .-cs Maia, ,\raujo Gôes, 
C!etu ~unes , Euzubío de Queiroz, Domingos 
<le ~1,n1~s. Vieir;;. de Ml'r:1.e5, Rm7.ilio da Luz, 
~fartins Costa e Pe!lro i\:loacyr. 

O S1·. Luiz A..dQll)bo - Sr. Tlresi
,tenti•. nã.o venbo prop,·iawente responder :l.!lS 
al·g::Hnr<::J Lcs 1lo nobr·e deputat~o por Perfi:olll
Luco, o Sr. Ba.rbos:t Linu. que oc-~b<\ de_, oc
cnpal' rle modo t:.io brilh:~n te quanto proH
ci~ n te a. ;ttt e:Jçào ,lu. CctJMr••. sobre o proj~.cto 
(u:·r,lllliidO prd11 COJntuis..'iào de Os·~a me1H.o con
e<··~en tlc• as me•lida.s 6e ordem financeira pe
did:•s pdo go·:emo . 

O firn pr!n~ipal que me t:·(;.z á trllmna é 
j n::t\tiC<~.l' o Tllf·u \'Oto ~obre o arl'cnd:•.mento 
da~ estralas d<• ferro da União. poltto c:>pir.ú 
o! o pr••.iecto OJ'a em ci Í>Cli"Sào, ya.ra o q m1.! 
con ve1·~"m n.s 'li>.!:>s gc:-aes, não ,o da Ca
nHlra '-omo ta.mbemtl.e roolo op:tiz ; mas antli:$ 
de CJltrm· ncs te a.osu IJipto, peço permí~;:;J.o 
pa.:·a ~xpen•'.<·l' alguma.." conshler·a.çues r l)!;r.ti· 
varneute ;'ts nwdida;; finnJJCi.lints consi :,:n:11l:L~ 
neste p,.ojed o . 

A auto!'i-aç;i.o concedida no art . 2• p:~ra. v ~ · 
!!OV< rno entl'ar eru ac,.rdo com o :Bau.::o dil. 
K. ·pu1Jilc11. pa1-a 11. ,·.:a :'cr <1a ou tiqtti•'açic.O <lo 
~eu debito. estt\. \'euigida de motl.•> a rub:guo, 
olc nmnt ira que nfw .-é sabe si a ;wtorisal;'ào 
é p~ra conce 1or -se ao Hanco utll a.ba.timento 
na i llll divi11a. ou ;;i ê pa.;-:l. o governo entrar 
em <:~j ustes com aquellc esta.b<•lecimcnto,afirn 
\le ser Dago d>~ :> quantias de qui:' é cre<ior . 

:5i as condi~~s elo Banco da Republica l he 
p~rmiLJ.CI'D , como creio. solver os .>t:ns com· 

Deixam de comp;vccer r:om cau.a pa.rti- promi•~o:o. não V<'jo nece:-;sl:lade de conceder~ 
cipada os Srs. Ale::c<n' GHimal'ii(•s. Sá. Pei · ~e 1.1m<1. re<Jucçiio do ~eu debito par~, com o 
xoto, Cost<•· Ro·h·i~;IH':'.. Gt.õ.~tu.vo Verus, Edu- Th\'\·;vlll'tl ; si . pdo contrarro, as suas corrdi
ardo !t(' Bei'l'l;•to.Cbrist,iHO C:·uz. Tl)n·e~ \,,·,~s 11 ii.u ~ii(• li~o ujeit-;•s. ínuc.il e di?SC.'l' 'it<a é a. 
Po;·ttlgnl, Pe,1r.l Bo,·;:e~. Ft·.tnei;co J;enc•voUJ, dt~po~k1io qU<~ lttO.Jllh uulí~a.r pa111 ú n>:>gaw 
AUllU~to ~el'ero. F'•·artctsco Gur·get, Pe<: t·o elo pn.pe l·n:oeda "S p!·esw.ç,je~ que >~queile ia
Velho. Si!v., ~!•triz. Chn.te;mbri<~.n.t . Art llur stitu to tle creàito terdlil- do paga.r llú The
ü i·laodo. Martin~ .Jll!ÜOl'. Gasp;n• Drurn rnond. souro. . . . 
Arminio Ta.va:res, 1larcionilo Lins. Comctio Quanto <l>l llH'tlld<1S indrc.\de;; pa:-a a \·alorJ
,\a I-'on~c(,;~, . Herculano Bnmlcira, Fm•m1ndes s9.Çfto 1\o meio cir·culante. pal·ecetn-nt~ . $ ;·. 
Limtt, Octaviano Loureiro. Olylllpio Je Ca.m-

1 
presidente. r1ue ella.s niio poder<Lo prooJnzir u 

pos, Ar istides de Queí1•oz, Edu&rdo Ramos, resulta(lo que se espera. 
G:n»>~·~ "''. V \ll 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 16:42+ Página 26 de 39 

is ÁNN"AES DA CA).IARA 

De facio. os meios intl ;c.'l.dos sob as lettras 
b e c ref.:rem-se ó. dh·ida do Banco ,;.o. Repu
blica e aos ~ald.<'s que se Yeriô.carem IhJ> or· 
çaméntos. e basti.i. a shn pi0~ eniLnciaç-lo, pa.1·a 
~e rec0n~1eecr a iln í)(lS.Si bint=t~Hl(l tio. con1 t~B::e~ 
recursc~s ill U;'C•rios~ rn·o~e.~.:_el~ .. ~e ao l'Csr!a. te d~ 
.uma l,)arte, ainda. que msi:;niticante, do papel· 
moeda.. 

E' preciso obser"..-a.rquea respúto da nivir\a 
··do B~mco da RepubliCi1 ao Tilcsomo. nii.o lla. 

nos rel<itOl'iOS ofllci~>e~.utn:.l.iutlicaç:io }Jreci~a. 
uma informac;~o P''sitiva. qne venh~' s~~·vir cL· 
base para um ea!culo siq ner a';)pl·oximadc• 
dos r~cur~o;; pl'oveuientes dessa origem que 
possam ser utili>ado:; pat·a o fim que se tem 
ern Tista.. 

Resta agJra consk1cr·:lr o outro meio !0.m
brado no projeeto, meio l'[Ue me pill"ec; o m:\is 
proprio e e:ricaz, mas nrr.,, p:Jsto em pratica 
ml como se <teha p1•escl'ipto 1111 disposi<;ilo do 
projccto: retiro-me a mobilí~açào do i:J.stro 
doposit;tdo no Tlle>ouro p:tt'J. garan;,ia da~ 
emissiies bnne~trias.qne o p!'oj.-cto mawla utí· 
lisar pnl'a. o resgate do pa.pel-~noec1 a, na r·a.ziio 
üe um terço do deposito actunlmcme exis
tente. 

Dos rcls.to:rios do Minist\\rio ,1~. FM:en<ia, 
que consultei, nfio chegu::.i ao <:oullecmltnto 
da somma e:n aonlices. or:1 e:~i,;:e!lte como 
lastro, e pol:'t:tnto nilo po.s.;o deter;:nina.t· o 
-valor desb med. idél ; mas pelos d:\d.os que 
11ut.1e colher e P''t' outras inf,Jrma.cões 11osso 
garantir que a limitaç.to a urm-. terça parte 
dosdepo~itos. a.ti:n de 8er etrec'.<lado o resg:~te. 
é uma. medida improficua?. íasut!1cíente. dada 
a gr:1.nde mn~a t;e picpet-moeua que -::umpre 
recolher. 

NL' rdatu;·io de 1895. apre.,entado pe1o S1·. 
Rodrigues Ab·es, encontr:>mos os se~uintes 
da.·.ivs 1;ohr~ <tS emi8sües e subre os l;;.stros 
que serviram de base a.~ mesrnas: 

Si ~t quantia r\e 255.000:000~. que serviu 
(te garantia ás emissües e pela qual ó o go
vernv responsaveJ desde que <tssuma a ri'spon
s:dJ[ilda.tle desw.s. (i.Jr elev-adu, a ~OO.OOO:OrJIJ$ 
e $[ l<lrC!Jl l'>niLtidos e"Les titulo8 annul
hlnrlo-:<e com .. [(;tamen~e os depo,í tos de uma. 
outra origem. r:omprehentlo qu~ ~e possa 
el!~cr.uar o re~gn.te grarlua.l do papel. pro
cura.ndo-;;e colioc:tl' no merct~do taes titulas e 
empi·eganllo a sna importa.nci<'- p~tra o iim 
íut!ica.do. 

A 1'<'tirad;; grauual tle SOO.OtJ0:000$(100 
(\:t ciJ·cuhtç:i.o. não deíxa1•á dB ínJluit· po
<ier·osament\! p:1r:~ a :.l ra do carn bío, e e~te 
meio parecP--me muito m,_i;; emcaz Ul' que 
our.ro qualqut!' qlle tenha. sir.io lemlmtdo. 
um:t ve·l que ~€ja. :icompanhado ~e omras 
meriidas cm-rellltivas, cu:no a da <\iminuiçào 
dos enc:,:·gos no exterior, corte nas despez~s. 
de maneira a equilibt·ar os no~sos orç,,,.,entos 
e pro mu.-er o desenvolvimento da noss-1 pro
durçi'í.o. 

Sou coutra.rio ;'1. applic:tçào do 1wo:lucto uo 
arrendc;.t!tenw dos e~tradas de 1et·ro pllr:l. o 
re~gate llo pa.]Jel-mCieda.. pelo receio, multo 
nntural.que ntltl'O. de que o <:U!'O que lbt• ap· 
plicr.do para esse lirn $C eseôe de noYo pam o 
E:Str<\H;!e:ro. Jacto que se tem dado em tolla.s 
1:" naç:)es da A!lle: ica do Sul e em ge1·al na
qnelt.~s em que exUe p:>pel-moe•.1ar <lopre
eiado. 

Lastro rlc :tpoUce5 ... , ... 
Dito de ouro, ao cambio 

Na. Republíca Argentin<t, IH> Cllilf,, e 
mesmo cnt1·e nós. tem havido ép<X!M ~·m quo 
o me~;al amue <:om (~buw:l.~.ucía ua circttl~.:i.o, 
mas t\ es~e;; pe1•i odus, g;,ra.l mente cm·tvs e 
passu geiros.succe.~ ..... m logo outros do d~pres:>:lo 
c<J.mbia! peJ•matlf::ltc e a mo~d<' met,dJa;~:\:les-
3-pp:trece. como por eu~anto: ,la. circulação, 
es ·õa.-se cc>m uma pt·omptidii.o e ecleddudc 
incríveis e o p:lpel-moe•la vo!t11. de lhWO its 
continuas osc;llacões de mlor que constituem 
o seu c<>racteristico principai. 

114 .3!8: 5008000 Corremo~ o ri~co o e iit-lU' sem UP.l r•coprio 
m\cion:tl imporwntc e \1e ver o J•rotluc'o de~sa 

l40.!)G0::3:37:)7l-'5 uperaçiio de~::ppan•ee1·, llcaello aínót. o paiz 
-------- ~ub:-ecar:·r<gado com o :ps.p':ll depredado. 

de 10 1/L ........... . 

255.:?:i8:85í:i;"il5 E· por e;t:t i':J.Zilu qae tnl.l p:crece p~<derivel 
o l'e~gate por meio du~ t~-Pt'\:c<.l>, qtte não 

Segundo a. lei rÚ? 1Sfr3. e-stes la.~t:ros rleverii:o apl'('S..,i1~t o me<rno pr,rigo. (Aroiados). 
ser con,·e;·ti•1os ern ticu.lo::; da. di ,·idit publica, ,'\. nos~a dil·lu3. co:;solid<>•.\:J. tie~~ri;;., é vet· 
do juro de 4 "(,, . ;l:vle, um p<JU<:o <m;.!menia;la. (;Xigin•lo verba. 

Esta. con\rcl·são, porem, n:i_o t~ji aictla c~:IT:;!- maior par'~ pa.garrH!nto 1.lo juro (l~,,s a.polic~s, 
ctmvla ~ querec·:1 u Coaun~~~ão de Orçamento mas a circul<.çiic• f1cat'ia alt\Yíada com u r:.· 
roleril·-,;e a eott:; titul 'S? t,irad<:> •le~,a. mas:;a,1iepapd e a. uit:~docamhio 

O lastro em apolice~.a~tna.imcnte exisLente, compens:~r·ia lal'gamente o ~acr!llcio feiw. 
consiste no depu~ i to ell'ccttn :o p~los B:~ncvs e ( Av<c·ics). 
n:~ <.:Oillpra. re:!.lisutlu. pdo Thts•Juro cum b o receio que ;J.c:.ho de manife~tu.r qu<J.nto 
:~~1. OUO: ttUUS ,!o '-'n~·o rece:;ido ~o mo ga~·antia. ao mod<l de s~tll.'~ctuar o resgate do papel,vejo 
d~1s erui,::>Õf.->. A .~omnul 'tot;1.l E-.porem. in~ulii- plen:nne~te JUst ificat!o e dec •. onstr~tlo em um 
cient.e pét<''' ~e pr-u<:e·1er arJ rtsg;~te do p:;pel excel.!enr.e llvro qu~ ac:aba dtl ser publicado e 
moeda, p:·inc ipalmente ~i ror mantida a <.118·[ que e o estudo rna_Is completo que couller,;o 
posiçlio que ruanda mobílisar a terça parte. sobre o nos>o cambw. 
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A obra in titula-se B1·a.:;ilicm Excl<a.nge e é ~ Ora, Sr. presi'leote, é justmm;nteeste facto 
escripta pelo engenheiro civil \Vileman, que que eu receio nos venha <~.cootecer, e na p:re-
a. fez imp1•imir em 13ueno~-Ayres este anno. visã.o de um desastre po~sivel,inclioo-me ma.is 

O autor de, te livr.,,depois de demonstrara pa.ra l\ conversã-o por meio da.s apolices, que, 
neces>ida.de que tem o pa.iz f\ e -resgat ar o apresentando outros inconvenientes !íão a.pre
e:xcess:J <le papel-moeda ex isten te,figura o c:lSO senta entretanto e;; te pe'l"igo. 
de se emitti!• para ~ss:e fim um emprestimo Seja, porém, desta ou daquella. fó t•ma, por 
exu:rno no valor de 10.000.000 de ~1bras e~- es_te ~u aquelle meio, o,que é urgen_te, o que 
terlmas,ao typo de 80, e ana.Iysa. a.Jnfiuencm. é twhspensavel, o que e 1mprescindrrel neste 
que iria exercer sobre a circulação a. opera- momento, é cuida.rmos reria.mentede retirar 
.çã.o do re..-.ga.te que se fizesse com es:;e re· da circulação esse grande excesso de papel-
curso. moeda. (.-tpa1·tes.) 

Peço pe1·missão para. ler o que expõe o au- Que o :pa.pel existente ac:tualmente em 
-tor sobre o re~gate assim ei!ectua.do: circulaç1l:o é excessivo, não lla a menor du

vida.. Bastal'li. considerarmos que ate 1SB9 o 
meio circulante se limita.va á. somma de 
204.000:000$. entre notas do Thesouro e as 
do Banco t\o Braz.il. A circultr.ção actual e de 
90.000:000$, incluindo os bo11us, e como 
pequena o.urerença. é quatro vezes superíor 
ã. de 18~\1 . 

<~.:\ ven,1a do ouro nã.o se1•ia, comtudo. a 
10 dinheiros ne;n a. l&l,TI, mas a uma taxa. 
media. das õuas, l:3d,38. 

A esta. taxa 8.000.000 de libras esterlinas 
produzirão 143.408:000$ em papel . 

Si. ~~ ois, esta. somma fosse a.pplicarla ao res· 
gate do papel-moeda, e que seu equiva.leEte 
fOSõe reti-ra-i o d:l. circula.ção, esta. ficaria Tedu· 
r.idaa. 646.502:000$ e a equação do seu va
lor seria. rle 20d,2~. 

« A ele<i'a.çã.o de Gd,7i na t:1.xa Jo ca.mbi'> 
proouzida. peia. imp'Jrtação e venda de ouro, 
seria. unicamente permanente quando acom
panhada de um grande a.u!:(mento da expt>r
tação, d.iminui.,,iio da importação ou ambas 
as causas, conj u nctamente. 

Como j á. Yítnos , eorntudo . <\ ten•lencia., 
ta.nto da. exporta.o;<io como ua. importaf)à·~. 
e para dimlc.uirem quando o cambio sobe, 
porêm a primeira. mais do que:~. ultima. 
Con~eg1üotemente, a menos que não sejam 

tom3.das prê>lamcute algumas me<lidase:>pe· 
ci:u~~ para impe.oil-o. logo que us -produetos 
do emprestimo se el'gotern. o cambio perderá. 
a vantagem que tinha antes adquirido e ca.· 
hirá novamente da mesma. maneira por que 
subira, de 6d,77 :1 I:3d,48 e mesmo mais 
baixo. 

.'1. unka vantagem positiva. e duradoun, 
<'ntretanto. pro·luzida pelo resga-te do ppel· 
moeda com o producto do emprestimo. seria 
um a.ugmento no valor do meio circulante 
equt,.alente a 3Q,<!S. 

Q:;ando todavia., t.-<dos os recursos do cm
prestimo tiverem sido reexportados, o a.u
gment.o dos encargos no extel'ior se te1-á ag · 
gr<tvado de (;Q(}. 000 li bro.s por a.nno ; e, por 
conseguinte, a menos que o equilíbrio do 
cambio real não se l'ea!ize pelo aug· 
manto indispensavei da exportação, dimi· 
nuiçã.o da. import...'1.çá() ou amba.s as .cau
sas, o cambio continuará. a. baixar ; de forma 
que. mesmo tlepois llc resgate,Cüm gra.nde sa
crificio, de não ma.is que 18"/,. da somma to· 
r.al em circulat;&O, é inteiramente possi \'el que 
o va.lo~· do papel volte novamente ao seu va
lor original (lOd) ou ainda mais haixQ I» 

Sei que se tem procurado justificar essas 
em\ssões com o argumento da necessidade 
creada pela abolição d:~. escravidão, em vir· 
tu de da qual se operou uma. tra.asfo~maçlí.o 
radical dv trabalho agricola, dando em resul
tado a. necessidade de maior quantidade de 
numeraria pai".~- as traosacç.ões. 

Mas, attendendo a esta. circumstanci.i\, :LO 
augmento da popul~ão e ~o incremento do 
movimento industrial e eoonomico do pa.íz, 
ainda o.ssim não se explica. de modo sa.tisf<l· 
torio a necessidaàe de se manter a. exagge
ra.da. somma. ora existente na circulação. 

E a demonst1•ação m:\is C<l.b<~.l, a. prova mais 
positiva desse exces~o de pa.pel-moeda., está. 
justamente nes~a depreciação da. moeda., cu.io 
võllOl' \·ae decrescendo na .razii.o da sua abun
dancia. 

Nenhum outro factor poderia aliás. deter
minar a Jorte depressão cambial que ora ob
servamos. Os encargos da nossa di vida. ex
terna. não são tão cons\deravels que por si 
pudessem exercer influencia. tão accentuada 
sobre o cambio. Paize.~ h a. cuja ri i vida. e rela
t ivamente gnnde e que entret.\nto teem o 
seu credito beuJ .firmado e a :sua. circulação 
em condições supel'lores ã.s nossas. 

Os seguintes algarismo~ mostram per f e i ta
mente que a. nossa divida por habitante \: 
relativamente pequena: 

Colonias da Amtralia. .......... . 
Republiaa. A1'gentioa •..•. •.....• 
Republica do t!rugmty .... ... . .. 
Republica do Chile ...... . .. . . . . 
Brazil ....... .... . ............ .. 

ni-vida per 
h:tlJit:tnto 

4l li:;.S60 
40MOOO 
2()QS\Ji0 
íõ.~SO 
89.$075 

Apeza.r, porem, da situação favoravel em 
que nosmantemot~, com uma divida relativa-
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mente pequena. é fot·ça reconbeeer que o 1 p1•io paiz. SP;.;und.c o seu mt\ior-ou menor " rã.o 
nosso cre_lito é inferior "õ ,)('. AUHI':J.Iia.Clljo,; de pruspcridade e desenrolvimcnto COIDI~et•
CO!llprom i~SO> ~ão. entret~tnto. basr,anreel>!Vil.· cia.l. 
dos._ co;no :.-:o ,-,; olo> a.li-(:,r _isu;o.-; ad :n». ou<le _o . Os >~'g-u in te; •..l.lga1•is:nos, :1pt·nscnhl(los pelo 
h~b:ta.nte ·lo nO>SO p~;z ti;çm·;t cc;m um:~. (1 !- dn·ec :tot•lla Casa cl:~ ~Io·'(l_,l do~ E,t;:.·'os Uuit!os, 
vtda de S\,1$1)75, ao passo QLle o da. AU~tra.lia. iudi('am o, quanr.ic!arJe de moeda circula.udo 
deye 4ll$5GO. em ttiver.,os paizes. 

«\Ias e:>se f>r:to é p~rfcit.ament.e explic;w~l, 
diz o autor do liv<·o cujc)s clados •~<·nbo de 
citar, pela circunH.ancia, ~eguiflte: 0-' grandPS 
empre,;timos eontranidos 11~la~ coloni:t~ a.us· 
tralittna.s f •ram empreg:'lr!o,; em ~aa qnHsi to· 
ta.lida•ie ern estradru; de ferrl)e ob1·as J.lllbli~..a,;, 
cujo renãirnento di r ecursos para o paga
manto dos juros e a.m crti,;;Lçii.O. » 

Assim • os e:uprestimos não f<Jr-n.rn f.·i tn~ 
para pree,cher deficits orcamentarios. como 
entre nós. mas wua. ;..'l'ande pa.rte do.c; mesmo<. 
64 •; ... era. applica.da em rnelhorameutccs mà
teriaE>s que ia.rn a.ul!ment:tr e rlespm·ol ver a. 
prudu~io na~ zonas que atr:~vess:n·am. 

«O que e que u Brazil apresenta. pa.ra. u:na. 
divida de l.5S·!.S.')();OOQS. lJ<· t·gun·a. aind;.. o 
autor . Est:~é a questão que deve :;er l'.:.spon
d i·la. antes de con:;idE;r3r o :.<PU c1·edito nos 
mer·c •dos do mu nrlo. As esml.da:~ de Cerro •1e 
pr~>prie•ht•le da União co • • Si~c~'<tn em ~.G5fl 
kilometros, no ''alor de 2-ll. l.i4:~; 1-l'.l~, uu 
unicamente 15 ·•f_, da divi ,-ia tund:\da., com
parada. com os ú.t 0

/" da Au-tr;clia; qtta.OLi < uo 
m:~,is, (.) que extst~ ;~lli para :\J)l'e,ent,:l.r 
alem de algumas J;OU~~t< obra;: !•Ublic . ..;;. s~m 
impo•·t,Lnc·ia.. umt~ gue1..-:t exr.ema h«rn sue
cedida, Ulll<l. moeda ueprecia.da. e um thesouro 
em bancal'rota. ?» 

E' este, Sr . pre::.id r.nte. o qtwuro poucu li
sonjeiro que P.>< t.e escri pt •I' apt•esern .. 1' !11 ré · 
!ação á. ll•.l-'-1a. s ituaçã.o tinan .. eir:t. que d le c~
tu 'a em tO(hts :LS suas p"rticu!a l'i •ln•le~. ap 
pltcaurio •l p•·oce.~~o •lo I·i;;t•ros:t an:d)·:<e quo 
os cngeohcir,l,; costum;un cmjH'egar no e.~
tudo tle todas as q ues: <.c;;. 

Out1'0 larlu d·• il:;po~·tante pt·o!J!erntt .lo t·es· 
ga.te rio pa,pet-mot••la é o que ~e rPfr.t·e a 
somma que dP.Vll se;· retit·a•I:L ch ci r•c t:l ;~c;:in, 
e este ponto •teve =-er elucidado anr.e~. alirn 1tc 
que cllnhecamo;; ' '" ant('mà.o a exr.<m~ilo dos 
s~crilicios que tenhamus df• f'a zee ;-ara couse
gu ir a valori~aç·ão da moeda.. 

A p;•i meira dilllcul'a•\e c Sll.bet·-se qmtl a 
quantidr\de mé<lia d-:: mo~d<' rle que nece~itu. 
o h<t!•i tante do n"sso paiz, afim de J•eeoul!e
cer·~e qu:ü o exce.:',;o em circul •ç;.tO . 

A co"'para.çiil• c"m u. clrcula.~iio 1!0s pnizes 
estrau!!eiros ncnhutn:\ etucid:Jç:l• • tr·az :Lt • 
a.ssuwptJ. nãü só porque as C•lndiç,es da 
no~sa. popnh.,;:io s.'í.v muito 1U ver.-as, Ct,mo 
iam bem pot·que do ésCwlo compa rd.tivo re
salta a. ci1·cumstancia. de que a quautil1.a•le tle 
moeda necessaria a c.:vla pa.iz varia conside
ra.\'elm<:nte de um parn outro, e até· no pro· 

F•-anç.a ..•.••.....•.• 
cuba •.... ... .. . ..... 
HoUnnda. •.•.••.....• 
B ... Jgic:L ............. . 
E::ta<'los-'Cni<\os ... . . . 
f ng!:ttcrl'a ......... . 
Ru~sia. ....... ...... • 

21~0G pot• h:tbitante 
n4~d5 " » 
4(;$\)! :·) >> » 
-1.58831 )) ,. . 
4:~~fl8t; » » 
2:~s ·5 1 ,. ,. 
12.~1:)5 » » 

E•tes al~?a.rism<>:; r·e•chrn a impossibilidade 
<1~ tbc•1l'. p~.t·a dete•minildo pai~~ u;n;L •lU nt.i
d:t.1e determin:t.da. de numerario. p..1rqua.nt.o 
e.:te Vltl ht considet·a •elruente para. <'<I.• h pa.iz 
$~':mndo as su:ts condiçõe:'> CS!JPd. e~. 

Urn facto que tog:o cha.•••a a :ttterwâ.<> de 
quem atr.euh nos: :ilgarismo.• ,,cima citad•;.s, 
é n. i•!sig-nific:mcii1. d: ~ qua nt.i<hue de; mo~üa 
:tttribuirl ;~ ;, tnglat.er •·a. cujo movim.ento in
dustrial e comrneJ·cbl!é, ent!·etantv. uo.< mr!is 
irn POl't<tnte~. 

Ã. expbcar:;ão <le>-:,:>. :l.fl~•arente singularidade 
e~tiJ. c-ntret:c :;to rm 1:~·!10 de se1· a!li ''· circu!a
Qi.tc) a. mnis >~pe:·reiç ra.t!" Jc t ml:t~. re:J.!ig:: ndo
·e . ns wan•aeçü~~ p•:•r me in d<; clle() uc?:>. t!e 
ll! •ttl~ de• B:w~o r. de <'Htr"s Jnei;;s •• etll o em
i> ·.,;.:o ela. mve'la. m~taii-C!:.. E' ~;do\:~''• po:: ex
'~:u;•lo. que. devi.!c a cn•:tr,;[tc) c~o C!ear!l11!· 
J-!. ,use !;qnítl:>m-se co:ll:ts P"'' rlill'<!r~n..-:1. rt<L 
Í IO ('IOr t~l!h:Í/L :\Tl!IUal <

1ll \: () •. f7$.i oj ;>,fl!J0 ~~ro 
~ ~ iutcrven~-.io •lc um:L uuíc' mot!da meta!lic;~! 

O ~te Ruoot.Pih' .-\llltt;:l'- Ent.;í.o q<~ai ó o 
cr-itcri0 para se ri izt!l' Qtrc a. cí t-c-uia ç;i .o c ~x
c~ss J v,~ '! 

O Stc I.nz Anou·no- Ha. (!i\'t'r;:o> m~ios 
p;~ra :'l! l'('l' ·nhecl·t' que t.a p:u.el C' tn exce>!'O 
n·c ci t•cul:t(·à·' : to~ ;!ra.udes t!PJ>Osi ros nos Ji;n;~ 
cc:s e ontro,; phem•nrennl-1, do-; ~u:.e;: o mais 
Hn port;tntl' é :\ c .. l()vaçii.o do pre.;o do ou~·o e a 
eouti!lQutHJ '·' " rleprws:'io n , Utxa. ca!llbia.l, que 
•b no momenr,~ a proporção exacta do tiepre
cw.meu tr; do p:, pe Hnoe.h. (Apa.·te.~ .) 

Msim, a. medi•:a uc·gente, capital, para a 
a ual devemos envida.r todos os no>sos eslbr· 
êos e convcrgrr tOd<L a rwss<t atten<;ão, e a :re
tir·arl:t desse ex cesso de p:<pel ora em cir
C\llnçii.(l. 

O : esgate não deve, porem. ser mbíto, m:~.s 
lento, gradu:d e re<dis:ll\o com b ·'o o cuid:t.lo 
n:i.u P·•l' em ssà.o ou ven•1a. ele ouro Oi!. pr;~ça, 
lll<tS laiH,,ando-se mJ.o do; lastrü~ de ap<•l!ces 
que o guve1·no é obrigado a rest<tlJ;)Jecer• na 
~uo. totalidade, uwa. vc·z que se ntilisou c1elles 
p:J.r>l fins diversos daquelles para que for':l.Jll 
depo~itados. 
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E,·~ por P.sta t'a.zfw, Sr. pre.;iolente, que eu I ás regiõPs que percorria, desen'<olvcndo a 
entf'ndn que o prollucto d(> arr~ndamer.to d;ts! pro·lu"çã.o, augm.;ntando o progr. s~o. a '.Ívi
e~tra~:os .• [., ferro dc"<~ri ~e~ n.rJp •. 'i~:: u(:,_ nã.u ,li~:~<;ão ". o !wrn-estl.r das pupulações a que 
n.o ;··· ~;;aL() rlo p~cpel, rnas <to pa~"meato dos utm ,;~t·vn·. 
jm·us e amal'tiswã.o Ü<~ 1tOS:':~ divida externa Yias. Sr. presi~,ente, si e este o meu modo 
2 aos dl'lm·:b c:,!npromtsso~ no c~tr~\n~eit·o e I de pen~ar em rela<';ão it~ estl'a.das <1c ferl'O, 
<I co!lstJbJlr r11n f:tndo de l'~et·va pata qual- rtii.o ;;e segue que eu pos~a admittir qne 
quer everttnn.lidao\e. tllmt estrada de ferl'o como a Estrada. Central 

L'1na \"toZ1'1'tirado o g-ovflrno do mer,~ado de '1o 8!"1l.zil, que a.tl'~ves~a uma zona povoada e 
cambio po:·al;;uns a.ouos, nm11. vez armado p•·ocluet.iva. qulljâ. produwr, em 1881, uma 
de m~k·~ pat'ft ~a .. tisi'awr os 1:om~r··mis~o~ W• renda liqni la de 7.-~:30:080~, apresente. como 
ext•·r!or. '! c;~mlno t,;ntleria certamenr.e pal'<l. re.;rolt-ldo •\e sun. explnr.c<;ão pelo E~tado, o 
tttxa~ lll:rrs favora.,ei,; e Uffi8. t •!l.H'< O•) pi"O· •./e(idt que estamos. Yenolo. 
blellla e.s1Aria rl;l.~olvz.Ja. ~elll gr·anue ut!Iicul- Co;ii.a. ~r. pro;a.lenw, o que ha neste caso é 
dadr. . má. :ul:ui nisu·a~:iio. e rt situação a.ctual da-

P~ssando :1p;.,.n :·~ p:w~e do proj<>cto que s•~ 'i qudle proprio nacional ti a olem()nstra~ão 
occtlp:t do :1n·endamr·nto ?,as e-tradas •I e ferr" mti~ completa da 1 !IC:rpacldarle do Estado para 
]Jt>t•:erweutt):; â U;ti;j:o. dir·ei que o.;; minb.:~s a ~miní:m".l1' r.~trarla.s de fert•o,e. p:!.t•a dat'U11UL 
i.t!éas a !'C'~~ito ~:to iu :eiramolte ··nt~go:licas I prova d•) que a.""anç~mos. não t~mos mai.~ ;lo 
i\S do :llus .. re flcputado JlOl' Perna•!tbuco. o que :·ecorl·er :;.os ultiutos rda.tOl"IO' do Mtnt~
Sr. Iia.t·bo::-a Lima, que ttcü.bou de fallar sobre j ter loJa VtaçJ.o e de aponW.r os dM1os em que 
o assnrnpto. no< bMearnos. 

S. Ex. o;nel" bo:!.s finanças. qnet• :t Repu- Bo.~ta dizer q11e torlos os profissionaes, al-
l.Jlic:\ pm:<]Je;·a. vida <:o:nmo,!a. p<tr:J. a popu- ;;run:; rios quaes ef\geniteil•os no~a-:ei~, que 
l:tr;:lo, os in r.e:·,:,s~es du pro!eta.ria,lo re.;;pe i- t~em ultimamente (Erigido aq ile!laimportante 
t;•do~, m«s es1uece-se o a•Jbre ·1eput.ar1o (1e f~rt•o-via., nií.o conseguira.m melhorar 11S suas 
rtue ;>;n-a tu! fira é THJct>s,a:·in e indispcn~avel cnndlçties. Eu~Anio oie Mello, Chrocltat.t de 
o concurso fie toda .1 culle 'tividade e ,[e qnc Sá, Souza Aguiar, Ve.;pasiano e .Jardim, sosso
a Na,,iio ~n:~ira rtclct-sc h<üc em ;..rran•lcs crz:r· br·urnrn deanre tlo ta,Jtas difficuhla1es. (Nao 
b<u"aços, C'o:n :;otl:t Q. ~ d•n itli:<tr•ao;ii.o rl.~s : noll· o.1;oiwlos; muilos opar!es.) 
t<J.·la.. com os serviços publicos desror·gani· As a'!mintstt·açr)es foram brilbautes. ouço 
sadcs, •levPo 3. e.>su. polit1ca. nr·f.•stn. q:;e po- dizer: tnas o í•i.cto innegavel. que ningucm 
rle.m·•s ciHrtla.J" f!e socm.ti~mo do Estado, cuja p1)der:i rontes•a.r, é qu" a reuda liquida tem 
tellllenchl. é colluea.r o individuo ~ob a. lJl'••- iilo deé!rrscendo d~ anno pal'a. annn,até chegar 
tec<;5.o rh llnt.iohvle E;tatlo. :'J.ttr·ibuin lo a e~·t<· ao d~Fcit.ao pasS(I que o ffiO\"rmeato de eargtts 
todos os ont:~. todos os e~.;car~os d:1. vi la ~o- e v •ssagetros súbe <10· ponto rle urtc podet· o. 
cí~tl e cerc llttl.o :1queHe de r.od•s as g-aratlti<t~. e<tt'<ld;~ tilzer o t.r,Ln$pOtte com a. precJS<t re
r\e todos os tlir~>itos " privílni(ios · iona.gina- gui;~t·i·lnde. 
veis, como ~i o E~t:.ul.u dc1·es-c unicam,nte QtlL; estr-ad:1s que <'.travessam %Oili\S despo
Sf'r rn~e carinhosa., 'emp; e a cuidar na ali- Yo:.,Jas e ~ste!'cis apresentem d··ficit.<, com
m~ntaçfí.o e ruttFO ü~ st:us fillws. sern ent re- prehen•.le·se; tn:\s o caso tia. Central é muito 
tant'' pod(:r exigir destes •lemres cut·rela- üiver•so. por ~er :1. Wn<\ que clla :;erve d:t.S 
tivo~. nw.is pOJvoad:1.~ e pro•luctiv:1.s. 

Sei nn1íto bem. Sr. pn'sid •niP. que ns nos· 0 St' p. 1' • A L oldi , 
s:os e~tr'='l<ll!S •le feero nào [i)f:\m construi•!as '· .\l!LA ""...ros- eop n .. atra-
p>~r.,. 0 fim tl~ pro luzil"em renrta que Je al- Y'lssa zon.~ rrcllomo <>da. Central, e no em
guma ró:-ma t·~munel':l.!iS"" capital empata•.l•) tanto est:•. folHa.. 
m. sua Ciillsr.rucç<i.o. E~r,r •d:ts lw., como mult:Js O Sr~. Lurz ADoLPHv-Sr. presidente, vou 
do nél!•te e algum:.t~ U•> sul, que foraru eon- citar o~ dados que se encontl·am nos rela.to
St.ruiri~:; pu.r<~ attender tC,o ~ó:nente ãs nece:l- rios do ~iirü~t~rh da Viação, para demonstrar 
sidades lc•c:t~>s, :::em se pt·eocc•1P<H" o governo it e\·idenci:J. a incapaci~ade do Estado para 
com tt mu.ior ou menor ilroductividade .las a lmin·~r.rar aque:la estrada. 
zouas que atr<Wtl~S~lvam. )(o ultimo l'(,latol'io, o de 1895. apresentado 

A pr••,.ccupaçií.n •lo luc:·o não li:li a que pel·• St·. Anwnio Olyntllo, se eneontra a 
rliet"u a ·"\W· consn'IIC,,i\o e ab~oltl tarnent' 1n;;~. :!05 um qu:vll'O :thra.ngendo os pel'iodos 
n~o t:t>n~ar·o a •u,sco <>1minbl.r:v.:.":o po1' h>l.Ye1'i "''" lBSS t\ lt-;9-1,. ,onten•io tt renda b1•uta., lí
a.:;sim pr,>c~d ' d0. qui ,ia. o custeio e a rela~:ã:o do custzio para. 

J~O). tnatP7"ja, (!0 V[açãO fi~rrea~ S];_;·o [t Opi- a. 'f'enda lil'Uta.. 
n ã.o ile Fro;cmet q11e, ;JY<llian.ln·a~ vant,l· O l':<a.:Jl\) utl,se quadro mostra. que r1. renda. 
gtJtl8 d<ts t'><tr<~d;\.S rlefen-o, peus'~'"" ser :.ecnn- brut>< t~l.r Li• lo o tu au;;·tncntocrescentc. tanto 
daria a quest:i.o de rend;t liquida., ta.es eram qut~ a de 189-l é m<Jís tltl llobeo da de 1885 ; a 
os beneficios que ;\ su:1. ac~;ão proporcionava. renJa. liquida.,que em 1881 attiogia o ma.."timo 
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de 7.430:000$, vae decrescenflo ale 1889. em Pois bem: apeza.r de comlições tão favol"<l· 
que é de -L 168:0008, pa.r"J. da.hi em deante tte- veis, npez1.1.r de um ã ugmeuto tão lisilojeiro 
clinar rapidamente a 913:000S em 1893. e nos differentes elementos tlo trafego. a es
em 189-l produzir o ddit!it de 1 ."1 13:00t~OO! trada. cuja. r enda. bruta. tem consr:Lotemente 
· '?lias. ob,iectarão que :t estrada., nó ;eu atJgmeotado, vii a renda liquida diluinuir até 

prolong:tmento -pelo valle do t•io das Velhas. chego.!' ao dc(icit, que é o regimcn actunl. 
'percori'E, zona que não é tão pro·1ucti\'a como ?\do h<> prova., niio !la demonstração mais 
a do tronco c que essa circumstanch influe cabal nem mais completa i! a incap:tcidade do 
de$f&vé•ravelmente sobre o resultaJ.o gt>ra.l da Estttdo ]><\.ra adminiM.rar uma estradu. •!e rerro, 
linha em traf~!to. do que essa anomalia que se esUi. dando com 

Este al'gumento. Sr. -presidente, teria na a Celltra.L que não póde da.r va~ão a. um tra
verdade algum ''alor si o prolongamento d:t fogo co:lsidel·:wel e que. entretanto. apre
estl·ada. nã.o viesse concorrer para o augmento senta cleficir, verd~deiro paradoxo que não 
geral do trafego. como o demon$t.t"\ perfeita-~ se v e em nenhuma esr.rad:J. de ferro do mundo. 
mente a est'\tistica da estr:tda.. E' assim que Ora, Sr . presidente. esse phenom~no que 
em 1881 , quandú a estrada. aprcsenta.v:t a se está dan<lo eut re nós, nã.o é mais do que a 
renda liquida de i .4:30:000.;:; e que tinha um reproducçií.o do que tem <tcontecido em todo~ 
tlesco \'Olvimento de 648 ki ic>llll\tro;;. a suare- os paizes em que o Estado tern tomado :\seu 
ceita kilometrica era de 20:15Ct:!;:W3, ao p:tsso cargo a. a•lministração das est1•adas de ferro. 
que a receit:~. l'ilometrica em 1894 t'oi de Peco licença. a Camar(l. para ler um cr·echo 
:!:2:4-1~238, quando a estr:.1a contava <'In tr:,. que ~e cncc•ntra. no Dieáoj'la1·io de E co;1omia 
1ego 1.115 kilometros, o que prüva que o Politica, de Lêon Sa.y e Chailley, a re!>peito 
prolonga.mentõ nãc reve influencia prejudi- deste assu!upto. trecho este que. por ser in
cial sobre n. linha pri,ctp;;l.l; :mtes \'eiu pro- teirarnente applica.vel a.o nosso caso, merece 
porciona.r-lheaugmento no t rá fego. ret conhecido: 

O SR. P.-\.l:;LA. R~Mos d;"• um apttrte . 
O Sn.. Lurz AOOLPao-Vou aoa.lysa.r agor.1. 

os elementos que concorrem p::tra a. receita. 
da estrad:t e 11rocura.r· descobrir a razão pela 
qual uma fel'!'O-via que se vii em difficuldades 
par;~ tr~clnsporta.r toda a c:;u•ga que lhe apre
sentam, que n~o di vasão à affluencia de pas
sageiros e de mcrcarlorias qu<> o. p1·ocur·a.m. 
apresenta, cntl'Elt<tnto, o defici t como resul
tado financeiro da s na exploracão. 

Os l.2l i kilornetros da. Centro! cu~tar:un 
a.os col'r~s pu blicos nada. menos de I Ol.OOO:oorJ$ 
e si essa quantia rende:;se a.pt<nas -t ''/ ... te
riamos Li. -!-lO:tlOO$ por anno, o3 entr13tanto nos 
u ltimos tempos se tem tirado dinheiro dos 
cot'ras publicas para. occorrer á$ despezas com 
a estr-ada.. 

Nada justifica um tal esw.<io de cousus 
porque o movimento de passageiros e merca
dorias iem augmenta.do em :-:rande escala, 
como se v~ dos seguintes algarismos que ex
ti>ahi do ultimo relatorio da. Viaç·ão : 

1SS5 1S'.H 

«E' com e!feito impossiYel espcra.r-se uma 
administl'ação economica por parte do Es· 
tado. Os agentes que o represenwsem. não 
tendo esta vigi!a.ncia e este zelo que inspira a. 
preoccupação do interes>e privado, ads"trietos 
alias á observação de regulamentos adminis
trativos immutaveis, não cogitariam, como 
o fazem a:S companhias de estradas de ferro, 
em diminuir as deopezas, em simplificar 
os ~erviços, em compeos.-w as reducções de 
receitas JlOl' diminuições de ·~espezas. 

Além di~o. o E~tado não obedece as mes· 
mas ten,tmcia.s que as sociedad<'s de acciúnis· 
tas ; estas nunca perdem de Yilita n rem une· 
ração do co.pital e supliiettem sua el:plorat;iío 
a. consider·ações commercia.es. 

Passageiros tra.ns· 
portados ........ 

O Estado, pelo contrario, não se preoccupa 
com os ca.pitaes empatados ; dirige a sua ex
ploração, segundPvistas que julga cout'ormes 
com o interesse ~erat.mas que <:stã.o longe de 
t et· por fim o augmento da. receita, e. U!lla. vez 
que adoptou uma certa organisação compor
tando determinado pessoal. não a. modifica 
facilmente, mesmo quan;1o a actividade dos 
transportes diminut~. 

3.430.263 12.0i 4.2i7 Nunca uma admin~stração do Estado teria 
realisado os 60.000.000 de economi:ts :>.n· Passageiros {su

burblos) . ...••.• 
Mel·ca.dorias trans

2.-±i5.209 !().006.788 nuaes que conseguiram fazer as çompanhias 
durante a cri~e que seguiu-se a. IBB:L 

i ~5. 969 .596j Em fim, os Pode1•es Pu b!icos todos, mais ou P(.Jl'tadas, kilos. 4;29 .886.880 
meno~ udstrictos as inflt:encins eleitoraes e 

V~-se claramente que o numero de pas-sa-I des~josos de adquir•ir popu!aridade, exerGe
geiros tr ansportarlos em l894 roi quasi quatro ! r iam ~obre uma ::tdministl'ação goveroa.men
vezes m:~is do que em !~5 e qne o movi- ~1 tal de esrrudas de ferro uma. influencia que 
mento de ca.rg;l.S foi qua.si o dobro do daqttelle uã.o teriam no mesmo grão sobre c.-ompanhias 
anno. particulares. Elles imporiam, poi;;, a e~ta 
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administração, aba.t.imentos de tarillls que não \. da.s estradas de 1en·o naque.Ile pai~, teve de 
tardariam em. prejudicar it ex11iora~ã.o. e :.o desistir da. continullçiío de um tal regimen e 
m<'l>mo t-em-po foJ·ç:~ri:;.m -n'<L a a.ugmtnt.a.t• o I ante.'; de faze i- o JlOl!leou hma com missão paru. 
pe;;so,1.l. Não vimos !"<?alisar- se sobre a. re~e 1 estudar a quesi.."iD. 
fr<tnceza. do Estado, desrle o dia s>'gu ini.<l da, O re<>uli,ado do inqueriw. que acabei o1e 
su<l ror mação e a. despei to_ da i?~ufi\cieneia i' ler·, :·em tt•,;.nscrip~o 1:a. ob:·;t •le Leror Beau
rla. .sua rend:l., uma. l'edacçu.o me.;ha sobre as !teu mt:tulada L'&,t: lJwde1·ne et ses (onctions . 
antigas taxas de :w "/. .. na parte co:-Jc<wnente; no E.o;tl de um J nruin•)SO artigo c;m que ess3. 
ao> via.ian~~. e ~e ~(i "/ .. r;a. rei>\ ti"-'~> ú.;; mor- 1· fllHlSi<'í.O e estuda.l\;t sob t.Otl_as a~ suas plla.;:es. 
c;1.(lcr:a.s. re•1ucçao que priYé\ a.s estr<Jd:~~ dr-l conclulwlo o celebr~ e.;;crti_>tor· e eeonom:st:J. 
"Um<\ receita ~~~ muitos mi.lilões i:Or· .:.n:1o? I 1101' cn:ll.le:!;r!<t~·. <lo modo mai~ rcwmtLL a ~:x
.i.lé• n de out ra::; raz<ie:; que <• <;ü<l.•'w .. •k no:;>o ! !•IO!'n~'~O (tas c~:.:~uh~ de r:~rro pelo Es
est.udo Hão nrJs ;:ermít,te it;di!!H.1". as ~JUC pr·c- [ tado. 
ca<.ie~.._no~ p:.tPece!:l "i.P~s.t~:.n t2 gr&. .. ,-· C'~ pru:a.<l ;.~~ J .. cr~, Sr ~ ptes lder~te, ~·" vist.a. àa. l mpo~sibi~ 
s•J :·<-.:c; t-e a. enc:\ropaç·•o •!:~:-; ~<>m[•:J.uhnl :> <.~c: la!:\dc em ·~ue ;;{' tee:m visw os qu:ot~o utr.imo:; 
cst;·ad•~ t.!e fen o p~·:o Estao.l:J .» i' di~·· .. ct•·1'8S ti:.l. :c:~~rada de Feno cen t.;·:1l pa.t·a 

o ~Ji p . n .0 v ,., . en vnu·- J"e~H':!<Ln i;;.1.r' o ;>e!'l"!ço M.fJHI!! I:t fd·; o-via . 
. '" e· . ,-\L~ L .\ :: 71 • : -:-. •• LX... .c - . uu \ p·:,1·q ~~~ lá ver:1 :.le longe a. h·reguht.t ilh, r1e e 
tM.o ~;' rt:I~·I·urlu•:ç;: o <.O Drccw;<lti'W d~ J·wl•n -1 dr:sn•· ;..:,:ui~~~-;,0 tL;;quei!a e>tra.J<L, i • n po~.,:ibi!i· 
t.~'t .. ~~ t'e .. .:un S:ty. ~ d<~,l ~~ ~'i.r! ; !Hl!~~tr·ada a sacicdade, pOl'CJ.nen. esse:i 

0 Sa. LVIZ A I)()Ll"'l!ll - V. Ex. la.hm·:~. '=m ui~'c'<)l'I?S nii.<) 1\ilt:'.V:l.!'C. <.:amp.::tencia. p:-ofis
um eng-~.J;c: o que ae<tho .-te lel' vern no Di"- ~io<•1: l. lot•ça rie vont:ul.e e dla:'t:j•'J tle bem ser· 
l"io,;w·ir. rle E<.'O}W>•IÍ" l'oiitic(). de Léon Sa.y, ''Íl' ú c:a u~a. puhl io:a. perguutv: á vi~w. de~.:;:t 
lJO arrrigo Ci~c:o~i;·,.~ d~ fi..:J". (~:1.p r ~-t. int.li,lll~\,\~0 ÜH~7t.p:lt~idadf-! pr·ovr~du. Jo nossc g .. ,,·erno pura. 
-<,Da.nger· tl.u rúg irna de l'e Xllloitt~.ticn p:~:· a<irn ittis tl'ar e~t.J•acbs rle !erro. (<>ao 11poiacios), 
l'Etat» á pa.g-. 402 . p el'gunto o quo• t·c:;ta a fazcwsinãc ab11.ndonar 

Niio <ie>emn;:. por:amo, esLr anlnLr. St·. pt· ~.· o E~t:•.tlo a 1·xplor:1.;ii.o da. induswia. de lra.ns
si<lente. o r.~ct.o qu<> PSt.amo~ p rCSên..:i:.tll•lo, l.>Oi'Le. pa.~~:uu.J.o " p:u·a <L ini..:iativa pa.~·ti
isto e, :1 impOS>ilJitid:de P.!B ljlll:l Sl'l ;t<;l;a. O <:Uh: f'? 
\!O ·:erno de :tdmini:;trar a~ tw::sa;; est·•·;v.la~ J o SR . VALf.,\l o.\::l·:s _ NiD;(IlCrn acreditar:'~ 
~e fen•.o. POl'q~e r~u~l's :~l.~ I S a<l_o_nn~;~<~~~. : .~'J: ([UOlllll:t e~n-ad;t_ u(; f,~;ro que tem excesso 
,,o.<l?s ue Ulllf:L u~.rm nc~r.r.Lçu.o lll.lt~ ' .. t:l..,le< ~ c l•te ca;·,.as, não de.: l'O.>Ultado:'. 
ma 1:> cenr.ralts;~ cto;-J. , teout rev!!la.tlll :\ m<:,m'l o . 
in.:::tpacida.àe e ni'io tee:m c•,nse:,:ttitlo n. l'Xt•lo·, O ~IL Ro!>Ol.PliO Auk..t-:ü -:; .b o m:trech:\l 
r.1.~ão do set·viço rle t r::.n~pol'tcs . l.in. mcsrn;L J:J.r~1m dt;(t:o que se elu;: nao couseg-m~~e or
nmneir•a por· que o [;l7.t'ffi as eomp;tllllia~ 11:u•. g;am,ur a. Con c.r<.L l, su havm. UtU meto- e::>. 
t.ieuht!'t!-~. 1 'J',·oca,;,_.,,,.c r11ui:ns t.LJii~r:,•.-: .) ttl'!'rndo.l-a. 

E c•>:no u:~.o Jl'~"-~'" o::nrwatC!"Hl. ;· os mcu".'\r· O :'1!. Le1z :\ JJOJ,ruo- Disse c• nobre depu-
~umeutos, a v1,;1.:J. • t•1~ muitos o l'~~LIÚO~ ! t:ulu Jlool' l'~rn;nnbno:o que n. empreza que se 
ap:Wttls COII\ qn<• llle );(o!ll·;l.;H o:> utstllll~l.(t.~ "r;.mui~ • l' )la1·a t.mwr o at'l'~lt·la.mento ela 
,., •l h::p.ts, von 1~1·. ;JUI.•.!~ o l ~ r.c·l' ffilllal'. n. tllll-. 1 ' ;•fl lt'a I terá dr: despe<! ir qu~•ll'O quintos elo 
<: lus:w. a !!li e el.W;!OU . ,;,1l.rre e:•l.<' :u;s.um;•l" r1l pe~'o:r.ol ('Xbtent•L 
<•OI\J illl~:t:L•' •le lll(]ll~l'll.<• num('ada ['I!IO Pu.rln.-1 :'- la:'. SI'. prrsidc•nte. ru: tn. cl~c inra-:ii.l) e a 
1 nert1~1 ita~ iu.uo eJU IS~O, eonduslu qu~ é uo ~onli~.;:io sulemur: d•t incap:L.:ioh\de <h <Lrlmi
t<:ur s~gUJtt Lt~: ui~tno~iio pelo E~t.'\l!o. l: reconhecer;:;. Ex. 

«Voto da. commis:'ão-Os moi.ivos alteg-J.ciQ~: que u:ts •:su-.;das rl.o Esi.ao1o h~ cin•'O vezes 
]>elo;; ,!ou< partido;; foram rnaduru.menie c~-1 n:al$ p(;;so:Ll ?o.que o nec•>.!iS:tr:o Jl"t':t o :>et·· 
r.ud~do~ pela. cornmissiio que, em um:t r·euuiã\' \ ':1 ::-o e e :l~.m:sSl\'.':.l:.,~m t~l re~:me:, ;r:ando 
especi:ll, onde estava m prrscn;;es seus qninze 1 L•:,anH~s ~.:>m ~e...... dt.ncul..ades nnan-
nwmbros. ~mitr. iu o pa.rccar. por unani•ni- 1t:u•ras. _ . , _ ... , . 
dada. que c preferível confiar- se a explora-~ E t<.o~o . o 11~-~so mal plo\e_m .J:.s!.ame,_lte 
ç.ão da.s estradas de lim·o n:l. Ualia i iu- dess~ la.cr.o. pms de outro n:ouo nao se po~e 
dustria p:.rticui:1.r. e.xpll.~r co:t;o um~ estr~aa de ferro CUJO 

Che,.ad(l. ao 1.ermo rlo seu trabalho, a com- coefllc•••nte c,e t1•alego .Ja. cheg.ou a ser li~ 
mis~ã~ :1einquerito f<J.Z votf:> mu ito ardcntesl40 "/•· .~a.ste presentemente fla l~ de 22:00· ·~ 
J1:~ra. r1ue o Es~rlo .~o Par!:lmeu t(l. sem mais ! pm.· l~;.ornt:ltro com o s~u cus.e10. 
demora., deem •~s estrnt!M de fer:·o itniinn!lS o i V li ~n.. Di(Pt:T.\DO - E era administrada 
re;rimen •tetinit.iYO que o paiz espera lla: pelo E>tiJ.do. 
muito tempo.» o S~t. Lu1z ADOJ,I'HO- :\las nüo se tin ha 

Como se sabe. Sr. pre.siàente, o governo · ainll<t commettido o erro de tru.nsform~r ern 
it:l.liano tendo c11a.mado a si a. (l.nmim5traçrt.o! fuMoiona.rios publico~ os crnp-regad~ d3.s es· 
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1r~.Jn~ ue 1~~rro, (~Oi'_ arsen:~e; ~ ou:1·o~ e.~~, . 1 m<'.or::o_ por qu;; :~er-cl. tliffid~ arrenda.l-as em 
bc1~l~. rn entns dil :-,i. I e,.·.-u '~ ~"'crc.tndt 1-0~ de tch.ta::. l eoa· 1lç1 ~í·' \ :l n blJ o ... éL"" _ ( .l1 í ~1.t o.~ OJ)I.'.i.lt-:.~ . ) 
as ;:;R ,.antias e des:n·m;tnd•' a, a ,rmn,~rr:~~·:• c•.' o~ '"'Fci~ .• · que :1QJ'<l:'':i.H:J.rn as linhas do 
CJUt, ...-ht n, ... $im uu llit)c;ub .. n. $ U:t :1cçil,, c., t in1Ja ~i ·t· if! :-o(i(t per·ff·ita.rntnte ~xplica.,..-eis" atten· 
de a3·i~tir impa:;~ive! •i. üesorgaui~:~·;üo do den•iO·sc ils cOll l;i çüe.;; ~m que l'ol'a.m con· 
ser~ iç•) pnblko. sn•ui.t ;J.:> ~não scn'it o a.rr·~ndam··nto que vir:i. 
. . A con~el·va..-ão do funccionario. dP~de o mo<!iHcnt·t..:>. O c~::co da Estr3.l:ht d.e Ferro 
m:t i:S b:!mUde op~rario dos ~.:>tnbel(•cimentos Cent• :tl é mu~to diYer~o e n:lo h:t a m enor 
ào E:;:.aclo até o m;lis gt•acluo.uo n:t hiel':\t~'hia contrad.ic~ão no rn r~u m••1lo 1le pensa.r . 
:td tn iiJistrati\"a. d,;ye e$!<\7' su.i~ii;t á condiç-lo Para que as cumpanitht$ parti•:u lares to
pt·cli lainar-emqn:l.nto bem ser vir-e e o 1'~- me1~1 a si o arrem\:•mentu de C'Strada.::.. e ne
qu{>ci memo \leste p!'inclpio que tem pt"''•ill· ce»>:n!·io e inriispens-'\n:·l fJ.UE: est."t> possR.m 
zido ."~ funesto~ t'e»uli.ados que e~t:tmos !J!'e-~ pt·o·luz~t· ~·ewh; nin;;uem arrenda aquillo 
sencl"ollo. CJIIe nao. ':! :;u,;C!l!•l.tvd de produzrr renda. 

P;••,:ds;qnos enc<1.r:w com animo ttrme e p pa;-tes .) 
r~oluto a ;:o}oção r!e ceru.;; questiie~. come- O nolwe deptl !:wo por Mina~. o Sr. R'· 
<;at:t10 vor em•t,.1' a.s <'Xug:.reracla.s <!e:spe7 .. M com •lo! pito Abreu . qU<! m,- honra com os seu~ 
a. fo!·ç:~. arm:Jda. como .ià pa.tríot;!'a.mcn•c- in- ap:nre::. de-ve c<: th:Ord:~t• que n:\1) é po;~ivel 
dicou o S1· . Rn •bo,;a Liwa; wspewler .~ conlinu(lr o Est.;v!o a. explo;·aç5.o da Centra!. 
exe.:: ;o~ii.o. a.tú •.tU e se.i<J. ret'ol'm<\•la. d(l l<:i do d(·~de que n•~sta Cn.:na\'a .. ~t pez;>r dos ole{icits re
mo·w~pio; supprilnil· .a lei \l:t tompuiso l·ia e ,·<)lÜiii'Cidos p:·(•\'Cil i<: i:tes o.laqm·lle servi<;O. se 
cO!'t<l t' s«m do nem p1eJ:LilC ~ran•'e !'•!:mo1·o \'vt.am reduc,&:s •'o ta.n h que cll<-g-J.m ;t50"',, 
de d~pczas inu !t:i>< e im]Jl'O tuctivas qut- p;~ra t:m ir.•-'>' :!"ner··:-i . 
exist~a• n<)S on;aml.'nõll!:i . :;em (7 que rle ru11la vou • :C>r.dui~· . Sr. -presidente .. a. série de 
l!Oii :<cn·iriio os em ;we•timos êxr.emns e iu cGnsicien\Ç,ies que julg-uei •ic •·er expender, 
tarnos. e quae::quer ouLr·as m~didt\s V>llltt•l:\> a.fim ~~c jm•tillc:n• o ::tt-n voto fosornx el ao 
\sol•\• lamente. a.t'l'O!Hl~nwnt.o das .,.st:·~ · ln~ de fer;·o d•~ Unliio. 

Ten lw, por•em. b;l.3taote co nfi:J.n ç.'L nos llo· ~·e1; ;;o que, :i't e:;..>~:t 1Mdr<i;~ não fus:;e dictndo. 
men~ que est:io no poder 0 es• ou cm·t" 1l{' por· con><:n ieaci;~s (]e •·J·,lcm financeira., ella. 
•1ue sl\b··l'âo cumpril' o seu de'I'P.!'. J'l'~pc·i- st<r·i ;~ r: ~tulmellte rh:t~n:•'l!ada !ti· · i~ tar·ue ou 
tau..!o tanto qu.:1.n w possh·el os direiws 1!os :uai ~ ce.Jo c"mo nl•s.Jlllt..<t ut•ces>i•bJo de 
funccionari•)~ J.aquella e3t1·tvla: confie> que "rdc:m :.d mini.'>ti'lll. iva. a t, r,;·ttu~ i ldo-:sc á dE's
s\ber·:i(O vencer tt~ difficuldao.!es .ie,;te mo- or·:.:ani sa,;:io d(> :;(!l',·i.; .. pub!ic·• c <111 L\es::rP.<iito 
ment•• :<em neces~i ·'a1le de ar:mtt' ;i. 1:1l~:t rJtte ern:w:t p;.u~t « a.rnliu i~tl·:t•;:i<l l'epulili· 
prrpula.l•i•h•le. que c.-msi ~w em fomeu t.:•r '"' <~l na dt' utn tnl <·st.a .•. lo:• ele c·oasn.:'< . ( .ll":to 
MH bi•:i)(·s pe~~O.•l'S . emhor·•~ ,;;tcr.tk:lll•l(l os i11- {)t)llt; "'lli!o hcnl.) 

t~ r't>S~·~S g~rat:S da eommunhii.•J rmciorml. :=-~o lilla~. :tl''-'i:ul:l~., po,;t ;~.~ ••til tliscu>são 
Qtttllbl :\O ili'J'Cudatneuto das e<tJ:t•t:l.S •le 

fet'l'O. <>nteuo!o que de,·erá ~er par!!Í;l l, co· 
mr:;;;wdu pel:t Centml. se~miwlo-;-e dep.-•is a 
d:, E>t1"1d:t •'e F<•rro de Porw .\l,· gr,~ :l 'Cru
gua.yan:t. Cll.i:l rPn.l:t liqui•b ,iá :~pre,:< •nta 
$Cm:si t·el ·l~~·l inio , como se ,.u u<l~ s<~;;u111tcs 
algar!~mos: 

18!)3 ............ .. 
JS!J4 ......... - •• -
1SU5., ... ....... .. 

l:en lfn ~ li4p1i•l:t"' 

l;~!I:G:'l::::tHl 
70~ ) ~ 9~.,7;:(~ I~ 
-f77:'1 l6$! i.;) 

Es>:\ diminu ição p ude. entretamo.ser· devida. 
ás <:Ommoçõe,; i nte~ti na::: qlte ti ,·eram lo~r 
n:~ci';e! l'" Estndo " 'l !le deY~m ter infl uído 
cln> r~xora.velm<:>nte sobre n. pro•hlc(;5.o das 
zon.ls :.trawosa•~ns pela lin!m-lel'rea .. 

Em r•,laç.5.o á::; dE-mais estrada s de ferro. 
priuclpalmentP. as do Norte. produzindo todas 
dt>fi.cit .- mais ou menos C<.'II~ Per:l\·e!s. por
ql!e ~.~r\·ctn ~\. re~iõ;--s sio;io e~tl'r~ is. an 
rn :': W·~ p.•uco pl'Od:lci.!Ya~. ;r~~ol:1da' pt·l:t ~cec:. 
qua.si todo•ii <•S n nroOS, j)E'lll'CJ que ol~\'el~t() oi •(J 

); ÍI1Uat· ;J.iudu. so!, " ·~dminístracüo d•.• Estado, 

,\o pt'l>jecto n. IIJ" H. u•! 11l!!ti 

A11 m•t. -t··- r.~cr('~~cenü·-~c: §- E' o go
vern•.• Fe•'era t i!!l1:tlmeut<' :tutos·isa.lio 1;1. cn
tl'nLIE>r-:<r~ c:om o ·go\'erno 1!l•~ .Estados p:11·a o 
lim de passa.1' a es.r.e$, sem indelllui.•a~U.o. as 
e~trada:, do; ferro ciuua!'s si tua tias nos t CL'· 
ritol·ir•s t1os mes .. tos E>tMos, à cunta. dos 
qu~~s correrão,:J. datar .!e:i~a translerencia. as 
despezas de custeio e cou~cz~uc~i:i._? d e~~a.s 
ferl'o~-v i :u;. ees5n.ntlo de..<de entao nao so as 
resp<m~abil ida·1cs como tod:~. e qualquer inge
rencia da Uni:.i.o em iaes obras publtc;os. 

S3l:.t das scssües. ! de der.embro de ! 895. 
Ba,·bo,a.Lima . 

Ao art . :}·, lettra c) accreo;ceni.A-se: - <le
,·er;du u Govt•rno pl'O\'i·'e nr:ia.:· pa.1~1 qu~ na 
prc·xirn:t ses~ão .>~j:J.tn pr. sc•:r tc>' 110 CC!'!JO .L~
gi:::lati\"0 o~ ktlau<,;o.> tletalha•los dn ;,xnrctcto 
de 18!15 c anter iores. 
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Ao art.. 3''- a.ccre~cente-se: - § - Reali-j Sub;;tituti,·o ao a rt. 2" :- Onde se diz: Fica 
s;1.do ü resgate do pa.pel 1:~•~P.d:1 iuo-:;.>nv(lr· l o Grn·;"run au tal'Í""do a emra:· era nccordo 
t.hel , O\.t anti.'~. si a•~\m ~;O~l·ndlél' o :.:o~en1 J. com o lJ<tnco p!'l.l'<l 1.1. re.·l uc~:lo ou llq•tiolaçlí.o 
seeá P"'rmitt tolo a. t <Hl o o t>SL:\:u:-!tl•'Í:nf:!lto io:l.tl· l~ •l o 'ou d,;.tJ \to. danolo- lhe p1-a-to, ot~ . • dig;l-se: 
carío elll it t• r 110\.a.s ao port.'\dvt·. u ma. vez ~ue fil'a o Goverr:o a.uLoris;.lflO a eo WJ.r c·m ac
se ohrigne o Banco E:ui:;sor a tro;);tl-n...~ im- cardo có;!l c' B,m·:o pu.r:• a rer:l ucção ou !iqul
mediatam~nte. s.-mpre qu(! ass.il1: o ex.igir o do...;ii.o d'J selJ. .!ebiw. ctan.<IO-Ule prazo r :•zoo.
'Pr,rtudo:·, 1.1oc moed~ na.ci<.lnll.\ ou }IM t•.tut~ -.:e\ e r11:.Y )o;c. de cmü''~ a.·\quir\r :t Estrada 
do rtua!quel' ~~L<~bel!:u:imencv de credito nacio- de Ferro .:.·lelhwamentos do Hr:lzit . para. 
na.l <~U estrangt>iro,que o mesmr· portador llé· cor:,-~ituil-~t • lmha fi.UXi!\al' d:~ Cc:ltl·a.l a. ser 
l:e;til.l" e den-ndo cada banqueh·o c. no caso ti<: pr- •lcngada. ~·- ci!l•1.de de :-hr r!e Hespa.nba. e 
sccte(hv'es a nouymas. todv.• '.iS di~·ectores ter rl1thl li. Estr-,j,ll,'t Lt'OP<~Id i n:• e bern assim() 
cúroo fé\Zendo p:n t.e do tunJ.o res~omasef (to po.-to d~ lmootil.J~~o . q ne P<\~;;?.ri• pMa :1a•' mi.
hanc" toda :J. sua. Iortutl3. e havere;; P•~r- nlstra•;iio federa-l c p:lol'a re·d~i'Lo de s::us es-
t icull\res. Cl:ltutos. 

S9la das ses,iíes. I •le ·~e7.embro ele 1806,- I Sa l:\ d:1.s sossões, i de de?.emb1•o dê 189õ. -
Rarbn.<a L<·mt<. G o»çahes RaliiOS.-~'Wo Peçaaha . 

Ao a.rt. 4" - accrescente·S!!.:-~- Pie:~ re- P<tr~ o caso da p~;:~r.r o :\rt. 4•- Em vez de 
\'Oga.d.o o art . 1" rlt\ lei t!e \ l o!e ·· sr,\ombr·o -•e -p:~r:• o lirn d.~ r·es~~tte do papel· IIIOed<t. de 
l 84Jl , pm•a o ftr::t r!e passa.!' o pad r·ii.o rnone- t:OIIfor·mü!a.de cr•m :1. td de r I de .-etern!:wo de 
tnr·io a. ser• re~tl!a·lo pe!:~ eqní\·a.[enc;:L •!e 1846-dig:a-~e:-J•:l.ra o tim do re~g-a.te da di
'.!.4 <'•hl\'.~i\·o;o sl.•n·l\.no;; \.1\)1' \-;';, se;;m1'1" 1.) p•·tço ,•,da 'llr'r.(,l'U(l fund>~ch . tantO em OU !'O como 
de ,j::;5f.l:l i-'·'r oitava tie our.J de:.':.' quiia.tes. e"t p:r.pel. tallt•l qU<•nto s~j:J. trossive[- e o 

S:J.!a da.>- ~es;(>e~, 1 •ie t!ezcm!.>I'O r1e 1895.- mais ~umo "o; segue. 
Bllrbo.<a Lima. &\la das :;e.ssoie!(. l de f.ezembro ele JS96.-

CI:mJ(ls Lobttlv.- ~-{,1: de JfeUo. - ú•.>u l>•.!JIT,o 
Ao art. 4."' n . '2: - Ü:'Tl!', iS ·12. pala.vr::t tal"iras ./e ·Jla·tdluí::s . - Jo-7•> L ui::. - llfm, tei:·o de 

- <lé<.Wt:;e('lltO·Se:- fJ :lC :;r,l-iO UC<.hlZi•la.s d .;: [ Ba;·.-n.<·. - .To,! o J'c;·rido . - Leunet 1-'illw.-Al· 
5f) ''/ .. J lart~ t • m_.to, ri<t_i destiiJO.do •~ _ aba~<ee:- eo . .-o B0telhu._- Cm·to.> rias Ciw.go,s . -:- Casta. 
me_rJ_to. t.l.e ag ua P"ta~ el e Stl.Oe<\.!llCll to tia:< lo- j ;1l ac!wdo.- ~-Q,./,u Jwupw,·a.- p,.,·m~o Ca
ca!t·' '"'es ser v11las peh:; e~trn.-1ns , quo.urio v«lcmui. -C(J.m.pu/i.,a. 
tl"i\ll•portali<l piJr o:onta. uas Mn;ri~l[l"lià:u:e;;; I 
depoi~ d;t p<tt <Vl'a. prerel'enci:r.-a.ccl' l'.:<cent.e-~~: O !õõ.r·. I~re,..ideonte - ~\ di:>cussão 
-em igualo.ia.de de cs:.n•liçõo...- c o Ul>'lS <.:o mo fie:• adiada nela l.Jor ,T. Amanhã !la. '-'et'<'L ses~ 
esti~- s:iCI n•1Ct\lrnii.. se nã.n lu~· encerr~vitl. na. diurn:J. 

Sttla das ~e~sües. I ue dczernbt"0 d~ l S!Jõ.- a dis~ussá(• 1!0 prtljecto 11 . JI)O B. de 18!Jô 
Fr,tnci$c~ V-::iffa. Ve1u -.i. Meô<> a seguinte 

A·~crcseente-se :-() p1·azo do arr <>ndamen to j D I::Cr.,\ 1~,\çXo 
rla..o;; estr:uhs ue ft>l'J"O não excederá de 
31-, a. unos. Decla.l'o que si esti v~sse prescnu• 1• se>siio 

Os emprrgaõo.~ pul>lieo:; feder-nes o:t est:~- de ltuntem, teria votaun a. lal'vl' tio art . -1"· do 
u1mt>s. via,i;wdo ~m ~N·vko. suas b:t~a.g<·n~ e p:•ojecto u. lUU. olc l t;IIG. 
qu:oe•r1uer C<lf~tts ~.O$ p:r.ch:t• 1as p?.h União ou Saht l.las Ses~ües. i de dezemuro de 189G.-
pt'loo~ t:sr.ao~Os ~ervidos pell\S dita~ estl"a!lilo Ru,trique:; L ima , · 
t erão o abil.time11to de~ "I• •la~ Lttl'ilus em I Vii.~ a. imprimir as wguintes 
vigor . 

" ) "\s tropa;; r f'gularcs ou Civis. ~uas ba
~:a.gens e qu:tesq ue!· caJ•g:lS de guer ra t.ct•ã.o 
a reducçã.o de 50 "1. das ,lif,;u; ta.l'l fa ,; . 

Sàla fias s.:ssõc~:.'. I de uezembro <li! 18!16.
.Tv.<J JJer:iltup.w.. . 

N. !30 A -- 188!! 

R~d{l,o;,io fi11-<tl do l ' ~ojcc!n n . :130. lle~t~ mtno, 
'} tW O.Hl~~~·i~~n /J Gavc,.·rto a crmcr:d ·r a 'Jfaaoet 
.41.UJt':.'::to t ;t",ltF7o, $ec,~etari() do 1'ri1J M#-urt de 
Ct i·:,{H~. H i'l1. ari?lO de f.icr:·nça ~·o,)~. ntti etut-tto, 
?)ttr'~'- h·,-' t!u· de ~-ua su'-"'le u H de l/te cmu:ier~ 

Onde convier :-o Governr> nnt<"s de p;j r 
em exe~ução o <Wco!'dO .:om o Banco do 
Brazil , a que se t· .. r~>re o '•l't. 2". o ,.:ujdtl\.1''\ 
ao ,·ef'cre»dun• do Cvn~res."V. n:l. sua p!'iuteiJ·a 
r e ll t.iüO. I !) Co1:Jgz·cs;:o Xacio:r;1l rel>Ol\·c: 

&!.l!l. r.bs ~es:>ÕI'~. I de u•nenlbro ti~ 1 ~()1' •. - ! Al't. 1." Fi e<L o (~1),~!"! 10 a u w r:s:L:iol 11 can-
hwlina de Sov;a lrrnior. t rc,J(,t' ao cida.,Jü.o .\!anoet Au;;u;r.o O;L!Vtio 
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secr~tario. do Tribunal •le Contas, Uln muw de I § 3 < Qnam1o coaJ['IJ.r'c,~er ma i~ de. um d.os 
ltcenç·.a com or.letHtdo, P'W·'· tt·atal' de ~ü<J. me~;\rtM e nc·nl.um for o presH16nt:?. e>te 
S!l:nde t>n1!e lho com·Íf.!l'. . . ~ SHJ·il. substituido pelo m;lis velho d;Lqpelks. 
· A1:t. :?." Revogam-se as (!IsposJ\(Jes ern ..:ar;-~ i\ -L'' c~v:hL E'h\itot v.ltln-á nn. secção em m1~ 
trar1o. estiver alisLado. Si ~.tú as 10 hor·,,s tlo dia'ua 

· fl<lla lla.:o; Cmnmis5iles, l de dez~m!Jro tl'a elei(/'" 21ã0 <:<-.mpan•c:er nenhum ~o~!nesarios 
JS!)!i.- Pam;•hos Jinn;eneg•·v.- F. J.i;H<t d<l sec~ao, os ete;tol'es de:; ta. puuerao votat• 
!Jum·te. em O!ltra QUI;Jquel' SM\·ão. Olll\e SE:US V0toS 

N. 151 A- lSll() 
serão tonwJo~ e•a sepa>·atlo e d<:ti•los os di· 
plomas a.té te1'mínal' ~l U.\>ur·:J.çã.ú. 

AI'L. ~.");o,; Eota.Jos cem que, dur·o.nte a 
]~c(r,~.,cçao jhu1l do pn~:kc!o ít. J;)f~ d::s:e c.nno, · pres0nte legisl.a.tura, t(:rern l'e~l'?vadO;o; os 

•m<: m!tm·i'a o Gut··e.-no· " ab;-;;. o c,·,u/ilo r:onsflhO\ on tmend>l!lc:l:t~ muntCl[}a~''· em 
;,e lS2:80.).;:..908. ,qtprdenu:-:-;Hrl t' 1.i ~'"Tib;·i.co., éumpriinento de h!i ~ }Jro::litlg;:..rla. na vi~G!J~:i~ 
H. 33. do a-;·t. í~ da lei n. 3(]0, de 30 de d'JS rt'spel~~h-o:õi fllilndatD.s, l'i-.!rluz!~tà~) o te;nptt 
de.::;;.;J!}rv de :189."5. tle:?~ir?t.ulo a& j~u;awc.,1to Lir~ dra·ação deste:', ~;,l~j nnicarnente cotnpe
du iiicl:el c coh1·c i•li'{JtJI·ttt .. 'o :10 ~o~·~·~./a'e Tenie~ para o desH~l;p~nho (~(-~ l"UH(';\·Ões t~lel
U1ti10.pun.t Ci~lt.ha,r;elif. das ·J·csp~Jc:i:ca . ..: rJIOe~.!al!.". tur·:~.~s, ~nclu.sh~\! os tt·aUu.lhos 4.i~:.. apur.?H.'àiJ ~ 

éXped:~:ao •'e dq;iom;t;,, na eiE:1~·;w •1e~;gt!ttd:• 
p:t )';l 30 ile dezeml11·" rlest.e anuu. o.< mremh~·os 
llu~ ~on::;l'Í\\(ls 011 i ;ttt::n.•'iend:~s :;mbstituitlos e 
S~U$ inunediu/o::; e:n votu.<. A rf,_ I . '' E' o Go ;·e;·nn a nb;·is;.clo a a brh· 

ao 'Mi ni-terio •1<1 Fa;:end;,. o credito r! e 
13~: S119 . .:9DS. supplenwnta;· ú ;:·n).dc:\ n. 33. 
do :u·t. 7" da lei n. :'iGtl. da 30 de•. (t-.zenü;ro 
de 1895- Cr•~di r,os E,p,.,eia.es- ile~tínado ao 
p:tg?..mento do nicl;:el e cobrG impnrtauo no 
COl'l'ence anua par·a cunhagem chs t•C>spectiva.~ 
moedas. 

A~·t. ~. • Revo:;am-se as dispoSi•:ües em 
con LJ'ario. 

Sa.la. das Commiss•les. 30 de no1·embPo de 
!8(1!) - Panmhos Jlo.tki<~!.vo.~ F. Li''"' 
n~w.r-:a. 

N. 154 F - \89G 

Para a dit:L elei~:iío nc.s Estac~os ~tUuJidos. 
nito S(·r:~ c;OI!Shler·ado v~.lido alititanlNt~c> 
dllitol-;tl O!'g<l.ni~:l.do s:>b o. in tl;!l"'·cmçuo dos 
núvos ~:ouselfws ou in tendl~ncias. 

A1·t. :)."O oi11cio •le norn<:!:t(:âo rio !t~c;tl 
pod··r-â ser eui!'eglte e este funceionar em 
quõt!qnet estado em qne se ache o pi"ocesso 
eleitoral. 

Art. 4. • Poderá se1· fis·.:<tl C•U membvo •1as 
n1es\1.S deitora.es o cl•lr.dã.o l>razil~;~il'ú que 
t~nha u.s condições de elegibilidade. embora 
não est~i~. nl i,tado eleit,or. 

Art.· 5.-- O c:tndid;no -podez·:·~ ap1·esental' 
como t\.sca.l, em qu:~\qu(lr see~ii.o u•) município, 
:• um eleitoz· de quo.lque1· out1~\ seC'Càll on p;\

llcd"cr••o p,,at do J"''•.i~ctn á o &ennrl,), ''· 1.) I. rochi:~o,,;t'IHio na sec~·ãu que lisr::J.!is:u·. apur:tdo 
tl•::.:te rui ;!o. e,te.~tânclo 1 el·c Oauh.tra do~ o seu voto. 
}J!!(mtrt(lo::, q ~~e tno. ;lrlr'- uUscr'Jo,· o ~.o·:. a·• Art. n~~· SoJ·· pl~.:t~~xto algun1 po~h:.rã.o ser 
da lei ". 248, de !:) de •le;c-.nõro t!e jt·ecus:Luos (t$ fi~;a<>~ <~.prc,.;t•nt:ulos pel.:•s c:m
I(~!J J. ~J(lS r:ie~~Ür3:l j'e~le-;·ac."' .. ~~mp~-~) q,Hc :-~ dh~atos 011 ec·l' "iHH. _g'l'UPO .. :le ~~l~ltor~~s. }~OS 
r(~· ~~ n~so pn;t-'l;;tr~ ·;w ~ .:.)u do art . . f.>, ua lei tcrtnüS dos ~§ Lú e 11 Ui-L let 111~ :!G J.e Janen·o 
n. 3.). ,f~ ::6<lcjruwi,·o d~ f;:!'J:?. de 1892. 

O Cong1•esso Naci·Jna.t uecreta: 
At•t. !.• Pl'o~ede1•-se-ha a eleição >Gmp:•c 

que comp 'recel'. ao menos, Ulll dos meml.;l·:;$ 
da mesa, ate ás lft horas do :lia marc:<'io par:~ 
c !la. 

Neste caso. o mesa.rio p:·e;:en+e colwidará 
•1ous das eleito:·cs da secçiio e com e!les ele
gerá o~ 0<1tros. que funcciona.rão, at~ o fim 
dos tt<Lbalho~. sol! -,;ua. pre~id\':nCi<\. 

§ 1 . " Sí crl!n;>a.recerem dll!l~ me~ar!o~. cada 
um convída.•·:.·L um <los eldtot·r~s presente.< e 
o~ quatro el~get·ão o q 11 iato,r1ne :>etic ~scullli·~o 
iJ. son.e. si h ou ;·e r em na te. 

§ 2.>· S! c••mpal·ec~~·em tres me:;a.rios. pto
ceder-se-lla nu, fôrma do§; I" do a.I"t. •>3. da 
lei tJ. :m. i.l<': :~1~ de janeiro 'cte 1892. · 

A!'t. 7. o A recusa dos fiscaes, bem como 
tlos n1e-ar-ios eJl'ec•l·m~ Oil ~eu~ supplent ••s, 
n:1 falta. de~tes. con,;titnirá nuiií•!ade insan:t· 
vel. 11co.ndo s;ll~·o. n~;~sto l!:oso, ao~ el.,i tol'es o 
Jirei.to •\a fa?.er S\illl> dec!&t·~çües per<1nte os 
tab~ll W.e~ e a.utoríd:~-1\.es judü;,aria.~ ou votar 
a. des•~Jbet·to perante a. mesa da ;:ec~::io mais 
pro::s:im't. 

Art. 8.' Será licito a qualquer eleitor vo. 
t:w j;or voto ü.~~sc •. >bel'to, nuo podendo a me.;a 
ree1:sar-se ·~ acc~>it"-<l·o. 

Para~tr,•pho un!i·o. O voto àe~cobel'tO ssr:í. 
dado. apt·"~ent~.,dc o cleitot· du~ts cedulas. 
q tP as5i<o:ll~.ril. pr;.t·ante it me~a.. umn. das q uaes 
ser·it deposíó"-'~" 11:1. urn:t e a omt·>t I h e ssrá. 
,·cstituítla. depois de d;.t~.J:~ e ruhricad;1 pela 
mesa e pelos ftscae;:.. 
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Art. 9.' Concluída a votação e depois de dade, situa.das 110 Estado de S;J.n.ta Ca.tbarina, 
lavrado o termo de encerramento 1!0 livro de em que fo1•am localísados por ordem do go~ 
a.ssignaturas, a. mepa. dara aos c:J.ndiilatos ou rerno geml durant.e o regimen extincto, 
aos tbcaes. boletim assignado por ella, deda- uh·ersâs immlgra.ute:>, é dt\ pat'ecer que o 
ran•~o o numero de eleitores que tiv-erem iHC$IDO prQjecto entre em discus;;iio e s€ja 
c:onlparecido e votado; e t'tepuis lia apuração, <tjlpt·ova•'o. 
lhes entr·egará outro, tambem assignado pm· Dos tJ<,r:ntnentos remettidos ic C<•mm\-:s:to 
el!a. contendo a votaç-.ão obtida por cada um pelo MinísteJ•io da lndusuia, Viaç:ão e Ob!'a> 
dos ~nJid<!.:.us. Publica~ cua~•a1n que nas terras em que:;tão 

PM·c~graplw unica. Os fiscaes passarão re~ f·•ram coth~s.ilo~, em lS7G. pelo à.iteetor 0.a. 
dbo de ambos os boletins no acto da entrega. co!oui;-, Br·us nl<~. fhversos immigrante~ it.'l.
de cad;~, um d.elles, e disto se tlever'il. lia.nos. os quaes já pa;::aram ao Tlles.Juro a 
faze1' metlção na acta, co:,;o tambem si os impcn·w,nc:a. de seu,; lote~ e receberam o~ 
fiscaes :;e rectiSarem 3. pas;;ar os ditos co:Jtpetentes trtulos df.fiwtivos de Jtl'"l't·ie
recibos. df\<.le, .J.e uccortlo com o tlecl·et.u n. :378~1, de 

Mt. 10. A' proporç;1o que o presidente da W de janeiro ue 1867. 
JUE>sa íiz~r n. leitur·a de eada chapa, passal-a.- Tendo-se dado~ occ,~paçii.o r;o. a.lluditln.Jn·o
lw. aos mesario<> e fhcaes pu:ra l'~7.e1·em il. Yeri- pl'ie·.l:l.de em dat:l. <Onte.rlot· a tl" promulgação 
fic:a.,·J:o dos nomes lidos. ! da Constituição. q_uanc,o o sct'viço d.e coloni-

Ari.. 11. !São ha incompr~tilJi!i~ ... de de nnn- j S:l~i'lo era leito pelo g-oveJ•no geral e por íuJte· 
w:za. alguma entr" os membros d;\ mesa. eiei- eil)mwios tle sua norneaçào e confian\·8, per
tora! uu das junias apur,.doras entre si. tencerJdo it i\at;:<i.o u.,; terra~ de>ol\l\as e ~endo 

At't. 12. Niio é motivo de no li idade ter arrecadadas, cowo l'Enda §·~ral, as quantias 
funccionado na me:;a. eleito1-al um dos uWmos j)l'oven'tentes 4'\a ;·enda d:t~ mesrnas terras e 
su:pplentes, teudo corn~arecirlo à. eleíçuo e lia. cubr·anç~• 1ht di I' ida colonia.l, uenhuma 
votado o rnesario ell'ectivo ou a.!gam dos pri~ duvida. póde haver sobre a re,ponsa.biliu~..ie 
meil·os supplentes, desde que nenhum destes da tini~o qua.nto ao p>tgamento <lo valor da 
se tenha. .apr·e;;entado a assumir o seu Jogar, 1 ~rea eJfecti vamente occupaU.a. petas allmU~o8 
nem tenha. redama•lo a· sub$tttnicão. llllffilgt'«ntes. 

Al't. !3. Niio é tambem motivo de num- íl:n\enue a Cornrois~ão, porém, que o ta.l 
dade a falta de assígnatura ou l'ubrica ae I pvgamento deve ~er ieir.o 1'e accordo com u. 
al~um elos Ttesarios ou dos fisca.es, de$1le oue av,diação :pr·ocedida. pela Jnspectoria Geral 
a ines(). r\ecla.1·e o motivo pot• que deixaram' de das Ten~l.S e Co\onis;ção. que "I'bitrou em 
fazel-o e niio Jique pl'OI'i!.dO que e;Ia o bou- 46:R00.) a quantia devida pela occ:upaçii.o dos 
ves~e obstai.lo. •!.USO.OOO metros quadrados. Quanto a <i.rea 

Art. 14. R~voga.m-se a.s disposiç,oões em invat\ida por outros· individuas, que u.hi s~ 
r:ontl'a.ríco. in;t~Lll:>ralu sem prévio ~onsentimenr.o do 

S:th das Commissóes, 30 de novemb;·o de 
J:';96. - Pc<rani<os Jlo;~teneq;·o. - F. LitHa 
]Juortc. 

Vae a imprimir o seguinte 

PRO.JECTil 

N. l7! A-l89õ 

A~<to;·isa o Poder Ercccuti&o a ]íagar a Eslcdío 
Cunha, a imporlancitt das tc;·ra~ de >'tia 
prop;·iedmle, em que foram /ocalisados na 
cx-co{onia Brusque, po;· ol'dr:m do Govc1·rw 
do [,npel'io, di.,ersos i1lW'âgra;1tcs, de acco;·(lo 
com. o o.rbitrc:mcnto feito pela Secrelm-i(J, da. 
lml~<stria e 'Viaç<1V o constante dos do
Cl.tracr.cos «lli existentes 

A Commis$ão de Orçamento. estudando o 
}lrojecto n. 171, de 1896, e tenC.o exa:Jüna~.o 
os documentos annexos elo re11Uerimento em 
que o cidadão Esteviio Cunha rec!ama opa
g:.~.mento tio va.lo:r da~ ten~ de sua pl"OJ!T'le-

c.lirectot· ua coll)ll ia e >em que lhes fosse dado 
o competente titulo provísot·íu ue proprie
dade. nentlllma l'esponsabilid8de cabe ao ~o~ 
verno geral por tal fa.cto. devendo o re~la
mante pteit"ar os St'US direitos p<n·a~lte u. 
justiç<t local, segundo dete:-mina a lei n. GOl, 
rle 1850. 

Sala d"s Comrnissões, 25 de novembro de 
tS\16 .-JoCío Lope~, \)l.'esidente.-.'1lcindo Gu<'
nabara, re[atot--.F· p_ Nu!riul>. -.4·Hgusto 
:Swo~ro.-Bclísa1·:·o de SO!!;;Ct.-Se'i";;~detlo Cor· 
ré<~-

N. 171-JSgG 

o Congresso Nadonal resolve: 
Art. 1. '' Fica. o Poder Executivo autorl

sado;~. pagm• a Esteva.o Cunlw. a importa!Jcia 
dat> te~l.'a,; de s<m pr[\]lrie !a1k. em que Ji)ra.m 
loca.lisa.dos. na. ex-coJonia. B!·usque. por or· 
dem do guvcmo do irnperio, t1iver•o~ im
mi)!:rante;;, Óe :\CCOl'U<.> COlO O :u·bltY"ol.ment.o 
feito pela Secretaria da Industria e Via~·ão e 
con~ta11te do:;: documentos <J.lli. existentes. 
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Art. :!. ,, l{eYt'f;adus :~s disposições em C(ITI- r c1rig-ues. 0'- Yencim<!nto> qn~ deh:nll de PE!l'-
tru.río. j t'€'bt:l' lle ~o de ug-.. ,~to de 18~l-1, a :18 de junllo 
S;lla d<1~ Sesslí""· :;r de ot1tnhr·o dP 1~9G.- de'- l-~:15; _ 

/-'a(l,·~ltt Nillos .-E. 1JI1!m-l-'. 'J'o/r:;,lin(J. I . o,} _pi'O;iedn_ H. l !9 . .-!.e lR913,-con~dendo 
· r J·'e!l<;<l-0 <' OS · 1 n·~ltOS 1te llllplWtuç:t:>, C expe-

0 ~~·. Prc~id~~n te_ ~ão lmx,~n•1o die:tt(' pnr:L r.o;los o,; ma~l1Í:)h:nno..;, appar~
na·ria, mai.• :t t~atar·. du,i.::r.o P«l"õ:< a::wn}J;'i a lho;, c_anos de f~tTO e m:t1~ _matr•r1aeo; tlestt-
~e;.;llintc ordem li o dia: ' na•Jo- a~ <Jhras na Comp:~nlna. da, Agua~ de 

-~- · - d . . S. Luiz •lo ~Iara.o!Jiio; 
,ota~:to •s segumtes materias: Do rrojecw n. í~. r\e 1~9/:j, autoris:i.ndo o 
DI) PT'o.ircto n. J:lfl. •i:? 1896, ant.ol'i~~nrlo o ~,,,,c,mo ;< concotler ~o úida•'io Alllm•t.o Cn-

gon•;·nrJ ~~ r.ln·ir ao ~Irniqlkl'l\l dr\ ~h•I"iUlla o i ur irn. poiu jH"<'l" de :!5annos. permiSS'IO pr;ra 
crerlitn cxtriiOJ'r.li;J:ti'ir> r're l~r'I:OriOS pa:·a r·e-! estallr!lé<"er ncl por!oúo Rio cho .Janeil·o rl.epo
stir.uir o impo•to tie 2 ·; .. r'esc(lnta<!o d· s ,.,.,i ,..[:o~ i1tH:tu:.\ntes dr• c~wv~o de ped1·a, ~oi:l a:s 
dtnen'o;; do uffki•'eS •h~ Armndn. c;l:.~SE'~ ;U)· COirdic:0c~ que est;obPlece; 
nex;Js e outros que pere~t:r:rnm vant.·g··ns de Com.inu:rçào d;t :~" dt~cussão <lo projecto 
ca.1n panlia n.• per·io,)o de ll d+' ,.-,,:tentbl'o •'e n. 100 B. O·eria.c~·~o par;\ a.. }• rt!scus,i.i·.• d.a 
lR9:~ <t 31 de outu\ot•.:> de 1~% (:}' dis- e:uenrla t!a C;tmar<t ao prc;ecto r.lo Senado 
cussii.o) : u. 100 deste <tnno). antOI'Iou.ndo n goT"erno a. 

Du !JI'O,i~cto n. l ~O. d~ _1s::o. autor•ís:tndo o I ~;o;su:nir· a T·e~pono:;~bilhhdc exdusil'~ elo-; l~
Puder E:cecut1v~ a 1·efornme no p••STO de a!- lhete~ ln,ncn.nu~ actualmente em cn·culaça.o 
fcl·e$, com o so\uo por int<~iro ,., tPIJente-llono- e d;i. omrJ.s pt·rwíd.encia.~ : 
rarío do exi'Teito e :;:;,r~<mtü-:cjudante a~:r~·e-j :!.· t1b••I.ISsüo •.lo pr .. ,jecto n. 284. ,\., de 1896, 
g:t•lo do ba.tallúiv aca·iemí~o. ,\.t·cii:o de Freitll.~ ;tutot•i,:nndu o l'orier ExeeULivo t\ manr1ar 
(2• rJi;;,~u,~;io); ;xtgar ao carteiro de 1" c1a;se da Repflrtiçàü 

Do Pl'•·.ieet11 n. :?i'R A. de l.S95. determi- L;(:l':J.l ,•,os Coti·eios. PhilOil'ltlno Jocelyn Ribeil·o 
nan,lo. quf\ lil')uem ad,hdos :LO nH~)!h-tel'io ,'o o~ 1·encimentos que deixou de perceber·. 
Colh-;!iO :\Il!itar, c,m1 L'S v"'ncimenr..:.~ que Lev1tnt<l· se a sessã.o iÍ.~ -1 horas tarde. 
peJ"cebiam. o:; prores~ore:; cut!tedJ·~tticos tJO-
nH·ad.•s ou elevados a e~>a c:1t ~ol'i:t por de-
cr·tos L!e :JO ·'e ~~·tem!n·_? de 189-l. com vow I Pt:BLlCAÇÃv Fio:ITA ,~ RNOiiiçio DA CO)DII~~Ã.o 
em scpctr~~do (~" r.h~~u,su.o); DE rxs7l:t·q·.\o E SAl:DE l't:BLIC.'I. 

Do pt·o.ieeto n. l'l A .• 1,_. JP9f:, con,,edClr,rlo l 
aos ;t\nmn- $do CUl'SO ~uperio'· da~ faculrl,dt>~ P't'o)~c!tr tlc lei de Sawle Ptcblim 
!:e Ui1'dtc•. nw.tric:Jiaclo;; o.nti·S da lei n. :j!4. I 
dr• 3(1 de vutuhro de !t;%. o :.;o~o d:tsl'~g;J.!i<t~! Art. 1." E' pt·ollibido f,,lJricar· ou vender, 
d;t le;ci~la.~·•io ante dor. tanto em rc:l:wüo ú~' :;;r,lJ :1 denomin;1çã.o de -,;f,-, h o. qna!que1· outra 
épocas p~n·a.us inscrip(\ie~ c eX>IaTe'C<'!IICl em I hcbir11t nlcovllc;l. que niio >ej;\ o }ll'••d,:cto r1n. 
rel:t(·ii·· :tos exames e" !'re~:JeHC\:>, c()tn p:•·J"e- tern1ent~ç~o do ;ucco dt\ t~vamadura e ú•esca. 
cer C1)ntrat·io da Cümmbsii.c> de lnst!·ucç.;c•> e Pt•nas: .-\s dos :'l.l'TS. !Li::> e 164 do Codigo 
:'aud1< P1Jblic:1.: I Pemtl: mai~: a pe,·•la r1o p1·o,1ucto. que set·il. 

Dn pm.)ecto n. 13. l\e 1~\16. ísentn.wh• (iO p •l>lir.:tmente inutilisado. e a publica\·ã.o da 
p· ·ga111enw de ímpo~w.s ou qua~~qllP.r cmo- >CTTTen.;a. it cnst.:t 1.lo inft•:tct.or. nos jnt•na.es 
lnrn••nt··~ u.s P'\Hmtcs dos offi<:i,.(·s lt• ·!lOl':rrios

1 
<.l i8tills "'' !ixa\·5o •lo nome r\.o contr:w~nto? 

r.lo t'X :rei to e arma l:; •. concedidH:s e:n r~mu- i t>U t~unr.r;l.Yt•niOl'r'S nos l•·gares pub!i?os. _ 
1\•·r:liPO:tsen·tço~ tm!Jr:H·es e ;t.~ ··once<luhs! P;~~~~)!~:l.pho UlllcO. Com :t tlr-n"m;:•a<;aotle 
pc·lo f! ·w~rno do mar••chal F!ori:•uo Peix•·k• 

1 

,-i;i/,o se;.:utda ,)a do IJOme do fl'ltcto ~:\eca
aos defellSOieS ua lfg:.;!I O:Ud\!; l'ÍllO que o V'Ooiur.lu, [!Oder-~e·lt:t i'abt'ÍCil.r e 

Do project•• n. lü:?. A. <'e l ~!J6. autO!'ÍSlT.ndr., vend<>r lrebiuas :ücoo\icas 1e1·mema.da~. 
0 !r("''"l'n'' a. nome<\ I' um3. commis.-:'in ,]e pt·o- i At·~. :L." 'E' prohibirlo ajunt:tr aos pro· 
fis~io!Ja'!~ pa1·a e~tudar e n~l·ilicat· a PJlic~cía \ ductns do arLigo :Lntecetlente e o seu p:~!'a
e v:ilur ua descrrberta do <<S( J'lllll•> anti varie•- i ;.!l'1q.rlw, qualquer subst.,neia extr~wha. <l sua 
k•so f•·it:l. peio D!'. Fel ppe Percint. C<lld:.:.; e i éompo~içàonatural, ::;:•Ivo o :1lcool elillnica
da r•ut1·~~~ pro,·i ·1encia.-: I menr.e pm·o. pil.m <l. c<>nser,·ação. na pntcen-

Do pt·ojcct.l) n. ISti. rle l89ti. antori&1U'~o o ta:;l-'m m:•xima rle 4 "/ ... e o a;suca.:: pllt'O, na 
Poder Ex.,c•ni ,.o :1 re'-'<<J·t<' l' p·l>':\ o quadro Ja. <'onfe<:c;iio .:.;s vi••lt<:•s liquorosos e ~'sptlmnn
re·~t'\':_1 d 'ar·ma<h «o '~'~J.'i ' i\.t• 1le rragat". !'e-

1
' T.es,r· o a~siTC>l.r :lj • n1 t:ldlJ <tu ''in!Io par~. elel'ai 

1•)rin<J.·~oAr:,tJ·.le; :O.iu~re1ro d.ú f>Jnl!o: 1 o i ltnlo '".::ué>l!<:o do vm\l". 
1Jü pnj~.::to n.~-L '~!.! iS96. eut·l'Í~é>T1<lo<)l p ,_,,ns: A~Jo~ ar-t.~. lG3 c 16.! elo Coclíifv 

gove•·;,o ;o wanch;r p:,;:n.r pela. v,·rbil.- EX-I Pende il.~ do at•t. 101, qww<lo a subst<HJCI<l. 
ercki"s rind· ·S-'"' ;{" escripturario da Rép>J.r-J rtium~~da for •l,_clarada nociY;t ú. ~:•u 1ie pu
tir,·:w (;<'l'<tl rlo.s Cclrreios, Josú Fmncisco Ro- blic .•. 
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competente e approvação da fôrmula, pela J desenho ou signal, qufl lembre fonte conhe
autoridade sanitaria se tiver ajuntado sub- cida. 
stancia extranlta julgada nociva. Penas-As dos arts. 163 e 164 do Codigo 

Aos contraventores: penas: as dos artigos Penal. 
163 e 164 do Codigo Penal. § I. o O reconhecimento legal de fbnte mi-

Art. 16. E' prohibido expor á venda, com nel'ill é caracterisado pelo registro da marca 
a denominação do vinagre, sem a PXpressã•l na Junta Commercial ou licença da autori
artificial ou a designação da procedencia do dado sa.nitaria. 
sueco fermentado, vinagres que não resul- § 2. 0 Não servirá de justificação a circum-
taram da fermentação acetica do vinho. stancia de indic:trem os rotulos a natureza 

Penas: as dos arts. 163 e 164 do Codigo artificial da agua mineral. 
Penal. Art. 25. E' prohibido fabricar, vender ou 

Art. 17. E' prohibido 8juntar aos vi na- expor á venda conservas de qualquer natu
gres substancia extranha á sua composição reza, com addição rle substanci>t extranha tt 
natural em relação ao sueco que o produziu. natureza rio producto conservado, salvo as 

Penas: as dos arts. 163 e 164 do Codigo emp1'egadas com o fim de conservar, segundo 
Penal. processo licenciado. 

Art. 18. E' prohibido ao vendedor ajun- Penas-As dos arts. 163 e 104 do Codigo 
tar ao leite, sob qualquer pretexto, agua ou Penal. 
qualquer substancia extranha á sua compo- Pamgrapho unico. Si a substancia extra-
sição natural. nlm for dedarada nociva á saude publica. 

Penas: as dos arts. 163 e 164 do Codigo Penas-As do art. 161 do Codigo Penal. 
Penal. Art. 26. ~} prohibido vender ou expor á 

Paragraplto unico. E' pl'Ohibido tambem venda carne, peixe, mollnscos, hortaliças 
vender leite de animal considerado doente t'resc.1s, em conserva ou sujeitos a qualquer 
pel<L autoridade competente, sob pena de 200.$ processo de conservação, ern esbdo de de
a 500$ ele multa e o dobro da multa e de I a composição. 
3 mezes de prisão cellular, na reincidencia. Penas-Perda elo gener·o e multa ele 200:) a 

Art. 19. E' prohibido expor á venda para 500:); na reinciclencia, o dobro da multa e 
consumo, como alimento, sob a denominação prisão cellular de l a 3 meze;,;. 
de manteiga, outro producto que não seja o § ! . o Si nos generos alimeoticios de que 
extrabido do leite. tr'ata este artigo foren1 encontradas substan-

Penas-As dos arts. 163 o 164 do Codigo cias extranhas, empregadas com o dm de in-
Penal. terro1nper a decomposição começada ou mas-

Art. 20. E' prohibido ajuntar á manteiga caral-a. 
substancia extranha à sua composição natu- Penas-As dos arts. 163 e 164 do Cocligo 
ral, á excepção do sal commum. Pena I. 

Penas-As dos art. 163 e 164 do Codigo § 2. o Si as suhstancias de quo trata o para-
Penal. gt·apho antecedente forem tlecln.mclas nocivas 

Paragrapllo unico. Si a substancia Jbr jul- á s~twlo publicft. 
gad<1 nociva á saude publica. Penas-As cio art. 161 elo Cotligo Penal. 

Penas-As do art. 161 do Codtgo Penal. Art. 27. E' prohihido vender ou expor á 
Art. 21. Os productos similares em cuja venda carne de animaes doentes. 

composição entrar a margarina, poderão ser Penas-l\lulta de 200$ a 500$ e na reinei
vendidos, mas, com denominação pura e sim- dencia. o dobro da multa e de I a 3 mezes de 
ples de margnrina. pri:oão cellular. 

Penas-As elos arts. 1G3 e 164 tlo Codigo Art. 28. E' prohibiclo vender ou expor á 
PenaL venda queijos <tlterados ou que tenham sido 

Art. 22. E' prohibido ajuntar a esses pro- postos em agua para parecerem frescos ou 
duetos substancias nocivas, sob as penas do misturados com fecula. ou qmüqnee outra 
art. 161 do Codigo Penal. substancia extranha. 

Art. 23. E' prohibido expor á venda para Penas-As dos arts. 163 e 164 do Codigo 
consumo, como alimento, oleos ou gorr1uras Penal. 
cJntendo substancias extranhas á sua com- Paragrapho unico. Si a substancia extra-
posição. nha, que a analyse descobrir nos queijos, for 

Penas-As dos arts. 163 e 164 do Codigo declarada nociva á saude publica. 
Pena I. Penas-As rlo art. 161 do Codigo Penal. 

Paragrapho unico. Si as substancias ajun- Art. 29. E' prohibido vender ou expor á 
tadas forem julgadas nocivas á saude. venda [Xcra consumo, como alimento, b"tlltas 

Penas-As do art. lfil do Codigo P•mal. grelaclas. 
Art. 24. E' prohibido expor á venrla Penas-As dos arts. 163 e 164 do Codigo 

aguas mineraes com a designação ou com Penal. 
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Art. .30.; 1.~· prolli_l,id.o Vl'!l<l~t· 0:1 eXpi.ll' (l rcinae,;, saLvo per·miosiio especial tla auttJri
vonda í>H·tnlJ:lS 011 l~cnl::t;.: t!r::'tll~:vlot::; ao co11- dade. 
~mno, r:om n:i-;tnrn~ du t:ll·ilolus diY01N\S on 1 Penas-De 200$ a :-,00$ de mlllb; n<~, rein· 
~ul,ot:!t>Ciii o:->1l'itrJl:cl. . i cídcnci~. 1.1 údJJ'O e de l a 3 mezes de rw~V:o 
Pe lll1S-A~ do~ ::fi..;. ](j;) c Jíj.l ,j,) c,,,]jgo I Céllul<J.r. 

Pet;:.t: ,. .. . . . ., __ ,- . . . . . . lll.l't. 37. E.' lirr;bibitlo ve::uel' ou expor á 
,, l~ .tr: • ::-t.: !•ho.:t·~tco •. ~.1· ·~ ~·.'.l >t, .• ln<.:·'·: .n_,_,tt.- v~nda oleo~. peJ:rum_a..!'ias, sabões,comH·ticos. 
1.1~ft lo~ u~cL•~ .. d,1 HZ•Cl_l.l ;t \'l\1••) p,t•dtc.l, po> e ma>sas ue tooi,:uc. com O$ nom~s üe 

l'cna~~A5_:·o ;lt~t: .161 '·o Lorl:g .. l'en•ll · autor~s ou qu:.E>saucr di:~cr.;s Olé desenhos 
. A~t .. :,\. h pro,HI•t•h> 0\~\]J\'ú;:,,,. n:1 cou- que os tac:nn Iembr<J.t', quando as marcas e5-
l?eça~' ,:,~s doce~, c.~nfc'tt.~s c rna~,;ns, s_ul;:>ta~· tiverem rerristradus sem licenca do aulor. 
Cl<l8 ,,.:!;:lut•ld;tS. a . e"lor~J-D.> Si'lll j)l'l!'"l~t lt- l'enas-As das ;rts. ](;:3 e iG4 do cottí~o 
l;~nç>~. da r.ui.Ot'l~<l,(;~ san_tt<ll·m, com a de,qg·na- pen:ll. " 
çn.~ d:~ sniJ$to.nem. nee:Jc~:Hh<: .· . . Arr .. :-;s. R' prohibi•1o faJ,ricar. Yendet' ou 

Pt•~):!S-~In!t:t d,, :!(1():-; ;t "no.-;:; ~::-. rr·tn~l- expor ú venda. p2rfumarias, oleos. S<ll,i:es, 
de.n~1:1, <l<•l,r;:tb '' multa e l a .l mezc~ de 'osmet.icos. mas~ê.S de toileac aroma.ti~adas 
pt·Js:tn cclluhtt·. _ com es~encias artiíiciaes ou com subst:ttll'üts 

~ I." lncorrerao m1s m~~m~s penas o5 f[llll co1·antes ni\o licenciad~tS pela autoridade sa
ve~lll~rcm on •:xpn7:cr~m a ven<ln dnCilS 011 nita.l'ia.. 
confelt<•S coJn p::pe1~. lllvolucl·o~ uc qnal,Jucr Penas-As dos arts. Jri3 e JIH (lo codi"o 
11!1-!·m:ezn, lior~:; ott bon~co~. ~n qna r;~~ncr pen:\1. "' 
onJcnur::; ri\:~ cnfL.:'ltes~ co\ot·ld•):;' Cúlll ~ub~t~u:r.~~a:j 
!~~-o liccnd;~d;ls.. · 

Al't. :::02. K prollíllillo tl.innt;n· ::os cn~me
ttcrs, lJÚ$ e nla~s:~.s de toi./,;!k) SI\ b~taneins 
jnL.:a r\<~:s nociv~15 p~l:t <llll(wid;lde :<:u1itarh. 

l-'enns-Dn :!00$ a 500$ de JtHtl\:1: Jl:L l'<' Íil· 
cid~nci~. o dot,ro d:~ mult:1. c tlc I a :~ mez"s 
de p:·i~iiü cellnhn'. 

Art. ;:n. E.' prohi'id:lo njunt:1r :10 m~l rle 
tÜ:clltJI~. ú pin;Bnta 1.lrn·eino. á e:lnclla, "0 s:1! 
eOI:lllllltn r) i\0 r•~SUC~ll', rpt:tl<jllf)l' ~Ul,~tanctt\ 
e .. :t~,., :;);;1. á ~u:.l cnmpo~içâ.tl, 

Pr;;~n~-~\.:; do :1e: igo ant~ce,lent(} _ 
.-'i.rt. :.14. E' proltii,íoln lhbric.a·, v c>n,Jet· ou 

expor á \'end:t ímit:.lçii.o .le pnHlactu~ ph:·•r
maccuticos, cuj:l Y(•oda tcnlm sido autori
~nd:~. pela ;:utcd•lnile ~anitari:~. Ct'lll o nome 
do nuto:· [,,1 qnae.iqi1cr dizet·e;; CJ1l des<"nlJos 
qne o thçam lcmlJt'iW. ;ün.la n1n~mo qu<H:s ro
to los indiqcem o nome do ['ahricaate ou da 
fabl'ica. 

Penao-As de;; ~~rt;;. 10:: e IG·t elo Codigo 
Pennl. 
, § ). o Excoptu~n~-se Gs. lmitnç~e~ do ]ii'O

nucto$ plt;ll·:J •acetttlC•)S, :uuda qne <'0111 :1 ·l~
t~:nmin'"~'~o de seus a.utore~. cuj~1.s f0rmulas 
estiven·m publicadas em al:.mm dos Codex 
<ViOIJt:tdcs :pel<1S na~õ·.•s civilioadas. qt:<) po
derão ser Jhbricach•s, Yen:'ic1.os ou expcstos 
à venrla pei<~s pesso:1s competentes, na J<jrrrw. 
<las leis. t:·azendo os rotulos o r.ome do f:lbri
l'a.n ti~ ou rl a fabrica. 

Ar-t. ~15. E' prollibido vende1· on expor á 
venda drol!a ou IJl'(•dncto pha.rmac~utif.O 
cujo grá" tle pureza. n5.o est~jà tle a.rcordo 
com o indicauo uelo Cod.ex arlo:Jtado official-
mente. - ' 

Penas-As <h;s :tri.s. 1;;3 c l!i4 u•' codig·.> 
pena-L 

Art.36. E' proltibido cobrir 1trtitici~tlmente 
:pillulas, pastil~s, d;:·ogas ou xa1•opes medi-

Ar·t. :;u. E" p1·ohibido ~.iun!<tr ao café. ao 
chocolate .. ou em geral, a qualque~ ontl'O 
g•~nero destinado ao ccnsumo publico, qual
quer sub:;tancia. estranha à ~ua compo
si~ão. 

Penas--As do:; nl'ts. ](;:J e l(ic1 clo codígo 
penal. 

Par~.g1•apho unico. Quando a substancia. 
ajuntada for declarada. llociva <i. Sttudo pu" 
blica. 

Penas-As <lo art. l<;l do eiJtHgo pen;ll. 
. Art. -10. Quando o~ pl·oducto$ apprcl!en

dtdos nas <tll"undegas esti\"erem incm·so$, ~c
i!llndojulgamentu de autOT'id;tde cornp.~tente, 
em alguma das c1.isp•Joições r1est:L h~ i, serão 
inutilisados, d,;pois (c sci~ntiftçado o impor
r.ador, C[UO podtH'Ú. protestar por nova :~:Ja
lyse, coma.aud!encia de um cllimico o!Iere
ddo por si e outl\ pela autorid:tde sanitaria, 
para tlei::empatar,em caso de tl.ivergenci~L. 

§ 1.• Ihwer<i. nao alfandegas um ou mais 
peútos IJO.l'a o exame orgauoleptico dos gene
ros importados e ensaio~ rapidos pl1r-a rcco
nhecet·em us alterações e 1alsificaçõe~ grvs
seíras. e pcll'.eriío condernnar o genero que. 
scienti(ica.olo o importador, será h1Utili~ado 
:!4 11oras •1epoís. ·salvo protesto dentro desse 
prazo. que terá e!Ieito suspemiYo. até ore
sultar1o da nnalyse a que sera entii.o o (J'rcnero 
sujeito. "' 
§~."Não fie.~m tie mo[lo a.lgum dispens:tdos 

da analy~e cbimíc;t cs gene:·os que não fb
rem cond.emnados pebs peritos. 

Art. "11. Fica o Poder Executivo rmtori
s.odo a a~rir o crerlito preciso pal·a a execução 
desta lc1.no q;,1e depend~;;r de dcspeza. 

.~rt. ·b2. O Poder Executivo regula,men
tai·á esta lei, tendo. ~ohretud.o. em vista. a 
determinação da ~ompcsição naturo.l legal 
dos dível'SOs generos alime:r;ticios e:t. indica-
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çiio • lo~ que. p;-.ra :• sua applie;tç;lo. s~o .Ju!- ! O St:. I ·• !:iECL~ETA:ao pro~e·io iL ll!itur·:t do 
g'<\1\1)-,: . ('lll lt-i. IIOCÍ'\'OE á S.'lUde pnhlit:;\ . · Seguirtte 

"\rt. 4:i. S:io l't~v .. >g:abs :Ls di$posiç-tie$ em 
e-~ntl'a.rlo. 

lo~'' SES>Ãv E)l 2 .OF. nBZE:)llll!tl IIE 1896 
( Jll(R:o< .\\ 

p,·,_'.~idc;;cia do ... $~· .... · . .-\r!k!.!'f l:ios (JJ;·c..~~d ~~;.r!e) . 
Clw!W·'· Lou.:lo fi" t: icc-r. ,·e.•·irlonUJi. cl>·th"r 
R ios f)ii\'"td,·a :e).. -; L üt.' de 'lí r~·çnm: •:tfr_,$ 
(}'• .:~cci·c:a ~·h:). 

EXPEDIENTE 

Oílicios: 

Do S1·. I" socr~>t.:trio do Sen :tdo. de l do cor·-
l'enre, t,. ·;tn~:nit.tiw.i•' a. esta Camar:L a cmer1da 
uo Serm :,, :~ propos:çào de:sta. C:tlll:l.l'a.. auto
l'ÍS:tmlo o lic,vet·rtü a. abrir ao :<.linistetío du. 
,;u~n?.. IIJ'n cr.,•hto de ;-;S:2 15s·~06, s upple
JI>entor an concedi-.!o pelo dec~t..1 n. 261:'. •le 
:2G tlu<.iet.e:n hJ'O de 1 ~~1-Lp<~.m sald:tr as despeza.s 
feíh$ cvm a construc~·ão de quairo pllíoe.o; de 
polvom rH Ilha do Boqueit·ão, e ffi<Ji:> obr-as 
ao.;ees:;ol·i:ts.- A· Comrnissiio de Orça.r}ren to. 

Do ~lia r scerio dos NegodllS •!a Fa.z~·nda. de 
.\o m<>io •li:. procP<l"'·'e á. cll:unada á qual :~o <.In mez ftn,\o. enviando tt ).lensagcm do 

l't- ~\J0nde1n o~ Sn .. \.\·éhtll· Ri os. Lilis oic V a~· St· . VkH-Presi•leute da H.<·pablicc:, üevol
t:t•n:·ellos. C<>t"Jho Li<bO:\, T:t·.·a.~~-"' de Ly, •:o.. , ·cur1o a es r.:t i:<ttm\.l':L S.1.ttccinna•ios ltous 
Gr-~. lu·i<>l ;o;t~.lg-:r •i·'· )l:mn !l?.cdlar. Ené;L., ' "'r- •ius t~Uto~1':tpho.; •' o. J•e;olu..,:..o do Congre:~so 
tio.>. Tr,eL>tonio de• B~·:tr>. ~ric!•t Filll•). \' l vd.. N:tcienal. r,utori~u!Hlo o ;;o ver no a ab:;ir os 
1'(;~. [.;:i r. D.-•mi nguef . ,\l:isi:J •ic .\bt·eu. F:·e· neces:;ark·s .:redit-'1:;, par·a da.l' execução á lei 
del'iCO l),.;·c;e~ • . ll olPfOJ!~ú Lirn~L . Hf'l\'PCÍO Qlltl O!'g:uri:rou o Tri!.u n:Ll ue l.Ottl<t.'<. - htei
::\l•) (lW. Trir;chde. To!entino u.., C:lt'V:tlll•.>. p,_ r·:Jda- .\rcllil·e-s.: um e <:n\'ie-~c o ütltl'li ao 
J'<lh'a dt· L·n·a. Lu i1. ·'e .\nàl'•.-1 ·~ . &rho:>:~! Senado . 
Lim:: , Cl<'m€mi:~o d:1 )fon ~tl , _R~>ch~, c:;, vai- Do :\TinisV•rio dos l\egncios da Marillh<t, de 
.::.n·;c, :'.[etJ!.'Ze:; Prado. <·•·•mm1o.n•• Br:tzJL. :3• 1 •lo n1ez lindo. ~:\tísra.zentlo á requisi(,;lo 
G-L>u,·ei:>. L ii11:1, :'.Iilt•:ou, F:~\;<cisc(• Snoh·e . ~I:L- rlt'-sta. Ca:na.n no offlc:io n. 3::a. ll.e ~ do mo$tnO 
n~el i'"·•r:mo_. \'~t·gno de .\_:•~·eu : .Ro:'·!'iguf'o;; mez.- A <.Jl.Wm l<:z a. req:ri,ição. (O :SI'. de
Luna.T••lent•no no~ ~;\lJtos, ,,h,·culrtw \lot!ru., pu;;Jdo Tlrorm~z C:J.Yalc<J.nti ·,, 
P a;•;wl\o;; ~Iontc-JJt-g: ·o . T•::•q n:~to :-loren':\. 
G:tll iltO L;,:·a•o. ,\n>c•nlo 11l' Si•JllCira. Osnr 
Goo\(\\'. Ti:rwth··n ria (',ost:t. Anw.l'ko tie :'.I:l.t
tvs. ·Er ;c..., Cuclho. Eu~"lli • • tle Queiroz. :-o:Ho 
Peo;-t!;!ta .. :tct-.stinlio \'itlal, Er~r·s t.o Bt·<lf.i io. 
Pa.u!ino ele SilWl .iunior·. L:tnd ulpho .!e )/tt
!!alhãe:: . .to~o Luiz. C::Jr ncluo ~lourà.o, v,,z dE' 
~·t.-l!o, ?>lo,:t.:íN :\e S.tr l'M. Cll;~g:1s Lr>b:' t''· 
. Juiio p.:..rudo. ( ~r.n~;n..l ve' R::o..rno~- ~e!~r-az .lu
n ior . f .. :·t es .J n 11q ueit~. Alvaro BIJte lho. 
Leonel Fiil:o. Oda,ja.nr• àe Br·ito. Lam·>unier 
Gu<bf\·e•ll'.•. Rt :d·•lplro ,\ breu. Arthnr Tol'J'<~s. 
Carlo> •h s Cll._.g3..", Cu~to. Yíacha•~o . Al!'redo 
El!rs. Luiz F'laquer, ·c .. seruiro da !tocha. 
Domi ngu•~s ele Co.;:.no, G<:>st11. Junior, Gus
t.'l.\'0 G•l•l!'ly. 0liveira Bra·!a, A<tolpho Gor
do, Bu•mo de ,\ntlr:ttla. \lol'üira da. Si!":\, 
Padu:J. Se lle>. EU.mu 1!<JO <[,,, Fo,,sena. P<IUtino 
Catlo>. Ft··•ndsct• Glicerio. :\.•.1·: ier do Valle. 

Do ~I i nístt-rio tla~ Heh•.çiies Exteri0re;;, de 
:~• l <lo rnez lindo. ~u·.-i;lno io a. l'.lens.w ... m do 
Sl" \ 'i c.:·PI·esi<.l" nt.e .. b Jl,·publica. ut'lvolv(<n•.lo 
:.testa Cil·iUi.t.l'~L, sanct.kt~ildos, dous do:; auto .. 
gnv ·h• s d;t rt·solõl~i\ü elo Coo;~;re·so· Naeio1~al. 
app·(•\·antlo o t;·<~or.:,tlu de am rza'1e, comme!·cio 
e uuvegaç;lo,t:c!ebt':.\do com o lmp~rlu •lo .la.pii.o 
c•m 5 ue •le novembro do a.nno pro:dmo findo . 
- !nt~i rada - ,\rclü,·e·st: um e ~:u vie-:se o 
outro j,Q Scn:1.<.lo. 

OftDE~i DO DIA 
__,. 

•a Sr. I:.R-e,;,:'ídent.e- Nã.o havemlo 
nUt:<Cf<.l le;.{al para ~e pr'()<:e<1el' ás votaçêi<;:; 
na~ lltateria,$ in·1icaúus ua orúem do tlia., pas
S<\·00 á Jn;J.tcria. em diEcus..<:ã.o. 

Luiz ·.-\do!pho . Cil.r •.tc•·iolo, Paula. Ra.mL•~, E' :nlilnllciada. a contin:m<;ii.(l da 3• discus:-ão 
Fr" nci;cü Tvl~.<:lt~ll•). Er11i lio Bl . rn . P'<J r:~"Cl! elo pr<Jjcooto n. lúl) B. ( red:~cçii.u p ora. a ::>• dls
Guin,:>.r·ii s. ~htrçal t:s-:obar . Per~lrlL •13 C·. 5!<'. cU:'.~[LO da emendtl. da. Ct~.tn<•.rn. ao p r·ojecto do 
'\' i~tol·ino )'lvn te it'O . . V&SJF•sbulL> de Albuque1··1 ~e narlu n . I CIO dest~ <~tuw). :wtori~athlo o Go· 
qne e Ca.;;s:a.no <.10 );:o~crmc,rHu . · I'CI'nO 11 assu nnr ;o, re;-pon,abiíitlade e~dusiva. 

Abr e-se a. ses::ão. I tl• ~ l>~lhetc>~ b:::.ncarios a~tua.l!!lL-nte em cir -... . I cuhl\·~.o e tl:~ ou.tras provJdenr:Jas. 
E lldt' e sem tle~te appt'O\'ar.la ;t o.ctfl. da 

se.."Sã.o ank cc<1ente. 0 - p "d T ::!!!1~. .-:~!<'• eu t-e- em a. pala Vl'll. 
Passa.-~e ao expediente. oS:·. Paula. Ramos. 
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O S1·. I::.aulá R.anl ()!\1.- S:·. pre impr.st<l pot· mot!l·o de ordem economica e 
sidente, acred 1te V. Ex . e a.CI·eJi te a Ca.mara financeira. 
que é a primeir<1. vez que ~ubo a. esta tribuna Acreditam eUrs que o arrendamenw das 
com o cspirito tão agitado. estt'!ld~ts de fer!'o uurá o pr··ducto nece~sario 

:\ que>tiio do arrend:~mento da.s cstmdas de par"l!. que nós possarnos m ·lltora:· as n03.~l\s 
ferro, collocada como foi :pelo illustre lc-rde;· condir.'ões ftn.mceiras e economicas. (Apa;·. 
de~ta. C:l.m:t1•a, no ter reno da confiança poli- tes). -
tico. ao governo, a agitaç.ão que jú. se come<:ou Sr. p~esidente. não llesejo absolutamente 
a. fazer no e3pil'ito publico em torno desta roubar rempoi( Co.:n:u·a. a.t,res·nnan In a ~crie 
quest.ii.o. são mot!vos bastantes pondet·o;o;:. •\c: argume ntos valiosos p<Ll"a :pro·;ar que a 
s;i.o motivos bastante,; fortes pa.raque eu~uba. escola a que pel.'teocem aquelles que susten
a esta tt·ibuna com sliria~ "ppr(! hensõ.:s e pro- tam que OE$ta•lo nii.o •leve constt·u ir e t ust.ear 
cure peSil.r bem a respons..-.bili •~:~.de dos m<,us e·t;·adas de ferro, prirwipalmente aquel
conccitos, tomando em séria. COtJta todos os les. ·• 
argumentos que tenho de a.prr.:sentar, contra O SR. BCE:o:o DE ANDRADA- Eu disse- Jiri-
a medida d•) a.r rênda.mento das estrada.s Je gir- ; c <'.11Ie:·ente. 
ferro de meu paiz . . ,, . . . 

E' por isso que eu venho explicar á Cama.ra O~~· P.~ULA. R.uros-iJ; o pl'tllClpto de 
as r~.zi!es que me levam.m a \'Ota: contra 1 escol~ d7 \ · Ex. . . 
esta medida govern:J.mental . I .-l..qu2toes que sustentam esta mcapamdade 

Um outro mo t i \"O ainda me obriga. a. vir a ~~'11? eo:w_eneer-;;•~ de q uc ar~umento> va.
esta tribuna pa:'l> defender aquillo que eu hosl&<tmos mll•ta.m em fa.vo1' daquellcs que 
chamo os meus pt·inciptos e que me coito· su~t~ntam o cotltrarto. 
car<tm na. contingencia de divergir de meus O Sa. BuE:-:o DE; .·\.:•il>RAD.l..- Na Europa 
illustres compa.ntteiros de b;;.ncada. sim. 

Em questões sé1·ias que se vrendem a. a.ltos O St{. PAULA RAMos-Isto ficari para mais 
interesses de meu paiz, sempre que eu di· tarde; provarei , rlep;>is de !nost:·a r a. v. Ex:. 
v ir go da meus companheiros de · banc3i'ta. e i Ca.1uara. n.s l'<J.zõe.:~ qu~ ntP. levam a votar 
tenho vindo i tribuna explicar o meu vuto e contra o a.rrr.nda.mento e susten tar· a. conve
motiv<l.r as razões de>s;~, uivergencia. nkncia do Estado construir e costea.r suas 

Acre·iite. Sr. presidente, que posta a t;;tra.das de f<:l'ra, que o facto deve <el' o 
quQStão uo terreno de contia.nça a.o go~·e:·no, mesmo na. Amei"ica. 
presto-l~e n•aíor set·viço d.izen•lo os mo~i •1os 
sérios que tenho para não llte dar a auto:·isa.;fLO 0 SR. Bc~::xo D!:: A.xDI; .. ~n,\-A dir igir . 
para atrenda.r a~ nos ·iH estrada~ de i"erl'<•, do O Slt. PAULA K\)!OS-Construir e custear é 
qu" damlo-ltte cegamente o meu apoio ern di!'il!:i1'. 
urna o~r·t~ão qut•, nas condi<:õcs em que va.e N'ão esteja Y. Ex. com essas subti! ~s.c"'l s de 
ser fe ita. had<! lhe causar ,.et•ios dissabores. se linguagern. Quem coostroe e c•ts tei:J. u ma es· 
nio lhe trouxer em ten•po a coavícçiío tla trada tle ferro, diríg~a.. 
inelWCJ.UibitidJ.de da me!lida. Já que não tenho presti~io b:~.sta.nte nara. 

fa~er valer as minhas opinir)(!s, cital'ei as ·opi· 
O Sr{. BuExo DE: A :s:oRAD.\ - Peior que o n10es de l1omens notavels que teem Sl.l occu-

dcbito não ê posstVel. p.•do desta mate da. 

0 SR. PACLA. RA)I03 - Sr. presidente, a 
questão do arrendamento das estra.d.:rs de 
terra do Brazil para. uns é uma questão de 
escola. como para o meu uobrte collegn. e 
amigo, deput:~·IO por S. Paulo. que tão bri
lhanr.emente occupoa a tribuna. no sabba.do da 
semana pas.."<~d~. é uma questão de principio. 

S. E:.:. su.tentou :t. inca.oa.cidade do E>tado 
para gerir as inJ.u$tria.s. porque entende que 
o Estarlo não deve se r intlustr iu.list:l. e c !legou 
;"t conclusão de que não quer ums. Republic.'L 
indust t·ial ou na phrasc do :;utor do pa.re::er 
do S~:nado sobre o 3TI"enda.mento dõl.s es!r•Ltla::s 
d.e !erN do Brazil, não quer uma. Rep ubliea. 
socialista . 

Para outros, Sr. presidente, a questão do 
a.rrenà:J.rnento dus estrad.<lS de ferro do Bl-a
zil é somente uma quesrão de momento, é 

C:~.mara. V. V lU 

~erei a. opi:liüo, por exemplo, do Sr. Pe
reira Passos para. mostrar que a construcç-d:o 
rle estradas de fet·ro. entre nó;;, nã.n deve ser 
encaradn. somente como uma operação pura· 
mente mercantil, um negocio commercíal do 
Estado. 

Diz elle : 

«Sumos de opiniã..:l que ao E~tado compete 
a pD~se, o goso, em ~umma a. a. rlm inistraç<io 
super ior das gra.ndt>s arterias, podendo ser 
dadas a companhias :particulares as linhas de 
pequeno ~lesenvol vimento ou de ü.oport:mcia 
secundar1a. . » 

O Sr. Dr. Passos.àepois de mo~trar as -van
tagens que resultam da a.dminist•·ação por 
p:.~:rte do Estado. quer em relação ao t raçado 
e quer em relação a. perfeição das obras das 
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estrodas, pas.::a ::. ence.:•u.r :~. quilstão p<io i CollOCi:.rla a. que.•rii.o ue.'>te terreno. corno o 
laáoecono~ico . 1 f ·z a.quella. co;nm issào, o C!ub de Eug~nl.la.riu. 

Bis o que elte •iiz : <d.:c.·:e-se :~:;te:viet• a.cs: <~is;;urc;~ do :.certo do t•t:lerido projec;;o, P•)l'
intP.ress<'s economi<:os, e :'>~cs pr;r m<lis cmn-1 q \::l.!1hi o Esto.do j:i. por LUVe!·sus ve::es r.em 

·r~ Lcxo:: ~ Y~'lria.·ios q ue. :::ejL-::n, El1o uutros tan- uado pt·o n:. irrecus;tvel de saber a.drulu;stra.r 
tos (1rg-urneut.:·s exn ü"tV~:,l· da t~c!lrti t1 l $Lrr:.,~.<J.o I Crjt n a,r;(;r·to, eco:~oa!ia e vatagem, es:sHs e.s· 

.. pelu Est;tdo. Com. et'eiw, ,: c, ;_o,~;~s a.~ in.d.t:s-~ trl!.ua$. 
r:•·i:;.s l'ertniti.idas y;;l' .lei t\ ;lus . ti'an~port~s ~i cic!ltre estas, tom~•··:>e llOt ~xemlllo ::. 
c ;tquellr.. qu., tn<\l<l -ç·t•de ])r~)UrltC(il' ao <:on- 1 Central •:o l3raztl, qne p'Jr sua :,:rande u n 
trib::Jin'l:C.:.: l!mn. p_.- t,·•~ ! :~ u~ tim·o c sempr·ej]lor tancia pr·eau~ pr ct:ipd ruente a s.tre<a;ão, 
um monop ·•!io de i'<l.\:tó. pclt~mc::.os nos lc·ga- observt~-~e que a suo. atl:nlnistr~ão pelo Vs
re;:~ q::e a.tr:;.ves53.. ~ t..1:~o Jâ. :.em sulo um modelo cli~uo \~e imita· 

&mi.o a.s~im, W l' U<!· :>:.: ab:;oluta:neate !m- t;ib, o p:1blico er-.\ alli ~m s•rvido. o ma
po.s;~Yel ao pi·odu{!to:· a;ca;~u· ao j ugn da tel'ial l! n lt!lto er·.1m il·a.tados com c:1.1·inho, c 
cut!lptl!ll.lhl que o .~:";e e ~ó otha. p;.:r~:. os in - o Thrsouro Na·~íoua. i dclla auCeri:\ directa
tere~ses ~~os acciom,;t~: :t p:·oduc,~1o,so!Jretudo me11te imporw.nte lucro. 
a do~ g~nero~ que Hilo porlcm suppol'tar de- ~enlmma. emprez.<~ oongenerc, no pn.iz, lhe 
vado tt·et.:, niio ~e "-'~se.:;~·olven.<J 111eno:; tanw levav~~ vatot.ag~n~. qu~nto á boa geiitãO e iJ. 
qnH.nto se deveta. csper·~t! ' da8 f:tcilid~à e ,; que segura.n~:a e protnptidão do servlco . 
o1Tc:Ncem ttS e.>tl'<l.das ,\e f<lr;·o, varias in,hts- O ~r,u ~oerl1ciente de dCSJ'CZ:~ ctll relaçií.o ic 
tri;:.s t!•~ix;~m \le ser cxploradtl8, emt:im o paiz renda bruta fi!.z la honra. á.s melhores aJmi· 
nem semp1•e ;wo;;p3r n.. Si a~ gt'.lrhles arte .. ja~ nist!".l~ões t1e estrada.;; de fewo ele el,;prezas 
siio e.-;,r-atA·gicas e udmin ist'i'at.i vas. mais do particulil.l'l!$. Es;es t•esultados são d;, úominio 
que h;c;,·oniv~s. lmica::lt:JF.e o Estado as D1.r;'~; pu h1ico, e comprovaYa.m <t cornpeteneia. e a 
si são lu•:r;~tivas de"<:m :gua lmente pe.r ~e : :c~r aptidão do E:;t;,do p;.u-.1 a. a.dministreç;;"i.o de 
a.o E::;t,•dn, que :.to.> ;ucl·o; Jas boas emprezas su:'.s estradas de fc1'l'O». 
p(dcril. ter t ~ump;-~usr~.çiio àu~ ~ac:- ifi.cio~ feitüs 
com as muisw. 

O !!rande conseli:eirc Citt•istin.no Ottoni. 
es~it':to eminBntememo Jcmocrai;ico e cuja~ 
idea~ r:.•pul;Jica.t!:IS niíü pedtm se.r acoimaras 
de Mr·a$"das. t~~~i !...'l .;e r;;xnrimin sal1re as 
noss;ts estrad:J.S de fç .-re. • 

Ett estuda~·ei depois as causas que teem 
fP. ito decrescer a renda. de~sa. estt·atl:t. dr, ferro; 
1DO$t.J'llt!do ao mesmo tempo :~ siiua•;ii.o das 
e~tr3das <le 1\-\rro <:x ploraut>S JJOr eroprezas 
pa.rticuhtres. il. '\tes. pot'em, i<n·ei as •Jpiniões 
•lo gntnde en;.;en lt~i~" Legrand, director ge
ral c as Pontes e Calçadas, n:t. F1·auça: 

«QU~ o E~ta.tlo deve ~e·· · o Pl'Opt·ieta.rio df (( c\.S gra.ncles linhas de e~trodas o.is r~rro 
sa:•:; p<it:ci l;~~;; Hnlt ll.~ dll cntr.atU!~ic:•.ç;1D !u· $;!0 instl·t:.ment.Os dú Foder· Publico. A auto
U\i'tllt , é pri uci pio que nii.::> póde wfft·er ooo- t·itt&de suprt>ma ,;eve td-as em sua~ mãos, e 
t~t.:tÇiio ~(jl·ia .. Tão t{r:,cd~ ir.teré::;,,es s•· ,;e cor::léntimos em entregm•·t• c:oustruc~ão it 
ligatr: ü, cir·culaçit•J pel~ ,·;as lJU olicns, n in- tnd ustria lla.1·ticu tar, é com n. ccndicã.o ex· 
<Ju,Lri:J. c.:o trarwo.)i' le~ t~m reJa. ao tão imme- t>ressa, csc•·ipta. em lei. que em c~;rta é:>oca 
übm. com qu~'"i 't•,.l ,,$ o;: ph('DCJ;Íl~;;os da vU;> ~ t:ltt.·a J'il o E~ttLdo no duminio deste "'r:mde 
~oci:d. , que a tlominaçi'i.J parpetU:\ de urna. d~ s meio de com:nuuicação». "' 
g1·:·u: rl~:; ;~I·tt.: ria~ p~..1r· q'~~h1uer int~t· · ·s~c pr1- . 
Yii.•lo pú'.!b em muit.Js ca;;:.~ até pn•jadic~1· o Debau1·e ::.ss1m se exprim i;> : 
cxerctcio •'·'-' oc•h ro:.::ia». I _ «- ,\ construcçao de Uin::t. · estrada rle ferro 

Eu lerei ã. CD.i!:;>ra. t;;:l t recl10 t.lo p~.:·ecer não deve ser encarada. como uma. opera\ão 
da~.L> pür u ma. cont;:ü~iio elo o.Ciub rl~• Euge-- pur;\tuente cumrn<>rci<•l. Uma linha p6•1e dar 
nl.l:~r: a..-, da quo.l t:í:(!r-u.r.: l)<'lt t.c eng-:·tl l:eil't•~ um lucro. nullo ou um deficit, e entref., nto. 
;J.;sünc !,is~imo; • ..-<; ;ao F~rmuFies P inheirv. s~r ' 'antuJOsa ao paiz. porque a.o lado do pro
Cl:l;<ts Dor·!~. P;;.u;t> d.~ Fro~tii1, :wtual 1lire· •lucto p!>IJllL;el ê preciso ver totias o.s va.nta
cr.or .;la J::·; t!'ad :. ,,e Fe!·:::j C~nt.ra.l do Br3~d . gens mater1aes .e moraes que nã.o se repre· 
Ch:·ockatt de SL !I~J·i:U iano Pr~nna. e C:.t.T·lo~ Sl'nVJ.m em ;d;;arJsmos e q ue n~o sã.o menos 
d<: 1\ie:neyer, qua.n 'o ou ·r:dos o.cêt·ca da pro- yi vam~nte se11tida~ pelas populações. porque 
p(Jsta Bouje;m par:1 arre:~do.mmio da~ noss..-.s e pt·ee;so veJ' ~Ol.TI'etudo a enorme economia 
estracl<~.s de ft:rro . ~·e:tli~ada. sobi·e os tr~nsportes. » 

" Tr-.;.ta·se de dec!ar;\r por uma. lei do CÓn· 
~re::.:::.o a iuc:tt-:lcid:tclt:: r1il. lini?..o p~ra. a ~xpiff.o. 
r m;5o d<: suas e3t raàus de let·ro, como sf 
depr•.::l!~n1e :f a, run•h\mcntaç(i.o <.i o pt•ojcctc da 
Cj;nmissi'ío <lo Senado. 

0 SR. l:'ACI"l ::o;O DE SouzA. Jt:l'\IOR.-São ÍDS· 
irurm:nto:; elo Poder Pllulico . 

O SR. PAl:I.A RAMOS-Elle cita as palavras 
<io S::. F1·eycin~r .. que é u m bomem que oc
cupou por var1.-s ' 'ezes a pasta do Ministerio 



c !mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2010012015 16:43 • Página 4 ae 45 

SESsio EM 2 DE DEZEMBRO DE 1896 35 

das Obras Publicas, na Franç.a, e que em um 
brilhante discul'SO proferido no Parlamento 

. fr.lncez em -14 de marco de !Si~. ~m se 
pronunciava ((0 que e que representa. o ver
dadeiro lucro de l'enda. das estradas de ferro, 
o lucro nactonal1 E' a economia que ella 
permitte realisar sobre os .transportes. E i~. 
o que representa o V<!l'dn.del.l'o lucro de uma.· 
estrada de ferro. 

Para. o proprietario, para o explorado!, 
sim, ella. rep1-esenta. o beneficio obtido, consl
derando o juro do capital empregado; mas 
para o paiz, para a communida.de, o verda
deir o lucro de uma estrada. de ferro e a. eco-. 
nomia. que lhe permitte rt>.alli!ar sobre os 
trtmsportes. 

UM: Sn.. DEPUTADO - E a deCeza. do ter
ritol'io? O S1·. Fre.vcinet: Diz-se-me com ra.
zão: « e a defe1.a do territorio:. 1 Nolae Se
nhOres, que eu desprezo essas g~~des consi
derD.çõe~, assim como todas ~ famhdades 9ue 
dão as estradas tle ferro para as commumCR
("ões entre os homens, todos esses meios de civi
lisac:ão que ellas t-razem comsigo; eu desprezo 
todas ~ grandes consi~erações,tlco sobre_ o 
terreno commercia.l e digo: E' a economta 
que ella.s llermittl-m realisa.r sflbl•e os tr11ns
port.es que fa.z, debaixo do ponto de vista 
commercia.l, o verdadeiro lucro das estradas 
(te ferro_ Saoois o que custavam os tra.uspor
tes antes da ·~reação das estradas de ferro e 
o que ainda "hoje custam onde não ha. estl'a· 
das de ferro h 

0 SR. BVEXO DE AXDRAD4. - 0 que é que 
tem a poesia. com a lavoura.. 

0 SR. PAULA RA.MOS- E V. Ex. chama a 
isso poesia.! (Trocam-se apartes). 

U~I Sn.. DEPOT.-1.00- V. Ex. não res}lOnda 
a esses a.pa.rtas. 

O Sr. P.-~.UL.\ RAll:os-Prova a conveniencia. 
oe o Estado fiu~r as suas estradas de ferro E' 
custea.l-as. embo1•a. não tire resultados dire
ctos ; e V. Ex. vae ver as conclusões do 
Sr. Freycinc:t « A despez.a. é de 30 ~ntim.os 
por kilometro. ao pasao que. gNças as estra
dn.s de ferro, ella é em média de 6 centimos. 

A communidade rea.lisa um beneficio de 
2-t ceutimos Mbre 30, isto é, a communida.de 
realisa. um lucro igual a. quatro vezes a pa.S!la
:;em do trafago, a quatro vezes a. recetta 
bruta.. 

Assim, quando ha a. r~ita bru~ de _!lm, 
o pa.iz lncra. quatro, eu digo o pa.1z e na.o o 
ex:p!orador directo.:. 

Podia lPr aiuda ao nobre deputado muitas 
outras opiniões para. provar a missão do Es· 
tado nas estradas de ferro. 

0 SR. BUENO DE ANDlUD,\.- Ahi não prova. 
nada, prova que a estrada de ferro e cousa 
util. 

0 SR. PAULA RAliO.S-Prova mais (10 que 
isso ; <lestróe o argumento de que as estradas 
de ferro desde que derem defteits devem ser 
arrendadas. 

Sã.o opiniões em que ~tou me baseando 
para tirar depois conclusões. São opiniões 
mais autorisa.das do que a minha e do que a 
de V. Ex. · 

0 Sn.. BUENO llE ANDRADA-O Sr. Debauve 
e um fossil. 

0 SR. PAULA RAMOS-EU hei de provar to· 
das as proposições que a.venta.r, e depois hei 
de provar a V. Ex. que tudo que a. ventou 
nesta. ca.:sa. só o fez com o seu ine-xgota. vel es
pírito e com a. verve que em V. Ex. sempr:e 
~nbeci desde o tempo de estudante, de unn· 
a poesi& a engenharia, de não tomar a serio 
nenhuma. discussão. 

Depois de eitar Deba.uve e Freycinet, eu 
vou citar outro fossil , como V. Ex. lhe cha
ma, o engenheiro Pica.rd. 

Diz esse engenht>iro, no seu excellente t r•l· 
balbo sobre estradas de ferro: ..: As cri
ticas dirigidas · ao Estado eobre a. sua preten
dida incapacidade para. ex:plora.r as estradas 
de ferro não são fundadas. E' preciso, infe-
lizmente, resignar-se a vel-as se perpetua1· 
debaixo da. penna. de pl'SSOas que acham mais 
commodo acceitar opiniões feitas, do que dar· 
se ao trabalho de estudar os verdadeiros da
doa da. questão. 

Si compararmos os l'esultados da expio· 
ração de linb~s. tendo pouco mais ou menos 
o mesmo trafego, em logar de tomar redes in. 
teira.s que de nenhum modo são compa.raveis; 
o coefficiente de explo1•acão pelo Estado não e 
ma.is elevado que pelas companhias. Assl.m, 
parao conjunc&o das linba.s cuja receita ki
lometriea é inferior a. 26.000 francos, o coet
ficiente de exploração da.s compa.nhi~ tem 
va.ria.do de 1879 a. 1883. entre 6S e 111 •J,., no 
-passo que o do Estado tem se mantido entre 
79 e 91•/ •. » 

Diz Humbert: « Como era r.-wil de pre
ver é a rêde do Estado que, por causa de suu 
fracas receitas, tem o coelliciente de explo
ração o mais elevado. Este resultado nada 
tem que ver com uma gestão defeituosa, como 
querem "fa2:er crer certos espíritos systemati
mente hostis i\ exploração pelo Estado : assim 
como já tivemos de dizer, a rêde do Estado. 
em França, é explorada. com uma economia 
tc<o gr411de, S'inão mai01·, que as redes das 
companhias.:. 

E' o Sr. Picard, e o Sr. Humbert, que, de
pois do estudo sobre todas as rêdes de estra· 
das de ferro de França, ehe;,ra.m a. esta con-
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clu~ão: a explo1-ação das estradas de ferro 
n:1 Franca. pelo &ltado, é feita com r1ma eGO· 
nonlia. tã,o granrl~, 8inão maior que <>S redes 
d~ t..•das a~ companhias. 

Tin1ta, Sr. pre-sidente. outros argumentos 
que podia. emprE>ga.r· para mostrar a conve

. ·níencia de ser o Estado o con~tructor e o ex
plor:,.lor de sna.s estr:trla.~ de ferro. 

Citarei ainda um:l. ouwa opiniã.o, a do Sr. 
Yve~ Guyot, qne foi ministro das obras pu
blicas em França.. 

Trt~taudo das estrada.~ de ferro estrategl· 
cas. elle dizia q11e só tinha. uma opinião, a 
do ml,istro da guerr;~ .. 

Quando titlha de construir essas estradas 
de ft:lrro, elle pel",;pmtava simple,;mente a<> 
ministro da guer-r~. qUlll era a. sua opinião 
e, si o minbtt·o da guerra. ll.le respondia que 
tal e>tr-ada et'<L nt>ces.•a.ria, elle a manda. v a 
con~truir. quaesquer que fossem os sacrifi· 
ctos pa.ra. o Tn~souro. 

<Julguei sempre. dizia. o St·. Yves Guyot, 
de ordem t<ecundaria. <1 consideração de saber 
si uma. linha. daria <·U não pa.>';l. o cu!;teb si 
construi·l a em te1·renos di tflctl$, ficaria. por 
p1·eço elevado. quando l1avia uma conside
ração de primeir-a. ordem: a. opinião do mi
nistl'O da guerra. julglln•'o-a i!hlispeosavel. » 

São e:;tes os ffil•ti~·os que me ra.z~m r,c:re· 
ditar que estou com a. lt<la. 1·ozão admittittdo 
a. ínterferench direcút do E>tado, em mate· 
ri'IS de e~tl"aG.as tle rerro. 

A,;-ora. prO:>On!lo·me o. pro'' S.l' pr·imeiro. 
que a!' esttadas de terro cusrea.das pelo E:;
ta.tlo não apresentam result.a.dos peiores que 
as &~lt"udas de ferro custeadas por empl·~za,,; 
p:J.rticula.res, quer na Europ <l, quer uo:; Es· 
tado,; Unidos. 

Bu encontro no ma.gni6co tra.balhl:l do e11· 
j:(en heiro Te i ,.a e Al'gnllo, d irector da estrada. 
de fer-ra. tia Ba.hia, a reguinLe not ich hbto
ric;J. que \'OU ler ao:; nobres deputados para. 
mo~t1·3r qno.l é a situ<w:"\0 das estra11as de 
ferro no:s tliverso8 paizt>s rlo mundo. 
~ós ve•·ifica.mo;: que ~ó ha. do11s pail:e;; no 

mundo em (JUe as e..<tr-cJ.das dP ferro são todas 
de propricdude dv E::tW.do-o Egypto e N:c:-.J.· 
ragua. ; em 19 ~ã.o, parte dellas possuidas e 
custeadas pelo Esta.•lo. 

Estes dezenove sii.o a Republica Argent ina. 
o C;1narlá. !n•! i:~ .Aus~ra!ia. Hungria., An~tl·ia, 
Bei~:ica. Brazil. Cabo da Boa E,;perancu.Chile. 
Din,unnrca, França. Allemanha, Guatemala. 
Japã<), Pol'tuga.l, R.us~ia.. Suecia. e Not>ue)l:a; 
em dez torlas são custeadas e !JOSSui·'as por 
P" l'ticr;la.res (lrlanrla. Grã-Bretanha... Colum
bia., Mex: i~o. Pat·agua.y , Peru. t!espanhu., 
Suissa. Turquia e Esta~ os-Unidos); e sómente 
na ltalia. Grecia. e Hollanda são po~suidas 
pelo Estado e custeadas pot• particul<i.res . Co
meçarei pelo estudo da situa.cão da. Ingla
terra, paiz . que o lllustre deputado por 

S. Panlo,meu dístincto bis-collega;veio tomar 
paro base de sua argumentação. 

o SR • .8U&'\'O DE Ai.'\DR.-\.DA-T1·is-collega.. 

O S!l. PAUL."- RAYios-Não ê exacto qlle ua 
Inglaterra haja absoluta liberdade da indus
tria de tPa.nsportes. O n"b;:oe deputado con· 
cluf:>, e eu já ti v e occ:tsião de contar a Camara 
<~. historia das estratla.s tle ferro ali i ~a nob~ 
deputvdosLbe quCl depois de haver sido dada. 
plena. lillerdade na confecção de tarifas, o 
ParlamentO cbamon a si a confeccão destas. e 
o regimen alli não e de tã.o alllpla libet·dade 
1.:omo parece. Na. meu·opole, são ellas con
,;truidas e custeatla.s pOl' em prezas pat·ticula· 
1·es. mas o mesmo não se dà na.s colon1a.:s • j:i. 
em lSí S, tratou-se t!e resgatar as esLra.da.~ do 
!erro da lcdia . 

0 Sl:t. BUENO DE AXDRADA dá U!D aparte. 

O Szt. PAU!'.A RAMos- Eu não soi o que 
V. Ex. quer; quer um pa.iz verda<Jeiramen
te ideial, mas, por ora, não temos rlisto. 
Os paiw•s citados, corno aquelles ern quo ha. 
plena liberdade de r.r·ansportes, são a logla.
terrn e os Estados Unidos. 

Eu estud;~.1·ei <1S dous ; fa.Ua.rei depois em 
lliver·sos pú:les da Eu1·opa e emfim tratarei 
do Brazil. 

Eu chanHtJ•ei 11. atten<'ão do nobre deputado 
!)ara. o que a. re;;peito da. l~late:rta. escreveu 
"m sua esp!e:,dida. «These de ConcUl'SO» ao 
log-ar de lente da. Escola Polyteclrnic:~.. em 
\S::lO. o Dr. Carlos ,1e Cana.lho, ex·minis~~:o 
~as Rela~:ões Extel'iures : 

«:O systerna 1le resgate das estradas de ferro 
e con,:~ueme ~xplorar:ão del\;,J.S pelo Estado, 
já directamente, jà por meio ue coo.trnctos 
leitos com emp1•ezas part iculares, nii.o só tem 
preocc11p.1.do a Allemu.uh:L corno di'>ersos ou· 
tro:~ pai7.~S. e no,;t~atlumc><Ce a Inyktte>"ra, 
•.ontle p:trecia nã.o ser pemlittido di~cutir este 
us$urnrno. inconcil i::t.vel com ogenio do povo 
ing-1!'.7. e com a:; tl'tLdiet;ões de sua his~oria ... 

Rellectiodo sobre as c:tusas que determi
na.m fJO. l ngla.terra a. propaganda do resrpte 
•hs gra.ndes linhas ferreas,, nilo será. arriscado 
ligai-as à. tra.n2ro1·maç.ão dos sentimentos po
litiC<.s e administrativos des$6 paiz, traosf,>r
ma.t,~io provocada. pela ~ituuçã.o da Europa, 
pelo esta.do da pa.z armada e pel:J.S guer1·as 
que >:!llltenta a Inglate~·ra. n11. Asi&. e D.:Jo 
Africa.» 

Jt\. vê o no~re dep9tado que ella -possue 
uma g>'ande rede de ~tt-adas de ferro, que 
construiu e que custeía.. Jâ. vê o nobre depu· 
tado que não é exacto o que se.aftirma., por
que a bistoría prova. o contra.rio, como acabo 
de mostrar. 
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O SR. BT'E:"<O DE A!I:DRA.D,\-Ist.o é porque e a segunda Zí. 755.ô80dolla.rs, ou, em no~sa 
o hindú é incapaz de administJ.•ar estra·las de moeda e ao cambio do rlia.. 139.278:400$000. 
fct·ro. Ca'la uma recebeu, pois. tanto de auxilio. 

o SR. PAULA RA~ros _ Niio é 0 hindú; que custa 1\(lje, ma.i~ ou menos. a Estrada de 
V. E::c. fa.llou na Turquia e eu mostrarei que Ferro Central. O~ E;t.t.do:; Unidos fizeram 
e8te paiz é 0 trpo ,1 que v. Ex. desejaria este grande st~.crit!cio e as estradas de ferro 
a.ttingir em materio. de liberdade de trans· pertencem aos parti~ula.res. qne ainda não 

con;;.eguiram indemnisar o Thesouro com 
portes. um só dollar. 

Passarei. S1•. presidente, destruída esta Dizem, sr. presidente. que, devido ao facto 
asserção que corre de que o. Inglaterra nã.o de serem as estradas de r .. rro nos Estados 
possue estl'ad_as de ferro, aos E;tado,; Unillos. Unidos construídas e a.~m1nistradas prn· par
Como temos a mania •I e 11os guial', cegHroente. ticulares. que essas estrartas dão resultados 
em ma teria de ci vilisa.ção, pela Nor te Ame· en•wmes. que ellas são o regimen dos saldos. 
rica, é po.>sivel que me demore um pouco Sr. pre:~idente, esta. não e a. >erdade; ;~in-
mais neste assumpto. da nin·•uem aventou nesta. Cama.ra uma pro-

E' facto. Sr. presidente, que alli existe pc.siçã.o deste genero que se desse ao tt•abalho 
)llena. liberrlade em materia de transportes, de provai-a. 
é facto que nos Estados Unidos até hoje o go- Eu sust-P.nto, e sustento com documentos 
-verno nã.o construiu nenhuma estrada de que daqui a pouco lerei á Camara., que o 
terro e nã.o as custeia. : ma.s o que é neces- J·egimen de estra.das de ferro n a. America. do 
sario é que se cooheçf\ a.s gra.nues ditiicul· Nc>rte e o regim·~n dos de{~üs; que das 40 
dades com que luctou o governo por occasiiio redes importa.ntes de ~::stra.das de ferro que 
da guerra d'L successão. que obr•ig,tram-o'o a exi~tem UO$ Esta.r\os Uaidos, 24 n:lo dão divi
dal' a mão a. diversas em prezas. nbrinrlo o dendo :1os seus acciouistas. 
Tllesom·o FP.deral e dando-I hes a.uxilios enor- A.vente1 a pr oposi<;ão. Sr. presidente. e 
mes. Ha du;~s dessas estradas de ferro. a vou prova l-a, vou ler ;i. Cama!"a. o 'luad.ro dos 
Union Pacific e a.. C~ntral P"cific que rece-

1 
dividendos destribuidos -oelas principa.es 

!;eram favol'es do ThesrJnro. :;eo.do a. primeira. ! companhi~~ de estradas de ferroha. lO annos 
uo valor de27.236.512dollars, ou 136.182:560$,: a esta parte. Eis o quadro: 
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----------------·----------------------------------------------~ .. ·· .. ·· 
EST A.DOS UNIDOS 

Quadro dos dividendos distribu.idos pelas pr!ncipaes companhia~ 

NOMES D.\& COW'A.NHI.-.s 
00 
00 
00 

------------- -- ---- -- -- -- -- -----
New-York Central and HudllonRiver .•. 
Boston and Albany •.. . .. . .. •.. ...•... •. 
I..ak.e Shore and Michigan Soutbern ... • 
Michiga.n Central and canada Southern. 
Cleve!anrl Cineinna.ti Chicago. etc ...••. 
Pensylvania. RaUnad. •.••• ••••..••....•• 
New York Lak Etie amt Western ......• 
Baltimoreand Ohio ... . .... . .......... .. 
New-York New-Ha.ven and Hasttord ..• 
Boston and Maine ... : ....... , . . . . .. . . . . 
Fitchburg .•. •... .... . . . . . . •..... ...•. . 
New-York a.nd New-England ......... . 
Phil:!delphia and Reading .. •.. . ..•.... . 
Central Railwad ot' New-Jersey .•.••...• 
Delaware :tntl Hudson .................. . 
Delaware I..a<:k.1.wanna and Westem ... . 
Lehigh Val!ey ....... . .. . . .. · •..• ...... .. 
Cbesapeake andOhio ••. •. .. . •.•... .•.• 
Norfolk and Westel'n . ............ .. . : 
Hlinois Central. ................... . .. . 
Louisville and Nashville .•.• ....... . ... 
11obile anel Oh i o ..•... ..... ....•..•.... 
Cl!ic:.go a.nd Alton ................... .. 
w~\b;~sh . • .•• •.....• •.....•.. ....•.. . • 
Ciuciua.ti Hamilton and Da.ylon .... .... . 
Chicago :...nd Eastern Illlnois . ... ... ... .. 
Chi~go n.nd Nortb Western ........... . 
Chi~o.go Buslington a.nd Quiney . .. . •.... 
Chicago M!lwank and s. Pa ul. ....... .. 
Chic:.tgo Rock lsland andPa.cific ........ . 
Union Pacitlc ........... . ............ .. 
Soutllern Pa.citic .••..•.. • . • ." . •.•..•.•.• 
Nontern P:l.cific ... ..... , .. ... .......... . 
Atchison Topek:\ and Santa Fé . .• •.. . . . . 
Denwr and Rio Grande .... .. ........ .. 
Grea.t No1•tern . .... ....•.. •..... .. ....• 
Missouri Pa.cific .......... .... ......... . 
Rio Grande ·western ........ ... ....... . 

• Dividendos em :J.CÇÜe~ . 

.. Acções pri vilegiada.ç. 
(3) ACÇÕf:SOI'dina.rias. 

3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 5,25 5 . 5 
8 8 8 8 8 8 8 8 88 
o o 4 4 5 5 5.5 6,5 6 6 

.. .. .. .. 4 4 4 5 5 5,~ 5,5 5,5 
.... .. .. 4 a ,,3 0 

5 5 5,5 5 .. '5 5,5 6 6 !í 5 
o o o o o o o 000 
8 8 4 o o o 2" 3,75 5 4.5 

10 10 lO 10 10 lO 10 lU 10 lO 
6 6 6 6 e 6 6 6 6 s·· 

.. .. .. .. 2 2 o 2 :3,5 2 2 3" 
• . . • 7 7 7 i 7 7 o o o·· 

o o o o o o o o o o 
o o o o 3 li 6,5 7 i 7 
6 55 6 7 7 7 7 i7 

775 7 7 j 7 7 7 7 7 7 
6 4 4,5 5 5 5 5 5,25 4 o 

.......... .. o o o 000 
o o o 1 ,5 3 3 3 2,5· o o·· 
8 7,5 7 5 5.5 R 5 5 5 5 
o o o s· 5' s· s 4 4. o 
o o o o o o o 008 
8 8 8 8 8 8 8 880 

.... . ... .... .. .. .... o o o o () 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 ~-
0 o o 7,5 6 s· 4,5 s s s·· 

6,5 6 6 6 s s e a a s• 
8 8 8 5 4 5 4,25 5 5 4,75 
!, 5 5 2,5 o o o 2 4 4' 

Ól b ~ s.g ~ ~ ~ ~ õ 3'~ 
81

1 

g ~ g g ~ ~ ~ ~ o·~ 
6 6 6,25 5,2.') o o o o o o 

.... I.... 2,5 3,75 2,75 2,5 o 2 o·· 

.... :.... .... .. .. 14,75 5 5 5 
7,.... 7 5,25 4 4 3 o o o 

' ""i'""............ 03,75 53,75 o 
I [ 
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O que quer dizer, Sr. pl'esidente. que das 
40 redes ae estradas óe ferro, que possuem os 
Estado~ Unidos da America do l\m-t~ . 24. 
desde 1895 até 1894, nií.o de:·am dh·ideodo 
aos seus acciouistas. Cl'eio que isw não se 
póde chamar o l·egimf!n de saldus e eu cha
marei o regimen do ckfi~it. 

0 SR. All.TlHJR TORRES- E que se paS&t. 
no Br&zil com as estradas particulal'es ~ 

programma. a. enca.mpaçiio do teteg1•apho e 
üas e~tr-adas de ferro ]Jela União. 

Eucontrei e~te p•ugrlimmn, em um dos 
.jt)i'r!aes de;ta C.:.piL<tl. O Pui.o, isto é, o pro· 
;;ram ma do p:u·tido,a q uc "c;~bo de me h' fe~·ir. 
E~~ o prl.g:ra.nu!la. do p:l!' ~id..o popu~i5ta.~ 

«Prat;J. livre • .Que J!i:i.o se emíttam mais 
bonvs, a menos qne não haja at:.tori~ :~ção es
pecial ào Congresso; 

Que o govemo p;:::;-ue :~s dividas em ouro 
ou pl':tt:t, como melhm• pal'ecer. 

Jmp~·sto ~r;tdU<ll ~oke a~ rendas: 
Que o presiC.en w, Yice-pre~idente sej~1.m 

e1oitos per meio do S;)ft'L'~gio popular direcro: 
Q uc o govc1·na ad1nini~tr~ as cst1·ad<JS de 

(~rro 8 t ~legrrJ.pli OS.» 

O SR. PAULA RAMOS- Eu chegarei ás nos
sas estradas e provarei que aqui mc~mo, a~ 
estradas didgidas por particulares dei'2.iD e 
dão defic•t. pois. Sr. presidente, o resumo dos 
tt'abi\llios do Sr. Dubois, tt>abalhos l'ecente
mente publicados e qne abran~em o estado 
de wdas as est~·ad as de rerro ;~te 1894. 

Est.ur!arei, Sr. pt•e:;:;deme, tambem a hisb- Ora, Sr. presic:ent~. como ê ~n.hido os tele· 
ritJ. da. Estrada de Fen·o Central do Br·;~zil. gl'apltos e as estnda~ de fc r•ro !~ a. Ar:n<:>rica cio 

Norte ~ão :J. ·~ministrad•)S pm· cmprez:\s po.rti· 
para mostrar que it asserção qua esta estrada cuhn·es. 
dá sem1n·e deflci: e t:,lsa; que só aYentam se· • · d · · t lh t · - •1 - t.Ia.s. Sr. 1n·esi<:ente, si 3. ten encJa. e es .1, 
me . an e propo&tçao aque, es q110 na.o se <tUe- si a preoccnp11ção r!os pnliti~os rios E~tadcs 
rem dar-ao t ra.<·alho de compul~ar ao mPnos o Unidl's é esta, si n!l laglr,terr·;t, <'omo acabei 
relatol'io drJS Ministros da Indu,t!•ia c Viação. · de provar, a liberdar!e não e tilo amp!n.. com 

O SR. l)l'€Sidente , o re.';imcn da Estr~cia de que oi1·eiw invoc:J.ram ess~s ccscr·upulo~ ns 
Ferro Central <lo Braz·u é o regimen dos nob1•es deputauos, q_ ue :.d vogam o <'l'renutt-
saldos. rnento ? 

Ma~. Sr . presidente. si esh é a verchrir:ira A IuglateJTa. nii.o conseguiu cntl'eg~tr 1t 
~!tuaçã.o rl:;s estl'~tdas de liwro na America <iu P.m!:.rez:~s n:~t'ticnlares a í'On"t1·uc~·ü.o d:1s es· 
Norte, a situação que 2.1Jso!utamente não trrulas de i'erTo nas "1HS coloH!~.s e nc!ll::s a 
devemos ínvr~jar, si c n~cro que ainda ho.i~ con$tl•uc~ão e o custeio estiLo sen:~o feitos ~ou 
todr..s ;tS estradas são construídas por par- a di1·ecçii.o C.o Estado. Na Indi::t., duas ter.;as 
tíctti:~.res não é menos verdadeira. a propo- rartes das estT:tdas de feft•o per"~ncem ao 
sição. que vou:wentar. Estado. n:1 Austral ia. cinco ~extn.<; pat'te~ 1hl~ 

A teodenci;J. dos Estados t:nidos &1. Ame- ~stradas rl~ fel'J'O süo officio.f>s, no CanadiL 
ric~ do Nal'te ê para. o l'cs.c:a.te e encarn- um de~imo e r.o Cauo do. Boa E-perançu, to
pacão das estradn.s pelo Esta.tlo. das, à excepçii.o d.e uma, pertencem ao Es· 

Ha. poucos dias,quando lil.l1avao meu nobre w.do. 
colleg;L e amigo. repr~sentu.nte do Estar1 o de Só n:1 Blrmania p~:ssue :1. Inglaterra. 1.005 
Mio:tsGeraes, o Sr. Dr. Cupertino de Siqueira, kilometr,)S de est:·fJ.c'.l).s <i o terro. senrlo :L~ 
cu disse isso, em aparte, que foi logo con· mais imporb.ntes as c],., !la.r.i!'O<•n Promc com 
testado pelo meu nobre ;tmi!,W. representante ~51 kilumett'(lS c tL de R:mgoon Toungw 
de S. Pa.ulo e leader da. maiwúz. com 26'J. 

A tendencia. é realmente esta, :'.campanha A liuha. r\e Toungoo :J. Pyl'imjna com 2:!0 
forro::td:.t piJr todos os a~rict~ltores do sudoeste mill:a~ custou lüO.úOO ft·ancos P'r milh:~. 
dos Estados Unidos, tendo ú, sua. frente mn ( l.60>lm.) 
Mr:nem da estatUl'a do professor Elr, é diri· · Na Republbt Argenti::a o system:l. c mb:to: 
gida no sentido d-::> resg;J.te das estradas de o estado constróe e custeü1a.s estro.das, ussím 
ferro pela. União americana. como ernprezas part icul:tl'CS const1•óem e cus-

S;1o tão máos os se1·viç"s i!cssas estrad71s, teiam estradas de ferro. 
- t h · - Quam.o ttS commcC.idaé1es nos tran~pm·tes sa.o aman. os o~ preJui_zos, que_ ~~In~ est:.~:o " 1 • • • , ,.., •t 11.. ,. 

causando a parte h>bc>rtOs> rln. un 1~0 amert· n~s est~ada~ c.a. Arr.~rJc,t oo ,,ar e. e as nao 
cana, ~ã.o tão ('!evadas dS tv.riüts e taes o~ sao multo para ll!W.Jal': _ _ .. 
pr<>juizos, que ellas tecm dado :tOs ac~ionistas Na In~!at!o!n-a as tartf,~s na.o S<~;O il3lXas e 
des~~s compa.nhias. muitas 0.ll.s ouac~ e5t1\o I q~.m.~ton cvmm?rJJdo.d~ tlos pa.sScageJ~os eu ~e 
Jallidas e entre(Tues aos representantes du '-'1ng1r:"1 :J.J•ep~tlr 0 c;ue dt~se l~r:J.]Omal in· 
P<vler .Tud.iciario: a situação dessas compa- ~u$pe_~;o, O 1 :mes, el? um magnJ~l.CO a.:,t•go a 
nhi::,s é tal. SJ•. presidente, que um partido l'espe:.o das commodt<lades da Vh~ fe1.ta. na. 
numeroso, um partido politico dos Estados Inglacerra: 
Unido~. o partido populista., acaba de apre- « Serin. longo narral' o àesen.volvimento de 
senta.r-se ás urnas, tendo como :ponto do seu nossas estra.(las de ferro, traçar suas luctas, 
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suas desp~zas.suas fusões s; os diversns meio~. 
que empregaram para. guerreia rem-se mu
tuamente e para faz~rem o publico P.Xphw 
todos o~ . peccado~. que commetterz.m neste 
llOUto. ' 
~ Todo homem crit~rioso lembra-se. com 
Jlezar: que durante muitos !lnnos só obte.-e 
it!signific:.nte:s ,juros do seu caplt:\l empregano 
em accl'oes de estrada.<; de ferro ou quo foi 
obrif;a.do a vender ;;eu~ títulos com pt·~juizo. 
Sabe que neste p~tiz, que foi o berço da.s es
tra.d3s de ferro. paga uma tariíil. mais eleva!la 
do que .,m qualquer outro . ::;i . viu.ia em 2• 
cla;~e sabe que e m<:.is maltr:l.tado do qne em 
qualq ue1• outra parte, si toma a 3• classe. 
torna-se Yictim:t d:t. persPgniçfw engenhosa e 
quasi Ir.alicio~a.. de mil fórm;:;s . Si de.>~ja. pa.s
$ar de umn linha para outra. encontra ta.ntos 
embara.;cs e s••ffre tanta. demora, corno si 
atra>e;;:,asse uma fronteira. seyaranr1o dons 
povos. 
o~ trens sã.o organisadas com uma habili

dade tii.') espeda.l que um viai.ante. tendo ôe 
fazer Uin trtijecto transversal. e Obl'lga ;O 2. 
ser<ir->e succes:>ivamente de diversas linhas. 
fica reiiuzido a pa~sar em cada mudança.. por 
tantos rlissabores e diíllcul!lades, como si fosse 
um contrabandista conhecido. 

O map?a das e::t.l'a.tlas de ferro nos mostra.. 
pela. simples inspecçii.o. que não ~e procurou 
a..tteode:· cQnvenientemente nem a.o intert?~e 
geral. r: em ao interesse provincial, nem ao;; 
intercs>-es puramente Joca.es. O motivo rle 
tudt• isso foi o modo por que as c.~tradas di• 
ferro Ol'i!!inaram-se. isto e, por concurrPtl
cia publica, regulada. pelo interesse paria
menta:•. 

E' imposc;.i'i'el. 1lepois disso. que n~<l oxista 
uma. aSilit~lçií.o confu1;.1. para. o esta.Velccimeuto 
de uma unic:~ olir~cç.'i.o officia.l.» 

E v .. m muito :tpello ler estA. opinião porque 
c.'lh t<~m llill"· certa :~ppl i.c:nç--:io :i Cent.l'a.l tlo 
P.rniL qunwl• fe Ct':\ta. de quPst1ics <le mn
dn nc;a lle bitol:t ou de aln.rgamento tle bi-
t oltt . . · 

.1:1 vimos .~ . ~itnaçãn das estrada.~ de r.~rro no• 
Es:;uio~- Uui<\1;~. nea b0 (\e V~> r :1 situação das 
e:c<traol:J.S n;~ lugl:tLe:·t·a.. quel' em 1·elaçii.o ao 
:puhticl) e fJUet· em r(;la~ã.o as emprez.n.~. que 
as ~ploro.rn. 

Vlm·us tambem o que diz o Times a respeito 
dos tra.çauos c:las estradas de 1<-rro. o que ~-em 
J?rO>a.r a nenhuma raz<lo <!cs qae procuram a 
<Jll<'st::io dos traç.ados das estradas de ferro 
p;1r·a. eh:roento de combate :'• inter.-ençii.o do 
Estado na coustrucção de linhas ferreas. 

niencias gera.es elo traf~go.existem nas estradas 
inglezn.s, como muito bem descr~ve o celebre 
j n·m1 llondrino. 

Da. leitur.~- dest" magnífico artigo, da dis
cussão tr:v.-a<la ultimamPnte nus sociedades 
scientifica~ e na. imprensa inglez,. se eviden
cia que uma forte corr~nte de opinião t.P.m-se 
form3-do em t:"l."Or da administ1·ação officia.l 
das estl~rl<~.S de ferro. Eu chMno a at ten!;iio 
da. Ca.ma.ra. para. o trabalho tle ~tarsba.U l<.lr
kman, denominado Ro.ittca!f Rntcs and Go
~c,·n~ mea.l C'.e~trl'.l. em que elle estuda. a 
~it11:1çâ.o ila..~ egtradas de ít-rro na America do 
Norte e conclue pela necessidade de ha">er 
u m.tt ríJde nacionaL 
Cit~rei apenas es~s palavras do escripto1· · 

referido: 
«Além disso, n::1s condições em que se acba.m 

as estra!las de ferro o,; proprietarios teem a 
n•~cessidai.le de procurarem ter intlueocla po
litica para. os stus fins particulares, para de· 
fraudar milhões de pessoas c1o suo. propr:edade 
e accrescenta.: sob a influencio. benigna do 
Estado a moral da ar!min isCracão r1a estrada 
de fert-o se purificaria,;\ vista. da publicidade. 
que a propriedade pelo E~ta·l o acarreta.; a 
polidez substituiria. a descort.czi:t. da. p;Lrte dos 
emp1•eg~dos; maior cuidado pela vida hu
mR.na seria nb$er,·ado e se consegttiria. dhni
nuiçüo de <lespeza. de custeio.» 

E e~te re!limem r1e ·livre ~-oncurrencia. da 
innustria 1'e tra.n:>pnrtes da. lnj:!;la.term e dos 
E.~tados t:nidos: <ti\ a Itnlin. con h~cem todos o 
J•e;;imen. Depois do. ind11stril1 de t 1·a.n~portes 
tel' sir!o entl'egue ,·L iniciat!Y<l. partieular, o 
Estudo, em l ~i i\ resg:ttau as e.slrad:t.s tle 
fot·rO.'> 

i\lõLis t.1.rdc, quando a ltalia. atra..-essa ''a 
urm• (;r ise que devia 5er estudada. pOr todos 
aquellr•s. que se p1·eoccuparn com a crise 
actual do 110~so paiz. porquo as m"dida.s de 
que a !t.1.lia. lançou mii.o. pilrecero·se muito 
t'Offi M que ag••ra. SC\ pt"o•púem aqui,encampação 
rle papel-moeda, :~rr•enl.iamP.nto de est radas 
deft!r·r ... etc., a. I~aho. !!ntrc;:ou :i. iniciativa 
particular as estr•adas de ferro. t eotlo antes 
nome<\do uma cornmbsão composta de fiuan
ceiros importantes e en~enh~lros distinctos. 
a qual chegou :.i. conclosüo de que o Estado 
não podia. maoter como olfici:~.es as estradas 
de ferro . 

Por lei de 25 de a.bril de 1885 o Est:!.do ar
rendou as suas estratlas de fe rro á socle'lades 
agrícolas. 

E' um lloê: motivo~. que fil!UrRm no bri · 
lhante ra:-et·l'r !~lab•oJ•ado pel·• honr:v'o ex
SI·n:v!m· oor ~1:H,ro 11:·osso e act.u»l !\linisr.l'Q 
d~ V taç::i\J.jnst,a;ne:F.•~<JS t!'tlçados attendenJo 
ás convenieucias políticas e não às coave-

São passados 10 annos e os orçamentos da. 
ltalia. nos dizem quanto!'- sacrificios teem 
custado a SPU ThPsour·o esta nm·ma.. aconse· 
~eltw.da. pela commissão nomeada para a. 
~,·ndica.ncia do estado dos e~tradas rle ferro . 
. 0 (\Ue e facto e qne a tm'encia hoje da 

ltalia é para o resgate das estradas de !erro 
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pelo Estado, taes·sii.o os -prejuí zos, que ellas 
teem causado ao Tllesou1·o e ao publico. 

Na. Fmnça conhecem to·los o re!limen e 
corno a.cabei de ler as opiniões de autoridades 
insuspeitas, não simples ideologos, mas 
homem~ eminent es, minis tros de obras pu· 
blicas e directores de estradas de ferro. como 
os Srs. Freycinet. Picn.l'd e Debauve, wdo· 
elles att.estam que o coeffi ' i mte do custeio de 
estrada~ de ferro do Est.a/ IO é muito inferh;>r· 
as estr.,das particulares. 

Nã.o trarei 3. Cama!'a, para corroborar as 
minhas opiniões, argumentos JJ!Ider •. sos, que 
podia in vocar,resoltantes da. situaç.'i.o especi:t] 
em que se achou o França, por oce<tsião da 
guerra tr·anco-prussiana. 

Conhecem todos as di.tllculdades enormes 
com que lu~tou a Fran<;;a pn.rn. transportar 
fielmente o seu exercito ;~.~ â.s fronteiras e 
organisar a. detesa. do seu territorio . 

L.embra.m-se todos da accumulaçã.o ele va
gões cheios de material belllco, perto •lo 
Metz e que cabira.m em poder dos allemães. 

De v itlo em grande parte a este facto a pr
eaccupa~:ão const;•nte. b~ie, da. França. G de 
dirigir as estradas de ferro principaes por 
conta do Est;J.~o . 

A Austria.,a Hungria,a. P russia e a. Belgi~ 
encampa.rarn muitas estradas de ferro e as 
estão a.dminist1'3.ndo. 

A Bel;.:ica. pos~ue 3.200 kilometroo de es
tradas de fer ro e as emprezas particulares 
1.500 kilometros. 

Em Pot·tug-.t.l o regimen é mixto, o seu 
estrv!o financeiro não pormitte a enc:unpação, 
mas ]la uma forte cot·rente de opini líes, que 
se rnanile>ta. neste sentido e acredito que. a 
imitação dos outros pa.i1.es, elle t~ realisa.rú .. 
E' esta a si tuaçào da. industria de tr ansportes 
em todo o mundo 

Na America.do Norte. na. Ing-la.terra., paiz'!s 
typos de liberdade, acabei de mostrar a. si
tuação das estra• la.s de ferro . 

N•~ AUemanua. o Estado possue muit.t\..~ P.S
tradas de ferro. As suas estrarlas são dirigi
das por urna cotnmi~são -ImperW.t O!ficio 
rks Estrada$ de Ferro - nomeada cs-pecia.l
meote pttl"J. dirigU-as ; e uma especie de 
minis terio, que il>i creado por uma lei de 
de lts73. 

A lei de 18i6 autorisou a transferencia 
das estradas de ferro dos E.<:ta.doí.' para. o im· 
perio e as leis de 1879 e 18~2 rletermioaram 
o re~gate das linhas concedidas. 

M:J.S si a situa.Qão e esta. si a tendencia não 
é para. a Republica. ideal, de que o Estado 
nã.o deve a.bwluta.mente ser indu!ltrial, que 
não deve rnaoter M estradas de fert•o, cu:>
t eal-as. não deve absolutarnente prot!!ger as 
industrias ; si. repito, ainda não cbcg:.tmos a 
esta Republica. id~al que -çae ao ponto ele nlio 
consentir que os municípios se encarreguem 

Ca.,.ra T. 'TUI 

do abastecimento ele agua e rio fornecimento 
de carne verde ás populações, sô encontro 
uma bas:: segura para . t'undar a minha opi
ni~.o. e o estudo da bistoria. 

Em ver dade olla. me ensina que uã.o ba ta.l 
incapa.eíriade do Estado para administrar es
tradas de f~rro ; e lia me ensina. que o custeio 
das estradas de ferro feito pelo Esta.do é 
multo menor ,em igualdade de condi<;ões do 
que feito por em prezas particu lares. ella. me 
ensina. que o E~tado niio deve absolutamente 
se desp1·eoccupa.r d.o grande problema da lles
peza do seu terrítor io . 

O Esta<lo não tem sórnente a missão de dar 
inteira liberda.de ã.s empreza.s particulares 
para. explm~a.r ns industrias : tem o dever de 
attender o de;;envolvirnento da 8grit:ultura. 
ao desenvolYimento da vovulaçã.o, ás condi
ções <le bem estar desta. mesma população e 
ser obrigado a construir estr,,das de f~rro 
até mesmo nos deserto~. o que ab~olutamente 
não se fará. por meio de ernpreza.s partícu la.· 
res, a. construir e;~tradas de ferro ~tra.tegi
cas para a defeza. no seu terri torio. as QUaes 
a.bsol utamente não visam o lucro sobre o c:t
pital empregado. 

AinLia outro a.1·gumento contrn. a adminis~ 
t •'3.Çào das e.c;tradas de ft!rro pelo &!ta·io ; é 
que em geral estas estradas de ferro se con
stituem ninhos de eleitores. 

Mas. Sr. presidente. qual é a gl'a.nde em
preza. particular, na E'•ropa. ou nos Estados
Uuirlos. que não e um ninho de eleitores 1 

Aintla agora. nest('. ultima. campanha. que 
deu em resultado a eleição do St•. Mac Kyn
ley. estudando as Yotaçõe.; nos di~er:sos 
districtos vejo que naquelles em que extst1am 
<>randes fabr icas e emprezas poderosas o re
sultado de vot.acão pendia para um ou ou tro 
candidato, conibrme as sympa.th ias dos d ire· 
ctores dos mesmos empregos. . 

Pois na. França não sã.o os grandes fa."brt· 
contes os eleitos pelos depar tamen tos com o 
voto dos seus operarias e subord inados 1 

E Srs. Quem nos diz que a~ estrndas de 
fer ro do Brazil. pa.;sando da.~ mãos d~. go
''erno e deixando de ser um nto h o de elettores 
republica.uos não se constit uirão amanhã um 
ninbo de eleitores mona.rchista.~ 1 

Vão essas estradas parar nas garras desyn
dica.f.Qs inglezes e t!igam-me dP.pois o que 
serão esses ninhos dr, eleitores! 

Leiam o q_uediz George Lewis, no seu livro 
Nacional Conso~idatiolt of .RailVJays : 

«E' em resposta à a..~rçi'io feita cont r a. a. 
prot•ried(lde do governo que a rede dll.ll estra
das de Cerro exerceria umtt muito gra.n,le in
fluencia em nru;sa. poli tica, eu digo, que ~s 
es~ra.das de ferro agora exercem ~ma ma!s 
perigosa e muitas vezes completa ~nftuenc1a 

6 
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em nossa politica tanto estadua.l como naeio
n~J.l.:. 

Jr;. ;l[oJ·gan no seu li~ro Tlw People a;ul 
tlie Raikeays dizia: 

<(As estradas de fer1·o são tyrannas, dolni
nam o'publico, compram 05 Jcgisla.dores, cor
ronwem os juizes, llOS governam com um 
verga.\hà.o <le ferro. 

Qual é o remedio 1 
Fa.zel-as m-.is fortes, fazel·as o proprio 

governo.\!> 

São estAs as experlencl(l.S que encontro na 
bistoria dos diversos paizes do mundo;não ~ei 
JlOl' que eu deveJ>ia vil' advogar o p1•incipio da 
iocapacidade do Estado para :~.drninistra.t' as 
suas e>trada.s de fe·rro. 

Feitas estas ligeiras considal-ações pas~ar.eí 
a estudar o regirnem das <~stradas de r~rro D" 
Brazíl, taoto do F.:stado, coruo de pa.rticulares 
e procUI'at'ei com argumentos fundameutados 
em dados officiaes. que me _,são forneddos pelo 
go-,erno, tbe![a.r á. seguinte conclusão, que o 
re,\!imem das esiradas de ferro no Brazil não 
é o do deficit e que s. E>tr-<lda. de Ferro Cen
tr-o:~.! não tem da:1o deficit e sim saldo. 

Antes (llsto poré1n, htt um ponto em que 
desejo tocar. 

E' a. tendencia. qu~ se uota. em todos os 
pil.i zes do mun<.lo par•• o monopolio de ccr· 
tas industria.~. 

V. Ex. conbece o monopolio do ta.ba.co na 
Allemanha. e na França e o monopolio do 
a.lcool na. Su iss:1, o paiz typo de Ol'ga.nisa.ção 
democratica republicana.. 

A França. por lei de 16 d~ jull1o de 1889 
encampou o set•?iço de telepbone e ma:1dou 
anuexal-o ao serviço de correios e t~legra
phos, constituindo por decreto de 23 de maio 
deste anoo um deps.rt3-mento especial, diri
gido por um sub-seereta.r io do Estado. E' o 
ministerio do commercio, telegraphos a cor-
reios. · 

Mas 11assa.rei ás estra.<ias de ferro do Brazil; 
começa. rei e porque não 1 pela estradlt de ferro 
Central do 131-azil. 

A est-radn. de ferro D. Pedro n, concedida 
pelo decreto n . 641. de 26 de junho de 1852 
foi encampada. pelo Esta:io em 1858 e de>de 
então começou n. ser fStrada exclu,.iva doEs
bdo e teve sempre o regimeo. rtos ~aldos. Não 
é uma proposição aventada, coroo tem sido as 
demais a.ttine-nte.~ a provar que o r egimen 
tem sido o do deficit. · 

S11stento que a R~trada. de Ferro Central 
do Brazil tem titUlo, até 1894, sómeate saldos 
com os dMo;, que me são fvraecidos pelo go
verno do men paiz. Em !858 a. ren•la brut.'l. 
foi de 302:278$\JOO e o custeio de 205:589$1338 
dando urna renda. liquid" de 36:689$262 . A 
rela•:ii.o da de~11eza do custeio com a. r enda. 
bru ta foi a seguinte, de 1858 para. cá. 
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O seguinte quadro demonstl'a. a renda br uta, o eu~taio, a. renda liquida e a. pOrcen
tagem do custeio, desde o anno de 1 858 , em que f.Ji ~naug~raqa a, ]ls~ra.da, 

A.'INOS 

1858 . . . .. . . .. .......... .. 
1859 .•. • . .. • . ..•.••.•••.• 
1860 . . .. ... .. ......... . . . 
18(:it • ••. . ..•• • •••. • •. •• .• 

'1862 • ••• . . . •. •••. . •. . ..•. 
1136:3 ..... . . . .. .. .... . . . . . 
186,!. ...... . .. . ......... . 
1865 .. . . ........ . ....... . 

.186(:; . . . . . . . . ......... . .. . 
1867 . .... . . . . . . ..... . ... . 
1868 .... .. ... .......... .. 
1869 ...... .. .. .......... . 
1870 .... . . . . ............ . 
187 1. .. ... .. ........ .. . .. 
1872 .. ... ..... . ........ .. 
1873 ... . ...... . .. .... .. . . 
1874.- •.••••. • . .• • .••• .•• 
1875 ......... . . ..... .... . 
1876 ... .. ........ .... .. . . 
1877 ... . ..... . .. . . .. .... . 
1878 . .... .. .... ... . ... .. . 
1879 . .... ...... .. . . ..... . 
1880 ..... .. . ........... . . 
1881. ... .... . ............ . 
1882 • • • •• •• • ••..•. •·••• • • 
188:3 .... ...... . ........ . . 
188-l •••••• • . ••••• • •• •• ••• 
1885 ... .. .... . ....... ... . 
1886 ..•.••. • •• . ... . . .. ... 
1887 ....... • •.. .•. . .• . . .. 

"1888 ......... . . . . .. . . ... . 
1889 .. . ... . ... . . . ...... .. 
1890 . .. ... . .. ..... ..... . . . 
1891 . . ..... ............ .. 
1892 ....... . . ........... . 
1893 . . ........ .......... . 
1694 ... . .. ... . . ........ .. 

• RENDA. :BltUTA. 

302:278$900 
729: 196$-'>40 
931 :2!-.17$768 

1 . 109 :555$820 
I . 0:36:654$898 
1. 03:3: 966$034 
1.223:003$164 
1.775:3.?2$-üS 
1.044:714$182 
2.529:5.34$5'12 
2.Sl9: 8:H$178 
4.848:184$222 
4.4G(j:5(i7$t102 
5.4.'56:060$031 
5.766:499S7S2 
0.411 :OOCf$907 
7 .630: 418...<::2.'30 
S.J l6:00:3.,.t214 
I . D-25: 448$250 
9.314:547$652 

10 . 022:525~ 
11.1G:3:525$8G7 
11. :~oo: 97:3$40! 
1 :~.115: 157$428 
12 .478:630.')9:~5 
l i . 5>)7; 087S,')(i9 
11.5(ll :017$71-1 
12.260: ()8-?S/5'1 
11 .508:776.$995 
J0.316:8WS185 
12.57:-3:625$891 
11 .876:587$974 
12.041: 19-2$249 
16. Z:'l<i: 347$007 
Hl . 870: 92:3$658 
~UJ26:354$'245 
25 . 941J: 720$249 

Mas, Sr. presidente. estudando este facto 
niio basta dizer que a Fstrada. de Ferro Cen
tral do Brazil, ao passo que a.ugmenta. à. sua 
renda. bruta., tem lHminuido a sua. remla li· 
qui~. 

CUSTEIO R D LIQUIDA 

2.05:58P~638 
6IS:271$1J30 
620:84!1S;:3GO 
707:712.$Gi6 
827 ::!.Si$907 
865: 96:l$95!1 
980:127$772 

1 .110:7:32..,~ 
42.3:475$919 

I. ll2:795S6SO 
1.2.55:514.'[;101 
1.936: 192.~341 
1 . !)19: 477$:369 
2. 462: 54::1$29\J 
:3. 272:991$71!) 
:3.542:024$477 
:3.45ô:S07SI51 
3 !J89:7G:?$332 
4. b'92: 0.'32$440 
5.408:78:3$Z7ti 
5. 500: 20(i$085 
4.7Gü:201$802 
5.:~78:4 12!WS1 
5 .(:;84:710:$100 
6.567:29®19 
(\.560::360$809 
6 .591:350$140 
G.342:990$810 
6 .479:838$584 . 
6.599::32SS573 
6.880:81®43 
7 .608:20!$068 
9. 184:0:~3$476 

12 .2:37 :880$452 
17 . 12-'3:525!!;251 
24.012:414i996 
25 • 383:911$ 1()6 

I 
96. fiS%'262 

110: 925<:540 
:~ lo : 448.~08 
401:843$144 
209:257$901 
lüS:OD4$084 
242:875$.19-2 
664:619S521 
621:2~063 

1.416:738$872 
1 • 564: s 16.'>'987 
2.:39 1 :991$081 
2. 5cl7 :000$5.'3:3 
2. 99:3 :526.Sfi82 
2. 403: 5os.~ooa 
2. 869 :04...~30 
4 .179:521$079 
4 .126:84(.1$882 
3.6:33 : 41~19 
:~.905:76~$3-iõ 
4.402:319$:339 
6. 397 :334~005 
5 . 9:'17 :56 I S:~27 
7 .4:30:4<17~'56 
5. 911 : 2-'50.~4 10 
!í.0:~6 : 726$iOO 
4. 960: 567$.'\i 4 
5. 91 í: 694-~940 
5 088:933$411 
:).717:486.,~12 
5 .69"2:8 15$648 
4. 168: 3:36SOOO 
2. 857:158$773 
3 .998:64:!$48:3 
2 .747 :398$407 

913:939$249 
562!814.~083 

~8 .01 
66 .66 
63. 78 
78.81 
73.i5 
80.14 
62.55 
40.53 
4:3.99 
44.52 
44.98 
42.97 
4-'5. 13 
56.75 
55 .24 
4.6.26 
49. 15 
54.72 
58.00 
5-'5.47 
42.8í 
47.50 
4:L34 
56.62 
5(\. 62 
51:L5li 
57.05 
51 .73 
56.00 
63.96 
54.72 
6-.t.SO 
76 .()'2 
75. :'l7 
86 .17 
96.33 
97.8-2 

O facto eloquente resultante da. leitura dos 
algarismos é este. mas o;; algarismos repre- , 
sent:l.malguma. cousa mais do que esta ex· 
pressão fria ela comparação que póde r esul
tar de uma. receita bruta. com a. llespeza.. 
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E' necessario saber os motivos, por que es~e gam em ouro todo o material que atlquirem. 
_coefflcienté de custeio augmeut on: e ba.ota Demais, n encam-pa.c:;.'io do ra.ma.l de Cachoeira. 
conhecer um pouco da. bistoría da. Estmd, de a. Norte. feita. em 1891 , exigiu gra.núes despe
Ferro Ceniial para se encontrar a explicação zas. de reparação. 
clara e procedente deste fa.cto. Si to'10s os matexiaes empreStados na.s es-

0 coetf!Cíente do custeio foí como a pouco traáas de ferro custe:~.das pelo Estado são 
acabei de t\izer no primeiro anno do t rafego pagos em ouro, si a. mão de obra. cresceu em 
de 68,01. f,epois desceu o.íe 63,iS em !8(i0, l?'m t<Ylas a.s ern[Jrezas particulares, porque é que 
que era. sómeote traf.•gada. n. primeirasecl;ãn, nãc) devem ter crescido nas emprezas doEs
desde a Central até Belém. Em 18G3. Qllando tado1 
foi inacgurarla a. secção oté Rodeio, elevou-se Si todas a.s despezas. quer de mão de obra, 
ate o.ttingir a SQ,I4 ··f • . D ,po\s í't>i ba.ixa.ndo quer de custeío.crescera.m, a. despe?.a. kilome
até chegar a 40.53 •;. en\ 18ü5. coninddiodo trica foi forçaua a augme11tar t-1-mbem. 
esta. baixa na. porcentagem com a. inaugu- A recelta não tem a.u:smen:.a.do na. mesma 
ração da. secção até o Desengano, que atr·a.· proporciio, 1Jorque ? Não é pelo facto de ter 
ves~a u tua 20na productora e de grande fer· di miou ido a p!:oducção, de-vemos antes o.ttri
tilida.de. buir as ln.\'i{a.s relativamente b .• ixas que tem 

Em 1878 o· coefficiente foi de 42.87; em a. central. aggrsvada. ainda. a situação pela 
1879, foi de 43,:3,1; em !884 foi de 5í,05; em dispensa de pagamento de frete q ue teem eer-
1885 baixou a 51.73; em l8B4 i\)i 1\e 54,72: de to5 generos durante a simaç;l.o anormal em 
188~ em diante foi subindo até chegar a IJ7,'~l. que se achou e se acha a inda a. população 
em 1894, e a. 100,24 •;. , a~ 1895; i;:to é, a. des-ta capital. 
ltaver um deficit. Nós sabem os, por exem-plo, que os ce1•eaes 

Ainda 1.1m outro facto resultante •lo estudo go5am de um grande abatimento na tarira, 
des:>e quadro. O augmento da renda l~ilome- que o gado foi e estil. ainda ~endo transpor
trica. ne~te:> ult!mo5 annos , de 18!:19 a 1895,ex- tado gratuitamente, e todos aquelles que en
plica.·sa pelo o.ugmento da. importação e pela tendem um pouco de estradas de r erro sa.bem 
tarifa cambial a que estão sUjeitos o café e o qnanto ~ão dispendlosos os t rens para trans
fumo, productos de exporto.ção. e o alcool e o porte de anima.::s. 
assuea:r, que são prod\lctos de impo1·ta~o A Estrada tem feito este sel'viçO sem rece-
pela. Estrada . - ber dos particulares a minima. retribuição. 

Resulta. a inda um ou~ro fa,cto, a ~ceitaem Mas. Sr. presidente. insisto a.inda na renda 
todas as ~ecções e t·amaes.e isto ;ae em resposta. da, Estrada. de Ferro Central do Brazil. 
ao DObre deputado por Matto Gr~o.que bon· Cba.mo a attenc~o o\a Camara e do paiz :pa.-ra 
tem não soube encontrar no aparte que eu este facto: A Estrada de Ferro Central do 
lhe dei a explica.ç.io do facto quo elle ext ra- Brazil. q,ue nos tem custado ate dezembro de 
nhava e que chamou de paradoxo. a receita. de 1895 a somma de lô l. 751 :6-1:~320, ou 
em t odas as se~ões e rrtrnaes da Estrada de " 16.175.000, ao cambio de 24, e uma. as
Ferro Central do Bro.zii, com excepção da trarJs. que já clll'J:(OU a. dar de renda liqu ida 
primeira secção, que é da Central f'- Belem e a.onua.l i . 430:44i$256, tendo da.do em di ver· 
o r amal ue Porto Novo, tem sido inferior á sas epocas ::1. 4, 5 e 6 mil conws de réis.tendo 
despeza kilometric&. &1.llent3.ndo·Sil ainda. este ainda em 1891 dado :i.998:643$483. dando 
facto-na terceira, quinta e s~xta. secções, -c em 1893. época da revolta. 91:~: 939$249 de 
no ramal de our·o PI'eto, esta. receita., se tem saldo, etD. um a.nno ,justamente em que as 
augmentado, não tem augmenta.do, na mesma, olficinas da. ~trada estiveram oocu paiJas com. 
progre5>-iio. - , o prepn'O de m3.ter ia.l bellico p3.ra. vencer a 

Na primeira secção, a receita kilometric:~. revolta de 6 de setembro, e em que foi nect:~s
de 1888 a !St-15 a.ugmentou de sew vezes; sa.rio aug menta.r extl.'a1Jl'dioa.ri3.mente o;; sa
sendo em 1888, li!: 75-l.$',80, passou a ser de larios de todos os operarios . 
390 :905$080, em 1895, no ramal de Ouro E' neces~rio que ses:\i.ba, Sr. presidente, 
Preto.de quatro vezes, -pois foi de 1:411$7130, que a Est:rad~ de Ferro Central c!o Brazil d.u
em 1888, e de 5:998$140, em 1895; em todos ra.nte 18 annosnlio recebeureparacões impor
os outros o augmento é muito pequeno, ma.s tantos em sua.sobra.s ; que se Sliba m3.is que 
tem sido pr~reS$ivo . ne~ Estrada gastou-se en\ 1890 com desvios. 
- -A despeza. k ilometli ca cresceu de lSS9 ern Cl\i:;ao; d'a.gu:~. etc. , 268 :689SS:~. em 1891 
deante até 1895 em uma proporção realmente perto de t rezentos oontos; ern 1892 40U contos; 
assusts.don. De 8:500$ pas:;ou a 21 :700.$, em 1893, quando o S:J.ldo foi de novecentos e 
ma~ é preciso con~iderarmos o seguinte. tantos cont os. d.e:sfnentleu.·se com · t:l.es obt>aS 
facto: o cambio não infiue sómente na vida 9ô5:8iS$61)5; em 894.- qu;\udo o saldo foi de 
da. :população e nas smpreza.s particu lares; 723contos, gastou-se 684:939$õS3. . . 
elle deve influir tambeU>. nas em :prezas custea- Pois um3 estrada de ferro que durante • 
das pelo Estado, -visto que estas ta.mbem pa· ; muitos annos íuncciona sem receber rep~os 
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importantes. uma. estt·ada rujas condições de 
tra!cgo exigem maior numero r. e E.;taçües e 
maiores mellloramentos em tol:a. eila. : es5as 
oln·:l.S cust:.~m r ios de dinheiro, somma.s f..!.bU
lo~~. que lie>'em naturalmente pesa.1·sobre o 
custeio da. Estrada. · 

Passado este pet•iodo critico, aggravado, é 
necessa.-rio que eu tenha a thJ.nquez::t. de 
dizel-o, por urna. a~.ministr::t.çã.o que não 
primou pelo tiuo. pelo criw1•io, pelo conheci
mento lioserviço, pela economia. pclase\-el'1l. 
:fisca.lisa.çã.o dos dinheiros pul.üicos, ê.st& si· 
tua.cão melhorara de certo e a. Est1•ada. de 
Fet•ro ceutra.l do Brazil continu:u-â. a. ser 
p!!.t'a. o -paiz este pa.drã.o 'de glo1"ia. da. enge
nharia brazileira.. este typo da administração 
do H:si.ado nas gt't\ndes empreza.s industria.eE. 

Porque, Sr. ·presidente, nós devemo3levar 
á. conta. rJe incapacidade rlo Esta.do umae.dmi
nis~o Juà. de -uma estrada. de ferro 1 
u~r Sa. DEPUT.l..OO-E OC:J.piial empregado~ 
0 SR. PAUL,\ RAMOS-Em 1885, O ca.pit:l.l 

emprega.llo era 96.888:797SIIV c ~ renota. li
quida. ibi de 5.9l7:694$94[f. Em ISS I, o ca
pital era. infel'ior a 90 mil contos e a. renda. 
liq uida fo i de 7 .430:447s:"..56. Demais, o. Es· 
tra.t't.11 de Feno Central não é uma empreza. 
commercia.l. (A po:rte.s.) 

Porque é que pedem o 3.1'l'end:J.mento C..'\S 
nossas estl'a.das de feiTO. i'undan.io-se uns, etn 
da.dcs 1i;lsos, :•sseveran8oao mesmo tempo que 
o regimen d:J.s no5s:ts estrar!as de ferro é ore
gilnen do defi.cit; Ot•tJ"Os. ;;llegando t~ inca.pa.ci· 
dade da anministra~;ão publica de 18zel :J.S 
eutr:~.r uo seu regimen antigo, na su:1 nor
mulid3.de. (Ap,n-t«s. ) 

Mas, Sr. presidente, aq uellcs que assim 
pens1m não :retlectem ua.sconsequencias a. q\te 
a coherencia púd.e leva.l os . Si a. mil. a•irnio is
traçã.o o a. ~stl'adn. de Farro Centr-~l do l:lrazil 
rorl(a. o Gongr·esso e o governo do meu pa.iz a. 
pedirem o arrendamento de:;ta. estrada. de 
ferro, O que e que se de,•e pe~.il· para as 
nos;as Alfaudega.s. ~r:.~. os nossos telegl'apllos, 
par~. os nossoE corretos ? 

E' facto que o nosso or~arnenio cá. auoori-
. sa.ção ao governo pa.l'a "rrendar o serviço du.s 
capilf.a:zias das Alfaudeg;e.s, e assim não iar
da.rci. o di:!.' em que os nossos impostos adna.
neiros sejam cobl'ttdos por syndiet~to inglez.. 

Nãoquere:·ão os nobre~ def~nsores do anen· 
d:1.mento que se contracte ;J.lgum fin~.nceirQ 
inglez ou nor·te-ameriC:~.no para gerir a pasta 
da. ll~zend~ ? ( Apart~<-~.) · -

Porque nüo? sejam coherentes até ás ul
timas <:OIJSequencias.si o prícipio \~a incapa
cidade é o a.rgumeut.o podero~o po.rll. o an'en· 
damento). 

Não, S1•. pt-esideuw, u. hist.or iu. do meu 
paiz, a historia. do todos os lll~lzcs que 
conheço, me obrigam & não U.CODIOlilar o.o 

governo do meu paiz o arrendamento da.s 
estra•'as de ferro e a. nega.r o meu voto a 
semelh:l.nte projecto . 

U;r SR. . D EPliTADO - Presta um serviço 
de alta l'elevancia. (E.a. outro.r apartes . 
Apoiados . ) 

O Srt. P A."CLA. R.-mos -0 illustl'e de:pota.do 
por :Minas, Sr. pt>esidente, lembra-me uma 
circumsta.ncia especi:~ol em relação a Estr~da 
de Ferro Central, cil•cumstu.ncia. que se dã. 
eru muitas outras do paiz. A central tem 
seu ponto terminal, que é o rioS . Fran
cisco; fo i feita. 'Visando este ponto, mas a inda 
l:i. nà? ch~ou e a zona. qu~ atravessa 3-gora. é 
ester1l, c~<s}JOvoa.da., e so ser•e para au
gmcnU?.:r as despeza.s de cwteio, não lhe 
d:!.ndo rend.n. alguma.. 

Lembro-me de muiia.s outras nessas con
d.iç.-õcs. Aint:!a. ha pouco, l1a mezes a.penas, 
eu CH"d. encarrega.i!.o da. fiscalisaçiio de uma 
pequena estra.dt.t. de ferro, no Estado de Per· 
ua.mbuco, <~ de Ribeirão a. Bonito, que é 
de;tina.da. a unir a Est:.lt;.ão de Ribeirão d3· 
Estrada. de Ferro do Recife a S. Francisco, a 
cidade de Bonito, que é uma. da.s mais pros· 
peras e de maior :futuro do Est:tdo. Basta 
cit:l.l' os productos desta. zona p:~ra mostrar 
o futuro que ella tem. 

• .Uli cultiva-se o cacáo, o ca.fé, a ca.nna do 
assuca.r e todos os cereaes <l ue o norte do 
Brazil produz . Pois bem, a estrJ.da de fel'ro 
cujo trecho a'be!·io ao trafego e apen35 de 22 
kilometros, não dá hoje; absolutamente pa.1·a 
M nespezas de custeio, o regimen do rle{t-eit 
está alli implantado desde a iuaugunwiio ; 
mas desde que ella attinja. OO,POnto terminal, 
po;;so garanth', a.peza.r das mas c:Ondições de 
traça.io. ape:rA'l.t' d;;s pes.:;ims.s administr ações 
que tem t ido :J.té hoje, e::.-ta cstrnda., dar.:~ os 
resu ll:a.dos es per:ulos. 

Nã.o entl'<Lrei em considerações de ordem 
po1itic:1. e socia.l a que me daria ensejo a. 
q_uest.ão do arrendamento da. Esct-adade Ferro 
central do Brazil. Do estudo éesta estrada, 
q_uc aca.bo de fazer, chttguei a conclusão de 
que o seu: r egimem não é o do de(icit, mas o 
d.o salcJo, e si deu deficit o anno passado foi 
por cir<:Umstancias especiaes. como grande 
comp1•as de material, o desfalque enorme, 
que :l.caba de verific:J.r-se, d.e 8.000:000$, a 
má administ ração q_ue tem tico, o enorme 
pes~oal que contl'., os accrescimos de "9enci
mentes, fe itos sem methodo, nem justiça e 
pode-se dizer, sem autorisa.ção do Con· 
gresso. 

O Sa. TrnoTHEo D.\. CosTA- .i\ te o director 
augmentou o ordenado a si mesmo. 

O Sn.. PAULA R.utos ....:. Eu j ;i, mostrei q_ué 
a.té hoje ella. tem dado um saldo su:perj.or a. 
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100.000:000$. d.esde 1858 ate dezembro de 
1895. 

Esta estrn.d~\ custou oo pa.i:-. 101.00'):000::-' 
e jã i'eixou ao Tlle;o·n·o õ.o Est:ul.o saldo su
perior a lOD.Oü.'l:000$000. 

PoHho mes.mo d.e lX11'te 05 outro5 l'clevan· 
t.is3imos sal'vio;,o:; IJ.ne a Estt·ad.a de Ferro 
CerH.t'a. t tem pl'opm•cionado aos tJ·es Est:>dos 
(ap rtcs) e as conG.iNes especiaes do nosso 
va.iz 1'esnltantes do desen volvimeuto daquells. 

•· Esk<W.a. 
Si é e:sto. a. situ,.1.ção daquell~ Estrad<l.. esm

demos a. sit.ua.ção d..1.s outras. quet· construiG.a.s 
a custead<!.s pela União. quer construid;;s e 
custeadas pJr CQm_panhias particula~es. 

As e3tradas de feno pertencentes a. União 
sã.o as seguinte3 (t8)! 

E~trada de Fel'l'O Central 
do .Brar.il ............. . 

Estr•Ma de Ferro de Sc.-
br~.L- ••.••..•. - •. • •.•.• 

Estrada. de Fer>'O de Ba-· 
tur•ité ••.....•.•..•.. 

Prolongamento da Bahia. 
Estr~dá de Perro Central 

de Pernatnbuco •......• 
EstrMa. de Ferto Sul de 

Pernambuco ....•...... 
Estr·.:tda de Ferro Pa.ulo 

Affonso .....•....•..•.. 
Po!·to Ale&'l'e ;i. Uru-

guaya.na. .....•..•..•.. 
Rio d.o Onro ............ . 

161. í51 :643.'~320 

4.971 :340~'255 

ll.454:41G$l40 
21.4G9:050$015 

26•:HS:Oi0$&.<l.5 

29.420:312.}164 

6.810:851$834 

24.380:(j60~61l 
1.597:457$200 

Este e o cus•:) da.:; ll0SS3.5 esL.-ra~las de il.nTC 
;;.te :31 de dezemb1•o de 1805. 

Eu entr.:i. St•. presidenr.e. como e meu 
cost,ume. como é do meu caractel'. habitos e 
educa~'ãÓ, ne;t.a di:;cu -.;são com toda a le<tl· 
dade e sincerid(t.d<!, apres~ntando todos os a.r· 
gumentos que pod.em robustecer a. minha.opi· 
nião e m(;st.ra.ndo os que pOiietu servir aos 
ad VCl'Sal'iO;. 

Jú. disse que esti ho.ie pt•ova.do pelo mais 
<igoroso in'tuerjj;(l de \una. commissã.o no
ne:>d:~ pelo Sen~r,o americano que não só 
) cn;to kUomeCl'ico das estrat.a.;; de terro 
;onstruidas pelos EsW,os e inferior ao cu;.;to 
tas construldas por pa.l'ticula.res, como aim1.a. 
'ttte o Nl-e!lici<mte de custeio das estradas de 
ferro construirlas pelo Estad.o é ta.mbam in
(erio~· ao ()~•s e>h'aõas üe 1erro oon~trtüdas 
por particulares. 

Este qu~dro a Camara conhece: 

PAIZES 

-------------------------------
Reino Unido ..• , •••••...• ••·. 
Fl'<l.UÇS ........ ., •••••••••• - •• 
\Jlema.nha. •..•.•.. --·-··--· .. 
Rnss!a .•.•.....•...•.••••...• 
Suecia ....................... . 
~oruega .••....•...••........ 
Dinll.ma!·ca •...•..••........•• 
Hollanda ...••••..•••.•••.•••. 
Belgica. ........•.••..•••. - .•. 
Suissa ...................... . 
Roumania ..•....•.•.••..•.•. 
Europa ......•.• , ........... . 
Estados-Unido.; ..•.•.•. , ..•.•. 
Austri:\ ............... . ..... , 
It:üia ... _ ...................• 
Hespanha .................. .. 
Port~f!a.l., .... , •...•.•.•..... 
C..'l.Illla<t .............. . ..... .. 
Japão •.•.•.•....•.••...•..••• 
India. ...•........••...•... -., 
.. ~ust:ralla ••..•....•...•• · .. • · 
Afrlca. Meridion:1-l •.•• -••..••• 
Algeria. .••.•....•.•.• -..•.•.. 
Egypto .••••...•••.••.•.••••. 

52 
52 
54 
56 
62 
70 
Sô 
54 
5'> 
5:3 
60 
54 
70 
56 
65 
44 
43 
70 
43 
50 
63 
53 
i O 
46 

4,1 
:3.8 
5,1 
5,8 
2.0 
u.~ 
ú 
2.9 
4Ji 
4.1 
.;> ~ 
~-' 
~,..,,..I 
3,1 
~-l 

o t&cto e que ha sômente tres estradas 
de ferro que têm àad.o, ate hoje, satao: é 
a. Estrada. de Fet•ro central, cujo saldo A simples leitura deste quadro diz. mais 
a.ca.bei de mostra1• ; é a. Estra-da de Fe.rro de do que toào3 os a.1•gumentos que eu possa 
Bat urite, que d.esde ..._ su:~. inauguração ate empregar. 
hoje deu um ss.ldo de 116:fi28$485 ; e e a Começarei pelo Estrada do Rio Graude do 
Estra.d.s. de Fel'l'O d.e Porto Alegre a. Uru- Sul. 
g-uayana, que tem d:l.do de 1888 :lo 1895 urn Sr. presidente, :1ln<L• mais uma vez é ver
saldo de !l2:3:8Z7S56l. Consta·me que a. cen- dadeira. a minb.a. asserção. O regimen das 
iral de Perna.mbneo já lleu sa.klo durante o Est:re.<'a.s de Ferro do Rio Grande<lo Sul, pei.'· 
anno passado. tencentes e. União, e o l'egimen do _saldo; o 

Começarei pelo limite sul do p:1.iz, tomarei regimen das estradas de fdrro ·particulares 
o Estado, do Rio Gt·<mde do Sul e e~tudarei a do Rio Gr(l.nde é o regimen do deficits. 
s!tu:\ção da.s est1·adas comtruid:?.S e cus~ea(las Vou provar. . 
pelo Esr.:.ào, e as const1·uidas e custe&J.as por A Estrada de F~rt•o de PortoAJ.eg~:e â. Uru· 
p.:;.ct.iculares. 1 guayna, constru1da e tra.fegad:.~ pelo Estado, 
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estrada inte!r~ e e:xclusiYamen te estr3.te
gica, que, quc.ndo d~se deficits continues. 
repetidos, sem e51Jer<mr,;a. õ.e jámais dar 
saldo, deyia ser marttida. pelo Estado. 

t ido de entrega'!' a.s e3t1•M.a.s com to.~o o ~eu 
mz.teria.l em c~ de g~>erra; ma.s onde está o 
pes;oa.l p;J.rz. o servit;o C.o tl'af'ego ôm':l.nte a 
concentração õ.as ibrça.;; ~ O governo não o 
tem mais, terá àe se contentar com o que llle 
fbrnecer o arrenã:~.t..wio liesté:.s est!·ada.s ele 
fel'l'O, que nã.o terá como na admini:otraç·ã.o 
d irecta do Estado a. boa; vour.;de que ter ia um 
pcssoa.lp:.·oprlo, idoneo e disciplina.tl.o . •. 

0 S&. VALLA.DARES - E O pe.;soa.l de COll· 
.fiança que o governo deve te..- 1 

O S&. PAULA. RA:UOS - •.. e d~ sua con
tie.n,a. Alnd.a. h;;. argumentos de m;~.lOl' força. 

O Sn.. SERZEt>ELLO CoRR:EA - Este não é o 
!!e maior lorça., a guerra. de França. prova o 
contrario. 

Sr. presidente, mais valiosa., ma.is friz.."\nte 
do ,que a minlta opinião e a. .opinião de um 
engenlu~i:•o distincto, de um engenheiro bra.
zileiro, ds.quclle que (tepois de tar exercido 
o~ c~.rgos n:u•is importantes da. engenharia 
ofiicial, está hoje exercentlo o cargo de en
genheiro de uma d:JS mais importantes es
tl'<.\da. de ferro · pa.rticul;,.res de S. 1·a.ulo ; 
ma.is frisante de que minha opinião é a 
opinião ihquelle que nós engenheiros coru;i
'ieramos como um mt-stl'e em estradas d.e 
JeJTo. e que a. populc.ridaê.e ~e que elle go,a.na. 
·ctJ.Sse allia. uma independencia. de ca~ter 
inYejavel, e a opinião do ::;r. Ayrosa. Ga.lvão, 
que se pronuncia. deste modo a respeito da O Sl~. PAULA R.Avos - Prova. bastante, a 
Porto Alegre á U rugua.yna.. menos que V. Ex. tenha. feito um estudo e.:;-

Elle estudou o tra.çado e as condições d?,s J:lecid p;:.ra. seu uso. 
estr~das das R~public-~ Argentina e co Uru- Sr . .Pl'esidente, ha Ulll facto, pa.rece-me, 
gu:1.y, a h<:.b.ilidade com que elle~ teem des- .que ninguem contesta . A Fl'ança. foi àen·o· 
cnvolvhlo o seu sy81Rm3. de viação para. as taik1. na. guen-a. de 1870. O de33Stre de Metz 
nO$sa:; froutelras, a facilidace com que elles falia. bem alto. (Apoiados, trocam-se algtms 
tra.us~ri.a.m os seus elercitos atê as fron· apartes). (Continua a ler). 
teirt..s b1-:r.zileira.s. e depois de 1azer este 
estudo, cllegou •~ eota conclusão. 

O SR. VALLAoME~ dâ. um aparte que uão 
e ouvido. 

0 SR . PAULA. R AMOS- 0 liObl'C deputado 
por Mim:.s Gel'ê.es me pel'gunta, embora. em 
voz ba.ix:1., si es>a.s eo.tr-.i.das tkl. Rapublica do 
Urngu;~y e Argentina. fazem parte desta 
rede que acahei i!.e citar e si são ou· não 
construídas :p(<lo Estarlo. 

São construídas e cusiela.da.s J?elo Estado. 
UM SR. DEPUTADO- E o governo da lá. é 

re;mblic;_t.uo 1 
0 SR. ARTIIUR TORRES- Nunca. foi out ra 

causa ! 

o SR. PAULA RAl>IOS- Sob:·\~ os UlclUO!'<!J
mento3 de que necessita a. Estrad<\ te Ferr·o 
Po~to Alegre ã. Uruguaya.na., diz o Sl'. Ayrosa 
Ga.lvã.o, que não é um empregado da enge
nlt<.ri;; otllci:.l, que é um engcnheil·o c e uma 
empreza particular, m01.\c;;t.o c distincto 
quanto pódeser, diz : 

«Ne5tas condições, . a. impol'tancia dcst?.s 
linhas é prlncip:~.lmente d,eordem estra.tegica.; 
(,evem ser consider:.das éomo arma de guer;·a.; 
que quem tem (lo H1zer a guen:~ deve scmy;·~ 
empenlun- e nunca contiar:!. sua. guarna. :~ 
ontrem. O governo, já rtue està de pos3e 
dest.'\5 liDI..t:t., nunc.c-:. deve Juais 1~rg-d.l·:!..~; 3.0 
contrario. deve tef..a.s sempre em sua.s mã.o:;;, 
mn e.;; t.;J.do de 1'unccional' immerihtamente. 
qu:l.ndo chegaot• o momento opportuno. E' 
verdade que pod.em se estipul:ir' certas con· 
c:\ições no contra.cto de a.rrendamento, no sen· 

«E' esta uma que~tão de g1·a.nde monta..,que 
u[o deve estar unicamente na. c.ependencia 
c e disposições regula.ment<tl'es, que pod.e1•ão 
ser cump;·id&s ou não, ou Jnal cumpridii.S. 

Com as estrad~ a.rreuda1;:.s,como se poõ.erá., 
por exemplo, executar um movimento se
cJ•et.o p;;r·~ um:~o SUl' preza.'? Só o facto do go
verno tom.a1· ;1. si ~. direcção da.cstra.da (o que 
l SV:l. tempo), já e Um Signal o.e al&t•tna ; ~LO 
p~.sso que a ~minist;·ação sendo sua., pode 
execut:~l-o, em uma noite sem quo o pe.;;soa.l 
suba.l temo o saiba. s inão no acto de execm:al-o; 
e mo~·iinentos desta. naturcu . são muito fre
quentes, principalmente antes de romperem
se a.s ho:;tiliõ.acl.es, emquanto a.s relações entre 
os dous paizes não estão ínteira.mente c01·ta.· 
d.:ts e que se neccsslta. de segt•edo absoluto 
sobre as rua.nobr:>.s prelim:rarcs pa1•a. occup•1r 
posições inttJl'ior«:!s qnll ~:i•: .. ~m m:mobras ul
-teriores sobre a fr(nteir'~-' . 

O SI•. SJ:."RZEDELLO ConRBA dá um a.pa.rt.e. 

O SR. PA.ULA RAMos - O nobre deputado. 
que é engenheiro milita.r e muito distincto, 
q uc eniend.e f:.e operações de guel'l'a.. a.ttenda 
\.tem para e3sa observao;ão: 

4:Depois de ouga.ja.da a Luct.1., a. espionagem 
tot•ua-se mais ditllcil e arrisc:u';~, 111!\S como 
se opem com :,.rrandes massas com que o ini
migO' .ia cout.a ua fronteira. uão se póde lll2.is 
gua.rda.t• segredo sobre os movimentos, porém 
si o governo t ive1• o. seu se1•viço um pessoal 
de sua. ínteh-a. confia.nça., com cuja. discripção 
possa. cont~r. elleS só serão conhecidos depois 
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de e:\ecutados. ou quasl exe~utados, o que conserva1· em seu poder cs:;a.s dua.; linhas 
já serã. de immensa vamagem.» e~Ll'ategie<>S. 

1Ias, SI·. presidente. vejamos qua.l é a situtt.· 
Estes a.t•guDlentos, Sr. ]!residente, silo suf· çlo financeira. da. Estrada. de Ferro de Po1·to 

ficientt->s· para. most1'a1' que o governo deve ALl~IJl'e ·~ Ul'ugue.yana. : 

Estrada de :Ferro de Porto Alegre á Uruguaya.na 

1888 .............. . 
1889 .............. . 
1890 .•..•..•..•...• 
1891 .............. . 
1892 ..•••••••.•..•. 
1893 ......... · ....•. 
1894 .•.••••••.•.•.• 
1895 .....•.•....... 

. . 

RE!':DA lJP.CTA 

530:404$857 
502: I 79$008 

'603:821$341 
9t:i0:769$011 

1.3G4:617~'242 
2.308:797$527 
2.351 :564..,~82 
2.109:437$985 

DESPllZA 

754:750$128 
821 :462.'5:)~}2 
8!).1 :51 f:c');715 

l . 056:393.%25 
l.3Z7:828SS24 
1.6'79:210:(;486 
l.(i41 :007$070 
1.632:021$8.52 

SALDO 

3G:788:Õ418 
629:587$H4J 
709:957$612 
477:416$1331 

llEFlClT. 

224:345$261 
319:283$494 
290:695S:374 

95:597$514 

------
929:921$643 
gz.3:827$56l 

Tem., :portanto, um ~aldo àe 923:827$.'561, A estrada (le Porto Alei!re a Nova Hnm-
istoê,representa um estado de saldos (az:,oia- burgo, de 1872a junbo de 1"896. tem recebido 
dos) desde a sua inauguração até hoje. do ThPsour-o do Rio Grande do Sul, a titulo 

Passemos a.g-oJ"aas estradas de ferro, admi- de ~:ara.ntia de juros. a. enorn1e somma de 
nistra.das porp:u·ticu!ar~s. no Rio Grande do 4 421:753$519. E' uma. estrada. que não 

Pt~.1·cce-me que esta discussão tem um Portanto. si estes dados são verdadeiros e 
Sul. (Apnrtes). . I chega a ter 50 kilometros de. extensão. 

cunho inteiramente pr<lt1·ico; eu não tr3go as acredito que o S!'jam, porque os das estt·at'las 
$t.J"adas de ferro da. Ellropa. e dos Estados- de ferro dn governo sã.o fornecidos pelo Sr. 
Unidos para fazer estudo conrparativo com D1·. Azevedo So!lré e os nas estradas pa.rti
Bra~i!. 1à.ç·o llm estudocompa.mtivo com a.s cula1•es pelas respettivas companhias, posso 
estradas br.~.zilei~·a.s, isto é. com a.s que são a.sseverar que oregimendas estr-ada.sde ferro 
admini~tra.cl'\S e custeadas Jlelo Estado e os r1o Rio Gran•'e do Sul, custea'1as pelo Estado, 
pa1·ticulares, e chego a seguinte conclusão a. ó o r(>gtmen dos saldos e que o regimen das 
Estrada. de Ferro de Pol'to Alegre á Uru· estradas de ferro particulares é o -regimen 
guya.na. em 8 annos tem dado um saldo de dos deficits. 
gz):S'.IT$561.. , . O Sa. SERZEI>ELtO ColU'ul;,-Todos dão 

Pa:s-emos as outras estradas do 1~10 Grande saldo:;! 
do Sul. 

VPjamos a. estrada de Santa Maria ao Uru- O SR. PA"OLA. R,\.}!OS-:-0 nobre deputado 
"'Uay . para me contestar prec1sa Jlrovar que eu 
"' · _ falsifiquei esses dados. Não é com exclama.-
Rend~ bruta., em 189::>. • · .. · 300:9i6$.540 ções que se destroem a1·gume-ntos como essell-
Custeto .. · · ........ • ...... · 303:333$043 Antes de entrar no estudo do re"'imen fi. 

---~--- naceiro da.s Olltl·asestradas def~rrolu cbamo 
Deficit ..... · ..... • 2:356$-103 a. :tttenção do Congresso e do meu pail. pa.ra. 

Quarahim a Itaq ui : o estado dos títulos destas compz•nh ia.s na. 
Renda. bruta, em 1895...... 152:462$"45 Bolsa. Não é um tlocurcento offic1al que vou 
Custeio ..•..•. .' ....•. ,,..... 305:068$359 ler, é o l'etrospecto commercia.l d" Jurnal do 

------ Commerpio, relativo :l.O anno de 1895: 

Deficit .... • .. · •· • • 152:606$3!4 Acções da Central Ala-
Rio Grande a. Ba.gé : . goana. ............... .. 

Renda.' bruta, em 1895. •• .. • 977:427$180 Geral das E. de Ferro de. 
Custeio ................... :. 1.106:759$64.0 E. F. Leopoldina. ....... . 

------- Minas de ,s. Jeronymo .. 
Defl.cít ••• ......... · 129:332$460 Norte de S. Paulo ...... . 

a 
$650 a 

~sooo a 
4$000 a. 
$100 a. 

1$000 
$100 

28$000 
7$000 

$500 
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Oe•te de Minas • .. . .. .. ,. 
P~nha. a Araxâ ..•.... . 
TherezoprJl is .... . ... .... • 
União So:ocaba.na ltuana. 
Prolongamento .....•.... 
&pucaby ...... ....... .. 

51$000 ~~ 105$000 
2S500 a. ';$iJ00 

$.-;(]0 8. $1:!00 
í0$0tl0 a ll8~00u 
15.~ a 23$0{)0 
7$000 a ll$500 

0 SR., BUENO DE ANDRA.DA-Quantos trilhos 
tem a.ssentad.o a Est:·ada de Ferrv de Araxá 1 

O SR. 'PAv"LA. R.nxos- R:tzão só tem V. Ex. 
quando diz que a lngla.tei·ra não cu::;teia. es· 
trB.(!a.s de rcno, ra1.ào só tem V. Ex. quando 
diz que. se nós continuarmos nesta regimen. 
cilc~:"dtemos i situa.ç-;io da Tur'luia. sem se 
lembrar que na Turquia não ha um li f lo metro 
de estradas de ferro, pertencenuo ;J.O Estado. 

0 SR.. BUENO • DR AIS'DR.A nA - Confesso q tte 
não conheço a. historia. da Turquia. 

O SR. SER.1.EOLr.o CoR.RE."--0 nobre depu
tado sabe perfeitamente que sio emprezas 
que não chegaram a tunccionai. 

O S.&. PAULA RA!>tos-Antes de estu-l a.l' o 
r~imen das e:;tradas de. ferro concedidas a 
p..'trti.culares eu direi á. Cama.r~ que só por 

O Sa. PAULA RA~ros-Recorra Y. Ex. ao giJ.ra.ntia de juros ãs esti·a.Uas de ferro p;~rti
relatorío do Ministru da. Viação. A. Sapucahy culares pagou o Tllesouro a somma. de 
não tem trilhCJs 1 A Mogya.na nã.o tem tri· 13.207:254~80. 
lho:.< ~ Ma.s eu vou já pa:.>oa.r ás estradas fdtas. · O SR.. SER.ZED~LLo CoRRE.-\.- Papel O\t ourog 
Tomei a ~eri.o esta. questij.o . O meu distUl'SO o SR. PAULA RAr.ros-Dez mil contos em 
:pód~ n~o agradar. não tem tOrma. (não om·o e tres mil coa tos em papel. 
apo:adO$) . mas tem fundo. E~tudemos agora. o regimen da.s e$t:rarl.a.s 

O SR. BUENO DE ANDRADA-Tem forma, tem I de ferro do BrJ.zil. Cemeçare( pelo Ma.ranhã.o 
fundo, tem brilhantismo, mas não tem razão. Eis o qu;J.dro qu~ organisei: 

1895 - Quadro das estrad.as de ferr;~ mauticla.s por emp"Nza.s particulares 

NOli!ES D.~S ESTlUl>AS RElo:D.\ ER.Ul'A CUSl'ElO DEI'IClT OBSERVAÇÕES 

Cax:ias ::~. S. José de Ca- 44:963$654 73:156$964 28:193$310 
jazeir os .. •. •. .•..•.•. 

• l06:5ô7$938 '! • 1 o semestre. Natal a !-'ova Cl'uz •.• , •• 126:754~674 
Conde! d'Eu . ............ 431 :lY76$-13~ 562:825S'254 131: 148$8~0 
Bahia à Alagoinbas .... 829: 40:2$41 o 1. 389:577::;830 560:175$420 
Ramal do Timbô . . .... . l 15:294$670 . 214:3H$660 99:019$990 
Victor ia. a Peçanba .•.. . 62:432.$76(.1 151:716.$-104 89::243..~95 
Ca1'1ngola .. . .• . . .. ..•.. 1.2:..'9:049$78:3 l.~O:l~~;; 1s t: r:n-;.022 
Barão de Ar-c~.ruama. ••. . 65:590$473 188:26~"731 122:57:?$528 
Ma.ca.bé . ................ 53:~ 54$878 138:7-17$231 85:19:2835:3 
CoJ·co\"ado ... .- . •.... .. . 42::3-J:--!$501 5:-J:O:J,•I'S479 I 0: 6S!~SS79 
Muzambinbo . •.. . .... .. • 64:421$-'560 98:596$379 3-1: )74$819 
Bananat. •.• • ••.••.• •••• 5~:21)0$~0 58 : 680$000 •l:SS0$720 
Rezende & Al'êas •......• . 8Ul:lli$0ti0 !1!:098$337 9: 175$257 
?1-Iogy:~na . .. •. . ... . • .• . . 363:469$006 511 :9~5$7 13 l 4S:4i6$i07 .Tagua.l\'\ a Ca.tnlão • 
Sorocz.ba.::w ..... . ..... ... 71 :85~26U 1:954$530 10:095~-;'!70 Botuc..·\t11 a Morri-

nhos c l'aiUal de 
Itararé. 

D. There7~'\ Christina. •• • 100: 10'2,~20 35-3:544.$652 '247:4-IJ$932 
Ca.n~a.llo . .. ...•. .•. . .• ~ ?. ~ l E. de F. Leopol-Estr ;~ rl.o 1':orte ••• • .•• ~ i ~ 
G1·ã.o· Pa.l'à. •.•• , •••• • · •• ~ '? ~ dina. 
Novs Hamburgo .... . . .. '? ? ~ De 18í2 a junho de 

18913 o Thesouro 
do ttioGrance pa.• 
~ou 4.424:753$519 

300:976$640 303:333$043 2:356$403 
e subven!,'.ã(). 

Saut:!. M.1.,'ia ao Ul'uguay 
Qu;!.rahim s. Ita.qui •.• . • 152:462.~45 305:068:5~59 15'2:606$314 
Río Ol'3.1lJe a Bagê ••..• 9i7:.t2i$180 1.106:759$~0 129:332$460 
Barra M:~ousa. a ~ta.lão .. 9:43'>~'"710 16:137$050 6:704$9-10 Ril~irio Vel'mclho 

a.La.vra.s. 

CaDlsta V. Vlli 
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. 0 SR. SBZEDELt.ll COll.RÊA -Nas despeza.s 
d~sas est'!.'a.das V. Ex. não incluiu o juro 
do ca.ptia.l. 

O SP... ? _,,,,'L,.,_ R& Mos-Tomei em toda.s,q ue., 
M • do Estado, quer as r1os P<Ll'ticulares, a 
renda bruta, o custeio e a renda. liquida da.s es
tr:~.das. 

Não se conh009 nada rla L<;opoldina, on an
tes convem que não se conheça o estado da. 
Leopoldina.. 

_Mas, Sl'. p1·esidente, a facto que 1:Ja. e!tra
das de ferro que diio resultados esplen<lidos ; 
em S. Paulo algumas dcllas já dispensavam 
a.tê a. garantia. de juros. Mas, Sr. presidente, 
infelizmente, o Brazil não e composto de Es-

0 Sa. SERZEDELLo Co~RÊA-Em relação ás ta.dos nas condições do de S. Paulo. 
·estra.das ào governo V. Ex. não fez isso. Não queir:j.mos comparar o Estado da Babia 
Tomou de 11m lado a receita e de O\ltro a amcujos .ser t1íes ê necessario que penetre a. 
despeza e destacou o ea.pita.l. civilisa.ç:.ão e se interne a população, com o 

O Sa. PAULA RA>ras-V. Ex. enião não me Estado de S. Paulo, cujo desenvoh·imento 
OllVill. A garantia de jU1'0S e o governo nós todos o invejamos. ' 
quem pa.ga, por isto nfto contemplo tambem Mesmo no Estado de S. Paulo ha. estra.das 
o ca:piial das estradas pa.rticula.res. Essa. que dão sempre áe(icits, como acabei de de-
objecção de V. Ex. não tem ca.bitnento. mostrar. 

Si prestou attenção desde o principio verá. Jã. vê V. Ex. , Sr. presidente, que a. bis~ 
que tenb.o me basea.do nos seguintes ele· toria das estradas de ferro de nosso paiz não 
mentos. fornesse um unil~o argumento contra. a direc

Renda. bruta e custeio das estradas do go- ção das estradas de ferro por parte do Es· 
verno comparadas com as estradas particu· tado. 
lares: . São estas as ce>nsiderações que julguei do 

A Estra•:l3. de D. Therew.. Christíu.a.. no meu dever fazer S(ll.Jre o projecto de arreu
meu estado, peza. sobre os cofres publicas damento das estradas de ferro do .meu paíz~ 
com a garantia de juros superior a um conto Eu podia ler ainda a Camara. o in teres
de reis por dia. . s..1.nte quadro que se encontra nesta obra de 

Já vê a ca.mara que o regimem das estra- um bra.zileiro que guarda o anonymo intitu
das de ferro particulares, ent re nós.é o regi- la.da. La Rept;bl.;qu~t Bresilie1me - Si:ualion 
nien dos de(ldt;. !Apoi,:tdos; ?nuito bem.) . fixancie?'e e e~onamiqt<e, 1889 a. 1893, para. 

Quanto ao servico basta. ler os 1'elator1os mostral' qual e o estado das estradas de ferro 
dos diYersos governa.dores dos Esta•! os. Abro. do Brazil. 
ca._q}almeote o de Pernambuco e vejo como o Elle menciona. aqui quasi tonas as e;tra
ex-gove.-nad.Gl', nosso collega.. o Sr . Barbosa. da.s.onumero de passageiros, a. tonelagem de 
Lima.se p7onuncia. esi'orçando-se perante o baga.gem, a receita e ;t.:;; despezas, e o rcsul-: 
govet·nc federal pa.ro. que a esh"ada de ferro t.ado e mas ou menos aquelle que. eu acabet 
elo Recife as. Fr:mcisoo tenha. b~ o.dmlnis· de most'-ar ã. camat'll.. t ir.t.dos dos dados ex
tração. traídos do relataria do Ministro da lndustr ia. 

Osdi!Sa.Stres são constantes : os roubos re· e Viação. 
petem-~e ~ não ha. DOlicia naquella. estroda. Feitas estas considei'a('.ões. que servem 
.-ts condições da ..-ia. permanente e o material .,:~1 '3. rund~roentar 0 meu voto. p8.$sa.rci a 
rodante são os peiores possiveis. responder às objecções feitas aos argumento:> 

Si olba.1·mos -para. a. Leopoldina.. quanto ao apresentadas por aquelles que combatet·am o 
~erviço não ha. na.dâ, a. invejar: quanto ao es- arrendamento das estradas cl.e f()rro do paiz, 
tado financeiro da companhia, ba um facto pelos <lous Ullicos oradores que. parece-me, 
que faila. mais ai to d" q_ua.esquel.' a-rgumentos proenra:vam. defender o a.1•rendamento- .o 
qu~o~osr:e·ala;_:nrptorsegdaoi; ·ii,vcl'SOS ~;n-tstros da. nobre deputado :!)ar S. Pa.ulo que occupou u. . 

1~ ~ "'-' • ....,.. a tr ibuna no sabbado da semana pas.sada., l' 
Tiaçii.o uesses utti.mos am\os.nã.o se encontram 0 meu mustre amigo. deputado por Ma.tto 
informações á respeito tia. Estra.•.:a de Ferro Grosso, que bontem deixou a tribuna. . 
Leopoldína para se fazt>l' um estudo desta 0 nebre deputado por s. Paulo quiz ma1s 
ré<i<: ferrea e compara;.~ ~om <t Estrada de uma 'Vez a.menisar a. discussão nesta casa, 
Fe:rro Central, que inque3tíona.velmente são com 0 seu ftnq espírito de orador, com a su~ 
as duas l'ed~ mais importantes do pa.iz.Pr<r inexgot:a.vel ve,·~;e. s. Ex. _a.ventgu propost: 
cUT(:i os engenhf.!iros tisca.es desta. estrada e. ~es que eu tomo em cons1deraçao ~~menté 
p!:dF-lhes que me fornecessem os relatorios pelo muito que me merece o meu tllustre 
de"isr:s ultimos annos para fazer um estudo collega.. 
cr.>mll3.rativo. . · t · ·uus 

ui'o~ram-me qu(~ só dll-pois do dia. 1_7 de de- S. Ex., por ~em~lo, a trou ~s seus t. -
:remh!"O poõ<~riam obter os dados, depOis dere- tres colle,aas a se,"Ulnte phl'&~ · o r~m.en 
unida a ASSembléa Geral da compa.nhi.a para .~ estr~i1as de ferro da PJ;USSla é o regunen 
a ~lha da nova d.irectoria . do d8fr.c.t. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2010512015 16.43- Página 20 00 45 

SESS!O EM 2 DE DEZE~lBRO DE 1896 51 

Não li e::s:acto: o regimen daS estradas de 
fen·o da Prussia é o regimen dos saldos, 
como deixei demonstrado com a leitura que 
1iz a. Camara . 

S- Ex. r1is~e ma.ie que na. Prus;;ia todas as 
estradas de 1Ert'ro partiam de um qua.rtel e 
iam ter a fronte ira.. 

De•o dlzer a. S. Ex. · que perco1•ri o mappa 
das estradas \lc ferro daPrussla e não euc:m
trel nrna só em qae a E~tacã.o Centru! fosse 
um qua.1·te1 . (Apartes do Sr. B ucn.o de Jl.n· 
d1·ada}. 

Não encontrei nenhuma ·e3tr11da, qua par
tindo d~ nm quartel fosse tei' â. frouteira.. 
(Apa1·tes). 

Nós não podemos ta.mbem cr,mparar o lll'e~o 
lülometrico das estradas de fer1·o pa.r cicula
r es, no interior da. '&~h ia.. com 3.3 de ce1·ta:; 
regiõeo completamente pl3nas. com o custo 
l\.ilometrico·da Estrada do Feno Cenll•a.l do 
Brar.il, que atra.ve;;;sa. a. serr:>. geral, com 
aquellc ma.guitlco traçedo da. Set'l'3. da.-}l3.n
tiqueir~. 

S. Ex. ;J.ventou aind:.>. a proposição de que 
as estradas de ferro de S. P<tu!o davam 
salão; c eu acabei de demonstr3.J.' que ha al
gumas que dü.o deíi.Cit. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Desej;l.v$ sabl!l' 
qual é. 

O SR. PAULA.. Ruros - V . EJ.:. si tivesse 
pr.estado attençã.o tel'·me·hh ouvido refel"íl'· 
me á -"fogyana e á. Sorocabana.. 

0 Sll.BUE.'\10 DE ANDR.A.DE-E' que empregou 
a rendu. em prolongamento d& e.:;trada., que 
é obra nova. 

O SR. PAUL.\ RAt.ros- Não ha t::.l; cu estou 
falla.ndo .•• 

Quanto a. outra proposição de S. Ex. (tro
cam-se <"-pa>·tes) V. Ex. (lisse ainda, qu,~ndo 
eu objectava. que o regimen das estradil.S de 
-!erro nos E:;tados Unidos não era o regimen 
dos ;aldos, que as coudições das estradas de 
f~rro nos E~tados Unidos nã.o eram tão pros
peras ~ue pudessem servir de modelo á. or
ganisação da outros paizes, em materia de 
tra.nspOI'te,que a continuarmos assim iríamos 
ter ;i. situação da. Turquia. 0 Sf~. B'G~NO DE AN:lRAD,\ E OUTMS dão 

Na occo.sião nã.o pude responder a V. Ex ., 3-partes. 
porque confesso, niLo conhecia o regimen das o Sa. PAULA. RA~los-A rend::. b1·u~. que 
estradas l\e fetl'O da Turquia. .. deu a M:ogya.na, no trecho que go;;a de ga-

O SR. BUE~O DE AKDR.\}).\-EU com ü•a.n- 1·autia de juros do Est;J.do ... 
q_ueze., tambem não conhecia. (T1·ocam- sc muitos apo.rtesj. 

o SR- P.1.ULA. RA.MOS-Ett rui :parn. casa, O Sa. P,\.ur,A. RAMOS-V. Ex. veja, est<.i. 
e5tudei a questiio e verifiquei o seguinte: que · aq~i a c~ pia del. E' uma somma a.rittunetica., 
na. Turquia ba pl,;na. liberdade pa.1·aconstruc- est;. aqm o facto. 
ção de estradas de 1erro; d:i.-se mesmo o facto o SR.. BuENO DE ANDRADA E OL"TROS dão 
de o Estado não possuir um sô l..:ilometro de apartes . 
c~tl·adas ile feno. (.·lpa,.te.~. ilf ttito bem). 0 SR.. pAUL.\ RA~IOS _ · y. Ex. bem sabe 

Jâ. decla.1·ei que no estudo n. que procedi 
cheguei à. seguinte conclusão: niío sô que 0 como as companhias entre nós dão dividen
eusteio uas cstrad:~.s de ferro n~ Prussia, e:ro dos, companhias que nunca ruucciona.ram, 
inferiol.' aos das estradas da. França. custeadas estão dando dividendos . 
pelos p..vticu!a.rcs. como ainda as despezas O Sa. BUENO DE ANDRADA -.: ouTROs dão 
com as construcçves de estradas de ferro eram a.partes . 
muito menores na Prussia do que em muitos o sn.. PAuu R.A~Ios-Mas eu dou as cl!ra~ 
outros paizeõ do mundo. a. v. E:'l:., verifique. 

Devo porêm dizer que, para. mim, ~--tes 
da.dos afio sã.o ba.stante solidos, e n e:,-te ponto O Sn.. BUENo DE ANDR.A.D.'..- Eu niio não 
dou rP.sposta. ainda que ligeira. ao parecer posso crel' ern algarismçs as~im. 
assignado pelo iUustre ex-senador pol' Matto . O Sa. PAULA RA.Mos-En é que hei de crer 
Grosso, que comparou o·:preço das estradas na> affi.rmações não proYada.s de V. Ex. 
t.le ferro da França com o das estradas dos Estes dados nã.o são meus. sã.o do governo do 
Estados Unidos, que1·endo tirar um a.rgu- paiz. (Apao·tcs). V. Ex:. só tem um meio, é 
mento contl'3. as estradas de ferroconstruidas mostrar que são falsos os dados do rela.torio 
na. Frau~~U. pelo Estado. Nü.o ê o mesmo; si <lo Ministro · da. Viação. ·E' destrnil-os com. 
fossemos tin.r o preço kilometrico da con- outros dados que mereçam fê. 
strucçii.o da. estrada de f el'l'O no PM·anti.. lJOl' 0 SR.. SERZEDELLO CORRÊA. E OUTROS dão 
..xemplo, e o fos~emos comparar com os d!!- ·a~1·tes. 
Eut·op::., este _prew seri:J. exbOx-bita.nte, como 
exc:.rbitante seria si o compa.l'as!5emos com os O Sa. PRESIDENTE cbam~~o a.ttenção. 
dos Estados Unidos,onde não·lla g-r:u-Jdes obr as . O SR . PAULA R.A.Mos-V. Ex. me responda, 
de arte, a Dão sel' nas estradas .que a.tra:ves- ' qual é o juro que da n. Mogyaoa sobre suas 
sam a 1-egião das montanhas rochosas . :-.cções. · 
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O SR. SERZEOP.LLO CoRtti:A- Eu não sei, 
que não sou <tcdc.ni:>ta. 

UM Sn.. DE:PCT . ..oo- V. Ex. esta. argu
mr:ntando no ar. (Ha owros aparlcs . Não 
apirtdo~). 

0 SR. PAULA RAMos-As pala>Ta.S do hon· 
·l'fl.do deputado de S. Paulo me me1•ecero 
-muito, mas muito mais me me1·ecem esses 
dados do governo. (Apartet}. 

Sl V. Ex. tm~ssep!·estadoattenção n.o meu 
argumentO desde o princi1 'io, veria. que, 
tl'atando dessas a.;ti•ad(IS de terro d.e S. !'RU lo, 
me refiro a certos e de~rmia.a.ios trecuos. 
(Apanes). 

v. E:.:. ·abra o rela.toz·io, c ,,eja. se me 
poderá contesta.tque no wecbo em questão"' 
renda fos~e esta que indiquei. :-ii 1ce nã.o 
prov"'r o c••ntrario, tirarei a. coilcluoiiode que 
existe o Mficit. 

o Sn.. Bu&'>o DE AL"'DR.e..DA-A.Mogyana. da 
saldo, 

O SR. P .... tlLA R.AMos-No trecho que tem 
ga.1·a.ntia.s de jm'Os n;io da. 

J;i. vê V. Ex. e a Cam;n·;>. Sr. presil\emc, 
s que fi~m deduzidos os m·gmncrnos do 
nohre depu ~do IJO\' S. P:wlo . Ott S. Ex
atirou p1·oposi~'~es à CamarJ. sem cucontra.:· 
1"\lnd:\meutos para. e nas. como ::C:\ ba •' e con
fessar. sobre a Tu:rqub e:?. Pru>55i:t. ou eu
g;m:~·:se qu:mto ús . esu::.ula~ rlc f<~l'i'O de 
s. P;mlo, não querendo ve1· que ~m nwit.S 
domina o re~im<~n do dcficil, ?.pez;:u·J:~s t<>t'iii:t> 
excepclonaes que tem tillo. (."-potr~dos c a1,ar· 
tes) . 

Por isso, Sr. PI'esid1mt\!, qtt:J.IldO lia p<Juc~ 
t/!mpo defcndi :!.QUi aleg:üida.de do acr.o do 
Minist,ro d:~ lndustrhl :\ugment:~.ndrJ :~ t:~ri.t':l. 
d?. Es~ra··'a. de ~'en-o Cenr.t•:tl eu diz i:tqiJe po~ 
mais qull elle :fl:tesõe, ella.s esta.rian\ dentro do 
ma.ximo da. lei ele 1:352. 

Nál,; discuti a conveuiencia e opportuoidade 
da média e me. convenço hoje q\le ella f•·i 
Unto inopportuna e incouve:nient?. , quando a 
carna.ra acaba de vow.r a reducç<io de ~.o "f, 
da·• tarifss da Central p1\ra. certo;; generos, 

Quanto :tos ai·gumentos do illustre deputado 
por Ma.tto Grosso, em r-ela..;.ão i {J!'imeil'a 
parte do rla.no linanceiro, nã.o me occuparei. 

Votarei em segunda discussão por esta re
forma, most1·a.ntlo-me C\.·herente, coherencia 
que não notei na Commts~ã.o de Orçamento. 
Quantzl á outra parte, oi !lustre deputado pol' 
){a.t to GrOS!'o fez a. maior detl3zo. da. opiniii.o 
do.; que sosi:ellta.m q11e nii.o ê CtJovenletlte o 
arren•lame:no. s. Ex. nãG concot•da eCim o 
:J,!'rr.m 'alnento em ,;~obo ; enteade que uão e 
conveniente ar!·endaJ• as estra.<las de fer ro do 
norté.P')rque leem dado de{icit, mas a.con;;elha. 
o a.rN:ndamento da Central do Ilrazil, depois 
de dizer que o regimen desta é o do de(lcit . 

Não salientai esta incoherenci:·· :·a. ;:\ora vae 
adC>~.nta.da, siato·me fati:ra·:o e n:'..o d·.s~jo ,,or 
mais tempo roubar a. attençiio da. Cam.ara.. 

Quiz justilica1· a meu voto ne-t'' qu,·stão: 
prrtneiro, em sustenta~ão dos princi ')iCis que 
advogo de;;:de ISO!, quando extero:)or~ nea· 
mente se aventou a. idéa do arrenua.mento tla. 
Centrai. no governo do ma.recha.i .Deodoro, 
~en1l0 ministro o Sr. Barão de Lucena. 

Um Sn. DEt>vTADO- Elle hoje est,;~ victo
rioso. 

0 SR. PAUL.-\. RA)!O~-Nii.o C$tíl ; :1áo con• 
funda. as s itua(;õCS. Bati-me, Sr. prt-sid~nte, 
em artigc.; energieos contra. o :'nendamento, 
nesta oc"'•sWo, e vi a. weu lado tfJdos -JS roem· 
tiros do Congre~so Naciona~.todos os hons repu· 
h li Cimos do paiz; vi a meu lado ;,;ustent:mdoeste 
pr•ncipio o nobretdeputado por São Paulo e to· 
dos os I>Ons republicanos.Ninguem ignoractue, 
devido á idéa do a.nendasnento,o movimento 
de 23 de novembro contOu com o apcdo desoa 
grande massa de tra.balba.dores da. E. F. 
Central à o l::ll"d.Zil, contra o golpe de Estado. 

A coherMcia do principio, o estuão deta
lhado, minucioso e profundo que eu. fiz das 
e~t~a.Oas de ferro no:; diversos ~·jzes do 
rnuodo, notadam~nte na Inglaterra e nos 
Estado~ Unidos. que s~o procurado3 como 
typo:; nessas que~tõe:>, que tlzera.rn se arra.i· 
g:u• no roeu espirir.o àa. con..,.icção; de que 
<:lin•.la. oito P.stá. pr·ovada. a. in.ca.pac dade do 
Estado para gerir suas estradas; que ao eon
r.r:~rio.est:~. c,'l.pacid..W.e dia a di:. lllitis se acceu
tU:I. e que nos nã.o lleYemos ~b;otuta.m~nte 
élizct· ctue o J::st:iodo é incapaz1':e ad.mlnist<J.~ 
t<stt'&rlas. ciz.'1.udo como exemJ>lo ;~ E. F. 
Cenwa.l do B:·uzil, depois d!! uma :!.dminis· 
tl-a~::'to dcs:~~; ll'().(t1!.. p:l.l'~ uns. uma ;;dminis
.tr•({<;ii:o dlll!cil 0111 condições ex~epciona.es, 
pal'a outros, qnando o n1atel'i:tl 1·~mte 
se :\ebaYa muito estl':>g<!.r.o, quando a.s 
condi(j-ões do trareg:o de egixiam a t.gmento 
ou cre<~(;'.â.o de noYas estat;-.ões ~xigi!l.nt 
aoqnisiçã.o de novo ma"e1·íu.t 1'0-ia.nte; quando 
11s cor1dkões politiClJS mesmo exigiam 3.U
gmento de sal.;.rio ao pessoa.l das est1'a11as 
quando. Sr. p1•esideate.tudo isso era ~mposto 
pele.s cil·curnse;~ncias. nã.o era. possive!,de1>0is 
de uma epoca cal:~.mitosa. como "'que tinha
mo; atJ-a,·essa.do. depois de uma l'C!>o!ução 
em que o gonmzo se viu obrigado a lançar 
m~.o r"e e lementos civis pa.ra. sUíioc,..,r essa 
revoluç;iio e eota. é a pratiea do tnl!l~do in
teii'O ala.r;:a.r as espheras dos trab!l.l.Jos pu
blicos- repois que o gove1·no vinha. de vencer 
est.'l. revolta., não era eurial. mio er:.:. justo 
que 3.tir.1sse na J•tra esse .numeroso pessoal; 
viu·se obrigado a empregal·o. · 

'Mas, Sl'. !ll'esideutk, delJO\S <l.o estlldo <~,ue 
eu fiz d3 Est:'&da. r.e Fel'l'o Central do Brazil, 
eu chego "' segtliute conclusão: si é e;mcto 
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que :!. C~nt1·al do Brazil de 1858 a. !895 deu 
um S<J.V:l s11pcrior a. 100 mil contos ..• 

0 S~:. FRANCISCO GLlC&Rio-Vii.o l'k'l.l'a a 
agricul ~ura. · 

0 SR. PAULA RAMOS-!st.o nii.o se justific~. 
V. E~. ~beque. os preço., quasi todos se 
o1·gants;•.ra.m aqut. nét capital, e que difficil· 
mente 1:sse pe;so&l deixa.1'<i.2qn i su<1.s f~1milia.s 
pal'.'l. ir rara. cs Es~a·!.os. (Trocam- $e apa.rlt$.) 

Respç.ado a· V .E:<. Eu 1emb:•arei á. V. Ex. 
que e;k.m,~.; em ' uma. época. em que o govet·
no ncga. .a~e à<; pass.>,gens aos immífp':\ntes. e 
quo:; se ~.sst m procede com est,.s CI.Jm ma.b 
razão n~g<ll'\Ío ~os n:t .. ~ i on<l.~s. v. Ex. S$..1Jeque 
o.; n<>CtO\taes nao teemdireita a lXI.•:sage:·Js pa.~·a. 
fóra. do Est:?.d.o etn ~ue resi(l.em·. O <~ecreto de 
1~:10: feito por .V· Ex., iufeUzment~ não pre
':n~ tsto. Dem:l.tS, _on•\e o:;; c:1.pita.es para. a.cqui · 
stt:"to de te:•t•a.s, <>ltmeu~.&<:ii.o da iá.mili<\ nos 
primeiros tempos 1 

Sr. p1·e,; t',ente, terminando, eu cit.1.rei :'t 
C~ma,1·a um:~: phl':J.SC que li em um .-1·tigo pu
bhCM.o ba (\Jas em um dos or•><\os dia.rios 
dessa Ca_pi<a.l. ~ 

Teuht• l ido, Sr. pt•esi~.ente, muit4.S ~ccusa.
ções gt"~Yes á Republica. tenho lido tO<la 
a. sorte c;e iJlyectiv~.s,. ma.s nenlu!m?.. a.ccusa.
(fio me do~u _t.:mto nem de ma.neira. tüo pro
f und:J. n~e lerll\ como a. phr~se final (ce um 
artigo Imblic:J.do no Jor11aldo Com.m.e~·ci" pelo 
Sr. 01'. !\ngelo d() Amm•:~.l. O illust·•c escl'i
ptor, n;, deli~sc. ~.o seu io.ea.l. na. susteot.~ão 
das sua.;. id~':!.'> pollticas. no seu amor ent.t':L
nhn.do á. mon:\rChi:t terlllinon o sen at·ti"•• 
dizendo: «NUJlcu. :1 mona.~·dü3 at•t·endou ~~ 
suas esv arl..1.; de li::l'ro! A Re{JUblica. é o re
gi meu do d~(icit. n pwa. \'lYer prccís.1. :Ll'l'e n
!hr as sJas estra~,~~s ! » 

Eu espero que o_ meu paiz não cbega1'à a 
este eskdo; que nno an eo•1.:t.l"a. M sua.s o:s
tl'a'bs, l\Ol';fue e!lc telll meios poje:·osos para 
d~beUar ;1. crise que :.tra~·es~a. (Apo,·arlos.) 
Nao veuho, Sr. pl'e5idente, apresenta:· estas 
mediC.a.s. não venh'> P-.->tlli· preferencia llll.l'2. 
ou tr:l. pr:tUJ.r.éa, lembrn1-ei a;Jena; as medidas 
que poc.'ú,1•lo õ.ebelia.r a cri :;;e . E !las são apon
tadas dí.:,riameqte pelo nobre seaarl.or pelo 
Rio Gra.: 1de do Sul, o Sr . Ra.m!ro Barcellos, 
por to.t> a imp~en:;;a., por todos que se in
t eress<l.t:l pela sorr:e da Repu blic:~.. 

Ella.s mio: r• a. sevm•a fis~alis;;.ção das Nndas 
das noso::•.s ,\ lfa.llde~a.s (apoiad.os), 2 · economias 
nas d.e.;peu; publicas-e note bem a Ga· 
ma·.·a, ev d•go /)C,)nomias, e oã.o rugo co1•tcs 
nos o~ç.a .neuro~. 

E' pt'<;.:!s-.c n~:> esta., mos nos impressionando 
com o .•quilibrio tict•cio nos nossos orça
rnen tos. R~ei l.i\ ma.iol'Clo que a de.<pe7. =~. logo 
saltlo, qt<;l.u•lo ua.~ J.isposiçOe:> gera.es dos res
pect.tvos orç..~.maotos encontramos :~os autorisa.
çõ~ amplas ao go>erno para a abert~a. de 

crP.ditos supplementares. Emoontramos a força. 
occ~lta. que tuuo desequilibra. 

Ainda no anno pas$a.<lP, na discus;ão do Or· 
ca.m_ento da Viaçiio. mostrei ã. Cama.ra que 
havw. serv:ços contl'actados. como o de intro
<iucçüo de lmmlgrantes. que, entretanr.o .o 
orçumento nãv con~ignara verba para essa 
Jespeza. _<::a.lculei· ma.is ou menos a despeza. e 
apre:;entei umu emen\la pedindo 7.500:000$ 
pa1~a occorrer ã eUa. 

A Ca.mara. entendeu, entretanto, na sua. ss
bcdoria. que, em ~·ez de dar n:na verba ao go
verno, dev:ia dar uma. ~lu torisação ampla para. 
ab1·n· cre·h to;;. Pois bem · não se deu os 
i .500:000$. ffill.is o I!Overnb e.briu cre li to e 
fo i gasr.a summa. superior v. 8.5()0:00. sooo. 

0 SR. LAURO MULLER -Isto quer dizer 
quo a. emenda não servia.. 

O Sa. P,\tJLA RM>ros-Si se t ivesse tixado 
verba, o governo não gast9.ria tanto. Ainda 
PSte a.nno C? Orçamento da. y iação não consigna 
verba. e d•~ ampla auton:;~o ao gov~rno 
pa1·.1. abril• credito>s. 

Não me proponho a. discut ir essas medidas 
quando ellas vierem para. a. Camara., si tivel' 
ensejo, discur.i!--as·hei entii.o. . .. . 

Sr. presidente. demorei-me inai!(.do que 
esperava. nn tt•ihun:.t, mas ju:go ·ter chegado 
ao fim a que desejava; convencér os meus co1-
legas. â. Gamnra. e :1.0 paiz, tte {),Ue o meu voto 
contrario a•• arrélldameJJW das estradas de 
ferro do mru paiz é o re.:;ulta.lio de um es
tudo minucJoso. •~eta.lhati~J '! proftmdo da qnes
tá.o. que me b•ouxe culllo coo:-;equeneia a ~oa· 
vícçào de que estn. mr.duln. é wn desastre, 
1uer como medido. pvhti~; contio muir.o no 
governo e c:;tou cert.o que o at•renclarnento 
não se fará . 

(.ilfuito licrr~; llll.<ito úem. O aro;tlor é muito 
cumpritrte,Hado por m.J<ilo.~ collegas.) 

Veem a Mes:J., silo lidas, apoiadas e postas 
em discussão a.s seJ;U intes 

Emendas 

Ao projecto n. 100 B, de 1896 

Ao ârt. 2" - depois da pa.lan'a debito -
accrescente-se - pelo· recebimento de bens 
e propriedades que possam ser uteis ao ser· 
viço publico. 

Sal11 das sessões, 2 de dezembro de 1896.
Joao Lopes. 

Substitua-se o art. 4• pelo seguinte : 
Ar t . 4. • Fica o Governo a.•~wri~Silo a e1fe· 

ctuar no exterior, operaç~ ();, c:·edi tO como 
iu!>(ll.r a.ceda.do e peh fÓt'm<t Qtle e:Jtender 
mais convtaiente aos iu!ere:;sljS nacionaes. 

Sala das sessões, 2 de dezGmbro de 1896.-:-
0o~~ho Ci n t r<>. 
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~o. caso do_ arrendamento d~ Cent~al.d~ 1 Substitun.-se o art. 4° pelo seguinte: 
Bra.:>.ll , em vtrtude do art. 4•. c?ostttuu•a.;_ ~Art. 4.' Pa.ra. o firo. do resg:J.t e do pai)elw 
uma clo.usuls. do contracto, o segu1nte : ! moelia de conformidade com a lei de l i de 
O~ al'l'enda.tarios (ou ar~end.:l.tal'io) se ?bri- I setembro de 1846, e bem assim para attender 

garao a exe~uta.r, no lnlDU1lo_pra.zo -posstvel, ! ao resgate da. divida. extet·na e melhot•ar a 
_ ~obras proJectadas na es&aç-<t~ d~ J.:afu.yette .

1
- situ1wão financeira., é o Governo autorisado a. 

é ~t leval.' um ramal desta. estnçao o. Cidade do. suspender todas as obra~:; adia. v eis, sup
Plranga.. ! primir as repartições que !orem possíveis 

· · Sala das sessões, 2 de dezembro de 1895.- i taes como: Arsenaes de- Guerra e de Ma
Campotina. - .! lmeitla Gomes.-Landulplto de j rinha, alfandega.s julgadas dispênsaveis, 
MayalMcs. - Gonçalres .Ramos. - -Ca1-va~ho j adia.r :1. ios~llação das Alfa.n•legas, :Nlesas de 
"lfourac.- Pa1·ai~ Ca-aalcanti. - -~~ontei,·o de .

1 

~endas, ultun_amente exaradas. ~usta.r em
Barros.-Fo,·tes Jun!Jtleira. - Medewos l' Al~ tim a execuça.o de todas as le1s e refor
buqtt:el·qw:l.-V as de MeZlo.- Al,;m·o Botelho. ma.s civis ou militare:s que r~;ultem au-
- fi'lavio de· .4..;·aujo.-Clw.gas Lobato. 1 gmento dedespeza pubhca. reduzu· o excestvo 
. ' • pessoal de todas as reparti~,ô~s l)Ublicas, sus-
. No caso de ser approvado o art. 4" e de I pender o pagamento de ,;mtitiêaçoes em do
ser a:rrendada a. Estrada de Feri'O Cent~al do ! pUcata, l'eduzir os quadro;; rla força aru:Jada., 
Brazll- accre~cente-se: o a:rrendata.r1o se i de accordo com o contin.,.ente actua.lmente 
obrígarà. a concluir. as obras in!cia.das nos j existente e finalmente, depois de esgotQ.dos os 
prolon~aroentos da lmba.. do centro e do m-

1 
recursos coUlltautes das pl.'ecedentes ~lutorisa

~al de Our~ Preto a. Ma.rtanna e da.1• e:n tra.- ções, a. arrendar, mediante concm•rencia. pu
lego essas linhi!.S no menor prazo PQS3tVe!, a 1 blic~~o, as estradas de ferro d:~. União, devendo 
con ta.r da data do ar1•çndamento. I a.ttender: ( o mais como está. no projeeto). 

Sal!\ das sessões, 2 d: dezembro. de 1896.- 1 Sala. das ses.>ões. 2 de dezembro de 1895. -
LamZulplt~ de "1fagalhlll'.s. - .4.lmetela ~ome.o. Cupe?·lino de Siqt~eira.» · 
- Oampolma. - Rodo!1Jho .4.breu. - \' a.:: de I 
11f~tlo ·-:-~l'Ca?'o Bo:elho.- Canap~o Mourüo. Comparecem mais os Srs. Carlos de No;·a.~,
-llfontet'o de Banos.:-La,noumer C;odof"J"edo Pil·es Ferreira, Thomaz cavu.lca.nti, .Toao 
~ V.alladares .- Pa7at;;o . Ú<:t'V~~ant.:_- Gon~ Lopes, J osé Bevilaqua, .T03e Mari:wo. Coelho 
~(.toes .Ramos_. - Artl,u? To?' es. Chaga> Cintra., Medeiros e tübuquerq ue, Ca.rlos Jorge, 
Lob~to.- Ca? ~os das C!oagas. - ! artes Jun- Tosta.. Paula Guimar;:-Lt:;;, FhLvio de Araujo, 
quewa.-Fta,~o- de ;1rav~o.-Jt:edetros e Albu· Serzedello Corrêa., Frn.nçn. ca.rv:l.lho, Alcindo 
qur:~·gue.-Brl(;·..o Fltlw. - Galdm.c LoJ·eto. Guana.barn, Belisario de Souzu, Pon,;ccn. Por-

Accrescente-se oode c-on>ier: ~lia, Por~i~ncula. Urbano M,t~rcond~, Ma.~:-
Art. Em tompo algum JlOderã. tleixar de rmk , :\lmeHI~ Gomes. Ca.mpol.na.. Lu1r.. Dets1, 

ha.Y_er nas estra-das arr~ndn:ll\s menos de nove . Ftan~lsCO . Vcl~<a, . Vall:td~w~~: . Cu~e.rtt no d_e 
<lectmos de pessoal n.w•onal. S.que_1ra. Matta: Mu.ch11do •. Par:uz.o CatalcantJ, 

~ - 9 Almttda. Nogne11·a, Cesano Motta, Furttdo, 
~:\1~ d:ls sessoes, - de de1.embro de 18913.- Ovidio ,\lJrante:!, Urbano !le Gouveia, La-

Mect ,m·os e :tlbuq!.(uque.-Oscm· Gorhy. menha Lins. Alme1da To1•res, Lauro Müllet• e 

A::cr~scente-se onde convier-O peesoa.t ,ior· 
naleiro da. Estrada de Ferro Central do B"ra
zil não podet'li. se..- despedido sinão depois de 
um aonQ. com.ados da._ a.ssignatura. do respe
ctivo oo!ltracto de. arrendamento. 

S..'l.la das sessões, 2 de dezernb!'O de 1896.-
Ft·tJ.nça Cart,alho. · 

Accrescente-se onde convier-Siio respei
tados os direitos dos empregados da Estrada. 
de Ferro Centrnl do Brazil, a reforma, a. a.po· 
sent.1dor ia, et!:., g!lrantidos pelo decreto 
n. 221 . õe 2.6 de Jevel'(\i!'O de iS\10.- Fmaça 
Cm-o::lho . 

Onde con..,-ier-Trcs qno.rtn.s partes dopes
soal dos empregados da Estrada. de Ferro Cen
tral do lh'a.zil ser-J:o nacionaes. 

Sala da.s sessões, 2 de rt~zembro •le 1896.
F,·ança Cnl' ll!tlha . 

Angelo Pinheiro. 
Deixam J e comparecet: com causa par~ici

pa.da, os Srs. Julio Sa.ntos, Alencar G-uuna
J-âes, Sà. Peixoto, Costa Rodrigues, Gustu.Yo 
Vét"aS, Eduardo 'Pe Berrêdo. Chl'istino Cruz, 
Torres .Por tu!;al . Pedro Borges, Francisco 
Bene\'olo, Augusto sevet>o, ~·rancisco G-ur
gel. Pedro Velho. Cunha. Lima, Silva Mariz, 
Chnteaubriand, .Arthur Orlando, Martins Ju
nior, Gaspar Drummond, Armiuio Tavn.res , 
Marcionilo Lins, Cornelio da Fonse~a., Her
culano Bandeira, Fernandes Lima., Octaviano 
de Bl'ito, Olympio de Campos. ~aotos Pe
reira. Augusto d(\ Freit:J.S. AT·istide~ de Que;. 
roz, E·iua.r,lo R!\mos, Leovigildo Filgue:ms, 
Sebastião Landu!pllo. Atha.yde JuniOI\ Silva 
castro, Pooce de l.r<On, Lima Dunrte. Ri
beiro do Almeida. Ferreira. Pires. Theotonio 
de Magalhães, Pimo üa. Fonseca., Manoel 
Fulgencio, SimUi.o da Cunha, Olegario M:1.-
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ciel, Lindolpho Caetano, Lnmartine, Fran
cisco de Barros. Alberto sanes, Cinema to 
Braga, Hermenegildo de Moraes, Alves de 
Castro, Apparicia M11.riense, Aureliano Bar
bosa., Pinto da Rocha e Francisco Alencastro. 
E ;;em ella, os Sr·s. Lima Baaury, Augusto 
Montenegro, Holla.nda. de Lima, Nogueira 
Paranaguâ., Loure(J(;o de Sã., Miguel Per
nambuco, Gonçalves Mai3, Araujo Góes, 
!:&ma, Jose Ignacio, Cleto Nunes, Barros 
Franc~ Junior, Domingos de Moraes, Vieira 
de Moraes. Brazilio da Luz, ·Martins Costa, 
Riva~avia Corrêa e Pedro Moa.cyr. 

O Sr .. Serzedello Cot•:t:•ea. diz 
que a impo1•ta.ncia da. medida consignada. no 
projecto em discussão. o alcance financeiro 
que della espera. colher o govero.o, a situa
ção 'delicada do paiz, a. depreciação dos nossos 
titulas no estrangeiro, a somma. avultada, 
tal v e~ superior a teJ•ça pat•te da des peza 
total e>gotada em differenças de cambio. o 
lado politico da. questão envolvendo e affe
ctando interesses e à Yiàa àe muitos compa
t1•iotas nossos: tudo isso exige no actual mo
mento a. maior calma. e o maior crlterio na 
presente discussão. 

Neste sentido respondeu o orador as objec
ções dos 1•epresentantes de S. Pa.ulo, Per
nambuco e Minas, que hontem seoccuparam 
hn·gamente da mataria. 

A iuea. do a.t•rendamen to de estra.das de 
ferro esta consignada no projecto como uma 
medida financeira deante das circumstancias 
do momeuto actu:~.l. 

Quizera que os uobres deputados, que com 
tanto ardor combateram-na, indicassem as 
medidas que devam ser postas em pratica. 
para sa.l>ar os crooitos dR. Republica. no ex
terior e no interior. a.ttenua.r a crise da -vida 
do povo. 

O orador, depois de fazer largas conside· 
frações sobre os diversos regimens de viação 
ferrea, estudando-os sob os seus IP''ltip!os 
aspectos, economico, industrial, est~. ""egico, 
etc., diz que deixa o lado financeiro do pro
jecto para discutir na proxima. sessão, visto 
estar finda a hora. (M~'ito bem; muito bem. 
o 01'ador e felicitado.) 

O Sr. Lin~õõ de Vasconcellos 
(pm·a ttma explicação pessoal) nega a a.ffi.r
ma~ão do orador que o precedeu, de que, 
como um dos membros da deputação do Dis
tricto Federal, tivesse jáma.is obtido favor 
algum do governo, não tendo ate sido sere 
v!do em. nenhum dos poucos e mínimos pe-
didos que lhe fez algumas vezes. . 

que occupa, nem por isso sejulga inhibido de 
ser coherente com a opinião que tem sem~ 
manifestado do maior e ma.is abundante a.'Q
xilio ao pe>soa.l da Estrad;:~. de Ferro. 

os a.mia-os que teem neste pessoal, foram 
conq uistàdos como D!edico. e não por q na l
quer emprego que lhes tenha an·anja.do. 
~pera o orador que, ao menos no que lhe 

diz respeito, reforme o Sr _ Serzedello a sua 
afflrmativa, que, oomo acaba de provar, não 
tem cabimento. 

O Sr. F rança Ca:t:•valho (para 
uma; explicaçao pes~oai) protest a, si bem que 
nã.o o tenha ouvido, contra as asse'l"erações 
·~o Sr. Serzedello na parte que lhe possam 
dizer respeito. 

O orador nunca pediu favMes ao· governo, 
e nem interveiu como potitico em qualquer 
nomeacão da. estrada. de ferro. 

Pensa. o orador que S. Ex. pode defender 
com o costumado brilhantismo o nefasto pro
jecto de arrendamentu, sem prec!sa.r de a.r
qumentos, como este que o orador combate, 
~enos verdadeiros. 

O Sr. Se!'Zedello Correa (pa)'a 
\(Jna; ~pU.caçao pessoal) referiu-se aos mem
bros do partido republicano federal que na· 
turalmente deveriam inftuir politicamente 
nos assumptos e no pes2oa.l da Estrada de 
ferro. que é do E~t&do, e necessariamente 
um bulua.rte politico districtal. 

Não personalisou ninguem, llelo que ~ão 
teem razão os protestos do seu 1llustre anugo 
o Sr. Lins de Vasconcellos. 

As obse!•vações do Sr. França Car.\'a.lho 
nii.o são procedentes, porque S. Ex. conlessa. 
que nã.o pertence ao partido de que o orudor 
se referiu. 

O Sr. Pre!ii>Ú:lent.e-Fica. adiada a 
discussão do projecto n. 100 B, de 1806, que 
p1•oseguirá na sessão noctw·ua.. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 113 A-1896 

A.~to)•isa o Poder Execu~iuo a paga)' ao tenente 
refonnarlo do e.cercito Jose Sel!ero Fiallw o 
soldo de sua reforma desd~ a data em q11e 
deixou de ?·ecebeZ.o, com parecer sobre 
emenda offerecida na 3• discussão. 

Membro do· Partido Republicano Federal, 
de cujo conceito julga não ter desme1•ecido, A Commissão de Fazenda. e Industrias. 
pela honra que lhe deram os seus directores tendo estudado o assumpto a que se refere a. 
nesta Ca.mara. elegendo-o pa1•a o alto cargo emenda offerecida. ao projecto n. 113, deatG 
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anno. pP.los Srs. L in~ e Vasconcellos e Xa. vier 
do Y::.Ue, eutende que póde ser coucedi
da a :ttJtOrisa,·U:o, contida na re1~1·ida emen
da. como B.eferimento i petiç;ã.o do Dr. Au
gw.;to Jose Ferrari. 

Tra.t<t-se rle nma divida. de 638$, a q·,le se 
- julga com direito o :peticionaria, ex-medico 

da Colonia ?IIilitar de Ca.sel'OS, e com serviços 
na g-m·rra do Parnguay. 

A q_ uantia all udi rla corrcspf)nde a.os 'liellci
mentos, que naquel\a qual•da1~e o peticiona
rio deixou de l'ece l:er, porquanto o a.lf<~re~ 
Leon,•io Jo~é Barhos:J. de Oli l"eim, perdera. 
n'um sinistro, o dinbeiro que co1•duzia para 
:pagam~.nto dos fnnccionarios da supt·adita 
cc•lonir •. pelo que foi instaurado e decidido o 
necezs,trio conselho de guer:o,. 

A de!eg,lcia do Corpo de Saude do Exercito. 
em Porto Alegre. a IS de janeiro de 1878 in
formou ser attendivei a reclamação do Dr. 
Ferr~n·L 

O dit•ector da colonia martifestou-se pela 
justi~a da mesma recl~•ma.~;ão, como se vê do 
attesw.do que. por ordem superior, pnssou 3 

15 <.le abril de 1876 ; senc!.o ctn·t.o que a 4 d•· 
abril de 1865 jU. tinlln. aflirma•ln-que o pP
ticionario estava por ser pago daquella 
quantia.. 

Que o Dr. FePral'i pleiteou SéU dir~>ito. 
antes do prescript.o est.o. prova·o a certi~ào 
fornecida pela secret:J.ria do ga1·erno do Rio 
Grantle do Sul. em ~O de m:~.w de 1875; o 
que vem corroborar o r1ocurnen to PJ.~$a.L'h• 
:ptJio nr. H•<ymuw1o DuM'te ~ayma.. em 2. de 
satembro de l8il>, por forca de despacho;. 
prolerklos P··lo~ Sr~. ministro úa. guerra e 
ajudam.rl gencrul dv ex\lrcito. 

A' vi~ta do exposto, pois. a. Commis~ã•! de 
lndu,t1·i~ C! Fazenda u de parecPr que a 
Camuru p~dc ~ppt·o,•ar !1:. emenda apre~\lnta
da. ao pr·r~e<:to n. 113 deste anuo. 

Sal:t rh.~ Cornmissões da Ca.ma.ra. dos De
-put;J.t'OE. 29 ele nov.?mbro de !896.- .-1 .. 
1llil!on, )Jre~i·'ent.e .~Lui;; A dotplto .-Al•nei·!a 
Gomes .-llde{ol'<SO Lima, -Jial·colíno 11loura. 

E)ffi.'\l)A. A Qt:E: SE REFER.E O P AR'ECER. SUPRA. 

Ao projecto n. 12-3, de 1300: 

il.ccrescente-se:-e 638$ para pa.,o-amento 
rlr:.s vencimentos do cirm-g1ão-mór de briga.d'a 
gr-aduudo reCorm,rdo ào exercito Dr. Augusto 
Jo:é F~rrari. ex-medico da Coionia. Mi!íÚI.r' de 
Ca:;~ros. a, qne titJha direito e nfi.o recebeu 
de abril ;c julho de 1B64. 

Sa.la. das so:ssiie~, !I de novembro de 1896. 
- Lú'" dr; t'a$concel!os .-Xaviel' do Valle. 

N. 140 K -.1896 

Eme1ulas do Senado ao Jlro_iecto n. 140 lJ, 
de.st~ rll'ln'J, que f:xa a daspe;;a (/o Mi.-eistcrio 
da ];,.dustl·ia. Viação e Obras Publicas JJf.r.ra 
~ eo·e;·cicitl de 1897, com 1lOto em sepa.rado 
do Sr. Coelho Ctntm. 

Na.. organisacão <los :pro,ieetos de orçamento 
tem a commi,sã.o da camarn. c[:;~.ma,lo inees
sa.ntemente em favor da reduct;"iio das rles
pezas puhlicas como elemento indi~pensavei 
iL ro~lboria do no;.s·J credito. 

Vem de annos e~sa advertencb das com
llÜS>ões do orçamento e de quantos estudam 
e avaliam com cautella. os perigo3 a que nos 
conduziria fatalmente o regimen iniutel'rupto 
àe deficits, que foi a vida. li.nanceira do im
[l('.rio e tem sido infelizmente a dos primeiros 
tempos da Republica. 

cumpre que essa vida de impre•idencí.as 
tenba um limite crea.do pelo patriotismo e 
:1lmegaçiio tios homens publicas, responsaveis 
peh~ S(lt·te do :paiz, ante~ que a. successão de 
tlrros niio -venha um dia impol-o c"m dimi
nuiciio da nosso melindre e altivez.· 

Já o pr\•.iecto da Camara annuncia.va, e 
mais o confirma o voto do Senado, que pela 
primeira vez no Br:xzil, o Cúngresso traçou 
niti·Ja.mente. sem Yacillações, o caminllo por 
onde ~e póde chegar ao equilíbrio orçamen
tarío, que tem sido até agora ideal inatin
gível. 

Em seus traços g<'mes :pensa, pois, a. com
missão que o voto d" Senado merece fervo
rosa. acceitação; ha., no em tanto. medidas que 
mereceriam reparos e mesmo rr;jeiçà.o, si 
outra fosse a situação do Congresso c não es· 
~ivessemos uo ultim<• mez do annu, quando 
tudo aconselha e exige que sejam sem mais 
demora votadas as lt::is de meios, a e~ecuwr
se l\e ntro de dias a penas. 

A uecessit.lade para. () Executivo de expedir 
orden·s e pl'o'l'idencia!l tendeutts U. .'lxecu~~'i.o 
dos orçamentos, quaes fot·ttm votado, pelo 
Congrtsso, impõe a. este o dever irrecusavel 
de votal-os com anteccdeneia que ja nã.o 
será suriic\ente e menos ainda ser ta, si 0!. or
r.;amf:ntos a -votat'-se houves~em de ser devol
viõos ile uma a outra casa do Congresso ate 
completo esgotamento dos tra,mites consti
tucionaf'.s. 

E' bem de ver que a ,-ommissã.o de Orça
mento não teria. esta. linguagem, si em jogo 
estivessem questõe.s que affectass~m princi
pios em que não é licito a transigene;a. que á 
commt.sâo p~t.rece agora digna. !lo P•~triotiSiho 
o dedil'acào republic:tna da Carna.t·a.. 

A c0m ruissãu nã.o termina r·:i. tste p:J.1'ecer se.rn 
ob~en·ar que ba IJa.s emendas do Senauoal· 
gumas que perr.urbariam serviços de con-
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Th~ouro da _União a a.vulta.dn somma. dofsiado para.dos, tanto gravaram o custo kilo
ma.ls de 26.000:000$ e.nnua.lmente pela. de-tmetrico rla Estrada Sul de Pernambuco • . 
pressão ca.mb1al. sem que t~o tão enorme sa.- A emGnda á rubrica. 11 reduz a verba da 
c_ril'icio eoltla.m a.s zonn.s servid,•s p~r essn.s Estrada Central de PerM-mbuco a. 998:000$; 
lmhiU ferr<ns a faciH(iade de tran~pl')rtes que .é inexequivel a. disposição votada. pelo ·se-
suas exaggeradas ta ri ra.s t:\n to dltll.cultatl!. · na.tl o. . . 

F.:.sendo a rubricn. em questão uma daquel· Ha. nesta. erlrada. contra.cto de empreitadas 
las a que estÍI. o Governo hal>~litauo a abt•ir que se eleva.rã.o no futuro exercício a m.a.ís 
credtto3, bem se vê que tal economia é illu- de 2.000:000$000. 
soria t · Estes ooutra.ctos foram feitos pelos pre<;,oos 

A cx&iu~~o tb. Repa.1·tiçii.o F'isca.l, tle que das unidad~ dos contr:tctos primitivos. 
trata a emenda â. r11brica. 7- pe~o modo por Rescindidos. do.l"ão direito a innemnisacões 
que c es!Muülo é inconvan;ente e iocide nas avultadas, e o:; que no futuro se tenham de 
eonsiderações attinente; a rnbJ•ica. 4. realisa.r terão os preços das uni-iad&> muito 

Si be1u que pci;L derogaçiio proposta do elevados o que ouerar<i em extremo os 
decreto n. 164. fiquem sub3i>tintlo a.i dispo- cofre~ da Uniiio. 
sições t\o.s rega.Larnentos das via:s-ferreas- Ba.sta lembrat> que u:n contracto. parcie.l, ha. 
prolong Hnento.sde estra.1as qa.•·ttlt tido.s. que a.s bem pouco alli rescindido. deu Jogar a uma. 
sujeita. á fisca.l is:J.!"..J,o tio~ úir~tores desse~ bouit!caçiioda 20 "/o para evitar maiores pre· 
prolouga.m.en~. como t:J.nto convêm ao ser - juizo:; á. Uniã.o . · 
viço publico. não julgo ac()rta.!la :1 snpp"essão Esta estrada.. que de 25 de março de 1885 
do n. 1 a•; § 12. que aut~ ~·isa. o Govet'no a até 24 de agosto de l88i .inaugurou apenas 72 
ret<.Jrmat• a secret:wia. e t•epa.rtioões n.nne:x:as; kilometros de linha aquem da se1•ra., esteve 
p:>rq,u<~.nto tia appllc1cio dc::;sa. disposiçã.o paralys:~da. ate dezembro de 1893 po.- (alta. de 
sJ p'Jderi::l ad»ir v:~ontagens ao serviço pll- dis!ribuiç!lo de v~rba ptn-a asselltam~nto da 
blíco, t•eorgan!sa.do sob a b!I.~C de congtitnir linha pennrmente. 
a sect·etari.a um. ce.ntro de a.c~,[o a.dministt·a- Concedida. essa verbl., ínaugurou de 4 de 
tiva., como tt~.nto com·em á administt-acã.o I janeiro de 1894 a 1 de dezembro de 1895 
ptlblica e se Célnsi~na. em pt·ojecto dest.a cil.· ·cinco est.'l.ções, ftco.ndo a. línha em tra.fego com 
IU:l.:·apendente de 2' dis~ussii.o. l6l kilornett>os. 

Na rubt'ica. 10-fvi a.ugmenta. ia. a de;pezll.. Hoje que conta com m.a.is de 180 kilometros, :-
A. prop<>sta do Governo não cogibva. tl:l. exe· que tra.nspoz eom custosas obras ds arte a. 
cu.çã.o da lei n. 344. serra. das Russas, e seu trafego cresee de u m 

A appltca.ção dessa. 1el, j:i. em vigor na. modo em extremo lisongeiro, não e justitlca-
Bl.llia e Rio Grande, reduz a. desp~za. vel a pa.ra.ly;;:a.ção d.e suas obras que tocam a 

N,~s nossts ferro-vias exist~ a clc.vse de seu termo. 
auxiliares que cnntribaem p::>ierosamente Estl estrarla, que, por su~ gra.ndes e im
p:ua a. a.ggra. vac;l.o dii.S de:;p ~z::.s; a. suppressã.o portautes obra.s rle a.rte é a. pr imeira. do norte. 
úesi<\ cl33se p~la. fixação d:J p~;soa.l e divisão tem desenvolvido suas renda.s em. uma. pro
mais adeq u:r.da a:l se~v-L:;o te;:hnico. como gressão crescente muito lisongei.ra. 
mand:1. a cit.td'\ lei , acarrehria. não pequena. Assim e que tendo rendido em 1892 
economia. A emen•h d~t Clml.t'a cú:J.Sigaa.va. 400:000$. e:n 1893 460:700$. em 1894 530:000, 
verl:ll p.tra m:~.terinl fix:o e rodante. pJr en- em. 189:> i61:099$, quantia. que excedRu a. 
tender~~ Co:nrnissi:. de o~ç;tm~nto não conYir despeza. do custeio do t1-afego e deu um saldo. 
a exe~uçá) d.G creiitl e>pe~tal >otado pala. lai No exercic io corrente a. renda desta 
tl.e 21 •le deze1nbro de 18)!: si , pnis, fosse a ft!rro-via.,nos tre~ tl·imestres findos, excede de 
vel'ba destins.d3. a. esse rnatel'io.l deduzida da. 800:000$000. E, ã. p1•oporção que seus trilhos 
em~nd:~. d:~. C1ma.ra. ::~.dotação da verba seria. avançam pelo interior do Estado, suas con· 
de lO:l:üOO.~; mas a c~)m.mi~S~() de ftna.nça.s de- diçõe> e~onom1cas se avantajam sobre todas 
duziu-a. ua taúell(J. e a.cb.ou 1.300:000$; sub- as outras da. União. 
exi,;t!ndo o l·ereri1.o cre1.ito a dotação dessa. Si a.tteodermos que apezar das tal'ifll.s 
ver h!!. a.ttiogirá. o alga.r ism'l de l.890:000$, desta ferro-via serem. em extremo modicas, 
m'LiS do que a. totalidade d(l. emenda que não seu tr.a.fego,que va.e se tornando considera;vPI; 
foi a.cceita peh Ulu;;tre eommissã.o. já da rendimento suflicieote as despezas de 

E$ te cmgano d<L comnli~sã" deu um resulta-lo trafego, não se com;prehende a. desorganisa
que muito coa>ém u.() tr.t!'eg.> de.'>ol\ eotrJ.ds., ção proposta. · : 
que. teado melllOl' dot:J.:;H.o. pj~ c·Jutiuuu.r O custo l;.ilometríeo •lesta. estra.da. eleva-se 
a. melhor-a.r sm sen'iço interestadual, e do nas 3• e -1• :seccões a 71 e 75:000$. e não às 
percurso de 1\13 kilomonLros !e não 161 como .sommas que erradamente se lhe ~ttribue. 
erradamen~e se a.tfinn·,\),porqua.uto dessa r~e As e1nendas á rubrica 15, alem de conterem. 
t~ parte o ramal de Glicerio a União, no dis~osições perlll3.neutes incabiveis na.s dispo
Estado da.s Ala:;ôas, cujos tro.balhos dcmar- siçoes orça.menta.rius, tenderlo a tornar mais 
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ditHcí! ainda a. posição da. administraç~o 
desse proprio nacional. 

E si são aconselhadas por motivo de eco· 
nomía,aada justifica ter a com missão se limi· 
t.n.do :L suppressão da verba do chefe da typo· 
tj'ra.phia., porquanto havendo uma. Imprensa. 
Nacional tiio custosamente custeada, mal se 
comprebent!e a existencia de uma otlicina 
typ:~gra.phica. na CentraL Esta excepcão aão 
~e justifica. · 

Por taes considerações voto pela rejeição 
dessas emendas. que não consultam a.s con· 
venieocias e va.ntag~ns tia a.dminisiração 
publlca. - Coelha Cinl?'a. 

Eme~t<la~ do Senado ti rwoposiçii.o da Ca1Juu·a 
do.~ Deputados que {.xa as despe:.as do 
Mini.•tl!1·io da Industria.. Viaçt7o ~ Obras 
Publicas para o ezercicio tle f897 

A' rubrica !•-Secretaria. de Estado: 
Accrescente-se: 
Reduzido o numero do3 ser'>entes a seis e 

supprimidas as pala vras-augmentada de 50$ 
para. fa.r•da.mento de cada correio-reduzida. a 
verba a 370:610$000. 

A' r•ubrica 2•-Au::.::ilios á ngricultnra: 
Suppr•imam·se as palavras- a.uumeotada. 

a.tk «Goyaz»-e as pala.vra.s-«substituida» 
até «tomada de contas», e diga-se: elimine-se 
da r1ropo:>ta a. SUb·CODSignacão para tiSC<tli
S~ÇÜO dos engenhos cent:raes, que ficara in· 
cumbida. aos engenheiros tiscaes das estradas 
de ferro, sem augmento de vencimentos. C"D· 
rorme regulamento, que o Governo expedirá. 

R.eduu.-se a 30 o numero de trabalhador!!! 
do .lu.rdim Botanico e a consignação respe
ctiva a. 18:000$; supprima.·se a. de e-rentuaes 
pal':t pessoal, reduZida. a. verba a. 178:955$000. 

A' rub_rica. 3•-Subvenç.ío às companhias de 
naveg-dA;ao a vapor: 

Supprimam-se as consignações de 45:000$ 
pare o serviço de reboque de Itajahy e La
g~na e ae. ;:sO:OO~'$ pttra subveY_J.çii.o da na ve.,"'ll
.;ao do l"JO Araguay, reduz1da a verba a 
2.891:500$000. 

A' r ubrica 4'-Agencia Central de Immi· 
gração: 

Supprima.m-se as consignações para on. I, 
pessoal e m:J.terial (altera.n3. a numeração se· 
guinte) e a. agencia central. cujo serviço pas
sar-á. a secção cvm petente da Secretaria da 
Industria, Viação e Obras Pubiica.s e à udmi· 
nistração da Hospedaria da. ll!Ja d3S Flores. 
e reduu.,se de 100:000$ para. 80:000$ a 
consignação para localis;:ção de immigra.ntes; 
de 30:000$ para. 10:000$ a de obras, e de 
60:000$ para 30:000$ a. de eventuaes, redu-
zida. a verba. a. 522:009$544. - · 

A' rubrica 5a - Correios: 
Supp1·imam-se as pa.Ia·v-ra.s : c augmeuta.da 

de » até o final ; e da proposta Su!Jprima·se a 
consignação para co llectores do Distrieto Fe
dera.!. voltando o serviço a. ser feito pelos 
carteiros supplentes, como era antes do r e
gulamento d!! 10 de fe-rereiro de 1896. 

Reduzida a verba de 70:000$000. 
A' rubrica 6•-Telegra.phos: 
Reduzam-se de 6:600$ para 5:400$, con

forme o regulamento vigente, os vencimentos 
do officlal da secretaria. 

Onde se diz - 60 a.djuntos, voltando a esta 
classe os actuaes telegra.phistas de 4' classe 
- accrescente-se- salvo os que tiveram 
accesso a es,-a classe e como taes serviram 
c.omo encarregad.os de estações te!egraphicas 
dUI·ante a. revolta.. 

SUpp1•ima.m-se a.s consignações cExtraor
d in"-rias » de 20:000$ em cada uma. das con
signações para conservação das linhas e 
custeio das estações. 

Reduza-se a 230:000$ a sub-consignação de 
350:000$ na consignação -Construcções
para. multiplicações de conductores ele linhas. 

Supprima-se a consignação de 70:000$ 
para. acabamento e reconstrucções telepho· 
nicru:;. 

Reduza..se a. 150:000$ a sub-consignação 
Je 250:000$ para. renovação das linhas. esta
~ões e officinas, e supprima·Se a. de 95:000$ 
para. a. execução do art. 514 do Regula
mento. 

E reduza-se a verba a S.669:302~"oo. 
A' rubrica i~- Garantia de juros ás es

t radas de ferro: 
Esta rubrica terá o seguinte titulo : Fisca

lisaçao de E:; ~,·adas de Fer,·o. 
Fica extincta a. nctuallnspectoria Geral dM 

Estrada:> de FerN, passando a. inspecção a 
ser feita por engenheiros nomeados pelo Go
verno para as de cada Estado. com o venci
mento de 6 a 8:000$, revogada o regula.
mento approva.do pelo decreto n. !64, de:: g 
de ou tubro de 1892 e supprim)da a commissã.o 
de compra de ma.teriaes na Europa, 1icando 
reduzida a. consignação a 296:000$000. 

A rubrica 7" do. proposição passará a s•, 
com o titulo - Garantia de jtwos âs E$t,·a
das de Ferro. 

Redu:~.:a.-se a S . OOO :OOJ$ a -verba de 
10.684:870$331, para gar,mtia de j uros ás 
Cornpanhi&s de Estr·ad.as de Ferro. 

A rubrica 8' - Estrada de Ferro do Sobra.! 
-passar-i a. 9 • • 

supprima.-se a consignação de 124:209$024, 
para encommenda de material, e a. consigna
ção de 317:000$. ~ra. construcção, reduzitla. a, 
verba. a 312;734$50<). 
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A ru~rica 9•-Estra.da. de Ferro de Batu
rité -pas.a.rá a. 10•. 

Supprima.m-se as suh-consiguaçl)es de 
150:000$ e de 100:000$ para, in01.uguração dt
trilbos e locomotiYas, e a de 550:000$, para 
coo,:,.trucção. 

Reduza-se de 90:000$ para. 69:000$ a con
sigp.ação-Eventuaes- ; e reduza-se a verba 
a.l.44S:l65$055. 

A rubrica 10~ -Estrada de Ferro Sul de 
Perna.m buco - passa. rã. a ll• _ 

Ma.ntentla.-sea pl'Oposta do Governo, sup
primindo-se a. cousígnnçã.o de 1372:000$ para. 
3" divisão. reduzida a verba. á quantia de 
1. 356:3035950. 

A rubrica IP- Estra.•la. de Fer1·o Central 
de Pernambuco ..,..];)assará a 12·'. 

Supprim>t-;e a. oonsígnação de .2.065:000$. 
subordinada. ã. 3• tlivislio, reduzida a verba 
a 93d:002$626. 

A rubric:l.. 12" -Estrada. de Ferro lia Pt• 
:raltyba -pa.sRarã a J3". 

Supprimtt·se a consignação de 997:000'1; 
para a coustrncção, devendo o Govetno fa. 
zet• a correspondente r.,iu.>.ção d(' pessoal e 
reduztda. a verba a. 328:300$000. 

A rubrica 13" -Estrada de Ferro Paulo 
Aff,nso - passará a 14"-. 

R~ta.beleça-se a proposta do Go'\"erno, sup· 
príminrio-se da pl•oposição da Cama.ra. dos 
Deputa.·i.os a coosign:~..;5.o de 723:072.~, rf':'l u
zida. a verba a. 199:030$895. . 

A rubrica 14•-F.stl"ada de Ferro de S. Frttn
cisco...:.. passara a 15". 

Sup~ríma.·se a 5" divisã:o, eliminando-se as 
con~ignações respectivas, reduzida. a verba 
a 2.12.9:261$934. 

A rubrica 15 -Eatrada de Ferro Central do 
Brazil-pa~sara a lô•. 

Supprimam-se as palavras - incluídos 
200:000$-até o fim, e subsLitmJ.-~e pelo se
gumte: 

«Na 5" divisão elimine-se a consignação de 
489:0158400 pal'a pessoal provi~orio em geral. 
Nas oomignaçõe~ sob o titulo - Con~ervac-ão 
ordinari~ e extraordinaria. - reduza-se a 
600:000~ !!- consignação para do_rmentes; a 
600:000$ a de trilllos e aecessorios e 1t 250:000$ 
a de matehaes 1liversos; nas consignações 
sob o titulo_;,Locomoção-ficam as duas pri
meiras reduztds.s a 200:000.$ e reduúda a 
200:000$ a. con<ignação para obras novas, 
matertal rodante. etc.• 

Supprirna.-se a consignação de 6:000$ pan 
a despeza de que t rata a ob..ervaç.io primeira 
{que fica revognda) õa ta.be!la n. I do regu
lamento n. 2~44, de 26 O.e ma~co de 1896. 

Supprlm>\.m-~e nas !•, 3·, 4" e 5· divi~ões a.~ 
consigua~ões para. empregados que servirem 
de auxiliares de gabinete. 

Supprima-se a consignaçã.o de 4:800$ pa.n 
um encarre~;.'tldo da typogi"aphia. extinguill:fo
se o Jogar e r'a..'Sando a.s fuocçõ~s delle para. o 
mestt·e da officina typogra.pbica. 

su ppri rua-se a consigua~o de 34.$'560. para 
a grat1ticação de que trat•t a ob~ervaçfio 6k 
(que fica. revogada) da tabella n. 2 do regu. 
Lamento ~\cima citado. 

Supp1•ima-se a. consignação de 5:100$ para. 
o encarregado de montPpio. cujo Jogar fica 
extincto. ten•lo sido creado contt·a o dispo~to 
no art. 11 d" decreto n. 942 A, de 31 de ou
tubro r1e 1890. pelo qual o sel'Viço e expedi
ente rlo montepio ê onus do emp•·~go , sem 
pl"'ejuizo do serviço publico. devenr.o o traba
lho ser l'evesado pelos emprega,ios q_ue, a 
juizo do director. o possam desempenh~tr. 

H.eduza-se a 33:000$ a consignação para 
ll bilheteiros; visto que o vencimento de 
cada um é de 3:000$. pelo regulamento vi
gnnie-. 

l:;.eduza-se a. 32:400$ a. consiguacü.o pa.ra. 
seis chefes de seccão, po-r ser de 5:400$ o 
Vf)U~imento de ca•1a um }lelo citado regll1a-
mento. · 
R~duza-se a 500:000$ a cons'gnaoão- Mate

rial-para ,1 ~peza geral do escriptorio, etc. 
da. 2" divisão. 

Reúu>:ida. a verba. a 26.537:635$473. 
A' rubrica 16;'-Pro1ongamento da. Estrada 

de Fer·ro Cen~ral do Bl~<J.zil: 

Suppl'ima.-se com a re!:~pectiva verl:la de 
3.200:000$000. 

A' rubrlca l í•-E:strada de Ferro de Porto 
Alegre 1• U;·cguay:tna.: 

Supprirno,,se na 5' di vi.~ã.o toda a. con$ígno,
Qâo de 7i0:1)0fJ.~OOO, reduziJa a verba a 
2.1SG:932$1G7. 

A' rubrica 18"-Prolongamento da Estrada. 
de !"erro de Pot·to Alegre a Uruguayana: 

Supprirna.-se, eliminada. a respectiva consi
gnação de J.l50:000$'JOO. 

A.' rubrica 19•- Obras Publicas !la Capital 
Fe,leral- pass~Lr<Í a 18". . 

A' rubrica 20'-0bras Federaes nos Estados 
-passará a 19•. 

Supprlmam-se as palavras- qnebra.-ma.r 
do Picão- até o fim. e modifique-se a pro· 
posta do Governo supprimindo as seguintes 
co ns\g nações: 

a) lOO:OO(I$ para o melhoramento do rio 
Itap\curú; 

b) 160:000$ pa.ra. o melhoramento do rio 
s. F'r·ancisco : 

c) 100:000$ pa.ra. o pm·to '1e Macahé (Imbe
~ibn); 

d) 300:000S para. o de S. João da Barra; 
e) 2.9:000$ pal-a a fu;C!l.lisaçã.o do porto da. 

capltal; 
() 60:000$ p~tra o canal de Igua.pe; 
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g) 30:000$ para as obras do rio Itajahy; e 
na mesma proposta. retluza-se de 180:000$ 
para 100:000$ a do acude de Quixadá. 

ReduLa.-se a 1.000:000$ a oonsigna~·ão -para 
as obras da Ban-a do Rio Grande do Sul. 
E fique reduzida a verba a 2. 759:440$000. 

A' rubrica 23"- Eventuaes-passará a 22•. 
Reduza.-se a 50:000$, visto já. existir verba 

desta natureza em muitas das rubricas de~te 
orçamento. 

Ao§ 1•. Diga-se - Continúa. em vigor o 
art. 6", n. l, da lei n. 191 B, de 30 de setem
bl'O de 1893, e ar:erescente-se: 

.:A probibição de renovação ou prorogação 
de prazo e a declaracão de caducidade oo 
que t1·at:1. oa.rt.6", n. l, da citada lei n. 191 B, 
só mente não se entende exteru.iva aos coutra
ctos que tiverem tiào começo real de ex
ecução nos prazos e prorog:.J.çõe~ concedidos, 
ou que, in ic1ada sua execução. tenha sido el!a 
embaraçada ou suspen~a. por motivo não de
pendeu te do contractanta ou em caso de força. 
maior, reputando-se improrogaveis os prazos 
e çaducos os contractos que restrictamente 
não se acham nesta excepçã.o. » 

Ao§ 3°. Depois de- Executivo- diga-se
não podem-e supprimam-se as palavras pos
teríol·es, até-ficando-lhes vedalio. 

Ao§ 5·'. Em vez ele -cinco ••nnos-dig:>.-se 
- lO a.nnos, com direito ã. apo~entadoria-e 
su-pprirna.-se o 1·estn do pa.ragra.p h o. 

Ao§ 9•. Accrescente-~e: Não tendo, p<:~r~m. 
direito a. reclamar in,1emnisação ou quaes
quer vantagens por e,se facto. 

Ao§ lO. Accrescente-se; As eruprezas que 
tiverem prorogação de prazo, serão obrigadas 
a. entrar para 'O ThesOUl'O NacíonHl cvm a 
quota que pelo Governo !or fixada para 
!iscalisaçã.o della.s. 

Ao§ 12, n. I. Supp-rima.-se. 
AO§ 12, n. 2. Substituam-se ns palavras-

o pessoal. ate o fim-pelas seguintes-poden
do ser dPlle incumbidos os ernp1·eg"dos que
nos outros ministerios eram disso encarrega· 
dos, mas ficando sómente addidos e sem au· 
gmento de catt:ogoria nem.de vencimentos e 
dispensados os que nã.Q forem julgados ne
cessarios. 

Ao§ l2, n. 5. Supprima-se. 
Ao § 12, n. 6. Transfira-se pal'n. o § 10, 

substituindo-se a palavra-Ara.guaya-por
Ara.gnary. 

Ao§ 13. substitua-se :pelo seguinte: 
Fica derogado o regulamento expedido 

com o decreto n. 2237, de 6 de março de 
1896, nos artigos, e para os etreitos, em se
guida indioodos : 

Art. 21, para. :fica1• fixado em tres o numero 
de sub-inspectores do serviço telegrapbico. 

Art. 48, -para ficarem dependentes de ap
prov;:u,:ão do ministro os contra.ctos das em
preitn.das. 

Art. ôl, para. n~o serem a.ccumuladas gra
tificações rle mais de uma da.:s t<tuellas ao.ne
xas ao regulamento. 

Art. 62, para substituir-se a palavra
vencimento-por gratificação. 

Al't. 79, para. competir ao direetor a ap
plicação a quaesquer dos empre~:,rados da es
trada as penas estabelecidas no regulam(~D.
to, excepto ~ómente a demis~ão, qu;~nto aos 
que forem de nomeação do l{overno. 

Art. 80, que trata das multas • 
Al'ts. 82. e 83, par•a sômente ter lagar a. 

aposentadoria em casos de invalidez pr·ovada, 
mediante inspecção medica, exigida pela. le
gislacã.o vi~ente. 

Art. 9-l, para ser recolhida semanalmen-te 
8.l'l Tliesouro Federal. cnm a deVltia. demons
tração, a receita arrecadada. 

Art. 94, para serem remettida.s ao The
souro Federal as rolhas de pagamento e as 
contas a paga.r, exce:ptoadas as despezas miu
(1~. de conformidade com o decreto n. 99<3 A, 
rle l2 de novembro de 1890, sendo entregue 
ao thesoureiro da estrada a respectiva im
poJ1anch\. 

Art. 96, para. ficar dependente de ordem 
t\o minis~o a compra de material para obras 
e cu~teio. 

Art. 112, para ficar prollibida, sob pena 
de perda. do emp'i'egO, a. accumulaçü.o delle 
com outro qualquer ser';iço ou commissã.o 
estranha á es tmda. 

Art. 105, para ficar semanal a verifiC31,,ão 
l.la caixa e eseriptunção central 

Art. 106, para passar a ser· mensal o ex
ame da e~cript.uração da Intendenc1a. 

Art. lU8, para sómente aer autorisada. n. 
a.dmi~ão de a.uxilm.res extraorriinariOS em 
caso de serviço ur~ente, rt!sultante da acci
dentes não previsto~ e dependente de :~.uto
l'isaçâo do ministro. 

Art. lll, para applica.r-se no caso de in
observancia, a. pena de demissão. 

São revogados os arts. 46, 4í, 6i, 81, 83, 
84, 99, 113. !:i§ ll. 115, l22, 123 e 124 do re
ferido regulamento, e supprimidas as« Obser
vações» I" a 3• da ta.bella n. l, sendo redu
zida a. lO •;. a gratificação de que trata. a se
gunda e não podendo ser a.ugmentado o 
umnero do pessoal de guardas, feitores, ser
ventes, de que tr11.ta a t rceira, uma vez 
ftxatlo pelo director e supprimida. a faculdade. 
quanto aos auxiliares ue escripta, Q que se 
observar;). ta.mbem quanto ás !• e 2• das ta.
bellas ns. 2 e 3, reduzida a 10 °/. a grati
fica.Qão da observacão 3" da mesma tabella. e 
supprimida. ta.m.bem a 6• •. 
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A~rescentem-se : 
Art. Ficam pro11ibidos na Estroda de 

Ferro Central e em qua.esquer outras repa.r
tições ad~ntamentos de vencimentos . 

. . -Art . Fimm snpprimidasqna.e~quer gra.. 
tiftcttções que nã.o forem expressatnente a.ut.J
rísa.da.s por lei, e o Governo poderá suppri
mir :u~ que foram creada.s em regulamentos. 

Art. O Governo furá cumprir no p!'3.W 
de 30 dias a. disposição da segunda. parte do 
art. 126 do regul:l.mento n . 2247, de 26 de 
maio de 1896, tendo em vista. a lei do orça
mento do a.nno anterior. 

Art. Não serão a.dmittidos, a titulo de 

Sarmento. 3• secretario servindo de 2•. -
G-ustallo Riclwrd, sei"vi11do de 3·' secretario. 
- :J-fannel rl~ Mello C. Br:wata, servindo de 
4·• secretario. 

Pfojcclo da C«mant dos Depv.tarios, n. 1-1011, 
de;;te am1o, que fixa a dcspe;a do jlfillis
terio da lnd.ustria Via~<io, e Obras Publi
ca$ para o exc,·cicio de 1897. 

O Congr<>sso !\aciona! àecret..-. : 
Art. O Presidente da. Repubüca é auto-· · 

ri;;ado a despender pela. Repartição c.o Minis
terio da tudustri;\, Vlaç:ão e Obras Publica;; : a.uxilio.res, addidos ou supra.numeral·ios ·na 

secremria e em quaesquer reparr.ições deste 
mínisterio, indivíduos a ellas ex:tranhos. L Com os serviços ioder~es 

designados nas ~c
uuintes t•abricas, a 

Art. Consider::l.-se renda ~Wetitual do 
Correio. para o effeito de . ser applicada. ú 
acquisição de material, o producto da. venda 
do.; sellos recolhidos. 

Art. Consideram-se dispensados dos re
spectivos cargos os empregaóos das repa.r· 
t ições ou serviços publicos, suppt·imidos por 
esta. lei. 

Art. Os empregados das emprezas custea· 
das pelo Estad(l niio são considerados empre 
gados publl.cos. 

Art. Além da discrimioacão, especifica· 
Ç<to e os outros esclarecimentos e:X:i!;idos pelas 
leis de 8 de outubro de 1829, de 15 de detem· 
bro de 18:30, de 1 I de outubro de 1837. de 21 
de outubt<o de 184.3, de 14 de setembro de 
1:)66. de 5 de novembro de ISSO e pelo rle
cretó n. 9U8 .A. de 12 de novembro de 189(1, 
as tabellas explicativas do orçamento deve-
rã.o tambem enumerar toclo o pessoa.! de cad.1 
umo. das consignacues e sub-consignações de 
carla verba . 

Art. Flca. revogada a a.utoris:u;ão do n. IH, 
§ 11. elo art. G•. da. lei n. 360, de 30 de de
zembt-o de 1895, po~endo o Governo dispensnr 
a Empreza. de Viac;âo do Brà.Zil. da na.vega.çiio 
e obr:tS de desobstrueção do Rio dn.s Velhas, 
si a. mesma empre7..a. renunciar o privilegío 
tia na..,egaçã.o do Rio S. ~rancisco. _ . 

Ar t. Para as obras cuJa su.spensao tmme· 
dia ta uão' possa ser e1Iectuada sem t,'l'ave pre
juízo para a União e :para aq';l~lla.s em que 
esteja empenhada a respo~sab1lldade doEs· 
tado por contractos que nao possam ser re· 
iCindidos sem sujeita.r-~e o Tbesouro FedeJoal 
a .iusta.s e onerosas indemni~a.ções, fica? Poder 
Executivo a.utorisado a. a.br1r os ered1tos re
stricta.mente indispensaveis, submettendo·os 
ao conhecimento e approvacão do Congresso 
na sua. ]:>roxima reunião. 

Senado Flldera.l, em 28 de novembro de 
18<.)6. - 31a.t~oel de Q't!oi;·o: MaUoso Ribeil'a, 
vice-presidente. - Joah.im d' O. CQtumdrt, 
J• sect-etario. - Joaguin~ Jose Paes da Silva 

quantia de ......... . 
A saber: 

I • Secreta.ria de Estado. 
Reduzida. de 2:~ 
lla sub-consignação-::
Expediente- paN ac
qu!sieüo de livros,etc; 
a.ugmen tad;\ de 50$ 
para, o ft1Xtlamento de 
cn,Ja. correio .•...•... 

2. Auxilias à. Agricultura 
- Augmentada. de 
12:000$ p~ra. auxílio 
á colouia.ug1icola.Bia· 
siana, no Estado de 
.Goyaz. Reduzida. de 
100:000$ a <:onsign&.
çiio para - Ga.r:\nthL . 
dG juros as en:prc~as 
de engenhos centr;u~s. 
etc._:_ Substituida n. 
consignação de25:400$ 
destinada a. t1•es en
genheiros fiscaes de 
engenhos centraes e 
empregados incumbi
dos de tomadas de 
contas, pela de 
20:600$, sendo: 18:000$ 
pl\ra dous engenhei
ros fiscaes. de em pre
zas !ntustriaes que 
gosem de garantias 
de j ttros ou isenções 
rle direito:>. e 2:600$ 
para gratificação ii. 
empre.,.-r:ldos enc:u-re
ga.d.os aa.s tomada.s de 
cont.'\S ; suppt;mida a 
consl"tl<Jção pm-a. a 
Socie:kde AuJ>Ui:-.dora. 
da lndustrtn Naaional. 

'J8.655:6-i2$641 

375:610$000 

220:655$000 
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3. Subvenção ãs compa
nhias de na.vega.ção a 
-vapor-Augmentada. 
de 48:000$ pa.ra. exe- . 
cuçã.o do contracto de 
servi co de navegação 
entre os portos .de São 
Fi'ancisco e Amarante 
ao da Tutoya.. Manti
da a consignação de 
45:000$d~ orçamento 
vigente pa.ra. o serVi
ço de reboques nos 
portos de Itaja.hy e 
Laguna, no Esta.do 
de Santa Catha.rína.. 2.966:50Ó$000 

4. Agencia Central do 1m
migração - Substi
tuid~ a proposta pelo 
segumte: 

1. • Ageueia. Central: 

Pe5soal, inclusiv~ um 
delegado da ln~pe
c:tol'ia Geral (addido) 
1\CJ. n. 360 de 20 de. 
dezembro de 1895) ... 130:400$000 

Alu~uel do predio .••• 
Di...:ltia.s .. ..... . .... . , ...... ... 
Au:rilio ao porteiro •.• 
Expe:lien\e e c ~o n-

r,ut\es •••• , ••. ; •••• 

5:000SOOO 
3:000~00 
600~ 

4:000$000 

{2:600$000 i 4.3:0001000 

2. • Ho!pedaril dn Ilha das Fh·~es : 

Pe~soal admini~~rati• 
~o - ::luvprlma-se 
um mcuico, um 
amanuense e cÍII
co a.ux iliares .I e 
lnterpNte .•.• .• - . . 3?; 960SOOD 

Pe5~oo.l :~u:<ili:tr-Sup
prima-sc um <tju
<lantQ <lo co?.inho., 
um pedreiro, um 
c:ll"pinteiro, u. m 
fer.reiro 't u.m ma
cllin ísta. do motor, 
um feito~, um ser• 
rente de p h a r
macia e 20 ser-
.. ~ntes.... . .... •. . 12:77:)~000 

Pessoru. marit imo -
P:~ra. la.nebu -
Supprima.-se u rn 
pn. ttã.o, um ma
chlnhta., um fo
guieta., um c~r~o
clro, um cozinhei- · 
ro e dollS m:l.ri-
nheiros... ••.•• ••• i9:t47$5U 

Para os batelues e lw
~,s.- Supprlma-~e 
cinco tr ipolantes. 9: 1.2550()0 . ·. 

74:007~11 

Material 

Comedorias t>ara im
migcan tes, inclu
sh·o coke, s~ndo 
5.000 rn~.ões a 
i~2S5 com · a mê
di,. de oilo dias .•. 

Concer\oS. consenaçiio 
do cdificio e Oll
tms dcspezas .••.. 

Medicamentos e die~1S 
Carviio. 200. 000 kllos 

a 45'S por i. 000 
ldlos • .• . : .. .. . . .. 

A7.,ite, graxa e <l';\Opa 
Aluguel de embarca

ções e sua conser· 
.,.ação .. ... ....... . 

Expediente~ eventuaes. 

15 :0~01){) 
S:000$000 

!l:OOO.SOOO 
1:50~00 

5:000~000 
s:ooo;o:J{I 

3. u Hospedarb. de Plnb~iro : 

Pe~so:Ll administrati-
. YO - Supprirua·$~ 

um medico, um 
3.l1:tilio.r de io.te~-
pretc , um dito <le 
escripta.... . .• • . • 31):~-tioaoo~ 

Pes~o"-1 al!xilhu·-Sup· 
prlm:1.-se um po•·
t~iro. Ulll \)cdrciro. 
nm carpinteiro,um 
feito• de litn~za, 
uma lav:Ldeira., mn 
ajudante de en fer· 
O'leiro e 20 sen·en· 
tes .•.• , ........... [ 1õ: Ü;illi;\!00 

Comeuorias ptu·a im
nligrante~. in.:lll~ 
8ive eoke, sendo 
S .000 ra~ões. · a 
i $<10Scom :a. miidia 
de oit~ dias •••..• 

lt[edic,unenlo~ e dicl<•s 
Conservação do ediii

cio e entras dcs-
Jll!zaS .... ....... . . 

Ex1>edien1e e eventu:>.es 

4. • T•-v.nsporte de im
migrantes pa.ra. os 
Estadoe ,por mar e 
po• te~rn .... _ .... 

33:79~ 
{;5()0$000 

5:000$000 
3:00~UO 

5.0 Localisaçio de ímmi:;ran\es, 
em vinude . de coutractos e re· 
spectiv:~. fiscalis:!.çio ...... . .. . . 

83 

i 50:000$000 

1.00:(i00$000 
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õ .• E ,•en:uaes .. ....... : ..... .... . 
7. 0 Obrn~ na.s hospedar-ias, sendo: 

Jlh:~- das Fblres .................. ) 
D~ Pinheiros ............... . .... ) 

5. Correios=- Reduzida: <.le 
5:00DS na consigna
ção.- Vantagens es
p~ciacs a ~m preg<J.
Lios ; de 80:0,)0$ ua · 
consignaç·ã.o par·a -
Exp~diente, utensílios 
e d~spezas diversas. 

00 :000$0(10 

30:000$' 00 

735:009$544 

Augmentada.: de 
I (J{):OOO$ par a. instal· 
laçi'io e custeio de oo
ns agP.ocia.s (pesso-11 
e material) . E''en
tuaes (pes.:oa.l e ma
teri:•l) : augmeutada. 
de 20:000$ ••.... .... 9.759:829$801) 

6. Telegraphos - Substi
tuída a. p~oposta. pelo 
seguinte: 

1" DIVISAO- PESSOAL 

i DiraciOL' :;~r:~-1 . .. . 15:000$ 
i Vice-uirec~or .. ... i2:00Ui; 

Sl!C1'etaJ·ia 

1 Official . ........ . . 
1. i " er;cripturario . . . 
1 2" dilo ..... .... .. 
2 Amanu~nses . .... . 
t PurL<' iro .. . ..... .. 
i ~\j oubnl e dG po~-

teiro . c ........ . 
2 Contiuu,,s . .. ... . . . 
S Serventes"-. 4$ dia-

l'io~ ... .. .. .... . 

2:-100S 
4 :000:) 

il :t3S{)~ 

A.l'cltivo 

i Official archivista. 

Linha.s 

18 Engen hei ,.os-ehe
fes de dis tricto. 

6 rlitos " juda n tes .. . 
20 In~pectores de 1~ 

cla~se .~ •.... ... 
50 de 2:" idem . .. . . .. 
75 de 3._ idem ... ... . 

i3S .F cit.ores .. . . ........ . 
i 50 Gua.rd~·nos de ia 

classe •.• .-....... 

t52:000$ 
43;2ú.l$ 

20:DOOS 
22s:ooos 
252:0008 
30S:OSO$ 

270:000$ 

27:00)~100 

35D Dito~ rl e 2• i riem. 
750 Tr:tbalhadores a 

-tS d iario~ (anno 
de 300 dias) .... 

1!5 'l'ela~rap .-chcfes •• 
76 <lHos de i• idem •• 

t ôO ciit.Os de 2• idem .. 
275 ditos de 3• i\lem •• 
342 di :•>s de 4• idem .. 

60 Ad/'unto~, volio.n 
< o a e•t~ cb<se 
os ~ctuae~ tele
;;rapbí~'as de -!LS 

70 EsL:J.fet...'ls de 1~ 
clasoe .. ... . ... . 

100 di ws de 2• idem •. 
250 d i LO< de 3·• id~m . • 
100 S.-rvente~., .. .... . 

Hí V ig" ias de i• classe 
2(í d itos de Z.. idem •• 

504:000$ 

!lOO:ooo;; 

iOS:OOOS 
3(H:800S 
6()8;(100$ 
~25:ooos 
684: 000$ 

72:000$ 

:126:000:5 
i-10:000$ 
200:000$ 
80:00~ 
15:000$ 
.2-1:000~ 

2"- DIVISÃO 

Secçiio t<ch•~ica 

1 Chefe ua secçii.o te-
clmica ......... . 

i EogenueiL·o - :~-j u-
duo. le ........ .. 

1 T~le!l'rap.-chefe .. . 
i .2° eool.'ipturario .. . 
1 Amanuense ...... . 
1 Coolinllo ........ . 

9:8003 

7:200.5 
7-·>oos 
úoo:~ 
3:0\)()3 
2:000$ 

2. 637:2S0SOOO 

3.2~9:800$000 

3:3:000~000 

Escriptorio de dC3cnho 

i DPsenbist..'l-cbefe .. 
2 cliLos auxiliare~ . .• 

Bn:;enhoiro - :~-ju-
dante ...... . ... . 

1 Tdegra.phiota de 
l • classe . .. .. .. 

1 (.;hefe ele ollicina •• 
i Aj ttd:mle ....... .. 
8 Ollieho.es ......... . 
S Opuarlos de f' 

classe ......... . 
!O Di tos de 2" classe. 
12 DitoS de 3• classe. 
t2 Ditos de 4~ classe. 
!6 Aprendizes •.•.•.. 

i> Ser ventes .. . ...... 

7:20:J:S 
j : 500-"; 

7:200-~ 

4:SOO~ 

7:8003 
õ :OOOS 

33:600:) 

28:81)()$ 
30:000~ 
28:8il();$ 
21:600~ 
14:600$ 
7:3~ 

Almo:J:a,ri[a® 

i Almo:.:arife ••• , .. . 
i Escrivão .. .. .... . . 

6:600$ 
4:200$ 

14:SOOSOOO 

12:000~000 

178:500$000 
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i Despach:mie ••..•. 
i Fiel ...... . ...... . 
2 2o' E~~;c~i pturi.\rios. 
4 Amanuen,;e~ (sen-

do um p."t.raaollt -
ein a.] ... .. ..... . 

i Contin,to ... ..... . 
:2 Cal'pinl.eil"oa u 0$ 

dht~ios (:mno de 
300 dias) ..... .. 

3 Ser ,entos a 4S dia-
rios (anno de 
300 dias) ....... 

i Mestre de I:~. nch:~.. 
1 ~lachinista ...... .. 
i F oguista ......... . 
5 M:l.l'inl!eiros :1. 4S 

dia rios .. ... . . .. 

4:200$ 
3;tiQ!J.) 
7:600;ij 

;,z:ooo., 
2:0úD~ 

3:600$ 

i:~OO.~ 

3• DIVISÃO 

COli'I'ADO!tU GliiUL 

Escriptorio Cc11tral 

1 Olll\ll.dor :;er:~.l .. . 
1 Official. ........ .. 
a Amanu eu~G3 .... .. 
i Cont inuo ........ . 

9:800$ 
5:cl00.~ 
\J:IíOU'$ 
2:000!) 

!.~ Scc;ão 

t Chef<J de ~~eção . .. 
2 !•• KRet•iptu~arios . 
2 2•• di !.os ......... 
5 .r\.t':lanuoenscs • ••• -. 
1 Con~intto .. . ..... 

1 Cl:ere de sec~ilo ... 
2 1•• E~criptu~·arios. 
2 2•• ditos ........ . 
5 Am:t<\tteuees •... •• 
i Continuo . .. ..... . 

G:GOO.) 
9:(\0()ij 
7 : 60<1$ 
15 :000~ 
2:00QS 

5:"00:~ 

~:?00~ 
J:tJOO.~ 

1.5:000$ 
:!:000$ 

3~ S cC<",tio (Tiu3o!l.f'tNI'i a.) 

i Thesoureiro {in· 
clusi\'é SOO.~ vara 
quebras) ....... . 

i Escrivão ......... . 
i l<'iel. .... . .... .. .. 
1. Amn.uuense ..... .. 
i Continuo ....... . .. 

7:400$ 
4:800$ 
3:600$ 
3:000$ 
!!:000$ 

75:000.$ 

02:100'3()00 

40 : S()O.;tJOO 

20 ;800$(101) 

ilti.TJ;;RIA.L 

Despeza~ <le expediGnte, 
luz, quota ela sccraea.
ria lntet·nncional de 
Berna, puLliea•:ões . 70: OOOS 

Al ngtteis de casas p:tra 
esc ri p•o~ios de. dis
tricto e denos11o de 
mo,~eriaL ... : •• ...• . • 

Consígilaçii.o para o ex
pedlen~e dos mcsmo:s. 

Cont~actos e empreiLa
Jas de conservação. 

Fretes e conducçiio de 
rnat·eríal ........... . 

Gratiiieações e ajudas 
de cu~ to . ... ....... . 

j!:t.terial e ferrament~ 
para a conser•ar,iio 
d:.ls linha$ . ........ . 

Material de transporte, 
ídt:m .......... . .. . . . 

T ransporte de pes~oal . 
Cav:~. lgaduras P'''~ foi

to~.·es e gntt.l'rlD.S ..•. • 
&xtraorctio.arln.s . .. .. . . 

25:000$ 

6:120$ 

45:000$ 

50:000$ 

55:0003 

70:000$ 

30:000S 
15:000$ 

200:00~S 
20:()00$ 

Custeio cla.s estaçõ~s 

Alng•reis de CM:l.S pc.r:~. 
~sta.ções, reparos r.:u; 
mesmas ............ . 

Consign~es p:u-a o ex
pediente d~.s estaç.)es 

GraLi1icações e ajucias 
de custo ......... . .. 

Frete e conducçio de 
ln:"L1.crio.l. • . ..... . .... 

iiiat.erial pa.r:~. o ser1·rço 
tele:;raphico ...... . . 

Oito para o expedieur.e 
Tr·:m~porte do pessoal. 
)l:tteri.a! para est:tções 

de op•iea, aul:~. tcle
graphica, ser viç') .ne
teoro lo~ico, gr:udi
caç.io ClO a r t. S9 do 
Regularnen·to .. . ... . . 

Extr:~ordina ri:ts ... .. . . 

230:000$ 

140:000$ 

. w:ooo~ 

30:00{)3 

;;1):000$ 
1(;0 :000$ 
40:000.} 

2.'5:000$ 
20:000$ 

.·ll>l!o~al'i{arlo 

E~pediente e ernb:tb
gem de ma terial .. .. 

· Consen·açiio o euswio 
d:ts embarcações ... • 

20:000.) 

iO: OOOS 

65 

70:0003000 

5t6:i20$000 

791: 000$000 

S0:000$000 t5 Contndores . , . •• • • 
t5 E.<eripturnrios pa. 

gado~es (inclu
si~e 40().)" cada 
umpn.r.,qu~bras) 

Contarlori() GCJ'O.l ~ Su!>--cont<ulorias 

23 Amatlu!lnses .•• . , • 

c~múa v. vw 

63:0001; 
69:00~ 207: OOOSOOO Consignações a 15 ·con-

tadorh.\s. .••• ..... . .. .. 
Q 
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!lbteri:J.l de e>pedi~nte, 
de•po~:tsmilld:ts rara. 
:< Co 11 tadoria Geral ~ 
Su b-C·m~adol·ia ..•... 

T...,ivros e in1pressos • ..• 
'A.lupvis <le casas ~ 

moveis ......•.. ~ ..•. 
• -Gr:uilicaçõ ~s e a i ndas 

de custo ...... .' ••.•• 
Frete e conducção <lo 

ma. teríal. • ......... 
Transporte do pessoal. 

l't~nov:tçüo do matí>rial 
da~ 1 i uh as, es ta~Õés 

5:00~;> 
20:000$ 

20:GOO$ 

5:000~ 

5:0Llf).~ 
3:000$ 

c officinM.... •• • . . • 250:000õ 
Det~rm.lna-;:ío das po-

siçõe$ g-eographicas 
das e~t:l~-ões........ 20:000$ 

Execllçfio do disposto 
no att. 514 do Re
guJaruento.......... 95:000$ 

Construcções 

Mnltip1icações dos con
ductot·es das liúbas 
actuaes.c~ssando du
ra.n te o exer-clcio a. 
coMtruccii.o de 1\
nha.s novas, :\s~int 
~omo a inst:Ülaçii.o 
de novo.s esta.~.ões. 
~alvo a.s linhas q_ué 
forem construid:l..~ a 
custa dos Est:>dôs, 
cont1·ibu.indo a Unili.o 
süruente com o mate
rial que em cada •uu 
dclles possuir....... 350:000$ 

Acabamento e recvn
s trucções nas redes 
telepllonicas da Ca
pi t.al Federal e nos 
.l:i:$tados_.... •• . . . . . 70:000.) 

:ia. fõ~rna do respecli>o 
con tracLo. ao ca.bo 
sub-fluvial d•> Ama
zon_.s. ca.a~bio de 27. 

Dcspezas eve" t1~:Hl'-. . 50: OOOS 

7. G:u·:1nth ele .i :1ros ã;; ~ 
t•·aoJas de fc~r·to - Re• 
dm.iJ.o no-M:lteri}d 
- rb Inspt:ctor:a Ge
ral :t 1: t6r.:s·;66 par:l. 
<:.lu~ud de cu.s:<, r·edu
~.ídÕ a. 10: OOO$o ewe-
•li~ute e despezas 

ANNAES D.~ CAMARA 

G3:-W0$000 

365:00()S()ü0 

420:o~o$UeO 

í52:222S222 
60:0~0$000 

9.115:502$222 

ruiudas da Inspeetoria 
e expediellte dos ea
genllciro~ liscaes; re· 
duzida a 5:000$ a 
despe~a com even-
tuaes ....•..........• 

8. Estrada de Ferro de So
bral - Reduzido, no 
Tr<:~fego e Locomoção, 
de um amanuense, um 
~geJ1te de 2' classe e 
um tdegraplli:ta de 
2.". Incluída ;t co;lsi
gua~o de 317:000$ 
para prolonga.:nento 
(!esta. via.-renea, rixa
do seu ponto de p~l
rad:t prO\'iSOI'io, no 
Serrote, em Cratlwus. 

9. Estrao(a de Fel'ro de Ba
tm·ité - Fixado em 
Contendas o ponto 
de parada vrovisoria 
dn C o n s t r u c c ã o. 
Consign:vlos !50: 000$ 
para - P.:!sso;tl, m:t
tcrial e conset•vaçiio 
dos trechos inaugum
dos-; a 100:000$ pam 
compra de du;,s loco-
motívns ......•.•••• , 

10. Estrada de Ferro Sul de 
Pernamb-uco - Sub
stituid<t a proposta 
]?elo seguinte: 

l" DivisÃo (a.(1ministração 
central): 
Pessoal •. 124:928$331 
Mãteri~tl.. 4: 000$080 

23 DIVISÃO (trofego): 
Pessoal.. 318:980SG47 
Material.. 33:881$800 

3• D1vrslo (ioc<J mocão J: 
Pessoal •• 252:007$367 
Ma.teria.t.. í26:Gl4.~000 

4" DIVIsÃo (linha): 
Pessoa.!.. 177:955$667 
!l:!ateriaL 16! :500:;;000 

I!. Estr:.ul<J. de Ferro Cent~l 
ue Peruambur:o-Para. 
cxecuçíio da lei n. 3·14 
de dezembro de 1895 •• 

12. Estr:uhú~J Ferro Centr:tl 
d<• p,,mhyb<~ - Como 
na proposta .......• 

13. Estrada de Fen·o Paulo 
A!Janso - augmen
tada de i23: 072$, tle 

11.253:55i$552 

~.278: l()5:$0i:>5 

1.799:867$312 

4.650:000$000 

1.235 :300$000 
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accordo com o n. 5" 
do § 12 desta lei. ...• 

14. Estrad:< de Ferro de S. 
Francisco (ex-Prolon
gamento da Estrada. 
de Ferro da Bahia.)
C::omo na proposta ..•.. 

15. EstradadeFerroCentr-al 
do Bt'".l"t.il - Incluídos 
200:000$ para pllga
roent o domateria.l de
vido a. Quayle o~wid-
soo & c .. ... . .. .. .. . 

16 . Proloo:ra.mento da. Es
trada. de Fer1·o CentraI 
do Brazit, inclusive 
o de Santa Cruz a lta
cut-ussâ - Mantida. a. 
proposta a;;sim dis
criminada 

Prolon-
"'amcn-
to .. ... 2.500:000$ 

Ramal de Out·o Preto 
a .Ma.rü\nll<\ : 
Emprei
tada~ ... 700:000-$ 

li. Estrad;\ de Ferro de 
Porto Alegre a Uru
guay<m:l. - Como na. 
proposta ......... . .. . 

18. Prolon!!::unento d<\ Es
tl~•dâ- de Ferro d<: 
Porto Alegre a Urn
gnaya.na. - (Compre
hendido o J';.\.mal de 
Cacequy a. Sil.nt' Anna. 
do li\'t-nmento)-8le· 
voda. de 400:000$, 
sendo 200:000$ p:Lt<~ 
leito e obras de arte e 
200:000$ para vi<~ per· 
m:.nente e edificioõ .• 

19. Obr:~s Publicas da Ca
pit<ll Federal -- De
monstração n . l -
Material - Reduzida. 
de 4:000.5 na..sub-eon
signtiÇão po,ra obje
ctos de e;\: pedieo te, 
etc.- DemonstraÇão 
n. 2 - Reduzida de 
3:000$ no materia.l 
para as tres florestas 
- Snpprimítias as 
consign(;ções para a 
conservação das es
tradas nova e velha 
da T ijuca., da Gavea 
e do Jardim Botanico; 

913: 102.$895[ 

i 

3.118:600$000 l 

30.689:145$873 20. 

3.200:000$000 

2.956:9S2$1ô7 

3.150:000$000 

e pat·a o. conservução 
das estradas pot· con
tracto, que s::io en
tregue~ ao Districto 
Federal. - l{euuzida 
de S:OOO$ no material 
para t'ert·amenlas,etc. 
- Supprirnida n>L de· 
moostT"açii.o n . 5 a 
cousigt1ação par:t con
set>v;)ÇÍiO de vnlla~,ca-

. naes e rios ....... .. 
Obras feJcrnes nos Es

h\dM- Súpprimida <\ 
coosigna.~.J.o paro con
servação e liscalisa.
çã.o na B.-'\hia. substi
tuída a. consignaç-ão 
par:;. o por to do Re
cife (>Cla: seguinte : 

Acquisu;ão de material 
iodispeosa.vel a dra
ga.gem. ao. cambio de 
~7 d. 368: 000$000. 

Mouta.zem e oillcinas 
100:000$000. 

Custeio, conset•vaçã.o e 
eventuaes 59S:000$000 

Quebra-mar do Picão 
300:000$000. 

Construcç;Io de cães e 
obras para. reter pro
duetos da c1raga
gem •• • 314:Gl5$WO, 
Augmenta~a: de . ..• 
150: ooo.; ll3-l'a. melho
ramentos do r io Cuya.
bü., de 5U: 000$ p:o.r-<~. 
cone\ usii.o da estrada 
de D. Fra.ncisco, em 
Ss.nta C:LT.h:lrina ; de 
50~000$ p.'\r:\ termi
nação dos estudos do 
porto do Pn.l'á.. Ele
vadas : a. 150:000$ a. 
consignaç--ão para o 
p e>rto do Natal, no 
Rio Gru.odo do Norte; 
a. 250:000$ a consig
nação para. o porto de 
Ss.nta Catl\a.rina. ; a. 
100:000$ a destinada 
ao porto de Parana
guá., no Estado do 
P aranã.; a 150:000$ a 
destinada a. melhora
mentos do porto de. 
Macahé, no Estado do. 
Rio de Janeiro.-con, 
si.gna.dos : 275 :OOOS;: 
para. estudos da. &.:. 
~ 4e Ferro de Ca.-

67 

2.945:61.11$000 
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tallto t1. Cuyabá. ; .. • § 6. • O Go,•erno não poderi• n;mear par<' 
80:000.) para e~tudós a_s _-v,,gas que se derem nas tliiie1·ente8 repal'~ 
da no\·a Capit:ü no tJG~>·-~~ pessolls_estr:mlw.s ao qut\d\'0, emqu~.oto 
Planalto Centr~l.... 6.157 :053$:?00 eX!>!tH·i?m add:dos. 

21. Directoria G-eral de Es- § 7 ." Os contractos de conduc~ão de malas 
ta.ti:;t;c:1 - Como na e alug-ues de -predios paderão ser 1eítos p0t' 
-proposta............ 202::180$000 tempo que não e);~eda a tres anuos. 

22. Obsen·atorio do !tio de § 8 .·· São as companhias (~e Estl",1das de 
Janeiro - Como D<\ Ferro_ Bahkc e Mina~ e Ataxú a Pe::anlH\ . 
tabeita do Ministerío autOlllSadas n tr<IJJsfel'Ü' sua,; concessões, esta 
d" Guerr<l, sn;ppri- IHtm a construcçüo da linha do mesmo nome 
midos <lous asst8t<.m- e aque\l<t para o ch linha da Victori<t a Pe-
t.,s, um encarreg,H!o_ ç.:mlra, medinnte p1·évb autoris:w8o f1o Go-
dos estudos r.le micro· v~rno. 

gra:plli:\, nm auxiliar § \l.• A Cornpao!Jia Estt·ada. de Ferro Pe-
e um o-pel'a!'io meca- ç;wl.Ja. ao "\ raxà, em vez •I e proseguir os seus 
uico .... -.......... lOS:<JSO$DOO tral,tlhos no log<tr cu~ que esti'io inicial~os, os 

23. E'·entnaes l como na at~carú, <le prere1·eocü1. na cid<\de do G::;r~ 
:pro:po-st:.1.)........... 80:000$000 vello. 

Ir. Com os serYí~:os muni- § 10. Ficítro prorog-atlos: 
cípaes ain~a a r.a.rgo 
ua União em virtude Por dous annos o prazo para a final tenni-
de contra.ct.-1s e por nação das obras da. coustrucçrto dil. E~trad:t 
conl~\ as verbas es- de Fel'l'O uo Cearâ-mirim, no E~tado do Rio 
:pect~\es que no orça- Gr;1nde do Norte; 
meuto da receita l.llcs Por ~1m anno o prazo par::~ a Gomy:anhit\ 
são destinadas, a fndustrutl de Constru<:ções F.vdrau!icas lni-
qu~\ntin de.......... 3.677: i93$324 chr as ob1•as rle melllor,,mento do porto de 

Jaragnil.. no Estatlo d<\s All'lgôas: 
A saber: Po~ d0us nnnos o pmzo coocerlido á Com-

Illuminnç:'io publica- Como pa.Lihla Indnstrial de Construcções Hvdrun\i-
na proj)·~St!l......... •. . . • 9i3:685$324 c:\s J)aru. iniciar a;, obras de melhorl~mentos 

E~goto dtt Capit<\l Federal ,d<t !;a1-r::t e porto da. Laguna, em S::~n::~ Ca-
- Como ua proposta.... 2, i04; 108-5000 tharm:t; 

Por dous <'..UUCS o -prazo esti-puhtílo p:wa 
~ 1.'' CDntitH\illll em "Ç"i~or os§§ ]o, ::o, S" set·em íniciadcs os tt•ali:~lhos de constrn"'ç~o 

e ns. z.o, G•. 7". 12, !G, lS, 24 e :?6 do § li d<L Estt·ada de Ferro de CaXÜtS ao ~1\.r<'guya, 
rlo art. (l• da lei n. 360, de :30 ue de7.embro llO Est<\do uo ~brnnhão; 
de 1895. Por tnais cinco ttnnos, a contar de 7 de 

§ 2.• CCintinü:t em vigo~ ou. 22 do§ ll ne>vembto de 1895, os pr-azos fiL'tdos na clan
r1o me;mo lll't!go e lei com a appliC:lção t.un- stlla 5a do decr.;to n. \l6(i, d~ I de noYel'n!ll'o 
bem à:; frmJtehas de Matto Grosso e do sul de 1890, que autorisou lt CompanllÜl. Docas 
da Repnt-lica. ele Santo~ a }Jroloog:;r o cães de que e con-

§ .3. u o Poder Executi"o rescindirá- os con- cessionarhl, do porto de Santos até Paquetá, 
tractos existentes de na-ve~aç;'io costeirn. sub- e na clnusula 5• do decreto n. 94~, de 15 de 
vencionacb, qu<mdo as compallhias contr-«c- julho (\e 1892, que autorisol!. o pt·olonga
tantes 11ão cumprirem rigoros~mente :>eus· mento do mesmo cáe~ de Paquetã. a Outeiri
contractos, ficand\l·llles vedo do autorisar ill- nhos. 
terrupç;l.o de linhas do contracto, conceder § ll. i) Governo autori~arã ~ mesrna Com
dispensas de vi~gem:, de riquisitos estipula- pun11i(l. Doc:1s de Santos a dra.i-(ar e cl.a~ob
dos pura os uav1os e de outras quae::;que1· ~truir o e<~nal e porto de Sautos, fixando 
obrig-açGe> de eontractos. prnw para J'etil'lHla fle todos os mlVios a.!li 

§ 4." Silo t•·~wsferidos ao àominio do Dis- u.fund<tdos ou abandonado;:, t'em cumo o mí
tricto Fec.!~r~ l as l;Strad8s a que se refere a nimo ~1~. drap1.;,r~m n. execut."r :mnualm~nte, 

·· rubric:\ l \J de~te or~amento. · que será de J .uoo.ooo ~ 1.500. 000'"\ até que 
§ 5. • Os emprelj<ldos que .ficarem excluídos o camü e porto attiujam ú profnndic!ad~\ nor

por effeito das rerormos ou trausrereilcias de mal de 8 metros. prorundídade esta que serà 
repnrtiçoes. amorisadas na presente lei, conser-v~da, durante o prazo de seu con
serã"o considerad,)S :v! di dos, si ti-verem cinco tracto, tudo conforme a pl·opost:.t jà ;lpresen
a.nnüs ou mois de serviço pnblioo. quando t~th. pel<' mesma cornpanhm e modi!icações 
tenham oireito àaposentHdoria e si tiverem qce teD)la.D'l sido propostas pela Secr&tariada 
lO mmos ou mais, quando o não tenham. lndustri~, Viaç:.ío e Obras Publicas; 
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Jgua,!ment e são supprimidas as observa~ues 
,ze,•a.;,~ P, 4• e 5~. e J'eduzidas ao maximo ue 
S$ as diurias p;u•a viag-em, as quaes só serão 
pa~~ em vi,;t.c de ~ttestado do full<:cional"io 
jru:·nedi<J.tam•mte SLlj.tB!'ior, e a tlo dir~ctor 
)l!ediante decla:·ação suu. por eocripto, refe
rido u ob.~ecto e o tempo dCJ viagem. 

E:ota.s altera,·ões eutl'al'iio irnmetlill.tamente 
em vig-or e sr-•l·ii.o exten~ivas aos re!rulamentos 
.ht~ Olltl 't•s estradas u~; ferro, em ~tudo o que 
lhes !'m· appliccwel. 

O (;·overno fari.l pul,lic:ar o referido reg-nla-
lllonto cmn a;; :~lteraçii<'S aqni detet•rninadas. 

O § 14-Pa.ssa a fazer pürte do§ 10. 

Estrada de Ferro Cenh·a1 do Brazil, do modo 
a ~atbf:1~er as cenctiçoes tecllnie~:s e admi
nistrativas tia me;;ma ferro-via. devendo o 
qnadro do pes~o~l e re;:pecu.v·~\ t;, bel! a do 
veucimentos set· sujeito;;; á approvação do 
Collgresso, na sua p:·imeira reunião. 

§ 14, Fica concedida á Comp;lnhia Estrada 
de l" el'ro Centt•al dtt B,\hia pror·ogaçilo por 
miliS deus :tnnos do prazo rara. O inicio <la 
construcçã') do prolungamento da sua linhu 
princip~l de; Olhos de Agua até o Rio de 
Cauta;:; e do ramul de Sitio Novo ao Mundo 

·Novo. 
~ l 2. O PoJer Executivo fica. autori>ado : Ca.mam dos Deputados, 6 de novembro de 
l." A rln.r exec:I:çio ao n. 15 do art. G0 § ll IS\J6.-Arth••r Cesar Rios. presidente.-Co.n-

tln l"i n. ~üO. de :iO de dezembro de l8!l5, que dido de Oliveira LiHs de Vasconcellos, 1• secre
fie;l. c:xten~iYa á lnsp:~ctoria Geral de Estra- tario.-Joao Aug•?sto Neivu, servindo de 2" 
,J,l;; de 1·\;r-ro, cujos ~ervi~~cs fic:.trão o. cargo da . secretario. 
Se.::t'etaria tle Esbdo. As e5tradas de Jerro 
que tiverem em trafego os respectivos pro
lon,I?amentcs de propriedade da. União serão 
fiscalis(tdas, segundo o disposto no3 l'egula.
mcntos destas, supprimindo-se no quadro o 
numero correspondente de ilscaes. 

2 .. " A concClntrar na Repartição de Obr:~.s 
Pnhlie<ts o seniço da coustrucção e reparo 
tio~ proprios oacior.aes o. cargo tlo~ ministCl
rio~ ci ri:;, transf'erin do Jl:l r a esta repa.rtiçiio 
o pes~oal pm~t csae tim Cl:tistente nos divm-sos 
minbterios, quando necessaríos ao serviço, 
s~m augmento de despeza. 

:3." A con tractar com pessoa idonea, no~ 
tet·mos das leis ns. 1746 e 3314, de outubrc 
de 11-\Gg e 1886, e que maiores vant<1g-ens 
olf.erecer, a coostr·ucção dos molhes e:üe
riores e mais obrns do porto do Reei r e, se
~nnrlo os planos do . eng·enbeiro Lisboa, me
diante garantias de e G'ectividade do contra etc. 
quil suoruet~erà á :tppravação do Congresso 
NncionD l. 

'1." A pcrmittir 'que a Ama~on Teleffl'aph 
C:•mpar.y, limited, estabeleça. urna. est~1çiio n&. 
vlll:t da PrHi1111a, em substituição ã de Pi
nheiros. sem c nus para. a União. 

5.'' A construir um ramal na Hstra.da de 
Fe1•ro tle Paub Affooso, que partit~do da 
estnção d~l. Pedra vá ter it cidade de Paulo 
"\:D'onso, atra.vessando as zonas dos municí
pios de Agua Branca e Paulo Affonso. 

ü. o A prol'ogar par tres a unos o prazo 
concedido a Companbi;t Ferrea Mogyana,para. 
conclu:;;1o dos seus tl'abalhos entre Araguaya 
c C:tt><lão. 

7." A apJ)rovar os estudos definitivos da 
:1~ s~vcio da Esll·ada de Ferro dn. Victorin. ao 
Pe·~:•nh~t. in!lep.~n,lentemento do excesso ha
vi:io no p1·azo da apresentnçã.o dos mesmo;:; 
estudos. 

§ 13. Fic;t o Poder Executivo desde )á au
torismlo a fazer, sem augmento de despeza, 
:15 nece~sarias alterações no regulamento da 

N. 155 B-1896 

Emenda elo Senarlo d proposiçao ela Cama:ra. 
dos Depv.cado.<, aH!m·i,;ando o GolJe'l'no a 
ab1·i1· ao },flniste~·io da Gue1'ra o c1·edilo de 
88:21.5$806, suppleme»ta1• ao concedido pelo 
decreto 1t. 262, de 20 de de:;emb1·o de 1.894, 
JitL1'a salda1· as despa:;as feitas cum a con
Stí't-:cç-.To de quatJ·o 1laiões de pohora na ilha 
do Boqueú-iZo e mais ob1·as necess!lrias. 

Presente it Commissão de Orçamento a 
emenda do Senado a.o projecto de~h Camara. 
n. 156 A. de 1896. mandando supprimir ns 
palavr:1.s : - supplementar ao concedido pelo 
decreto n. 262, de 20 de dezembro de 1894-; 
o que não <\ltera. :1. natureza do credito a.u
tori~ado para pagar trahs.lhos feitos além dos 
orçados po.1•a a. construcccão de quatro paióes 
de pol v ora m• ilha. do Boqueirilo, ó de parecer 
que seja aceeita. 

Sala. das commissões, 2 de dezembro de 
1896.-Jo,ro Lope.•. presideute.-3fayrink, re
l;J.tor .-Law·o 1Jiultc1·.-Alcindo Guanabara. 
-Augusto Sevtwo.- Coelho Cintm.- Se,·:::e
dello CorriJa .-Belisa,·io de Sou;;a. 

Ao art. 1•- Supprimam-se as palavras
« 3upplemE\nta.r ao concedido pelo decreto 
n. 2G2, de 20 dezembro de 1894 ». 

Senado Fenera.1, I ele dezembro de 1896.
Manoel de Queira~ J-Iattoso Ribeiro, vice-pe
sidente.-Joakim de Olíveim Ca.tunda. 1' se
cretario.-Jo~quim Jose de Paes da Si{.'l)a Sar· 
mento. 3• seCl•etario, servindo de 2° .-Gus
ta'tiO Richard, ~ervindo de 3• secretario,..::...loaa 
Soares Neitla, servindo de 4• secretario. 
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Pl·ojecto n. t56 A. da Camaro. dos D~putadO$ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L• E' o Governo autorisado a ab:rir a.o 

ao Ministerjo da Guerra um credito de 
88:215$806. supplementar ao concBdido pelo 
decreto n. 262. de 20 de dezemr.ro de l8g4. 
pa.ra saldar u s despez.'ls feita.s com a coo
strucção de quatro paióes de pol v ora na. ilha 
do Boqueirão e mais obras accessorias. fa
zendo para isso as necessarias op~1~1çães de 
credito. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Camarn. elos Deputados. 31 de outubro de 
1896.-A,·thu..- C.:sm· Rio.•, ]lre$\uente.-Can
,udo de Oli~eira L in.< de Vrrsronc Uos, l' secr·e· 
taL'iO.-Jo,ro Coel ho G. Li~boiJ., ".!,• secretario. 

LBvanta-se a ses,-ão ás •l hor;;.s e 10 mi
nutos da tarde. 

163• SESSÃO E!>l 2 DE DEZE)IllRQ DE !896 
(XOCTUfu"\õ.~) 

p,·esidcncia dos S1·s .• ·h·thw· Rios (p1·esiclente) 
e Lins de Vasconcellos (f• secretario) e .'11-
thur Rios (presidente). 

A's 8 horas e lO minutos, procede-se ã. cha.
ma•1a,áqua.l respondem os Srs. Arthur Rios. 
Li os de Vasconcellos, Coelho Lisboa., Tavares 
de Lyra, Gabriel Salgado, Ma.tta. Bacellar, 
Bricio Filho. Anizio de A.breu, l?rederico 
Bo1·ges, Il~efonso Lima, João Lope~. Hel>ecio 
Monte, Trindade, Lniz de Andrade. Tolen
tino de Car11a.lho, Barbosa L\ma, Medeiros e 
Albuquerque. Rocha Gavalcanti. :Ment-.zes 
Prado. Geminiano Bra.zil, Nelv<O, Milton, Ma· 
noe\ Caetano, Paula Guimarães, Vergue de 
Abreu, Paranhos Montene,"''o, Antonio de Si
qveira, Serzedello Corrêa, França Carva.lho, 
Timotheo <la costa. EU7.ebio de Queiroz, Er
nesto B!'3-zilio, Urbano i\larcondes,Landulpho 
de Magalhães, Vaz de :VIello, Chagas Lo bato, 
Gonçalves Ramos, Li.tiz De•si, Ferr~z Junior, 
Fortes Junqueira. Francisco Veiga, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Octa;viano de Brito, 
Lamounier Godofredo, Cnpertino de Siqueí:ra. 
Rodolpho Abreu, Paraizo Ca.valca.nií, Carlos 
das Chagas. Costa Machado, Alfl•edo Ellis. 
Luiz Flaquer, Casemiro dil. Rocha, Domingu~ 
de Castro, Costa .Junior, Gustavo GodDy, Oli
veira Brag-.t., Adolpbo Gordo, Bueno de An
drada, Moreira. d~t Sil'l~, Pa.dua Salles; 

Edmundo da Fonseca, Paulíoo Ca.rlos, Fran
cisco Giicorio, Xavier do Valle, C(l.racciolo. 
Lamenha Lins. Almeid1. Torres. Paula Ra
mo;:, Franc:!ECO Tolentino, Emilio Blum, 
Marçal E~cota1•. Angelo Pinheiro. Pereira. da 
Cost11 e Vespa.sia.no de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate a.p:provada a. a.cta. da 
se;; são antecedente. · 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Julio Santos, Alencar Guima
rães, S::\ Peixoto, Costa. Rodi•igues, Gustavo 
Vems. Christino Cruz. Eduardo de Berredo, 
Torres Portugal, Pedro Borges, Francisco 
Eenevolo, Augusto Severo, Francisco Gu1•gel, 
Pedro Velho. Cunl1a Lima. Silva Mariz, 
Chateaub1•iand,José Mariano, A~thm.· Orlan<lo, 
Martins Junior, Gaspar Drumrnond, Armi
nío Tavares. Marcionilo Lins, COJ'netio da 
Fonseca. Hel'CUlano Bandeira, FeJ'naudes 
Lima, Octaviano Loureiro, Olympio de Cam
pos. Santos Pereira, Augusto de l!'rettas, 
Francisco Sodré, Tosta, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Ramos, Leovigildo Filgueiras, Se
bastião Landulpho, Marcolino Moura,A.tbayde 
Junior, Oscar Godoy, Alcindo Guanabara, 
Americo de 1-iattos. Heli:sa1·io de SoU7.a, Erloo 
Coelho, Fonseca. Portella, Silva Castro, Nilo 
Petanha, Porciuncula, Ponce d.e Leon, Ma.y
rinl~. Alrueida. Gomes, Lima Duarte, João 
Luiz, Car'Ya.lho Mourão. Monteiro de Barros. 
João Peni(lo, Ribeiro de Almeida, Ferreira 
Pires, Vallada.res, Theotonio de Magalhães, 
Pinto da Fonseca. Matta. Machado, Arthur 
Torres. ·Manoel Fulgencio, Simã.o da Cunha. 
Olegario M(l.cieJ. Lindulpho Caeta· o. La.ma.r
tine. Franci~co de Bano.;, Almeida Nogueira, 
Alberto Salles. Cesat'io Motta, Cincino.to Bra
ga. He~menegildo de M.ora.es,Al<Tes tle Castro, 
Luiz Adolpho, Lauro 1runer. Appal'icio :Ma.
riense, Victorino Monteiro, Aurelinno Ba.r
bo~a.. Pinto da Rocha e Francisco Alencastro; 
e sem causa os Srs. Lima. Bacury, Enéas 
i\fartins . .Augusto Montenegro. Theor.onio de 
Bt•ito. Carlos de Novs.es, Holla.nda de Lima, 
Viveiros, Luiz Domingues, Nogueira Para
na.gua, Pires Ferreir"&, Thomaz Cavalcanti, 
J~e Bevila.qua, Pereira. de Lyra. Coelho Cin· 
tra. Lourenço de Sá, Miguel Perua.mbuco, 
Gonçalves Maia., Araujo GóeR, Carlos Jorge, 
Clementino do Monte, Go-,lVeia Lima., Za.ma, 
José fgnacio, Flavio de Araujo, Roc:b:lgues 
Lima, Tolentino dos Santo;;, Cleto Nunes, 
Torquato Moreira, Galdino Loreto, Agostinho 
Vidal. Barl'Os Franco Junior, Paulino de 
Souza Junior, Campolina, Domingos de Mo
raes. Vieira. de Mol'aes, Furtado, Ovidio 
Abrantes, Urbano de Gouveia, Brazilio da 
Luz, Fonseca. Guimarlies. Mar tins Costa, Ri
,·ada via Corrêa, Pedro Moaúyr e Cassiano de 
Nascimento. 
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E' annunciada a continuação da. 3" dis
cus~ão do pr0jecto n. 100 B, rr 0d:w;üo pa.r:l. a 
3• discussão da. emenda. aa. camara. ao prll
jecto do Senado n. 100. deste ann), autori
sando o governo ~- a.ssumü• a respon$abili
dade exclusiva dos bilhetes bancarios actual
ment e em ciréuhção e r\ á. out[:as providenciàs. 

de uma contrJJ.dicção em que possa incorrell'~ 
embora. apparentemente. 

Serâ breve "POrque o tempo urge. 
As mesmas razões que ha muito tempo 

. O Sr. Preeoi.dente-Tem a pahvra. 

· actnam no seu espirito para sustentai' a con
. veniencia. da venl)a. das estradas de ferro da. 
Uniã.o, actuam neste momento para votar 
pelo presente projecto • 

A sua. opinião nest;:~. questão obe~ace a. um 
princi-pio, ás lições que tirou de um facto e 
mais a uma i dei a. :política de c&.l'S.Cter eco-

o Sr. Serzedello Corrê<!. . . 

O SI•. SerzedeHo Con·êa- Na 
sesasão de hoje já dis~e o que tinha <1. dizer 
sob1·e o arrendamento. 

Seu intuito é, porem. cba.mar a. attençií.o 
da. Ca.mam para o projecto fioauceit•o. E' sob 
esse ponto que ê preciso encarar a. questão. 
Ac:edita que as m~didas con~ignadas na.da 
valerão si o gover·no não adoptar pro;;ram
ma de larga e desaptedad;t eco ·omia, man
dando adiar obras. economisando 50 a 60 mil 
contos e tornando eft'ecliYa a. arrecadação. 
Talvez que com isto o governo possa. prescin
dir do arrendamento. que vor.a para não fleí
xar o governo do seu paiz desarmado. Dis
cute longamente o a~sumpto. mostra as ur
gencias do Thesouro, a desvaloris.'lção do 
meio circulante, a necessidade do r e$ga.te 
p3.ra valori,•.lr o papel, a crise do café pel& 
baixa do preço, emqua.nto par a o lavrador 
au~mentaram os gastos de producç;."io, a con
currencia que nos l~z o M:exico, Ceylão, as 
Phillpinn.s, a. Africa, as planta\'Ões de Angola., 
Jamaica, etc.. e cMclue lendo 11. exposição 
que fez ao marechal Flor iano quinze dias 
autes de sa.hir do minlst~rio. na quil.l previu 
esta. situaçe1o e .iã. pcrli:l. como unico'l'emedio 
sa.lvat.Ior-economias largas e profundas. 

Suas palavras não foram ouvidas porque 
a!t(l. missão 'teve o go~;er·no a. cumprir. mas o 
orador não tem a miníma. rElsponsttbilidade 
nos desastres que podem vir. A Cam~•ra vola. 
como a SU<\ honra. o seu p.l.tl'ioti'mo e o seu 
amor ás instituições lhe indicarem. (Apoiados; 
muilo bem.) 

Como rleputadg, como republiet~no não re
cu~ medidas que são solicitadas como ur
gentes pelo governo. 

nomico e financeiro. · 
Vne demonstrar aquillo que acaba de 

avançar. 
Precieou os pontos para. merecer a. atten

çii.o da Cama.ra. 
Conhece as causas pelll. sua. fórm.a., como 

succedq a todos nós. A fórma indica. a n:~.tu
reza diver~a. e as funcções diversas do objecto. 
A fórma, pois. republica.na, quer dizer que 
eo,·olve um ol:!iecto de natureza diversa da. 
fórma. mona.rchica.. 

OJ'a. sendo assim, ao orador p.1.rece uma 
vet·d<Lde incontestavel que o gove:-no monar
c1lico. sendo o poder que tem em si concen
tradas t odas as faculdades no meio de um 
povo, a fórma republicana. democratica. é 
justamente o contrario. · .. · 

Em um caso o privilegio e tudo, no outro 
a liberdade é tudo; em um caso o Poder Pu
blico concentrando todos os poderes e todas 
as rosponsabilidtll~es, é tudo; no outro caso o 
cidadão é que é tudo. 

Ora, sendo assim. qual é o ideal, a belleza 
do systema. republicano democra.tico 1 :Esse 
ideal consiste oo seguinte: em formar um 
governo democratic(l onde o Poder Publico 
governe menos possível. 

Logo, como repu blica.no fiel Mo seus prin
cípios, o que deve crer a. respeito do governo 
rlo seu paiz, a. t•espeito cia. constitlliçiio do 
go-çoerno republicano federativo~ Que elle 
governe menos possi,·el. 

Ort1.. si assim é, desde que as estradas de 
ferro da União constituem repartições pu
blicas, como bom republicano deYia sempre 
pugnar para que ellas fossem vendidas. 

:E~pera que o governo, que tem a responsa.
bilidade na execuçã.o, não tenha necessi
dade de a.·rendar estri.d;1S. E' com Jle~ar que 
vet•à. eomo bra.zileiro sabir de nossas mãos um 
pedaço do patrimooio nacional. mas s i isso 
for preciso para. melhora.l' &. situação de tod<lS 
a.<; classes e para manter illesa a. b,onra da 
Patrin.. não J·egateia. o seu voto. (O orador 
foi mt<ito comp1·imentado.) 

Estó. de harmonia com os seus principias 
inconcussos. 

F.xpl ica.--se desta. maneira :porque sempre 
tem pugnado pela. renda das estradas de 
ferro da União. 

Ha quatro annos, qunndo tratou da. ques
tão magna, dessa. quest.:W renhida. da. intro
ducção de immigrantes· a.siaticos, aventou 
esta idéa. 

O St•. Oo'"'ta N.Iaehado vem <i. 
tribuna para justificar o voto que já deu e 
pretende da.r na 3• discu5~, ao presente 
projecto; vem á. tribuna mais paro. sa.lV1.1'-se 

Na presente sessão, tr~tando-se do Orça
mento da Receita, a.?resentou um additivo 
ainda. neste sentirlo. jnst! ficou-o. e elle não 
mereceu a. consideracão dos ~us collegas ; 
ninguem se occu-pou delle, e depois a logica 
d& -votação ~lllll.gOU & SU& idea. . 
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A J1:.'aposito desse additivo o illustrado 
~lepmaào l)O~· S. Paulo, o Sr. Bueno de An
l\l'a.rl~. apresentou uma Nnenda no mesmo 

. senttdp. preferindo a venda ao arrendamento. 
O ora.:.ot• subscreveu esss. eilleada.. 

POl' conseguinte, tem m.e~strado aos seus 
collegas a coher~ncia. com que procedeu, por
que lla.da. a. part1culai'. qUI! entende e que to
dos entendem, as-consequen~ia.s serão peiores. 
• Agoro. volta. ao assumpto, volt:l iJ., liçito que 

tu· ou desses factos. · 
Está na. conscíencia de todos os S1•.;;. depu~ 

t11;dos. esta. na. consciencia C:.o povo. ninguem 
pode negar quo nas nossas renartiçiJes publi
cas de dia a dia cresce o numero da em pre"a.
dos,_cl ue o nooso pa.iz e nm !,Jaiz de compa.~es 
e até de comadres, onde SG crea1n emprez;l.s 
pa.ra._collocar afilhados, e qne n;t mesma pro
:porçào que cresce o numero de empregados. 
cresce tambam o numero de faltas. de rel3.-
:x:a.mento. · 

Coherente com o ideal republicano. este 
facto vem em auxilio paril. condemnar as 
es~r-adas ~e ferro_ do seu paiz que estão de
bal::tO da mspecçao do govemo e que consti
tuem ve~·dadl:)iras repa.rtiçõas publicas. 

Explicado o seu pe:J.samento &té aqui, resta 
dizer á Camara. qual é a idê~ uolitica. de cara
cter econ onrico e financeiro. • 

Quando adV"ogou a ven<la. das estr~J.da~ de 
ferro da União, ha jã. quatr~ annos, previu o 
q_ue t~m acontecido ; sabia que no seu paiz 
tmha-se dado um3. rev-olução socia.l. tinha 
havido ~t libertação dos escravo.:;. e sabia ta.m
belll que nó5. com_o andar do tempo. havia
mos rle tex: necess1dad_e do supprir esta h~
cun(l, por 1sso que a hberta~ão- e a. historia 
nas _diz- doo escravos em t~dos os pai<:es, tem 
llav1do como consequencia ünmedhl.ta. a va
diacrro. 

E raciocinn.va. entilo que o uosso pa.iz lH!.V'hl 
de chegar ao ponto de te:: até de importar 
os generos para _a sua sul:lsisiencia., e que 
-rendo de depreciar-se a no.ssa moeda com a 
ba.ixa do combio, a situaçãL• do no~o :paiz de
via se tornar delicadis~ima. 

Est;\ explícaõo, 11ortanto, o seu procedi
mento, mas esta,l! razões militam, uma. vez 
que a sua idea baqueou, em favor do arre.I1-
damento. 
. Co~ o arrendamento o goveruo deixa de 
mgertr neste ramo, que actualmente é um 
serviço publico. 

Por conseguinte. dimin~ida a acção do go
verno com o arrendameuto, o f<1cto de que 
trata desappaNce!'il., visto que deixarà de ser 
emprega.do publico todo t:sse enot•mc pes
soa!. 

Mas, com o al'l'endamento, quecondemnou, 
,_,. :por -ventura o governo do l'ieu pa.iz. assober

/'' ' bado }Wlos acontecímont0s, vod.erã, ob~er wn<\ 

somma tal que sirva para enfrentar com as 
diniculdades e deoellal-as 1 

E:r:-~t. <!ontrat•io ao arreadt.r:tent~. declat•a., 
po1•que baseára·se em um t'a.cto supposto. 

Pl'evendo que a.s razões Ci'le r.inha para 
-pu gaar pel:!. venda das est rad:>s de !erro são 
as mesmas que tem para U.a.~· o seu votO ao 
proj.<cto em discussão, deixa de parte essa 
discussão luminosa tr<.tvada n!)sta. Camn,:r:-a.. 
que nil.o tem nenhum mel'íto, relativamente 
ao ponto p1.'ÍUCipll.J d3. quest~.O, parque Ue!;ta 
que~t[o colligü o seguinte : Qua a, r&Speito da 
:nateda não ha. nada lie abooldo. Pode!h em 
cert-os casos ser a.:s astradas construidil.s e 
~usooíada.s pelo ;:ovecno e em oauos pontos 
por particulares. 
De~eja va tomar em considel'i1çiio as ob

jeções apresentarias pelos seus iHnstra.dos 
collegas. m;ts não acha nenhucla. que met~ça 
DPPQ:>içii:o da Gamara. Mas não quer eutrar 
agora nessa apreciação. 

Não entra nessa. disci!Slão nem responde 
!ts ob,jeções apresentauas, porque o illustrado 
relator da. commis~ão jit. res;~ondeu ao pro
Jecto que impugna"a a medida. 

.A. que:>tão ê a ~eguiute, chama a attençU.o 
dos seus collega$. 

Ha ou não necessidade desta mo,1ida? 
Qual o criterio que tem parl\ jul~al-a 1 
Apenas o que temos e muito importante, é 

a e:dgencia que o governo faz ao Congresso 
pe~indo a medida. 

E ninguem pMe contestar que o Con.zresso 
conheça. a opinião do governo por meio du 
Com missão de Ort;nmento e n~i.o eru. preciso 
a pala vru. do tearler. 

NóJ'. ji sabíamos quo tratava-se ele uma 
questiT.o importante. 

P"r conseguinte, ni:io tendo apre.~entado os 
impugnador~s du projecto um meio de da.r 
recursos ao governo. niio ten:\o apresentado 
uma idea. que otrerccassc recurst>s imme
diatos •.. 

O R. <\.l'TO:'i"Ie> DE SJQtmm.,.-Todos elles 
termu:1aram a.pt·eseutando meio~. 

O SR. CosTA M.-!.CIIADO-•.• teolla. paciencia, 
V. Ex. está. eng~mado. Não a.v:J.nca. uma pro
posição que não possa demonstrai-a.. 

Quaes são os meios aconselhados, Sr. presi
dente ! Economias, ~onomias, economias . 

0 SR.. ANTONIO DE SIQCEIRA.-E é quanto 
bastn,. 

O S:a. CosTA. MA.CU.\.Do-Perdão ; (lesde o 
tempo da mona.rchia que se falla em eco~ 
nomias e em boa. riscalisação (\e renda~. M..as 
vamos conceder que se fuça. economias e que 
haj~ boa. fiscalisaçii.o. Pergunt:J. : vois este 
governo e ine';)tO, este governo que faz estas 
fiscallsações e economia::; ainda. nm pedir 
.llla.is recursos ~ 
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Não pú;le suppor isso. Este gove1•no com as 
medidas aconselhadas por S. Ex. e outros 
ainda. pe-le o arrendamento? Logo o governo 
quel'eS ta.r armado para no caso de haver ne
cessidaue lançal' mão destas medidas. 

e como brazileira den votar pelo arrenrla.
meni o. E como seria bonito que 0$ nobres 
àeput:l.Gos que ~m impugnado o proJe<:to. 
il!umina.:!.o~ em um J) .• omento vot&.ssem essas 
medida.~ e etla.s passussem aqui put• unanimi
du.de. T~ro. exp licado o seu pensame!:to e 
pe~e descu!pa.s :J. beRevolencia dos seus col
legas. (Mui:o úr;m, muito {J~m . ) 

Pergunta aos nobres deputados. suppon!la 
que a C"mara não de as medirias pedirla.s. 
entro ns quaes est ;i. o :m·endamento, sup: 
punha.·se que a Ca.:na.rn. levl\da. pelas l"dZÕe>~ 
patrioLlcas rl<'s nobres deputados. e arrastada O Sr· . .!-lLu~onio de Siqueira-
a votar contra o arreuclamento e que o go· Sr. presidente. con$0<\nt~ com o programma 
vern.o se ache em seriag dH!lcu.lda.rles, qual o !lo Pa1·tido H.epublica.ao Naci()nal, que l'ePl'e· 
procedimenw do Cttei'e do POder Executivo ~ scuto ne~ta iUustr~ .~s:;embléa, me inscrevi 

Nã.o encontra sinã.o tres ai vi tres: Primeiro. a fi .u de tomo.r parte no dcbll.tc sobre esta. 
emittir clandestinamente muito pape!-moed:l.. queslOãc. que me parace da maior relevancia.. 

Isto seria um cdrne. Segundo, (lecl.aral' por pois que. a mec1 ve;.·, dive!•;;as podam ~er a.s 
ma;uifesto ao paiz que não poclia gove1•nar conôequeacit\S que etia; ver~!ttt a. detet•mina1•. 
sem meios. ~Ias quern o .~ubstituiria ?- Ao O arreoda.rnento das estradas de t ; t-ro da 
presidente, o vice-presidente é successiva.- U1liilo, como se propüe no ar~. 4• do projecto 
mente até que não t:ouvesse ner. imm outro em discussão, comú umn. das ba.se3 do pro
porque quaL seria o homem que queria. setn ;!l'Mnms. ftntmceu'O que deve i:.• ao encuntro 
meios accelta.r ta.l pl'sbet;da. 1 O terreiro al·l d...s nece.:; ;idades do governo. a fim de debelar 
vitre seria a <lictar\Ul'a. E' o caso que se deu :J. crise que at~·avcsso.tnos, é, no meu modo 
no Chile; a. lucta do Congre:SSonegando meios de ver, uma. rue::!id~> que. petos resultados 
a. E .. lma.~eda trou:oce a. guerra.. que púde proJuzir. nã.o sg,tisl'aril. de certo 03 

Està. argumentando por hyp"Jtheses. snp· int llit<Js da. iHustre com missão de Orçamento. 
pondo qua.lql1er dos deputado:; no poJ.t>r ou vist-o como estes r.!:>U!ta.d•lS ser.i.o applic!Wos 
me$010 o or-..ldor. dentro de um periodo muito limitado, deter-

Nã.o assumiria a dict:J.dura. mas en.trega.va minando uma pel'tm•baç5.o muito sensível na 
o poder a outro. Mas si nfi:o encontrasõe HlOt'iS3.Giio da nossa. moeda., perturbação que, 
quem quizesse 1 Esta certo qu() não ~til. na .;a.tvo mâ. a.preda.çito de minha. pa;·te, tcrú 
cousciencia lle um só dcputa.do acceit>J.r um consequencias muito mais runesta.s do que 
tal alvitre . aquellas que detel'minari:un uma. outra. me-

Qual, pois. a. nossa obrig·açiio 1 E' votM diilit qüe em ioga~ <iestl• vies~e, mas com 
pela~ mo;tida~ pedidas pelo Governo. caracter pex·mauentc. 

Estzi: liL~t:tndo como patriota.. Si fosse um o SR- NILO P.r:;(.:A:-.ta-Mas. si não i10uver 
s~ba~t-~an~::;t:~ d<!cla1·~o, ou. sl fo&!e um solução de continuid.a.de de um governo para. 
seb:umamsta encapota.ao ou Sl fosse um re· outr'O. . ' 
pui>licano opp~si~iouíst"'~· declara. que votava. · 
por· essas medidas porque acima da. Re- O SR. AN1'0xro m' SzQtiE!R,\- Arrenda.das a.s 
pu Hica. acima do seu partido est~i a sua estrad:L; de ferro da Unilio, o produ~to t1est;~ 
p.-tria. opel':l.~'ii.o •.. 

Não :s:~.be como se pos3o. governar rem (0$ s-.·.<. F,-a.;u:i.<co Gticerio e Fntilf. a Gt.>·-
meio;: •. Por con;equen~ia. dando seu \'Oto a. ·ootl•o d tio l rJxto·tc.<. OS;·. :;we.·idvotP. rccla:nct 
r;sse pt•o,ieeto, oredece aos seus: impul~o~ de a:tvnçao. ) 
prttriotis:no c vota segundrl os principtos <la. Arrendt\das as cst1whs de fe1•ro ... 
~ua <:scola. · a escol<J. repablícan:\ e p1:ocede 'C 1 .• , .,t 0 • tpnl·t .. elo• <•.. 1-' ·anci -~0 b -' fd bl' f l 1 l O;! tMlcl t -' I. ·~ ~S , .;Jio', . t . ,, 
como mem ;•o .,o par 1 o repu rc:Luo. ~!r et•a Gl' . • · F'Y'a~ a Canalh::• 0 s1·. 1};·csirlc.He 
sobre o qud rcc.~he toda a responsa.btllda.de. .. "'~1'0 ~ . '. . . .. ; __ ,-
Está. t'IX.plica.do o seu n>tO . Pede desculpa. da.> ?r.!d.a.,za upctt~:la• 1:c.c.s" «t.~,tçuo. ) . 
suas itnpertinenc~as, f!lil.S estejam certos. de 1· A~·rer:dad~s :lS cst::-. a~as de fet•ro. Sr. ~resz:
que e:n breve nao llttO de a.tut•ar ma.zs o uenta. o _p~odu~w tera. cerl.a.. e ~e~e~mma.da. 
ora.dor. a.ppl icar;.ao. CUJO crtterto sera. d zr rgtdo pelo 

E' f1•anco emitt!ndo o seu pensa.mento. go>erllo, segundo as conveuiencias de mo
porque não e stlspeitv . Va.e confess;J.r á Ca- l m~;.nto; e, applic;vlo que sej a. este producto, 
m•~rl o seg:ti;;te til.cto: r..inda nii.o f<1i ins ltar ! cessarii.o i:nmediat:>m~Jnte ?S bepei'íciOS que 
nenhum mini.;tro. ainrla. não visitfJ:t nem ~.:;ta medida ver..h:\ determmar como um dos 
conllecc bcru o Vice·Pre~i,!en te - E porque 1 eJern~ntos essenciaes do p~ogramrna. Iinu.n
pro~ede as::;i:n 1 Para f(l.!inr com isenção de I ceiro dr:: que se deve armar o g-oYel'nO. para 
espirito e para que nü.o pos&a. ser su~pei til cio solver :\ nossa sitnaç~o. . . 
em sentiuo nenhum. Falta como brazileiro. Ate ~ora, Sr. prestdcnte, nos remo.;; coro. 
Entende que esta Qama.ra. como repul.llicana 1 toda. a. pontua~idade S:\tisCeito, quor , no inte-

C~tn~to. V. V! l! jO 
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rior, quer no exterior. os compromis.~s tendo levado muito longe o :~.proveitamento 
tomado;; em nome da. NaçiiQ, :~em que tenha. <le seu credi ro. chegaram ao e:ttremo de nã.o 
sido ne<--essario lanc:ar mão de uma. medida. poderem Sltisra.zer a estes compromissos. A 
tão excep~ion~t. medida d.e recm·so extt-emo, julgar pelas manifestações que tiveram Jogar 
~omo muitos teem dito e repetido, pn1•a. sal- por .occasião da revolt.-'l. de 6 da setembro. por 
'varo credi to da linião. parte dos navio$ de guerra. inglezes, pr•es

. :\fuitas na.cion;J.!idad~s teem passado por tando ostensivamente os seus servi~s â. 
··situações peiores. teem atra.vessado cri~e;; ca.us:t dos revoltoso;: • .. 

muito mais tremendas do que aquella que 
nos a..<;SOberba hoje. e a lli~t.oria. ê fecun<la na. O SR. BUE:->o DE A.--.DRADA- 0 que ainda niio 
indicacão das medidas que teem servido a conseguiram fazer ti e nenlluma. Republioa.. 
estas nt~ciona.lid;wes p~ra. S!Jlver à crise de O Sa. At\"TOXIO DE SIQVRZR A - De perfelto 
su(l.S situaçõeS, conquistando em um período accordo; os republiea.nos estão habituados a. 
rel3.t!vamente pet(m:no um esm.do de p1·ospe- fazer todos os SJ.crifieios em det'esa. da.s suas 
rid:1.de que teru sido determinado pela vu.lort· convicções. Parece-me que a vir se1' a nossa 
saçii.o do seu meio ciJ•culanr.e. rede de vias ferreas explorada 'POr compa-

E' uma. lei gE\l'al na. existencia. das nacões nhias inglezas, é um erro gravíssimo c11jas 
este periodo critioo em dados e doterminll-dos consequencins a ninguem serâ. dado medir e 
momentos; e uma lei social incont~ta.vel, e. que ·só os a.con ú:!Cl!Uentos farão conhecer. 
portan:to. me p.1.rece que é buse:tndo. é cogi- 1 podendo a attitude dessas comp:~.nhia.s em 
t..'l.ndo de meios permanente;:. Je meios que I da.~o momento tol'O<W-se a ma.is perniciosa 
possam constituir um systema harmonico e possível ;i, nossa :politica e instituicões ad
p~r!ettamente praticavel. que se pôde entre optadas. Ha. a.Jem destas. outra.s eonseq_u~n
no$ debel~r. a exemplo de outras na~ões e1n cia.s, e uma. que reputo tambem um pr~mzo 
situaç.ões semelhantes, a crise que ;J.traves- nã.o tte somenos valor, é a. que re:>ult.n. de por 
samos. umn. t• l medida. dispor-se d.e u llll\graude 

Si a caus3. determinante ,h. medida e o parte do patrimonio nacional, q ue a te boje 
pouco resultado que bã(l produzido as estra- t.em constituído a base Llo nosso credito, para 
das de ferro da. Uniio, como instrumeotos de cont1·ahir compromisso no inter ior e mesmo 
exploração int.lustrial, me il~rece que a. no e~terior. 
medida., longe rle ter o alcance benetlco que Oi1.·Se que o go\·erno não póde administrai." 
se lhe prêteode dar. é um<\ medid•~ contra- vias-ferreas, porqnanto,e->te ;,ystema de vi~ç;"ío 
prcpucente. Si as sua.s despezas soorepu_ja.m é antes um instl·lunento tle iudusiltl'ia. do que 
11S re(eitas. con~titutndo, como se tem r\ito um in:;trtlmento<le al.l!tti ni~ tl·açil.o . 
aqui repetidamente. o reg-imen dos <l.cficits . ::)obre (;!St.;\ these form:tm-se duas correntes 
con>equencia da incapacidade da. admini.s· de opir1iões muito distinctas. 
tr:~.ç;.'í.O offlci:~.l. me parece que sii.o p;\trimonios Julgo que as e:::trad:l~ n:i.o sô silo iusti'U
desva1orisados e que pequena q:Jclntia. pode· m•mtus de inli\!Stria, eomo l<unlol•m in:>ll'U
rüo prodmir· por effeito da ope1·açilo pa.ra :uentos inoli:;pen~tveis i1 :v.lministraçUo, prin
constituir base n.uxiliat· •\ m\noracão lia crbe ci(ltl.ltncnt~ no~ pll iz~~ novos. como o uosso, 
por que atrave~sarnos. OlHic se arloptou o t·egimen ,\•t tetlct·a~o . 

Divet"sos 01Wlores, entre outr:J.S co11Sidem· O d eve1· <lo ::-overno niltJ ti J dev-e limit:tt' 
<:ões. dizem que o regimen da li'<rre concur- a cobr,•r impostos pa.ra ~tpplica.l-os em ob!'àS 
rencia é o ma i:> universal, visto ser o prati· tle arte. cre;\çi\0 de csta.tu~\.-; e constl'ncções 
cado pela. ma.lor parte das nações cultas. e de sditlcios sumptuosos ; o dever rlo Estndo 
q~e ]Jor esta. raz~o nós ctev~mos seguir as ó prover <t tod;.1.:;' as n_ecessid_ades dos set·~· i
pe:m,das dessas naçoes, que tão bons l'esul· ço.•. conco;orando o mm~ possl\·~l p::tra o bem 
tados tecm colhido com o regimen que estnr não ;;ó dos seus concidadãos, comot:lm· 
haviam :\dopt\\dO 'PMa. a. sua viação ferres.. bem de todos os estrangeiros que se teuham 

A tutela estrangeir;~. entre nós é tã.o a.b:>or- toroado llnbitantes d!l. nacioon.lidatle. E nestas 
•·ente. as teotlencias do estrangeirismo são cotHiiçves elle deve construir e desenvolver 
de tal ordem que, me par ece, sex•ia uma cnn· co.rninl1o~ de f~rro p;l.n\ fon1en t:1 r o cleseu
sideração a produzir a mais pa.ra que se não volvim·~nto do p•\iz, mau'têr peb mesma con
la.nçasse mão dessa medhla. Des~ttuidos de ;;iderit<;ii.o o;; servk.os de telegra.pl1o5. p:U"a. 
capttaes como l):era.lmente são os brnzileiros, t;,cíli tal' os communiCll.f<Ões de pensamentos e 
de cel'to oão serão elles que se cotisarão p:tra. ex p('di(~io de orden,:. (T-rocam-se apm·tes.) 
fazer o arrendamento 'la Estra.da de F'erro. Tt~llto ó ven:>amJtlto til• C al1l<'II'1\. •los ~c
resultando dahi que essa. o-peraçiio vae ser nl1ores Deputad\1:::, que a via.t;ão l'erren é uma. 
realisada por um poderoso syndicato estran- necessidi\de d:J. Uuião, que •linda, lia poncos 
geiro, especialmente i<tg let, O,Qe pela sua. rnezcs, e~ta mesm;~ CMn;n•:~., por qu;U;i una
tendencia. absor..-ente pretenda. de futuro nos nimitlar.le e com um;.1. discus:;;"lo que uão passou 
l'Cduzlr ao papel de algumas potencías, que de verdadeira. pa lestt•a, a.doptóu um plu.no 
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geral de viaç:'to para :\ Repnblicn., ·oudo, 
o que é m:~is, a eommissão d~terminou quae.,; 
nevet·ia.m ser as estradas que, pelo. impor
tancia de sen traçado e tios s~rv i~os que 
pol\eriam prestt,r na dcfeza. da 1.i r1ião, devia.rn 
~er cousider~uas como propt·iedade Silll, cr,mo 
elemento indispensavel á. defesa naciont\1, 
dev~ndo ser encaJnp;lda pnr<\ que, por esse 
modo, rtca.ssem ao aiJri,;o de exploraçü~ de 
syncticatos pn.r:·tict.:l<tres. · 

Não ac1'edit:\ q11e dous mezes e pouco, de
-pois, nmt\ maioria moito menos numerosa. 
tio que aquella que adoplou o lJh\uo get'<' l, 
possa a.loptal' Ullll\ medida que ttnnlll!í\ com
p letametlte este tr;:1bnlho <JUC repre;;enta, 
nll.du. meuos qoe a, coliallor<1ç<Io coo:;uwte de 
duas commissões na Sllccursai do Miuisterio 
da Viaçi\o, ~ogt~ndo " dassilice~çü.o do ex-de
putado Josê'C,nlos de Cm•vnlho. 
N~o me a\ong:u·P.i mais ; mas se tem dito 

rtue os deputados que combatem a medida 
IirnUam-se a destruir sem nada pt•oduzit• ; 
vae repetir o que os outros disset•am pot•qu~ 
o que ha muito se diz não e novo p;tra uin
guem, nll\5 nunc.~ se pt"õlticou. () que é pre
ciso pratietlr são merlídn,; proficu :~ s, .i á. expe· 
rimentadas, de umn. '"tiicncia e::-::trMrdim\t•i;~. e 
<JUC poderão ser pratica.'las immedi•ttament~ e 
nii.o as de etreito transito rio, como é a nperacão 
de um arrendamento elas e~tt'odus da União. 

Ju !ga a medida oã.o m:tis apt•opt'i.'lda pm•:• ser 
uma uns b<~se.:; tio unt pl;lno tinanceiro pot·que. 
perman,;nte como deve ser um plano tlu;ul
ceiro. só de\·e te L' por b:1se rnedidas de ct<t'll.cte•• 
:permnneute. 

No g"r:.tode rcpositorio conhecido por o:\Y;\s
hington e sua obt~• ,. que no:l piot.1 cou1 a.s 
verdndeit~t$ cores a situação por que pas;;nu 
o. Republicn da America do Nortr:. situa.~a;,, 
mnito peior rio qUll aqueLh que atravessamo~ 
nós, en~ontrat•emos como hase do restabeleci
mento do seu credito, da sua proprier.l:'\d.:! e 
sua puj;tnça, a. economia r·igot·o~:l. cól'te~ 
m·<;>ament:lrios, suspensão oe oiJl~IS ncli:weis. 
consolirlaeão d;t di vich, l'erlucçií.o de p~ . .;so:~. l 
no funcciooali~mo, deixaudo ue preenchet· as 
V:lga.S que se u~rem, até (JUI< OS rtl~pectivos 
qna.r1ros red uzidos :~.o~ dous terço!:', impondo
se t ambcm o pognmento do imtJ!Rlto de 
importl\ç(i.O em ouro, recurso Qll ~ constitni.u 
nma das gl·nndes bases de reconsl:ltui•)<io do 
cred.íto amcricuno, imposto que eucontro11 esta 
s ubstaucia. d;t ptll'te desta Camara; moralidade 
e honesthlm\e nn.s reparti coes n.dnanciras. 

O SR.. V'ERCNE DE Alln.EU - Dando-se c:~ça 
aos rat~s da Alfnodega.. 

O Stl • .ANroxlo D:e: SzQtiF:IRA- ~ão ostr~s 
as merli•lns que poderão ser pr:~ticarh1s per
manentemente, como b:lse áo plo.oo r!oa.n
ceiro que deoçe Sér tambem permanente, me 
dida.s que ja fora.m pra.ti.:a.das por outras .na-

cionalidades. qne :~.tra.Ves.:!aram crise mais 
tremente do que aqueHa por que passamos 
da.ndo·ltles r~ultados satisl'll.ctorio3. 

Escusado e aLongar·Se mais sob1•e outra. 
estas considerações ;.iulga ter dito bastante 
sobre o que fez pel::t. falta de nií.o julg:J.l·a n:..s 
condições de pl'estar o.; serviço~ que se suppoo 
que·ella seró. capaz de prestar. 

(.ifuito bem, 'flltcito bem.) 

O Sr. Bricio FiJho não se rlemo· 
rarit. na. tr ibuno. por m.u.ito tempo, preten
dendo apen:~.s í'ormulo.r mais um 'Protesto 
contra o arrendamento das estrada~ de ferro 
da União. 

Assim procP.dendo,mostra.-se coherente com 
a opinião sobre o assumpto manifestado va
rias vezes e admira-se que sejam :pa.rtidarios 
de uma tal medida. os mesmos que eond~Dl· 
naram a conducto.do Sr. de Lucena que. en
tre os planos que pretendia realisar. t inha o 
de arrendamento dos caminhos da ferro. 

Considern. a. materia. sob varios pontos de 
vist..'). e conclu;J. ma.nda.ndo á Mesa uma. emen
da. tendente a. eliminar do projecto o art. 4•. 
relativo ao arrendamento. 

A~:!im o faz, acrenitand.o que cons!l \ta. sa
grados interesses da. Repu blica. 

O S•-. FJ•:-..nç~). Carvalho mostra 
que o arrenda.meoto precipitado das estrada.s 
de feno tt·az como consequencia. immediata 
a de3pedida. de milhares de empregados. que 
ficam eondernoados ~~tome. Sustenta em se
guida as rnzões que tem par•l j ustifiCt~.r cmon
das ao prQjecto. 

Pens·• que não se póde fM·.er o ar.rend:t
mento da Central sem. primeiro que tudo, 
::arantir·se o~ direitos iJUe : L lei de 2ti de fe
vei·~il'Q de l890 lhes dà. como o dire!to de 
n.posentatloria.. oor exemplo . Esse decreto 
Gtz concessoes, facilitA a contagem do tempo, 
rlo modo que 1111 ltoje na Centr•a.r um numero 
a.vnltadissimo de operarias com direito â. 
nposen::~.doria.. a respeito olos quaes nii.o se 
póde deixar de es~abelecer disposição ga.ran
tirtoro no contr'acto a real.isar. O pl'Ojecto 
manda attcnder eis cattcliçcies do pessoal. mo.s 
apenas em termos vagos, sem ga.t'llnti~ de 
ordem. alguma.. nada. acautelando. E' p~eclso 
que o estrangeiro que a1•renda, saiba. quo ar
rendtL com esse o~ttls a respeit.o do pessoal, 
om~~ nada pequeno ! 

Si o coutracto n5.o consagrar esta dis:po
siçiio garantidora, ha.verâ. felizmente o re
curso pa.t'a o Poder Judiciario. que não dei· 
xará. de fazer justiç;'l aos operarios. 

Outros im, parece J.e grande justiça. e rigo
rosa. eq uidade que os t!lll pt·eg-.Wos jornaleiros 
não sejam demittidos da estr<lda. da noite 
paro o dia 1 Não se pôde despedir um criado 
sem avisai-o com alguma anteeedencia. 
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Como surprehender-se, em um fina.l de 
sCS$ão, tantos operu.rio~, dei:tantl.o-os sem 
emprego. setn lar c: ~e:n pã.o ~ A~si m. pois o 
or~\dor =~Jl~·e$enta uma &ml!:~da. pa;";~ q t; '~ se 
lhes <li:: o pl'azo de sei~ m~ze~. afim de pro
curarem collocnç-ã·:.. Ot:tr:t t:õMnd:.; Pl'oviden
ci3. par:J. que p:l.l'Le do 1J€S'ou.l ;;eja conservtl.do 
.:om o :lrrendalr.~::to. m&.iida que. repete. 
não se impiíe, conror1ne fol dito na Camara. 
(Jfg{:o úem; mttiio úei:;.) 

o cl'edito e::.:traordina.rio de 120:000$ para 
t•estitnír o imposto de 2 "/ .. descoota.uo dos 
vencimentos de ofilciaes da. Armad:\. classe:! 
annexas e outros, que perceber<t.m vantagens 
de campanha no periodo de 6 de setembro 
de 1893 a 31 de outubro de 1895 {3' dis-
cus>ão) ; "" • 

Do (lro_jecto n . 180, de 1896. autorisando o 
Poder Executivo a. reformar no posto de 
alferes, com o soldo 'POl' inteiro o tenente 
hOnorariv do ·exercito e sa.l'gento-ajudante 

O SJ•. Cupe~-t.S.oo do Siqueit·.a nrre:~e~rado ao batall1iio Academico, At'cílío 
apenas _tomari a. atten~:[o da Cam;l.ra. por d~~Fr~itas (2" discussão} ; 
c,nco m1 nutu~- Do proiecto n _ 2SS A. de 1895. determi
- O modo 'P_Qr q~l~ o llom:ado reht.ot: .do pro- na:ndo que fiquem addidos 3.0 magisterio do 
JCCt_o em d1scusstto tet·nunou o se~ utscurs_?, 1 colicgio Militar. com os veucima:nos que 
~?_brJga ao~ que combatem. o proJecto a. n~ 1 percebh~m, os p!'ofessores cathedratiC?S no
ncarmos :;lm:,lesmeme no te~re::~ d:~ lfi~l~ - 1 mea:ios on Pleva.dos a essa. ~tej!Orla por 
tencio.. e se.111;11no-nos n:J. ol:l:-Jgat;a.o ua '~r I decretos de 30 de setembro de 1894, com 
~pl'~enta.r :J. C;ltnarados Deput·Hlo~. e &O pau: f voto ern separado (2" discussão) -
um re;,u:ui:.lo pr(•jec;;o de l~!· no qU<\~ i;-di- Do prcjecto n. 12 .A, de 1~96: concedendo 
camos, 'hz ~orador. as me<udas qu~ JU:ga.- MS alumuos do curso super tor das Faculda-: 
mos convenientes a.doptat• antes r.~ atu-armo- des de Direito, matJ·iculado:> anteS da let 
no;;_ ao arrendamento das no•~s v1as-~erreas. n. 314 de 30 de outubro de 1()_95. o goso das 
Asstm :rroce<lendo pu-a qu'" nao ~e dtg-a. q_ue l'e"'a.lü\s lia. lcrrislação a.ntenot•, to.nto em 
só q_ue~emos destruir •. que _nadn qu~re;nos ref:,ção á.s c;p00as para as inscripçües ~ 
_constrUir, .:! para qc.e J"llO n;J.o c.•lhe la fora. exames como em relação ;\GS exames e a 
~omo __ uma ve.-da~e~ a.preEentam~s um sub- fre~uencia. com pa:ecer contrat•io _da Com
sututtvo ao art. 4. lsto e., ao awgo que O.';!· missão de Instrucçao e Saude Publl~ ; 
torisa o goveruo a a.r1'!müa1· as est1•nde.s oe Do pro;ecto 11. 13. de 1800, isentando do 
!i!!"l'O. . _ pa~amento de impostos ou qua.esquel' ~>mo-

Pe~sa. q:ne~ exel!~tad~_as med1d~~ que ~ro- lllmeotos.:t.s patentes dos offic~ae~ honora.rios 
propoe. st atnda uao tt~er debellaa.o a si"utt· à.o e:s:e.rcito e arma.(1a. concedldas. em remu
\'i'i.o cri ti~ UO pai~, :Sel'il entãO OC~!ii.O de _se oeração a l!ervjç(IS milit3-res e <!.5 COIJC~:iídas 
lanc::tr mao do arrend:t.mento. D? Cllntrarw, pelo .... 0 .-en1o do ;\larecllat Fh;:-!ano f>eJxoto, 
não se deve lJa.rat<>aJ.· a hom·a llttclona.l. aoo: rl~teruores d't lel!alid:l.de : 
, Alem disso. sente _que o _gr,v C;J_;no, e!nbora. Do projecto n . 162 A, de 18~l5. n ut:or~s:1.ndo 

aotado das mellwl·es wtencoes nao esr.a. Jl!'C· 0 gover:IO tt nomeai' urna commJssao de 
par<tdo legalmente p:tr:~ f~tZel' as economias profissionaes }la1~~ estni\ar e \'Ul.'i6ca.r a. eft~ca.
ccm que r.os acena. cia e va.lor da descobel'ta. do se-rum ;J.nt tvn.-

Pens•t que, realJsado D ar·~:endamento •. esse 1-iolo;;,). feita -pelo J)t·. Felí PiJ~ Ptll'tii·a Cil.lll.n.s 
pro:;l~tmuw de economia. desapp!tre<.-era e :J. e dá outl':t.S ;>rovidencias ; 
'sitnÍ.t~ã.Q se tol'?arà :11ai~ difficil porque <:s re· Do prnjecto 1SS. de lS95. autorisando o 
cur~o;; pruvemetttes do ::. rrenr~.amento lla<> de: Poder Executh·o a. reve1•ter .Para. o qua.dro 
1\l.ta.lmt;.nte desn:pparecel'. como teent deSt\\'JlU· da. •·eset•va. d:l a.rma•jt\ ao e:1p1tã.o de fragata. 
r (•cido todos · O$ empresti!nQS feitos vor todo, reformado Aristides Monteiro de Pinho ; 
zy:; g~vernos seulp!·e eum l'l':)l,'l'amma. de eco- Do pr0jecto n. 24. de !896. ilUtol·is~ndo o 
nomt:l~. _ _ . . Go~eruo a mandai' pag<l.r p~ht vet:ba.- E~-

Só ~e ecouon:llsa qlt<'..ndo se nao pnde derxa.r ~?rcicios .ftnr1os - av 3" eso:l'lptllrarlO da. re
de economiS:t.r- E' ue.:: ~ssario com~::;.r &. res- partiçiio Geral dos Con•eios, Jose Francisco 
tau:.-ar a~ no3$&S !im1.n<:n.s. nã.o pelo arrendt\· Rodri.::rues. os vencimentos que dciltou de 
mente mas pel~ econom1aii. O arrenllt:me~to perceber de 2lJ de agosto de 1894 a. 28 do 
deve ser o uJwno l'P.CIJrso . E' neste JntUJ to junuo de 1 S&5 · 
que n.prc~enh o se:;uin.t-~ :.ubstitu.tivo ao Do "twojec:l:1 'n. 119, de 1896. c~ncedendo 
art. 4". ise:•GiiÔ tlvs <J.ireito3 de itnjlorta.í,'ttO o expe-

d C.!€nte ?Ul'.1 t odos os !~lacllini;;mos, a,ppa_rotho~ 
O S r. Pr·e,;,:hlen-te - Niio b ?.vell o ca.nos de f~:·~o e m:us matertaes ~estmad~> 

nadt>. mtt\~ a tl'a.tu.r. d.;5:guo jlll.r:l amanhii. a !IS r•k v.s d:J.Compc.nhia:> d.ns Agua.s de. S. Luw. 
segaint~ ordelll do éHa.: r! o l\[ara.u hão ; 

Votação d:.~.s se:;ui:J.t~s ma terias : to prc~acto n. 74, de ~896:. autor isar..do o 
Do projecto n. 139, de 1896, a.utoris.:mt1o GO'I'omo a conceder a() c1dada.o Alberto Cys· 

o govcmo a abrir ao Ministerio da Marinha ueiro, pelo prazo de 25 anaos, permissão pll.l'& 
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estabelecel' no porto do Rio de Janeiro depo
sitos .tl.uctuantcs de carvão de pedra, sobre as 
condições que estabelece. 

Discussão uni.ca do projecto n. 140 K, de 
1896,emendas do Senado ao projecto n. 140 D, 
deste anno, fixanào a despeza do Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas, para 
o exercício de 1897. com voto em separado 
do Sr. Coelho Cintra ; 

1 a. discussão do projecto n. 171 A, de .1896, 
autorisanrlo o Poder Executivo a pagar a 
Estevão Cunha a. importancia das terras de 
sua propriedade, em que í\>ram loc.'llisados 
na ex·colonia lirusqU.e. por ordem do Governo 
do Imperio. diversos immigrantes, de accordo 
com o arbitramento feito pela Secretaria da. 
Industria e Viação e constante dos documentos 
alli existentes ; 

Paraíso Cavalcanti. Carlos das Chagas, Costa 
Ml:l.chado, Alfredo EUis, Dominguesde Ca..,tro, 
Costa Junior, Gust<~vo Goc,oy,Oliveira. Braga, 
Adolpho Gordo. Bueno de Andrada, illcreira 
da Silva, Padua SaHes,Edmundo ela. Fonseca. 
Paulino Carlos, Cesarw Motta, Francisco 
Glicerio, Furtado, Urb;tno de Gouveia, Xa
vier do Valle, Luiz Adolpho, Lamenha. Lins, 
Almeida Torres, Paulo Ramos, Franchico To
lentino, Emilio Blum, Marçal Escobar, An
gelo Pinheiro, Per·eira. da Costa, Vespa.siano 
de Albuquerque e Cassiano do Nascimento. 

za discussão do projecto n. 284 A. de 1896, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
pagat' ao carteiro de 1" classe da Repartição 
Geral dos Correios, Phiiomeno Jocelyn Ri
beiro os . vencimentos que deixou de per
ceber. 

Levanta-se á. sessão as !O horas e 40 mi
nutos da noite. 

164" SESSÃO EM 3 DE DEZE~IDRO DE 1896 

J>residencia r.los S1·s •. :l1·thu1· Rios (presidente): 
Chu,gas Lobato (i" -vice-presidente) A1·thv.1· 
Rios (ptesidr:nte) e Lins de Vasconcellos 
( :l0 sec•·etario.) 

Abre-se a sessão. 
E' lid.a e sem debate approvacla a. acta da 

sessão antecedente. 

_ O §r. Presidente-O primeiro pro
Jecto que se ach:J. na ordem do dia para ser 
discutido hoje e o de n.140 K,d.e l896,emendas 
do Senado ao projecto n. 140 D, deste anuo, 
que fixa a despeza do Ministerlo da Industria, 
Viação e Obras Publicas, para o exercício de 
189i. A praxe seguida nesta Cam:tra é fazer 
publicar no Dim·io Cang1·esso as materias que 
teem éle entrar na ordem dos trabalhos e de
pois distribuil-as em avulso pela Cama.ra, 
J?ara serem então dadas para ordt>m do dia; 
mas a Mesa afastou-se, no caso presente, da 
p1•axe seguida, pela estreiteza. do tempo. 

Comprehende a Camara que, restanrJo :pou
cos dias de prorogação e tratando-se de um 
or<;amento de magna importancia. ntio era 
possível perder 24 hor:is espera!lr.~o que depois 
delle impresso e distribuído 1\>sse então con
templado na ordem dos trabalhos. 

A Mesa, assim pl'ocedendo , aütston-se dtt 
praxe seguida, mas não se a.l'astou do que 
determina o Regimento, que u~.o é expresso, 
nem determina que essa praxe st>ja seguida. 

Niio se tratava de m;üel·ia nova, tratM·a
se <tpenas de emetidas ofl'erecidas ao projecto 
da Camara. pelo Senado, emend<~s oue foram 
;.ubiicadas no Diario do Cong1·esso e que nií.o e 
licito suppor que tossem desconhecidas dos re
presentantes desta Camara, porque nenhum 
delles, pelo natural iuteres:oe que devem des
pertar nos Srs. representantes dt>. Nação as 
cousas referentes ao bem :publico, deixarâ de 
Jer no Diario do Conrvesso o resumo elas ses
sões do Senado e dos trabs.lhos daquella Casa. 

Por isso eu, certo de que a Camara appro
varia a deliberação que tomei, comtemplei 
tal projecto na ordem nos trabalhos e vou 
dal-o para discussão. (Apoiados geraes.) 

ORDEM DO DIA 

Ao meio·din. e 30 minútos, procede-se ã. 
chamada, á qu<tl respondem os Srs. Arthur 
Rios, Lins de Vasconcellos. Coelho Lisboa, 
Ta.vares de LJl'a. Gabriel Salga{~ o. Bricio Fi
lho, Viveiros, Luiz Domingues, Anisio c1e 
Abreu, Frederico Borges,TbOmaz C:walcanti, 
lldefonso Lima, Ht.::lvecio Monte, Augustô Se
vero. Trindade .. José Mariano, Luiz . de An
drade, Rocha. cà.va\canti. Menezes Prado; Ge
miniano Brazil. Milton, Francisco Sodré, 
Vergne de Al1reu, Rodrigues Lima, Marco
Uno Moura, Para.nhos Montenegro, Torqua.to 
Moreira, Antonio de Siqueira, Oscar Godoy, 
Timotheo da. Costa. Americo de Mattos, Eu
zebio de Queiroz, Nilo Peçanha, Agostinho 
Vidal, Porciuncula, ·Mayrink, Almeida Go
mes, Landulpho de Magalhães, Campolina., 
João Luiz, Carvalho Mourão, Vaz rle Mello, 
MonteirodeBarros, Chagas Lobato. João Pe
nido, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, Ferraz O Sr. Pre!ilidente- Não llavendo 
.Junior, Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, numero legal, pa.ra. se proceder ás votações 
Leonel Filho, Octavia.no de Brito, Lamounier das materias indicadas na ordem do dia., pa.s· 
Godofredo, Rodolpho Abreu, Arthur Torres, sa-se á ma teria em discussão. 
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E' annunciada. a discussão unica. do pro
jecto n. 140 K. de i896, emendas do Senado 
ao projecto n. 140 D, deste anno, fixando a 
despeza do Ministerio da lndustria. 'Viação e 
Obras Publicas, pa1•a o exercício de 1897, com 
o ;:o to em sepa.rado do. Sr. Coelho Cintra. 

O Sr. President.e- Tem a. ].)a.la
-vra o Sr. Nilo Peçanha. 

O Sr. Nilo Peçan.ha. roll}pendo o 
deba.te :parlamentar sobre as emendas do Se
nado ao Orçamento de Viação e Obras Publicas. 
só obedece ao movimento de concentra.ção re
publicana. e de accordocommum,em honra do 
plano e do regimen, de córtes corajosos 
na larg3. despeza do paiz. 

Tão lisongeiro e tão patriotico é o ponto de 
vista que anima OS p(ISSOS do honrado Sr.Vice
Presidentc da Republica., compenetrado d<ts 
altas necessidades da Na\'".â.O, e empenhado na 
conquisti real do equilibrio orçamentario, 
aspiração até aqui inattingivel, e aggravada 
por um regimen de dissipações e de prodiga.
lirlade. e. tudo ao lado d.o melhor criter·io re
publicano, melhora.ndo de um golpe o as
pecto da situação política de nossa Patria, 
que não reputa legit1mo o espírito de morta.,. 
]idade e de combate que ainõa hontem di· 
vidia. a.s diversas representações dn. federação 
no seio da Camara dos Srs. Deputados. 

Sabem os seus honrados collegas qlJe o Rio 
de Janeiro tinha logrado alcauçar verba. 
para continuu.çi:to de serviços e de melhora.
mentos materiaes indispensaveis. e de indis
cutível futuro; ~abe a Ca.mara ao mesmo 
tempo que taes obras rep1·esentam a consa
gração e a posse cte velhos ideaes. e por cuja 
victoria vimos pelejando desde os :primeil·o:; 
dias da Republica e com o voto e o estimulo 
de t·.>dos os fiuminenses de boa vontade c de 
patriotismo. 

Attendendo o eminente Sr. :Ministro da 
Agricultura, em quem folgo de reconhecer, um 
talento de elite, uma capacidade provada, e 
uma impolluta dedicação ao serviço !J.a demo
cracia conservadora. do paiz, attendendo 
S. Ex. ao material importa.do da Europa, á 
sua conservação, como a l)ermanencia dos 
serviços por sua. natureza inadiaveis e ur
gentes, e em que repousam tantos interesses 
res].)eitaveis, com tão legitimas esperanç<ts 
de sua. terra natal, acr·erlita que a Nação ·tem 
conciliado a precisa economia das nossas fi
nanças com as affirmações e o desenvolvi
mento de sua grandeza e do seu progresso 
material. 

Assim, si o honrado repre~entante de Per· 
nambuco, o Sr •. Coelho Cintra, e que vale 
agora pela nota divergente, no parecer da 
Commissão de Orçamento, si bem que louva
vel o seu intuito na defesa do seu Estado,~ 

. 
abrisse mão àas impugnações e das discor
dancias que o:tferece, em honra do movi
mento critico que atravessamos e dosuccesso 
da nova administração republicana, S. Ex. 
retJ ictiria. nesse seu acto o patriotismo que 
o tem distinguido, e o empenho dos seus 
illustres compatricios, pela restauração do 
credito publico, e :pela. rehttbilitação da eco
nomia financeira. do Brazil. (.1liuito bem ! Mu-ito 
bem!) 

O Sr. Coelho Cint.ra (signaes de 
attençüo)-Sr. presidente, si bem que fosse o 
meu maior desejo acceder ao convite que me 
acaba. de dirigir o honrado deputado pelo Rio 
de Janeiro, peço venia a S.Ex. para fa.ze1• 
slguma.s observações em vista. do imperioso 
deve1· que tenho de justificar o voto divergente 
que dei no seio él.a Commissã.o de Orçamento. 

Venho dizer a. Ca.ma.ra dos Deputados, 
Sr. presidente, 1:1s motivos que me induzem 
a vota.l' contra. as emendas do Senado, que 
enYolvem uma. completa desorga.n.isação dos 
sewiços que correm pela pasta da Viação, 
perturbando e ana.rchisando a administração 
pul)lica., sem a.ttende1· que por tal fórma. já
mais se conseguira l'ealisar o tão apregoado 
plano de economias. 

Quando nesta Camara. levantei a bandeira 
da economi:t, olhando mais para. o futuro de 
noss3. Patria. de que pa.t•a interesses de mcr · 
mento, amparados por mal entendido favo
ritismo, tive a desventura de ser CQntra
ri:tcl.o por muitos daquelles que hoje se em
penham na consecução desse deside1·tuum 
e que então concedi:~m augmento de venci
mentos aos empregados ela Central do B1•aziL 

Escmpre que me esíol'çei pa.r-a que essa. 
bandeira fosse seguida, me via contrariado 
pela palavra eloquente e decisiva de muitos 
que hoje querem a economia com anarchia. 
do serviço publico. 

Si não fôra. a. va.liosa coadjuvação do meu 
illustrado colleA"a.. deputado por S. Paulo. o 
Dr. Bueno de Andrada, certamente nenhuma 
va.nt.1.gem teriao Thesouro obtido da benefica. 
campanha que entãoemprehendi. 

A Camaradeve ter em memoria. que, quando 
a.qui foi apresentado o celebre projecto ap· 
provando as chamadas tabeUas dos guarda· 
freio~, elevando sem criterio algum os venci
mentos do pessoal da Central, fui eu um <los 
primeiros a protest.1.r contra esse máo ser
viço, em nome dos interesses do Thesouro. 

Apresentei um substitutivo mostrando os 
inconvenientes da. medida proposta., e dizendo 
que os c:l.lculos da com~:~são estavam el'!'a.dos 
-e que o deserviço que se ia fszer á {;en.
tra.l seria de consequencias· funestas. 

Um tal projecto approvado iria lançar a 
anarchia no pessoal da.quelle proprio · nacio
nal! 
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Fui então vencido pelo meu illustre amigo 
e Zeader; mas hoje os f>ictos se teem encarre
gado de demonstrar que bem razão tinham 
os que impugnavam essa medida_ 

O desejo que manifestei de minorar . os ef'
feitos de uma tal politica, que me parecia. 
desastrada em relação a essa via ferrea., ba-

. seava-se na conveniencia. de attender a clas
se a que pertenço, fios engehheiros bra.zilei
ros, para. que não lhes fosse de futHro lan
çado em conta, como prova de sua incapaci
dade administrativa, a consequencia dos dis
lates e erros que o medo ou o favoritismo 
arrancavam do Congresso. 

Predisse tudo o que se - tem dado naquella 
ferro-via! · Os erros commettidos teem produ
zido seus desastrados e1feitos-a Estrada que 
então se apresentava com uma ameaça de 
de{icit de trafego, teve seu custeio aggra
vado ainda mais com 6.500 contos, com o 
pessoal, quando neste recinto se dizia que o 
sacrificio do Thesouro não attingiria a 1.400 
contos! -

Não só nessa occasião como ta.mbem quando 
se veiu pedir ao Congresso o celebre credito 
de 15 mil contos para peioramentos nesse 
proprio nacional, tive de contra.riar o go
verno ; . e graças ao valioso concurso do meu 
illustraclo ccllega. por S. Paulo, conseguimos 
minorar as despezas, reduzindo tal credito a 
cer·ca de metade da quantia pedida. 

Infelizmente, Sr. presidente, minhas pre
visões se realisaram ; e quando devemos to
dos nos congregar para minorar os e:ffeitos 
de tão infeliz política, contribuindo para que 
o serviço dessa importante arteria se norma
lise, com a decretação de meios indispensa.
veis a esse fim,-somos sorprehendidos com 
medidas a.ntipatt·ioticas como as do projecto 
tor1Jedo! 

Projecto que, embora patrocinado pelo il
lustre deputado pelo Para, cuja palavru. fluen
te a Cama:ra. está habitua.du. a ouvir, não 
se justifica nem pelo lado economico e menos 
ainda pelo da opportunidade, por trazer em 
seubojo um ver<fadeiro descalabro ! (Apoia-
dos). · 

Eu previa já. nessa época a hypothese que 
ora se ventila, como consequencia forçada 
dos erros e descuidos do Congresso, si em 
tempo não emendarmos a mão. 

E quando, Sr. presidente, ainda não està 
d_esfeita a de~agractavel impressão que cau
sou.nos o voto .da Camaru., autorisando a 
alienação desses proprios nacionaes. cl1ega-nos 
o Orçamento da Viação emendado pelo Se
nado. de fórma incon>enientissima a marcha 
da administração publica .• 

As medidas enxertadas na cauda orçamen
taria se forem applicada.s, acarretarão verda
deil'a. ana.rchia. nas administraç.ões que en~ 
tendem com aquelle:ministerio. 

Sem que o governo do meu paiz dote a 
nossa primeira ferro-via de uma adminis
tração competente, armada. dos meios t1is- -
cricionarios lndispensaveis a restabelecer a 
ordem. em um serviço de tanta magnitude; 
baldados serão os intentos dos legisladores. 

Não é por certo com as medidas anarchicas 
contidas nessa longa cauda que o Senado 
pregou ao Orçamento da. Viação que se conse
guirá fazer a Central voltar a.os tempos 
idos, em que sua. administração servia de 
modelo a estabelecimentos congeneres. 

Basta notar a Camara que· entre outras 
disposições votadas pelo Senado. ha uma que 
importa na eliminação do direito que tem o 
empregado da Estrada de obter licença 
quando doente ! 

Os regulamentos dos diversos departamen" 
tos do Ministerio da Viação consagram esse 
principio de equidade 'justiç~a. a emenda do 
Sen:tdo não admitte ; não permitte que o 
funccionario adoeç:a ! 

Depois de perturbar rompleta.mente o re
gulamento da Estrada o recem-clecretado, 
que ainda não sa.hiu da.s columnas do Diario 
OfficialJX\ra os avulsos, (re.:,"11lamento que 
melhor fôra não ter sido promulgado) o Se
nado torna. impo.;;:;ivel a :J.dministmção da 
Central com as medidas que propõe ! 

Dir-se-ha que taes emendas visam ajusti
fi~.ção do novo projecto, que me releve a Ca
mara, bem se póde ~tppellidar panacea econo
mica sal vaclora ! 

A níio ser isto, mal se comprehende como 
umacorpora.ção essencüi.lmente conservadora, 
como parece deva ser o Senado, cuja. Com
missão de Finanças, reunedistinctosmembros 
que coucretisa.m os m<tiores conhecimentos, 
pot1esse aconselhar as medidas contidas em 
suas emendas, e cuja execução serã. o desastre 
certo. pela desorganisa~~ão administrativa.! 

Si a.quelle ramo do Congresso se abs
tivesse de repellir as medi<la.s a.conselbaclas 
pcl:J. Cmna.1·a., e adclit..1.Sse providencia.s que 
melhor se coadunassem com o desenvolvi
mento claquella. Estrada, estou certo teria 
procedido na altul'a das cogitações de seu 
'[)a.triotismo e assim ha.bilitaclo o governo a 
bem agir l (Apoiados.) 

Si passamos a apreciar as alterações feitas 
a outras rubr-icas, nota.-se que as emendas em 
questão não teem justificação. 

V. Ex. com prehenderá. facilmente a jus
tiç3.~ deste:meu asserto,se notar, por exemplo, . 
o que se passa com o Correio. 

o Senado mandou supprimir a classe dos 
carimbadores, pass:mdo esse serviço a. ser 
feito pelos cartei1·os supplentes. Ora, estes cal'· 
teiros só percebem quando substituem os 
outros effectivos, são empregados de classe 
gratuita que só vencem quando tra.ba.lham, 
si foreDhport.anto,incllJ:D.,l;>idos dos serviços· {le 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:44- Página 4 de 21 

80 ANNAES DA CAÍ>rARA 

collecta e ca;·imbo, terit a administra.ção ele Em um3. das disposiçúe3 él.a. enorme ca.uca 
abone.1'~lhes gr<.ti1ic2.çÕes. a menos que o Se- c~o o1·ç~a.mento se mand.a. que sejam clispensados 
n:t!10 não pretend;t que esses pob:·es ci•_1adãos os empregados que mio forem aproreitados
tr<tbalhem gl'z.tuita nente; ma.:s ce1·k.mente em 011tra mancJ.a que seja1n addidos ! 

• l;tã.o quer exigir bi s&crificio. nem tem a Qual desses dispositivos deve prevalecer~ 
• a.rlministr:tção po:~e1· de com_pcllir :1 trab:l.lho O gove!·no na execuç,ão dessa.s disposições 

,gra.tuito e:;ses aspi:'n.utes a e<:.rteiro; d;>,hi a. se verit em à.ifficul0.a.des serias, a. menos que 
· necessidade ele recehe1·em gra~ificações que não dê:~ taes determinações a applica~~ão que 

excec1erão sem du vid& a.os mingmtr1os salarios se exige. 
:trra.ucs.c1os des5cs polJre.;; 1'uncciona1·ios que Est:ts disposições Incidem na.s pre;cripções 
por tal economia são f~es:pedidos! (.4poiados.) regimenta.es e a. C:>m:.1.ra a bem da justiç<~ e 

Deve a. Camara estar lembrada de que, equic~3.f,e não deve ap:proval-as. (A.poiados). 
quando se discutia aqui este orçamento, apre- Prevalecendo-me, St·. presidente, d;·:.s U.is- · 
sentei uma emenda mandando supprimir a posiçõe.; regi.mentl.es que permittem cert.."l. 
Repartição de Fiscalisação de Estradas de Fer- la.t·gueza n<::.s discussões dos orçamentos. 
ro. mas que. por conter materia •.1e dispo- venho da1· uma succlnta. l'esposta :t um dos 
sição permanente. não pôde ser acceita, sendo illustres membros rio Sena\'..o que occupoa-se 
em tempo retirada. das vias-ferreas de meu Estado, deturp:mdo 

Nessa. emenda cogit?.va de dar bases a re- üctos p:wa. tira1• conclusões que melhor se 
. forma. da secretaria, est.:-:.belecendo ·uma nor- co::.dunassem com o seu sentir. 
ma ·de proceder que habilitava o Governo a S. Ex. prevalecendo-se de tão erroueo.; 
fazer uma organ1sação consentanea com as conceitos pretendeu protligal' abusos que 
necessidades dos multi:plos serviços que cor- imaginara. e de queda em queda ante a 
rem por aqueila pa.st3.. logica dos f.a.c~o::, múb. mais conseguiu sin5.o 

Plano de Ol'g<tnisação esse que, levado :::. ef- fa.ze1· ~creditar que desconhece inteiramente 
fdito,prod.uziria consideravel reducção de des- os ÜlliJOrtantes , trJ.balllos feitos nas vias~ 
peza., e daria á administração uma unidade n~rreas pernambuc..'tnas. 
de direcçâo tão conveniente ao serviço pu- Ni:í.o é exa.cto, St·. p1•esidente, como asse~ 
blico. verou tii.o illustre ci(i.adão, que o custo kilo~ 

Foi assim que indiqu~i a suppressão <l~'l. metrico das estradas de 1'en·o de meu Estaõ.o 
Repartição Fisc~l das Estradas de Fet·ro e tenham attingiüo a cifl':t que a pha.nta.s!a. ele 
aconselhei a reducção é'.as directorias da Se- S. Ex. engendrou. 
·cretaria a du:1.s. technica e administratiYa, E tão censur~tvelel'l'O p1•ovém de se tr~tzer 
pa1•a. melhol' ú.1stnbuil' os serviços attinentes para o P::t!'lamento dis.cnssões ~p:;.ixonad.r-,s, 
ás varias especialidades de que tmta o minis~ j~t él.ebatid::ts com V3.ntagem na imprem01. 
-terio em questilo. lo:-Jal, para confusão do gazetei1·o;; irrespon-

Iufdizmeme. como disse, essa emenda. não s<1.veis. que tudo üeturpõ'l.m peb. politicagem 
pôde ser acceita. por ser contraria a disposi- que os allucina.. invertendo factos, m·t·u
ções do nosso Regimento, prevalecendo assim mando algarismos pn.ra. armar~oe1Ieito, sem 
a autorisação ampla. que davamos ao governo criterio. e em. completo desaccoro.o com a 
para e:trectuar tal reforma. verC::ule ! 
. Mas a. Camara outorgando a concessií.o para O honrado ::ena.tlor sem comprehenner o 
reorg:~nis<~ç~ilo Ul'gente de que carece o Minis- que seja custo ltitometrico de uma f'el'rO-Yia 
terio àa Viação. mandav-a fundir na Secreta- somnn ~~ despe:.a de construcç~ão,o custeio do 
ria a Repartição Fiscal. esta.tuindo regras trofegn e conclue pelo preço exaggerado da. 
garantidoras dos direitos do pessoal, como se coast.rucção de nossas estradas de rerro. 
tem feito para o funccionalismo dos outros Convem notar que S. Ex. para. mais fa· 
Ministerios. · cilmente arranjar uma. quota de despeza por 

O Senado, entretanto. mandando suppri- kilometro, diminuiu a extensão da linh:J. em 
mir esta autorisação, elimina tambem a dis- trafego ! ' 
posição que g-arantia antigos funccionarios, e Dahi o ataque aggressivo aos melhoramen-

. decreta a suppressão de repartições como a tos do systema ferro-viario éte Pernambuco e 
agencia de immigmção, por modo l:l!Ugular, os cortes que a Commissão de Finanças acon-

.. mandando clespedi1· o pessoal cujos cargos ex:- selhou, visando especialmente o Estado que 
tingue! Si a Camara. notar que nesta repar- aqui tenho a honra de representar. 
t1c;:.ão ha funccionarios de mais de 2.5 annos de Si por um lado essa. illustre commissã.o, e 
Sel'VÍ(,'O, terá ::, medida da. iniquidade que VO· por erro de calculo. augmentoU a verba des
ton o Senatlo ! E tal foi o prurido emenda- tina.da a Estrada Sul, por outro supprimiu 

.• ticio de que foi a.taca.da a Commissão de Fi- completamente as consignações indispensa~ 
· na.n~n.s. que no llrojecto que se discute, si fo- veis ao desenvolvimento da Central. Essas 

re.tn o.pprova.da.s todas as emendas, ficará a. suppressões acarretarão reclamações e pre-
lo\ com artigos em completa contradicção! juizos consequeutes ao thesouro. · 
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Os contractos em vigor no meu Estado No regimen decahido, de 1885 a 1887, em 
veem dos -~over·nos do imperio e do Proviso- pleno domínio liberal, . a.penas foi a linha 
rio, íeitos por preços de unidades muito van- inaugurada até o kílometro 72! De 1887 até 
tajosos, e o desenvol vi.mento dessas obras 1894 a construcção da linha esteve paralysada 
tem acompanha.do as proporções dos creditos por falta de consignação de verba para. assen
votados pelo Congresso. tamento da via permanente ! Tudo faltava 

Os preços das ün :fi~des tfe obras alli feitas nessa Estrada, desde os sobresalentes indispen
não se obte_m hoje ;·;ji, pois, 0 governo hou- saveis aos reparos do material rodante, até a 
ver de rescmdir 01:: contractos pagando in- superstructura metallica de suas obras de 
demnisaçõe!? aos empreiteiros. terá em época a.rte. E, ou porque o Congresso não houves5e 
não remota, quando se houver de manda.r consignado verba, ou porque as consignações 
proseguir em taes obras, de contra.ctal-as por votadas não fossem distribuídas. chegou-se a 
preços muito maiot·es. perfeição de se ma.uter a paralysação do 

A preconisada economia que· resultará des- assentamento da linha de Iti87"a 1893, sem 
que f'o-=se collocado um un1·co t·r·.-lho '· ses córtes feitos sob a influencia de sugges- ~ 

tões apaixonadas, tera assim desapparecído Logo depois que toi eleita esta Camara, e que 
sem 0 menor prov-eito à c'l.usa publlca.E e~se tivemos a honra de per·tencer a representação 

nacional, foi que pudemos influir para que 
prejuizo se tera duplicado: pela inrlemnisação se proseguisse nos trabalhos dessa. Estrada. 
provocada pela rescisão. e pela di1Ierença de o Congresso, votando as verbas indispen
preço para mais das unidades de obra. saveis ao acabamento des~a grande arterta de 

A Estrada de Ferro Central de Pernambuco communica.ção, e o governo autorisando as 
Sr. presidente, que tão malsinada foi pelo il- consignações decretadas, produziram o me
lustre relator do projecto torpedo sobr·e o ar-jlhor resultado. 
rendamento, como pelo senador a. queres- Assim foi que, de 4 de janeiro de 1894 a 1 
ponr1o, tem tido ha tres annos o desenvolvi-\ de dezembro de 1895, for<~m entregues ao 
mento compatível com os interesses de meu trafego mais cinco estações, ficando a linha 
Estado, graças a habil e provecta adminis.- no kilometro 161 e o proseguimento dos tra
tração que tem tido e aos esforços de seu in- balho;; no l\.ilomet1·o 183, onde actualmente 
cança.vel engenheiro-chefe .Jo:;é Pernambuco, chegam os trilhos e o trafego provisorio. 
que se ·tem revelado de uma competencia Pelo quadro junto melhor se verá o desen
admirav-el alliada a raro tino administrativo. volvimento que teem tido os trabalhos desta 
(Apoiados.) Estrada. 

· .. Data das Aberturas das Estações na Estrada de ·Ferro Central de Pernambuco 

DAT.\ D,\ IXAUGUMÇÃO 

IQLOMETnO ESTAÇÕES 
Di:!. 1\Iez 

o.koo Central. • • • • • • • • •. • • • • • • • • • 25 1\Iarco .••••••••• 
6.k552 Areias.......... • • • • • • • • • • i !IIaio ••••••••••• 
S.ki9 -i Tigi.pi6., • ••• p............. 2;) !IIar~o .•.....••••• 

16.1<.126 Joboatio...... •.• • • • • • • • • • • 25 !IIarço .... .. .... . 
27 .k353 l\{orenos . ......... , • • • • . • • • • i5 Agosto . • . •••.• 

~~::~~~ ~~gt~~~: :::: :·::: :: :::::::: i~ ~:~~~~r~:~::::: 
6-ó..kiOO Francisco Glicerio.......... S :\!aio ••••• •. • • •. 
i2.kOi5 Russinb:~... . . • • • • • • • • • • • • • • 24 Agosto ••••••••• 

C:LScavel. : • • ••••.•• • • • • • • • • • • • · • • • · • • • • · • • • • • • • • 
S9.1<2i0 Gravat:i..... • • • • • . • • • • • • • • • 4 .Janeiro ••••••... 

111.k660 Bezerrcs...... •.• • . . • • • • • • • 1 Dezembro. • • .... 

12i.k3SO Gonçal ,·es Fcrreir:l.. • • • • • • • • 1 1 
13\J.Itt60 C:~.ru:l.rÍI ••••••••••• . ,...... 1 
161.kOQO S. C:~.et:~.no......... . • • • • • • i 

Anno 

1SS5 
1891 
lSS5 
1SS5 
18S5 
18:;5 
1886 

OBSER"\'AÇÕES 

1886 Antiga S. Jo[o. 
1SS7 

• • • • • • Abn.ndon:lda.. 
i894 
1895 In:~.ugurn.d:~. provisori:~.mente :1. 26 

de :~.bril de i 895. 

Vê, portanto, v. Ex., Sr. presidente, que\ balhos, ao . l:onra.do ex-l\finistr? da Viação, 
nenhuma responsabilidade cabe, pel.a. enorme q~e fot solictto e_m conceder J;neiOs. , e menos 
morosidade com que marchavam esses tra.· amda a seus • dignos subordmados naqnelle 

Camar a. V. !III i1 
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Estado, que dernasiado se recommendam a 1 Em um anno ~ Centra._l rle Pernambuco 
estima publica pela celeridade com que I clesenvol v eu sua lmha mats do que nos sete 

" . • annos anteriores, a.s despezas que nesta Es-
:pros~omram nos tuba.lhos a seu cargo. tra.da furam feitas constam do quadro especial 
(.-i.po;ados.) seguinte: 

. 
I l l 

CREDITOS 
M.A.'r:ERU.L FD::O VERBAS CAHIDAS 

ANNO 
VOTADOS 

CONS1'RUCÇÃO TRAFEGO E EM EXERCICIO 
RODANTE FINDO 

1893 2.025:454$454 97i: 159$428 546:910$945 .............. 50 I : 384$081 

1894 3.232:3-28$452 1. 599:716$506 661:156$843 ............... 971 ; 455$103 

1895 4.499:147$070 2.689:455.$219 749:291$705 914:876$033 145:524$113 

1896 4.215:002$626 2.511:687$972 953:314$654 750:000$000 

Totaes. 13.971:932$602 7.778:019$125 2.910:674$147 1 . 664: 87 6$033 1.618:303~"297 

Por este quadro se >ê que nestes ultimes No corrente exercício a renda que no 'Pt'i· 
exercícios cahiram em exercicios findos meiro semestre foi de 481:000$, excede de 
1.618:000$ e deduzida a renda da Estrada 1.000:000$000. 
nesse mesmo período, que foi de 2.162:000$, Pot· ta.nto,durante otcm:pode trafego desta 
resulta. que durante a administração actual linha a.peria.s tem sido o Thesouro gravado 
daquella estrada. des:pendeu-se apenas com com o deficit total de 1.072:000$ ou por· 
a construcção a somma de 7.778:000$, o que anno 107:000$ em meditt, que muito longe 
ci.á uma media de despe7.a. por exercicio estit das avultadas sommas que tem engen
de cerca. de 2.000:000$000. · clrado o apaixonado sentir elos demolidores 

Si, pois, estudarmos a receita desta. Estrada dos creditos das administrações de nossa.s 
notar-se-ha que os sacrificios feitos pela ferro-vias. 
União vão produzindo renda em progressão Em 1893 o di1·ector, <.',e então, pedia ao go

·crescente, além dos inestimaveis serviços vernoumcredito de 3.000:000$ annualmente, 
que prestam as vias·ferl'eas ás zonas que para, dentro de tres annos, Ievur os trilhos 
atravessam, pelo seu benetico influxo de pro- dessa.ierro-via. a. seu termino. · 
gresso e civilisaç,ãq. Não conseguiu ser attendid.o. Nem o Con-

gresso decretou tal verba e . nem o governo 

ANNO 

1885 .. .. 
1886 ... . 
1887 .•.. 
lSSS .••• 
1889 .... 
1890 •••• 
1891. •.• 
18D2 .••• 
18!):~ .••• 
1894 •• :-
1895 . ... 

TOTAL GERAL 

54:4:28$216 
I 88: 910$000 
224:486S950 
22S: :304$:314 
'22! :452$1 17 
~:20: !J.W$0(i:! 
:{07 :979~4:37 
400: 157$-'506 
460:714$960 
530:995$860 
7GI:099.s:nG 

3.599:487$298 

TOTAL 

92:2.'55$187 
284: l OOS87l 
302:3:34$150 
413:264$464 
:39:3: 00~$751 
:~47: 9:n$S05 
404:472.Sl07 
5:32:SliS:301 
510:947$0i8 
657:784$497 
731 : 175$358 ----·---

4.6719898$0i9 

distribuiu em tempo as consigna.ç,ões votadas 
:para essa Estrada. 

.Assim é que tendo o Congresso em dous ex
e,·cicios consecutivos concedido credito para 
a.cquisição de material rodante, de que tanto 
carecia. essa Estrada,cujo trafego estava. amea. 
çarlo de interromper-se, e~sas verbas cah·am 
em exercícios findos ·! 

E' lamenta.vel, Sr•. presidente, que, em
quanto a. representação do Estado, mostrando 
a. necessidade inadia vel de ser augmentado 
o material rodante, conseguia. do Congresso 
a necessaria. clotaç~o, o Executivo, abroque
lado em condemna.vel inercia, d~\xa.va. que 
taes consignações cahissem em exercícios .11n
dos com tão gra:ves inconvenientes ao desen-
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volvimento do trafego e consequente au- desenvolvimento desm linha, par.-~. fazel'l1e~a:r 
gmento da receita dessa Estrada. sobre o custo kilomctrico da estl·ada <:. 'les-

Si se houvese concedido a verba :pedilia pelo peza feita com aquelle ramal! E vem a pl'O
engenheiro director em 1893, como indispen- posito dize1• ~t Camara que semelhante ramal 
s<.wel i~ accelal'ação de trabalhos de çonstru- teve um traçado inconveniente, tem obras 
cção,certamente que a Estrada., tocando a. seu muito pesa!1as e não sa.tisf'a.z as condições 
termo,jiL seria um;t fonte de I'enda pru.•a. a technicas convenientes ao limitado tt·a.tego 
União. que tem. 

Dizia então· esse administrador que:«si fosse A confusão com que o-mustre senador tra-
consigna'1o pelo Congresso um credito, an- tou desta que:.;tão foi t<tl, que den a linha sul 
nualmente,de 3.000:000$ e si os. empreiteiros 161 kilometrosqua.ndo ella tem lt!:3 inclusive 
cumprissem os contra.ctos, essa estrada a.ttin- ramal de Glicerio :c>, União no seu proprio Es
gíria Pesqueira no l~il01:netro 2:30 e em 1895 tado! 
entregaria toda essa linha ao trafego », Sr. presidente, o hom•a.do senador a quem 

Mas infelizmente essas solicitações não respondo levou. as -phant\~$in.s de sua c-ritica a 
foram attendidas, e os trabalhos se limitaram tal ponto, que affirmou que emquanto em ou
aos 72. kílometros s.quem da Serra das tras estradas o kilometro cust::>.va menos de 
Russas. 100:000$, em Pernambuco elev:.tva.-se a 

Nesta. pa.1'te estú.respondida a critica feita 200:000$e mais! · 
pelo senador a quem me tenho referido, que Isso não é exacto. Nem é dado comparar
não trepidou afa.star-se da verrlade truncan- se estradas onde não ha obras de m•te, com 
do o texto lido, tornando-se echo dos politi- outras onde esses trabalhos abundam. E, 
queiras do Recife, de quem S. Ex. nã.o foi affirmando s. Ex. que na.s estl•a.àa.s pernam
mais de que excellente orgiio, embora invo- lmc:J.na.s não ha obras de a-...·te, só prova com 
lunW.riarnente ! isso o desconhecimento completo que tem 

As palavras que acabei de ler são otliciaes, dessas estra-das. · 
e const:l.m do officio dirigido ao Ministerio dá Ce1•tamente S. Ex. não se à.en ao trabalho 
Viação naquella época., sobre tal assumpto, de estndar 3 ftUestão, nem é crível que um 
:pelo res:pectivo 11irector. espírito illustl·ado, versado em fin•tnça.s e 

O illustrado senador não conhece a.bsolu- :1-costumado ao jogo de :1lga1•ismos,se deixn.s3e · 
t.1.mente o que se tem dado em relaçiío as embair em taes pbantasias. 
vias-fer:;:ea.s de Pe1·nambuco. S. Ex. falia de BMW. notar que toman,lo em globo toc1:J. 
oitiva e dahi os enganos de S. Ex. ! despez:t feita. com a construcçü.o t'la Centr;;.l c 

Verdade é que o illustrado senado1• tem dividindo essa. quanti<t pelo numero de kilo
velhas contas a ajustar com a. repre· metros ora em trafego, se encontra um quo
sentação pernambucana - por não terem ciente de 94:000$ p:wa. custo de c:1.da kilo- · 
consentido quo, se enfeuda.ssem ao E:;-tado de metro. Mas, a propo1•çito que a linha ava.nça 
.Alagoas a.s estradas de ferro de Pm·na.m- e vão sendo a.p1·oveitM.os os trabJ.lhos jú. 
buco. feitos, o custo kilometrico vai clescemlo a 74, 

A Camara. de V' e esta. r lembrada. de que e a 71 :000$000. 
tendo sido, :por a.cto dictatorial, d.esmemhra.do Ora, si attendermos que nessa verba est<i 
da Estrada. Sul de Pemambuco um de seus incluído o custo do material fixo o rodante 
ram:ws, com elle se constituiu uma: custosa que importamos do estrangeiro, e que, por-

. a1ministravã.o (le caminhos de ferro em ~la- tanto, parte deste está sujeito ás .fl.uctuações 
go:1s, e para ahi se i~z convergir os recursos do cambio, se chegará a conclusão que tal 
decretados para as estrada.s de meu Estado, custo kilometrico. nada tem de exaggerado, 
com. mani1esto prejuízo de sua rede ferro- sinão nos espíritos obsecados pelo habito da 
viaria e mais interesses pernambucanos. critica sem criterio. 

Levantando-se ·nesta Camara opposição a As apreciações que me tenho referido, 
nultifi.cação desse a.cto, teve o honrado Se- Sr. presidente. me fazem convencer de que 
nador de se con1brma.r com a. insufficienci;t de as questões de viação entre nós ou n;:io sã.o 
seus esforços e abrir mãos da presa. que fUra. estudadas competentemente sob o ponto de 
feita. em -proveito dos interesses estaduaes vist~. pratico, ou, quando o são, fazem-no por 
que ar1vogava. . tal fórma. que não trepidam em acarretar com 

S. Ex:. amestrado nas lides partai:nentares, a respon:5abilidade elas in verdades que atiram 
-prevaleceu-se da opportunidade; e sob a ban- á aprecia.çü.o do publico- · · 
deira da economia abrigou geitosamente. o Par-<1 dar uma idéa. a. Ca.mara. dos impor-
premeditado desforço. . . . tantes trabalhos de arte da Central de Per-

Eis porque s. Ex. sem se leml)ra.r que o oambuco basta refetir que, além dos 15 tun
rama.l que serve seu Estado foi feito a custa . neis da. Serra das Russas, ahi existem grandes 
das ~nsignações decretadas para a Estrada viaductos ligando os contrafortes d:l. serra. 
St<l de Pernambuco, elimina a extensão de O,s trabalhos de arte dessa passagem nad~ 
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podem temer da. comparação que se estabe
lecer entre elles e os de mais importancía ex

-· istentes em outros Estados. (A.poiados.) 

em 18í8 a 84.83 °/o em 1881. Em tres annos 
o d~:ficit de construcçãa attingiu a 40 milhões 
de francos . >~ · 

• • · : Affirma.r, portanto, que nesta Estrada não 
elds tem o bras de arte de valor, é desconhecer 

· · o que sejam taes obras, e mostrar que nada 
se conhece a tal respeito. 

E' este o motte que em França foi tão de
batido e em nosso paiz tanto glosa, quando 
se quer mostrar a pretendida. incapacidade 
do governo para administrar. Nas anti-salas do Ministerio da Viação ex

istem innumeras phutogra.piJ.ias que bem 
mostram a importa.ncia dessas grandiosas 
obras das estradas de Pernambuco. 

Os quadros que ahi :tica.m mostram qual a 
receita da Central e permittem bem avaliar 
da progressão crescente de suas renrlas á 
proporção que a linha se interna em busca 
de seu ponto terminaL 

Paralysar, porta.nto, as obras no estado de 
adeantamento em que vão é re~rograàar a 
tempos idos e perder o que está feito, sem 
vantagem para a tão apregoada economia. 

Querendo, Sr. presidente, mostrar-me docil 
ã.s advertencias do honrado Zeoder e não de
sejauJo prolongar· este debate. vou resumir 
ainda mais as observações que .tinba a fazer, 
coino um protesto contra. os córtes feitos pela 
Commissão de Finanças, anarchisando o ser
viço e reduzindo a Cama.ra dos Sr. Deputados 
a mera chancellaria. daquella corporação . 
(Apoiados.) 

Prevalecendo-me do ensejo vou dar ao 
meu honrado amigo. deputado por estaCa
pital, que tão euthusiasta se mostra pela. 
alienação de nossas ferro-vias (pois, em tanto 
importa arrendai-as por 50 annos) uma. breve 
resposta ás injustas e injusti:ticaveis accusa.-

. ções que fez ás administrações officiaes. 
. Teem os apustolos da nova cruzada contra 

os bens da União, a.ssegm-ado ser . um erro 
continuar o Estado a custear suas ferro-vias; 
e ser um erro ainda ma ior as nações, espe
cialmente os paizes novos, manter vias-fer
reas e custeai-as administrativamente. 

Esses conceitos tão victoriosameute comba
tidos não resistem á menoranalyse. 

Os argumentos aqui tão bril.hantemeate 
adduzidos pelos illustres oradores q ne me 
preceder-a.m, continuam sem séria contesta

. · ção ; o pt•ojecto torpedo não tem defesa IJOS
. sivel, não é muito, portanto, que me limite a 

ler á Camara o motte de L. Sa.y, tantas 
vezez gloza.dos por aquelles que dizem não 
podel' ser o Estado industrial; e a resposta. 
que a esse notavel escriptor deu Picard. , 

c E' facil )loJe \\Ssegura.t• quo a exploração 
-s: pelo Estado e um dus maii3 colossaes erros 
«que se tenha podido <~Omlneliter, o echec e 
~tl.bsotuto irremediavel. .. E' um desastre. 
«Em quatro a.nnos o product_o l.~qu~do úas·c~-

Mesmo na França esse conceito não é ver
dadeiro. ,e o notavel escriptor Picard em seu 
importante t-rabalho mostra a nul.lidade de · 
taes concejtos. 

E são tão pertinentes a.o nosso caso as 
apreciações com que rebate victoriosamente 
a Say, que lêl-as á. Camara em resposta ao 
illustre relator de tal projecto: · .. 

«Si se compara os resultados . da explora
«ção de linhas tendo o mesmo trafego, em 
«lugar de redes inteiras que não são de ne- · 
<.:n.hum modo comparaveis o coefficiente de 
«ea;ploração pelo Estado não e mais elevado do 
«que os das em-prezas. · · . 

«Assim, por exemplo: pela reunião da.s li
«nhas cuja receita kilometrica é inferior a 
<<26 mil fl'aucos, o coefficieute ae exploracão 
«para as companhias tem variado entre 68 ·e 
«110 °/o (1879 a 1883), quanrlo os do EStado 
<<Se tem mantido entre 79 e 91 "/o· . 

«Si se busca saber quaes teriam sido os 
«coetlicientes de exploração da rede do Esta
«do se as antigM tarifas ti'V:?ssem continuado a 
«vigm·a1·, se veria que em· vez de crescerem, 
«esses coefficientes de c1espeza te1•iam descido 
<<de 79 "/o em 1879 a 64 °/o em 1883 1 . 

«Notando -sé que o i.•mblico foi beneficiado 
«pela rcducção elas taxas de transporte nas 
«estradas do Estado de modo que ele 1880 a 
«1883 gosara.m das 1·edu.c-çües: de 1. 670 mi~ 
«francos; em 1880, de 4.881. mil f~"ancos em 
«1881: (le 6.868 mil francos 1882; e de 
«7:661. miZ francos em 1.883. . 

«As criticas feitas ao Estado sobre sua pre
«tendida incapacidade para explorar cami
«nhos de ferro não tem fWldamento. 

.«Basta notar que, infelizmente, se repro
«duz-em taes criticas pela. penna de pessoas que 
«acham mais commodo aceitar opiniões ·. fm·
«rnutadas, de preferencia _a; deduÇão logica; 
«POl' si mesmas, das cousequencias ~.los ver
«dadeiros dados da que:stão.» 

Estes conceitos que tt'io victoriosamente 
respondem ao motte com que o Sr. Say, pre
tendeu conclemna.r a exploração de · caminhos 
de ferro pelo governo da França, sã.o· dema
siado ' pertinentes ao caso das nossas ferro-
vias. . . 

··· «minhos de ferro do Estado dtmmu1u de mats 
. «de 20 ~/o. A proporção da despeza. sóbre as 
~~~tas sóbe de ~nnoa.anno . ~e78.7ti"/o 

E' precíso levar . a credito destas ·· estradas 
os enormes beneficios que prestam ao desen
volvimento moral e, material das zonas que 
atravessam, çontribuindo não pouco para. o 
engrandeciment(t do paiz. (Apoiados.) ·_ · 
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E' precisó comparar os suppostos sacri:ficios adviria.m, filhas das causas jã apontadas e dai 
do Thesouro com as est1•adas da União, com indemnisações que inevitavelmente se segui
os enormes gastos que temos com · a tão pre- riam á violencía. do. a.cto, uma vez que as . 

· conisada industr•ia de transporte administra-: obras estão sujeitas a contractos de emprei- · 
das por emprezas. tadas, o illustre senador o Sr. Quintino Bo- · · 
Então se verá a luz dos factos que ao passo cayuva · teve a boa inspiração de o:tferecer 
que gastamos menos de dous mil contos com nova emenda, que deixa ao juizo do governo 
o trafego de nossas estradas, quasi todas em o resolver a respeito da suspensão destas e 
construccao. e assim de anno a anno augmen· outras obras e mais partes consequentes, como 
tamos opatrimonio nacional; pagamos para melhor entender aos interesses publicas. 
manter a. tal inclustria 26 mit contos ann•1.at- Assim, acceita esta emenda, :ficarão res
rnente a titulo de ga1·antia de ju:,.os influindo guardadas as obras de reconhecido merito, 
na baixa. cambial sem que dahi nos venha. ne- utilidade e conveniencia, razão por. que, como 
nhuma das vantagens com que as estranas representante d') lo districto do Estado mi
da União beneficiam o 1mblico. (Apoiados.) nf\iro, pedindo licença para fazer suas as 

Convém, Sr. presidente, aqui notar que o palavras e os intuitos patrioticos do illustre 
deficit de 11 mil contos annuaes que se attri- senador Bocayuva e chamando a atr.enção do 
bue ao tl•afego de nossas estradas de ftdrro em governo para o assumpto de que trata, pro
um celebre parecer que corre i!J?.presso não é testa contra a suspensão das obras do ramal 

- exacto · · de Ouro Preto a Marianna, por ser contraria. 
Não basta dizel-o é mister proval-o, o que aos interesses geraes e particularmente ao 

serã bem difficil a seu auctor. Estado que immerecidamente o tornou nesta. 
Estou convencido, Sr. presidente, que o il- Cama,ra depositaria de sua confiança. 

lustre relator do parecer sobre o arrenda- Eis o officio a que alludiu: 
menta, quando voltar a tranquillidade terá 
de seu espírito demasiado, illustrado e « Secretaria da Camara Municipal de Ma
se manifestarem os desastrados effeitos da rianna, 25 de novembro de 1896. 
medida que aconselha. terá ainda· uma vez Illm. e Exm Sr. _Respondendo 0 tele- : 
de repeth·, penitencianclo-se a celebre :phrase: gramma de v. Ex., expedido hontem, tenho · 
<<F'ui eu quem e1·rou, foste, vós outros que a honra de informat· a v. Ex. que não se . 
combateis tão infeliz medida, que acertastes» póde :precisar 0 valor dos contractos para 
-Tenho concluído. (MHito bem.; .muito bem.) continuação do ramal ferreo desta. Cidade, por 

serem ellas baseadas em 11nidades de preço, 
. O Sr. Mayrink, na qualidade de par?cendo, entretanto, que o ramal não 

representante do 1° dístricto do Estado ele custará menos de 3.000:000$000. 
Minas e havendo sido honrado com um ofiicio Estando ji bast;-~.nte adea.ntadas. talvez em 
da. Camara Municipal da Cidade de Marianna, ma.is de metade, as obras de construcção, sua. 
abaixo publicado, vem dizer á camara que a suspensão agora, além de. custosas indemni
suspensão rla.s obras do ramal de Ouro !?reto sações, occasionárá, sem duvida, o deteriora
áq uella Cidade de Maria una é prejudicial, não me ato de importantes obras de arte, como dos 
só sob o :ponto de vista do capital já empre- tuneis que, estando provisoriamente escora
gado, principalmente. em obras de arte, como dos com madeiras verdes, precisam para sua 
tunneis, que necessitam de revestimento e consolidação de ser prompta.mente reves
conservação, sob pena de· ficarem inutilisados; tidos. · 
como em relação aos impot•tantes serviços que Por estas razões não póde 0 congt>esso, a. 
delledevem provir. desenvolvendo o commer- menos que não queira acarretar grave pre
cio e a inilustria locaes, além do interesse· juizo para a União, deixar de consignar verba 
geral, representado pela extensa rede que para continuação dos trabalhos. 
constituirá· cám a linha Espir1to Santo e Aproveito 0 ensejo para, em nome deste 
Minas, da qual elle é -prolongamento natural. município, 3.o"Tadecer a v. Ex. a dedicação 

O projecto desta Camara consignou a som- com que pugna pelo interesse publico. 
ma de 3.200:000$ para o prolongamento da 
Estrada de Ferro Central elo Brazil. desti- . Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr~ 
nando della para o referido rama1700:000$000. conselheiro F- P; Mayrink, dignissimo depu
O Senado, porém, entendeu que, em confor- tado pelo 1 o districto do Estado de N'".inas Ge
midade. com o seu· plano economico, devia raes .- Barão: de Camargo, presidente da Ca
aconselhar a suppressão desta despeza. sendo, mara Municipal.» 
eft'ectivamente, approvada a emenda que 
apresentou.para tal fim. O Sr.·l\t:edeiros e A.lbuquer~ · 

Felizmente, para attenuar os grandes. in- que vem apenas dizer d.uas palavras. rapi
convenientes.· quiçá,enorriles prejuízos que damente, sobre algumas das emendas, do Se
da suppressão de taes obras forçosamente nado. Entre ellas, ha uma ao § 3~, suppri.· 

··- ·, 
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· mindo. va:rios artigos, e entre e!Jtes, uns que 
são meios legaes . de administração contra o 
pessoal, mos de que a administração deve 
continuar. uormalmente armad:J., principal
mente neste momento, em que se tUz que o 
pe~oal est:i cheio de grandes favores da 
União. 

A ·outra emenda, que parece que a Camara 
uão póde acceitar, é a s11ppressão do art. 67, 
em que se dispõe sobre licenç--as em casos de 
molestía. 

·Acredita que nesta c:1ma.ra, neste momento 
semi-deserta,porque a maioria de seus mem
bros estú. longe della, não se poderú. com 
muita coherencia, ia dizer com muita mora
lidade, votar este artigo que supprime os 
vencimentos a que teem direitos todos os fun· 
ccionarios, em c..1.so de molestia, a contar do 
Presidente da Republica até os representt~.n
tes da Nação. 

Era intenção do orador, ap1•oveita.ndo o 
momento. responder a algumas allusões do 

-honrado relator do· projecto u. llO B, mas 
excusa-se de fazer aqui na tribuna, porque 
fará em outra parte. 

Lindolpho Caetano, Lamartine, Francisco de 
Barros. Albel'to Sa.lles, Cincluato Bra.,o-a., Her
menegildo de Moraes, Alves de Castro, Appa.
ricio Mariense. Victorino · Monteiro, Aure· 
liano Barbo~a. Pinto d:l. Rocha e Francisco 
Alencastro. E sem causa os Srs. Lima .Ba.
cury, Augusto Montenegro, Hollanda. de 
Lima, Nogueira Pa.ranaguá, Pires Ferreira, 
cunha Lima, Lourenço de Sü., -Miguel Per
nambuco, Gon<:.a.lves Maia, AraujoGóes,Zama~ 
José Ignacio, Flavio de Araujo, Cleto Nunes, 
Franç:t Carvalho, Ernesto Brazilio, Pau!ino 
de Souza Junior, · Domingos de Moraes, Vi
eira de Moraes, Caracciolo, Brazilio da Luz, 
Fonseca Guimarães, Martins Costa e Pedt·o 
Moacyr. 

O Sr. President:e-Havendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
ma terias. 

Sã.o successiva.mente, sem debate, approva· 
das as Redacções finaes do projecto n. 154 F, 
de 1896, para ser enviado á sancção, e a dos 
projectos ns. 130 A e 151, de 1896, para serem 
envia dos ao Senado. 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer
rada u discussão da primeira emencla do Se- o sr. João Lopes (pela m·dem)
nado e successivamente das demais emendas. reque_r preferencia na votação para o pro· 

Comparecc~m mais os Srs. Matta Bacellar, "jecto n. 140 K. de 1896, relativo âs emendas 
Enéas Martins, Theotonio de Brito, Carlos do Senado ao 01•çamento da Viação. cuja dis· 
de Ko..,aes, João Lopes, José Bevilaqua, Pe- cussão.ficou. encerrada na. sessão de hoje. 
dro Velho. Tole.ntino de CarvalJ:lo. Pereira de E' annunciada a votação das emendas do 
Lyra, Coelho Cmtra. Barbosa L1ma, M~no. d~ senado, ao projecto n. 140 K, de 1896, fi. 
e Albuquerqu~, C~rlos Jo~ge, Clementldelros xando a despe1.a. do Ministerio da Industria, 
$1onte, GouYeJa L1m~, Ne2va, Tosta, . Manoel Viação e Obras Publicas, para o exercício de 
Caetano, PttUla GUJroaraes, Tolentino dos lS\)i 
Santos, Se1•zedello Corrêa., Alcindo Guaua- _ · . 
bara, Belisal'io de Souza, Galdino Loreto, Sao success1va!D-ente postas a votos e a:p- · 
Erico Coelho, Fonseca Portella, Barros Frau- provadas ·as segumtes 
~o Junior. Ponce de Leon, Urbano Marcon
des, Francisco Veiga, Cupertino de Siqueira, 
Matta Machado. Ovidio Abrautes, Almeirla 
Nogueira, Lauro Müller e Rívadavia Corrêa. 

Deixam de comparecer com causa. partici
pada os Srs. julio Santos, Alencar Guima
rães, Sá Peixoto, Costa Rodrigues, Gusta. vo 
Veras, Eduardo de Berredo, Christino Cruz, 
Torres Portugal. Pedro Borges, Francisco 

EMENDAS 

A' rubrica 1" - Secretaria. de E:>ta<lo : 
Accrescente-se : 
Reduzido o numero dos ser,reutes a seis e 

suppt•imidas as pab.vras--augmentadã de 50$ 
para fardamento de cada, correio-reduzida a 
370:610$000. 1 - ·· Benevolo, Francisco Gurgel, Silva Mariz, 

:~;- -Chateaubriand, Arthur Orlando, Martins Ju-
nior, Gaspar Drummoud, Arminio Tavares, A' rubrica 2"' ~ Auxilias ú agricultura : 
l\larciouilo Lins, Cornelio da Fonseca, Her- Supprimam-se as palavras- augmeiltado; 
culano Bandeira., Fernandes Lima, Octa.viano até-Goyaz-e as palavraS- substituida
Loureiro, Olympio de Campos, Santos Pe- até-tornada de contas-, e diga-se: elimine-se 
reira, Augusto de Freitas, . Aristides de da proposta a sub-consignação para ti:;c.:'1H-: 
Queiroz, Eduardo Ramos. Leopoldo Filguei- saçüo dos engenhos centr;tes, que __ licn.J:>ó. in-
ras, Sebast1ão La.ndulpho, Athayde Junior, cumbida aos engenheiros fiscaes das .estt•adas 

t6 · ·Silva Castro, Lima Duarte, Ribeiro de Al- tle rerro, sem y.ugrneuto de vencimentos, cou~ . 
"!':'' nieid:~, Ferreira Pires, Valladares, Theotonio forme regul:.r.mento, que o Govei·no expedira~· · 
f~ : - · · de Magalhãe&, Pinto da Fonseca, Manoel Fui- Reduz-se a 30 o numero de trabólhadores : 
. . gencio, Simão da Cunha, Olegario Maciel, do jardim Botanico e a consignação .respe-
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ctiva. a 18:000$; supprima-se a de eventnaes A' rubrica 7a- Garantia de juros ás·es-
para. pessoal, reduzida a verba a 178:955$000. tradas de ferro. 

A' . rubr·ica. 3s-Subvenção ás companhias Esta rubrica terá o seguinte titulo : Pisca·. 
de navegação a vapor: · · Usação de Estradas de Ferro. 

f'upprimam-se as consignações de 45:000$ Fica extincta a actual inspectoriii. Geral 
para o serviço de reboque da Itajaby e La.- Lh1s E:>tradas de Ferro, passando a inspecção 
guua e de 30:000$ para subvenção da nave- a ser feita por engenheiros nomeados pelo 
g-ação do rio Ar<lguay, reduzida a. verba a. Governo para as de cada Estado, com o 
2.891:500$000. vencimento de 6 a 8;000$, revog-J.do o re-

A' rubrica 4• _A-gencia Central de Immi- g-ulamento approvado pelo deareto n. 164 
graçã.o : . de 9 de outubro de 1892 e supprimida a com

missão de compra de materiaes na Europa, 
Supprimam-se as consignações para o ficando reduzida a consignação a •.. · ..•... 

n. 1, pe~soal e matet·ial (alterada a:nume- 296.000$000. 
raç."'io seguinte) e a agencia central, cujo 
serviço passari\ á secção competente da· Se- A rub~ica. 7' da. proposição passará a Sa. 
cretaria ela Iodustria, Viação e Obras Pu- com o titulo- Garantia dejuro1 as Estradas 
blicas e á administração da. Hospedaria da de Fen·o · 
Ilha. das Flores, e reduza-se de lOO:OOO$ Reuuza-se a 8.000:000$ a ve.rba de ••••.• 
para 80:000$ a consignação para localisu.- 10.684:8i0$331, 'Para g<trantia. de juros as 
- d · · t d 3 o 0$ Companhias de Estradas de Ferro. 

çao e 'lmnugran es ; · e · O: n para. • • · · A rubrica 8a - Estrada de Ferro do Sobral 
10:000$ a de obras, e de 60:000$ para.... _ passarü. a ga., 
30:000$ a de eventuaes, reduzida a verba a 522:009$M4. Supprima-se a consignação de 124:209$024, 

partt encommenda de material, e a consigna-
A' ru1Jrica 5"- Correios: ·ção de 3!i:OOO$, para construcçã:o, reduzida 
Supprimam-se as pllavras: « augmenta- a verba a 312:734$500. . 

da de » até o final ; e da proposta suppri- A rubrica ga. - Estrada de Forro de Bata-
ma-se a consignação paro. collectores do rité- passará a 10". 
l'istricto Fedet•Jl, voltando o serviço a ser Supprimam-se as sub-consignações de .... 
feito pelos carteiros suppleotes, como era 150:000$ e de 100:000:) para inauguração de 
antes do regulamento de 10 de fevereiro trilhos e locomotivas, .e a de 550:000$, para 
de 1896. coustrucção. · -

Redusida a. verba de i0:000$000. Reduza-se de 90:000$ para 69:000$ a con-
sign~ção - Eventuaes ; e reduza-se a verba 

. A' rubrica 6"'- Telegraphos: a 1.448:165$055. 
Reduzam-se de 6:600$ para 5:400$, con- A rubrica 10"'- Estrada de Ferro do Sul de 

forme o regulamento vigente, os vencimen- Pernambuco- passarú a 11". 
tos do o1llcial da secretaria. Ma.ntenha-se u. propostti. do Governo, sup-

Onda sa dir. - 60 adjuntos, voltando a primindo-sJ a consignação de 6i2:000$ para 
esta · classe os actua~s telegraphistas de 4"' 3" divisão, reduzida a. verb:\ á. qua.otia. de 
classe - accrescente-se - salvo os que ti- 1.356:303$950; · · 
vei"am accesso a essa. classe e como taes ser- A rubrica ll"'- Estrada de Ferro Central 
vir.nu como encarregados de estações teJegra- de Pernambuco -passará. a 12•. 
phicas durante a. revolta. Supprima-se n. consi~nação de 2.065:000$, 
. Suppt•im<"~om-se as consignações « Extraor- subordinada à 3• divbã.o, reduzi•la' a verba. a 

dinarias :. ·de 20:000$ em cada uma das con- 938:002$626. 
signações par<\ conservação das linhas e cus- A rubrica 12a- Estrada de Ferro Para-
teia das estações. hyba- passarà a 13"'. 

Reduza-se a 230:000$ a sub-consignação de · · Supprima;..se a consignação de 99.7:000$, 
350:000$ na consignação-. construcçõos - par<\ a construcção, devendo o Governo fu.
para multiplicaçõe::l de conc!.g~tores de linhas. zer a correspondente reducção do pessoal e 

Suppt•!ma-se a consignação de . 70:000$ reduzida a verba a 328:300$000. 
para acabamento e reconstrucções telepho- A rubrica 13" -Estrada de Ferro Paulo 
nicas. · Affonso- passará a 14". 

Reduza-se a 150:000$ a. sub-consignação Restabeleça-se a proposta do Governo; sup-
de 250:000$ :par<\ renovação das linhas, esta.- primindo-se da pt•oposição d:l. Camara dos 
ções e o!ficinas, e supppima-se a de 95:000$ Deputados a consignação de 723:0i2$. redu-
para a execução . do art. 514 do Regula- zid<.~. a. verba a 199:030$895. · 
mento. . A rubrica l4a - Estrada de Ferro de São 

E ·reduza-se a verba. .a 8;669:302$222. Francisco - passará a 15a. 
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Suppl'ima-se a 5• divisão, eliminando-se as A'· rubrica 17"-Estra.da de Ferro de Porto 
consignações respectivas, reduzida a verbn. a Akgre a Ut·uguayana : 

·.· 2.129:261$934. . Supt·ima-se na 5" divisão toda a consignn;-
A rubrica 15''- Estrada de Ferro Central ção de i70:000$000, reduzida a verba a 

do Brazi1- passará a 16"'. 2.186:932.$167. 
- Su.tlprimam-se as palavras - incluídos A' rubricn. 18°- Prolongamento da Estrada 
20q:oOO$- até 0 fim, e substitua-se pelo se- de Ferro de Porto Alegre a. Uruguayana .• 
gum.te : Suprime-se, eliminada a respectiva consi-

« Na 5a divisão elimine-se a consignação de gnação de 3.150:000$000. . 
· 489:015$400 pãra pessoal provisorio em ge- A' rubrica 19•- Obras Publicas da Capital 
ral. · Federa1-Passat•á a 18 ... Nas consignações sob o titulo - Conserva-
ção ordinaria e extraordinaria _reduza-se a A' rubrica 20•-0bras Federaes nos Estados 
600:000$ a consignação para dormentes; a -Passtmi a. 19". 
600:000$ a de trilho:> e accessorios e a Supprimam-se as palavras-quebra-mar do 
250:000$ a de materia.es diversos; nas con- Picão-até o fim, e moditique-se a. proposta 
signações :;;ob o titulo - Locomoção - fictLtn do Governo supprimindo as seguintes consi
as duas -primeil'a.S reduzidas a 200:000$ e re- gnações: 
duzida a 200:000$ a consignação para obras a) lOO:OOO$ para 0 melhoramento do rio 
novas, material rodante, etc.» Ita:picuru ; 

Supprimà-se a consigonçii.o de 6:000$ pat·a. b) 160:900$ para o melhoramento do rio 
a despeza de que trata :t observação primeira s. Franctsco; 
(que tica revogada) da tabella n. 1 do t•egu- c) 100:000$ para o porto de Macahé (lmbe-
regulamento n. 2244, de 26 tle março de tibn) · 
1896. _ . _ _ _ _ cl) ;300:000$ para o de S. João da Barra; 

Suppr1mam-se na 1", -3", 4", e o'' <hvu;o~s a&c = e) 60:000$ para o canal de Iguape; 
consig~~çõe.s para e!llprega.dos que sernrem n 29:000$ para a fiseaiisação do porto da 
de auxll~ares de g<\bU'J:ete. _ capit:1l; 

Supprtma-se u. con:;Jgoa<;ao ~e 4:809$ p~r;\ g) 30:000$ para as obras do rio Itajahy; e 
um encarregado da typagraphw., extwgum- na mesma proposta reduza-se de 180:000$ 
do-se o log3.r o pas5:'1ntlo as funcc~es delle pn.ra. 100:000$ tt do açude de Quixadá. 
para o ~estre dn. omc:na tyyogrnph~ca. Reduza-se a 1.000:000$ a con~ignaçã.o para 

Suppr1ma-se a cons1gna~ao de 34$560, para as obras da Barru. do Rio Grande do SU:l: E 
a gt•atifica('.ão de que trata. a observnçii;o 6" tique reduzida. a v-erb:L a 2.759:440$000. 
(que fica revogada.) da tabella n. 2 do regu- A' rubrica. 23a-Eveutuaes-Passarà a 22a.. 
lamento acima dtado. 

Suppríma-se a cousigna('-iio tle 5:100.$ par:\ Reduzn.-se a 50:000$, visto já existir verba 
desta natureza em muitas das rubricas deste 
orç~ameoto. 

Ao§ I•. Diga-se- Continúa em vigor o 
art. 6", n. l, dn. lei n. 191 B, de 30 de se· 
tembro de 1893, accrescente-:-e: 

o enc:\rregado do montepio, cujo lo~:tr ll.ca 
extiocto, tendo sido creado contra. o disposto 
no art. 11 do decreto n. 942 A, -de 31 tle ou
tubro de 1890, pelo qual o serviço e expedi
ente do montepio é onus do emprego, sem 
prejuízo do serviço publico, devendo o tra- «A prohibição de renovação ou prorogação 
õalho ser' revesado pelos empregados que a de prazo e a declaração de caducidade de 

-juizo do director. o possam desempenhar. que tratao art. 6°, n. l, dacitada. lein.I9lB, 
Reduza-se a 33 :000$ a consignação p1tr-<1 11 sómente não se entende extensiv;.t aos contra

bilheteiros, visto que o vencimento de cada ctos que tiverem tido começo real de execu
. um é de3:000$, pelo regulamento vigente. ção nos prazos e prorogações concedidos, ou 
. Reduza-se a 32:400$ a consigoacão para que, iniciada. sua execução, tenha sido ella 
seis chefes de secção, por ser de 5:400$ o embaraçada ou suspensa por motivo não de
vencimento de cada um pelo citado regula- pendente do cootratancte ou em caso de forçá. 
mento. maior, reput:mdo-se )mprorog-aveis os prazos 
··Reduza-se a 500:000$ a consignação - M:t- e caducos os contractos que restrictamente 
terial- para despeza. geral do escriptorio, Dão se acham nest<\ excepçlio.» 
etc. da 2"' divisão. · · Ao§ sa. Depois de-Executivo;;...;.ctiga-se-

R.eduzida a. verba a 26.537:635$-1:73. não poderá-e supprimam-se <\S palavras pos-
A' rubrica 16•- Prolongamento da Estrada teriores, até-ticando-lhes vedado. 

, de Ferro Central do Brazil : . t Ao §·5o .. Em v. ez de-cinco a.n~os-diga-se 
, Supprima-se com a respectiva. verba de lO a.nnos. com direito à v.posentadoria-e sup-
3~200:000$000. prima-se o resto do paragrapho. . . . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 16:44 - Página 13 de 21 

SESSÃO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1896 89 

Ao§ 9°. Accrescente-se: Não, tendo, porém, 
direito a rechtmar indemnisaç~ão ou quaes
quer vantagens por este f<1cto. 

Ao§ lO. Accrescente-se: As emprezas que 
tiverem prorogação de prazo, serão obri~·adas 
a entrar para o Thesouro Nãcionn.1 com a 
quota que pelo Governo for fixada para tisca-
lisação dellas. · 

Ao.§ 12, n. l. Supprima-se. 
Ao § 12, n. 2. Substituam-se as palavras-

o pessoal, nté o fim- pelas seguintes- po
dendo ser delle incumbidos os empre~·ados 
que nos outros mioisterios eram disso encar
regados, ma.s ficando sómente addidos e sem 
augmento de catheg-ori~ .nem ue vencimentos 
e dispensados os que não foren:; julgados ne
cessarios. 

Ao§ 12, n. 5. Supprima-se. 
Ao§ 12, 11. 6. Tranfi:r·cl.-Se para o § 10, 

substituindo-se a palavra-Araguaya-por-
Araguary. · 

Ao§ 13. Substitua-se pelo seguinte: 
Fica derogado o regulamento expedir1o 

com o decreto n. 2237, de 6 de março de 1896, 
nos artigos, e para os effeitos, em seguida in
dicados: 

Art. 21, para ficar fixado em tres o numero 
de sub-inspector0s do serviço telegrü.phico. 

Art. 48, para ficarem dependentes de a.p
provação do ministro os contractos das em-
preitadas. · 

Art. 51, para não serem accumaladas g-ra
tificações de mais de uma das tabellas a.nne
xas ao regulamento. 

Art. 62, para suhstituir·sé a palavra.
vencimento- por gratirica~~ã.n. 

Art. i9, para competir ao dir·ector a n.p
plicação <'- quaesquer dos empt•egados da es
trada das penas estabelecidas no r,·gulameu
to, excepto sómeute a demissão, qu:wto aos 
que forem de nomeação do governo. 

Art. 80, quo trata das multas. 
Arts. 82 e 83, pa.ra sómente ter logar a 

aposentadoria em caso de invalidez pro\'ada, 
mediante a inspl:lcÇ:io medica, exigida pela 
legislaç<l.o vigente. 

Art. 92, para ser recolhida semana.lm~nte 
ao Thesouro Federal, com a devida demon
stração. a receita a.rrecadada. 

Art. 94, para serem remettidas ::~o The
souro Federal as folhas de pagamento e as 
contas a pagar, exc~ptuadas as despezas miu
da::;, de conformiuade com o decreto n. 998 A, 
de 12 de novembro de 1890, sendo entr·egue 
ao thesoureit·o da estrada. a respectiva impor
tancia. · -
· Art. 96, par:). ·ficar depénrlente de ordem 

do ministro a cOmpra de material p·ua. obras 
e custeio. 

Art. 112, para ficar prohibida, sob pena, de 
perda do empreg.o, a accumnlação delle com 

Cam:u-a V. vm 

outro qualquet• serviço ou commissão estra
nha i estrad:t. 

Art. 105, para ficar semanal a verificação 
ua caixa e escriptut•uçii.o centr-al. 

Art. 106, para passar a ser mensal o ex
ume da. escriptura.ção dn. intendencia. 

Art. 108, pora sómente ser autorisada a 
admissão de auxili<1res extraordi:narios em 
caso de serviço urgente, resultantes de acci
dentes não previstos e dependente de autori.
sa.ção do ministro. ·· 

Art. lll, para applicar-sc no caso de in
observancia, a pena, de .demissão. 

São revogados os arts. 46, 4i, 67, 81. 83, 
8•1, 99, 113, § ll, 115, 12~. 123 e 124 do re
i'erido regulamento, e supprimidas as obser
vações 1" e 3"' da. tabela:o. l, seno! o. redu
zid<L a, 10 "/o a gra.titicação de que t1·ata a se
gunda. e não podendo ser augmentado o nu
mel'O do pessoal de guardas; feitores, serven
tes, de que trata a terceira, uma. vez fixado 
pelo director e supprimiàa a faculdade,quan
to :~.os auxiliares de escripta; o que se obser
vará tambern quanto ás 1"' e 2:1. das tabellas 
ns. 2 e 3, redusid<t a lO ('lo a. gratificação 
da observação 3" da mesma. tabella e suppri
mida tambem a 6". 

Igualmente são supprimidas as observa
çees ge1•aes 1", 4" e 5", e r(!duzidas ao maximo 
de 8$ as dia.rias para viagem, as quaes só se
rão pagas em vista r! e attestndo do funccio
uario immediatamente superior, e a do dire
ctot· mediante declaração sua por escripto,re
l'crirlo o objecto e o tempo Ja viag·em. 

Estas alterações entrarão immediatn.mente 
em vig-or· e ser·ão ext·~nsivas aos regulamen
tos das outras estru.rln.s de !ert·o, em tudo o 
que lhes fôt· applicavcl. 

O Governo lU.t·á publicn.t• o refer·itlo regu
lamento com as altem<;ües aqui determina
das. 

o § 14 passa n. fazer parte do§ 10. 
Accrescentem-se : 
Art. Ficam prohibidos na Estrada de 

Ferro Central e em qu;1esquer outras repar-
tições aueantamentos d1~ vencimentos. · 

Art. Fica1n supprimid::s quaesquer gra- . 
titicações que não rorem expressamente auto· 
risadas por lei, e o Governo poderá suppri
mir ae que fot'em creadas em regulamentos. 

Art. O Governo fará cumprir no prazo 
de 30 dias a disposição .da segunda parte do 
:.rt. 126 do regulamento n. 2.247, de 26 de 
maio de 1896. tendo em vista. a lei do orça
mento do a.nno anterior. 

Art. Nã.o serão :ulmitticlos a titulo tle 
auxilhres, n.ddidos ou supl·anutnfw~tr-ivs· . n:1 
see;.'~taria e em qun.esquer· repa.r·tições deste 
millisterio individuos a ellas btl':mhos. 

Art. Considera-se rend;t eventual do 
Correio, para o e!feito de :::er applicada ã 

12 
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acquisiçiío de mnteria.l, o pro1ucto da ven·la 
dos sellos recolhidos. 

E' annuncia.da a. votação do seguinte atl.
ditivo do Sen:1do: 
.Art. Consideram-se tlispensaclos dos 

t·~spectivos cargos os empregados das repn.r
tlçõe~ ou serviços publicos, supprimHos pot' 

·esta Jei. 

O §r. Coelho Cnn-t~o .. a (pela o1·d,em) 
-diz que parece-lhe que a :\Ies;l t•:rá difficul
dade em subm.etter á. a.pprovaçã.o este dis
positivo do projecto. uma vez que a Camara 
jà approvou o seguinte artigo. 

« Ao § 5. o Em vez de - cinco aunos -
diga-se lO annos, com direito á aposentado
ria. -e supprlma-se o resto do paragrapho.» 

Portanto , na mesma. lei ex.istem duas . dis
posições contrad.ictorias. 
, O SR. .Jolo LoPES- No final do pr·ojecto 
está. - ficam revogadas as disp!)sições em 
contrario. 

O Sr. P1.·esidente- A Commissão 
no perecer diz o seguinte. (Lê.) . 

E' assim que a Cama.ra votou e o Senado 
acceitou. embora. modificando os prazos, que 
os empregados(§ 5 ·). que 11ca.ssem excluídos 
].)or effeito das reformas ou trãnsferencias de 
repartições autorisadas no orçamento em dis
cussão, seriam considerados a.ddidos, uma vez 
que reunissem c~rtas condições. 

Posto a votos é app1•ovado o referido additi
vo do Senado. 

Sãe> successivamente postos a votos e appro
vados os seguintes additivos do Senado: 

Art . Os empregados das empt·ezas 
custeadas pelo Esta.do, não são considerados 
em pt'e.:;·ados publicas. 

Art. Aldm da discriminação, especifica-
ção e os outt•os esclarecimentos exigidos pelas 
leis de 8 de outubro de 1829, de 15 de dezem· 
-bt•o ele 1830, de li de outubro de 1837, de 21 
de outubro de 1843, de 14 de setembro de 
1866, ele 5 de novembro de 1880 e pelo de
creto n. 998 A, de 12 de novembro de 1890, 
as tallellas ex.plicati vas do orçamento deve
rão tambem enumerar todo o pessoal de cn.da 
uma das consignações e sub-consignações de 
cad<L verba. 

Art. Fica revogada a a.útorisação do 
n. 18, § 11 do a.!'t. 6", da lei n. 360, de 30 de de
zembro de 1895, podendo o Governo dispens·-•r 
a Empreza de Viação do Brazi1, da navegação 
e obras de desobstrucção do Rio das Velhas, 
si <'1. :nesma empreza. renunciar o privilegio 
da navegação do Rio S. Francisco. 

Art. Para as obras cuja suspensão im· 
med.iata não possa ser e tl'ectuuda. sem grave 
prej uizn pn:ra. a. União e para aquellas em que 
estej :t empenh:~.d :1. n. responsabilhlade do Es
tado por conll'<\ctos que nilo possam ser re
scindidos sem sujeitar-se o Tllesouro"Federal 
aju;:;tas G onero.si1s indemnis;1ções, tlca o Poder 
Executivo a.utorisado a abl'ir os creditas re
stricta.mente ind ispensa. veis, submettendo-os 
3.0 conhecimento e approvação do Congresso 
na. sua. proximu. reuniü.o. 

O Senado ncceitou o principio para os em
pregados que teem direito à ap~sentadoria, 
apenas ampliando o prazo necess:tl'io p.lra 
adquirirem esse direito , e uo emtanto ac-
crescenteu m:.l.1s adeante uma disposiç~ão esta- O Sr · Eneas ~I;.l.rtins (pela ordem) 
belecendo que «consider<tm-so di.:;pensados dos pede ·a. palavr:~ para. declarar que votou con
respectivos cargos os empregados das repar· tl'"- o ultimo additivo incluído pelo Senado no 
tições ou serviço5 publicas. supprimidos pela Ol\~amento da viação e que esta.tue o seguinte: 
mesma leh> ! «Art. P<lr3. as obras cuja suspensão im-

Parece evidente o ant:.tgonismo entre as mediata não possa. ser e1Iectuada. . sem grave 
duas disposições, e neste caso convém que na prejuízo paraa~União e para aqueilas em que 
redacção sej:t san<'!-da. essa irregularidade, pre- esteja empenhada a respemsa.bilidade do Es
valecendo o principio que já esta acceitv por tado por contractos que não possam serre
a.mbas as Casas do Congt•esso, a não ser que se scindid.os sem sujeitar-se o Thesouro Federal 
entenda. e nem de outro modo se pode1•á en- a justas e onerosas indemnisações, fica o Po
tender, caso permaneçam as duas disposições, ter Executivo a.utorisado a abrir os creditas 
que a dispensa abrange tão somente os que restrinctamente indispensaveis, submetten
não satisfizerem os requisitos fixados na pri- do-os ao conhecimento e approvação do Con
meira. disposição. que aliás se conforma com a I gre~so na sua prox:ima reunião.» 
le~Zisla.çã? vi~e12te. . Este additivo que representa a annullaçã.o 

Uma d1::1postçao carece ta.mbam especrall·e- das economias' teiras no orçamento, medida 
pa-ro entre a.s emendas _d.o Sena.·.l~, e_ pod.era, I absolutamente contraria ao fallado program
no pe~_sa.r: da.. co!Dm1õsao: ~er ~ltmmada. ""n~ ma. do partido 11ne se diz com as re~ponsabili
r~tla.cç:ao d? proJecto, p.tra evttar anta.,o dade3 do governo, é uma· transacçao vanta.
msmo na lel. j 1sa para os Estados que ft•uem prestigio real 

Vou submetter a votos o artigo additivo do ou convencional junto á administração com 
Senado. sacrificio dos outros. 
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Inutilisado, assim, o que se chama o pro
grarnma do governo, para o qual o additivo 
é um presente de gregos (apoiados) e annnl
lado o papel do Congresso na estatuição de 
orçamentos que, com additivos desses, nada 
mais valem, nega . seu voto á medida. que 
reputa. uma fraqueza sem justificativa ou 
uma panacéa. accomodaticia . (lliuito _bem.) 

mara para se votar, tem parecer contrario da. 
Commissão; e como a Ca.mara ba muito não 
tem conhecimento àeste projecto, por que 
tam bem ha muito que elle foi distribmdo 
nesta Casa, peço á. V. Ex. mande proceder a. 
leitura do parecer que está lavrado em ter· 
mos contrarias ao mesmo projecto. 

0 SR. PRESIDENTE-lndependent~ da decla; 
ração que V. Ex. acaba de fazer, de accordo 
com o Regimento, queira V. Ex. mandar á 
Mesa por escripto e não motivada a sua de
claração de voto. 

Posto a votos é approvado em 3" discussão 
e envia do á Commissã.o de Redacção o se
guinte 

O Sr. Lauro l\lulleJ.• (pela ordem 
peJiu a palavra para fazer declara\'.ãO em 
contr·ario. 

Está conv•mcirlo de que este additivo nas 
mãos do governo será um meio de remediar 
os inconvenientes que se dariu.m si ntio fosse 
votado e não uma porta aberta a quaesquer 
despezas, por·que o programma traçado no or
çamento ha de ter execução plena e leal que 
tem ·sido promettida ao pn.iz e que motivou 
a votação das emend.as no parecer que se dis
cute. 

O Sr. Coelho OinL•·a(pcZa m·dcm) 
pediu a pa.lavra pa1•a solicitar da Mesa a. 
honra de m3.n<lar decla:rar que votou por 
est<t medida, por erivolvet· um principio ue 
justiça e de cquidade. 

Esta. me1lida não acarretara de fórma a1-
guma prejuízo uo principio cconomico que o 
Governo t~1mou por base do seu prog-rammn., 
continuacií.o do programmu. do ministerio de
c:J.Ilido. 

Assim é que póde informar á Camara que 
do exame Llu relatorio do Tribunal de Contas 
se v.:ri fica que o Sr. Antonio Olynt.ho, Mi
nistro da Viação. em mais de cem mil contos, 
no computo total do orçamento passado, dei
xou de gastar 41 mil contos. 

Portanto, esta. panacéa de que se faLia está 
em voga. ha dous annos.. E' a. declara<;ã.o de 
voto que me cabia fa.zer. · 

E' o projecto envia.do.á Commissão de Re
dacção. 

O Sr. President.e- Em · uma das 
ultimassessões, a Camara approvou a prefe
rencia para, na vatnção, anteceder-se a do 
projecto n. 12 A, mas na. occasião de veriti· 
c.-'l.r-se a votação do projecto para que havia 
sido concedida a prererencia, reconheceu·se 
nã.o haver numero. 

Nestas condições, vou começar pelo projecto. 

OSr. H:elveeio ~l:ont,e (pet o,._ 
dem.)~Sr. presidente, o projecto, que V: Ex. 
acaba de apresentar á consideração ·da Cà-

PROJECTO N. 12 A, DE 1896 

Art. I. o Os alumnos do curso superior das 
Faculdades de Direito. matriculados antes 
da lei n. :314, de 30 t.le outubro de 1895, gosa
rã.o das rt-galias da legislar;ão anter·iot>, tanto 
em relação ás épocas para as inscripções ·e 
exames, como em rela<;~ão aos exames e a fre
quencia. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contea1'io. 

O Sa·. I-Ielvecio !\'.lonte (pela 
m·dem)- Comprehendo, Sr. presidente, que 
no regimen preeidencialista. sendo a.s Com· 
missões do parlamento as encarregadas do 
es: t.udo C.a.s diíferentes questões que lhes são 
affectas, toda vez que a maioria da Camara. 
lhes falta com a. confiança devida, tirando 
assim o prestigio e rompendo a solidariedade 
que.deve existir entre uma e outras, só lhes 
restLL dimittir-se. 

Por isso, mcm bro da Com missão do Orça
mento e relator que fui do parecer que acaba. 
de ser votado, vt>jo-me compellido a requerer 
a. V. Ex. que consulte á Camar·a se me 
concede dispensa. de membro dessa com
missão. · 

O Sr. PJ.•esident.e-Em tempo sub 
metterei á consideraç:<1o da Camara o pedido 
do nobre deputado. 

E' posto a votos o approvado em 3• dis
cusi'ão e enviado á Commissão de Redacçã.o o 
seguinte 

PROJECTO N. 139~IS9G 

O Congresso ·Nacional resolve : . 
Art. l. o E' o Governo autorisado a abrir' 

ao Ministerio da Marinha o cl'edito extraor
nal·io de 120:0000$ para restitui!• o imposto 
de~ "/o descontado dos vencimentos de offi. 
ciaes da armada., classes annexas e outros 
que perceberam vantagens qe campanha no 
período de 6 de setembro de 189:3 a. 31 de 
outubro de 1895, fazendo para . isso as neces· · 
sarias opera(;ões de credito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
con tra.ri o. 
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·.E' posto a votos e approvarlo em 2'' dis
cussão o seguinte artigo unico do 

PROJECTO N. 180- 1895 

e· Congresso Nacional resolve. 
Artigo unico. E' o Pcder Executivo au

risatl.o a reformar no posto de a.ltel'es, com o 
·soldo por inteiro, o tenénte honorario do 
exercito e sargento-ajudante ag~rregado do 
batalhão academico Arcilio de Freitas ; re
vogadas as disposições em. contrario. 

E' posto a votos e appt'ovado em 2' dis
cussão, salva a emenda, o seguinte art. zo do 

PROJECTO N. 88 A-1895 

O Congresso Nacional resolve : 
· Art. l ~o Ficam addidos ao magiste1;io do 

Collegio Militar, com os vencimentos que pel'· 
cebiam, os professot·es caclledraticos nomea
dos ou elevados a essa. categoria J)Ol' decretos 
de 30 de setembr·o de 1894, ·de conformidade 

O Sr. P•·esident:e- Responderam 
á. cha.ma.da n.penas 100 Srs. deputados, pelo 
que fica adiada a votação. 

E' a. anunciada a 1" discussão do projecto 
n. 171 A, de 1896, autorisa.ndo o Poder Ex
ecutivo a pagar ã. Estevão da Cunha a. im
portancia. das terras de sua proprleda.de, em 
que foram localisados na ex·colonia Brusque, 
por ordem do governo do imperio, diversos 
immigra.ntes, de accordo com o arbitramento 
feito pela. Secretaria. rla lndustria e 'ViaÇão e 
constante dos documentos alli existentes. 

Ninguetn pe'Hndo a palavra, e encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' sem debate encerrada. a za discussão do 
artigo unico do projecto n. 284 A, de 1896, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
pagar a.o carteiro de 1 • classe da Repartição 
Geral dos Con•eios. Ph ilomeno J ocelyn Ribeiro 
os vencimentos que deixou de perceber, cuja. 
votação fica adiada. 

Passa-se ao expediente. 

.. : oom o art. 202 do regulamento n. l.i75 A, 
de 20 de agosto do mesmo anuo ; devendo ser 
apro"eitados nas "C"agas que venham a dar-se 
das catleiras que regiam ate a. da ta do de
creto de 25 de no"C"embro do corrente anno, 
que revogou os de ll, 12. 14. 19 e 2~ de 
maio de 1894. · 

O SR.. {u S~cR.ETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. deputado Aristides Cesa1· Spinola 

Zama, ''e 2 do corrente, communica.ndo que, 
por motivo de molestia, .deixa de comparecer 
ás ses;;ões . -I~ teir•a.da. E' ta.mbem a.pprovada a seguinte eznenda 

do Sr. Qar1o:; Jorge : -Accrescente-se e bem 
assim ao magistet•io Ja. E.;cota Mitita1• do Rto 
Grande do Sul, o ex-Ient~ cathcdr:l.tico da 
mesma escolil coronel Alfredo Carlos Mulle·l.' 
de campos. 

E' posto a votos e approva.do o seguinte 
art. 2". 

Revogam-se <l.S disposições em contrario. 
E' o projecto assim emendado, appt•ovado 

e enviado á COintnisS'"lO de Constituição. Le
. gisl<lÇào e Justiça. para l'edigil-o para 3 ' dis
cussão. 

Procedendo-se á. v'otação do projecto nu
mero 1:3 A., de 1896, reconhece-se que não ha 
numero. 

Do Sr. 1 ,, secreta.1·io do Senn.dC', de 1 do cor· 
rente, con1municando a esta Ca.ma.ra. que o 
Senn.doalir,ptou ~ nessada.ta enviou á. sa.ncção, 
a. proposição desta Camara, autorisando . o go
verno ll. a.bril' ao Ministerio da. Marinha o 
credüo de 1. 787:.802$270, supplementar a. 
diversas rubricas do art. 4° da. lei n. 360, de 
30 de dezembro de 1895.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 30 do mez findo, re
me ttendo n. esta Camara as emendas á. pro
posição desta Camara., autorisando o Poder 
Exe.:utivo a. cont1·actar com o engenheiro 
Ayres Pompeu de carvalho e Souza e José 
Augusto Vieira, ou com .quem ·maiores van
tagens offerecer, a construcção de um ramal 
ferreo da Estrada de Ferro Central do Bra.zil, 
a partir da estação de Sapopemba á Ponta 

O Sr. President.e -Vou ma.ndar da Rib:üra, na. Uha do Governador.- A's 
proceder á chamada. Commissões de Obras Publicas. 

:Procedendo-se á ·chamada, veri:fica:se te~ Requerimento : 
- ·· rem~se ausentado os Srs. Frederico Borges, De Mauricio Lamberg, pedindo isenção de· 

Thomaz Cavalca.nti. José }.!ariano. Fra.ncís~o direitos ]ara as gravuras e capas destinadas 
Sodre, Rodrigue.-5 Lima, Torquato ~foreira, a. illusGr-<~.r a. obr:t O Bm::it.- A' Commissã.o . 
Ponce de Leon, Urbano Marcondes, 'Ma.yrink, de Fazenda. 
Ca.rvatb.o Mourão, Vaz de Mello. Chagas Lo- . . 

-bato, Gonçalves Ramos, Lamounier Godo-l O Sr. Pre~iden._e -Nomeio o Sr~ 
:f],'edo, Cupertino de Siqueira, Ovidio A.br-<~.n· Tb.eotonio de Brito pa.t•a substituir o Sr. 
tese Lamenha. Lins~· Lima Duarte na. Commissão de R.edacção •. · · 
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Veem á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaro que votei a favor de todas as 
emendas do Senado ao projecto n. 140 D, 
deste anuo, fixando as despezas do Ministerio 
da Industrta, V1ação e Obras Publicas para. 
o exerci cio de 1897. 

Sala das sessões, 3de dezembro ele 1896.
GabrieZ Salgado. 

Declaramos ter votado contra a ·emenda do 
Senado suppressivâ · da verba destinada ao 
prolongamento da Estrada de Ferro· Central 
do Brazil e do ramal de Ouro Preto a Ma
riana. 

Sala das sessões, 3 de nezembro de 1896.
LanduZpko de ~1:lagalhties. -Campolina. 

Declaramos ter votado contra todas as 
emendas do Senado que reorganisam os va
ries serviços do Ministerio da Industria., 
entre os quaes as que supprimiram e redu
zira,m as verbas dos serviços federa.es em 
Pernambuco. . 

Sala das sessões. 3 de dezembro de 1896.
Coelho Cintra.- Pe-reira de Lyra.- Lui:: de 
Andrade.-Barbosa Lima.-lliedeiros e .4lbu
querque. 

Declaro que votei contra as emendas do 
Senado, supprimindo a- Agencia Central 
de immigração e a Inspectoria Geral das 
Estrarlas de Ferro -e bem como cs additivos 
mandando considerar dispensados dos · respec
tivos cargos os empregados das repartições 
de serviços publicos supprimidos pela lei do 
Orçamento da Viação. 

Sala. das sessões, 3 de dezembro de 1896.
Paula ·Ramos. 

Vão 3. imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 12 B...;..l896 

Redacçà:o final do projecto n. 12, deste anno, 
gue concede aos alumnos do curso supe1·io1· 
das . faculdades de Di1·eito, matriculados 
antes da lei a. 314, de 30 de outubro de 
1895, o goso das regalias da legislação an
terio1·' tanto em relação às epocas para as 
inscripçõcs e exames, como em ,-e[açüo aos 
e3:ames e a frequcncia, com pa1·ece>· contrario 
da Commissüo de lnst1·ucç~o e Saude Ptlólica 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.~ Os alumnos do curso superior das 

:faculdades de Direito, matriculados antes da 

lei n. 314, de 30 de outubro de 1895, gosarão 
das regalias d;~ legislação anterior, tanto em 
relação ás épocas para. as insc!'ipções e exames, 
como em relação aos exames e á frequencia. 

Art. 2.0 Rovogam-se as disposições em con
irario. 

Sala das commbsões, 3 de dezembro de 1896. · 
-Paranhos :D!ontenegl·o.-Ttteotonio de Brito. 

N. 139A-1896 

Redacçiio final do p1·ojecto n . 169, deste anno, .· 
que ~utorisa o governo a abrir ao J.finistcl·io 
d,_;, 1IIarinha o credito extrao1·dinario de 
1:!0:000~ para 1·estituir o imposto de 2 "/o 
descontado dos v~ncimentos de otficiaes da 
arMada, classes annexas e otttros que perce
be1·am ,;antagens de cam,panha no período de 
6 de setembro de 1893, a 31 de outubro ele 
1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.• E' o governo autorisado a abrir · 

a.o i\linisterio da Marinha o credito extraor.Ji
nario de 120:000$ para re;;tituir o imposto 
de 2 °/o, descontado dos vencimentos de oili
ciaes da armada, classes annexas e outros que 
perceberam -vantagens de campa"Rba no pe- · 
riodo de 6 de setembro de !893 a 31 de 
outubro de 1895, fazendo pa.ra isso as neces
sa.rias operações de credito. 

A:ri.. ~- ·' Revogam-se as disposições em con
trario. . 

Sala. das commissões, 8 de dezembro de 
i811õ.-i'a;·anhos .J.1[ontenegro.-Theotonio de 
Britto. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

. N. 100 C - 189G 

Parece1· sob1·e emendas o(fe1·ecidas ·na 3" dis
cussão do projecto n. 100 B , dgste armo, 
do Senado, que determina g_ae o Thesouro 
Nacional assuma a 1·esponsabilidade .dos 
bilhetes bancarios em cin"t~laçüo e regula a 
substituição destes e o resgate do papel~ 
moeda com "Voto em separado do Sr. Coe~h, . 
Cintra. · 

A Commissão de orçamento tomando em 
consideração as ememlas apresentadas ·ao 
projecto que regula a emcampação das emis
sões bancarias e o resgate do papel-moeda e 
dá QUtt'aS \)t'OVidenc\as. · e de Opinião que as 
mesmas emendas não sejam approvadas pela 
Camura. · 

.~ 
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O projecto encerra providencias que o Ao art. 3°- accrescente-sc: - §- Reali-
Governo julga. necessarias para debellar a sado o resgrtte do papel mo~>da inconver
cr!se financeira e pa"l'ece de l:om alvitre não ti vel, ou antes, si assim entender o Governo, 
alterai-as ou modificat-as de modo a pertur- será permittiuo a todo o estal.Jelecimento ban
har o mechanismo do mesmo projecto. cario emittir notas ao portador, uma vez que 

A -com missão julga acceita.vel apenas a se obrigue o J3anco Emissor a trocai-as im
emenda do Sr. Deputado João Lopes com a media.tamente, sempre que assim o exigir o 
s~guinte reda.cção: ~(podendo adquirir, J?Ol' ])Ortador, por moeda nacional ou poe titulas 
encontro de contas, bens e propriedades que de qualquer estabelecimento de. credito nacio-

. possam ser uteis ao serviço publico.» na! t1ue:;trangeiro, que o mesmo portador ac-
A emenda acima não altera o pensamento ceitar e devendo cada banqueiro e, no caso de 

do art. 2P, e antes dá maior a.mplituJe ao seu sociedades anonymas, todos os directores ter 
intuito. como fazendo parte do fundo responsa vel do · 

Sala das Commissões, 3 de dezembro de 1896.· b_anco toda a. sua fortuna e ha;veres par-
-Joao Lopes, :presidente.- Se1·:;erfello Cor- hcult'tres. · 
1·eia, relator.- F. P. 1Wayrínk. - .4.ugusto Snla das sessões, 1 de dezembro de l896.-
SevC1·o.-Law·o .MiilleJ·.-.4.lcindo Guanabara. Barbosa Lima. · 

· -Belisa1·io de Souza, com restricções. 

_ . EMENDAS A QUE SE REFERE O l'ARECER SUPRA 

Ao :1rt. 2°- depois da palavra debito
accrescente-se- pelo receeimento de bens 
e propriedades que possam ser uteis ao ser-
viço publico. · 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1896.
Joao Lopes. 

Substitutivo ao art. 2°:- Onde se diz: l•'ica 
o Governo autorisauo :.1 entrar em accordo 
com o b:tnco nara a reclucçã.o ou liquidac;ão 
do seu tlebito,' da.nclo-lhc prazo, etc., dig::t-se: 
Fica o GoY~rno autol'Í&'I.do a. entrar em ac
cordo com o Banco para a. reilncção oaliqui
dação de seu debito, dando-lhe prazo razoa
vel e -por jogo de contas adquirir a. E:;trad<• 
d'3 Ferro Mdhoramantos do Braz11, para 

. eonstituil-a linha. auxiliar da Central a ser 
~ .. prolon~ada i cidade de Mar de Hespanha e 
· üahi it Estrada Leopoldina. c bem assim o 
·-porto de lmbetiba, que passarà para a admi

·nistraç~lo federal e para. revisã.o de seus e:>
: tatutos. 
- _-sala das sessões, 1 c~e dezembro .de 18!16.
Gonça~ves Ramos.- Nilo Peçanha. 

·Onde convier:- O .Governo antes de pôr 
em execução o accordo com o Banco do 
Brazil, a que se refere o art. 2°, o . sujeitará 

· .ao re(e1·endumdo Congresso, na sua primeira 
reunião. 
· Sala das sessões, 1 de dezembl'O do 1896.

Paulino ele Sou.= a Jtmi01·. 

,· . _-\o art. 30, letra c) accr·escente-se:- de
vendo o Governo provid~nciar para. que na 

' proxima se5são sejam pr~sentes ao Corpo Le· 
· gislativo os-balanços detalhados do excrcicio 
àe 1895 e anteriores. 

Supprima-se o art. 4, relativo á autorisa
ção ao Poder Executivo pam arrendar as · 
estradas de rert•o da União. 

Sala üas sessões, 2 de dezembro de 1896.
Bricio Filho. 

Substitua-se o art. 4• pelo seguinte : 
«Art. 4. 0 Para o ftm do resgate do papel

moeda, de conformidade com a lei de ll de 
setembro de 1846, e bem assim parn. a.ttender 
;J.O resga.te da divid~. externa e melhorar a 
situação financeira, é o-Governo autot•isado a 
suspender toJ.as as obras adhweis, sup
primir as rep1rtições fJUe fo1·em pos;;iveis 
taes como : Arsenaes de Guerra c de Ma
rinha., alfandegas julgadas dispensaveis, 
adiar a installaçii.o das AlfandP.gas. Mesas de 
lteotlas, ultimamente exar<'tdas. sust.:l.r em· 
fim a execução de todas as leis e refor
mas civis ou. militares que resultem au
gmento de de~eza publica, reduzir o exces
sivo pessoa\ de todas as repartições publi
cas, suspender o pagamento de gratificações 
em dupli.;:üa., reduzir os quadros d:t fo1·ça 
armada, de accorclo com o contingente actual
men te existente e . finalmente, depois . de es
gotados os recursos constantes das preceden
tes autorisações, a arrendar, mediante con
currencia publica, as estradas de ferro da. 
União, devendo atteuder : (o mais como està· 
no projecto). · 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1896.
Cupe?·tino ele Siqv.eü·a.» 

Substitua-se o art. 4• pelo seguinte : 
Art. 4;'' Fic.'l. o go~erno autoriSado a ei!e- . 

ctuar no exterior, operações de credito como 
jnlg-a.r acertado e 'P.ela fôrma que . entender 
mais conveniente aos interesses nacioua.es. 
-Sala. das sessões, 2 de dezembro de 1896.- · 

Coelho Cint1·a. · · 
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Para o caso de pass.-l.r o a.rt. 4.-Em vez de Onde se lê- arrendamento de estradas de 
-para o fim de resgate do vapol-moedn,, d<:l ·-rerro, escrevu,-se : arrend~1mento ou venda 
conformidade com a lei de 11 de setembro de ~le estr~tda. <lo ferro. 
1846-diga-se :-para o lim do resgate da di- _Sala das sessões, 2 de dezembro de 1896. 
vida interlHL fundada, tanto em ouro como _Bueno de .An(lrada. 
em papel, tanto quanto soja possivel-e o 
mais como se segue. 

Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896.
Clzagas Lobato.-V a:; de Mello. - Lanclulpho 
de J.lfagalh<Zes.-Jo,i.o Luiz.-Mnnteiro. de Brn·
ros.-João Penido.-Leonel Fi.lho. - Alvaro 
Botelho.-Ca,·los elas Chagas.-Costa ][acha-

.· do.-Fortes Junqueira .. -:-Paraizo Ca-valcan ti. 
- Carnpolina. · 

Ao art. 4° - accrescente-se : §-E' o go
ve!'llo Federal jgualmente antorisatlo a en
tender-se com o govet·no dos Estados para o 
fim de passni' a estes, sem indemnisação, as 
estradas de .ferro nacionnes situadas nos ter
ritorios dos mesmos Estados, á conta dos 
quàes correrão, a datar dessa transferencia, 
as rlespezas de custeio e construcção dessas 
ferro-vias, cessando desde então não só as . 
responsabilidades como toda e qualquer inge
rencia da União em taes obras publicas. 

Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. 
Barbosa Lima. 

Ao aT·t. 4•- accrescente-se:~§-Fica re
vogado o art. }o da lei de 11 de setembro de 
1846, pllra. o fim de :passar o J:adrão mone
tario a ser regulado pela equivaleocia ue 
24 dinl1eiros sterlinos por 1$, segunào o pre
ço de 4$500 por oitava de ouro de 22 quila.tes. No caso do arrendamento da Central do 

Sala das ~essões, 1 de dezembro de 1896.- Brazil, em virtude do art. 4°, constituirá 
Barbosa Lima. uma clausula do contracto, o seguinte : 

Os arrendatarios (ou arrendatario) se obri-
Ao art. 4o n. 2-depois da palavra tarifas garão a e::re~utar. no mínimo_ prazo possível, 

-accrescente-se _ que serão deduzidas de as obras prOJectadas na estaça.o_ d~ L~fayette 
50 o/o para 0 material destinado a abasteci- e _a levar um ramal desta estaçao a c1dade do 
manto de agua potavel e saneamento d<tS lo- Piranga. 
calidades servidas pelas estradas, quando I Sa.la da.s sessões. 2 rle dezembro de 1896. 
tt·ansportado por conta das nlUnicipalidades ; ~ Cmnpolina.- .rtlmcida Gomes.- LancluL
depois .da, . palavra preferencia - accresceu te- pho de ilfagalhaes.- Go11çalves Ramos.- Ca1·
se-em igualdade de condições e o mais como 'VaLho M ouriio.- Paraizo Caualcanti .-llfon-
està. . teiro de Ba1·ros.- Fo;·tes Jungtteira.- JJiedeiros 

. e A.lbaquerque.- Va= de Mello.- A.lvaro 
Salas das sessões, l de dezembro de 1896. Bolelho.- Flavio ele Araujo.- Chagas Lobato. 

-Francisco Veiga. 

Accrescente-se -,,O prazo do arrenda
mento das estt-adas de ·rerro não excederá. de 
30 annos. 

Os empregados publicas federaes os esta
doaes, viajtwti9 em serviço, stms bagagens e 
quaesquer cargas despachadas pela Uuião ou 
pelo::; Estados servidos pela ditas estradas 
terão o a.batimen to de 25 o f~ das tarifas em 
vigor. 

a) As t1•opas reguln,res · ou dvis, sua b_E.
gagens e qunesquer cargàs de guerra terao 
a r<3ducção de 50 °/0 das ditas ta:r:ifas. 

Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896.-
Jose Bevi~aqua. . · 

Onde eonvier--Tres quartas partes dopes
soal .dos ernpregados da. _Estrada de Ferro 
Central do Brazil serão nacionaes. 

Sala das sessões, 2 de dezern bro de 1896. ~ 
França Ca,-valho • · 

Accrescente-se om1e convier - Siio respei
tados os direitos dos empregados da Estrada 
de Ferro Ceutral do Brazil, a reforma, <1. 
aposentn,cloria, etc., g-arantidos pelo decreto 
n. 221, de 26 de fe\·ereico de 1890.- Fmnça 
Carvalho. 

Accrescente-se onue convier- O pessoal. 
jornaleiJ'O da Estrada de Ferro Ce~tra.l do 
Brazil não podera ser despedido_ sinão depois 
de um anno, contados da ass1gnatura do 
respectivo contracto de arrendamento. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 189G.
Fmnça Ca,·vallto. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Em . tempo algum poderà. deixar de 

haver nas estradas arrendadas menos de nove 
decimos de pessoal nacional. · 

Sala das sessões, 2 de dezembro de l89G.
llfedeirosc e Albuquerque.--: o~:ca,· G~doy. 
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· Art, O arrendamento será pelo prazo 
maximo de 33 anuos. 

Accrescente-se como ch<usuh. expressa: 
Art. O a.r1•endata.rio conservará o pes

soal a.ctuêtl, com os vencimentos não inferio
res·aos que ora tem. 

Sala das S :~ssões, 2 de dezembro rle 1896.
]Jfedeiros e Albuquerque. 

das por seus principa.Ps mémbros e resolver
se a acceitar as medidas que foram contem-
pladas no projecto de Receita. . 

Essas emendas toram repellidas pela Com
missão de Finanças do Senado, que, seja dito 
de passagem, procedeu ue modo pouco lison
geiro ao melindre governamental, para dar 
logar á. acceitação. das idéas .do presente pro
jecto, que eram, em synthese, as mesmas que 

No caso de ser appro7 ano 0 art. 4o e de haviam sido submettidas á deliberação da 
ser arrandada n. Estrada. de Ferro Centrn.l do commissão. · 
Brazil .,... accr·escente-se : . o n.rrendatario se Si, p::>is, sã:o necessarias taes medidas, de
obrigarà a POncluir as obras iniciadas nos vemos concerlel-as tão amplamente, quanto 
prolonga.meutos dn. linha do centr·o e uo r a- tôra. solicitado-pelo Governo de então, embora 
mal de Om·o Preto a Mal'ianoa e dar em tra- envolva essa autorisação a po:;sibilidade de 
fego ess<ts 1 inhas no menor prazo possi ~·el, a contrahir o Governo um emprestimo, sob ga.· 
contar da. data. do arrendamentt'. rantia da.s rendas das ferro-vias da União. 

Por menos vantajosa. que fosse. essa opera-
Sala. das sessões, 2 de dez~mbro de 1896.- ç-.ão de credito, seria preferível á alienação de 

Landulpho de Maqalhr.ies.- .-1lmeicla Gomes. proprios nacionaes nas condições que se pre
- Campolina.- Rodolpho Abreu.- Va.:: rle t~nde. 
Mello.- Al'!;aro Botllw.- Carvalho 11fourao. Arrendar nossas estra.i!as de ferro por.50 
- :.1IonteirD de Bcm·os .- Lamounie1· Gado- annos, nas condições propostas. importa o 
{1·edo.- V'allada1·es.-;- Pa1·ai:o Cct.'!Jttlca.nt;.- mesmo que alienal-as. Basta notar que mui
Gonçalves Ramos.- .·J.rthur Toí·1·es.- Chagas tas das concessões outorgadas pelos governos 
Lobf!to.- Carl?s das Ch,ga_s.- F_m·tes. Jun- da Nação, e em -via de exploração, gozam. 
quezra.- Flavto _d~ ;_lratyo .- J•!e(letros e 1 apenas do prazo de 60 annoe, consagrando-se 
Albuquerqtte.-Bncto Fttl!o.-Galdtno Loreto. nos respectivos contractos a reversão ao do

VOTO IDI SEPA:RADO 

Não me contormo com as considerações do 
parecer da. maiori:l., que,a. meu ver, não con
sulta os interesses na.cionaes. 11em dá. pro
>idencia.s que as circumstancias de momento 
exigem. 

Si as medidas consagradas nos artigos do 
projecto da eommissão satisfazem as exigeno 
cias do Governo. não deveria a Commissão 
crea.r difficuldades iL sua adopcii.o. 

);em tão pouco se justificaria o procedi
mento de sua maioria, repellindo taes medidas 
apezar de aconselhadas pelo mesmo Gov~rno. 

Ora, as medidas contidas nos dispositivos 
do projecto em questão, com a autorha.ção 
conticla. na emenda, que apn;sentei, sao as mes
r~ULs medido.s pedidas pelo Governo e que a 
maioria. da Commissão, em sua sabedoria. en
tendeu dever rejeitar por motivos que julgou 
patrioticos. 

Com e.ffeito, depois de ouvido o Governo, 
teve a Commissão informações tendentes a 
justificar taes medidas ; muitos (1e seus mem
bros a.co::eitarem essas medidas e subscreve
riam o projr~cto se não ficasse, pelo debate 
travado no seio da Commissão, patente a jn
e:x:(!quibilidade da medida ora proposta-o 

· arrenrlaJ;Jento ou emp1·estirao, sob garantia das 
·rendas da Central. . 

Mas sem que se houvesse convertido essa 
medida em projecto de lei, teve a. Commissão 
de ceder a. pre3:siio das considerações a.dduzi-

mínio nacional, para se avaliar da inconve
niencin. da medida proposta.. 

Demonstrada, pelos irrespondiveis argu
mentos adduzidos no debate, a inconveniencia. 
da medida, resta. â. commissão manter sua 
primeira deliberação e outorgar ao· Governo 
meios de conjurar a annuncia.da crise com a 
promptidão que·o caso o exigir. 

Si a crise é de tal ordem que póde esperar 
seis mezes ou mais, 1orçoso e confessar que 
não é cHa digna rlos sacritlcios que se exige 
do Congresso Nacional. 

Com etreito: si tem de haver concurrencia., 
apresentação de propostas, escolha da ma.is 
conveniente, etc., o prazo de seis mezes é di
minuto; porquanto o Governo, agindo com 
seu provado patriotismo, terá de provocar a 
maior pubLicidade nas praças européa.s, para 
melhores vantagens obter. 

Não e, pois, acreditavel que se pretenda, 
por tão moroso p1·ocesso conjurar uma crise 
que se diz em período agudo. 

O proprio e illustradn relator do parecer da 
maioria da. Com missão . confessou, em seu dis
curso, ainda hontem proferido, que : 

«Talvez que com isto o Governo possa pre
scindir· do arrendamento, que 'Vota para . não 
deixar o Governo do seu pai::: desa1·mado .» 

Ora, o plano de economia.s traçado pelo Go· · 
verno, em continua·ção da criteriosa admi- · 
ni~tração·que substituiu, vaeáchando echo 
entre os luseiros do Congresso, que jà o ap;. _ 
provou. Por consequencia; desnecessaria. se 
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torna a medida proposta. no art. 4°, como sei Votação das seauintes materias· 
deduz do que allega o proprio e illust1•e re- .. . · "' . · 
iator. · . · Do proJecto n. 13, de l89G, isentando do 

Nem merecia que se alarmasse a classe· pagamento de impostos ou qua.esquer emo
con~rvadora da s~ciedade, com progra.mma lumento~ as patentes dos offici_aes ~onomr·ios 
falllvel, quandooutrasmedidas são acceitas tão do exercito e armada, concedvl~·s em r:>mu
com melhores e mais promptos resultados. neraç-ão a serviços militares e ás concedidas 

Si é necessario não se encerrar o Con!!l'esso pelo Governo do marechal Fto:-iano Pe:xoto 
nem deixar o Governo armado oos bmeios aos defeJ?-sores da legaliàa•le 0" discu.;::;J,o) ; · 
convenientes para. agir, em dadas .emer- Do proJecto n. 162 A, de 1896. •~utori::r:.ndo 
gencias, não é casô de ser rejeitada a emenda ~ G?verno a nomear uma ccmmissão de pro
substitutiva que apresentei ao art. 4'1 • fiss10naes para estudar e verificar a efiieacia 

Nem ha receiar da patriotica correcção do e valor. da descoberta do «serum» antivario
Governo, quando vemos á testa da pasta da 1o.so, fetta pelo Dr. Felippe Pereira Caldas e 
Fazenda o honrado cidadão que a Republica da outra~ providencias ( l" discussão) ; 
admira. e applaude por seualro patriotismo.:... . Do proJecto.n . 188, de 1896, autorisando o 
para denegar-lhe medida tão ampla como é Poder Executtvo a reverter para o qu d.ro 
mister nas circumstancias actuaes. da reserva da armada o capitão de frc>.<ra.t& 

As questões, que se teem debatido entre os r~fo~mado_ Aristides Monteiro d.e Pinho 
que condemnam o Estado como administrador (l·l dtscussao); 
de seus caminhos de feru·o, e aquelles que Do projecto ~. 24, de 1890, a.utorisando o 
entend.em dever essa administração conti· G:oyerno a maua.ar pagar_: pela verba - Exer
nuar a seu cargo, são demasiadas e complexas c~c~os ~ndos -ao 3" ~scr1ptu_rario da repar
para serem tratadas em voto vencido. Mas, sem tt~o uera.l dos <?orretos, .Jose Francisco Ro
ir buscar exemplos nos paizes cultos, basta dr1gues, os venc1mentos que deixou de per
lançar uma vista retrospectiva, sobre as ceberd: 29 d~ agos~o de 18\H a 28 de junho 
administrações particulares de nossas fel'l'O· de l89o (~ ·· dtscussao) ; 
vias do systema tão preconisado para se ver . Do _pro.Jecto. n_. 119, c~e I89G, _concedendo 
a penosa situação de todas ellas; e que an~ 1~enç-.ao dos d1re1tos de IJ?J?Ol'taça.o e .:;xpe
nualmente gravam o thesouro da União com dtente para todos os maclnmsmos,appa.relhos, 
avultadissimas somma.s, á excepção desta. ?anos de ferro e ma~s materia.es destina.d~s 
infeliz ren•a é tão pequena que não mêrece as obras da Compauh1a das Aguas de S. Lmz 
menção. o do Maranhão (3·' discussão); . . 

Julgo, portanto que o projecto emendado. Do pro.jecto n. i4, de 1896, aut.or·isaEzto o 
como proponho, estando de accordo com 6 Goyerno a conce:1er ao cidadão Albert:.~ Cys
que foi a.nteriol'mente pedido á Commissão, ne1ro, pelo prazo de 2.5 an~10s, permis$ün para 
melhor consulta a situação de momento, c~ta.belecer no po1·to do l~w de Janeiro. ,depo
dando ao Governo todos os meios de que ca.t·ece sltos _fl.!_ICtuantes ele carvao de _pedra2 soore a.s 
para agir contra a crise que se quer combater. cond1çoes que estabelece (2" dtscussao) ; 

Estou ta.mbem de _int~iro accor~o co!ll Do projecto n. 171 A, de 1896, autori~tl.ndo 
o ll!eu collega J?r. BebsariO, quanto a acce1- o ?oder Exe?Utivo a pagar a Estevão Cnoha. 
taç;~.o da . . segumte eme~_da., que bem con- a 1m porta neta d:I.S 1 erras de sua. proprie:ia.de, 
sulta. os mteresses da Umao, tornando depen- em que foram locu.lisarlos naex-colonia Brils· 
dente do Congresso o accordo que se houver que, por ordem do Governo do Imperi(J, (li
de fazer com o Banco da Republica. versos immigt·antes, de accordo com o '.l.rbi-

Onde convier:-0 Governo, antes de pôt• tramento feito· pela Secretaria da Indu~tria e 
em execução o .· accordo com o Banc.o do Viação e constante dos documentos alli exis-
Brazil, a que se refere o art. 2°, o sujeita~ã. tentes; (1" di:ocussão}; · . 
ao .'·ef~en~'l!:m do Congresso, na su~ pr1- Do projecto :a. 284 A, de 1890, a.utorisa.ndo 
me1ra reumao. . . o Poder Executivo a mandar pagar ao car-

S. R.- Sala das sessões. 1 de dezembro de teiro de · 1" classe da Repartição Geral dos 
1896.- Paulino de Souza Junior. Correios, Philomeno Jocelyn Ribeiro os ven

Pelos motivos expostos devirjo de meus 
illustres collegas, aconselhando á Cama.ra. a 
acceitação 'das emendas propostas por melhor 
consulta-rem os interesses do Thesouro da 
União.-Coellzo Cint1·a. 
~ - . ··. -
/.~r. Presidente- Não havendo 

nada. . mais a tra. ta.r, designo para a.m.a.nhã a 
seguinte ordem do dia : , 

Camara V. Vlll 

cimentos que deixou de perceber. (2" dis· 
cussão); 

Do projecto n. 113 A, de 1890. autori~a.ndo 
o Pod:=:r Executivo a pa.ga.r ao tenente r·eror· 
mado do exercito J0sé Severo Fialho o soldo 
de sua reforma, desde a data. em que d~i.:x:ou 
de recebel·o, com parecer sobr~ emcndr. offé
recida na 3• discussão ; (:3• discus:;iio): 

3• discussão do projecto n. 100 C, da 1890, . 
parecer sobre as emendas offerecidae .ua. 3" 

iS 
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discussão do pl.'ojecto r:. 100 B. deste anno, do 
Senado, que deterruinf~ que_ o Tllesouro N:l.· 
cion:J.l assuma a l>esponsabilidnde dos bilhetes 
ba.nca.rios em circulação e regulu. a substi· 
tuição destes e o resgate do pfl.pel-moeda., com 

·"voto em sep~ado do Sr. Coelho Cint.ra; 
DiscusS"âo unicu. <lo prejecto n. !56 B, de 

• · 1896, emenda do Sena.rlo ci. proposiçã:o da. Ca· 
ma.ra dos Deputados, autorisan!l.o o Governo 
a. abrir ao Mioisterio d:L Guerra o cre~ito de 
SS:215$~0G, supíJlement.a.r a.o concedido p3lo 
decreto n. 2G2, uc :?0 f..e dezembro de 188-1, 
para saldar :ts despez;,s 1eit:J.s com a con
strucção de •1 pn.ióe~ de polvora na. ilha do 
Boqueii";to e m<üs obras nec~arias, 

Levanta-se a sessii.o ás 3 hor.\S d:J. tarde. 

10'5" SE:ÜO E~: 4 DE DEZE:'.iBRO DE 1896 

Pi"csidenci,;t do S r . A?·:1mr Rias 

Ao meio-dia e 43 minutos procede-se ácha.· 
mada., i qual respondem os Srs.Arthur Rios. 
Lins de Vasconcellos. Coelho Listo:.., Tu.va.res 
de Ly~·a, Gabriel Salg;\do, ?viatta. B:~.cellaJ·, 
TlteotoniooleBriw. Viveiros,Luiz Domingues, 
Fredet•ico Bo1•ges, Ildefouso Lima .. Joã.o Lo
pes. Helvecio .\{onte, Augusto SGver,,, Tr in
d:ule. Tolentino c!e Ca.L·valho, Rocha. Ca.val· 
e.1.nti, Menezes Pl\tdo, GouYeia Lima., Au
gusto tle Freitas, MiLton, Francisco Sodré, 
Manoel Caetano, p,l.Ul:l. Guimar-;ies, Vergue 
de Abreu. Rodrigues L\mo., Tolentino dos 
Santo~. Marcolino Moura. Pa.ranhos Monte
negro, Torquato Moreira, Galdino Loreto, 
França. Carvalho, Os:::t.l' Godoy, Timotheo 
da. Costa, Nilo Peçan !ta. Ago.;t\nho Vidal, 
Paulino de Souza. .h:uioi', Mayrink, Lan
dt'llpho de Ma:;al:hães. João Luiz , carvalho 
Mourão, Monteiro de Bn.rros, .Chagas Lobato, 
Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, Fet•ra.z.Junior. 
Fortes Junqueira., Al ~·aro Bo~lho, Leo~eL 
Filho, Octavia.no de Brito, Lamounier !.iodo· 
fredo, Rodolpho Abreu. Matta Mwhado, 
Arthur Torres, Pa.rãizo Cavalcanti, Car
los das <;IJa.,cras, Costa. M:J.Cha.do, Alfredo 
Ellis. Luiz Flaf!uel', C..-.semiro da. Rocha, Do
mingues de Castro, C:Jsta .íunim·, Gusta,·o 
Godoy_, Oliveira. Br<:.g-a.. Bueno de Andrada, 
Moreira. da. Silva.,· ?a.•J ua. Salles, Edmundo 
da. Fonseca, Pau! i no r:;arros. Francisco Glí
<.-eri.<J, Furtado, Xa.vic1· 1l0 Va.Hc, Lu\z Arlol· 
pho, Caracciolo, J...a.rpenha Lins, Paul:~. Ra · 
mt>S, FrD.tre!soo Tot<tltino, Fonseca Guimn.· 
r-;i.e.S, Marçal Escobar, Augclo Pinheil·o, Pe· 

reira da Costa., Vespasiano de Albuquerque e 
C:l.~h~no do Na.scimento. 

Abre-se a. sessii.o. 
E' lida e sem debate a.pprovo.d(~ a. aeta da. 

sessão anttJCedente. 
Pasoa-"se ao eXpediente. 
0 SR. 1• SECRET,ARIO procede il. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Apt•esentação dos membros do <1irectorío 
central do Partido Republica.no Nacion,ll, 
contra oprojecto de arrendamento da Estra.d'l. 
de Ferro do Estado.-A' Commissão de Orça
mento. 

O Sr. Gon~alvel!!lRamo!iJ-Sr. 
presidente, venho cumprir o doloroso dever 
·ae communicar á C3.mara. dos Srs. Deputadce 
o filllecimento do illustre mineiro, o Dr. José 
Rodrigues Lima. Duarte; e prestar, em nomé 
do Est.a.do que represento, as mais s inceras e 
luctuosas homenagens ao conspícuo campa
trio~\, cuja. perda. lamenta. com o mais pro
funno pezar. 

Caracter da mais fina. e delicada. tempera. 
alma aberta :1. todas a.s aspirações e senti
mentos nobt·es, foi o Dr. Lima Duarte de uma. 
rledicação inexcerlivel a tudo que interessava 
·à nossa. Patria e nacionalidade. Prestou, o 
digno Mineiro, os ma.ís relevantes serviços a.o 
nosso paiz, quer como representante de . r.u
nas Gcl'tl.cs, durante o antigo regimen. no" Sê· 
nado e na. Camara dos Deputados, cuja ca.
deira. de presidente occupou com ta.lento c 
honra. pa.ra est.a. corpor-~.ão. quer comó mi
nistro dn Marin!.lu., que (oi durante o im· 
perio. 

Ni'i.o pretendo e nem venho relemb1·a.r os 
altos serviços prestados pelo nosso compa.
tl·iota.; que são de todos conh~ldos, embor•L 
a. modestia. que o caracterisa.v;t, o.;; procura.~e 
occultar ; venho apenas manifestar, como 
disse, os sentimentos de pezar p~lo Lrist~ 
acontecimento ~ue cnlucta a. todos nüs. 

Na impossibitidade de pe..lir que se leva.nw 
a sessão, pela urgeacia. que tem o Congressll 
de votar os orçamentos, peço licença. para 
propor li. Camara dos Srs. Deputados que se 
ic.sira na. acta. um voto de pezar pela. perda. 
de tão illustre brazileiro. (3luito bem, m uito 
liem.) . · · 

O Sr. Pret!lideute-0 S1:. ~eputado 
Gc.nça.l ves Ramos, communicando a Ca.::n:ara. o 
inC'<!.u.;to p(1.SS3.Qlento do Dl'. JoSé Rodrigues 
Lima. Duarte, que honrou as bancad<!!l desta. 
CJ\ma.ra e esta cadeira que immerecidamente 
occupo n.ctun.lmeote (1uro apoiados gero.es'}, 
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i>ropoz que se c~nsi~->:na.sse na. a.cta de hoje queiram fugir iJ. r~s_pOnoabilidade das fMta.s 
um voto de profundo pezar por este triste com me'. tidas. 
acontecimento, Vou:oois,submetter a. votos o Não; o deputado po1· Matto Grosso des-
pedido do nol.lre deputado. · afia . a publicac:;iio uos documentes e, _d~sde 

que.haj<\ alguma cousn. contra elte, SUJ~tt.a.r
. Posto· a vot9s é unanimemen~e appr.ov.ado se""ha, como 0 mais humilde empregado 

o :requerimento do Sr. Gonçalves Ramos. da. Alfa.ndega,á. penalidade dentro dos limites 
da lei. . 

O Sr. Luiz Adolpho-Sr. presi- o que quero, e que seja publicado o :rc-
dente, entendo que os ho1n.ens publicos, prin- Jatorio. · 
cipalmente os funcciooa.rios. t eem o dever de· Neste sentido v. Ex. · comp1•ehende que 

'zelar a sua. honradez e defender-se de todas não é só a hoar:t individual qm~ está. em 
as accusações que a.ppar.t1çam pela imprensa, jogo; e alguma cousa mais: é o decoro desoo 
quando estas se referem ã.. sua probidade par- Parlamento. 
ticu.lar. . Assim vou roandat' um requerimento a. 

Já á surdina se dizia. que um deputado fe- v. E:x:. pedindo ~que seja pubiica:do ·no ])ia
dera! que occupara. na. Alfandeg-<~o desta Ca.- 1·io Otficíaf, o relataria do Sr. dtrector dus 
pita.l o logar de conferente, a.cbava-se envol- Rendas Publicas. 
vi~o em fraudes que se deram naquella. re- Era 0 ·que tioho. a dizer. tiYluito bem,. 
pal'tiç.ão . .· muito bem) • 

. Sr. presidente, eu vou explicar ã. Camara Vem â Mesa., é lido, apoiado e posto em 
em poucas palavras o facto a. que se rererem discussão 0 seguinte 
estas noticias, espalha.jlas sem coragem . por 
aquelles que nãoteem a. precisa hombrida.de R.EQtJERDr&.'iTO. 
de dizer claramente aquillo que pensam. 

Dos 40 funccionn.rios que estiveram em 
serviço na. Alfu.ndega, em determinado ·al'
mazem, todos, ao que me consta., foram in
cluidos em um(~ censura existente · em um 
rela.torit> que :>.inda. não foi publicado. e do 
qua.l já alguns funccioua.rios daquella. repar
t ição 1'equere1-am publicação no .Diario Of!i.
cial. 

O Sa. FRED'ERICO BOn.GES-No que fi.zera.m 
muito bem. 

Requeiro que por in~rmedio da Mesa da. 
Ca.tna.ra. se requesite do Sr; Vice-Presidente 
d<l Republica, pela secret:1ri<: <'la Fazonda,_a 
publicação no Diario Officaal, do relatono 
apresentado pelo di:rettor das Rendas Publicas 
do Thesouro, em commis5ão na AlCtmdega. 
desta Capital. 

Sa.la. da Sessões, 4 de dezembro de 1896.
Lui: .A.diJtpho. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discussão e adiada a v()tação. 0 SR.. LUIZ ADOLI."HO- Ainda mais ~ occu

pando ne;;ta. Camm-a, immerecidamente, o o St•. Pt•esidcnte - Não havendo 
loga.r que os ma.tto-gro~senses me indicaram numero legal para. se proceder âs votações 
(nao apoiados), ou venho pedir ao Governo das materias indicadas na. ordem do dia, 
que sem dó nem piedade descubra; os empre- pa.ssa.-se á. materi:l em dil;cussão. 
gados culp,1dos e, si lla. al~i emprega.(los que E' annuncla.da a. diroussão unica. do pro
defraudam a Faz~nd_a.Pubhca , e se_ tem proVll;~ jecto n. 150 B, ne 1800, emend" do Senado :i. 
contra elles, puna-os com a maxtroa sever1 proposição da CD.mara tlce Députad~, o.uto
dade. . l'iS&udo o go-çerno a abrir ao Ministerio da 

O ll~pu~o por Ma:t~o G1•osso que t~m a Guerra 0 credito de 88:215$806. supplemen
sua. Vida tmpolluta. e tmm~nl~ _(apota.dos). tal.' ao concedido pelo decreto n. 252, de 20 
que lm de deixar esta. ~de1~a ~o hmpa. ·~omo de dezembro de 1894, para. salrla.r as despezas 
encontrou, .desa.fi_a . a publ1caçao desses do- feitas com a construcção de quatro p:~.ióes de 
cu.mentos. E!lc nao quer que . o seu . nome polvora na ilha do Boqueirão e mais obras 
~eJa .envolvido em um re!a.~or10 sybllmo, e necessarias. . · 
deseJa que sobre o ·facto ha.Ja. uma devassa . . . 

1 
. ; 

completa, afim de que. :po~a.. se j u~tificar . Nm~em pe~mdo a. pa!.:>.~ra, e encerraua a. 
cabalmente. · d1scussao e a.dtada. _ :~. votaça.o. ~ . 

O Sa. TmoTaEo DA. Co:,-rA.-Não ha. quem. nã.o o Sr. Presidente - Não havendo 
faça: justiça. M car:>.eter i Ilibado dt>. illustre numero legal·pa.ra se proceder ás votações, 
deputado por Matto· Grosso. (Apoiados -ge- suspendo a sessão até que ba.ja numero. 
-,·aes); · . · suspende·St'l a sessão:\ 1 bom o 20 m\nu-

0 sa. Lu~ .A.noí:.Pno-:-Este jorn:~.l não fo~.._ tos, e reabre·se á 1. hora. c 50 m~nutos. . 
mlilll. accusacões claras ; falia. só·, que p:Jde Comparecem m:~.~s os. ~r3. }Snea.s M_a;-tms. 
haver emllrega.dos alta.~ente colloca.do_Q que carlos de Novaes, BrlCIO Filho. Amsto de . 
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Ab1'eu, ?ires Ferreira, Thomaz C:l.valca.nti, 
Jo.;e Bevilaqua. Geminiano Brazil. José :Ma
rhmo, Pet·eira de Lyra. Coelho Cintra, Nei:a. 
Tosta, Belisa.rio de Souza., Sen;edello Correa, 
Alcinclo Guanabara., Erico Goelbo, Euzebio 
IM Queil•oz, Barros Franco Junior, Porciun

Consultada., a· Ca.mat'li. concede a preferen· · 
cia. pedida. 

E' annunciada a . votação da. emenda. do 
Sr~ loão Lopes, ao art. 2" do projecto n. 100 C, 
de 1896. · · . · 

cula. Urbruw Marronde,;, Ga.mpolina, Al- o Sr. João LGpe&l (pela ordem) 
:meida. Nogueira, Ovidio Abrantes; Urbano diz q 11e a restricção que se segue ao nome do 
·~e Gou,·eia, Almeida. Torres, Lauro Muller, Sr. Belisax•io de Souza não se refere a. esta 
Emílio Blum e Rivadttvi:J. Corrêa. emenda. · 

Do.!i::l:aín. de comparecer : com causa pa.rti-
cip-J.~la. os Srs. Julio Sa.nros, Alencar Gui- o Sr. · Cassiano do Nasci-·. 
m;,rii.es. Sà Peixoto, Costa. Rodrigues, Gus- 01ento diz que pediu a· :palavra., não 
ta.;o Yer,Js. Edu~<rdo ne Be~Têdo, Christino pa-ra impugnar o requerimento que acaba. de 
C1•nz. Torres Portugal. Pedro Borges, Fra.n· ser lido; pelo contrario, pa.ra juntar aoped1do 
ci:;co Séne>olo. Francisco Gurgel, Pedro do nobre deputado por Ma.tto Grosso, i.nsidio
Velho. Si lvo. ~Ià.riz, Ch.a.te;mbriand, A1•thur sa.mente aggredido em S1l3. reputação de ho
Ol'lando . .i\faJ>tins JuniPr, Gaspar Drumrnond, mem publico e funccionario, o seu pedido á 
Luiz de Andrade, Arminio Ta vares, Ma1:cionUo ca.ma:ra, para. que ~ote ~em discrepa.ncia. 
Lin:;. Cornelio da Fonseca., Hei•cula.no Ba.n- ·(apuiados) o reque1'imento do Ulustre repre· 
deir :.t, Fernandes Lima, · Octn.viano Loureit'o, sentante de Matto Grosso ; e o faz, por que, 
Olympio de Campas, Zama, Sltntos Pereira, passando ligeiramente os olhos sôbre o artigo 
Aristides rl e Queiroz. Eduardo Ramos, Leo- que determinou o pedido de S. Ex., encon· 
rigi ldo Filguei ras, Sebastião Laudulpho, trou no mesmo jornal, . de envolta. com as 
Atbayde Junior. Ant onio de Siqueir;>, Ame- suspeitas a.tiradu.s sobre o nobre deputad.o 
r icv •le Mattos, Fonse~ Porte!la, Silva que acaba de fa.IIa.~, ig~al suspeita. em refe· 
Castro, Ernesto Rra.zilio, Almeida GomPs, rencia a um funcCJonano que o orador sabe 
Lirna Duarte. Va.z de Mello, Joii.o Penido, que é c1igno de respeito, po~ to.dos ostítu~os, 
Fr~ncisco Ve~a.. Ribeiro de Almeida, Fer- o Sr. Ba.stos Junior, que nao e, eomo diz o 
r eirn Pi:res, Tbeotonio de Ma.galhiies, P in to jornal, in.spector da Alfànr\ega do Rio Gra.nde 
da Fonseca, Vallar\al'es, Manoel Fulgencio, e sim administrador da. Mesa de Rendas, al
Simão da Cunha. Olegario Maciel, Lindolpho fa.ndegada de Pelotas, funccionario. ·que na. 
Caetano, Lam:trtiue, Francisco de Barros, .sua r epartição tem dado exuberant es. provas 
Albet·to Salles, Cesario Motta., Cincina.ro de sua honestidade e amor ao sernço pu
Rraga, Hermenegildo de Moraes. Alves de blico. 
Castt·o, Apparicio ~fal'iense, Victorino Mon· o orador protesta. contra a insidiosa ca- . 
teiro, Aureliano Barbosa, Pinto da Roc:ha, lumnia. atirada. ta.mbem sobre este honrado 
e Francisco Alenca~tro ; e sem causa ; os ser vidor, e pede á Camara. para que. sem 
Srs . Lima Bacury, Augusto M:ontenegro, dil!crepa.ncia vote pela publicação deste~~ 
HollandR de Litna, Nogueira. Paranaguà torio, pal'a. que todos possam !a.zer JWZO 
Cunh:. Lima, Lou1·enço de Sã.. Barbosa. Lima, claro entre· a. perft,lia desta a.ccusação e a. 
:.íedeiros e Albuquerque. Miguel Pernam- honra· elevada de funccianari.os pubücos que 
buco. GQnçalves Ma.ia., Carlos Jorge, Ara:njo teem estado sempre -a.c.i.ma. de qualquer sus
Goes, Clemen.tino do .Monte, Jose Igna.cio, peita. 
Flavio de A:·a.ujo. Clero Nunes, Cnpertino VoZlils _Muito bem. 
de Slqueíra., Domingos de Moraes, Vieira de 
:Moraes, Bt·azilio da Luz, Martins Costa e Em seguida é posta &.votos e a.pprovada a 
Pedro Moacyr. seguinte emenda. do Sr. João Lopes: 

A~ a.rt. 2•- depois da palavra debito
E' annunciada. a votação das matarias. accrescente-se-pelo rec~biment'? de ben~ e 
E' posto a >otos e approvado o requeri· propriedades que possam ser ute1s ao serv1ço 

me11to do Sr. Luiz Aàolpho, apresentado lla publico. . . . ·' .. 
sessão de hoje. E' t&.moom approvada a. seguinte sub-

São successi-vamente se!!l debata a:ppro"Va· emenda. da commissã:o: . · . 
das as Reclacções finaes dos projectos 12 B e · · tr d. · ... •-~ 
139 A, de 181l8, para eerem enviados ao Se· Podendo ndquil'il', por encon o e CO!l"""'• . 

. nau~. bens. e prop~edades que possam :ser ute1s ao 
serviÇO pnbhco. . · . . ~ · . 

O SY. João Lope~ (pela- 01-clem ) 
reque1· prcferencía. na. votação para. o projecto 
ll. 100 c. de 1006. 

E' annunC!a.da a vota.c;ã.O da emenda dos 
Srs. Gonça.l.ves Ramos e outro, substitu~va. 
do art. 2<' do projeeto n. 100 B, de 1896.· . 
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O Sr. Gon~alves RaJnos (pela 
ordem) lJede a retirada. da. sua emenda sub
stitutiva ao art. z·· do :projecto, visto ~'.OIDO 
acha-se comprehendida a. sua ma.teria. na. 
emenda do Sr. Jo&o Lopes e Sllb-emenda da 
Commissão de Orçamento, que acabam de ser 
a.pprovadas. 

O SR.. JoÃo LoPEs - Apoiado. E' verdade. 

ou liquidação de seu debito, dando-lhe prazo 
~'~zoa;vel. e para a revisão de seus estatutos, 
pondo-os de accordo com o regimen da pre
sente lei, e fazendo nelles as modi:!l.ca.ções que 
julgar convenientes. 

Art. 3.• O Governo procederá gradual
mente ao resgate do papel-moeda com os se-
guin~s recursos: · 

a) producto da venda de um terço, peio 
men6S, das apoUces actarumente existentes 
no Thesouro, provenientes de la.stros das 
emissões OO.ncarias ; 

b) prestações com que o Ba.nco da Re:pu
blictL entrar para pag~Lmento de sun di vida 

Consultada, a Camarà concede a retil•ada a.o Thesouro, na fónua e condiçües que, de 
pedida.. accordo com o mesmo bnnco. ftlrem combi

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) 
-Como signatal'iO da emenda substitutiva, 
decla.toa-se de accordo com o pedido do Sr. 
Gonçalves Ramos, pelas mesmas razões. 

Em seguida são suooessivamente·postas a. 
votos e rejeitadas, as emend>1S olferec[da.s :to 
projecto n. lOOB, de 1896,pelos. Srs.: Paulino 
de Sou~a. Junior, Barbosa. Lima, Bricio Filho, 
Cupertino de Siqueira., Coelho Cintra., Cha
gas Lo bato e outros;. Barbosa. Lima, Fr<>nciseo 
'Veiga, Jose Bevilaqua, França. Carvalllo, 
Bueno de Andrada, Barbosa Lima, Ca.mpo
lina. e outros; as dos Srs. França Carvalb.o, 
Medeiros e Albuquerque, Landulpho de Ma· 
galhães e outros. 

E' approvado, assim ·emendado, em 3"' dis
cussão e enviado á Commissã.o de Redacçã.o, o 
seguinte 

N. 100 B- 1S96 

nadas para este etfeito, indusive a. amorti
saç;io e os juros que, na fórmu do art. 10 da 
lei citada, V'encerem ~s lmm.1s convertidos; 

c) saldos que se vcrllica.rcm annualmente 
no orçamento. 

Ar. 4." Para. o tlm do resgate do papel
moeda.. de conformirl3.de c"m a lei de 11 de 
setembro rle 1846, e bem a~sim para attendcr 
ao r esgate da divida. externa e melhorar a 
situaçã:o financeira. é o Governo auto!·isado a 
arrendar, medin.nte concurrencia publica., as 
estrac.las de ferro da União, devendo attender: 
- 1°, ao prazo de arrendamento e ás condi

ções do pessoal ; 
2•. as ta.rifa.s, á conservação, melhora

mento, prolongamento e ra.m~ das estradas 
arrendadas. dando ao arrenda.ta.rio res:peeti vo 
preíerencia para. a. concesoão desses prolon· 
ga.mentos e rama.es. Nestas concessões deverá 
ainda o Governo a.ttender á. uniformisoção 

O Co gr. N · 1 d. · ~t . · ·de bitola. e ao desenvolvimento da capacidade 
n esso ae1ona ecr., a. . das linhas . 

Art. 1.• Fica o Gove~:no autorisado a assu- 3". á. íisc~lisaçã.o por parte da administra..:. 
mira. responsabilidade exclusiva dos bilhetes ção public:~.. sendo o a.rrendatario obriga.rlo a 
banca.rios. a.ctua.lmente em circulação, pa.s- entrar pa.r-.t o Tbesouro com a quantia qu9 
sa.ndo a. pertencer-lhe os ·1astros depositados for estipulada para. esse serviço ; 
em garantia dos mesmos bilhetes, e revogado 4•, ao preço do arrendamento, que devera 
o art. 6• da lei n. 183 C, de ·23 de setembro ser pago em ouro, ile uma só vez ou em 
de 1893. . prestações, tendo-se em vista a renda bruta. 

§ 1. • Realisada. a. encampaçã.o, fica extincta. da respectiva estrada ; 
a. fa.culdade emissora concedida a instituições 5\ à condição de ser o arrendata.rio, par-
banca.riã.s, por leis a.nteriores, e concentrada ticular ou em preza., obrig-ado a. responder 
no Ba.ur.o·da. Republica do Bl'a.zil, bem assim no fôro da Capital Federal. deveudo para 
o direito exclusivo de emissão de· notas ao esse fim te!' abi representante com plenos 
portador, conferino ao mesmo banco pelo poderes, quando o seu domicilio ou séde não 
art. 15 da.. citada lei. · · for em territorio br~ileiro ; 

§ 2.• O Governo substituirá tam~m os bi- 6". ao direito que sera. resa.lvado ao G<l" 
lhetes banca.rios ora. em circulação, por no- veno de tomar parte d:ts linhas tempora.ria
ta.s do. Thesouro Nacional. Pelas · m~sma.s mente, e mediante indemnisação, quando a 
notas serã.o suostituidos, á proporção que ort1em publica assim o exigir.A indemnisação, 
forem recebidos na.S". esta.ções · publicas, os neste caso, não será. superior ã. média da re
bortus do Banco da Re:publica, cuja emissão · ceita. liquida no ultimo quinqncunio qu~ pre
fica. estrictamente Iimitaàa . ã-somma já. rea.-:- cerler- a posse. Si esta tiv.:r 1og;Lr dentro do 
lisa.da. de 80.000:000$000. . ' . primeil'O triennio dQ arrendamento, o Go-

Art. 2. • Fica. o Governo autorisa.do a en- ver no entra.l'á. em a.ccordo com o arrendata.rio 
trar em a.ceordo ç_om o banco para ~ reducção pa-ra. a ftxação da indemnisa.ção; 

'• ~ 

.·. :; 

. ~-

-;·.._ 
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í•, á c:mção para ga-rantia da execução do 
eontracto; ús multas em caso Je inf1•acçii.o, 
aos casos t'!e rescisã.o e ao direi to de encam· 
p~ão por parte da União, antes do termo do 
arrendamento. 

Art. 5.• E' o Governo autorísado, uma. vez 
Jealisa.da a operação do arrendamento, a 

· cobi':l.l' int egralmente ou em parte, em ouro, 
ao cambio do dia, os dir.:itos de importação. 

o s[6~ João Lopet;~t (pela Ol·dem) 
requer dispensa da. impressão ca Redacçiio 
final do projecto n. 100 B. de 1896, para. que 
a Camarã. posea tomal' della. conhecimento 
logo qne f\11' pre~ente ã :Mesa.. 

O Sr. Pre""idente- Achando-se 
sobre a Mesa. a Redacção tino. L a. que se refere 
o nobre deputado, vou immediatamente su
jeitnl-a a votos .. 

Em seguida é sem t\ebate approva.da a. se
guinte 

REDACÇÃ.O FINAL 

N; 100 :Õ-1896 

Redacçi1o final da eme1-1da sul!stiluliva, da Ca
mam dos Deputados. ao pTojccto n. 100, 
deste anno, do Senado. que dete1·mina que o 
Thesou'l"o Nacional assttma a- responsabili
dade dos bilhetes baacal·ios em circylaçao e 
-.·cgMla a ~Hosti/t!içc:Co destes e o rC$gate do 
lll'pel-moeda. 

O Congres~o Nacional decreta: 
Art. L" Fica o Governo autorisado a assu

mir a responsabili•lade exclusiva dos bllhe~s 
b:-mearios actualmente em circulação, pas
sando a pertencer-lhe os lastros de.IJositados 
em garantia do5 mesmos bilhetes, erevo,zado 
o art.. 6• da lei n . 1 83 c. de í!3 de setembro 
de 1803. 

· ~ 1.• Realisada a encampação, fica ex.tincta 
a faculdade emissora, concedida n. instituições 
bancarias por leis anteriorés e concentrada 
no Banco da Republlca do Brazil; bem assim 
o direito exclusivo de emissão de notas ao 
portadot', conferido ao mesmo B:~.nco pelo 
art. 15 da citada lei. · 

§ 2." O Governo substitui ri tarnbem os bi· 
lhetes bancarias, ora em circulação. por no· 
tas do T!Jesouro Nacional. Pelas mesmas 
notas ser.·ão substituitl.os. ú. proporção que 
fot•em recebidos nas estaçêie~ pu'ulicas, o~ 

· /Jo•ws do B:.nco. da Republica.. cuja emissão 
fi.1:a strict:l.menle límit;uda. á som:na jú. reali
sada de SJ.OOO:OO(J$000. 

Art. 2.• Fica. o Governo autorisado a en
· .. trar ·em· acoordo com o Banco para a reducçã.o 

ou Üquid.:l.r;ão de seu debito d:indo-lhe prazo 
razoa vel, e para a -r~visão de seus estatutos, 
pondo-os de accordo ·com o regimeil da pre
$CD te lei, ~ fazendo nelles as modificações que 
julgar convenientel:'. · 

Art. 3.0 O Governo procederá gradual
mente ao resgate do papel-moeda com os se-
guintes ~cursos: - · 

a) producto da vmda de um terço, pelo 
menos, das apolices actua.lmente existentes 
no· Tbesouro, provenientes de lastros d:1s 
emissões bancarias; , · 

b) prestações com que o Banco d:~. Repu
blica entrar para pagamento de sua divida. 
ao Thesouro, na fórma e condições que. de 
accordo com o mesmo Banco. rorem combi
nadas para este e:ffeitó, inclusive a amorti
saçã.o e os juros que na fórma do art. I O da. 
lei citada vencerem os bonus conv_et•tidos; 

c)· saldos que s~ verifica,rem annualmente 
no orçamento. . · · 

Art. 4." Para o fim do resgate do :papel
moeda de conformidade com a lei de n de. 
setembro de 1846. e bem assim para attender 
ao resgate da divida externa e melhorar a: . 
situação Jinanooira, e o Governo autorisado a·· · 
arrendar ·estradas de ferro da União, de
vendo attender: 

1•, ao prazo de arrendamento e u.s· condi-
ções do pessoal; . 

.2•, ás tarifas, . á conl:'ervação, melhora
mento, prolongamento e ramaes das estrad~s. 
arrendadas, dando ao arrend;1tarío respectiYo · 
preferencia para a concessão des:;es prolonc 
gamentos e ramaes-. Nestas concessões deverá 
ainda o Governo attender a.. uniformisac;;ão 
de bitola e ao desenvolvimento da capacidade 
das linhas; · · · . . 

3", á fis~lisaçiLo IJOl". parte ·da adrninistra
ç'i.o publica, ~e~do o arrenda.tario ollri~ado a. . 
entral' para o Thesouro com ~a quantia que . 
for estipulada. .para. esse serviço; ·. 

4°, ao preço do arre!J.<~aínento, que deverá. 
ser pago . em ouro· de uma ·só vez. ou em 
prestações, tendo-se em vista <1 renda bruta 
da respectiv~ estrada; 
. 5•. i:t. c~ntli<:ão de ~er·o anendatar·io, par-' 

t~cular ou empreza, obrigado a. reaponder 
no fôro. da capital Federal,. nevendo. p:1..l'a. 
esse fim ter -ahi 1·ep_resentante com plenos 
poderes, qu:mdo o seu domio::ilio ou-ISéde não 
for em territtorio t,raztleiro; . · 

6". ao direito que seri l'esa.lvado ao Go>er·· 
no de tomar posse das linhas temporaria
mente, emed-hmteindemnisação, quando a or
dem publica asslm o exigir~ A indémnísaç;ào 
n~te ca;;o .hü.o será supel'ior i:t. média 9lt re- ·· 
ceita liq ui~ta. :10 uttirnoquin(j11ennip que Pl'e
ceder á posse. Si esta.·. t,ver Jogar dentro do 
pl'irucil•o tric:mio · do. arrendamento; o Go
verno entrará em accordo com o arreudatario· 
para. a. fix.~o ' da indemnisa_ção; 
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7°, á ('2.Uçiio para. garantin. da. llxecucão do 
contractv; âs multas em oáso de infr.wção. 
<tos c.::.sos de t'€Sci.são e ao direito tle encam
:pação por parte da União, antes do termo d.o 
3.rrendamento. 

Art. 5. • E' o Governo autorisai!o-uma 
vez realisada [1, opet•a.ção do arrendamento, a 
cubt'ar integralmente ou em pa.rte, em ouro, 
ao <:lllUbio dn dia, os direitos de 1mportaçiio. 

Ar·t. G. ' Sã.o reYcgadas i1S disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 4 de dezembro de 
1896.- Pal'anhos 1l1onleneg,:o.- Theotonio ele 
Brito. 

O Sr. P.t•esidente ,.--O projecto 
vae enviado ao Senado. 

E" posto :1o votos e a_pprovado em 1" dis· 
cussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 13- 1896 

loso, e o Governo igualmente autoris:>.do o. 
comtituil· um !Jremio digno de tamanlla des· 
coberta, comJ recompensa ao gmnde serviço 
pre8tado i1 h mnanidad ~. 

Art. 3:' Pat>o. os eff.;itos desta lei noa. o 
Governo a.utorisado l1 abrir os respectivos e 
necessal'ios crediws, constituindo verlns 
'{Jal'a as uESpezas com a. comm issão e pár<l v. 
entrega do lll'emio ao Dr. Felippe Pereiru. 
Caldas •. 

Art. 4. • Rcvogarta.s &s disposições em con. 
traria. 

O §:a~. Ri~.<uda'l:i::J>. Co1•r-Ga (jNla 
ordem.) requer e obtem •lispensr. de intesti
cio, para. o projecto entrar immedia.tn.meute 
em discussão. 

o §r. Presiiden.te- Logo após as 
votações, submettel'eí á 2" discussã.o o pl'o
jecto n. 162, de 189G. 

Procedendo-se a votação do prvjecto n . lSB, 
de 1896, reconheceu-se que não ha. numero. 

O SJ:•. Presidente-Antes de man· 
dar proceder a chamada., vou mandar ler 

. O Congresso Nacional resolve : um o!fic10 do Senado, por contar elle mate. 
Art. L• São isentas de pagamento de im· ria. urgenta. Trata-se do Orçamento dt. Re

postos ou quaesquer emolumentos a.s paten- ceita. 
tM dos officia~s honorarios do E_:.ercito e .Ar- Em seguida. o Sr. 1 • secretario j)roceJe ã. 
mada, conced1das em remuneracao a serv1ços leitura· do ~ecruinte: . 
militares. · O, · d <::: r• • ~ t · d S" ,. d Art. 2.• Fica.m incluida.s na presente isen- . L,cw 0 ~· · ~e?. e a:w o ..,ua .. o, ,,,,c 
~ã.o as patentes dos offiClaes lwnoral'íps do (~o.]~, re~:~tend_o a est: Cam~~ as emen~~-s 
Exercito e Armada, concedidas pelo governo a ptopo~lÇrLO de~ ta. Ca.m ... ra., o._ço.~?~1 a Reccl~L 
do Marecb~l Floriano Peixoto o.os de tensores Ger~l da lt~rn~bhca. -para o exetctc o de l8D1. 
da legalidade. . -A Comill1ssao de Orçamento. 

Art. 3.• Revogam·sc as disposi~lies em con- Procedeuclo·se <\, cbamada, vel•ifica-se terem· 
trar·io. se ausentado os Srs. Augusto ~\e Fr-eit3.s, Set·· 

O Sr. Bricio Filho lpeia ordem) 
requer e obtem dispensa de intersticlo pa1•a 
o prrjecto entrar em 2a discuisã.o. 

E' posto a. votos e a.p[Wovado ern 1' dis
cus,ão o s~uinte· 

I'R"JECTO 

N. 162-1S'J6 

z~dello C01·ri!a. Euzebio de Queiroz. Nilu Pe
çaulm, Gonc.;tlves Ramos, Leonel 1•'llho, La.· 
mounier Godofl•ed.o. Al'tbm- Tones, Ma.tta 
Macli.a.do, Arlolplw GorJ.;,, Moreira. d11o Silv:L. 
Ovidio Abr;wtes. Lt:monlJ:L Uus, Alrneitla. 
Torres.lllarçal Escobar, Angelo Pinl1eiro e 
Pereira da. Co;t:t. 

O Sr. Prêsid~~n te- Respon;leJ'n.m :i. 
cha.tnada. upena~ 9tl Sr~ ~ .del_)utados, pelo que, 
tica adiad<~ ll. votação tlas JDaterins. 

I SiLo successi V<>,mente sem debJ.te ~ncerrMos 

"' . .. de 18013, a.utorlg(tndo o gO\'erno a. nome~r 
o Conaresso Nacional resolve: ·~em Z" discus.<:ão ?S arts. do 'Pl'ojecto n. JGZ A. 

Art. l." .E' _o <>;overn<? 3:utor15:.do a nom~ar nma commis:ã.o d.e profissiom~e.s para estu
um:~ comm~s.sao c.e :prons:sto!H.tes_ _I>arv, estunar dar e veríli'car a e!l\cacia. e V}tlor· d:t rlesco
e ver11icar a effi.~cm e valor ua drscoberr,a' b~rta tlo ser>tm anti··•r.triolo~o. feita pelo Dr. 
d_<! se1·wn ~nti-varioloso, feita pelo Dr. Fe· l Fdippe Per'Blra Caldas. e dá outras providen-
ilppa Pet'eu'l\ Calda~. _ leias !i~ando ·a votac;ão a.diau11. 

A1·t: 2. • Declar.: üa pela· commíssao a. rea.ll' · . 
e iucontestavel efficacia do ssru1;~ anti-vario- . Vee.ril i Mesa as seguinws 
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DECL.-I.RA.ÇÕES . 

Dcc!:rrc que votei contra. o art. 4•, relativo 
:to S.l'!endamento das estradas de ferro, do 
projceco u. 100 A, de 18913. 

Sàla das sessões, ·i de dezembro de 1896.
i:e~pç~iano de A.lõuquerque. 

Decla.1·amos que votamos <'.ontra. a. autoris.1.
çf;.o p:rra. o :~.rrendn.mento das estradas de 
ferro da Uuião. 

Sala das sessões. 4 de dezembro de 1896.
Cha.ga.~ Lobato.-Rodol11ho Abreu.-Gonçal11es 
Ramo.,· .-Ca>·Zos das Oll<egas. 

Dechro que mantive em 3• discussão o meu 
voto cmtrm·io ao art. 4' do projecto n. 100 C, 
de l8~h:l, relatlvo ao a;rrencbmento das es
trad;;..~ ele ferro. 

Sala da.S ;;e.~sões, 4 de dezem'bro de 1896.
Paul.a Ramos. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 48 C-18913 

PrJracr,,· sobre a e·mel!da offerecida em $> dis
ctt.< ~r7o do J;Yojecto 11. 48 B, d este a1mo, que 
o.Htcrisa o Go17erM a a!lri1· o credito especial 
de25:326.::, t:.a,·a t>agamento dos wncimqn. 
tos rl11 ~rla,.edlal Jo$é de Almeida Bat"l·eto, 
1'e"Cerado â effectividade do seriliço do Ex
ercito 

Pre~.;nte c~ Commissão de Orçamento a 
emend.il. ilo~ Sr.;;. Igr.a.cio Tosta E: outros ao pro
jecto n. 4.8 B. de 1896, autorisa.ndo a aber
tura cJ•;, ere<)it o especiai de 111:096.$500, pa.ra. 
pagan:ento dos olliciaes que reverteram ã. 
el!ecti :-'idade do serviço do Exercito e da Ar
mada !'Jela. reçogação dos decretos de 7 e 12 
de abril de 1892. e consider-J.ndo que jã. se 
tem m:.nifestado a. fuvor de materia. ideniica. 
~ de P'•reeer que seja. a.pprovada. 

SaL1 das CommisSties,4 de dezembro de 1896. 
-10f1rJ Lopes. presidcntc.-.:1Iay,·inch, relator. 
-At!J•.!sto s~"t;Cro .-.4l'7indo Guanabara..-
Scr:Ctielto Corréa .- Lauro Jiullel·. 

St<bstitutiw 

O Congresso NaciGnal resolve: 
-· Art. L o E' o Go\•erno autorisado a. abrir o 

crt>llit(J ç pecial de 111 :096$500, para paga
mer.tv ( .os vencimentos dos oíflciaes que re-

verteram i etrectividade do servico·do E:t· 
ercito e da Armada pela. revogaç;ão elos decre· 
tos de 7 e 12 de abril de 1892, fazendo para 
ís.>o as necessa.ria.s operações de credito. 

Art. 2. • Revogam~e as disposiÇões em 
contrario. · 

Sala. da.s Sessões, 30 de noyembro de i896. 
-Tosta.-Jotl() Lopes.- Paula Guimar-ães. 
- .Augusto Jlfontenegro;- Oliveira Braga.-
Va:_de .!1lello. · 

N. 125H-1896 

E1nendas rlo Senado ao projecto n. t25 E, 
deste anno, fitle orça a Receita Ge'l'aZ da 
Republica para o exercicio de i897 

A Commissão de Orçamento, attendendo a 
urgeneia de tempo e a. absoluta nece.ssidade 
de votar a. lei <).e meios da modo a poder en· 
trar em execução no proximo exercicio, é de 
parecer que a .Ca.ma.ra adapte as emendas 
feitas pelo Senado ao projecto ·de orç:~.mento 
da. Receita para 1897 ; reservando-se, porém, 
a. commissa.o o direito de declinn.r de sua. 
responsabilidade quanto a. algumas dessas 
emendas com as quaes jamais concordaria., 
dadas outras.circumsta.ncia.s. 

Sala. das Commissões,4 de dezembro de 1896. 
-Jorio Lopes, president.e. -Ser:edello Corrêa, 
relator .-Alcindo GtAanabaro .-Lauro Muller, 
-Belisario de Sou:;a.- F. P. Mayrink.-AtF 
gv.sto Se?Jel·o.-CoeLho Cintra, vencido. 

Emendas do Senado O. proposiçúo da C Gmara 
dos Depv.tildos, n. 125 E, de 1896, orçando· 
a 1·eceita gerat da Republica para o e:z;ercicio 
de 1897. 

No art. J&-Em vez de 354.532:000$diga-se: 
- 339.307:000$000. 

RECEITA ORDINARIA 

No n. l-Em vez das pala.vras-gera.es que 
a ella.s-dig:..se·:-legaes a. queellas . 

Em vez de dizer-se. c roa.ntida.s as excepçi5es 
da ·lei da receita. actualmente em vigor. 
salvo» digoa·Se:- mantidas as ta.xa.s constan· 
tes da. tarifa revista e jã. publica.,;a. de accordo 
com a dte.da.lei n. 359, salvo as seguintes: 

Supprime.-se a. alinea.- Das la.minas. de 
folb<~ de Flandres simples- a.té o. ftm . 

Supprima-se a alinea.-Dos saccos simples, 
etc.- ate o 'fim. · · . 
· .s upprima..:.se a. alinea-Do n. 450, classe .15 
-até ao fim. . · . · 

Snpprima...:se a alinea. - Dos 'Vinhos que 
forem recorihecidos a.rtitlciaes, · etc. ~ até 
o fim. · 
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Supprima-se igualmente toda a alinea
Dos vinhos engarrafados. 

Na aUnea. -Da classe 25, art. 785. etc., 
deiJ?iS d~ palavra-batido- supprima-se a 
OODJUDCçao-e. 

Supprima-se toda a a.linea-Da. classe n. 50 
da ta,riCa, etc.- ate o fim. 

Na alinea-Classe 6", arts. 87 a 89, em 
vez das palavras - caixas ou caixinhas
diga~se: -latas. frascos, bocetas, caixas. 

_Na a.Hne:~o-Classe 32•, art. etc., em vez 
de-942-dtga.-se; -949. 

SupJ)rima-se a alínea- Das pastilhas eom
rrimidas que pag:~or-::io, etc.- ate o fim. 

Supprima-se a. alínea -Das capsulas, :Pe~ 
rolas e confeitos, etc.- até o fim. 

Supprima-se a alinea -Das pilulas, bolos, 
granulas e grãos, etc.- at é o fi.m. 

Supprima-se a aline-a. -Dos sabões ruedi-
cinaes, etc.- até o :fim. . 

Na alinea-De todos os productos da. classe 
11'. etc.-supprimam-se as palavras-e exce
ptuando-se os alcaloides e seus saes, etc.
até o fim. 

Na a.linea-Dos productos dos ns. 102, lll, 
em vez de-125- diga-se -115. 

Na alinea-Das bieyeleta.s-em vez de lO •/0 
-diga-se- 5 •t.-e accrescente-se no final
e das machinas de escrever (Type-writer). 
que.paga.rã.o a taxa. d.e 1$ por kilo. 

No final da. alínea- Todos as oleos, etc,
acçrescente-se a nota -só se considerará. pe· 
troleo bruto, para os fins de isenção de di
reitos, o que, examinado, for como tal reco
nhecido pelo Laboratorio Naciona.l. de Ana
lY!Jes. 

Accrescente-se a. seguinte alínea - Da. qui
nina e seus saes que pagarão 10$ por kilo· 
gramma., nã.osendo em preparações oflleinaes. 

Supprima.m-se as palavras cAos do n. 127, 
classe 9•- acorescente-se as seguinte~ notas 
-passando a constitUir disposição para ser 
incluida. onde convier, o mais que se segue, 
com a seguinte redacção: «Os vinhos, aba
nba de porco, bem comr ~odo e qualquer 
genero aHmenticio.oondemaado pelo Labora
torio Nacional, serão ínutilisados e imposta. 
aos illlportadores a. multa de 500$. Sã.o consi
derados como noci II'OS á. sa.ude pu bUca e con
demna.dos os ·vinhos e hem assim todos os 
~eros alimentícios que contiverem acido 
borico ou salycilico, alcool de má qualidade, 
acidos mineraes livres, sulphuJ·ico. sulphu
roso, azotioo, chlorhydrico, sulphitos,alumen, 
fluoratos e tluosilicatos alcalinos, sa.cclla
r.ina., saes de stroncio, chumbo, zinco. es
tanbo, arsenico. antimonio. sulpba.to ne po
ta.ssio na. rwo de maia de duas gra.mmas 
:por litro de vjnb.o ;. na cerveja: o~ succe
danoos do 1u11ulo, como absyntho, quassia 
amara, colch.íco, picrotonina, colcquintidas, 
no:x-vomica, a.cido picrico, aloes, bem a.ssi w. 
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essencia.s :preparadas com etberes da. serie 
graxa, cnrantes derivrulos do carvão de pedra. 
e de base de chumbo, mercurio, cobre, arse
nico: antimonio. baryo ou quaesquer outras 
substancias que asciencia tenha reconhecido 
ou venha. a reconhecer nocivas á saude. 

E' , em tono caso, prohibida a entrada de 
vhlbos recor.becidos como artiftciaes, ainda. 
quando não contenham sub.>tancias nocivas 
á. saude publica, sendo-lhes applicada. a pri
meira pa.rte desta disposição, si em prazo 
a.ssignado pelo in spector não forem por quem 
de direito reexportados., 

Supprima-se toda a alinea- Fica livre a 
introctucção de gado cava.llar, etc., por ser 
inconstitucional. 

No n. 2- Su:pprimam-se as palavras
isentas as sementes destinauas ã. lavoura, e o 
trigo em grão_ 

Em vez de 30 •f "' diga.-se·5o • f •. 
Substitua-se o periodo una.l pelo seguinte: 
« Ficam isentos desta. taxa as machinas e o 

material destinados âs usinas para a fabrí
ci:~.ção do a.ssucar. do alcool de ca.nna e pro· 
duetos cer~aliferos.» 

SARIDAS 

No n_ 8- Substitua-se pelo se.,"1linte
Direitos na conformidade da lei n. 265. de 
24 de novembro de 1894-em vezde-100:000$ 
di.ga.-se 150:000.$000. 

lN't'ElUOR 

No n. 10- Era vez de-36.000:000$
niga.-se 3o.ooo:000$000. 

No n. 11-Em vez de 6.000:000$-diga.-se 
-3.500;000$000. 

No n. 13-Em vez de 4.330:000$-diga-se 
3. 600; 000$000. 

O n. 26 substitua-se pelo seguinte
Imposto de sello, sendo elevado a 1$ o das 
procurações e substabelecimenws, quer :sejam 
pa.;sados em nota .eublíca_ quer por punho 
particular; a. 300 reis o sello fixo por folha. 
de petições, req-uerimentos de qu:úquer na.
ture?.a., bem como tlaquelles documentos para 
os quaes se ex.ige actua.lmente o sello de 200 
E) 220 reis. 

No n. 29-Em vez de - cuja ...-enda de bi
lhetes- diga-se-cuja extl~..tcção. 

No w~mo n. 29- Accrescente-se:- e 2 "% 
em sello adhesiV"o, sobre bilhetes ou fracçio 
de bilhetes de lotel'ias ex.trahidas nos Estados 
~uja venda for etrectuada na Capital Federal. 
AS fra.cções menores de 1$ pagarão como 
si fossem integralmente dessa. importancia.. . 

A exposição á venda ile bilhetes que não 
estoja devidamente sellados, além. du, ap_pre· 
hensão dos bilhetes, sujei ta o emissor da. 

li 
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loteria e seu rllpt·e~eo.ta.o.te na capi tal Fe· 
dera.l, so!l.!al'j$ment:~. i multa cujo m:.
ximo podel~.i.. ser ele,·ado ã. impona.nci;~. do 
sello sobre o tottll do capital da. respectiva 
1 o te:t'i~t . 

cla>sitleriçã.o dac.la., "POderá recorrer · ao al·bi
tramcnto. e a inda deste para o Ministerio da 
Fazenda, s i o. decisii.o arbit;·at acceita. pelo 
inspectol' lhe for contraria. 

Ar t . 12- Supprima.-se menos o para.,"''a
pho u nico que coostituirà o artigo . No n : 33- Em. Ve7:_rle-para. as despezas da 

res:pectn· a. fisca.llsaç;lo--diga·se - de accordo 
com a lei n. 359. de SO de dezembro de 1895. 

No n. 39-Supprim<lm se as palavras-e nos 

Art. 14, § 1• - Substitua-se, pelo se
guinte: 

E8ta.dos »· · 
. No n. 40'-Na !.l• ulinea. que começa:- Os 

ctgan:os de mor·talh3.. ett!. , no 2• perio:1o. 
suppr1mam-se as pala,..ras- s"udo em folhas 
.ou rolos, l$ por ldlogra.mma- e hem assim 
as seguintes- de arroz ou milho . 
~o n. 41- Substit u:,-S.:l o 1• psriodo pelo se

ga une-Tax3. de 60 reis por litro ú U 40 réis 
por garrafa sobre a. cerveJa. nu.cional. cobrada 
em estampilha . 

DI<'P~SIÇÕ:ES GERA:ES 

Ao art. 2• n. 4-Accrescente-se no final-
excluida. a. emis..oão de papel-moeda. 

N . 5- Supprirna-se. 
N. 10- Supprima.-se. 
N. 11 -Suppritna-se. 
N. 12-Supprima-se. 
N~ 15-Em vez de « etrectuando ~> uiga-~e: 

-tazendo sempre as demissões e •.. - o dopois 
das pala:vra.s~rcnrh\ aduaneit·a-accl't>.sceoté
sc: revo"'ado o art . 4" da lei n. 35S. de 26 
C.e dezembro do 189.'5. 

N. 16-Supprima-se . 
Art. 6•- Accrcsccnte-sc no fio;~! :- salvo o 

· r~urso para o · ?ltinisterio da Fn.zenda., nos 
termos do art. 517 da. mesm:>. Consolidação. 

O · art. 8"-Supprima-se, inclu>ive todo:> 
os seus p.lragrapllus. · 

O a.t·t. 10- Supprima-sc. . 
O a.l't. 11, § 1•-Substitu11.-se :pelo seguinte : 
«Para. que tenha. loga.r a. multa. de direito~ 

em dobro, prevista. no;i ar ts. 488 ·e 489 da. Co11-
-·,w lidação das Leis das -llfandegas e .:lfesas rJe 
Rendas, é necessar io que a. dilY~rença. de di
reitos entre a mercadoria. proposta a. d~paeho 
e a que for veritiC<J.-ia. e::cced: ~ ·de 200$, fi. 
canr:lo assim dcro:,-a.co o § 1" do cita.rlo 
a.rt. 488. Esta multa é ig-ualmente applíca.vel 
nos casos do § 7• do mesmo a.rtlgo, um3. vez 
que além da. eondi~;ã.o ~cima pr~cripta. se 
verifique a de estar a mercadori!l. verificada 
i nclu ída na. tArifa em classe diversa da em 

· que estiver incluida. a mercadoria proposta a. 
·despacho, vigorando OH.S demais bypotbes·es 
a. mult t\ de expediente,- mo·.Hflca.do assim o 

:: . _citado § 7" .» 

«As merca.r1orias jJnporta.das n. granel , a que 
se refere o fins.l do :1.rt. 605 do. C<msolidaçüo 
das Leis da.$ Al{andcgas, serão 3S especifica
das no mesmo artigo, e outxas semelhantes. 
desde que o seu pe~o POJ-' volume não exce~a 
3. 15 lt ilogra.mmus.» 

No mesmo art. 1-i, § 2•- Substitua-se pelo 
seguinte: 

«Dos despachos de mercadori:l.s descarre
gadas nas pontes e cães das alfa.ndegas, de· 
positos, enttoepos~o;; e a.rma.zens alfa.nde,nad.os, 
tenham ella.~ ou niio permaueoeia. no local da. 
descarga., e bem assim dos das mercadorias 
despachadas sobre agua. e de~carrega.dru; em 
local particular, ~evexã. sempre constar a 
quant idade exacta. dos volumes e o peso bru\o 
de cada um deUes, procedendo-se às verifica
ções .nece..<:sarias sempre que houver duvida.» 

Art. 15- Supprima.-se. 
Art. lô- Dep~1is da. p:!.lavt'll. - destinam 

-a.ecrescente·>e-a.o abastecimento de ogua; 
- e em vez de-Nitberoy e capitaes...;_diga-sa 
- e cidades .. -

No art. 17-SU.,ll!)rimam-se ns pa.la.vro.:;-e 
bem a.ssim os po.>tes e meios postes de ma
deira. tl~tin:ulos ao mesmo fim. 

Art. 18-Subotitua-se p:!IO seguinte : 
«O toucinho salgado ou e:n salmoura, o 

bacalháo e a. banba de porco terão a 1·educçã:o 
de 30 •f. nas taxa.$ a que e>tão sujeitos. > 

No a1·t . 20-0e,l)Ois das j)alavra.s- são Isen-
tos de impostos-accrescente-se- inclusivo os 
de expediente. 

No mesmo art. 20-Substitua-se a parte 
final pela. seguinte : 

«As peça;; pa.l"a constru~o de rnMh ir:as. 
locomotivas, "~giies e carro•. e os ma ten ae;; 
•le ferro e aço iinportados para a coustr ucção 
de estradas de ferro, pag;l.,rão 50 "/a menos 
da taxa res p ecti vu.. » · · 

No art. 23.-Accrescente-se o seguinte: 

No mesmo artigo. § 2' - Supprimam-se a.s 
palavr;~.s- cumprui.do. a.té o lim. 

No mesmo artigo, § 3'- Accresccnte-se no 
tim-e si o negociante não concordar com a. 

• Pa.ra.grapho un'tco. Os fabr icantes de 
drogas. -productos chimícos e :phat·ma.ceutí~os 
~ã.o obri!I.J.dos a. estampar no r otulo, com m
dicaçii.o do prod ucto e rla procedencia , o preço 
•le ven:!a. d& mercador ia, sob pena. r1e appre
he rJ$1iO e c.la multa de 20,? ~\ 500$000 . ~· 
prvhibido. sob as tnellma:> penas , cxpo~· a 
venda. mercadorí3.S' fabríca.do.s no paiz tra. zeo.
d.o o rotulo em llngua estrangeira.» 
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Ao n. 10, § 2->, do art. 27 ( Lyceo da. Pa
raltsba )-~:m vez d(:-11:.:000$-diga-se-· 
10:000$ ; e accre:scentem-se onüe convier os 
~eguintes numero.s: Asylo de Orphãos da ci
dade de Arêas-2:000$ ; Asylo de Orpllãos r\a 
cidade de Souza-3:000$000. 

Ao n. 28 do§ 20, do mesmo art. 27-Em 
vez de 3:000$-diga.· se-5:000$000. . 

Ao mesmo art. 27 e § 2•, accrescente-se o 
seguinte numero :-Asylo Agricola. de Santa 
lsabel-1 O: OOOSOQO. 

No mesmo a.t;tigo, § 4"-Em vez- das pala· 
\•ras ·« de 4 • / • sobre a. emi~s:"io dMt loterias 
ou serie de loterias)} diga-~e : - devido por 
billlete ou fracção ue biliteté de loteria. 

No art. 28- Em loga.r de-« su as eon
genere.; nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Parnnâ., Santa Catharina.. Minas, Pernam
buco~ · cliga-se : - sua<: congeneres nos Es· 
tados da RepubliCl\:. O mais como estã, ·no 
artigo. · · 

No art. 29, para.grapho unico - Depois 
das palavras ..,gal'an t ido pelo Thesouro-. 
accrescente-se-e compa.nhias de navegação 
subvencionadas pela União. 

No art. 31-Supprimam-se os §§ 1° e 2•. 
Ao a.rt . . 35-Substitua-se pelo seguinte: 
« No casQ de permuta. de immoveis situados 

na Ca).)ital Federal IJOr tmmoveis situados 
em qualquer Estado, ou tJice-'lle;·sa, ou de im
movei$ situados em Estados diversos. o im
posto de tl".tnsmissão sobre o excesso dos va
lores entre os bens permuta.dos será. cob~do 
no loga.r d.1. situação do immovel de maior 
vnlor.» 

Art: 37-Supprima.-se. 
Art. 38-Supprima.m-~ as palavras c. de· 

•endo ser substituído por_ sello feder-.t.l, con· 
forme as leis em vigo~. 

Art. 41-Supprima.-se. 
Accrescentem·se os se,"Uintes <.dditi vos: 
Art. No exercício da presente Ief. com

parada. a renda t rime.>tralmento a.rreca.d1o.da 
em cada. uma. das alfa.ndegas e mesas de 
renda da Republica com a do trimestre cor
respondente. no exercício anterior, e veri· 
tica.do exce~o em favor do priml!iro, é o 
Governo autorisado a distribuit·, o:J.S f•lrça.s 
da terça parte desse exce:;so, quotas propor
cionaes aos respectivos vencimentos como 
gratifica~ aos empregados da. repa1•tlção 
em q11e o mesmo se verificar, não devendo, 
porern, al,'1'atiflca<:ã.o trimestral exceder (la 
d uodacima pal'te dos venciment.os :mi:Juues de 
cada um. 

Art. O serviço de estatistie;l e revisãc· 
<'.e de:sp::cbos nas a.lf.todegas serã. leito fól".l. 
das l\oras Jo expedien te ·pelos empr~gados t~ 
quem, de!JniXO de carga, fOrEm CiSti•ibuidOS <:i
mesmOS despachos pelo respectivo inspector, 
mediante a. remuneração de 80 r éis por des-

pa.cho apurado para. estatística e a de 10 •t. 
solJre as ditrerença.s ver·ificadas pa.r-a. menos 
na arrecadação das taxas dos despachos r·e· 
vistos, pata o que a encontrar ; 

Art. FiM restabeleci® no exercicio desta 
lei a a11torisação f()rmula.da. em o n . I do 
art . 4• ô.a. lei n. 191 A, de 30 de setembro de 
1893. 

Art. Ficam revogadas as isenções de di· 
reitos c1e importação cooceóidas até esta data. 
a companhias ou as..<Oeiações cooperativas. 

Art. Para. fiel observancia e exeeu{'.ão das 
ela.usulas do decreto n . 29i9, de 2 ue outu
bro de 186Z, applicaveis a. todos os est:• !>eleci
mentos ou instituiçOOs congeneres, e o Go· 
verno autori~do a instituir a. competente 
fiscalisa.ção e exyedir o~ re,aula.mento3 que se 
!lzet•em DCOO$l.l'ÍOS. 

Art . Fica em -vigo1• o n. 3 do art . 87 da 
lei n. 221, de 20 de novembro de 1894. 

Art. Com associação que, gs;rantida.mente 
e suj eita ao Direito Bra:z.i.leir<i, assuma. a 
responsabilidade de tlx3.r preço ao ouro: . 
i! in beiro que o GovernQ e a actividade na.
cional carec;arn no estra.ngeíro, desde que 
- sempre, es.;e preço não seja infer ior ao 
typo 24 do .:padrão monetario do Brazil
fica o Governo plenamente a.utorisado a con- · 
tracta.r e a operat· Hvremente-aftm de con· 
corre1• rl irectarnento para plena. satisfação de 
SêUS fios sociMs e completa. execução de 
~eus elemontos índust!'iaes, comt:l.nto que 
nunca. uugmente o. despeza. officiat, c sempre . 
melhore a receita nacional, e jã.mais otrendõl. 
<l. direitos o.dquíridos e Jegi~irnamente etn 
~igor. 

Projecto 11. :125 E, tl estc anno, da Quna.-a. <los 
Depv.to,dos. qu~ orçc a Receita Gr::>·al da Rc· 
publica para o c:t·erciclo de 189i 

O Congresso Nacional decret.'l.: 
Art. 1.• A Receita Gera.l da Republica dos 

Est:1.d0> Unlrlos do Brazil. para o e:xercicio de 
1897. é orçada em 354.532:000$000 e l!~. r:i. 
rea.lisada com o producto do que tor arc·e- . 
cadado dentro do mencionado exercício sob os 
titulas abnlxo designados: 

RECEITA OR.Dr!'\ARL\. 

1. • Diri>ito de importação para consumo 
nos termos dus leis o. 26.5, de 24 de janeiro 
de 1894, e n. 359, de :lO de dezembro ce 1895 
c <las di~pos;cões geraes que. a ellas se l'efe
, .. ~m -mantidas ;IS cxcepções da •ei da re
~i~ uctual.mel!te em vigor- salvo: 

D:> sal gro"so, que J.l3-o<Y3.rá. 35 rêis . ~r kilo . 
Das Jamina.s de tulhas de l?lan,dres ·simples 

que 1>3t,aa.rão 30 réis por kilo. 

: ; 

·~ 
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. Da cervejn. estrangeira, que pagará 1$000 
'POr kilc, incluidn. ahi a. tax<1. do Yl'\~ilhame . 

Dos saccos simples d<l algodão não especi
ficados, que -pag:ll'ã.o 1$)00 por kilo. 

Do n. 4:;0- classe 15" - algodão em fio 
simples para tr ama ou urdidura, cru ou 
branco, que pngttrá 350 t•éis por kilo,- ~ tinto, 

.que pagarà 450 réis por kilo. 
· Do asphalto pt•epart\do para c.'llcam<lnto rle 

ruas ou praças, que paa"•lra lO réis por kilo. 
D<> papel par<\ imprtssão t.le joruaes , que 

-pag;uá 20 réis por k ilo. 
Do assu~n· cornmum, que pagará o t riplo 

d3. tn.:m actual. 
DO$ •inhos qne forem reconhecidos artifi.

ciaes pelo Laboratorio Nacional de Analyses 
- qu:mdo não contenham substa.ncias no
ci>as á saude publica,- que p~garão o dobro 
da taxa cobrada aos vinho~ naturaes. 

Do;; 'l"inbos enga.l'rufados não especificados, 
de qu;tlquer. qualLJade, que pag<.~rão mais 
30 ~~. além da taxa. da garrafa. · 

Da. classe 16•, ar t . 533, que ti.ca s ujeib nos 
direitos que -presentemente se cobram, sen~o 
porêlU sobre o peso bruto. 

Da classe :2.•, art. 17. pennachos e plumas 
de pennas e art. 18, pennas para ftóres e en
feite;;, e em tlôres soltas, - qne }lagarã o pelo 
peso bruto e:tcluido o das caixas de papelão. 

D:ts correias d.; couro. art. I . 01 ~ da t arifa, 
que pag-arão a b xa de 2,~00. 

Do ba rlJa.nte ou fio de CÕI' ou fantasia., na 
classe !7•, a1•t. 576, I}Ue pagará 1$500 por 
kilo - razão de 50 ' '- . 

Do kcrosene, que p:tgat·á a taxa de 100 reis 
por kilo . · 

Do sarque pla.tino, que pagat•:i. 120 réis por 
kilo isento de toào e qualquer addiciollal. 

Do papel asseiinado ptlra litl!ographias e 
typograpbhs. que pa,..o-ar:\ 100 réis por kilo. 

Dã classe 2."1, a.rt. 785- a.rtefactos de ferro 
batido e e3multado, que pag<triio 2$"100 por 
.ki!o. 

Da. classe n. 50 da t:lrifu.- ba.nhn. de porco, 
qu~ p:>gara 250 róis por kilo. 

Da cb:;:;e 15. art. 479 - ~t'!I.Vnf.-'ls liS.'ls 
ou bordadas, que pagarão, duzin :3$500. 

Da c!a.::::.c 17. art. 581 - zravo:b:ls lisas ou 
borda•hs, que ·pagar;1o, duÚa4$-"'IO. 

Da elas:>(: IR, :a·t. 623 - grnvatu.s da seda 
pura ou rle sedu com qu<\lquer outra materia 
de ~~ ual quet• fôrma ou feitio paro. homens ou 
senhoras, que pagarã.o GO$ o kilo. · · 

Do ferro em barra., chapa ou verguinha 
n . 73-2 da. tarifa, que pogara 80 réis por ldlo. 

Da naphtallna em massa, que pagarfl. 1$ 
por kilo . 

O:lS rner<'A'\dor ias mencioo:\ola.;; nos seguin
tes artigos e ch~sses da tar·if:1 actual, que 
pagarão as taxas e!I:. vigor ua razão do peso 
bruto, a saber: 

Classe 3• - Art . 48 - Em caixas ou cai
xinhas U.e papelão ou envoltorios seme· 
lhantes. 

Classe 4• - Art . 64 - Em caixas ou cai
xinhas·, idem idem. 

Art . 66 - Em latas ou capas. 
Classe 5• - Arts •. 80 e 84 - Em caixas, 

caixinhas de papelão ou envoltorio seme
lhantes . 

Classe ô• - Arts. 87 a 89 - Em cro.xas, 
ou ca.ixinbas ue madeira. ou papelão. 

Classe 100 - Ar t. 161 .- ga parte - Em 
lata.s, frascos, caixas de papelão 011 madeira. 
ou envoltorios semelho.n tes . 

Art. 170 - Em pacotes. 
Classe 12"' - Ai-t. 358 - Em pacotes. 
Ar t . 365 - Em caixas, caixinhas de pape-

lão ou e!!voltorios semelhantes. 
Art . 367- Em pacotes. 
Art . 372 - Em caixas de papelào on en

volt orios semelh<totes. 
Arts. 383, 388, 389, 300 e 401-,.Em pacotes. 
Art. 394 - Em caixas , caixinhas de pape

lão ou envoltorios semelha.ntes . 
Classe 13• - Ar t . 419 - Em pacotes. 
Classe 14• - Todas as mercadorias deste 

ar t . 433 pagarão a peso bruto em caixas, 
caixinbas de papelão ou envoltorio seme· 
lbantes. 

Classe 15" - Ar t . 449- Em caixas de pa
pelão ou envoltorlos semelhantes. 

Classe 16 .. - Arts . 527 e 553 - Emco.ixas, 
íd·enl idem. 

Classe 17• - Art. 570- em caixas idem 
idem • 

.A.rt . 576 - Em fardos, capas ou pacotes. 
Art. 580 - Em caixas, caixinhas de pa-

pelão ou enyolt orios semelhantes . · 
Classe 19~- Art. 651 - Eot caixas, idem 

idem. 
Classe 21a - Art. G81 - Em ca.i.xa.s, idem 

idem • 
Classe 23• - Arts . 706 a 709 - Em caix:as, 

idem idem . · . 
Art . 710 - Incluídos os carreteis ou ta

bcas . 
Art . 712- Em caix:ls de papeUto otl en

voltorio:; semelhantes. 
Art. 718 - Incluídos os carreteis ou ta.boas 

em que veem enrolados. 
Classe 25• - Arts . 736, .742, T.;D, 760, 

761, 763, 768, 771, i72, 774 e 776 - Em 
caixinho.s de papelão ou eJ?.VOltorios seme-
lb..'\nt es. 

Art . 769 - Incluídos os ea.rreteis ou taboas 
em que veeni enrolados. . . . 

Classe 27• - ·.Art. 8t4 - Em cal."tas, caJ
xiohas de papelão ou en:voltorios seme
lh:~ntes. 

Classe 31• - Art. 855 - Em c~ixinha.s, 
idem idem. 
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Clo.sse 323 - Art. 942 - Em caixas, idem 
idem. 

Classe 33•- Art;;;. 953, 957, 961 e 966, 
ultima parte do nrt. 974, I• parte do art. 975 
e art. 989 -Em cah:as, idem idem. 

Classe 34•- Arts. 1005, 1010, 1015, 1029, 
1032 e 1039 -Em caixas, irJem idem. 

Classe 35• - Art.· 1047 - Todas as mer·c.tl.
uorias iocluidus neste artigo pagarão a peso 
bruto em cai:x:a.s, caixinhas de papelão ou 
eavoltorios semelhantes, com excepção das 
comprehendidas nas 7• e 9" partes, que pa· 
garão a. peso bruto, e:xcluidas as caixas de 
papelão. 

Do art. 1063-Excluidas apenas as caixas 
de pa:pelã:o. . 

Dos artigos de que trata. o n . 9 classe 22 e 
530, classe 15, ehapêos simples de feltro~ lã., 
peiJo de tebre,lontra ou castor, que pag-ar-J:o a 
mesma ta.Xt\ de 6$300, supprimid<1S as notas 
1• e 57 da tarifu., que concedem abatimento 
para cbu pé os de pello de lebre e de lã abatidos 
e por fular. 

Dos vinl1os medicinae;;, xaropes medicinaes, 
elixirP.s e· licores medicinaes e qua.esquer solu· 
çOes med0ioaes, que pagarão .3$ por kilo. 

Das pastilh:l.i:i comprimidas, que pa.g:\rão 
30$ por kilo, tendo as demais pastilhas e a.~ 
pastas peitoraes ou roedicinnes a resolttção de 
50 °/o sobre as tuas actualmente em vigor. 

Das capsulas, perolas e conCeitos medici
naes, que P•<garil.o 15$ por kilo. 

Das pilulas, bolos, granulos e grãos medi
cinaes, que pagar-Jo 25$ por kilo. 

Dos sabões medicinaes, que terão a redu
ce.ão de 50 % sobre as taxa.s em vig-or. 

De todos os productos da. classe li da. tarifa, 
que pagam actualmente a razão de 48 •f o, 
cuja razão e taxa correspondente tlca.m 
redullidas a. 25 •; •• conservaud~se. porém, 
os n.ctuaes valores otJlciaes, exceptll!l.udo-sll 
o do n. 175, a.gua ingleza., que. sendo um 
elixir, "P&o"'<lri a t:l.:Xt\ dos elixires; os de 
n. 242, espíritos ou alcoolatos medlcinaes, e 
o de n • .254, glycerina, que continul\rão a. 
pagar o mesmo que pa,..n-am :.u:tua.lmente e 
exceptuando-se os alca}ojdes e seus s11.es as
suem• de leite, al'seniato~>. açafrão do Orient!l, 
bismutbo e seus sa.es, bromuretos. ca.lome
lanos, chlorureto mercurico (sublima.r1o cor
rosivo), chlorofornio, digitalina, etheres, 
en racto seccos, ergotina, iodo, ioduretos, 
iodo! e iodoformio, icht!Jyol. kermes minera.!, 
lacto-pllospbato de cal, pe:psiua, pa.ncreatina., 
quillino e t odõs os seus sa.es (iclusive a so
Iucão de ErbaJ e a -vaselina, que todos ter:io 
a. reducção de 50% sobre a.s taxas em vigor. 
· Dos productos do n. 125 (gomm~1S, gommo.s
resim~s; e te.) classe 9", que pagam actuo.l
mente 48 •;., cuja razão e. t..'I.Xa. correSlJOU
dente ficam reduzidas de 25 •;. (conservando
se os aetuaes valores offlcia.es). 

Dos productos dos ns. I(l-2, lll e 125 (b:~r
gos, grãos, etc. ; folhas, 1lô1·es, etc., mtzes, 
bolbos), que pagam actualmente 48 • ; •• e cuja 
J•azãl.l e til.:t tt correspondenta ficam reduzidas 
de 25 • /o, conserva rido-se os actuaes -valores 
offiCIMS. 

DM bycicle tes, que paga!•ã.o sómeut~ 10 o 1 o 
uo seu valot·. 

Do ~hromo-fiuor ou cllromo 1luorado, que 
pa.gal'a a :nesmt\ t<~.xa que paga o chroma.to 
de potaSSlO, _ ' 

Dos oleos do art . 156, quando de r icino, 
ll!_amono, ca:;tur ou pa.lma-chrísti, que paga
l".l-0, quando em V<l.i:illhame. ga.rraf:l. ou vidro 
mais a. taxa do mesmo vasilhame; quando eni 
capsulas, em caixioltas de papelão, pelo peso 
brnto. 

Aos objectos n. 119 - classe 9" - accres· 
cente-se a seguinte ooW.: 

Todos os oleos pagarão o 11eso bruto com a 
vasilha que os conteem; o a.zaite de oliveira 
que por nnlllyse do Labor;,tor io Nacional fo; 
declarado contet· ma teria estranha. ou estar 
falsific~o ser-à. inutil~sado e o importador 
so O'rel'a a. pen:1. de 200~ a 500$ imposta pelo 
iospector di.t Alf<llldega. 

Aos do n. 127- classe 9• - accrescentem
se as seguintes notas: . 
. Os vinhos, a banha de porco bem como todo 
e qualquer genero alimenticio eondemnados 
pelo Lttboratorio N:tcional serão iuutilis:tdos e 
!~posta aos iOJportadores a multa. de 500$. 
Sa.o consi.-Iera.dos como nocivos :i. saude puilli
ea e coodemoados: 

Os viol•os natura.es e artificiaes e bem 
:t;S$lm tod~ os .ge~eros :ll!menticios que con
tiverem nuo so a.mdo bortco on sa.lvciUco ou 
alcool de ro:\ qualidade, aeidos mlner:.tes li
vres, sulru.t·lco, sulfuroso, a.zotico, cblorhy
•lrlco, sulntos, alum~n, flnoboratos e fluosi
licatos alcalinos, &'\ccharina, sae:> do stroncio 
chumbo, 1.im:o, estanho, o.rseuiCo, antimonío, 
para o sulf<•to tle potassio (no caso dos vinhos) 
mais de du:\s gramma.s por litro, na cervej:~. 
os succedaneos do lupulo como aiJsynthio, 
quassil• amara, colcbico, picrotonina, colo
q uinti,ln.s, nox-vomica, acido picrico, alces ; 
bem assim esseocías preparadas com etheres 
da ser!e graxa, corantes derivados do carvdo 
da peúra. ~de bas~ de chumbo, mercurio, CO· 
bre, nrsemco, antímonio, baryo ou quocsquer 
outr,lS sub~taocias que a sciencia tenha reco· 
nhecido ou venha a. reconhecer como nocivas 
õ. St"ludo. · 

Do a.rt. 546, da ta. rifa a d<t nota 58, que- li~ 
cam substituídos pelo seguinte: 

Pa.nnos, casimiras e cassinetas de lã. ·pura 
ou com mescla. de seda, embora. tenha.m 
oarellos de algodão, pesando por metro. q ua
dra.do: 
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1.0 Ate 500 
a-ramm~s •. 
Maisde500 

gramma.s 

10$500 por kilo 
di r!litos~e impor~ção 
é sobr:! os impo.st.os 
de pbal'óes e docas .• , 

2·. ,. Pannos 
ca.Semirase 
cassiuetas 
de lã e al~ 
godiio, pe
sando por 
metro qua· 
drndo ate 
400 gram~ 
mas; ••••• 
Mais ue400 
gramma.s .. 

5$0:10 » 

6$000 » 

::l$000 » 

Sahic[as 

8. Direitos de 2 ' /, % 
sobrea exportaçã.o de 
mercadori:J.s de pro- . 
duccão do Distl'icto 
r~ederal •• ' ........ . 

Interior 

250.000_ :00()$.000 9. Renda dn Fazenda de 

Fica livre a introducção do gado ca.va.lhr e 
ovelilum pelas fronte iras dos Estados com os 
pJ.izes vizinhos. · · · 

Santa Crnr. e outras 
de propri•,dade da. 
Unmo ..••.•. .•.••..• 

10. Idem da. Estmdtt de 
Fer·ro Central doBro.-2. Exp~diente dos generos 

livres de consumo, 
isentas a.s sementes 
destinadas <\, la>oora. 
e o tt·igo em gr-;,i.o e 
reduzidtl de 30 "/o n. 
tax:\. de expediente 
para i nstrnmentos e 
mac\linlsmos destillt\• 
dos á 1avour.J. com
preheodidos no art. 
1.009 e 1.024 e pnr~ 
os seg11intes do art. 
1.028 -enxadas, en• 
.xadiuhas, ancin!tos, 
g:.\danhos, sachos e 
!tlrros de cova, fouces 
de roç:t. ou meia roça 
e ferramentas seme· 
lhautes vam cortar 
canna ; ma.ch:Hios e 
mncbadiullas. As rnn· 
r::ltiuos e m:tlet•ial des· 
tínados ã. insb.dh\ç.\o 
rias ll ~inas par<\ a ra.
bric:l.çãO do assucar, 
terão re:lucçã.o de 
50 "/• sobre os direi-
tos de expediente .... . 

3. ldem das capatazias .. . 
4. Armazenagem . ..• ... .. 

5. Imposto de pb::tróe!; .. .. 
·5. l•lem de doca:> ..... ... . 

Addicionaes 

'7. 10 °/n sobre o expediente 
dos gent>ros livres de 

:z..il •••••••••••••• ~ •• 
11. Itlem dil.S estradas de 

f~r!-:? custaadas pela. 
Un1ao ............. .. 

12. Idem do Corrdo Geral .. 
13. Idem do;; Teleg-rapl\Os 

Electr·icos, inclusive ;J. 

taxade Íl'. 0,101 ouro, 
por p.'l.l:tvra de tele
gt•amma em percurso 
nos cabosdaBrasilian 
Subm.c.rine Compa~!f, 
limited •••. . .. ... · •..• · 

14. Idem tlaC:J.Sa da !:1-Ioeda • 
15. Idem d;\ lmpren&'l. Na.

cionaleDiario Olflcial. 
16. I·Jem da 1-'abrica. de 

Polvora ........... . 
17. Idem dos At-s•m:>es ... .. 
18. Idem da. Casa de CotTe-

<'r:;ão ..... . . . ...... .. 
19. Idem do Gvmuusio Na-

cional .. .' ........... . 
20. Idem do Instituto dos 

Surdos-Mudos ....... . 
21. Idem do Instituto Na- . 

ciooat de Musica •.•• ; 
4.000:00G;SOOO 22. 
1.000:000$000 

I Jem · d;ts m;,tricul:\s 
nos estnbcleciõ]lentos 
officia.es de instrucção . 3.000:000$000 
sn periot• ............ . 

~3. làem da Assistencia-dos 
. Alieoa•los . ......... . 

800:000$000 2(, Hem arreca .. la.d-.,. nos 
400:000$000 consulados ....... , •.• 

· 25. Iill.lm dos :propt·ios.na· 
ciouaes .... .. ..•. · .... 

21. Imposto 'do ~ scllo, de 
aecordo com as leis 
em vigoi• e as dispo-

520:000$000 

100:000$000 

120:000;)000 

se.ooo:ooo$ooo 

6.000:000$000 
3.500:000$000 

4.330:000.$000 
65:000$000 

6'>0:000$000 

1:00~00 
10:000$000 

30:000$000 

25:000$000 

10:000$000 

3:000$0{)0 

150!000$000 . 

200; 000$000 

450:000$000 

200: 000$000 
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siçOOs do actual orça-
mento •• , .....•..•.•• 9.000:000.~ 

27. Imposto de 1/20 % lJU.· 
go pelo comprador e 
v~ndedoc em pa.rtes 
iguaes rias operações 
de cambio ou de 
moeda meta.llica a 
pr.,so, so!Jre o valor 
em moeda corrente 
do coatt'<ICto •. ...... 

28. Idem de transpot·te .•.• 
29. Idem de 2 °/o soi.lre o 

cn.pitul das loterias 
federuea e 4. n '· sobl·e 
o da.s estalloaes cuj<\ 
>end~ de bilbetes se 
eiTectuar na Capital 
Federal •••..•. .••. •. 

30. ldem de 2 °/o sobre ven· 
cimentos e sul:ísi,lios, 
inclusive os do Pre· 
sidente e Vice-?1'esi· . 
dente da Repu'olic.'1. e 
do!> membros do Cou· 
gres~o .. .. ......... . 

31. Idem d~ pennns d'ag-ua . 
32. Idem de trao~<missão de 

apolices e embarca· 
ÇÕ()S- . ...... . ....... . 

33. Contribuição d:ts co:n
panhins ou empre
zas de estradas de 
ferl'o, Sllhveocionadas 
ou não. e t.le outras 
companhias· p:tr(L as 
tlespezas tia respe
ctiva 11~calisac;5.o e 
bem assim .saldos das 
estt•.tdas de Cerro g:t
raotidns com séde no 
estr~ngeiro . , ...... . 

3-i • Fóros de tet•rct~os Je 
marinha ..... . ... . . •. 

35. Juros da> ac~õe~ d<IS 
est1·:vJ~s de fcm-o da 
Babi:.t e Pel'nambuco. 

36. Laud?mios .......... .. 
:li . P!'emios dos clepositos 

publicas . .. .. ... .... . 
3S. Cobraoca da, divida acti-

va ........ .......... . 
39 . Imposto de 2 * % so

bre di videnU.os dos ti 
tu los das comp:mhias 
ou socie<l:\des anony
mas com sé.ltJ no Dis
tJ•icto Feueml e nos 
Estados de. accordo 
com :\ legislação em . 
>igot• e as disposições 
da preseute lei ..• . : • • 

i00:000$000 
'750:000$000 

-1.50V:000$000 

1.300:000.~ 
1.200:000$000 

400:000$000 

4.0. 

3.0:8:000$000 

15:000~000 

120:01)0$000 
60:000$000 

30:000$!.'00 

500:000$000 

650 ~000$000 

IillPO>.--tO DE CO~SUlíC 

F1Úno 

Tt\lm. de 250 réis por 500 l 
gra.mmas ou fracção 
uesta ·unidade de fu
mo em bruto de pro- j 
cedencb. tstra.ogeira .. . 

1 
Dita de I O réis por 25 

grammas ou fra~cão 
aesta. Ul!idade de fu- I • 
mo picado, migado ou 1 

desfiado; inclusive o 1
1 

rna.nufacturado em ci- . 
garro.s. de protlucção ' 
nacional. ... ...••.. . · 

Dita. de 50 réis por 25 
gra.mmas ou fracção I 
desta unidade Je Ctl
mo picado, migado ou 
desfiado de producção 
estran~eirn. ......... . 

Dita de !GOreis por cha.
ruto de fil.brico es-
tr-dngeiro ........... . 

Dita de 10 réis pot• 12.": 
p:rammas ou íracção 
desta unidade de rapé 
de fabrico nacional... 

Dito. de 100 réis por 125 
grammas ou fracçãe 
desta. unidade de ra.péi 1.500:000$000 
de f;~.brico estrongeiro! 

Dita de 2 reis por cha 
t•utoveudido em eai:;~ 
e de pre~o de fabl'i~· 
s npet·iot· a 80r..\i~ ode 
20 l'éi~ pelo cento ue 
cha.rutQl! Yeadhtos " 
granel e 1le preço de 
fabrica inrerior :1.- 8 
réis cada nm •. • ••.•. 

Di tn. de 50 réis por maço 
de 2.0 cig;u·ros, e pol' 
qualq11el· (racc;ão ex
cedente de 20, .!e pro
ducçiio estrangeira ... 

Os cigarro;; de moti.a lha 
ou capa. de fumo de 
pro·cedencia estran
geira pagarão o do 'oro I 
desta taxn.Papel parn. 
cigarros e semelhan
tes. sendo em f olhas 
ou rolos 1$ por kilo
gra.mma. Sendo em 
livrinhos on morta
lhas de arroz ou milho 

. . 2$500 o lülogra.mma. 
Es.tas taxa.s l)Od~1·ão aerf 

cobrad;1l! em cs\runJJi· 
lhas • • ; .... ......... .. 
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Bebidas 

41. Ta.:ta. de 100 réi;> por li-! 
tro ou 63 réis pol' ""ar-i 
rafus de cerveja "na-i 
cioual, q uau do fJ.llr!~ I 
ca1lt> por proce!;So fr·l· ' 
.gorHico, e de 30 réis o ! 
litro ou 20 réis a ! 
garrafa quando fabri- l 
cada por outro pro- ~ 
cesso, cobrada em es- 1 
tampHba$ sobre o con· 
sumo-no Sttbir o pro- ' 
dueto da f:tbl'ic.'l ou ao 
&!r exposto â. venda
Para as pequenas fa
bricas de ca.pital iofe
rior a 25:000$ este im
posto serà. r~uuzido à 
metade. · 

Dita de 300 réis por li
tro sobre as bebid<t~ 
constantes do n. 1~6, 
cl3.SS6 9; - da t~rifa
quanuo fabricadas n 
paiz e 100 réis :por li-1 
tro sobre as be biuas al· 
coolícns constantes do 
u. l2i da tarifa, ex
cepto o a.lcool e aguar· 
dente fabricados o 
paiz ; ta.mbem cobra.- · 
dos em estampilha 
ao sahir o pr<lduct 
das f"\.ll'ÍC3.S OU q uO.U· 
do exposto á venda .• 

Dita de 1$ por g-<\.rrafa 
sobre os vinhos a.rti1i· 
ciaes e as demais heui 
da.s fermentadas, que 
possam ser assemellút· 
dtlS ou vendiJuscomo 
-vinho de uva. vinhos 
espttmosos, etc., etc., 
champagnes- ~ cu,jo 
fa.brico seja autori
sado pelo Governo ; 
taml:lem cobr-ad;\ em 
estampilha ao sabir o 
IJroducto da fabrica I 
ou quando exposto á 1 

venda. I 
Dita de 50 reis P? r lit ro 

de aguas rmneraes 
artificiae:, guzosas ou 
não; tamb~m colm~'la 
em estampilha. 

E:.ctraordinaria. 

42. Montepio da Marinha •. 
43. Dito Milltar ....... ... . 

ANNAES DA CA..."l:ARA 

500:000$000 

44. Dito ~os Empregados 
PubllCO:i ............ , 

45. lndemo~ações .•.....•. 
.46. Veu~a degenero~ 19 pro· 

pl'lOS nac\onaes ..•.•• 
4i. Jur_os de capitaes na-

clooaes . ............ . 
48. Remanescentes dos pre

-mios dos bilhetes de 
loteri<ts .• ; .•..•..••• 

49. Receita eventual. com
prehendidas as multas 
por coutravenções de 
lei e regulamento... -

50. Imposto de transmissão 
de propriedade no Dis-
tricto Federal ...... .. 

51. Emissã.o da moeda ni-
ckel ............. ... . 

52.. Dit? de iudustrias e pro
nssues no Districto 
Fedaral. ...... .... .. 

Depositas 

Saldo ou excesso eu tre 

000:000$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 

os recebhneotos e as 
restituições.......... 5.000:000$000 

DISP031ÇÕES GERAES 

Art. 2.• E' o Governo autorisado: 

L• A emittir bilhetes do Thesouro a té a 
somma de 25,000:000$ como antecipação de 
receita no exercício destà lei, que ·serão res-
gatados uté o fim do !llesmo exercício. 

2.• A: receber e a restituir na conformidade 
do disposto no art. 41 da. lei n. 633 de 17 da 
dezembro de 1851 os dinheiros provenientes: 

do cofre dos orphã.os ; 
dos bens de defuntos e ausentes e do 

evento; 
.dos premios de loterias; 
dos depositas de ca.b:as economica.s e monte 

il.e soccorro ; 
dos depositas de oulras origens. 
Os saldos quo resultare1n do encontro das 

entradas com as su.hidas poderão ser appli
cados ás despezo.s publicas e os excessos das 
restituições serão levados ao balanço do exer· 
cicio. 

3.0 A arrendar o serviço de capatazias das 
alfandegas e arma.zens. . _ 

·L • A etrectuar as operações de credito que 
j ulc,ra,r uecessnri.as. 
. 5.• A pagar o correspondente em papel uo 

90:000$000 cambio do dia, dos juros 4 o;. ouro âas apo· 
200:000$(100 lices convertidas d~5 pa.ra 4 •fo• 
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6·. o A rever o regulamento do se !lo de b) do juro de 7% • 3" continuarão :>, per-
modo a. desenvolver a renda. e a.ssegur;\r a tencer ao Bmco c 4% ser-;io reunidos Í\ 
aiTecadação. · amorti:wçã.o e levados à conta do resgate dos 

7.0 A organisar o regulamento da conlabi- reteridos bilhetes. 
lidade geral da Republica, submettendo-o à 17. A aforar e a. vender os ter!'enos de\"o-
approvacão do Congresso. · lutos sitos no Districto Federal. 

S.• A. intet•esS<'1.r os fiscaes de fumo e de Art. 3.0 o Governo mandam fazer !!>\ 
bebidas alcoolicas por meio de porcentagem tarifa em vigor· a<> mot.liiicações constante; da 
na a.rrecação dos direitos e nas multas co- presente lei. 
bradas. Art. 4.• Para fazer face ao deficit j<i. exis-

9.0 A mandar rever' os regulamentos para tente e comprovado é o Governo.<tutoi'is.'ldo a 
·a cobrança. do imposto de consumo de fumo e ra.zer app!icação do saluo, que vericicnr-sc no 
bebidas aJcooHcas d~ modo qn~ o imposto fim do exercicio da rece!ta sobre a de:sneza. . 
incida sobre o consumo, _ supprimiudo-se o Em caso de sobra o Governo a. a.p[lÜe<wá 
processo de lançamento. · á amortisação da. d ivirla. intern:l.-. 

10. A cobr<•l' en1 mooda. de ouro pelo valor Art. 5. o Para o d!l~pncho tle merc~.dorias 
lega.l 40% dos direitos de importaçã.o, fazell· taxada~ ad 'Ualon~m será. ourigator!:t. a <.tpre
do reducção correspondente na.s taxas da. ta.· senta.çfio das fncturas respeeti•·:ls, dedcla.
rifa. em vigor. mente autheotic:l.da.s pelo consul br,\:l.:lei.I-o 

11 . A mobilisar as a.police$ de sua. '{lroprie~ do logar de origem, vigorando o valoe de.; 
dade e as e:~:isteotes no Tb.esouro, que servi~ clarado, que serà. calcul:>.do ao cawbio de d!a .. 
ram de lasti'O a bancos com os !}naes o Go· No caso de t\lsa dedar(tçí\o ou de nprcseu
verno, nos termos da !ei n. 183, da 23 de se·' ta.,:iio de iactm:,• que visi>elmeote uil,o cor·
tembro de 1893, tenha chegado a accorJo. · responda ao valor da mercadoria, ser .í. im: 

12. A emittir bi!betes ao portador no du- post?. ao seu rlono um~ mnlt•\ eqltivait.nie ao 
plo dos termos da. lei de 23 de setembro de quiotuplo do >alor vel'ifica.do. 
1893 e sob o regimen da lei de 1875. . Par-.lgt·aplto unico. Quando se verifrcac· (1. 

13. A despender até a importancia de 1.000 hypotbese !lo§ 5" do a.l't. !3 das Disposiçüos 
contos de réis, ouro, com a o.cquisição de ui- Preliminares da tarifa, nào será exigillo o 
ckel para ser amoedado na C;\Sa da. Moeda e visto consular. 
p<Jsta. a importaucia à disposição dos gover- . Art. 6.• De accordo com o art. 515, § 1• 
nos estadoaes, pro'()Orciona.lmente it. renda da. Consolidttçüo, o Governo nomcL\rà anmbl· 
aduaneira de cada Estado e por e;;tes gover· mente uma cornruissiio mixta, compo;;ta de 
nos paga em papel-moeda · conferentes e commerclautes, qu~ procedera 

14. A abrir o credito necessario para at- á re>isão geml das <\mostras a.rchi.>adas, 
tender ao pn.,o-a.mento de restituiçücs de 111' - quauto ás respectivns classilica~iíes e decidiri 
mazenagens, que um; .A.lfiwde1,>ns do R.io sempre das duvidas slll!citadas nas elassili-
Grande do Sul for-.lm cobradas em dasae~.'Orllo cações. · 
com osdecretos ns. 196, de I 11e f~vereiro e Art. 7. • O Poder E:~::ecutívo nomeará uma 
n. 805 ele 4 de outuhro de 1890, lelS de ?r- commisaão con$tiluida por empre"".l<los de li\~ 
çamcmto ~e 1892 e 1894. e § 2• do art. o'<l4 zerula, negoci:l.ntes e industriaes de r:ota, q:~e 
da Consol1daçao das Leis d~ Al(anàegQ.$ e poLI era ser p1·esi<lida por um memt,ro do Cou
Mesas de_R~t!_as da_ Repu/JlJca, bem como gre.-ssoNacional, !J<\1<1. proceder á r evi!:iii.o de
pa:ra resbtmça.~ da. •hfrere~9a de ~%, q_ue foi talhad::l. .:~ completa da. a.ctu:Jl t:t.riru. dew~ndo 
cobrada a. maiS .e~ 189o, no unposto de este trabalho ser apresentado ao Con<>re~SQ 
2 1/2 Yo sobre dlVldendo~ •. que o Congresso n~ prorima reunião. " 
votou para aqueUe exerc1cto. _ 

15. A augruentar 0 numer o de empregados Art .. s.• Sao declarados nuUos pal!l- todos 
das Alfundegas da Capital Federal e das de os e:ffe1tos o~ ~nt~ctos de ca.mbta.es ·~e 
)?rimeira ordem, aproveitando os fnncciona- moeda metalhca & VISta. e a prazo, que nao 
ríos da.s extiactas Thesoura.r.ias de Fazenda, tenham o sello legal. 
e efrectnando as remOÇões que julgar couve: § 1. o Silo prohibiuas as liqllidacões por dir
niente, para o tlm de torull:r effeetiva <t ex- ferença. de tl'ansar.ç:.i:o sobr~ moeda metai!iC;l 
acta arrecadação da rend:J. aduaneira. e camLia.ea que não se realize:u e.ott·e b<tn~s 

16. A praticar accordo com o _Banco ~ e commerciantes ~m~>Ort.:do~ea. . . 
Republica do Brazil para a coovers:J.O, em bt- As uotas de Itqu:d."'çao ficam sUJe, tas ao 
lhetes ao portador, dos bonus autorisados pela sello prop~t·ciollaJ indeJ?encJ.~nte _do seiio de_ 
lei de 23 O.e setembro de 1893, sob <15 clau- § 4•, na forma da le~1~laçao >"rgeutíl. 
sulas se"'uintes: § 2.• As operações soore moed« metallica 

a) OS mutuarios por emprestimos ei;O bon"s e cambines :\ prazo SÓ po_di!rà<l ser efre.::tuada.s 
ficam obrigados ao pagamento do JUro de entre bancos e commet'Cl:mte;; el:portadoros e 
7 ~ e das amortizações por conta. do capital ; importa.ttores. 

Camara V, Vl11 
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Todas r.s qu~ iCirem feitas entre banco e 
banco e ent re b~ncos e l>f~rticul.ares s.\o 
nullas de pleno direito; e sujc,ilos ã mulb de 
20 °/0 sobre o valor da trun~acção o b:\DCO ou 
bancos que a.s e:l!ectuarem. 

§ 3. o Considêram-se, para os eJl'eitos das 
nctuaes disposições, operações á 'Vista. de cam
biaes e.· moeda metallica, as liquíé::\vei-3 
dentre .de tres dias uteis, a contar da data 

·do contracto. As qu0 excederem e3se tampo 
serão consitler:\dns a prazo e de!lnith·amente 
liquida.vei;; dentro do prazo qu" serà lixado 
pelo Go~·et•no . 

§ 4 .° Ficam snjeitas ao paga.meoto lio im
posto de 1120 •;o as operações de eãrnbines e 
de moedn. mebtlica a prazo, pa.gos em partes 
iguaes.pelo comprador e vendedor, sobre o 
valor em moeda. corrente do contracto. 

§ 5.0 Todos os contractos de corret ores fi
. cam sujeitos ao sello de 200 réis, sob pena de 

nullidade do contracto em caso de infmcc.ão 
na. fa.lta. do sello. 

§ 6.• São probibidos expressam ente os con
tractos com 3 simples e vaga. decl<lração de 
- com.mittente-sendo obrigatoria a enuncia
ção do nome das partes que naile interveem, 
sob pena de nullidade do cootracto e mult;~ 
de 50 •;. sobre c valor do mesmo. 

§ 7. • Os corretores e os bancos entregarão: 
na. Capital Federal ao syndico da. camara dos 
Corr<!tores e n os E.sta.dos a quem o Governo 
indicar e até ao di:\ 5 de cada. mez uma re
lação detalllada dos cont.ractos d.lS operações 
de cambio que realizaram no mez ante
cedente. 

Estas 1·elaçües ser-Jo aclo continuo remet
'tidas é. Recebedoria da. Capital Feder:tl e ser
'ir-:to rie ~;(emen to de '[ll'OV:l. das reretidas 
operaeões, a lém de outros que o Governo 
julgar necessarios e que serão rornecídos a 
s~u jui1.o par qualquer dos interessauos. sob 
pena de multa. de 20 % da. importnncia da 
tr-... n sacção • 

Conjunct.:1meote com estas relações, se•·~ 
remeaid:ts á Recehedoria da Capital Fe
der ;,.! pehs re~rtições arre®.d<\ tloras do sello 
nos Estarlos, cop!a::; do;; respectivos regi~tt·os 
do m2z antecedeu te. 

§ 8.• Até o dia. 15 de ca.dn mez o Governo 
. fard publicar no Diario Ofticial a synopse do 

mo>'lmento cambial em toda a Republica no 
m<:z antecedente, comprelleodendo: 

Saqu'3s convertidos em libras. 
Lr;tro.~ r,articulares convertidns em libras. 
Outras op<;;racõr>..s convertidas em libras. 

E no rr:llltor ·o annual do :Ministerio d::~. 
Fá%hnda ;;c,riL j unto como quadro espechla. 
~t;l.lí~tic-.J. geral das mesmas transacç.ões, 
d!!;Crimin:mdo o rno\·imento estado.'tl e o d.:'t 
Oo~.rJiL~! f<:d'l:ral, com ospecificação das •·espe
t:th~b rr:oP.•las e cambios. 

... § 9. a os bancos, ftliaes, caixas bauc.'\t;; -~ c 
a~encias qu0 uego:'in.retn em camlJio, m•:'l<h . 
metallica e outros tit11los reprGsentati ~os de 
taes operllções, terão um ou mais livros do 
registro dessas Ol)et•n.çóes, nume1•ados e coni
petentemente rubricados pela. Junta Com
mercial. que devem combinar com o registro 
do protocollo elos corretores e com o regí:;tro 
da ca.mara. Syndical, á qual devem ser en
vi:ldas dia.riamente as notas das trans:~.e:;ões 
e:l!ectuadas nn. v~per<t entre bancos, riliae"::;, 
agencias, ca.b:as bancarias e export••dor&S 
com os r espectivos tomadores. 

§ 10. Os conselhos fiscaes dos ba nco;, com
panllias e sociedades anonymas, não pod••rão 
approva.r contos (\e corretagens que não es
tejam especia.lmeute escripturadas, sob ass<t 
rubrica, e comprovadas por contas àe corl'e
tores de fundos ]lublicos • 

§ 11. Todo o inrlividuo que apreseuta.r rlo
cumento coroproootorio das tr·a.osgre:>S~ies do 
disposto nesta lei, pod.er.i., medi<\!lt e ttcção 
summaria. pel':l.o(e o poder competente, pro
por a acção de nllllidàde da. tmnsae~1.o, r,a't'.'l. 
o fim de receber o que houver: illicitam~ute 
p::t.go. 

.Art. 9.0 As ageocins de bancos e cornpn
nbias, nacionaes ou estrangeiras ou quaesquer 
outras instituições que negociarem em c~m
bhles com o publico, por meio de Sllou~s c de 
qualquel' out ro titulo, não sendo bàncos ou 
deposítosconstitliidos sob o regimen da.s socie· 
dades anonyrnas ou 1iliaes de bancos estran
geiros d evidamente antorisados a fuoccir•nar 
na Republica, são obrigados a r,·u;er um d<:po
sitono Tbesouro, de 100:000$, no mitümo. em 
moeda. corrente ou·fnndos publicas br!l.zileh•os 
ou fundos publicas estrangeiros que t en!1'1m 
cotação Da. bolsa da Capital Fe:leral. 

§ 1 • o O deposito da. gar:-.ntia. poderá ~er 
a.ugmento.do a juizo do governo, nos c::ws 
que o desenvolvimento das operações c a;~:ija. 

§ 2." Estas· agencias e instituições ti<::am 
subOr dinadas ás leis e regulamentos a· que 
P-Sião sujeitos os b>mcos e companllit.S que 
neg-ociarem em c:ambiaes. 

Art. 10. Os bancos e companhins oaciO!lfiE'.3 
com seda no Distt•icto Federal e nos E,;t::.dos 
fict1m sujeitos ao imposto de 2 'I • • /o so\Jre 
dividendos . 

Pa.ragrapho unico. Fica extensivo as com
panhias ·estrangeiros e bancos estron.,.ehos, 
cujn.s tiliaes teom seda no Districto Fefera.l e 
nos Estado~ o imposto d~ 2 1/ 1 "/• sob~a divi
dendos . Para ilS$:l. cobrança, eonhecldo o divi
dendo distribuído uo exterior, o impost(• de 
2 '!. •;. recabirá · sobre o diviJenllo ~orns
pondente ao ~pital e.:rlstente no paiz . 

Art. li. A multa. de e~iente em ttodos 
os casos previstos na legislação em vigo1· !lo 
regimen aduaneiro serà de 1 1

/ 1 a 10 o; .,, a 
juíz;o dos inspectores das a.Ifa.nCiegas, oon-
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forme as circumsta.ncias dos factos (at1. 49'2: rias Alfarulegas as rnerca.doria.s importadas 
§ 3• d:l Consolidaç,:zo das Leis d-as A.lfan,de!Jas a. granel Mlle moncionadas, quando ;Jor uni
d'l 1884 e d~creto u . 680, de 23 de agosto de d:1de pesarem menos de dou~ ki!Oe,trre.mmas ; 
1890). § 2. • .'\.'s operações a que se r·et'ere o :\rt. 382 

§ 1.• A multa de direitos em dobro prevista. da Consolidação ficam sujeitas todas as roer
nos arts. 488 e 489 da. nova consolidação das C<ldorias desC'l.Ire~<h\S nas suas pontes e cáes 
lei;; das a.lfandegas e mesas de rendas só será. das a.lfandegas, depositas e entrepostos e . 
apnlicada. quando a diJierença dos direitos armazens alfandegados," tenham ou nã.o per
aduaneiros consignados na ta.rifa em coa- mo.nencia. no local da descar::ro.. 
fronto com a mercadoria. submettida. & des- § 3." Os voll1mes 'de gra.naes dimensões e 
pacho e:xceder do valor de 200$ quer essa. pesos de que trata o n. 3 do§ 2• do art. 382 
differeoça. seja determinada por :tccrescimo dn. Consolidaçüo das Leis das A~fo:ndegas e 
de peso, medição ou contagem de merea.doria Mesas d6 Rendas ficam sujeitos, qualquer 
verificada., quer seja por dlfierença. de qua.li- que seja o seu valor, ao dripto das tans do 
dade relativa. on absoluta.. veriticada. no mes- art. 603. · 
mo volume (si a. adàição da nota. constar de Serão considerados volumes de grandes di
um só), nos diversos volumes (si constar de ·menSi'íes os que excederem de mais de 2 1/2 
muitos), ou finalmente em qualquer das !ld- met1·os cu bicos ou pesarem mais de um:~. to-
dições da nota, ficando assim modificado o nel&da. · 
§ 1• e revogado o§ 7° do art. 488 da. C<m.soU- Art. 15. Ficam supprimidas as vistorias 
dação.· . ~rmittidas para o despacho de vinhos im-

§ 2.0 Destes :lntos não ba.:verã recurso nos portados ·em cascos, o qual deverá. ser feito 
~sos de differenc;as de quantidade, cum- com os seguintes ab3.timentüs: de 3 ·% no 
'!)rindo porêm nos casos de dül'erenca. de qua4 peso liquido no l• mez da entrada da merca
lidade de mercadoria. ou da sua. qualificação doria; mais l t2 °/0 , por mez· que seguir até· 
obedecer-se ao preceito do art. 15 do decreto o maximo de 4 •to que substitmrá por todo o 
de 25 de abril de 1890. · · tempo em quo o vinho estiver em deposito. 

§ 3. o Qua.nd·) o interessado tiver duvidas · Art. 16. Ficam isentos de direitos de im· 
sobre a. elassiftcação da mercadoria a despachar porta.ção os nw.teriaes em obra, machlnismos 
ser-lbe·ha. licito, antes de iniciar o desp\\Cho e e acr.essorios que se destinam ao saneamento 
mediante a. exhibie<io das competentes amos- da CaoHal Feâeral, cidade de Nictheroy e· 
ttas, apt-esenta.r raquerimento ao inspector capit.a.ês .dos Estados. ·- . 
que man!larã. classiticar a mercadoria- não Art. 1:1 . Fie:\ i~nto do i.mposto de impor
sendo neste caso quando haja dill'erença de ta~.ão, sujeito, porém, ã.s taxas de expediente, 
classHicaçiio entre a do despacho e a que de armazenagem e captttazias, o arame em · 
fizer a. alfandega., cobrada a multa. de direitos rolos de ns. 6 e 7, qua.ndo importado pan · 
em dobro. cercas, e bem 3SSirn os postes e meios postes 
. Art .. 12. Em caso algum. a. taxa. de ca.pa- de madeil"<l. destinados ao mesmo fim. 
tazia.s serã. dispensada. Art. 18. O toucinho salgado ou em sal-
Par~grapho unko. A ta.xa de el'pedieote só moura, o bacall!áo, o xarque platina, o zinco 

poderá ser dispensada nos casos dos §§ 1•. 2<', em folha, o chumbo em 'oo.rra, o oleo de 
SO, 4• a 8", 1l a 16, 19, 22, 23, 26, 32 e 35 do linhaça em barris ou em lata:;, o verJe com· 
art . ·424 da. Ccnsolidaçll() da$ Lei$ das AZ(an- posto, o verde Pariz, o chumbo ·em lenÇOl, a 
degas. . parafina. o <\Dtimonio (qu:\ndo importado· 

Art. 13. As taxns de armazenagem, nas por fabricante de typos) ta.mbemterão a. re· 
alfandeg:Js, passarüo a ser cobradas nas se- ducção de 30 •f., revogadas as demais reclu· 
guintes proporções: · cções a que se refere o a.rt. 51 das disposit;ões 

Ate 30 dias, 1 •;. ao mez. preliminares th tarifa em vigor. · 
Até 60 dias, 1 1/2 •[. em cada mez. Art. 19. O guano, o phosphato de cal, o 

di I ... sulphato de a.mmouio, o chlorureto de patas-
Até 90. as, 2 ° • em cawo. mez. sio, as escorias pnosphatadas consideradas 
Pelo tempo que decorrer além dos 90 dias fertilisantes, o nitrato de sodio o os formici-

3 •r. ao mez. ·· . . das são i~entos de impostos e terão uma re- · 
Revogados os decretos ns. 805 de 4 de ou·. dtteçã.o do 50 •f. na ta:x.a. de expediente. · 

tnbro e 197 de 1 de feYereiro de 1890 .e os Art. 20. São 'isentas de impostos a~ peças 
~ 1", 2• e s• do nrt. 594 da. ConsoUda.çüo . imp ort.'\das pelosconstructot·a~ estabelecidos 

1\l't 14. F ica. t>levada a. wa. cobrada. nas no Brazil 'Paro os navios e V:lpor!lS que ~n- . 
cn~Y~t!I.Zill.ll por voln?le até 50 kilogrammas- st ruirem nos estaleir os nacioaaes; devem. 
de 150 réis n. 200 réts. requerer a isenção ao Ministro da Fazenda ., 

Por •lezeno. excedente 100 réis. · com relação dos ma.terlaes c pecas necessarios, . ·. 
§ 1. • Sórnonte serão anjeltas á dispo3ição e nome do navio, o estaleiro onde vai ser 

Hnal do a.rt ~ 605 da Ooll8o~id4g6o deu Le~ oon5truido e a. capacidade futura do.quelle. 
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O Poder E:tecuti>o regulamentar-à. a isen- prestações quiozenaes de 33:333$333 para as 
ção, impoudo consequeute pag-.J.menio oo instituições indicadas no § 2< e os outros 
dobro de iodos os impostos; do. relação isenta 800:000$ na importa.ncia. de 4.0:000$ a. ca.d~ 
de direitos, ao dono do estaleiro que dbtmhir um dos E$tados que não estiverem nos casos 
em. 7enda. ou mercado qt~aiqu·;r dcs objectos pre"l"istos no § S•. 
importados, sendo-llle cassado o direito a b) a elevár a. sua. eauç;i.oao dobro da. actual 
novas isenções. . r d d" •ct br r As peç..s para ma.eltina.s locomotivus im· em a.po Ices a:_ lVI a pu 1ca, para garan Ia 
portadas para con;;trucçã.o'de runtetiaes' pai-a. .da fiel e~~nçao d? cont_r~cto; 
estmdas da ferro pag-arão 50 •;. menos do . c) a ~UJe~ar-se a r~Cisao do contracto sem 
que a taxo. fixada na. tàrifu. que for adoptada. !Odem~~açao de espeCie alguma, o_ o caso ~e 

A.rt. 21. Nas tariías aduaneiras -a.s fr«e· tnfracçao. por sua parte, das eond1ções estr-
"" nor • d 5 ·é·- n • ~"'·as t'> 100 ·é· puladas ; ....,e~ me e~ e 1 b , a~ x . a. " . r . ~s d) a resg-d.tar os bilhetes premiados dentro 
ser~o des~r~zadtJ.s. A~ de 5 .t:êts ate 9 rets do prazo de dous annos ent.·undo pa.ra 0 The
serao a<idtcrouada.s como lO réiS. F d 1 . 1 ' t nt· · 
. A.- frac""'es neoo ·es de 4o reis nas taxas souro e era , . a.nnua men e , com a qua m. 

" . v; 00
1 

•• • 
1 

• . . _ de SO:OOO$, a t1tulo de «ltemanescente:>P- ; 
so.pel'Iores a ~ ret» se~t-o uesgrezadas. e) a pa.g-.1.r ao Tbesouro Federal 0 imposto 

As de 40 _réts a~~- 99. rvt~ _ser.acr computadas de 2•/. sobre a. importa.ncia. da. emissão de 
como 100 rets e a-:sltn uudictoo,tdas. loteria ou ~eriede loteria que extrahir quan-

f>aragrapllo unico. O artigo acima. applica- do federal e o de 4 •/. quando est.adoal, não 
se sàmente ás taxil.S obtidas depois de Cúl- excedendo a média da emissão para. as loterias 
culo.das as sobretaxas ou reducções. federaes a 3.000:000$ mensaes. . 

Art. 22. E' prollibida a entt·ada das mer.:. § 2. o o Governo ~distribuir-à. anouall:nente. 
cadorías, quando se verifique que o seu na proporção e fórma abaixo desígnndas, a 
consumo não ê permittido uo paizde ol'igem. s.omma. de 800:000$, do modo seguinte: 

Art. 23. São considerada~> coutrafacção· e A's instituições da Capital Federal, atten-
sujeita.s ás penas do codigo J_;~enal com muita. dendo ao seu car<\cter geral de beneftcencia 
de 1:000$ a 5:000$, a. fabricação e importaÇ<io e <\ va.rios estabelecimentos de instruc~o-dos 
de rotul05 e marcas ue prcductos estraugei- Est;ttlos, sendo: 
ros que se prestem a Ialsi!ic-<~.çilo óe bebidas 
ou producto-s n~onaes pa.r-.1. ser vendidos 
como si ~tr-.~.ugeíros fos:;em, com a ma.rru ou 
com o rotulo fa.bt·icado uo paiz. 

Art. 24. E' o Governo autoris3.do a org-<l
nisar um noro regula.mento das alfandegns, 
dando-lbes a classiricaçü.o conveuiente. 

·Art. 25. Os teleg~.·amm:J.S tra.nsmittidos à 
impt•eosa como noticia. ter-lo a. reducção úe 
'75 o;.; 

A.rt. 26. Para o laaçamentode imposto de 
pennas d'<Jgua a. Municipalidade d.o Districto 
Federal é obrigada a fornecer á repartiQão 

. fiscal competente um;~. cópia do lançameuw 
· do impo~to predial, pela. qual aquelle deve 

sel' feito. 
Para.grapho unioo. E' autorisado o Govet·uo 

a limitar o consumo de agu:l. da. Capital Fe
der-al por meio de hydro111etro para os usos 
que nã.o forem domesticos ou da hygiene das 
habitações. 

Art. 27. Fica o governo ::mtorisado a re
gular · o serviço da$ loterias, observadas as 

·seguinte_, determillaçues: 
. § 1. o O actua.l contracto úas loterias da. 
Capital F&ii!r~al serà reformado pelo praso de 

• sete il.Onos a datar de 1 de janeiro de 1897 
abtangendo o ser-viço geral das loterias, sob 
as seg-uintes condições: o contractante se 
obrigàrá: • 

a) a.o pil.gamento annual da qu.'t..lltia. de .• • 
1. 600:000$. .sendo SOO:OOO$ ao Thesouro em 

l . Mootepio dos ServiJores" 
do Estado .• . ••.•.•.• 

2. Si:l ut.1. Casa. da :Miseri· 
cordia •.. ...• •••.•... 

3. Lycclo de Artes e Ot!icios 
· da. Capital Federa.!. _ ... 

4. Institutos de Cegos e Sur
dos-Mudos .•. . .••.•.. 

5 . A.sylo da. Yelbice Desam· 
par-ada ••••.•. ••••••• 

6. Asylo Isabel •.......•• . 
7. Lycêo de A.rtes e Officios 

da Bahia . . .. ... ... .. . 
8. Iden1 de Goyaz ••. • .•.• • 
9. Idem do Rio Grs.nde do 

Nm·te • .-•••••• • • • ••• • • 
1 O. Idem da Parahy ba ••. : . • 
11. -Idem do Piaully ••••• .•• 
12. Idem do Mara.Dhão ••• •• 
1:~. Idem do P:J.ra . •••. ...•• 
I 4. Instituto Historico e Geo-

200:000$000 

100:00_0~00 

100:000$000 

20:000~ 

23•000$000 
24:00!!$00V 

10:000$000 
15:000$000 

15:000$000 
15:000$000 
l5:0U0$()00 
15:000$000 
15:00\J$000 

5:000$000 graphioo d(l, Bahia •••• 
15. Lycêo de Artes e omcios 
· de .Alagôa.s. . . • • . • . •• • 15:000$000 

16. Idem de CUyab6..... . .. 15:000$000 
17. Idem de Santa. Catha.ri.ua. 15:000$000 
IB. Gymnasio do Paraná.... 15:000$000 
19. Atheoeu de Sergipe. ... 15:000$000 
20. Gymnasio-do Alllil.zonas. 15:00~000 

Orpbelinato da Sa.nt3. easa.' W!. Misericor:dia, 
Externato do Collegio da Iuimaeulada Con• 
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ce1çao e Escola de Sc\encias Praticas do . As .. loterias concedidas pelas ca.ma.:ras m u· 
Cea.rà, repartidamente 15:000$000. nicipaes 011 intendencias não poder-J.o ser 

registradas na fiscalisa<)ão. 
21. Lycêo e Instituto Geogt·a-

pbico do Recire ..... . 
22; 1nstituto Historico do Rio 

de Janeiro •.•..•....• 
2.,_ Policlínica do Rio de Ja-

neiro .•.•.••..•..•..• 
24. Asylo de Orphãs ela 

Arnan U, da instrucção. 
25. Instituto Vaccinico do Rio 

de Janeiro .••..•..•.• 
26. Jnstituto · Bacteriologico 

Domingos Freire •..•• 
27. Escoh\ Domestica N. S. 

do Amparo ..••....•. 
2S. Instituto Pasteur ....••. 
29. Asylo de Sauta Rita. de 

cassia .............. . 
30- Asylo do Bom Pastor ... . 
31. Escola. mantida pela So

ciedade Prol?agadorn. 
da lnstrucção as classes 
operal'ias da Lagóa. .•. 

32. Diccionario Geographico 
do Brazil, de Moreira 
Pinto .......•......•• 

33. Asylo tle Meninas Orpbãs 
João Emilio, de Juiz de 
Fóra .......•...••.•.• 

34. Academia Nacional de 
Medicina .•...•.••...• 

§ 5. • O Estado que depois de goz;ar o bene· 
15:000$000 ftcio desta. lei fizer concessoos de loterias ou 

facultar a venda da de outros Estados per-
14:000$000 rlerà, emquanto não prohibil-as, a quota que 

lhe é designada. 
12~000$000 

20:000$000 

§ 6. o O Governo modificará o actual regu
lamento de lot~rias de accordo eom esta lei, 
nomeando o respecti>o fiscal e seu ajudante e 
escrivão pagos pelos contractantes, vencendo 

18:000$000 o primeiro o ordenado n.nnual de 12:000$, o 
segundo de 8:000$ e o terceiro de 6:000$000. · 

10 :000$000 § 7 .o r'indo. o pr<tzo do contracto firmado 
em virtude da. presente lei, ticatn e:x:tinctas. 

6:000$000 as lo!&rias da Cll.pit11l Federal. · 
S:OOo$000 § 8.• Recusanrlo·se o actual contractaute a 

acceitar as condicões estipuladas, o. Governo 
5:000$000 contracta.rá com quem roais vantagens offe-
5:000$000 recer o serviÇQ geral das loterias, de confor

.midade com esta lei. 
§ 9. c O servi~o da ertracção das" loterias 

I federaes serà feito sob a tiscalísação imme--
2:000$000 rliata do delegado do Ministerio da Fazentla, 

que poderã, tod<tS as vezes que julgar couve-
. niente. mandar proceder a rigoroso exame 

2:000$000 a!im de veri:ficar o roodo por que são extra.
hidas as loterias e cumprida a presente lei. 

§ lO. Em cada bilhete, alem da assigna-
2:000$000 tur-<~. do contractante e do tbesoureiro, virá. 

àeclara.do qual a lei que autorisou a loteria e 
4:000$000 os nomes das instituições beneficiadas; . 

§ 11. Os planos, tanto das ~eries corno d<f:S 
§ 3. 0 O .Estado qur3 probibir ou t~ver pro- loterias inteiras, serão apresentados ao Ml

hibido a venda de bilhetes tle loter1as ou o nistro da f(l.zenda um mez pelo menos, antes 
que tiver abolido ou aholir loterias ou as ti- dn. ex:tracção, devendo ser <~.pprovados ou re
ver concedido que não fiquem subordinadas casados dentro de 20 dias cll\ apresentação. 
ao regimcm da presente lei, bem oomn os que § 12. A quot;t para premias será de 60 %. 
prefe~irem manter os respectivos cootrncto!l, Art. 28. Fica o Governo autorisado a. 
não terão· direito ó. quota que lhes é d~st1- auxiliar directamente, pelos meios que en
nada, em([uanto vigorarem as rt:spect1vas tender mais convenientes e expeditos. a 
leis ou forem executados 03 respectivos con- lavoura do tri<>o e as suas cong"eneres nos 
trac:tos, ficando o contractante isento do re- Estados do Ri~ Gmnde do Sul, Pami:là • 
. upec:tivo pag-<Lmento. T<\mbem serão ex- Sa.nta catharina, Minas, .Pernambuco, de· 
suCidos dos beneficios dest!t lei os Estados vendo o dito auxilio ser equivalente ao 
lpjas municipalidades tiv~rem obti~o licen<;t~ producto do imposto que cada Estado crear 
:Jara extracção ou extrahlrem loterms. ou augmentar so.bre ·os artigos similares es· . 

§ 4.o os ·concessionarios, agentes ou repre- tran~eiros, d~tmados ao consumo do seu 
sentantes das loterias dos Estados que _esti- territorio. · 
verem em execução só poderão vender b!Lhe· Paragrnpho uníeo. O Governo da União, 
tes, annunciar a loteria, fazer propagand(l., pnrn. esse firo, entrara nos accordos necessa.
ter a""<mcias ou escriptorio para pagamento rios com os Governos dos Estados. 
dos p;eOliu.dos. Msta Capital, pagando ante- Art: 29. O assuc_<~r.do typo-:: Demerara-. 
cip:1.damente o imposto de 4 "/o sobre a emis- pagara. nas felTO~Vlar!a.s da Umao me~ade dos 
siio das loterias ou séries d.'\ lotaria, regis- -fretes a. que esta suJeito, pelas tanf01s em. 
tl'ftndo nn fisc:~.lisac;ão a lei que as concedeu, VJ;;!'Ol'. • . · 
0 plano apvrovmlo, n t'esponsahilidado Cio Parag~pbo UD1CO •. O ~ov~!'no ent:r!l-rà · 
respectivo Esta~o sC>bre o· pagamento dos l.lm accordo com as ferrn-vtarHJ.S de CiJ:Plt~l 
premias e depositando no Thesouro Federnl g:u-a_ntído IJe\o Thesouro, lll\r.l. <Jbter 1gual 
apolices da. divida publica no valor de 40 aoot1mento no rret~ pelo. transporte de tal 
CQntos de réis , · geMro de produeça.o agr1cola. •. 

.'. 

. . . : 
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Art. 30. Terão a tliminuição de 50 •f. nos qae possam ou devam ser acceftos e julg~dos 
fretes à as estraclas de ferro da União, o café perante autoridade de fôro judieial ou :ldllli· 
em grii..> ou mo ido, o m(ltte. a canno., o :)SSu- nbtrativo eltranho a ella como ao fed.era.l, ou, 
car, o alcool ou agua!'dente, o gado em pé de outr·o Estado, .no paiz ou fora. delle. · · 
ou a.!.latido, a carue de :m.rque ou secca., o Paragra.pho nnico. Entendem-s'El suje;;tos 
~eit.e, os ovos~. ;~s hortaliças e leg-umes, a. ao mesmo sello os livros de sociedades· an
lanaha de tngo e de mandio~'\, a man- onymas ou de firmas individuaes ou collectlvas · 
telga, os queijos e o sal que forem de produc- que, tendo sun. Séde na. Capital Federal ou 
Çâo uaciooal e mais os cereaes, a banba, o em um ou mais Estados, :possuam em todo ou · 
toucinho, o' baca.lhã.o e o kerosene, mesmo em parte seus bens patrimoniaes respecti-

. quando importados do estrangeiro. vamente em um ou mais Estados, ou na. Ca· 
Art. 31. A revalidação do se !lo nos do- pital Federal. · 

~umento;; ou pa-eeis d~ qualquer natureza Art . 35. ficam equiparados aos contractos 
n~ ele"nda . a 2<.> vezes o valor do sello de- de com_Pra e venda, para o e!Ieito de J)n.g~-. 
vtdo. . _ rem o tmposto de trans~ssão respecttvo, as 

!§ 1.• Os subsbbelee1mentos de procuraç~o terras e immoveis sitos ua Capital F~deral 
feltos d.o -proprlo punbo, la~ado~ por partl- por outros immoveis ou moveis situados nos 
colares. quer no respectivo rnstrumeoto, Estados tomada parn base do v::t,lor do im
qu.er em .papel differente, pagarão ? mesmo movei~ renda ou aluguel. quando houver, 
sello que pagam as procuraÇÕes de 1gual na· calculado SSI"Undo o imposto cobrado no The- · 

· tureza. . souro ou na Municipalidade do Districto Fe-
§ 2.• Ficam sujeitos a.o.sello fixo de $200 as deral. . . · 

· -petiçõef e req~erimentos, os eheques sobre os Art. 36. O sello das patentes da Gua.rda. 
bancos, os reetbos de entradas nos bancos de Nacional serã cobrado de accordo com a. lei 
qualq1,1er quan?a. de 25$ pll.ra. cima. . exarados em vigor. excepto as de tenentes· e alferes; 
sob qualquer forma nas respectivas caderne- que pa"'arão 70$ as primeiras e 50$ as ul-
i.as, os reci])os em g.;ral de qualquer quantia timas. "' · 
acimn. d~ 25$, as facturns e quaesquer do- Art. 37. Fica fazenclo parte da. receita da 
cume<Jto~ . . _ . . _ Ca1:a da. Moeda. a. impressão de estampilhas 

Em caso de mfrucçao d.~ta dtl!JlOS!ça.o, pa- Jla.I'a as camaras · Munic!paes dos Estados, 
gador e rec_!lbedor paga.ta.o eonJnnctamente desde que haja permissão dos re~pectlvos go-
a .:nu_lte de 50·;~ sobre o valor do documento verDOS. < 

nao sellado, r evertendo met:1de ~essa multa Art. 38, o ·imposto da .sello arrecadado ou 
~ra o appre~eudedor ou. denunctante. . que ainda. 0 for pelo conselho da Intendencia 

Art. 32._ Fica. elev~o a 20$ em esta~ptlha Municipal da Capital Federal. será iuscripto 
· o sello. da_, cartas de saude pa.ra os naVIos es- como renda da União e recolhido ao Thesouro tranrJ os de _IJ..ue trat~ a tabell3. annexa. ao Federal, devendo ser substituído por sello 
decr~<t " .Il. 1.~558·. de ' ?e ~utuqro de 1~93, federal, conforme as leis .em v:igor, o sello 
que regala o _ernço santtario dcs porto:. da municipal existente, ficando nulla.s e sem 
?.epo.~Uca. . . . . efl'eito os leis e regulamentos municipaes 

_.._r •• 33. FJCIIro StJJettos ao 12agame?~<> do sobre e•se imposto · 
· eel!o rle 1$ os termos de r esponsabütdade • . '. . 
~"m!rlos nàs alfandeg~s ')lara. ·resa.lvas de Art. 39. Ftca.m .d~spensadas do respeohvo 
Clnila.s i'aturt.s quanto á propriedade de mer~ impost? as transUllSSÕes. ~e embarcações ·es
car...rJ~as a UE>Spachar ou quMsquer outt-as. trange!ras quando adqumdas por n(lelonaes. 

P:or..gr .. pho unico. os termos de responsa- . Art. 40. As ~cmdasar~cadadas pelas ferro
bíiír.li11.1e !:SEignados nas alfandegaspela exbi- vJas da. Unlao •. ~>rretos, telegraphcs e 
M•;;o da,:; ?rO\"as da descarga. de mercadorias q?a~squer_.repartJç_1Ses fed~ra~ uç arre~ad.a.: 
rr;>:-zportad3s para outros pontos da. Repu- daçw. serao·recolh1das nas cap1t~~;es do.,. Es 
tlll<%. (111 drJ r:str:Jngeir·o t!cn.m sujeitos ao pa- tados as estações tlscaes, e na q&pltal Fader:l 
~·;:lto d" sr.Uo proporcional ao valor dos ao Thesouro Federal, dentro uo p1-nzo de ~4 
l)ír<:it.o~ 'JOf: a mercadoria devet'i:\ pa.gnr si horas. . . . 
!~ ,J,~r;achatla p~ra consumo. As ferro-:VIa~ e mats repal'llçõos a qu~ se 

A:"t. =~- Fi~m ,ujeitos ao setlo federal, refere_ a prtme1ra. parte ~o presente art1go, 
j><th ~~r·ttlÀ de;cJ;,r;•dE n;1s teis e regulamentes ~ue n~o t1veram _n~ l~~hd~es_, em que tee~ 
!!:n ~· i~rJ:-, u;do:; r.'@ t~tu lo>, letras, s&ques, ::.ua. :;éde, repnr~1çao n;car,. ~<t~.w o . recol)lt 
'r~1r,;;, <:.coherf.rn<:nto; de prac;:~s, pro~uraçõe>, mento à repartição ii~cal lll<\lS proxtma, em 
<C:).01!"4l:<m ou 'IU"-':'õ')U':r rlocnmeotos judi- prazos que serão lixados pelo Governo. 
·~~. io':lt:~;:;·,, :.wt~s tl': co1·por.'lções e"socie- _Art. 41. Fica elc~vado :.úious annos o prazo 
dad<~, t:t<;., 'l u•,; tt:ndo ::ido ot'i~ioadas em um· de um :lnno de que trata. o :ut. 666 dl~ Nooo. 
~~d~> c;u !l<i !Jístl'i<;tr:l Feuoral devam ter CtmsoZidação das Leis das Alfandegas c Mesas-
~.ffdto l r,g:;.1 !/ira. dt~ S'la circums'cripção ou de R6rldas. • ·. · 
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( ; Gov~1·no providenciar-~ para. passar me
ui:l~;te. CilCOtltro de contas á Administração 
I•'ed,m.d o porto de Imbetiba, uo Esta.llo do 
Rio de Janeiro, procedeudo desde ,já, de 
accordo com a clausula 15.. do dec['eto 
n. 5052, de 14 de <\gosto de 1872, ao resgate 
lla. concessão feita pal'll. o melbo~mento do 
me,;mo porto. 
A~t. 42. As orr.prezas 0 11 part iculares que, 

em \'Í!'.tttde de acto legislativo ou cla.usttla 
con trt11:tu.\l, t enh:\m direito ao producto de 
alg<~m'~ taxa. publica,. não poderão perceber 
qualquer excesso l'esultaote de postel'ior an
~:méoto da mesma, decret ado em beneficio do 
tisco, e que de-çerá, pot•tanto, ser arrecndado 
com:> renda. lJUb!ica. 

St~lvo quando as emprezas tenba.m esse di
reito gal•aotido por lei anterior ou por força. 
do contracto. 

Art. 43. As sociedades sportivas de qual
quer genero, no Districto Federal pagarão ao 
T he:>auro o imposto a.nuual de 1:000$, con
tinuando além russo, em ;igor, o imposto de 
500$ por corrida de cavallos. 

Art. 44 . Contiouar-;Io em vigor todas as 
disj)osh;ões úas leis de orçamento antece
den r.es que não versarem P<\rtiaolaTm~nte 
sobre ~:~ fixação da. t'eceita e despeza, sobre 
autori:>ação pura marcnr ou augmenta.1' ven
cimentos, reíormar repn.rtições ou legislação 
11sc3.l e que não t enham sido e:rpressamente 
revogall!\8. 

Art. 45. Revogam-se as disposi~Ãies em 
·~o o trario. 

Camara. dos Deputados, 17 de dezembl'O de 
189fi,-.Arthur Cesar Rios, :pre~idente.-Can· 
didr, de OU1:ei1·a.-Lins de Vasconcellos, l" 
sec!'etario.-.Toao Coelha G. Lis7Joa, 2" secre· 
ta.r io. 

OSr. Preaidente - Não havendo 
nac1 u. mais & tratar, designo para amanhã. a 
seguinte ordem do tlia : 

Votação ·dasscguíntes ma.terias: 

às . obt'M da Compn.nhir. das AguM de Siío 
LUiz do ~fura.nhão (3" rliscussã.o) ; 

Do projecto !l . 74, de 18\lõ, autorlsando o 
Governo a eonooder M cida<:Jão Albet•lo Cyr
neiro, pelo prazo de 25 aunos, permissão para 
estabelecer no po1·to do Rio de .• laneiro depo
sitas 1Iuctuantes de carvão de pedra, sob as 
condições que estabelece (21 discussito). 

Do projecto n. lil A, de 1896, a.utorlsa.ntlo 
o Poder Executivo a. -pagar a. Estevão Cunha 
a importttuclt:~. das te1•r-as de sua pt·opriedade, 
em que foram localisados na ex-colooia 
Brnsque, por ordem do Governo do Imperio, 
diversõs immigrantes, de accordo cotn o ar
bitramento feito pela. Secretari~ da l ndustria 
e Viação e coo~tante dos documentos a.lli 
e:tistentes ( P discussão) ; 

Do prQjecto o . 284 ;\,de 1896, autorisando 
o Podet· E::tecuUvo a mandar pagar ao car
teiro de 1 ;• classe da. Repartição Geral dos 
Correios, Philomeno Jocelyn Ribeiro os ven
vencimentos que debou de receber (2• dis- . 
cossão); . 

Do 'Projeeto n. 113 A, do 1896, a.utoris:mdo 
o Poder Executivo a ~gar ao tenente refor
mado do Exercito Jose Severo Fia.lbo o soldo 
de sua reforma, desde a data em que deixou 
de reeebel-o, com parecer sobre emenda. offe· 
recida na 3' discuS5iio (3• disaussão); 

Do projecto n . 156 B, de 1896, emenda. 
do Senado á. proposição · da Camarà. dos 
Deputados. a.utorisando o Governo a abrir 
a.o Ministerio da Guerra o credito de 
fl8 :215$8Uô, supplewentar ao concedido pelo 
deCJ·e'.o n. 262, de 20dezcmbro de 1894, para 
sttldar 3.S despezas teita.s com a construcção 
de quatro paióee de polvo['a. na. ilbn. do Bo
quetrão e mais obras necessarkl.s. (Discussão 
unica.); · 

Do projecto n. 162 A, de 1896, autorisa.ndo 
o Governo a nomear uma corumissio de pro
Jissionae~ para estudar e veritie(l.r :1. efficacia 
e valor da descoberta do s~n1m antivario
loso feita pelo Dr. Feli ppe Pereira Ca.ld<tS, e 
dá out~ providencias {23 discus~ão); 

Do -proje.~to 188; de 1896, a.utorisa.odo o 
Pod·~r Executivo o. reve1•ter p:n·a o ctuadro da 
reserv:~ úa Armado. ao capítã0 de fragata .re
formallo Aristides Monteiro de Pinho ( 1 .. dis
cus~iiv); 

Dia:us:ião unica. do projecto n. 125 H, de 
1896, emendas do senado ao projecto n. l25E, 
deste anno, que orça a Receita. Geral da R.e· 
publica. para o exercício de 1897; 

2• d!seussão do projecto n. 13, de 1896, 
isentando do :papa.mento de· impostos ou 
qua.esquer emolumentos, as patentes dos offi
ciaes honomt•ios do Exercito e Axruada, con
cedidas em remuneração a. serviços militares . 
e as concedidas pelo governo do Ma-rechal 
Floriano Pei:toto aos defenscres da. legali· , 
dade. 

Dv projecto n. 24, de 1896, autol'i~ando o 
Governo a. mt\nda.r :pagar pela verba -Exer
ciciJs fludos- no 3• escriptur:.rio da Repal'
tiçlio Geral dóS Correios Jose Franeisco Ro
dl·ignes, os vencimentos que deixou de per
ceber tle 29 de agosto de ·1894 o. 28 de junho 
de 1895 (3• discuss:lo); 

Do ):lroje~to t\. 11~, de 1896, concedendo 
benção dos direitos de importação e expe
d-ieate para t odos os maehiuismos, apparelhos, 
caDos de ferro e mais materlaes destin.W.os 

Levauta.-se a sessão á.'> 2 horas e 50 mi'
!\lltos. 
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lê6° SES.SÃO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1800 

PrestdencÚI do. Sl·- Chagas Lobato (1° Vice· 
presidente) 

. Ao meio-dia. e 45 minutos procede-se á 

1 contraria a este arrendamento, meruda. que 
se impõe. 

E' esta a. rectiôca.ção. 
Em· se.,"'Uida ê approvada. a acta da sessão 

a.ntecedeute . 

O Sr. presidente - Nã.o havendo 
numero lega.! para. se proceder ás votações das 
ma.terias indicadas na. ordem do dia, passa-se 
á lilllterío. em discussão. 

E' annunciO.da,~ discussão unica. do projecto 
n. 12.5 H, de 189{9, emendas do Senado aopro
.iecto o . 1 :a> E. deste anno. q_ ue orça. a Receita 
Gera.l da Republira., para o exercicio de 1897. 

.• cb~.m.ada., i> q~aJ. respondem os Srs.: Cha
gas I.ob3.to, Lms de Vasconcellos, Coelho Lis
bôa.. Tavares de Lyra. Gabriel Sa.lgado,Matta 
Bacella.:i.'. Bricio Filho, Viveiros. Luiz Do· 
mingues,Anisio de Abreu, Frederico Borges, 
Ildefonso Lima, João Lopes, Jose Bevilaqua, 
Augusto Severo, Pedro Velbo, José Mariano, 
ToL<lntiuo de Ca.r\·aillo. Rocha Cava.!c~nti, 
"l\!enezê-9 Prado, Gcrninia.no Brazil, ·Milton, 
Francisco Sodré,Tosta, Manoel Caetano, Paula o Sr. presidente- Tem a. palavra. 
Guimarães, Vergue de Abreu. Rodrigues o Sr. Bl.'icio Filho. 
Lima, Tolentino dos Santos. Marcollno Moura 
Pa.ra.nMs 1Iontenegro, Torqua.to Moreira, o Sr. Drlcio Filho-St'. presidente, 
Ser7.edello Corrêa, França carvalho. Oscar não pretendo discutir as emen(\&s que no Se-

. God.oy,Timo\heo da Costa,Americo de Mattos, nano fora.ma.present&das ao Orçamento da.Re-

~f~~i~fo~~~~~-Ji~i~~r~~u~~~~~:S~ ceis~· te d P.- I t · h ·t r d 
Pa.uliuo de Souza Junior, Mayrink, Almeida 1 pl'e n esse """6 -o, tn a. mu1 0 po 00 e começar. 
Gomes, Lanilulpho de Ma,Za.lllães, Joào Luiz Entre algumas émendas, vindas do Sen.a.do, 
C3.rva.lbo Molll".io, Vaz de Mello, João Penido, figura uma inte1>essa.ntissima, rea\menle ori
Gonçalves Ramo:;:, Luiz Detsi. Ferraz Junior, giual, a que se refere ao typo 24 do padrão 
·Fortes Janqueira, Leonel Filho, Lamounier moneta.rio . .. 
Godofr-~do. Yalladares. Rodolpho Abreu, , 
Ma.tta. Machado. -Arthur Torrei', Pa.:ra.izo 0 SR. ARTRUA TORRES - E realmente en-
Ca.valcanti, Carlos das Chaga.s, Costa Ma- graçada • 

. chado. Alredo EUis, Luiz FJaquer, C&semiro O Sa. BRlCIO Fruro-... emenda que dá. a.u-
dJ. Ro<:ba. Darningue;; de Ca.stro.Costa Junior, torisaç.ão a. uma. associação pa.ra. fL"'ta.r o preço 
Gusta.vo Go~oy, Qli-ç-cira. Braga. Adolpho ao ouro dinheiro e outrM COU$8.5 mais, que 
G'.)rdo. Bueno de Andrada, :.loreil':l. da Silva, rea.Lmen~ tocam â. ra.ía do que ba de ma.is 
Edmundo da Fonseca. Francisco · Glicerio, engra-çado. confot·me diz, em aparte, o illus
Ovidio Al>r-J.utes. X:~."\""ier do Valle. Luiz Adot- tre deputado por ~Iinas Geraes. 
phn. Caracciolo, Almeida Torres. Lauro Não venho discutir as emendas, nem ho. 
Mullel', Paula. Ramos, Francisco Tolcntino, tempo pa.ra isso, e mesmo, estou certo, a dis~ 
Emilio Blum Fonseca. Guimar-d.es. Ma.rçal Es- cussã.o· não daria agora o mini.no resultado
cobar, Angelo l>inheiro, Vespasiano de Albu- o que viso é fa.zer simplesmente u.ma. decla.--
querque, c Ca.ssia.no do Nascimento. ração. 

t>-> Abre-se a sessão. V. Ex. e a. ·ca.m~ra. deve~ esta! lembrados 
· · de que, por occa.s1a0 da dlSCassa.o do Orça-
-· E' lida e P.osta. em discusSão a a.cta. mento da. Receita, nesta Ca.ma.ra, eu apre-
~: · - sentei algumas emendas tendentes a. reduzir 
,, O Sr. l~ranea Ca.:rvalho- Sr. a. taxa sobre substancias medic&.mentosas . 
f··, ;. presidente·, . não costumo fõl.z;er rectificações Estas emendas foram aqui a.pprovads.s por 
~.'· ·. a.os meus dis~urso$. e mesmo hoje em relação grande ma.ioria, mas devo dizer a. V. Ex. que 
'r, · áqueLla que me vou reierir. me limíwei a pouco tempo depois da sua. approvaçãonesta 
~-· - . fazer a. :-ectí~cação de uma phra.se que traduz casa. já, eu tinha resolvido voCA"\r eontr[\ ellas. 
fi;· vensamento pel1'eita.mente contrario ao que Embora ftrme nos meus princípios, embora. 
f: · :~, externei nesta Ca.ma.ra. ndversa.rio tenaz deste protecciomsmo exagge-
.-:. . Terminando este discurso, vê-se aqui: . rado que se está. pratica.nd.o, embora compre
rJ..:·· '- . Outra emendn :proY'idencia para que parte hendendo a.inda. que minhas emendas vinha.m 
'A-~-, ' do pessoal seja. conservado com o arrenda- satis.tll.zer uma. necessidade, embora aferrado 
:::~: .. ; ·meoto, medida. que. re).?E!te, '11.úo se impte, con- a. esses princípios, eu resolvi entretanto, por te--· :-· torme foi dito na Camara. motivos especiaes, votar contra. minha.s pro
r":. -~ Ao eon:.rar io. eu disse: que de a.ccordo com pria.s emendas e tendo com bastante antec:e
;,?.:' · -,tu.-to qUP. havia. previaJ..Oent.e declarado em.ldencia communica.do aos membros da. Coto
~:. sustenta.ç,lo da minha opini5:o, f:ra.nca.mente missão de Orçamento da. Senado que qua.lquer 
J; .... 

?:;;: 
:i. 
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que fosse a sua sorte nO·outro ramo do POder 
Leglsl.a.tivo, eu votaria. contra ellas; venho 
faze!." desta tribuna a presente declaração. 

Sei que o Senado rejeitou todas as minhas 
emendas, menos uma. 

Pois bem; eu concordo com a rejeição do 
Sena.do e discordo da excepção feita.. (Muito 
b11m.) 

Ninguem mai.s J)edindo a -palavra, e encer
rada a discussão da. primeira emenda e suc
cessivamente a das demais emendas do Senado 
ao projecto n. 125 H, de 1896, cuja votação 
fi. c a adiada. · 

São successivamente sem debate encerrados 
em 2• di8cuSSI1o os artigos do projecto n. 13,· 
de 1896, isentando do pa.ga.mento de impostos 
ou quaesquel" emolumentos as patentes dos 
ofliciaes honorarios do exercito e armada. 
concedidas em remune~o a. sel"viços mi
litares e as concedidas pelo Govemo do Ma.
recllal Floriano Peixoto aos defensores da. 
legalidade, cuja V'ota.ção fica. adiada. 

O SR.. PRSIDENTE declara que não havendo 
ainda numero po.ra se prooerler a. vot:i~ão e 
convindo a.proveito.r o tempo, suspende a 
sessão por 1/2 hora até que se complete o 
numero. · 

Suspende-se a sessão a 1 hora e 10 mi
nmos. 

A l hora e 50 minutos reabre-se a sessão. 
Compa.rooem mais os Srs. Ene·as Martins, 

Theotonio de Brito, Carlos de Novaes, Pires 
Ferreira., ThOmaz Cn:valcanti.Helvecio il!onte, 
Trinda.de, Coelho Cintra, Luiz de Andrade, 
Medeiros e Albuquerque, Clementino do 
Monte, Neiva, Galdino Loreto, Aloindo Gua
nabara.. E1'ico Coelho, Nilo Peça.nha, Porciun-

Barros, Franci~co Veiga, Octaviano de Brito, 
Ribeiro de Almeida, Ferreira. Piroo, Theoto
nio de Magalhães, Pinto dá. Fonseca. Manoel 
Fulgenoio, Simão da Cunha. Olegario Maciel, 
Lindolpbo Caetano, Lamartine,.Fra.ncisco de 
Barros, Alberto Sa.lles, Cincinato B~cra. Her
menegildode Moraes, Ahes de Castro, Appa.. 
ricio Mariense, Victonno Monteiro, Aureli
alló) Bà.rbosa. Pinto da Fonseca e FranCisco 
Alencastro. E sem causa. as Srs. Lima. Ba.
cury, Angusto Montenegl"o, Hollo.nda de 
Lima, Nogueira. Paranagua, Cunlla Lima, 
Pereira. de Lyra, Barbosa Lima, Lourenço 
de Sã., Miguel Pernambuco, Gonçalves Maia, 
Carlos Jorge, Araujo Gôes, Jose Igmteio, 
Flavio de Araujo. Cleto Nunes, Barros Fran
oo Junior, Domingos de Moraes, Vi~ira. de 
Moraes, Brazilio da. Luz. Martins Costa., Pe
reira da Costa. e Peclro .Moacyr. 

. O Sr. Presidente-Havendo nu
mel'o sutllciente p;lra ter loga.r as votações, 
vou d:tr começo a ella. Peço aos nobres depu
tados que occupem as suas ca.deirus. 

O S1· •• .Toão Lopes (peW. ordem) 
requer preferencia para as emendas do Se
nado ao Orçamento da Receita. 

Posto a votos o l'equerimento, é appro
vado. 

Em seguida são successiva.mente postas a 
votos e approvadas as seguintes emendas ao 
projecto n. 125 H, de 1896. 

No art. 1°-Em vez de 354.532:000$ diga-se: 
-339.307:000$000. 

RECEITA ORDINARIA.. 

cula. Ponce de Leon. Campoliua. Alvaro No n. I-Em vez das pala.V"ras-gero.esque 
Botelho, Cupertino de Siqueil:a, Almeida No· a ellas-diga-se:-lega.es a que ellas. 
gueira., Padua Sa.lles, Paulino Ca;rlos, Cesario Em vez de dizer-se-mantidas as excepções 
Motta, Furtado, Urbano de Gouveia, La· daleir:lareceita a.ctualmente em vigor,sa.lvo
menhaLinse Rivadavia Corrêa. diga-se:-mantidas as ta:xas consta.Dtes da 

Deixam de comparecer com causa pal'ticipada tarifa. revista e já publicada. de accordo com 
os Srs Arthur Rios. Julio Santos, Alencar a. citada lei n. 359. sal•o as seguintes: 
Guimarães, Sá Peixoto, Costa H.odrigues, Supprirna-se a. alínea-Das laminas de f<r-
Gul!tavo V eras. Eduardo 11e Berrêdo, Chistino lbas de Flandres simples-até o ftm. 
Cruz, Torres Portugal, Pedro Borges, Fran., Supprirna.-se a alinea-Dos sacoos simples, 
cisco Benevolo, Francisco Gurge4 Síl va Mariz, etc. :-até o ftm. 
Cha.tea.ubriand, Arthur . Orlando, Martins Supprima·se a alinea-Do n. 450, cla.sse 15 
Juniô, Gaspar Drummond, At'minio Tavares, -até o fim. . 
Ma.rcionilo Lins, .Col"nelio da. Fonseea, Fer- Suppl'ima-se a .alínea;_ Dos vinhos que·. 
nandes Lima, Octa.via.no Loureil"O, Herculano forem reconhecidos al"tiflciaes, etu.-até o 
Bandeira, Qlympio de Campos, Zama, Santos fi.m. 
Pereira, Augusto de Freitis. Aristides de Supprima-se igualmente toda a alinea.-
Queiroz. Eduardo Ramos, Leovigjldo Filguei- Dos vinh08 eng-.u-rafados. · . 
ra.s, SebastiiW Landulpho, Atha.yde Junior, · .Na alinea-Da. classe 25, art. 785,. etc., 
Antonio de· Siqúeira, Focseca Portella, .Er- depois da palavra- batido-supprima-se a 
nesto_ Bra.zilio, Lima. Duarte, Monteiro de colljuncção-e. 

C.uara V, VIII tô 
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Suppriroa.-se .todt• a. a.linea-Da cl;~.ss~ n. 50 
da tarifa., etc.-aw o fim. 

Na ltlinea.-Cla.s~'e 6•, u.rts. 87 a. 89, em vez 
das pa.la.v1•a.s-caixa.s ou caixinhas-diga-se: 
-latas, frascos, bocetas, caixas. · · 

.Na alinea.-Classe. 32", art. etc., em vez 
de__;942-diga.-se:-949. 
:. Supprima.-se a nliriea-Das pastilhas com
primidas que -pagarão, etc.-ate o fim. 

Supprima-se a alinea.-Das cap3\úas, pe
rola.s e confeitos, etc.-até o fim. 

Supprima-se a. alin;;a-Da.s pilulas, bolos, 
gra.nulos e grãos, etc:.-a.té o fim. · ' 

Supprima.-se a. alinea.-Dos saboos medi
cinaes etc.-até o fim. 

Na alínea - De todos os prodnctos da 
classe 11•, etc .-supprimam-se as palavras
-eexce:ptuap.do-se os ;1.lcaloides e seus·saes etc. 
-ate-o fim. 

Na a.linea-Dos Pl'oductos dos ns~ 102, 
111, em.·vez de-125-diga-se-115 • . 

· . Na alinea.-Dns bicycletas-em vez de lO~;. 
--diga.-se- 5 •;.-e a.ccL·escente-se no fi.nal-e 
da.s machinas de escrever (Type-writer), que 
pa.ga1•ão a. ta%ll. de 1$ por kilo: . 

No :final da. alinea..- Todos os o1el)s. etc.
a.ccrescente-se a. nota - só ss considera1k.i. 
pet1•oleo bruto, para •>s fins de isenção de 
direitos. o que, examinado, for como tal re
conhecido pelo La.bo1•a.torio Nacional de Ana
lyses. 

· Accrescente-se a. seguinte alinea- Da qui-

ci.as que a . sciencia tenha. reconhecido ou ve
nha. a r econbecel' nocivas á sa.ude. 

E' em torlo ca.so, prohibida. a entrada de 
vinhos reconhecidos como artifictaes. ainda 
quando nã.o contenham substanciM nocivas 
à saüde publica., sendo-ll1es applicada. a pri
meira. pa1•te . desta. disposição,· si em prazo 
a.o;signa.do pelo inspector não forem por quem 
de direito reexportados.» 

Supprima-se toda. -a ali::nea.-Fica. livre a 
int roducçã.o d~ g11.do cavallar, ctc.,-por ser 
inconstitucional. · 

No n. 2 - Supprimam-se as palavras : 
-isentas· as sementes destinadas á lavoura., e 
o trigo em grão. 

Em 'V'~z de 30 •; •• diga-se 5(' •; •• 
Substitua-se o p::-ríodo final :pelo 5eguinte: 
«Picam isentos desta taxa. as macllinas e o 

materi•<l destinados ás usinas pa.ra. a. fi.l.bri
cação do assucar, do alcool de ca.nna e pro
duetos cerea.lifel'os.» 

S.AIUDAS · 

No n . 8- Substitua-se pel..> · seguinte
Dirdtos na conformidade da. lel n. 265, de 
24 de oo,·emlJ~o de 1894 - em vez de -
100:000$- diga-se 150:000::,'000. 

INTimlOil 

nina. e seus saes que pagarão 10.'$ po~· ki!o-
gramma, não sendo em preparações offi- No o. 10-Em vez de - 38.000:000$..;. 
cinaes. rliga.·se 30.000:000$000. 

Supprima.m-se as rala.vras-«Aos •lo n. l2i, ~o o. 11-Em vez de 6.000:000$-diga.-se 
classe 9• - accreseente-se as seguintes not:l.s - 3.500:000$000. . 
-passando a. constituit· disposição para ser No n. l :l-Em vez de 4.330:000$-diga-se 
incluid:~ onde conviel'. o mais que se ségue' 3.600:000$000. 
com a seguinte reda.cção: «Os vinhos, a ba.- O n . 26 substitua-se pelo seguinte - Im
nba. de porco, bem como tpdo e qualquer ge- p0$to de sello, sendo elevada a 1$ o das pro
n ero a.líme·ntíciocondemna.do pelo Labora.torio f ·"ações e sub-estabelecimentos, qu~r sejam 
Nacional, serão inutilisados e imposta. aos im- y..LSsados em nota -publica., quec por . punho 
:portadores a. multa. de 500S. São considerados particular; :3oo· r(üs o sP.llo fixo por folha 
como nooivos á sa.ude publi<:a e condemnad.os de petições, 1-equerímentos_ de qualquer na

. os . vin bos é bem assim todos os generos ali- turez(l., bem como <iaquelles documentoS para.
menticios que contiverem a.cido borico ou sa.- os.quaes se exige a.ctuatm(mte o sello de 200 
ly cilico, a.lcool de m<i. qualidade, acidos mi- e 220 réis. 
neraeslivres, sulphurico, st.ilpburoso, a:z.otico, No n. 29-Em vez de « cuj& venda de bi-
chlorhyd,rico, sulphitos, alumen, fiurorato~ e lheteu diga-se- euja extraccão. .. 
:fiuosi.lica.t.os alcalinos, saccharina., S3.es de No mesmo n .29-Accrescente-se:-e 2 1/2 '/a 
stroncio, chumbo, zinco, estanho, arsenico. em sello adhesivo, sobre bilhetes ou fracção 
antimonio, sulphato de potasslo na razão de de bllhetes de loterias êxtrahida.s nos Esta
mais de'. duas grammas por · litro .de vinho; dos cuja venda. for eifectuada. na ca.pita.l Fe· 
Il3-..()e1'-veja: os succedaneos do lupulo, como dera.l. As i'ra.cções menores _de l$ pag-~rã.o 

· absynt~o, q_uassia. amal'a.; colchico, picro- _ como si .foSsem integralmente dessa impor· 
. toni.n;.,, co\oqu\ntid3.S. nox.-vo.n.ica., acido ta.ncia. . · · · · · 

picricü, aloes, bem . assim es:.<encia.s prepa.- A exposição iJ. venda. de bilhetes que 1\ií.o 
ra.d>-is com etheres da seria gt·a.xa. corante>· estejam olevi4ameute sellados,além da. a;ppre· 
derivados do carvilo de pedra. e de b;t\ie de hen;;ão dos bilha te~. sujP.ita. o emissor da 
chumbo, . mercurio, cobre, arseni&o. a.nti- loteria. e seu r epreseuta.ute na .C;~.pital Fe· 
monio, baryo ou quaesquer outras substan-. dera!, .sOlidariamente, à. multa, cujQ ma.ximo 
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pOderá. ser elevado à. importancia. do ~e11o Art. 12-Supprima..se,menos o pa.ragra.pho 
sobl'e o tot~>l do ca._pital da respectiva. lote- unico que constituirá o art.igo. 
ria. Art. 14, § l"-Substitua-se pelo seguinte: 

No n ; 33-Em ve:;: de-pa.ra as despeza.s da « As mercadorias importadas a granel, a 
l'E".l!pectiva llscalisa.ção- díga.-se-de accordo que se refere 0 :final do art. 805 da CansoU
com a lei n. 359, de 30 de rlezembro de 1895. ci,tção das L~is . das Al(11.ndega.s, serão as espc

No n·. 39-Supprimam-Sé as palavras-· e cificadas no mesmo artigo, e outras seme-
nos Estado_s. . . 1 

No n. 40-'-Na. 9• alinea, que come,.,. : _ 0, Lbantes, desde que o seu -peso por v o ume 
d v- não exceda a 15 kilogramma.s.» cigarros e mortalha, etc., no 2" períodos 

supprima.m-se 8.3 pala.vras-'sendo em foLhas No mesmo art. 14, § 2•....,.Substítua-se pelo 
ou rolos, 1$ por kilog.ramma-e bem assim as seguinte: -
segQ.intes -de arroz.ou milho. · · <!DOS despachos de mercadorias desCa.rre-
. No n. 4l~Substitua-se-o: l"periódo pelo se- gadas nas pontes e caes das alfandegas, de· 

guinte-Ta.xa. de 60 réis por litro ou 40 réis positos, entrepostre e a1·mazens alfandegados, 
por garrafa. sobre a cerveja nacional, cobrada. tenba.m ellas ou não. permanencia.. nó local 
em estampilha. · · da. descarga., e bem assim dos das mercado· 

Ao art. 2' n. · 4- Accrescen.te-se no ftDal- rias despachadas sobre agua. e descarregadas . 
excluída. a. emissão de pa.J~el-moeda.. em loca.l particular, deverá. sempre const.:l.r 

N. 5- SUpprima-sc. · a. quantidade exacta. dos volumes e o peso 
· N. l 0- Snpprii:na.-se. · bruto de cada um delles, pr(!Cedend~He âs 
N. li-Supprima-se. vêridcações. necessarias sempre que houver 
N. ·12- Supprima-se. . .auvida .• :. 
N. 15-Em vez de- efi'ectuando- diga·se: Ari. iS-Supprima.-se. . . 

-fazendo sempre as demissões e ... -e depois Art. Jô-Depois . da palavra-destinam
das pa.layras-renda adua.neira-il.ccrescente- acorescente.se-ao abastecimento de agua.-e 
se- revogado o art. 4• da lei n. 358, de 26 em vez de .Nitberoy e co.pitaes-di.,"a-se- e · 
de dezembro de 1895. 

N. 16- Supprima-se. cidades .•• 
Ali. 6•-Accrescente-se no final: -salvo 0 No art. 17-:Supprimam-se as palavras- e 

recurso para. 0 Miuisterio da Fazenda., nos bem assim ós postEs e meios po~tes de ma· 
tleira. destinados a.o mesmó fim. 

termos do u.rt. 517 da mesma Consolidação. Art. 1s-substitua-se pelo seguinte ~ 
O art. 8•- Supprima-se, inclusive todos os 

seus paragra.pho:>. « O toucinho salgado ou e~ salmoura., o 
O art. 10-Supprima-se. bacallui.o e a. banha. de porco terão a redu~ão 
O art. ll, § l • - Substitua.se pelo se- de 30 •;. nas t.a.xas a. que estüo sujeitos. ,. · 

guinte. : No a.rt. 20-Depols das palavi,-as-são isen· 
-«Para. que tenha Jogar a multa de direitos tos de·impostos-accrescente·se-iD.clusive os 

em dobro, prevista. nos arts. 488 e 489 da de expediente. . 
ConsoUdaçao das Leis das · .Alfande!J<l$ Mesas No mesmo art. 20-Substitua.-se a parte 
de Rendas, é necessa.rio que a ditrerença de final pela. seguinte : · 
direitos en~ a mercadoria proposta.. a des: «As peças para construcçiiO de ma.chinas, 
pacb·o é a que for verificada e-xeeua. (le 200$, Iocomoti>as •. vagõeS .e carros, e os materia!!S 
ficando assim derogado o § l• do citado de ferro e aço imp.>rta.rlos para a construcçaç 
art. 41!8. Esta mui~ ·é igualmente applica-: de estradas de ferro, pagarão 50 •;. menos 
vel nos casos do § , .. do· mesmo artigo, uma da ta;ta. respect iva. 
vez que ·além da. condicão acima. prescripta · t 
se verifique a de· estar a mercadoria. v4lri1i- · No art. 23. Aocrescente-se o segwn e: 
cada. incluída na ta.rifa em clasl!e diversa da · ·· c Pa.ra.g~pbo unico. -0~ fabricantes de • 
em que es.tiver ·incluida. a mercadoria. pro- drogas, productos obimicos e pbai:IDaceutí~s 
poSta &.·despacho, vigorando nas demais lly- são obri:zndos ~ estampar·no rotulo, com tn
potbeses a multa· de expediente, modificado· dico.çfu:l do. producto 1:!. da procedencia. o pr~ 
assim o clta.do § 7~ .» ·de venda. da. mercadoria, sob pena de appre-

.No ~esmci a.rti,.;,.o, § 2.0 _ Supprima.m-se as he!isão e da . multa de 20$ a. 500$000 . . E' 
prollibido; sob as roes!l)as penas,. expor à. . 

pa.la.vras -cumprindo- até o tlm. . · vend& mer(·adorias fabrica.rla.s no pa.IZ tra.zen· . 
No riu~smo;;.rti~o, § 3• _- Accrescen~-~ no do'·o rótub em linaua estrao«eira..> 

lim-:e SI o oegocJ&nte na.o conwl"~&r com a ::: -:: -· . . • - ' . ". . 
classi1lca.çãodada.. poderá. recorrer ao arbi· A,o n. ~0, § 2'>, do art; 27, (Lycêo. da. Pa· 
tramento, e ainda deste: pa~. o Ministt!rio da. rabyba )-Em . vez de- 15:.000$ - dJ~.se-,
Fa.zenda, ' .si a · deciSão arbitral , acceíta. pelo 10:000$; e acerescentem-se onde co;lVler ~s . 
lllSPector lhe for~éoiítrariei. · :;; . . seguintes uumeros:. Asylo de Orphaos da. Cl· 

... · ·:. 
,. '-: . 

. . . · . . ... 

.... ,: 

·-

( :. 

·-

... ) 

.... ·. 

··' ··, 
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. d~e de Arêa.s-2:000$; Asylo ue Orphiios da j . Art. · . Fica restabeleeida no exercício desta 
c1dade de Souza-3:000$000.. lei a autorisa.ção formulada em o n. ·1 do 

Ao n . 28 do§ 2•, do .mesmo art. 27-Em a.r~. 4 da. lei n. 191 A, de 30 de setembro de 
vez de 3:000$-diga-se-5:000$000. 1893. · 

•· . · Ao mesmo art. 27 e§ 2" a.ccrescente-se o Art. Ficam revogadas as isenções de d.irei-
se,"Uinte numero:-Asylo Agrieola de &1-nta tos de importaçãO concediilas ate esta data. a 

: . . Jsabel-!0:000$000. · companhias ou associações coopera.tivas. . 
:f'Jo mesmo artigo, § 4•-Em vez das -p~~ola- Art. ~ara fiel observancia e execução das 

vras-de 4 •; •. sobre a emlss;io das Loterias clausulas d!J decreto n. 2 .979, de 2 de outu
ou. :,erie de loterias-diga-se !-devido por bi- bro de 1862, applicaveis a todos os esta.beleci
lbet.e ou fracção de bilhete de loteria . mentos ou instituições congeneres, é o Go-. 

No a.rt. 28 - Em loga.r de - suas con- verno autorisado a instituir · a · competente 
gEmel'es nos E.<~tados do R io Grttnde do Sul, fiscalisação e expedir os r egula.mentos ·que se 
Paraná, . Santa Catbarina, Minas, Pernam- fizerem necassarios. . 
buco - diga-se: -suas congeneres nos Es- Art. Fica em vigor o n. 3 do a.rl. 87 da. 
tados da Republica. O ma.is como está no lei n. 221, de 20 de novembro de 1894 .• 
artigo. 

No art. 29, pa.ragrapho unico - Depois 
da.s palavra2- garantido pelo Thesouro -

.- accrescente-se-e companhias de navegação 
subvwcionadas pela. -l.: nião. . · 

No a.rt. 31--'-Suppximam-se os§§ 1• e 2•. 
Ao art. 35-Substitua-se -pelo seguinte: 
«No ~ de pe1·muta. de immovels õituados 

na. capital Federal par immovels situados 
em qualquer Estado, ou t:ice·'CC7"sa, ou de im
moveis situa.àos em Esta.dos diversos, o im
posto de transmissão sobre o excesso dos va
lores entre os bens permutados sera cobrado 
no loga.r da situação do immovel de maior 
valor.» ·· 

Art. '57 - Supprima·se. · 
Art. 38 - Supprimam-se a.s pala.vras-de

vêndo ser su bsti tu ido por sello federal con
forme as leis em vigor. 

Art. 41 ...,.. Supprima-se. 
Accrescentcm-se os seguintes adrlitivO!l: 
Art. No exercício da. presente lei, com-

parada a renda trimestralmente arreca.da.da. 
em catla uma. das al ra.ndega.s. e mesas de 
rendas da Republica. com a .do trimestre cor
respondente, no exercício anterior. e ·veri
ftcado e::teesso em fa.vor do .primeiro, é o 
Governo á.utorisado a distribuir, nàs forças 
da terça parte desse exce:>so, quotas propor-· 
ciooa.es. aos respectivos vencimentos, como 
gratifl.eação, aos empregados · da repartição 
em que o mesmo se verificar, não dev~do, 
por ém, a. gratiftca.ç-lo trimestral exceder da 
duodecima. parte dos vencimentos annua·es de 
cada. um. · 

. . ·Art. . O serviço de esta:!.isti~ e . revisã{) 
de despachos nas alfa.ndega.s será. feito. fóra 
das hora.s do expe,liente, pelo~ empregados ~ 
quem,o deba.íxo de carga. forem distribui dos os 

. mesmos -despachos pelo respectiv~ . inspector, 
. mediante a remuneração de 80 rels por d:es

.. pa.cho apurado pam estatística e a. de 1 O"/.. 
·' so~re as di:lferenças verificadas pa.ra. menos. 

na. anecada.çiio das taxas dos despachos re
vistps. para. o que a encont.rar. 

E' :mnunciada a votação do seguinte addi-
tivo da Senado: · 

Art: Com associação que, ga.rantida.-
mente e sujeita. ao Direito Brazlleiro, assuma. 
a responsabilidade de :fixar préço ao ouro
dinheiro que o Governo e a. activida.de na· 
cional careçam no estrangeiro, desde que
sempre, esse preço não seja . inferior ao 
typo 2-ol do · :padrão mooetario do Bra.zil.;... 
ftca. o Governo plenamente autorisado a con
tra.ctar e a operar livremente-afim ele con· 
correr d.irectamen.te IJara.. plena satisfação 
de seus fuls sociae!! e completa execução de 
seus elementos industriaes, comta.nto que, 
nunca. a.ugmente a despesa official, e sem
pre melhore a receita. nacional, e jâ.mais 
ol!enda. a. direitos adquiridos e legitimamente 
em v1gor. 

O. Sr. Franca Car"Calho (pela 
01·dem )-Sr. presidente, pedi a pala. vra para. 
fazer uma.· ponderru;ão à. Ca.m:Lra ; confesso' a. 
v. Ex. e á camara f!iUe não poude aprehender o pensamento contido nesta. notavel 
emenda, cuja. redacção sujeito á apreciação, 
não só de toda i Ca.ma.i'a., como do illustrado 
relator da. commissão, pedindo a. S. Ex. que 
oriente ã. ca.ma.ra sobre : -a · ma teria, afim de 
que possamos votar conscienciosamente·; 

0 SR. PRESIDENTE - A discussão . està. en
cerrada., V. Ex. não póde -fallar contra o ven~ 
cido: . · 

VozES-Votos! Votos! 
o SR. FRANÇA. CÂRV.o\LHO -Não e~tou dis

cutindo · o vencidO. Sr. " presidente, . Y. ~Ex. 
h a. de convir commigo qne é· necessario que 
a cama.ra. vote . conscienciosamente, e · a. 
emenda que vae ser votada contém grandes 
idéas. enormes id<ias. extraordinarias idéa.s. 
mas incomprehensiveis. . . 

VozES-Votos! · '" · 
o sa. F.R.A.NQA CA.R.vALÍlo- rra.o Q.~ero iin

portunar os meus nobi-es: collegas, ·e _por issó 

. .. 
O ~r 
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sollicito·dcdllustra.do relator da oommisSã.o, 
que. dê . á Ca.mara uma eiplica.çã.o, afim de 
que esta. po~ votar conscíencíosamente sobre 

. Em seguida é approvado o additivo do Se
nado. · 

o assnmpto. o Sr. Eo.éas Martins (pckl ord~m) 
pede ao Sr. presidente, que mande decla~ 

O Serzedello . Corrêa (pela GY· rnr na acta que, de accórrlo com o espírito 
dem)-8r. presidente, eu não pretendia-aliso- do pa.rdcer da. Commis$o de Orçamento, vo
lut:J.mente ~fala.r o. respeito das emendas do tou contra. todas as-emendas do Senado. desde 
Senado... · · . que a commissão, ·não quiz assumir a respon· 

O SR. BELlSA:Rto DE Souu-0 parecer diz sabilida.ded:~. votaçito. 
iudo na sua emenda. 

O SERZEDELLO CoB.l.~EA .. ; porque como bem · O Sr. Presidente diz que S. Ex. 
pondera 0 meu collega,-o parecer d i1. tudo em deve mandar a sua declaração por escripto, 
sua. mudez, mas sou força.do· a quebt•a.r 0 . si- sem fundamental-a. 
leneio que . me tinha imposto. porque fui 
ehama.do.nominalmente pelo meu collega de O Sr. Bricio l"ilho (pela oí'llem}-
bancada e que me precedeu na tribuna. Sr. presidente, peço a V. Ex. que faça cons-

Devo declarar, em nome da· Commissã.o de tar da a.cta. que votei contra a emenda que 
Orçamento; qu!l ella não tem absolutamente acaba de ser a.pprovada. e que votei a .fa.vor 
l'esponsa.bilidade desta emenda como de outras da emenda do Senado que mandara suppri
qtie ãhi estão e que são pertubadoras e in- mir a.s minhas emendo.s com relaçao as subs-' 
convenientes; t a.ncias medica.mentOSa.S, votando tambem· 

· Em ·relaQã.o a emenda. em questãe, a Com~ contra a emenda do Senado que mantem a 
missão da. Co.ma.ra.,que a leu e não entendeu. ~~l~ão sobre drogas. 
julgou de seu dever como detereneia ao Se· 
nado nada dizer. • • Sr. Thnotheo da Costa-

Já o anuo pa.:.-s_ado o Orçamento da Receita (pela ordem) Cidadão presidente, venho de
foi a.narchisado por uma serie · de emen•la.s clara.r á Gamara. dos ·Deputados <1a Re
rtue o Senado nos euviou e que a . C:tmara., publica. que votei· contra a ultima das emen
eontra. o meu voto, coo.tra o parecer do. com- das <lo Sena.do, porque de outl'a maneira. não 
missão, entendeu dever acceitar pela. urgen- mo podia manifesta.\' a. respeito de um texto, 
cia do tempo. que, no me11 fraco eoteodet·, é uma coasa 

Este anno o !aeto reproduz-se- A emenda que não é sincera, que não é íl'<\nca., que 
sobre loterias, si o governo não der a lei in- não é cousa alguma, que nem siq_uer é por
terpretaçio conveniente, abrirá. a. port(t. a es· tuguet., nem siquer se entende. 
candalos e abusos incalculo.veis, desfalcando A commissão nã.o assumiu a responsa.bili
a. receita., privando de auxilíos instituições da.de do tt-abalho. Não entro nesta discussão ; 
que sem etlas não podem viver, em beue!!cio entretanto, f~'l> a.· minha declar&.çito para 
de meia. duzia de concessiona.rios felizes. que conste dos annaes que votei. contra essa 

A emenda. a que se retere o nobre depu- e diversas emendas por não comprellendel-as. 
tado, que :~oltera o pmão monetario, que en-
cerra. pensamento que·nã.opôde descobrir não O Sr. Paranhos ~Iontenegro _ 
póde, nã.o deve ser analysa.da. -pela Camara (pela. ordem)- Sr. presidente, attendendo 
d~e que esta tem resolVido acceital-a para a. exeguidade de wmpo, a. Commi.ssão · de-Re· 
não dar ao goveTno-a. dictadura -financeÍI."a.. dacção deliberou reunir-se immediatamente 

afim de concluir a. Redacc:~ final do Orça.· 
O Sr. Fr~~~.a. Çarvalho (pela meuk- de Receita. e Despeza.s, trabalho que se_ 

ordem)-Sr. presidente, depois de explicação acha muito adiantado. · . 
dada pelo nobre relator da Commissão de ·Nestas condições eu peço a V. Ex.. que 
Orçamento eu limito-me a. pedir à V. Ex. suspenda. a sessão por algllill tenipo, a.té que 
que con:.---ulte a Co.mara se concede v:otação no· ·a oo•nmis:;ã.o COIDJllete a. reda.cção e a _apre-
minal para. esta. emenda:._ · sente em Mesa. 

Consultada a ca.ma.-ra.não approva o reque· 0 ""-. -.~r- e"'i. dent.e _ Attendendo 
rim.ento do Sr. França.·· Ga.rva.lho. . =a .,.. .. 

ao pedido do nobr~ deputado · suspendo: a. 
o · St·~ França carvalho (pelá sessão por 5 minutos, pa.ra o fim da. comrnl!r. 

ordem) requer :verificação da. vote.cão. são otrerecer o projecto de Reda.ccão fi
na.l do OrçamentO da' Despeza. e da Receita. 

ProcedendJH!e a. nova votação verificou-se 
t2r· sido o. pedido de ·votação nomina.l rejei· Suspe;w_~se ãs 2 hóras e 20 e rea.bre-se âs 
tado por 99 voto. ~ntra. 1~~ • _ · 2 horas e25. 

· ···: 
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----------------------------------------------------~----~------>---
O Sr. President.e-Acbn.-se ~obre 

a. :Yiesa. os prQj ectos das R(;dacçõ !5 ftnaes do 
.Orçamento da ReceitiL e da Despeza Geral. 

O St• J oãG Lopes (peia ordem) 
requer dispensa de impressão das RedaCQões 
pa}.'a que estas sejam discutidas e votadas 
irilmei'Uatamente. 
• . Consultada, a· ·camara concede a dispensa 
pedida. 

Em seguida são successi vamente sem de
bate approvadas as seguintes 

REDACÇÔES 

.Re-:!acçi!o fi~w! dv p~·ojccto n •. 1'!5 E, dest~ 
a>m-o. qHe orça a receita geral da Republica 
pam o exe;-cicio de t89í 

O Congre,so Knciona.l decreta: 
Art. I. o J .. receit:l. geral da Repubiien. dos 

_ E5tados Unidos do Brazil, pnm o e=-ercicio de 
IS97. é orçada em 339.370:000$000 e SeJ't\ 
l';;alisJda com o producto do que for arre· 
e:~dado dentro do mencionado exercício sob os 
t:tulo~ abai:w _ desigMdos : 

RECEITA ORDL.'UlUA 

L". D:r"!to de importação p:tr:1 consnmo 
::l·:.S te:-m~ da5 leis n. 265, de 24 de janeiro 
d~ lt.'9~. e n. 359, de 30 de dezembro de 1805 
~ d~ di3~-"'sições 1eg-aes a que ellas se refe1·ern 
-mamida:; as t11.xa.s consttantes da. tarifa e 
)~ yubl!ca·ia de accor.-l.o com a cit9da lei 
~- ~9- ;;rJ-:-o as se:;uinte5: 

IJ:. s::l :;to;,::o, quo:: pn~ari~ 35 réi..; por Idlo.
D!I ~:-~":.;~, <:5trangeira, que pnga ra 1$ jJOr 

ki~<·-- i::!dc!t!a. alli :L bxa do vasilha.;ne. 
Ix• a:~h<:o prepara. ':to para c..uçaroento lle 

::-:.<::.s :.ri ~'!"'"6f;::.E. que pa.garâ. lO réis por 
~::lo. 

::J) P"-T,:;l ;.;,:·a impr~ss~o de jornaes, que 
-oa~c.rh. :Oi r .f: h~ pr; r- kilo .. 
- fi,::; ~~;<;:,.r c?~mr.um, que pagará o triplo 
d=:.:. t.a~~ ~:tW:.l. 

ira.!:::?...~ F••, art. 'i:33, que fica sujeita aos 
!.li;~:.r~. <;u<; r:r.:s:;at~mente se cobram, senllo 
1:-~~l"·· :.;,,:· .. ,-..... '"- o '!"J"·sO r·ruto 

~;;,~;!,.~ :ie>,'~rt. ·17. ~e:m!l.chos ,e plumas 
ç,. l'::"n;~..;; ,, ~:rt .. 18, p~nnas para flôres_ e 
%:~:.~ ... .:; t-;:n flvt~:: s-:-lt;;,.s, - fJTle paga.ru.o 
'*:'' ~- !r.t::ti'J ';Xcluido o das caixas de :p:.
Õ='p~~· -~v:: .Yi~~.15! :!t.: C-:I'Iro~ ,,-rt. 1 • O 12 tia tarif;t~ 

· ;:-;;~ p~~~-:W: ~J. t;.r.X.lJ.. tlr; 2.~~(JfL 
• lfj t:Úfl'.,.rJU: ()IJ fJo tlf: rJ.>r on fa.nlnsin., 0:1. 
<<~~ !7•, .l.rí. 57fi, qur: V•l:Pl'á l$')00 por 
h!o- r;..;.M d1: f:IJ •/,. 

Do keroz.~ne, que p'agarã a. ta.~a. de 100 reis 
por· lüio- . 

Do xarqu~ platina, que pa.g,w:i. 120 réis por 
kilo isento ,d(l torlo e qualgueP addíciouat. 

Do papel assetinado P'~ra lithogropllias e 
typographias, que paga.rà 100 ré1s por 
ldlo. 

Da classe 25, art. 785- artefactos de ferro 
b:~.tido esmaltado, que pagarão 2$ por kílo . 

D;'l. classe 15, art. 479-., gravatas_ lisas ou 
bordadas, que p~ariio. duzia. 3$500. 

Da classe 17, n.rt. 581- gravatas lisa.s ou 
bordadas. que pag&.rão duzhl. 4$500. 

Da. classe 18, a.t•t. 623 gravatas de seda. 
put'<t ou de seda com qualquer outra. materia., 
de qualquer fó-rma ou feitio paca homens ou 
S8nborus, que pagarão 60$ o kilo._ . 

De te~-ro em barra, chapa ou verguinha 
n. 732 da ta rira, que pagat•a 80 réis por kilo. 

Da n<l:phtalino. em mas~a, que pagará 1$ 
por kilo. 

Das merc.-'ldorias mencionadas nos seguin.,. 
tes a1•tigos e classes da tarifa actual, que 
pagarão as taxas em vigor ua razão do _peso · 
bruto, a saber : 

Classe 3"- Art. 48- Em caiXílS ou caixi
nhas de papelão ou envoltorios semelhantes. 

Classe 4• - Art. 64 - Em caixas ou ca.i
:tit,bas, idem, idem. 

Art. (iG - Em latas ou capas. 
Classe 5'"- Arts. 80 e 84 -Em caixas, 

caixinhas de papelão ou en voltoriog seme
lhantes. 

Classe 6~ - At'ts. 87 a 89 - Em latas, 
frn.scos, l.!ocata.s, c.'l.ixas de madeira ou pa
pel~o. 

Classe 10" - Art. 161 - 3• parte - Em 
la tns, ft·ascos, caix:\S de pn.pelão ou madeira, 
Otl envoltorios semelhantes, 

Art. 170 -Em pacotes. 
Classe 12a- Art. 358- Em pacotes. 
Art. 3Pó- Em cnixas,caixinhas de papelão 

ou envoltorios semelhantes. 
·Art. 367- Em pacotes. 
Art. 372- Em .caixas de papeliio ou en-

voltories ~emelhantes. · 
Arts. 383, 388, 389, 390 e 401- Em -pa-

cotes. - - · 
Art. 394- Em caixas, caixinhas de pape~ 

lão oa envoltqrios semelhantes. · 
Classe. 13 .. - Art. 419 _;. Em pacotes. 
Classe 14"'- Todas as mercadorias deste 

ai't. _433 pagarão a peso brnto em cnb:as, 
c~ixinhas de pa.pelão ou euvoltorios selúé-
lhantes. , . 
Clas~e 15"-Art. 449-Eim ca.fl::as de pa[Je-

1ão ou <'!ovoltol"io,; S•3melhantes. 
Clas~e lG•-Arts. 527 e 553 -Em caixas' 

idem idem. · 
Clllo.Sse li" ..... Art. 570- Em caixas idem

idem. 
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Art. 5i6 - Em f<trdos, Cllpas ou jXlCO-
tes. . 

Art. 580- Em ca.ix:J.S, cai:dnhas de pM6lão 
ou envoltor\os semelltMtes. · • 

Cla.sse 19• -Art. 651 - Em caixas idem 
idem. 

Classe 21" .....,. Art. 681 - Em caixas idem 
idem . 

Classe 23• - Arts. i Oô e i 09 - Em caixas 
idem idem • 

. Art. 710 - lncluidos os car1•eteís ou ta
boas. 

Art. íl2 - Em caiias de p:1pelão ou em·ol
tm·ios semelhantes. 
· Art. íl8-fncluido~ os carreteis ou ta\Joas 

em que veem enrolados. . 
Classe 25n - Art~. 736, -7,12, i50, íôO, 

761, 763, 768, i71, 772, 774 e 776- Em cai
xinhas de papelão ou envoltorios semelb"n-
tes. · 

Art. 769- Incluídos os carreteis ou tnboas 
em que veem enrolados. -
Cla~ 27" - Art. .814 - Em cab:as, cai

xinhas de papelão ou envoltorios semelhan.:. 
tes. 

Classe 31• - Art. 855- Em cai:tinhas, 
idem ülem. · 

Classe 3~"-Art. 649-Em caixiuhas, idem 
idem. 

Classe _33" - Arts. 953, 957, 901 e 066. 
ultima parte do art. 974, 1" pat·t(~ do ar t. 7ll5 
e art. 9S9-Em cnix<t~. iuem Jclem . 

Clnssc 34~ - Arts. 1.005, 1.010, 1.015, 
l.02'J, 1.032 e 1.039 - Em c.l.lxas, idem 
illem. 

Cl:\sse 35•- Art. 1.047-Tod~\S ns morca
uorias iucluid<\S neste ;1rtig-o p.'l.,no:~rrLo <\ 
peso bruto em C..'tixa.s, c-tixinhas !le papelão 
ou eovoltorio~ semelh~utes, com excop<;<io 
das comprehendich.l~ nas 7" e 9• tJal'tes, que 
p:tgarftO a peso bruto, ex-cluídas. as caixas de 
pnpeliio. · 

Do ar t. l.Oõ3- Excluidas apenas · as caixM 
de papelão. . 

Dos U.l'lÍf!'OS de que t t•ata. o u. 9. clnsse z•, 
e 530, cJas:;e 16•. ch:1pêos simples de feltt·o,l~, 
pelle de lebre, lontm ou ~tot·, que pagarao 
a. mesmo tnx:L de G.~, suppl·imid•'s as no
tas I• ~; 57 da tarifa, que concedem abati
mento para. cbapéos de pello de lebre e de lã 

. abatidos e por fullar. 
Dos vinlios medícinaes, xarope;; medici

naes, elix.ires e licores medicioaes e quaequer 
soluções medicinaes, que pagarii:o . 3$ l)Ol' 
kilo. ·· · 

De todos os productos da. classe 11• d:1. ta
r ifa, que pagam actu:~.lmente u razão de 48 "/ •• 
cuja razão e tasa. correspoudeote ficam re· 
uuzidas a 25 °/o, conservandO-se, por·ém, os 
actuaes valores -ot!lcia.es, exceptua.ndo-se o 
do n. l7i>, agua ingleza, que, sendo um elixir 
pa.gurá. a. taxa dos elixires; excoptu;uldo-se 

o;; de n;;. 242, espírito:; ou a-lcoolatos -m~dici· 
na.es, e o de n. 254., glyc~1·inr., Que conti
ouar".J.O a p8.gat• o m·esmo que [Jagam actual-
meate. · 

Dos productos do n. 125 (gommas,gommas
resin:ts, etc,), classe 9•, .. que pagam actual
mente 48 °/0 , cuja razão e taxa cot•respon;,. 
dente ficnm rerluziclas n 25 • j. ( conservantlo· 
se os actuaes va.Jor·es offi.cinesl. 

Dos produ ·~to> dos m . 10~- 111 e 115 (ba
gos, grãos, otc.; folh;>s, flores, etc., rnize.s- . 
bolt>Os), que :pa.,o-am actuaimente 48 •{.. o 
cnja. razão e ta:<<"\. corr espondente fica_m redu
zidas a 25 •;., conservando-se os· actut\es va
lores o!Ticiaes. 

Das bycicletes; gue pag:crão sómente 5°/, 
do seu valor, e das nmchioas de escrever 
(tipe-soriter), que pttgarão ~ taxa de 1$ p~r 
k i.lo. 

Do chromo-ílo.or- ou cbromo-fluorado, qua 
pagará. o mesma que paga. o cllromato de 
pot<l&;io. _ 

Dos oleos do art. 156, quando de rícino, 
mamona, castor ou palma-cllr isti, que paga· 
rão, quando em v-J.Sil llame, g<trrara oa. vidro, 
mais a taxa. do mesmo vasilhame ; quando. 
em capsulas, em cacriuhas de papelão, pelo 
peso JiJ·uto . 

Da. quinina e seus ~aes que pagarão 10$ 
po1.· 1-.ilogrammru;, não sendo em preparações 
o1llciuaes. 

Aos objectos u. 119- clns;e 9a - accres· 
conte-;;e a sogl1iute nota: 

Todos os oleos p~garão o peso bruto com" 
a vasilhn, quo os coutém; o azeite de olivei· 
rn, que por ana.ly~e do Lal>Omtorio 1\acional 
f<>t" r:lecla.l':l•lo <.'Outer miltet'i<~. estrauhn. ou 
estar tl\ t~i l\cado, S<!l'à inntilisado e o impor
l'ldot• soirt·el'â. a. pella. de 200$ a 500$ Imposta 
pelo iospector (ht Alfaudega.. 

So se con~iliel'atw.J. pe troleo bruto, paro. os 
fins ue iSI3nçV.o de direitos o que, exan1lllado, 
for como tal reconhecido pelo L:tbomtorio 
Nacion:1l de Aualyses. 

Do art. 546, tlu tarifa e da not.1. 58, que 
ficarn substituído:, pelo seg-uinte: 

Pannos, casamiras e cassinetas de lã. pura 
ou com mescla, de seda, emboro teul1a.m 
ourellos de algodão, pesando por metro qua-
drado: · 

I• Até 500 
gra.mmaiJ.. 1 0$.'$00 por lülo 
Mas de500 . 
grammas.. 5$000 » 

2° P a nnos, 
case mil-as e 
ca::;s i netas 
de lã o a l
gO'lão, pe
sando pctr 
metro qua-. 
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drado até 
400 sram-
ma.s.. ... .. 6$000 :.> 

· .Mas de400 
gramroas.. 3$000 » .· 

2-. E~pediente dos generos 
·'livre~ de consumo, e. 

reduzida de 50 •;. a 
taxa de expediente 

. parn instrumentos . e 
machinismos destinados , 
ã. lamura, comprehen
dido> nos at·ts. 1009 e 
10"24 e l)<ll.~.l os se
guintes do a.t•t. IQ-28 
- enxadas. e oxadioh11s, 
aucinlws. gada.nhos, sa
chos e ferros de oova, 
fouces de r oça ou meb 
roça e ferrament..'\S Se· 

' :roelhantes para. cortar 
canoa : machados e ma
chadinhas. 

Fie<tm isentos desta 
taxa as machina.s e o 
matet·ial destinados às 
usinru para a fabricação 
de assuoar, •i o alcool 
de canoa e product os 
cerealiferos; 

3. Idem das capatazias .... . 
4 . Armazenagem .......... . 

5. Imposto de pharóes .... . 
6. Idem de docas ......... . 

Addicionaes 

7 • . lo •;. sobre o expediente 
dos r;eneros livres de 
direitos de importação 
e sobt•e os impostos de 
:pharôes e docas.· ...... 

SAHIDAS 

I 
1 I. Idem das estradas de 

fer:o custea.das pela. 

12. rd~~~:c~~;;i~· &~;;.i:: 3.ooo:ooo$ooo 
13. rdem dos Telegraphos 

Electricos, inclusive a 
taxa de fr. O. I O,ouro. 
por palavra de tele
gramma em percu1'SO 
nos cabos da Bm.siUan 
Sttbmarine Comp<my, 
Um.ited .. . ... ....... ; 

14. Idem da Casada Moeda. 
15. Idem da Imprensa Nacio

nal e Dia.ri() 0~ .. 
I6. Idem da Fabrica. de 

Pol VOl'3 .... . . . ..... . 
17. Idem dos Arsenaes .... . 
18. Idem da Casn de Corra-

cção ................ . 
19. Idem do Gymnasio Na-

cional. . . ........... . 
20. Idem do Instituto dós 

· Surdos-Mudos ....... 
21. ldem do Lnstituto Na

cional de Musica ..... 
22. Idem das matriculas nos 

estabelecimentos offi-
ciaes de illstruCQão su-
perior ............. .. 

23. Idem da Assistencia. dos 
Alienados .......... . 

24. Idem arreeadada nos 
consulados .......... . 

65:000$000 

650:000$000 

I :00()$000 
10;000$000 

30:000$000 

25:000$000 

101000$000 

3:000$000 

150:000$000 

200: 000$000 

450:000$000 
25. Rel?da qos proprios n:\-

clono.es... . . . . • . • • . . • 200:000$000 
2!5-Imposto de sello, sondo elevada a 1$ o 

da_s procur-J.eões e substabelooimeotos, quer 
seJam passados em nota publiaa., q_uer por 
punho particular ; 300 réiS o sello lixo por 
to Ih:~. d.;: petições, reqaerim;mtos de qu11lquer 
na~-ureza, bem como daquelles documentos 
part\ os qua.es se exige i\ctualmente o sello de 
200 e 220 r éis. · 

27. Idem de 1/20 •/a pa-
go pelo comprador e 
vendedor em partes 
iguae.s nas operações 
de cambio ou de moeda. 

8 - Direitos na conformidade da leí n. 265 
de 24: de novembro de 1894. · ' 

metallica. a :prazo, 
sobre o -va.lor em moe
da corrente do con-

I aterior 

9. Renda da Fazenda de 
Santa C1·uz e outras de 

. nropri~dade da liniã.o •. 
10. Idem da estrada de 

Ferro Central do Bt·a-
.l&i.L .. ................ . 

trltcto ... _· .......... , 
28 • Idem de trans-porte •••• 
29. Idem de 2 •/o sobre o 

c.-.pital das lotêrias 
federnes e 4 o;.- sobre 
o das estadoaes, c1lja 
03xtracção se effeet\la.t' 
·na ca.pita.l Federal •• 
e 2 1/2 •/o em sello 
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adllesivo, sobre bilhe
tes Oll fJ-acc:1.o de bi
lhete,; de loteria;; ex.:. 
trahidas uc'S ri:stadoE 
co.]ü vend n. for e!Te
cluada n<\ Capital Fe· 
dera!. As f'racções me
nores de l$ IJ<lfr>lrão 
com•J si fossem inte
gr-J.lmente dessa im
por·tuncía .... : ..•••. 

A ex:posiçii.o à vend,, de bilhetes que não 
estejam devidiJ.tnente ~llüdos, alem dàap;-re
heosão dos bilhetes, S1ljeitií· o emi:>soi' da 
loteria e 'seu r·~presentante na Cll.pital Fe
deral, solida.l'iamente, â malta. cu.io maximo 
poderil. ser elevado a ímportancia do sello 
sobre o tob l do CiJ,pilal da respectiva lo
teria. 
30. Idem de 2 •;. sobre ven

cimentos e su bsio:lios, 
inclusive os do Pre
sidente e Vice-Presi-" 
dente da_ Repullli<',a e 
dos membros do Con-
gre.so ..••..•••...•. 

3!. Idem de pennas de ag-na, 
32. ldem dll transmissão de 

apolíoos e emttarca-
ções ................... . 

33. Contribuição das com
po.uhias otl em pre
zas de estr<~..da~· de 
ferro, Sllbvencion;tdas 
ou não, e de out1·a6 
companhias de accor· 
do com a lei n. 35'.), 
de 30 de dezemlJro de 
1895, e bem assim sal
dos da~ estradas de 
Cerro ~u·:.l.u tiri:Ls com 
sede llO e~trang-eiJ'O .• 

3i. Fóros de terrenos de 
mariulE> •••..•••...•. 

35. Juros aas acçoes das 
estr<Was de ferro da. 
Bahia e Pernambllco. 

36. Laudealios ...... - ...... 
37. Premio;; dos depos\ios 

publícos ............. . 
38. Cobranç:\ d:~ dil'itla 
· activa· ...... : ....... 
3g. Imposto de 2 l/2 •;,. so-

bre dividendos. dos tí
tulos das companhias 
ou socieila.dcs anony
mas com séde no Di;;
tricto Federal, de ac
cordo com a legisla~.ão 
em vi,~tor e as dispo
siçõe? da. preseu te lei. 

c .. rn:u-~ V. VIII· 

40. 

lM['QSTO DE COXSWO 

Fumo 

Taxa de 250 réis por 500 I 
:tram mas ou fr(l.Cção . 
tlesta unidade de fu
JDO em btuto de pro-~ 
cerlenciu. · e s t r a n-
geira .. ............. .. 

Dipa de 10 réis por 25\ 
.. !"rammas . ou frur.cão l 
desta unidade de fu
nio picado, migado ou 
desfiado, inclusive o, 
ma11ufacturado em ei·' 
gat·~·o~, de producção ; 
oac10nal ...•....•... · 

Dita de 50 réb por 25 
g"I'àtnmas ou fJ"acção 
dcst;~ unidade de ru
mo picado, migaclo on 
desti:ldo de producçã.o 
cstl~tngeirll ......... . 

D it~• üe l 00 rêis por cha· 
ruto de fubricD es
trangeiro ....... . .....•.. 

Dita de lO l'éis por !25 
p:rammas ou fracç:J.o 
dest~. unichde de rapê 
de fabrico naciooal... 

Dita dl! !00 réis por 125 l.500:"""$000 
,r:ra.mma.~ ou fraeç:J.o wv 
ctcstt• u n i d a d e de 
rapé ~e fabrico es-1 
trangetro .......... . 

Dita de 2 l'éii; IJOr cha 
rutovendido em cai:~:?. 
e de preço de fall~iCD 
~ u periot• a 80 réis e de 
20 r•éis pelo cento d.: 

·charuto$ veodidos ~ 
g l':l.rJ el e ole· l,lreço de 
fabrica. infartor a 80 
ré i~ cnda 11m ....... . 

Di ta de 50 ré i> p-_;r rnu.ço 
de 20 cigarros, e por 
qun.lquer' fr:tc;,'ão ex
cedente de 20, de pro
ducção estrangeira ..• 

Os cigarro~ d~ mortalha 
ou captt do rumo de 
procedéncia estra.n
.geirr. paga:r-â.o o dobro 
dest:tt:u:a. Papel pa~a 
cigarros e ~eUJelhan
tes . . Sclldo er:1 livri
nhos ou mor·talh;IS de 
arroz ou miLho 2$õ00. 
o kllogramma •..••.• 

Estas taxas poderão ser1 
cobradas em est.;lmpi-
lhas ................. . 

iT 
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Bebidas 

.(1. :ra.xa de 60 rels por li-
• tro Oll 40 réis por 

g-arrafa, sobre a cer
veja nacional cobra
da em estampilhasc 

·,'i ta de 300 réis por li
tro sobre as liebidas 
constantes do n. 126, 
classe 9• da tarira
qnaodo fabl'icadas no 
paize 100 ro. por kilo 
sobre as beoidas aJ
coolicas constantes "do 
o·. 127 da tariftl. ex
cepto o alcool e aguar· 
dente fabricados no 
paiz, tambem cobrados 
em estampilh:1s ao sa
hir o producto das fa
bricas ou q u v. 11 tl o 
exposto :i. venda •••.. 

Dita de 1$ por g-arraf!t 
sobre os viuhos artifi
cíaes e asdemais bebi
das fel'mentadas qut~ 
possam ser assemelha· 
das ou vendidas como 
viniL, de uva, vinhos 
espumosos, etc., etc., 
chani~agnes- e cujo 
fabrico seja 8utori
sado pelo Governo ; 
tambem cob~·ada em 
estampilha ao sahir o 
producto da f'ahrica 
ou quando exposto á 
ve-nda . 

Dita d~ 50 réis por kilo 
de aguas miueraes ar
tificiaes, ga:<osas ou 
não; t~mtem cobra.:la 
em estam~ilba. 

42 • .Montepio da )hrioll3 .• 
43. Dito .Milita:-.......... . 
44. Dit"~ d0s l::m\_)t'i:gad' s 

Pui::iic:os ..•.•••••..•• 
4.'5. Ind~1nnísações ....••... 
46. Veud:> de g-eneros c pr·o

Jirios n«cion~es. ..... 
47. Jaros do capitaes n•l-

cio:w..;:,; ............. o 

48. R.,m:Lnest!t.!!Jiesdos pr•-
m;o.o dos bi<ltetes de 
Jut<Jl'i:IS •••.••.••.••. 

4J. Re·~it:~. ev<~lltu:.d, corn
preheiididasasmultaz. 

1101' _contraveuções de 
lei e reiJ'ulamentoo. o 

50. Imposto de transmissão 
de propriedade no Dis 

· tricto Federal. •..•.. 
51. Dito de iodustrias e pro

fissões no Districto !<'e· 
deral ..••..•• o• ••••• 

Depositas 

S.;·lldo ou excesso e~1tre · 
os recebimentos e as 
restituições ...•.•.•. ; 

DI~POSIÇÕES GER.\ .. ES 

Art. 2.• E' o Governo a'ltot·i;t~do: 

Lo A emittir bilhetes do Thesouro ~té a 
somma. de 25 0000:000$, como nutecip,lçii.o de 
t'eceittt no exerci cio clesta lei, que ser:.lo r·es
ga.tado5 aH o fim do mesmo exerdclo. 

2.• A recebel' e a restituir na con!'ormirludc 
do disposto no u.rt. 41 da. lei n. 638 de li ue 
deze~bro de 1851 os dinheiros provenientes: 

do eofl'e do; 01 phãos ; 
dos bens de defuntos e ausente:> e do 

evento; 
dos premias de loterias ; 
dos dellOsitos de caixas economieas e montes 

d~ ~oooorro ; 
dos depositas de outras origens. 
Os saldos que resultarem do encontro tíns 

entradas com as S(l.bidas pod~rão ser 1tppli
cados ás despezas publicas e os exces$OS das 
1 estituições serão levados ao balanço do 
exercício. 

3.0 A ffi'l'en:lar o servi~o ue c..o..patazias das 
alfandegas e arma.zens. 

4.• A effectuar as operações de c1·etlito qne 
julgar · necessarias, excluída. a. emissii.o de 
papel-moeda. 

5. • A revêr o I'egulamento do seno da 
modo a desenvolver .i. renda. e assegurar a 
arrecadação. . . 

6. • A organisaro regulamento da contabi
lidade geral da Republica, submettendo·o à 
approvação do Congresso. 

7 .• A interessar o~ rbca,~a de fnmo e de 
:;~bid:1~ alcJoli.::a~ por _meio de po~·c<õntag-em 
~L'l arl'e~ad~ç;1.o Llos direitos e n~•s xnultas 
•obrada~. · 

S.• A ma.nd,n• :raver os l'(lgu!amentos para 
a cobrança do imposto de CO!l~umo de· fumo e 
bedidas <llClolicns uo modo que o imposto itJ· 
ciJa sob1·e u consurno, supprim!ndo-se o pro
ce~so de h\nçnmento. 

9;<> A de~pcmlcJ· nte a ·impt'll't::wci:t de mil 
contos da r~is, mu~o. com a. acqui;;il}:"io.de ni
c~* pa.rn. ae~ amoed.tvlo ua. Cii.S..'\ da ll:l.oo•Ja e 
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'P.osta ~ imporfanei~ á disposição. dos gov~rnos . Art . i , o O Poder Executivo nomearã urna ,_ .. i, 
estndoaes; lJroporctonalmente ã renda adtm- com.missã.o ~nstituid.::~o por e_mpregados de .fa,-.-- ~ ·) 
neira . de .cad1t Estado -e pol:' estes go.vernos zenda; negoc1antes e mdostr1aes de notas, aue: · · ,.:. 
paga em papel, moeda. - poderà ser presidida por um membro do côn- ·:·' 

10. A abrir o credito necessario lJara. atten- gresso Nacional, poder-.i. proceder á revi~ã.o de- · .. 
der ao pagamento de restituiçO'es de a.rmaze- talhada e completa da actual tarira, devendo · ' 
nagens, qn11 -nas Alfan~egas do Rio Graride este tra?alho se~- apresentado ao Congresso ::-·_,'; 
do Sul foram cobradas em .de5accordo com na pro:urna reumo.o. -- · _: .,_ 
os decretos n. 196, de I de fevereiro, e ~rt. 8.~ As agencias de _bancos e compa~ . :.'·:: 
n. 805, . de 4 de outubro de 1890, leis de orça- nb1as, nac1onaes ou estrange1ras ou quaesquer . ::' 
mento .de 1892 e 1894 e § 2° do art. 594. da. outras instituições que negociarem em cam., · .-·.~ 
Consolidarão das Leis das Al(andegas 6 Jlfesas bíaes com o publico, por meio de saques e de ~ 
de Rend.as da Republica, bem como para res- qualquer outro titulo, não sendo ba.zicos de .. · 
tituição da difTereoça. de 1 % que foi cobrada. depositos constituídos sob oregimen dn.nocie::-.; _· '· 

· a mais em 1895 no imposto de 2 l /2 % sobre dades anonymas ou filiaes de bancos estran- : .... :. 
dividendos que o Congresso votou para uquelle geiros de,·ida.men te aut~risados a.· fuoccionar .. .-;. 
exercicio . · · · · n_a. Republiea,são obrigados a. fazer um depo· · _. ,: 

11. A augmcnta.r o numero de empregados Sito DO _Thesouro de 100:00~, no mínimo, em. -; ~ 
das Al!andega.s da. Cl\pital Federal e ·das de moedacorronte ou fundos pnblioos br:lzilelros : ~ 
primeirá. orttem.aproveitando os funccionarios ou fundos publícos estral}geiros ·que tenham . .;-: 
das cxt inctas Thezour-arias de Fazenda, e cotação na bolsa da Capital Federal. . -:~ 
filozeodo sempre as d.em\ssl:$es remoeões que · § i.• o deposito da a-aranHa. poderá ·- ser·.-~:·-.: 
julgar conveniente, para o fim de tor·nar t d · · d ~ · 
effectivn. a exacta. arrecadação da renda adua- augmen 3 0 a JU}ZO 0 governo, Dos çasos .. : ~ 

que o desenvolVl!}lento das operações exija. · ··; 
neira, -revogado o a1•t. 49 da lei n . 358 de 26 . § 2_ .• Estas a."encias e institui,ões ficam · .. :_ : 
de dezembro de · Js95. · d " ~ 

12. A aforar e a vender os terrenos devo- subordina as as leis e regulamentos a que : ·:~' 
lutos sitos no Districto Federal. . . estão _sujeitos. os ba.n_cos e Mmpanhías que 

Art. 3.o O Governo mandará ·wer na .oegoclarem em cambtaes. . - .. 
tarifa em vig-or as modificações constantes Art . 9.o Para que tenha lagar a multa de 
dt\ ·presente lei. . . . direitos em dobro, prevista nos :l.l'ts·. 388 e 

.Art. 4.• Po.ra fazer ftlCe ao dt:ficit jã elis- 489 do. ConroUdaçtTo das JIJfa.ncleiJa.s e llfesa.s de 
tente e comprovado é o Governo autorisado a Rendas é necessario que a di!rerença de di
fazer a.ppliooçál> do saldo que verificar-se 00 reitos entre a mercadol'ia -proposta. a. despacho 
:fim do exercício da receita sobre a despeza. · e a que fol' verific,lda exeetla de 20t·$. fi
Em caso de sollro o governo ~ applicarà á rondo assim derogado o § 1• do citaclo 
amortisaQão da. divid<\ interna.. art. 488. Esta. multa e iguo.lmeute applic.a.vel' .. 

Art. 5. • Para. o despacho de mercadorias nos casos do§ 7• do mesmo artigo, uma vez ·. 
taxadas o.d -Dalor 111n. será obrigatoria. a a.pre- que_ além da. condiçüo acima. prescripta se ·. 
seut:~ção das facturas respectivas, devl.d.1.- ver1fique a. de ~lar a mercadoria. v~riftcad:~. .. _ 
mente a.uthenticadas pelo consul brazileiro inclulda. nn tanru. em classe diversa da. em 
do lognr de origem, vigorando 0 vnlor de- que estiver incluid:t a mercadoria proposto. a. 
·cta.r:ulo que sem c.'\lculu.do a.o cambio. do dia. despaoho, vigot'anilo nus demai.i hypotb.eses 11. 

No ca.so de rals:i. declaração ou de apre~en- multa de expediente, modificado assim ·o 
taQ;lo d~ factura que visivelmente não cor- cit.\do § 7 · G . 

respoada. ao valor da mercadoria, será iw- § 1.•· Destes act~ não ha.vorà. recurso nos . 
posta ao seu dono ua:a. muita equivalente ao casos de dill'erencas da quantidade. · . 
guit1tuplo do valor verificado. . ·. · § 2.• Qu::nilo o interessado tiver duvidas 

Paragrapho unico. Quando se verifica-r a. sobre a c!a.'!Sifieação da mercadoria a d~sjni- · 
bypotbese do§ 5" do art. 13 das Disposições cbar, .ser'-ll:e-h~ licito, antes de iniciar odes- ' ;·: 
Preliminares du. tarif<J, não serà e:tigiclo o pacbo e mediantél!). exhibição· das· competen- ~- .: 
vlsto consular. tes amostras, apresentar requerimento ao .. 

Art. ô. • De accordo'com o art. 515, § J o inspector, que mandar-.i. classificar a mercado~ · 
da Consolidação, o Governo nomeará an·nual- ria, ·- não sendo !JeSte caso, quandci · llnja_ 
mente uma; commissüo mixta, com1loStl1. de differença. de classnfica.çã.o entre a <to des-~ . 
cooterentes e commereiantes, que proceder~ par.ho e a r1ue fizer a· alfandega, cob.rada a. · . 
;i, revisão geral das amootr:~s archiva~ns ; multa de direitos em dobro.; e si o nego- :_ 
'quanto ás resjle(ltivas classificaçoos e decidira dante não concordar com a. cla.ssifieo.çüo -·, 
.Se1npte · dM~ dtivi,1a..; sn5cJtarl~s na..'5 r~:a~..,fn~ daf{: •·, ]')f:--tf,..r·ã ~~":'rPr :to~-\.l' !'itr;~mr!:l~ti ~ a.inrfa ·.}~ 
r.•l~õ·t ,s_.-~ 1 ~ ~_.. r- rr~-u ·;::)l.~ p_at;l r~ . . \1 1ni~tt--r-io 4la J dt~:--t ·'.:. ··;-:rn ·d- ~ ... o_ j\1 ! ni~t~! i(' da·. F_~:-:i~~ld<l ~-- -- s~ _ a. 7 .~. 
~·a.u..:~ :~: ,- t~ s t~·t·•uo~ _'-!cJ ;.rL: -ot7 aa ·_l:llC:SIDi' j·':''''"'O (: .~.-~·· -~~ral -?~c~ t t '" 1'elo:_ ~-~~"Sl:•':.'.t!l\H ' _ iUe ~ :-.. 
-....;or;s ·!ll . a-.:a~. · - ~ t~!' cot!Lraraa . - · . · - · :.;· 

.. -_ ··· 

- · ~ ... . .. : -'~ :. .. _ 
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. Art. 10. A ta..n de exredi~nte sõ J)(tder~~' _Art. 16. 0 guano, o .pltosph:-oto de cai, 
ser dispe11sada nos :::1·«>:> ·' <>:.;§i: lc, 3", 4" :~ 1o' s!.!lphat,1 de alllmonio, o clllorureto de 
s•. 1l a 16, 10, 22. 2:~, :W, 32 e 35 do I p<•t·:ss:c.. "$ escorias phosph;tt~tl~s: con~ide
art. -12.4. dll. Con~o~ülaçao ela$ Leis das Atr<:t.n- ! rad<t" l;~rti\i~ante;;, o n itrato de ~odio e o;; 
degas. I formicidas são isentos de impo;:.to> e terão 

Art. 11. As .ta.:>:<l:3 ue :il'nJ(lzen,,gem, nns uwa retlucç•1i.odo 5o•;. na t..'lxn de expediente. 
alraodegas; 'paS&'trão a í!e~ cobratla:~ uas se- A rt. li. São isentas de impostoa inclusive 
guint es propor<)Ões: os d<~ expediente, as r~ importadas pelos 

Até 30 (1\ns, 1 •;. :~o mez. ccli~tructores estabolecid~~ _n? Braúl 1'a1·~ os 
Ate (\!) dillS, 1 l/2 "/o om cadn mez. tl~\1(};; e ':"'pores que con,trulrel!l no~ es~~ 
Até !JO dias 2 ''/o .:m cuda l11 <)Z. le1ros ll;Rtlonaes; devendo r·equer~r n r~ençao 

' 1 ao Mnust: •.1 d;t Fazenda com relacao rlod mate- 1 

Pelo tempo que ,Jecorn~r nlem dos 00 d!as i t'fue::1 e peç;us nccessa!'io~. e nome do né!.v io, . 
. ·3 "/o ao mez. _ . 'o e~t .. Jeiro onde vae ser constt·uido c a capa-

. Revo~do:; os detretos us. 80;), ue 4 de ci<.ltl<le rutura rlaqnelle. . . 
out ubro e 197, a e l de fo3ve1•eíro de 1090 e O Poder Executivo xezulamentari a isen

. os §§ I•, 2• SO do :.rt •. 594 aa. Co.•solic~açao. ç;io, impüudo . ..:on:;eque.Íite pagamento, · no 
. . Art: .1:2. Fie.'\ ·eJevac.;• :1 ~:rl!i;a. ~t;r.mll nas ,Jolwo de todos os itnpostos, dn reiH(:àoj:;enta· · 
· · c.'lp,l.taz~as p_or vo~ume .:ue oO k Jlo;;t-atnmas de o.lh·citos, ao dono uo estaleiro que distra.-

- de lnO rets t\ -O;• T-olJS. hi1· ~m v;,nda.·on ·merca rlo cunlquer t.!os olr 
Por dezemt excedélule 100 I'i'i~. .i "dos i:npor-t(vlos sendo-lhe' c:us~ado' o direito 
§ 1.• :l.s merc::t.do,.í:• ~ iutpcrt arla;; :1. gTaoel a !JO v~;; ise11ções . . . 

a oue se r efet·e o ri ual do :wt. 605 th4 Co7!- ;,:; peça$ par., constr ucçiio . de ma~lünas, 
- .. sc;Üdaçtío das Leis das _lj,!j'andega.•. >er;io as !o.:ornotiV'l.O, Yõl!;l>e~ e carros, e os materia.es 

espeeilica.d":IS no me;;lllo ai·tigo e oull~l$ se- de fer·ro e aç;.-. i:nport.'\dos rm.r-a a coostrucção 
melllaote~. desde f1 tle seu peso . por Yolume \le estn\dus de Cerro, pa.,<>arão 50 °/u menos áa 
Dão exced,t :t 15 lülogrammas, taxa. re~pt>Çt\ v a.. · . 
. § 2.0 Dos despacl•o> de mercadorin.s des- At·t. 1$. Nas tarifas aduaneiras-as frnc-
carl'e;!'ada~ nas poute~ e cáe$ da.; nlfande- çõc - menores de 5 réi;; nus t•~X;t S :J:tó 100 réis 
gas, depo:;itos, eut Npostos e armazen~ a l- sel'ii.q c!e.-prezadus. As de 5 réis nlé .9 r eis 
fandel!'<.ldos, tenham ell.t.s ou não perm:•- ;;er-ãt• ::rld íciooa(!;t~ como 10 réis . 
nenci.a o o local da ·descat·;.,'ll, e be"' <tssi m A-• rra<'A,lôeS menores . de 40 réis uas taxas 
dos das mer-ca•loria.-; desr~td.wd:ts ~obre a;;.:u .• suJ;eriores a !00 reis serão tle~pl'ezadas. 
e d e SC<\ I'l'lõg:l ll<lS en: ]oc:>l l (l:trti;,n ];;t'. , J evel~·, AS r j ~ 40 réi:; <tlé 99 róis ser:lo COlU{!lltadaS 
s-:mpre coosltlr a q tntnti<l<~Je exact<1 rJ,,, vo- como IOtl reis e assim a •lclicionitdas . 
lumes e o l'r::so \.,r:tto d1~ r::.1J a uru t\dl e~. 1-\ n ·;t ;!r:>pho noico. O art ígc• ncima a-ppli
proct,Üeo.dCl-SB ás verifkn;ões nece~,;a.r ·!:ts ca- ' e s<itnc·o te :•-:; taX:ts ofl t idn~ depois de Cúl-
sempre que ho11ver d tl V!tla. cul,.das as sobr·e-tax'"' on re;l u~ções. 

§ 3.• Os volnm as d., g t·:mde.> dimcn.>iles e Art. l >J. E' prollibid<\aentt'l\ua da.s·mer-
pc,;os de que tt-at:•. o n. :: ,[o l;i 2·· ·lo a.rt: 282 C.•duria:>, qU<\Udo se vel'ilique que o seu con
da. C<msoiidttç<ío d(l.< L eis d,as JJ.t(amieya::: e I ~umo uii:c nií.o é permíttido no paiz de ori
Mesas <le Rendas lic:•m snjr:itns, •lua1t(nel' ~c:m . 
que sej:~ o seu wdo:', DO duptu tJ~s t;tx:l::i do 

1
- :l::t. 2_o. Siio coushleradascontmfacçii.o e 

art. QIJ., , ~llJel t;l~ :•s pena,; \lo co<l tgo t,enal corn mu!tn 
Serão cvnsider::Ldns Yolnmes ,}e ~rnn•.l "'s 

1
· •!e l :OOOii a 5:nOO.~. a !alwic:•ç;i.o e imp rta

tlirru~n~o~~ os que ~-s:~e J..,t·orn r!e muis dN 2 lí~ . .;cih de> r·otulos e m;ll'<!:\S. de [Jt'óductos estt-an-·. 
nieti'OS cu bico~ OU p.:Sa.r~•U lll<lh ue uma t o- ! ;:• ·ir·•:s (Jll6 :;ll presteiJI à ful:>ideaçiio de be
DeJa da. · IIJi•l•t.~ ou pro:luctoo uucíoriues p:tra. .ser vendi-

. Art . 13. Ficam i~ntos de rlireitcs de im- do;; Cl)tnO si estr:~ugeh·os fossem, com a. marca. . 
. ,., portaç[o o; mat erin-3S em c.bra , maclliuhutos .ou r-ot1:lo fai.Jr icad.o no paiz. . · 

. e accessol'ios que ;;e de>,t!nam ao · ~br.steci- 1 i'a~·l!.;mt JJlto uuico·. Os fubr;ca1;1tes de dro- .: 
mento de uguu da C•lpit~.l Feueral e cidades I gas, protluctos chirnicos e "Pharmacentioos . 
dos Ei'tados. :«\o nhrif"ldos n. estampar no rqtulo, com in-

Art. 14, l<ic:t isento do i.npo::' to de impor·- ~ •1ica•:ão do P.ronucto e da procooencin, o preço 
• . _t .,ção, su_icit.o, [lOl'éJ:!. i.,; ::~ ~as dP. expedíent··. dii Y~oda d:t merc.Ldorüt.,>>•l b pena.. de :r !;). pre

,i·, . de <H'II•!l.Z<·na~em e :.:a pat:~~laE o aram<J elll he::;oao e de Ulllt\ multa de 20$ a 500$. E' 
,_. rolos de n;:. 6 to I, qoaudo im pol'ta~.1us pua:: pr uhi!.Ji•lo, '50~ a~_me:;ma,;·pena.s. e:qXIl.' à.Yen- . · 
> · cer.;;JS. . j ,1;1 rile:·cur!m•HtS la.b Jcarhts no J:>i!.lt trazendo o 

Art . 15. 0 to:tcinll.o :;n.Jgad•) ou e1Ó sal- ! rotul , em lirtgua e;;trang eira, . . . .·· 
D1ou1·" · o hltcallnio ''" l.•<lllh:-t. de p·,r~tl t et•ão \ Al"t., 2\ . E' o Goveru.o -.utor.isadQ a orga~ 
a re:.lncç;."i.o de ,30 ''/o ·nas taxas a que citão I nbu J• um novo rClg-ulameuto das alfaudegas 

_. .•.. ~oujeltos. · dnodc-lhes a classilicação conveniente. .· . 
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Art. 22. Os telegramm:1s transmittidos à I 
imprensa como noticht te!'ilc.> a. reducção de 
75•;,. 

Art. 23. Para o Juncamento de imposto 
de_ pen:ts de agua, a MunicipalidaJe do D's· 
t~I~to Federa.! 6 obt·ignd<t a fornecer a reptu'· 
ttgao 1l.sca.J competente uma cópín. oo htnç<<· 
mento do .rmposto predial, pe1a qual aque.He 
deve ser feito. 

Paragl"'apllo unico. E' autorisado o Go
verno a limit:or o consumo de azmt. ela C;t
pital Federal por meio de llydrometro para 
os usos que não l'orr:nu domesticas ou dtt ln--
giene das ha!Jituções. · 
' Art. 24. Fica..o Governo autorisado n re
gular o serviço das loterias, observadas tLS 
seguintes determinações : 

§ 1.0 O actual contrncto das loterias, da 
Capital FClderal serfl. reformado pelo prazo de 
sete annos ~ d•tt"r de 1 de j1meiJ'O de 18\17 
abrangendo o ser~·ico ge1·al das loterias, :::ob 

. ás seguintes condições: o contrntante se olJ!'i· 
garã.: 
· a) ao pngamento annu:tl da quantia de 

1.600:000$. sanrlo 800:000$ ao Thesouro em 
p1·estacões quiozenae~ de 3:3:333$333 para a> 
instituições iodicadas no § 2" e os outros 
::lOO:OúO$ na iml!o;·taucin de 40:1100$ a cada 
um dos Est<td.1ti que não estiverem nos casos 
previstos no·§ 3". 

u) a elevar a. sua cauç;'io ao dobro drt actual 
em apolices da divida. publica, pam g::tm.utia 
da fiel execuç1io do cootr:octo ; 

c)· a suj~ilar~e a rescisão do contracto sem 
!ndemoisação de especie alguma, no c<tso de 
mfracciio po!' sun parte, thts condiçõe.~ esti· 
puladas; 
~a resgatar o5 bilhetes premiados clentro 

do prazo d0 deus a.unos, entrando para o 
Thesouro . Fe<ie!"(l.l, annualmente, ct~m a 
qunntia de 30:000$, a tituLo de «Remanes
oont3s » · 

c) a p<~gar ao Thesouro Federl'll o im]lo:sto 
de 2 °/o sobre a irop~rtancia. da emi,;são lle 
Iotr>ria ou serie de loteria que· extrallir, 
quando fe.Je ral, e o de 4 •fo· quando es
tauoal, nfw excedendo a média tl;l emi>sã.o 
para as loterias fed era~s o, 3.000:000$ mcn· 
saes. 

§ 2. 0 .O Govel'UO distrÚmirà a.Dnualmente 
Da proporçii.o e fôrma abaixo de~igtÚtda • a. 
somma de SOO:OQO$, do modo seguinte : 

A's instituições da Capital .Federal, atten
deodo ao seu caracter ~reral de be ueficench 
e a varios estabelecimct1tos de instrucção dos 
Estados, sendo : 

3. Lycett de Artes e Of!ii·ios 
<b Cnpit:J.I Fedenol... 

4. lustitnto de Ce~os e Sur
dos-!>Iurlos •. ~-....•••• 

5. A~ylo <la Vell.tice Desam-
p~t~da ..... .......... . 

6. Asylo Is11.bel.. ••.•.•.•• 
i. L-•ceu de At·tes e Officios 

• ilit B<thia ........... . 
S. Idem de Gny:lJ., ....... . 
~). 'Atlleoeu do Rio Graulle 

do Norte ........... . 
lO. Lycett do P<~rallJb:t ... ~ 
!L Idem do Piant:v ...... . 
12. Idem do Mar:or)João .... , 
13. Idem do Pará ........ . 
i4. Iustltuto Geogr·aphico e 

Historico da Bahin. .•• 
15. Lyceu de Artes e Oflicios 

de Ab~õ·o!; ......... . 
IG. l•ltlm rle Cuyabá ...... . 
li. Idemde·Santa C•:<tll:lrina 
18. Gvmnasio do P;,r;tná: .. 
19. AÜtBneu de Sergipe .... 
20. Gvmnnsio do Amazonas 
21. Oi·pllelinato ou. Santn. 

Cas;t da Miseticordía, 
Externato do Colle;<i.o 
da rmmaculada Con
ceição e E,c!Jl:J. de 
Scieocias Pr:ttkas do 
Ce~l'i,rep:lrtid;1mer:te 

z;?.. Lyceu e In,;litu~o Geo
;.:ra phieo do 1~.-:cife ... 

23. In~ti t uto Hí~torico do 
!l.io de .lanei:·o ..... ,. 

24. Paliei i uica de l~!ci de 
.ln.neiro ........... : . 

25. AsyJo de Orp!Hios da 
Am:\ote da lnsh·tlc-
çii.o ............... .. 

25. Instituto Vaccinico do 
Districto Fcrlera.l. ... 

27. In~tituto Bactet·iolo!!ico 
Domingos Freir·e. ~-•.• 

2S. E,;co1a Domestica. Nossa 
:::>eohorn do Amparo .• 

29. lostituto Pasteur ...... 
30. A~vln de Santa Rita de 

cassia. .......... · .... . 
:n. Asvlo do Bom Pnstor .• 
32. E;;cuJ[L tmtntid:c pela So

ciedade Propagadora 
da. ltJSt1'UCÇ[O aS Ol<IS
S~S operarlas d:1. La.-
gôa . .................. . 

33. Diccionario Geogra.pbíco 
do Brazil, de Moreira 
PilHo .............. ·• !. Montepio dos servidores 

da E;tado ......... .. 200:000$000 34. As-do d~ Meninas Or
p'o.fl\> 3 o-Xo f.milio, de 
Juiz de Fóra ........ 

2.. Sa.nta Casa da. Mbel'i.-
·cordia .............. .. 100:000$000 

133 

100:000$000 . 

20:000$000 

23:000$000 
24:000$000 

10:000$000 
15:000$000 

15:000~(]00 
10: 000$000 
15:000$000 
lõ:OOOSOOO 
15:000$000. 

5:000$000 

15:000$000 
15:000$000 
15:000::;000 
15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 

15:00$.$000 

15:000$000 

14.:000$000 

12:000$000 

20:000$000 

18:000$000 

10:000$000 

6:000$000 
::i:000$000 

5:000$000 
5:000$000 

2:000$000 

2:000$000 

2:000$000 
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:: . .' 3$. Ac:tdemiil. .Nacional de < Uedicina ••......•.•• 
:; . 36. ·Asylo de Orphãos da 
· cidade de A1•êas ..••.. 

ANNAES DA C!.MARA. . 

niente, mandar proceder a. rigoroso exame, 
4:000$000 afim de -çerifica.r o modo porque são extra.lli

das as loterias e cumprida a. preseote lei, · 
2:000$000 § 10. Em cada bilhete, além da assigna

tura do coutractante e do thesour-eiro, virá 
3:0CO$ODO lleclnrado qual a lei que autorisou a loteria e 

· os nomes das instituições beneficiadas . . 

· ' 37. Asylo d!l Orphãos da 
cidade· de Sonza. ..... 

· . 38. Asylo agrícola de Santa 
Isabel: ............. . 10:000$000 § 11. Os planos, tanto das sérieo como d<!-s 

loterias inteiras, serão apresentados ao Mt
. § 3.• O Estado que prohibir ou tiver pro- nistro da Fazenda. um mez pelo menos antes 

hibiilo a venda de bilhetes de loterias ou o da. extracção, devendo ser approvados oll 
· que .. t i.ver abolido ou abolir loterias ou as·ti- reeusados dentro de 20 dias da apresentação. 
ver coocellido que não fiquem subordmadas § 12. Ã. quota, para premios será. de 60 •J •• 

. · :to regimen da presente lei, bem. como· os que Art. 25. Fica o Governo a.utorisado a 
preferirem ·maBter os respecti:vos con~a.ct~, auxiliar directamente, pelos meios que en~ 
11ão terno dlreito il. quota que llles é desti- tender mais convenientes e expeditos, a la
tinad,t, emqua.nto vigoral'em as respectivas ..:aura.· do trigo e as suns congeneres uos Es
leis ou foreut executados os. respectivos coa- tados da ·R.epublica, devendo o .dito auxilio 
tractos, ficando o oontr-a.ctante isento do re· ser. equivalente ao prod.ucto do . imposto que 
specti.vo pagamento. - Tambem serão e:r- cnda- Estado crear on augmentnr soLre os 
cluitlos dos bene!ii:ios desta. lei os E:;ta.dos artigos similarGS estrangeiros destinados ao 
cuj~s municipalidades tiverem obtido licença consumo do seu tet·ritorio. · · . 

·.para extt~acção ou extrahirem loterias. . Paragrapbo unicõ. O · Governo da. União;· 
§ -!.• Os concessionarios, agentes ou repre- par·a e!'-se tlm,· imtrarâ. nos1 accordos nece8Sa,.., 

seuta.ntes das loterias dos Estados que esti- rios com os Governos dos Esta<los. . . 
verem em execução, só poderão v~nder bilhe· Art. 26." · o assucar do typo7Demer~ra
tes, anuunciar · 1), loteria, fazer . propaganda, pagará nas !erro-vias da União metade dos 
·ter aaencias ou escriptorio para pagamento fretes a que está. sujeito nebs .. .tar]fus em 
dos premiados, nesta Capital, pagando ante. vigor. . 
cipadamente o imposto devido por bilhete ou Paragrapho unico. o Governo entrará em 
fraeç<lo de bilhete de loteria, rel!'istrando oa. accordo com as ferro-viarias de ca.pita·l ga-

. 1iscalisacão a lei que as concedeu, o plano rantidq. pelo Tbe~ouro e compaohi~~ de ·na
npprovado, a r~ponsabilidade do respectivo vegação subvencJonadas pela Uutao, J:am 

· Estado sobre o pagamento dos ·premios e obter igúat abatimento. no frete pelo trans
depositando no Tllesouro Feder-J.I apolice~ da ·porte áe ta.l genero 4e producção a,aricola. 
divida -publica no valor de 40 cootosde réis. Art. 27. Terão a diminuição da 50 o/c nos 

:\s loterias concedidas pelas camaras muni- f!·etes das estradas de ferro rla. União: o ea.fé 
cipnGs ou intendencias não podel"lo ser regis- em grão ou moido, 0 matte, a canna, o ussu
tr<1dns na fiscalisa.çE.o, car, o alcool ou aguardente, o gado em pe ou 

§ 5.0 o Estado que depois de gozar o bene- abatido, a ca.rne de xarque ou secc:t, 0 leite, 
'fic1o desta. lei fizer concessões de loteria.s ou os ovos. as hortnliças e legumes, a. farinh~L 

· íacu!tara. venda da de outrosEsta.tlos perderá, de ~l'igo e de· mandioca, a manteig_a, os. 
emqunoto não prohibil-as, a quota que lhe ê quetjos e 0 _sal que forem de producçn~ nll
deslgoad~ • cional, e ·matS os cereaes, a. banba,o touc111ho, 

§ 6.• O Governo modificará o actual regu- 0 bac:llbào e 0 keresene, mesmo quando im-
lamento de loterias de :íccordo. com esta lei, d d t · 
nomeando o respecti-..·o :fi:>cal e seu ajudante e porta os 0 e:s rnngen·o. · 
escrivão pagos pelos contractantes, vencendo Art. 2S. A revalidação do sello nos .do· 
0 primeiro 0 ord.co:~.do annual de 12:000$, 0 cumeutos ou · papeis de qualquer natureza 
segundo lle 8:000$ e 0 terc~iro de 6:000$000. fica · elevada a 25 vezes o valor do sello 
· § i ;o . Findo o prazo do contracto firmado devido· . . . 
em virtude da presente lei, tica.m extinctas as Art. 29. Fica elevado a 20$ em ~stamp1lba 
loterias .da Capital Federal. o sello das caru.s de saude para os n~vios es-

'" : § S.• Recusando-se 0 actual contractante a trangeiros de que trata a. tabell~,t aonexa ao 
.. acceit rir as condiçõe~ estipuladas, 0 Governo. decreto ri. 1558, de 7 de .outubro de 1893, 

~-- •. confracta!'!Í com quem mais "\'3.0tagem otfere- QUe regula O Serviço sanitariO dOS portOS da 
~::,-:· -cer o sel.'viço geral das loterias, · de êonformi- Republtca. -
---.. -·dade com esta. lei. · . · · Art. 30. Ficam sjeitos.ao pagnmerito. do 
?c :- § 9.0 O serviÇo de extraccão i!as loterias ~ello de 1$ OS ' termos de r esponsabilidarle 

. fe~erMs serâ feito >ob a fi~ettlisaçiio irnme:.. ll!:SÍ"'nado3 · nas · a1fandegas para resulvíú; de 
tliata \lO delegai! o do Ministerio c a Fazenda, divWas futuras qr1anto .á propriedade de mcr
que poúer<'t, todas as ''ezes que ,julf;ar conve- cadorias a despachar ou quaesquer outra~. 
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}'nragrap)to unico. Os termos de responsa
b~.l~ade asstgt;ados nas nlfande"'a.s pela exhi
btçao das provas da descargo. âe mercadorias 
re~xportadas par::. outros pontos da Repu
ul!ca ou tlo estmngeit·o fie;tm sujeitos ao pa
g-:lm_ento do sello proporcional ao valor dos 
uJrettos que a mercadoria deveria pa~~'ar si 
fosse desp<tchnd<> para ronsumo. . 

0 

Art. 31. Fic~m sujeitos ao sello federal 
pela fórm.~ cleclar·ada m1s leis e regulamentos 
em V!gor, todos os títulos, letras &~.ques 
v:do:-s, conllecimentos de praças, pr~urações: 
C?utrn~tos ~u qnaesquer documentos judi
~l:te,;, ;ncl~sn·e actas de corporaçoes e socie
dades, etr.., que tendo siclo ori<>inadns em um 
Estado ou uo Districto Fede~al 'deV<lm ter 
elfeito legal f61·a de sua circumscripção ou 
que possam ou devam ser accertos a jul!n!dns 
l>~r:\lltP; autoridades do fóro judicial ou ~dmi
mstra.tlvo esu·an11o a elln, como o federa.!, ou 
de outro Estado, no paíz ou fóra delle. 

Par-agrapho- unico. Entendem-se ~ujeitos 
ao mesmo sello os livros de sociedades ano
nymo.s ou de firmas individuae3 ou collectivas 
qu~, tendo su?- séde na Capital Federal ou 
em um ou maiS Estados, possuam em todo 
ou em parte seus bens 1Ja.trimoniaes respe
ctiv~mente em um ou mais Estados ou na 
Cupital Federl\1 • 
. Art. 3'2. No .. caso de \)ermuta de immoveis 

S!tunclos na C~lpital Federal por immoveis 
Sltuados em quu_lqiNX' Esti.\do, ou vice-versa, 
ou de immoveis situados em Estudos diversos 
o imposto rle transmissão sobre o excesso do~ 
valores entre os bens pot·muta.dos s~rà. co
b:·adc no lagar da sitnaçiío do immovel de 
maior valor. 

A~·t. 33., O sello d:1s patentes h Guarda 
Nac!Oal sara cobrado da accordo corn a lei 
em \·igor, excepto ns de tenentes a ~!feres 
q_ue pagarão 70$ as primeiras e 50$ as ul: 
tllllU$. 

Art. 34, O imposto de se!lo arrecadado ou 
que aintla. o for pelo Conselho da Intendeocia 
Municipal d:t C<1pital Federal, serâ. in~cripto 
como rend:vda t:niilo e recolhido uo Thesouro 
Federal, o sello municipnl ~xistente, ficando 
nullus e sem •;!feito ~s leis e regulnmentos 
municipaes sobre esse imposto. 

Art. 35. Fieo.m dispensadas do respectivo 
imposto as tra.usmissoes·de embarc.1ções es
trangeiras, quando a.tlquiridas por nacionnes. 

_.AI't. 35. A~_rendc'ls arr~caclailo.s pelas farro
Ytas <!<1. U.mao , corre10s , telegraphos e 
quaesquer .. repartições. federa.es l\a arrecada
ção .setão recolhidas nas cnpitaes dos E:ita
dos às estações fiscaes, e na Capital Federül 
ao Thesouro Federal, dentro do praw de 24 
horas. · 

As ferro:-.vias e mais repartições a que se 
:re(ere a primeira parte do -presente artigo, 
que nã.o tiverem na~ loc~~olidades em que teem 

sna sélie, reparticão tisco.l, farão o recollli
mento i1 ;•epartição fiscal maís prox.ima, em 
lll'azos q un ser-ão ti.xa.dos p~lo Go-verno. 

Arl: 37. As emprezas ou particulares que 
em YJrtude de acto !enoisl<~tivo ou clausu~ 
contractmd, tenham dir~ito ao pro tucto de 
alguma tlxa publica, não-'poderão perceber 
q ualquef excesso resultante de posterior 
nugment:J ·da mesma, d&cretailo em beneficio 
dú fisco e que deverá, portanto, ser arreca
dado come rendo, publica. 

Salvo q ~ando as emprezas tenham esse di·. 
reitogarantido por lei anterior ou t:or torça 
de cont•·acto. 

Art. 38 . As soci~da~es sportí rru; de qual· 
quer g0noro, no Dtstr1cto Federal,. pagarão 
a_o .Thesour·~ o im~osto ann.~al de 1 _;000$, con· 
tumando r, !em dtsso, em v1 <>o r o ltn~osto de 
500$ por corl:'ida de cavauof. ' · 

. Art~. 39. Continuarão em vigo.r todas as 
disposições das leis de orçamento antece
dentes que não versarem particularmente 
sobre a fucação da receita e despeza, sobra 
a_utorisação para marcar ou augmeotar ven~ 
cunentos, .reformar repartiQÕas ou legislação 
ôscal e quo não tonham sido expressamente 
revogadas. · 

Art~ 40. Os vinhos; a banha de porco, bem 
como todo e qualquer genero aLimenUcio 
c~n~emL~a:do pelo Labora.torio Nacional, se
I·ao mutili-;ados e imposta aos importadores 
a.. mult~ de 500$. São .considerados·como no
civos a saude p11blica. e condemnados os -vi~ 
n.hos e bem as~im todos ns generos al.imen
t;cios que oontivel'eiil acido borieo ou salyc[.:. 
l~co, alcool de má qualidat.le. acidos miueraes 
llvres, sulphurico, sulphuroso, azotico, chlo
rhydrico, sulphitos, alumen, fluroratos e 
:fl.uosilícatos alcalinos, s~tccharioa, saes · de 
stroocio, chumba, zinco, estanho, arsenico, 
ant_imouio, sulphoto de potassio na razão de 
malS de duas grn.mmas por litro de -vinho, 
ua. cenejo.: os succcdaneos do Juplo, como 
o.bsyntho, quassia amara : colchico, picroto
nina, coloqulntidas, nox-vornica., acido picl'lco, 
aloes, ben• as>ím essencias prepat'adas eom 
etberes C!a seríe ,g-r,n:a, corantes derivados 
1lo car~ã(· de pedra e de base de cb.un:i.bo, . 
mercurio, cobre, arsenico, antimonio, baryo 
ou quaesquar outras substancias, que a scien· 
cia tenha reconhecido ou venha a reconhecer 
noci>a á saude. 

·B' em todo caso, l'robibida a ~ntrada de 
víJlhos re~uhecidos como artificiaes, ainda 
quando nao contenham substancias nocivas à 
saude pul>lica, sendo-lhes. a.pplicada · a pri
meJra parte . desta disposição, si em prazo 
assignadc• pelo inspector não forem por quem 
de direit(i reexportado.» . 

Art. 14. No exercicio da presente lei, com~ 
-parada. a renda. trimestralmente arrecadada. 
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N, 57 G- I89G em cada uma d~s alf;>ndegas e mesas de j 
1'endas d:1 Repu 'o li c a cor., a do tri me~tre cor-
responden_te, no exercici l aut~rh;r, <l ."'~riri-j' Redacçao firwl do orçameMo da IJespe=a Geral 
cado exce~s~ em fa-:or ~10 _1H' lin3lr~, ~ o Go-· da. Rcpt<blica prM·a 0 exc1·cicio ele 1.897 
v.erno a.utor.ls<tdo a dlstrJl:lun·, na~ 1orr)as •la! · · 
terça -partj3. desse. excesso, q notas proporcio-
D:a;es a._os respectivos vencimentos. COillO gra-1 DE:SPEZA GERAL 
titicaça.o aos empregados da repartiçiio em 1 
qu.a o ·mesmo se verificar, não devendo, o Congre~so Nacional decrilta.: 
porem, a gratificação trimestral exceder da . 
duodecima parie (ios vencimentos :muaaes de Art. 1." A despeza. gero.l da. Repubbca. dos 
cada um. · . Esta.dos Unir1os do Brazil, para o cxercicio de 

Art 49 0 r · 1 't r. · · .,- 1897, é, fixada na quantia de :il3J161l:700.$036, 
- -- se VJço c e e, a l>C_:J e. rev1.••W a. qua.t :;erá. llis~;ribuida. pelos respecói-vos 

da despachos nas a.lf,ndeg:as ~era reJto. lôra mini"terios na fórma especificada nos arti"'OS 
das horas do expe,heute, pelos e:np1·c:.ra•lo5 a· serruintes· ' " 
quem, debai~o ae carg-a, J~JI'em (:Í,;trí buí·lo~ " · . , . . 
os mesmos despachos pelo t'e>p~cth·o ios1>e- A1•t. 2. ' O Prestdente da Repubhca ~ au-
ctor, mediante a remunel'llçf~q de SO ré\,; nor tor:sado a. despender pela. Repa.rtlçao do 
despacho apurado pa.t·:t e,;tati~tim1 e a "ue ?>Iinisterio da_ Justil;a_e Negocios lnteri?res, 
lO "/o sobre as dtfre_:·en~:,s voJ·i:íc~rl:J..-; par., com. os servwos. designados nas seg_m!_lte~ 
menos na arrec.1.uaçao tla.s t:n::a~ •lvs t.le,p<\- rubl'lCas, a. quantw. de..... 15.918:318:;;73;:, 
chos revistos, parn. o que a encontrar. 

Art. 43- Fica rcstabcleci.Jo. .:m> exercício 
desta lei a autorisaçii.o formulada em o n, t 
do art. -4,0 da lei n. 191 A, de30 ti e sutembro 

. de 1893. 
Art. 44. Ficam r evogarla.s a~ iS'!nções de 

direitos de importação . conceclidll.li n.té esta, 
data a companhias ou as>ociações cooperati
-vas. 

Art •. 45- Para fiel obscr'l":<ncia e execução 
. das clausulas do decreto n. 29i9, de 2 de 
· outubr"o de 1896, applicaveis a toclos os esta
belecim~ntos ou iostituiçõe,; congenares, é o 
Govel'no autoriso.do !t instituir '' competente 
fiscalisação e expedir os l'<:gulameutos que se 
fizerem necessarios. 

Art. 46. Fica em vig-or o n. 3 rlo tu·L Si, 
da. lei n. 221, de 20 de uovemb1·o <le 1894. 

Art. 47, Com associação que, ,::-art"lutida
mente e sujeita ao Direito Braúleir·o, n,;suma 
a responsabilidade de fixar preÇO ao oul-o
dinheiro que o Governo e a actividade ll<tc 
cional careçam no estr<lngeit·o, desde que -
sempre, esse preço ni.i.o seja iol'erior ao typo 
24 do padl'"'<io monetario do Brazil - fiC<~. o 
Governo plenamente autorisa.do a contractar 
e a ouera.r livremente - afi ttl de concorrer 
direciamente para plrma s~t.ti~façilo de seu;; 
fins sociaes e completa execução de seus ele-

~ mentos industriaes, com tanto que, nunca· 
augmente a despeza otlicial, e sempre me
lhore a receita nacional, e jú.mais orreuda ·a 
direitos adquiridos e legitimamente em vi
gor. 

Art. 4S. Revogam-se a.s di~poeiçüe~ em 
cootr'ario. 

Sala das Comm!ssõ~s, 5 de dr.zembro de 
.1896. - Panmhas Montettefp·o. - Tl1eotonio 
de.Brittc .• 

A saber: 
1. Subsidio do Presidente 

da Republica ........ 
2. Subsidio do Vice-Presi

dente rla Republica. 
:l, Despezas ~m o Pala.eio 

da Presidencia daRe· 
publica •.•...... ··-. 

4 . Gabinete do Presidente 
da Republíca. ( Lei 
n. 232, de 7 de dezem
bro de 18\M.): 

1 secretario 
(gratific.l. 12:000$000 

~ officia.es de 
ga.blue te 
(gta.tiftc.)- 21:600$000 

5. Subsidio dos Senadores. 
· 6. Secretaria der Senado .. 
7. Subsidio dos Deputados. 
ti. Secretaria da camara 

dos Deputados- Ele
-vadas a ô~OOO$ a. con
signação p.:ra -papel, 
penruts, tinta. etc.; a. 
8:000$ a destinada 
â. limpeza e asseio e 
sa.larios de serventes; 
e a 8:000$ a. .de des
pezas extraorclinari.as 
e eventuaes ........ . 

9. Áju.das de custo aos 
membros do Congresso 

lO. 
Nacional .•• - ....... . 

Secreta. ria de Estado. 
Substituída..~ a8 pala.;_ 
Vras da. proposta. -
Gratificaçã~ a.o auxi.-

1 :?.0: 000$000 

36:000$000 

.r oo: oo0$ooo 

33:600$000 

567:000$000 
317:760$000 

l.9os:ooosooo 

403:660$000 

90:000$000 
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liar tecl!nico junto i 
Directoria. de Justiça, 
por:-O:r:atifka9flD ao 
assistente do Mm1ste
rio junto ã. Di:rector ia. 
de Justiça ........... . 

11. Justiça Federal. ..•.... 
12. Justiça do Districto Fe-

deral. .......•...... 
13. Ajudas de' custo a ma

gistrados ......•.... 
14. Polit;ia do Distrícto J..'e

derçJ-Suppt•imida a 
consignacã.ode 40:000$ 
na rubrica- Diligen
cias -polici~s - .:arn. 
pagamento do pessoal 
de policia reservada. 
de escolha. e confiança. 
do chefe de policia. 
Na secretada, altera· 
dos os vencilnentos 
dootflcial-maior nesta 
conformirla.de: orne
nado 3:800$. gra.tift
.~.;aç-d:o 1:200$. totlll 
5:000$. Na Brig-ada 
Policial-em -vr-z de 
«Um&. uxiliar tec!lDico, 
major» alterado para. 
«Um teneute-eoronel, 
ou ma,jor ai'Sistente do 
ministerio », mantida. 
a mesma consignação ; 
no material desta 
rubrica íicam resta
bele,~idas as consi
gnações de « trata· 
metlfo de praças» 
e «remontes deuteo
silios. capotes, corre
ame etc.». mantidas 
·as quantias dô actual 
orçamento. assim 
determinados: 

Tratamento 
de praças. SO:Or.JÜ$000 

Remontes de 
utensllios. 4:00~000 

Capotes, cor- . · 
reames etc. 50:00D.S000 

Remonte do · 
fogão..... 6:000:)000 

15. Casa de Correcção ...... 
16. Para rlespezas impres

cintli 1•eis com a ramo
çã.o e conYeniente des
tino a dar-se. aos cor
recionMs existentes 

C:t.mar~ V~ VIU 

446 :265-'>000 
825:182$000 

~4:005$000 

20:000$000 

2.854:407$500 

198:644$950 

na colonia dos Dons 
Rhs ......... · ···••·• 

17. Guarda Nacional. ..... . 
18. Jnnta.COmmerciaL •• , .• 
19. Arcbivo Publico ....... 
20. Assistenda.lle Alienados 

-Red.uzida no mate· 
rial do Hospício ile 
.Aliem.dos o. 63:000$ a 
consignação para en
fer·meil'OS ·e entermei
rn..s; :o WO:OOO$ a de 
alim'-'ntar;ã.o e com
bustível ; a 20:000$ 
& destina~a. :para. fa
zeudas e Mlçado •...• 

21. Scr>iço Sanitario M:tri
timo: Da ecnsi;maçf\o 
de 12:000$ para desin
fectan tes e utensis de 
desinfecç.ões, inclusive 
pa . .!l_-amento do pessoal, 
fica des~ínada. a. ·de 
6:000$ para. dous des
infactadores a 3:0008 
C<Jda. um e a de 6:000$ 
pa"a desinf~bnt~s e 
uwnsis de desiufe· 
cçi;es. Reduzida a 
2.:000~ a consignaçâJJ 
paJ"a. despez::Ls eYell
tuaes e compra de mo
vei~ ; sup}!rimidas as 
diarias aos ajud;1n tes 
da Inspectori.a. Geral 
de Saude dos Portos ; 
redu:~.ida a. 1 :000$ a. 
consi:rnação para ob
ject.Q: de ~:x:.pedionte e 
desinfec~an tes 
no E;:;tado da Ththill- ; 
elevada. a 80:000$ :J. 
d~tin::•.da p a. r a á 
aca uísic.ão, concerto. 
austei o e a.prestos de 
lancha3 nos Estados e 
suTJprirnidas as de 
1o:ooa~ooo. 21:000$. 
10:000$000 e 9:3130$ 
destinadas respecti
v;~.mente ao custeio 
das l a. n c h a s nos 
E s t a d o s do Parã. 
Bahia. Pernambuco e 

. Pa.rahyba, por se in
cluírem naqu~na.Au
gmentada a consigna
ção para o lazareto 
<la ilha Grande ele 
2ô:08Z$500, as~im .dis-. 

.. ~i.minados :. 
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so~coo$ooo 
25:000$000 
29:374$000 
BB:BS0$000 

592:726$0(10 
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NÕ pessoal: 
1 Medico director. (au

xiliar da inspectoria) 
gratificação .•.•.•.•. 
Medico ajudante (au
xilia,r da ~ nspectoria), 
gt•a7Gificaçuo .••..•... 
Phcrmaceu.tieo .••... 

No materia:·.: 
1 Enfermeiro ......... . 
2 Desinfecta.dores ..... . 
1 Chefe de turma r13. 

o.tfa.ndega ......... ·• 
· 1 Gutt.rda do pavilhão 

de 3·• clnsse ........ . 
3 Guardas ( para com

:pletal' o numero de 
12) •.. ·•··•• • ·· .•.•• 

2 Foguistas ........ : .. 
3 !l!ar·inbeiros ••....•.• 

Tran~fcrida para. esta 
rubrica a consignação 
rlestinada ao Hospital 
Marítimo ce Santa 
Izabel, sel1f.o suppri· 
m:da, no material 
dessa con;:ignação, a 
1 :800$ :para dous ma
rinheiros da enferma
ria fluctuante; eleva
tla de 80:000$ para a. 
construcção de umx 
lavanderia a vapor, 
reparos guae~ e latri
nas. no Hospital Ma
ritimo de Santa Jzabel. 
Reduzida a 1 :5000$ a. 
consig-o ação para. con
se~vação do hospital 
existente no Estado. 
do Paraná ; elevada a 
Yer ba. de 1 :500$ para 
ar.dicionar-se a ·de 
igual somma destina.
l]a an Hospital rlo 
Bom De s p a c h o 110. 
Bahia e de 300:000.$, 
para conclusão, mon
tagem e funcciOna
mento do Lazareto em 
Tamandare. no Estado 
de Pernambuco .•.... 

22. In st i tu to Sanita rio 
Federal - t~li n:iua.da 
a cousign;tçã·l para 
o Hus;Jila.l de S. Se
bastião por s"r es~ll 
transferido á adminis
tra~o elo DiEtrictu · 
Federal .•.•••••. , . , • 

ANXAES DA CAMARA 

2:400$000 

1:900$000 
::l:liC0$000 

l :S00$01'0 
3:600$000 

1:800$000 

l :440$000 

~: 160$000 
3:6;:;0$000 
3:832$500 

1.223:2'JI$500 

23. Faculdade de Direito de 
S. Paulo - Suppri." 
mida. no pessoal a 
consígnaç.ã.o de 1:200$ 
para a gra titica.ção 
ao director, como di
reator do curso an
nexo; a de 1 :200$ 
para g1·atincação ao 
sub-sr:cretario c0mo 
secreta1·io do curso 
annexo, por ae ex
tinguir e~se. cul'~o. 
Reduzida no mn.tel'Htl 
a 3:500$ a COIISigtl(l.· 
ção para iwpres;;ões, 
exclusive a da Revista:· 
supprimidnade8:000$ 
po ra. premios a o s 
lentes que cornpu
:z:erem ob1a de gt~J.nde 
merito ............. . 

24. Faculdade de Direito do 
Recife-Supprimida ~ 
consignação de l ~200:;; 
para gratitlc:J.~íio ao 
director do cm•so an-. 
nexo ; :l de l :200$ 
para grn.t itlcaçiio ao 
secretario do referido 
curso ; a de 2:700$ 
para gratificação ao 
porteiro do curso an
nexo. No materiaL 
reduzida a . 5 ~ 4 00$ 
a consignação para 
serventes; a 2.:000$ 
a destina., la p a r a 
impressões e encader
nações ; a 2:500$ . a 
rlestin:tda rara pf--pels. 
livro.,., etc ; a 2:500$ 
a (le~tirmda para 
acq uisiç.ã.o de I i vro~ 
para n bibliotheca. ; 
a 2:500$ a calculada 
para c o rn p r a de 
movei~ e concertos dos 
mesmos ; supprimiua 
a de 3:000S 11ara n. 
impressão dos cata
lagos ; a de 2:000$ 
para a impressão da 
.Revisla Academica e 
a de S:OOO;S para pre
mias aõs lentes que 
cnmpuzerem obras de 
o-rande merito ....... 

118:367$680 

25. F:0ú1dade de Medicinn. 
do Rio de Janeiro
Supprimida a con
signação de 4:800$ 

309:500$000 

313:500$000 
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para um · mod.elador 
do museo a.na.toíno·pa
thologicl> ; no mate
rial. r· e d u z i da a 
28:080S a consignação 
parn serventes· ; re
dur.icla. a 10:000$ a 
destinada. "{)al':l. acqui
sição de livros e 
assigna.turns rle jor-

• naes scien tificos ; a. 
4.0:000$ a destinada 
para. .despezas com 15 
labol11.torios; suppri
mida. a de 3:000$ para 
publicação da Re'Vista 
dos Cursos e a. de 
8 :000$ para. premios 
aos lentes que com
puzel·em obras de 
gra.nde merito .•••.. • 

26. Faculdade de Medlc~na. 
da. Ba.hia-Supprimi
da á consignação de 
4:800$ para o mode
lador do museo ana
tomo-patbologico. No 
material : -Acquisi
çãodelivros eassign~ 
turas de jornaes sci
entifieos - alterado 
para.: ~Acquisição de 
livros, assignatura.s 
de j ornaes . scienti.· 
ticos, acquisição e 
repa.ro da.s estantes e 
moveiSeexpedienteda. 
biiJHotlleca-1 0:000$.» 
As duas consigna
ções - Despeza com 
15 Ia.bora.torios, etc. 

. P;J.J:a. acquisiçã.o de in· 
stru.mentos n e c e s
sa.rios aos lab:lrat o
rlos, etc., ficam 
altel'adas : para = .
«Despezas oom 16 la
bora.torios, gabinetes 
de chimica, reactivos, 
utensis, appa.relhos, 
instrumentos. etc., 
40:000$.» - Limpeza 
rle in s t r um e n tos 
e concertos de appa· 
ralhos, alterada p<n'a. 
«Limpeza e reparo de · 
instrumentos e appa.· 
relhos - 2:000$.» - · 
Aluguel de ca.sa,asseio. 
e .reparo - Alterada. · 
para: Asseio e reparo 
4o editicio, acquisic;ii.o 

: ·; 

648:740$000 

e cóncerto de moveis 
-8:000$. Supprimi
das as consignações 
de 3:000$ para. a. pu
blicação da · RerJisla 
dos Cursos e de 8:000$ 
pa1'a· premios aos 
lentes que compu
zarem obras de gran
de merito •• .. . •. . . •• 

ZT. Escola Polytechnlca
Rednzida. a. 1 O: 000$ a 
consignaçiio po.ra. gra
tincar o director e 
pessoal doce o te e de
mais empref,rados em 
trabalhos de exerci
cios :praticas ; redu-

. zida. no · material a 
20:000$ a. destinada 
para despeza. com la.
bora.torios e gabine
tes; supprim.idas a. de 
8:000$ para. premios 
aos lentes que compu
zerem·obras de grande , 
merito e a de 5:000$ 
para a publicação da 
Re'l)ista dos Ottrsos • .• 

28·. Escola de Minas •...• -
29. Gymnasio Nacional ...:.... 

Externato= No mate
rial : reduzida a. 200$ 
a consignação para. 

· quebras ao escrivão ; 
a. 10:000$ a. d~tinada. 
para. clespezas impres
cindíveis com os ex
ames gera.es de 'P re
:paratorios , inclusive 
pagamento mensal do 
pessoal ' ind!s:pensa.vel 
ao mesmo servi co, 
gr.~tificação de 2:400$ 
ao dil'ector ; 1:800$ ao 
vice-director ; 1 :200t 
ao secretario ; 600$ 
ao escr ivão e 600$ a. 
um ínspector s~rvinrlo 
de a.manuense ..• • ..• 

30. Escola. Nacional de Bel
Ias Artes - Reduzida. 
no material : a 4:000$ 
a consign;:~.ção para. 
despeza.s extra.ordina
rias e eventuaes, etc. 
SUpprimidas: a de 
5 :.000$· para. .medalhas 
de ouro a a.rtistas e 
a.lumnos; a. de 8:000$ · 
para. acquisiçã.o· ·de 
q~a4~s. esta.tuas e 

139 

68-( :240$000 

490:476$000 
219:200$000 

537:155$00.) 
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outras producçõe.~ ar
tísticas; reduzida a 
27:600$ a. consignacão 
para :pensões a i!.lu
muos na Europa e 
a 6:9!30$ a desti
na(h !)ara pensõ~s ao 
artista premiado na 
exposição goral ..... . 

31. Instituto 1\aciomi.I de 
Musica- Inclui,~a a 
quantia de 5:00(}.:; (em 
moeda. papel ) para 
terminação dos e~tu
Jos e ajuda de custo 
ao alumno Francisco 
Bragn. e r~,d uzill:t no 
material a 3: 000$ a 
consignação :para bi
lJ1iotheca. ~m~l1ivo. 
etc.; a 3:5QOS a des
tinada para moveis e 
utensilios ; a. 2:500.~ a 
orçada para. papel , 
petl:aa.s, meàalba.s e 
dtplomas. etc .•...... 

%. Instituto Benjamin Con· 
stant - Reduzida no 
material a. 35:000$ a. 
consignação pa.t-a a 
alimentação, sendo 
suspensa a admissio 
Je novos alumnos uo 
exercicio ; a. 12:000$ 
& destinad<L :Para 
rouparia ; · a 3:000$ 
a consignada. para. 
enfetmaria.; a G:O'JO$ 
a • lestinadn p a r a 
acquisição de moveis· 
e instrumental ; a. 
6: 000$ a orçada p:J.t'a 
despezas rHversas e 
ex.tra.ord.i. na.l"ia.s e in-

· cluida. a de ô:(J()(J$. 
par-a a.cquisição de 
material pn.ra a:; offi-
cinas .•.•••..••...... 

a3. Instituto· dos Surdos-
Mudos ............. . 

34~ Bibliotlleca. Nacioml
Eleva(l a· no material 
a S:OOO$a. consignação 
para illumioaç:ão e de 
4:800$ a destinQda á 
acquisição e conser-
va~ de livros ..... . 

35. Musêo Nacional. .• , .• 
35. ~n·.entuMios r. o culto 

ca.t1\Glico .•.••.••..••. 
17. Soccorros publicas ....• 

162:540$000 

129:840~000 

19~_:760$00(1 

105:665$000 

173:9205000 
171:.470$0ÕO 

286:000$000 
1'}0:000$000 

39. 

40. 

Obras - Supprimit1a 
a co n si·gnaçã·o de 
50: 000$ para conti
nua('ãO das obras da 
}.faternidaile e redU· 
úda. a 200:0005 a des
tinada. rjara conser
vação. :lccrescimo e 
reparos de edificios e 
propríos na.cionaes ou 
p:l.t'r.iculare:> ao ser· 
viço deste ]l.{inist••rio. 

Corpo de Bom~eiros
Eleva.da a verba de 
5:500$ para compra 
de um terl·eno â. rua. 
Oito de Dezembro, 
destinado á guarda do 
material da. secção do 
corpo de Bombeiros, 
alli situada. .......•. 
Ev~ntuaes •..•..•..•. 

:255:000$000 

6i0:349$105 
100:000$000 

§ I. Fica o Poder Executivo autoriSll.do : 
I . o A J•ever o regulamento da Assistenéia 

d~ Alienados. sem augmento de vencimentos, 
nem de empregos, observadas as seguintes 
disposições: 

As pensões dos alienados indigentes serão 
pagas pelos l::stados de oude IJt:'Ovierem. equi
parado a estes o Districto Federal. 

<~. A receita. arrecadada pela Administração 
da Assistencia. de Alienados sera mensal
mente recolhida. ao Tllesouro Nacional. » 

2. • A entrar em. accordo com a a.dminis~ 
tração do Distri~to Federal para. tornar effe
ctiva. a. passagem dos serviços e dos proprios 
nacionaes que por esta lei lhe são transfe
ridos, a. $a.ber : 

a:) Pedagogium; 
b) O edificio da. Maternidade (em. . constr uc

ção.) 
·c) o Hospital de S. Sebastião. 

Observadas as seguintes regras: 
I. O;; serviço~ ser-;i.o transferidos à. admi

nbtração <lo Distt•icto Federa.L monta.dos o 
iostallados como se acbam, passando rlesde 
logo ao rl.omiaio do Districto todo o material 
ora. existente. 

fi. 05 pl'Cdi<lS de proprieda~e da U oião onde 
esti-verem install~dos os sernços passarão ao 
Districto FederaL 

UI. A passagem de taes serviços á. admi~ 
nbtra.ção do Districto Federal realisar-se-b.a. 
no primeiro trimestt·e do exercicio, -podendo 
o Go,.erno abrir os nece.:;.;arlo~ creditos :para. 
custeal·os durante esse prazo. 

LV. O editicio da Matemidade será. transfe
rido á. ]l.lnn!-cipalida.de si esta se obrigar a 
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A saber: concluil-o e a. não utilisal-o para fim di verso 
do.quelle a que se <lestlna. . 1. Secretaria. de Estado..... 215:612$000 

3. o A abril• um credito a. te 100:000$ p :;.ra. 2 . Lega.çr.>es e Con,:ulados, ao 
o fim de entregar aos Estados respectivos cambio de 27 1k sterh;. 
os sentenciados recolhidos ao ex-presirlio de por 1$ ·; suppl"imid:l. a. con-
Felna.n•1o <:e Norooba. signa.ção d os vencimentos 

4. • A reformar o Instituto Sanitario Fe- do Consul Geral d,e Rotter-
deral. unificando os servi'ç;os de hygiene . ter- dam e de e~pedient-e deste 
restre e marítima, sem a.ugmenr.o da desp.eza consulndo, que fica extin-
u.etua.lmente íi~ita . eto ; reduzida a. 10:000.':;, 

§ 2. 0 Não serão preenchidas ~s vo-gas de de aecordo com a. lei de 8 
conservadores das Fa.culdades de Medicina de novembro de 18%, a 
lla. União até que fiquem os m~>smo;; redu- repreaenta~·ão do enviado 
zidos ao numero de oito pôl.ra. cada uma. das extraordinario na R.ussia 
faculdades. e . restabelecido o consu-

§ 3.• São extinctos os cursos annexos ás lado geral de lquitos na 
Faculdades de Scieneia.s Soci~t>s e Jul'idi c:tS za clo.sse •.... __ ..... _... 1.100:900$000 
da União, e bem assim os labora.torios de 3. EmprE>gados em disponi
medicina legal e hygiene nella.s existentes. bilidade ..• .. ......•...•. 

§ 4.• Não JlOderâ. vencer gra.tificacão de 4. Ajud<~s de casto ao cambio 
exercício o lente que não tiver alumnos·. · de 27 ds. st.ert~. por 1$000. 130:000$000 

69:000$000 

Passarão para. os direc~ores de estabele- 5. Extraordin:tl·ias no exte-
cimentos de instrucçã.o as attribuições lhs rior~ ao ca.mbio de 27 ds . 
congregações que não se referirem exclusi- stel'JS. por l$000.... .. ... 60:000$000 
vamente a.o ensino, disr.:iplina. escolat, 6. Ditas no intePic•r.. ...... 50:000::;000 
Pl'Ogl'ammas, exa.mac;, premi?S e :;oncu:sos. i. Commissõe:> de limites... 400:0000ti00 

§ 5.• E' e:xtiocta. a. Coloma. Correccwn~l ------
dos Dons Rios. Com os recursos consi
gnados na p1·esente·lei, o Governo removerá 
pa:ra. loga.r conveniente os correccionaes e~is-
tentes. · 

E' o governo· autorísado·a vender ou a.r· 
renda.r, mediante concux-rencia public:l., como 
julgar mais conveniente. a di ta. colonia.. 

§ 6." E' mantida. a. disposição do § IV do 
art. 2." da lei n. 360, de 30 de dezembro 
de 1895. · 

§ 7. 0 E' o Poder hecutivo aulorisado a 
ent rar em accordo com o Estabelecimento de 
Educandas, no Pi!.l'U., pat•a. o 11m de verifi~~r 
o debito em que :POl'Ventura se acha. a Un w.o 
para. eom ·essa. instituição o salda l-o, a. brindo 
para isso o nece.ssario credito. 

O Poder Executivo con~iderará a somma 
de 4:000$, a.tê agor:\ pag:l. annuahoente a 
titulo de auxilio, como o juro do capital 
sobre que vers..1.1'ó. o accordo. 

§ 8 ." Não ser-d.o provirlos no presente exer
cício os empregos administl"a.\ivos que va
garem em quae:;quer repartições dos Negocies 
da Justica e Interior, excepto os de acce.sso e 
os de director, the.•oureiro e secreta.rl_o. 

F!ca.m su pprimida.s todas as gra.;ttlcaçõeS 
que não forem a.utorisa.das e expressamente 
concedidas porJei. 

Art. 3.• O Presidente da. Républica e a.u
tori~a.do a. despender pela. J:tepartiç;ã.o do 
Ministerio das Rela<:ões Eê\.teriores, C?m os 
serviços designados. nas seguintes; rubr103;~. a 
quantia. de ....••.•...... _.:· 2.016:51~ 

Art. 4." O P 1•esidente da Republic:J. ê au- . 
torisado a. despender pela Repa.rtição do 
Mioisterio da ll.f>Ll'inlia., com os serviços de
Si"nados na.s seguintes l'Uhl'icas a. quantia. ., 
d;. _ ......... . ..... .. -... 26.Si3::>5S$443 

.:\. saber: 
1. Secreta. ria. de Estado ..•• 
2. Conselho Naval- Redu

zida de 4:50\J$ a con~i
gna.ção pa.ro. impressã-o 
de consullil.S ........••• 

3. Quartel Geneml rla. Ma.ri
nha-Reduzida. a.S:76()$a. 
gl."a.tilica<-ão para. o chete 
<lo Esta.do-maiodiPners.l. 

4. Su premQ Tribunal Milita.r 
-Deduzidos t:760$ por :>e 
ha vel' consignado verba 
para um membro,contra.
almil•ante, na ra.zão de 
4:440$ annuaes, em lo
ga.r de 7 : 2DO:;; para um 
almirante • •. ...... - . •.• 

5. Cnnt>. deria. -Elevada. a. 
verba. de 720$, ]lO. to. diffe
r ença de salarios a tres 

· serventeS ......... _ .. . 
6. Commissariado Geral ..• . 
1 - Auditoria. •..••...... • • . 
.8 .. Corpo da Armada. e clas-

ses a.nnex~s- Deduzidos 
· 243:200$ por .se haver 

!54:250$000 

45:000$000 

G7:307$000 

24:240$000 

160:570$000 
43:760$000 
15:550$000 
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consi,!mado verba sómen te 
Jlar3. 90 1 "' tenentes e 60 
segundos •..•.•..•.• , .... 

9. corpo ~e rnra.nta.ria de 
Marinha ............... . 

10. Corpo de Marinheiros 
Nacionaes - M e n o .s 
360:000$ :por se haver 
reduzido de 200:000$ a 
verba. para fardamentos; 
de200:000$ a verba des
tinada (L marinheiros e 
aprendizes, e. consignados 
60:000$ para compra de 
predios para as escolas 
de aprendizes nas cap:
taes de Sergipe e Santa 
Catbarina, sendo 40:000~· 
para o Estado de Santa 
Catllal'in3. ............ .. 

11. Companhia de Invalidas. 
12. Arsenaes - Dimin!lida 

de544 :500$ pela. suppres
são da verba destinada a 
offi.cina de torpe~os e 
electricidade de Matto
Grosso e reducção da 
quota. para pagamento 
do pessoal operaria ex
traordioario ; augmen
tada de 3:280$ pela con
signação dos vencimentos 
do amanuense , escre
vente e continuo do 
Corpo de Engenheiros 
Na.vaes, de accordo com 
a lei n. 240, de 13 de 
dezembro de 1894; de-v~r
ba paro pagamento dos 
a.lugueis a.tra.zadosda ca5a 
em que mora o porteiro 
Joã.o Manoel dn. Fonseca e 
1 :500$. para pagamento 
do proressor de primeiras 
lettras do Arsenal da ca-
pital ......... ' .•. · ..... . 

13. Capitanias de portos
Augmentada. ele :3:600$ 
para pagamento aos mes~ 
tres. servindo nosoccorro 
naval e praticagem do 
porto da capital •...•... 

14. :VIelboramento, conserva
ção e bnlisamento de por· 
tos ................. , •• 

15. Força Na.va.l- Diminuida. 
a verba. de 100:000$ pelo 
augmento da quantia a 
a.bater-~e p~los claros nos 
C]Ua 'ro~ ·I e 0:lit1~.-s,. \'l"d.· 

ANN AES DA, CAMAJU: 

2. 757:000$000 

2ô4: 573.~00 

1.762:140$500 
77:675$500 

17. Carta. Maritim:t - Au
gmentada. de 1:440$ para 
um 1' pharoleiro no pba.
rol da.s Conchas no Pa.
ra.uá; 840$ :para um 3• 
dito no pharol da Pedra. 
Secca na Parahyba.; 720$ 
para asseio do~ edificios 
na ca.pita.l e de 20:000$ 
para. aeq_ ui~içiio de oleos, 
mechas, etc. ,etc ....... . 

!S. Escola Naval.. ........ . 
19. Reformados - Deduzidos 

57:600$ por haverem re
vertido ao quadro aetivo 
di ver50s offlcia.e~ ...... . 

20. Material de construcção 
na.YaL ................ . 

21. E~apas .•.. , .••...... ; .. 
22. Armamento ........... . 
23. Munições de bocca.-De

duzidos 303: 000$000 pelo 
abatimento de rações a 
2.000 praças, inclusive 
a.prenilizes ........... .. 

~- Munições navaes ..•....• 
25. Obras .................. . 
26. Combustível •...•... ,> •• 
27. Fretes, tratamento de 

praças, ent~rros, ete ... 
28. Eveniuaes ..... , , .•. , ... 

57i:224$0ÓO 
257:5i0$000 

693:705$169 

800:000$000 
365$000 

100:000$000 

6.99B:861$l00 
800; 000$000 
210:000$'()00 
500: 000.$000 

120:000$000 
3C0:000$000 

§ 1. o E' o Governo autorisado : 
a) a dar âs otllci nas do Aroenal de Mar in h a. 

da capital organisaçã.o de <\Ccordo com a!; do 
Arsenal de Guerra, reduzir o quadt'Q dos ope· 
rurio~ etrt!Ctivos, deix:~ndo :\t.ldidos as respe
ctivas classes os opet·a.rios dirniuuidos do qua
dro, até que possam no mesmo ser incluidos o 
proporç:.l.o das vagas, e colltar à mestrança., 
pa.ra. todos os etreitos, o tempo de serviço que 
tiver como operaria ; 

b) a firmar os contrn.ctm de aluguel de 
casas destinadas a escotas de aprendizes e 
capitanias de portos nos Est.'l.dos, uté pelo 

6.0ll :871$350. 1ll'azo de cinco anuas; · ~ 
c) a: nomear um foguista de I a classe pa.ra 

a usina de gaz à o Rio Gmnde do Sul, correndo 
o p:1gamento pela verba-- Força naval; 

d) a. rever o regularttunto da pr(l.ticagem 
do porto do Recife, pondo-o de harmonh com 

341:982$000 o regulamento geral da. praticagem, · 
§ 2. o Em ca.da uma das escolas de ap;·en

dizes d.e 2• classe havera um medico em com-
100:000$000 missão, tirado do quadro do Corpo deSaude da. . 

armrula. . · . 
§ 3. o As etapas dos omciaes da armadil e 

classes auriexas seri'io C>\lculadas ao mesmo 
pr'·'a d:t::\ do~ ollid<le::; c1o exer~ito, na~ ni··srnus 

1 g ~: ~ t·ni.r;õ!~:'. . \ __ .-- · ~ 

3.~79:8"":2~tr!..t. ~ ~.·· f'!, .. an"\ ~uL,~i-.t:n<ln.eA11no cl·et\to~ esp~-
Ju".J;t!"JI.'$iiJí.J c~~Ws. pi11'a os m~~1110:; liu~ ~.1m llU·: fvrcm 
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vot~os, os saldos que se verificarem no_fun l 
do corrente exercicio, dos creditas conced1dos 
pelos decretos ns. 140, de 28 de junho de 1893, 
e l .G23, de 24 de dezei:nl)ro tle 1894 ; a ppli
cando-se 100:000$ do crP.dito para. matorial 
naval na construC\"io de u m dique tluctuante 
no Arsenal de Marinha do L:u.lar io. 

§ 5.• os patrões do · .Arsen~l d_e Marinha. 
estão &ojeitos á mesma orga.msaçao e ptlrce
ber:io os mesmos vencim·eutos que os tlo Ar3e
uai de Guerra, marcados ua t<lllella 2 da lei 
n . 240, de dezembro de 1894. 

Art. 5." o P r esidente dá Republica é au
torisad:o a despender pela Repar~iç \o do 
Mioi~terio da. Guert•a, com os servJCI)S de
Si!.!aados nas se~ui11tes rubrica!! a. quantia 
di ...... - .... · . . : ..... ..... 52.3í4:026.Sô99 

A saber: 
1. Secretaria. de Estado e 

repartições annexas: 
Redm.ida de 13:000$ 
na consignação desti
nada. a.- Material-, 
sendo : na Secretaria 
de Estado. 2:000$ para 
expediente, 4:000$ 
para impressão de re
latorlo, etc.; n:~. Re· 
partição de Ajudante 
General, 2:000$ paro. 
expediente , 1 : 000$ 

. para acquisiçã.o e en-
cadernaçã o de livros, 
etc. , 2:000$ para im· 
pressão do Almcmak 
e ordens do dia ; D<\ 
Repartição de Quar
tel-Mestre Goneral, 
I :800$ p ara expe<ll
en te, 200$ paraa..:qt~i· 

· sic;.ão e encadel'naçao 
de liVl'OS ..... ... . . • .• 

2. supremo Tri~unal Mili-
tar e .Aud1tores ..... . 

:~. Contadoria. Ger;\J. de. 
Guerra ••......•. .. .. 

4. Directoria Geraldas 01;lras 
MUlta res. Diminuid;;. 
d.t: 290: 722.~500, U. S:J.· 

· ber: pela reduC\l<lO de 
· 173:621$7$4 na con
si n-na~.ão destinada a 
obra-s n a Capit<>l Fe
d e r a 1 o pela. d<• 
117:100$71() na desti· 
nada a obras nos Es
tados. . Contemplarla. 
nesta. verb·o a qna n tia. 
de 5:000$ • ara. ~~o <lQn· 

218: 380$000 

184: 000$000 

181:310$000 

stl'tlcc,;ão dG uma. linha. 
de tit·o reduzido n:~. 
Capital Federal •. . .. 

5. Instrucção !li i li t·a r. 
Elevada o. -verba de 
3:285.$ para pa,.,o-a
mento de seis eta.pas 
a.o instructor de a ppa.
relhos do l',ollegio ~Ii
litar. Reduzida. : de 
6:000$ pela ·suppres·: 
são da. consignaçii.o 
para premios ao ma
gisterio ; de 400$ . na. 
consignttção destinada 
ao material da. E~cola 
Superior d.e Gu erra., 
e de 400$ em igua.l 
consigna.ç-do dtt F...::;cola 
Militar da Capital Fe· 
dera!. .. ... ..... ... . 

6. Intendencia. ........ .. . 
7 . Ar.;;enaes-Reduzida de 

I :460$ na cons igna
ção-Material- paro 
fornecimeoto de ar
tigos de expediente .. 

8 . Deposito de artigos bol-
licos ••.• . ..•.. ~ - ... · 

9. Lnbot·utorios-lnclusi v c · 
a iostallar;ão dos ap.: 
·parelhos destinados ao 
Ln.bora.torio Pyrote 
chnico do E~tttdo ue 
Mutto Gros.o . . . .. .•. 

10 . IospectoriaGcraldoSer
v iç o Sanitttrio do 
Exercito--Reduzida de 
10:6808 ua cousigna.
çã.o t\e:;ti nnda ao ex
pedieutc .. .... • .. .. . 

11. Ho.>pitaes e enfermarias 
- H.ed uzi!la tle 20:000$ 
na consigna~o-Mu.
terinl-pa.ra ulensilios, 
correndo por con1:~. 
desta consignação a. 
quantia. de 5:000$ 
para o L:lboratorto .te 

· Ba.e.tel'eologia do Ser
viço S a n i t a r i o uo 
exercito .... ...... . . . 

12. · Estado-Maior "General. 
13. Corpos espcciaes .•... •. 
14 . Corp<is arregimentados. 
15 . Praças de pret-Redu

zid~ de 2l12:SOO$ por 
ser calculada a verba. 
T*' ra. .20. 000 pr:~ça..:_ . 

16, Etaf•a..~ - u .. lu:tda :-~o 
· quatni;\d~: l.0.:5:u0.J$ 

143 

709 :277$500 

1.7Sí:604.MOO 
1 ~5:650$000 

2.017:467$500 

6:000$000 

203:882$000 . 

l. 65ô: SSS$750 

1.110:410$000 
651 :530$(ÍOO ~ 

2.3;?.4:594$500 ..• 
13.4.48: 129$'750 : . 
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I IV. Fica transferido par:~. o Minísterio da por ser calculado, a 
verba. para 20.000 
pra.ças ....•.•....... 

17. Farrlamento- Reduzida 
de 400:000$ Jlor ser 
(•a}éulada a verba para 

l Inrlu~tria, V1ação e Obras Publicas o O'oser
ll.716:50ú$00D vaLorio Astt'onomico do Rio d e Janeir-o. 

20.000 praças ...... . 
18. Equipamento e arreios. 
19. AI'ma1nento •.....•.... 
20. Despezas de corpos e 

quarteis-Deduzidu. a 
quantia de 50:000$ na 
consignação - L u z 
-para quar·teiB e est:;.
be:ecimentos milit..\-

V. Ficam sul>sistiwlo como cx•editos espe
ciacs os saldos que se verificar~m no :fim do 
corrente exerci cio, dos cr·ed itos concedidos 

4.900:400$000 pelos ãecreto~ ns. UJ23, de 24 de dezembro 
355:462-'SOOO 

1 

de 1881, e 2.150, de 31 de outubro de 1895, 
213:050$000 autorisado o goYerno a applical-os englo

bada e indistinctamer1te aos mesmos fins para 
que foram concedidos os teferidos era
ditos. 

l'es ................. . 
2L Companhias mílitat•es .. 
22. Commisssões militares. 
23. Classes inactiv~.s . . .•... 
24 . .Ajud~.s de custo ...... . 
25. Fabricas-Augmentuda 

de20:000$p<ll'aa mon
tagem da turbiu:J. e 
ma.is macllini~mos já 
::t..:quil•idos para a l-"a· 
brica de Polvora do 
Coxipó ......•...•... 

25. Colonías milita-res ..... 
27. Diversas despezas 

e e>entuaes .•....•.. 
. 2S. Bibliotheca do exercito. 

l . l 75: 000$000 
i3(1: liii$950 
1.31:710$000 

2.111 :57~S472 
200:00U$0CJO 

i5S:9:5l$300 
194:805$777 

SOO:OOOSOOO 
ll: IOD$500 

I. Continua. em vigor a a.utot·isr..çfío conce
dida ao governo pelo art. 5". n. !V, da ld 
n. 359,d~; 30 de dl,zembi·o de l8'd5. para. o fim 
de, usando de:;de jã •l~. me~ma. ;J.uWI'i.>aif'J.t•, 
fazer no regulu.mento de·~ arsenaes ss modi
:f!caçõe:; que julgar ~onven ientes,-_,om relaGâO 
a.o sernÇ<J, ao pessoal e ao~ vencimentos 
de.---w.não consigna<los n:ts ta.bella:; que acom
:panharam a i<:i n. 240, ~e 13 de uezP.mbrode 
J&"J,:. podendo reduzir o numero •le aJ:m:ndi
zes ar::!!-~es dos me>mos a.:·st;n:J.cs e c!'ear 
no La.tCo:-a.;,orio Pyrotedmico tlCl Cnmpinho 
uma companhia de aprendizes arr.ificcs pyro
tP.ehnicos. );"essas rnol!ifiCl].ções ·não >eriío 
excedi<3os os T~ursos da pre~ente lei, para o 
que poderá o governo fa.zer nas respectivas 
ml:iricas as necesoar ias transposiç,jes c e cre
dites. 

U. Fica. o governo autorisado a abrir cre
ditos ;;upplementar-es ás rubricas 15\ 16" e 
17• desw artigo, para pagamento das praças 
de pr~t. E:t·• pas e f'ardam<::nto, que e1:.cederem 
a 2'"J.00'J, ueStle que teuha sido preençhido 
este rrumr,ro. 

Ill. F1C<J. igualmente o g•)verno autorisado 
a vender o proprio nac10na.t que serve de 
quar...el do 4'' batalhü.o dr; artililo.ria, no Es
t.a.do do Pará, àpplicando· o producto n3. con· 
strucção de um editi<:ío para. o mesmo~ ftrn. · 

VL Ficam resta.be!ecidos os presidias mili
tares (,e Santa Maria .to Araguaya e S. José 
dos Martyrios, no Estado de Goya.z. 

Art. 6'' O Pr·esidente da Rapnblica é auto
ri5ado a despender p~h [{.epa.rtição do Minis· 
terio da. Industria, Viação e Obras Publicas: 

I. com os serviços federaes 
designados nas se
guint~s rubricas, a 
quaotm de.......... 72.105:864$166 

A sabet": 
l. Secretaria de E~tado. 

Redu:idda a quantia 
de 2:000$ na cou
s ig n a Q ã o p a r a 
acquisição dd livros, 
etc .. e reduzido o 
numé•o de serventes 
a sei::; ............•.. 

2. Auxilias a. Agricultura 
- Retluzida. de ..... 
l 00:000$ a consigna.
~ão :para. - G:sran tia 
de jurus ás en1prozas 
de cn:renltos ceutraes. 
etc., eliminada. a sub
consignaçao pa.1-a. rls
calisação dos enge- _ 
nltos cent1·aes, que 
fic~l.r'â incumbiria aos 
engenheiros ft ~ c a. e s 
das estradas d~ fecro. 
sem n.ugmento de ven~ 
cirnentoo, conforme 
Regulamento que o 
GJverno expedirá; re
duzido a 30 o numero 
de tra.b:l.lhadores do 
.Jardim Botanico e a 
consignação respec
tiva a l8:000$; sup
pr:mida a consigna.
ção pa:ra. a Sociedade 
AU.Xili.a.dora. da In
du:Stl·ia Nacional e a 
de eveutuaes pa~ 
IJessoaJ.._ ............ . 

3i0:610$000 

178~955$000. 
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3. Subvenção ás oompa
n._hias de U:\vega.ção 
a. vapor- Eleváda. a. 

· verba. de 48.:000$ -para. 
execução do contra.cto 
de serviço de nave,.<>a· 
ção entre os portos de 
São FranciSCo e Ama.
ra.nte a.o da T utoya.. 
Supprimida.s a.s con
sigoações: de 45:000$ 
'jla.ra. o serviço de re
boques de It:~ja.hy e 
Laguna, e a de 30:000$ 
para su.bvençã.o d.a. 
na.vegção do rio Ara-
gua.y .•.••.• __ •.••.• · 2.891:500$000 

4. Agencia Central de lm
mi~ração - Suppri
mida.s as consigna.
ções para. pessoal e 
material e a. agencia. 
central, cujo serviço 
p!;JSsará á. secção .com
petente da Secretaria 
da. Iodnstria., Viação e 
Obras Publicas e a. ad
ministração da hos
pedaria da Ilha das 
Flores. 

liosp0d:~.ria. da lllla. d:ls Flores: 
Pessoal a.tlministr:lti

~o -- ~upprinüdo 
um medico, um 
ama!luense e cin
co auxiliar~s de 
in"'rp:ele •••. ••.•• 32:~ 

Pessoat auriliar-Sup• 
primido um ;~.ju
(la.n te de co~inhu, 
um pedreiro, um 
carpinteiro, um 
ferreiro, um ma
chinist~ do motor, 
um feitor, um ser
'l'enu de J.l h a r
macia. e 20 ser-
v~nu< .• " • • • • . . • • 12:77""~00 

Pessoal marítimo -
Para lanchas -
Su_pprlmido nrn p~-
trao, qm machr-
ui.~t&,u.m fogu.i6ta, 
um Carvoeiro, urn 
co:~;inh~iro e do11s 
marinheiros. • • . • • i9: 147$344 

Para. os batelões e bo
tes. - Supprimido 
cinco tripolantes. 9:125$000 

74:0(}7$5!14 

.Mo.tt1'ial 

Comedorias pa-ra im• 
m.igra.n\811, iuclu-

Cam.aQ V. 'fill 

!<ive coke, S<!D.do 
5.000 rações a 
i$2:)5 com a mé
dia de oüG dia.s ••• 

Concertos, conservação 
do edificio e ou.
tras despezas ... .. 

lliedicamentos e dieta.s 
C:J.rvão. 200.000 kilo,; 

a. 45S por 1.000 

31:600$1)00 

kilos . ... ........ . 
Azeite, ~raxa. e estop:l. 
Aluguel de embarca.

çôe~ e stta conser-
vação • ..... - .•..•. 

Expediente e e..-ell-
tll:l.es ••••••••••••• 

15:000$000 
3:000$000 

. 9:000$000 
1:500$000 

5:000$000 

3:000$001) ----
SS:i00$000 

f!:ospeda.da. de Plnhefro : 
Pessoal ad!lli n istra ~i. 

vo - Supprimido 
um medico, um 
a.urilia.r de in\er
prete, um dito de 
esc:ripta. . ••.. ..... 30:56QSGOO 

Pessoàl au:tlliar-Sup
pri mido um por
teiro, um pedreiro, 
um carpinteiro, um 
feito~ de limpeza., = lavadeü·a, um 
ajudante do enfer• 
m~iro e 20 serven-
tes. . • • .. • • •• . • . • • . i6: 05í>;3000 

Comedoriarl pa~ im.
migrantes, inclu
si-ve c:oke, sendo 
3.000 rnçães a. 
1$41)5 c~m a. médi:l. 
de oito di.ls ...... . 

Medicametrtos e dietas. 
Consenacã.a do 6dili

cia e outra; des-
pezas • .• --······ •• 

Expediente e eYentua.>-S 

Transporte de immi-
f;rantes para. os 
~•to.dos, I>Or mar 

33: 'W2$000 
1:5003000 

5:0005000 
3:000$000 

e po~ terra ••.. . ••• 
LQealisaçii.o de í m!lligrantes, em 

..-irtude de co~tractos e re
õpecllm !lscalisw;ão •• • •• •••••• 

E..-en;luaes •••••••••••••••• • - •• •.••• 
Obras nas hospedarias, sendo: . 
Ilhadas Flôres •.•.. ••. . . •.•.••. } 
De Pinheir011 ....... . .. . ....... . 

5. CorreioS - Reduzid:l. de 
5:000$ na consign:L
ção - Yauta.gens es~ 
pecia.es a e-c:prega.:.. 

145 

162:107$544 

$9:902~000 

i 50: 000~000 

S0:000$000 
S0:000$000 

10:000~ 

1~ . . 
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dos ; de 80:000$ na 
coosignncão pa.1·r. -
Expediente, uten~ilios 
e di!s:pezas diversas
Supprimida. a. consi
gnação para collecto
res do Districto Fe
deral, voltando o ser
viço a. ser feito pelos 
ea.rteiros supplentes, 
como anteriormente 
ao regulamento de lO 
de fevereiro de 1896. 9.574:8-29$300 

u, Telegrapllol?- : 

1• DIVISÃO- PESSOAL 

A.D:UL'HSTRAÇÃO GERAL 

Dircctoria 

I Uirecior g~ral,.,. 
1 'Vice-dircctor •••. • 

1;}:01){)~ 
12:000:3 

Sc~retal'ia 

i Official .......... . 
i i• escripturario ... 
i. 20 dito .•.•... •.•. 
2 .\rn;~.nuBnses •••.•• 
I Porteiro ......... . 

· t ,\judante de por-
teiro . . ........ . 

2 Coo.tinuog ....... . 
Serv~1ltê~ a 4.~ di:\-

rioe ............. . 

0:3eial archiüsta. 

i~ ~'l;:~nh~i~')S-clle
:·M:.-! l.!~t í!i~tric!.f). 

.. ~ --:i !.o ~· ::.i•J'J~n~~ •.. 
~· Z:;~ctf.> r~~ dt:: ia 

r;;~;.; ;:.e ...... .. ... . 
'!i1 ~-~ 2~ id~m .•.. , .• 
7;'.; f!.:.: :~.a:. i 'l t;;!l. .• -•..• 

iZ3 ?::.!:::.-~~ .. . ··· -···· 
!Jh r;~~·~~;..ftós e~ ia. 

~-=!.~~~- ... .. . ~ ' •.• 
::'";ZJ;,) !.i~:rr.: dr: ~ irle:m . 
:::.1 7:-i:.?,~.:.!h ;:.ti~!''!:; a 

.;.~ ;i~ ::-~fi s {~-cno 
,;,~ :~t;v dí~o) .... 

5:400~ 
4:S00.S 
3:500:, 
6:1.100~ 
3:ooos 
2 :400.~ 
4:00'J$ 

11:680:3 

i.!~:i: DOOS 
43:.2()\)$ 

20:0005 
228:000$ 
252:0DO;,; 
30S:OSO$ 

270:000S 
504:000$ 

~<) :000.) 

27:000~)00 

i:OSO}OOn 

2.687: 280,>000 

275 dito• do a~ idem .. 
3~ 2 di to• d" 4"- i dem .• 

60 Adjuntos. volt~n
d o o. esta classe 
os actuaes tcle
;::-~plllast.• dr. 'i' 
class~. salvo os 
que t i ve t·:tm 
accCSi;() ::t es~:\. e 
como ·~aes, ser
vil·am como en
c~r•·oaados do 
cst.1 ._te;; tel~gra
phic~~. chn·a•tte 
:l. r~'·oltn ..... •. 

70 Est:úetas· de i • 
clas~e ....... ... . 

100 dito! de 2o. idem •• 
250 <tH~ de 3" idem •. 
iOO SerYeules ......... 
15 Yi;;ri:IS de 1• cb s5e 
25 ditos de 2" idem • • 

S25:000S 
684:000;!; 

72:000) 

125:000~ 
140:00()$ 
200:0005 
SO:OOOS 
iS:COO:i 
2-1 :000~ 

2~ DIVlSAO 

Secção: ttclmi()l.t 

i Chefa da secção te-
chnicn. ......... . 

i Engenheiro- nju-
dnnte ....... . :. 

i Tcl~grnp.-chefe .. . 
i 2° es~rip\u.r;l.r\c ••• 
1 Amanuense ...... . 
i Contil''tO ........ . 

i Desenh i~l.'\-cbefe .• 
.2 ditos auxiliares .•• 

i En:;~nheiro - aju-
dnnte .......... . 

i Tc lcõraphist.'\ de 
f a cl::J.ssc . ... . .. 

9:SOOS 

7:200.'> 
7:200S 
s:soo; 
3:(1003 
2:000$ 

7:20!}$ 
7:600.) 

7:200.) 

-1:8001: 

Otf<~inas 

i Cltefa de officina •• 
i Ai•td:tnte ......... . 
S o·tr,ciue• . ....... . . 
S Operarlos de 1• 

classe ......... . 
iO Di tos de 2a idem • • 
12 Di tos de 3• idem .. 
L:? D•to.~ de 4a idem .. 
-!6 A•lrcndlr.&s ...... . 
!) Serventes- ....... , 

7:8003 
n:ooo~ 

33:600$ 

2S:SOO$ 
30:000$ 
2S:SOO~ 
2 l:50D3 
i4:MO$ 
7:300~ 

---
.1Imoxari[ aào 

t · Almoxarife ••• .-.• ; 
1 E!crivito ••.• ~ .•.•• 

6:~ 
·1:200~ 

3.240:S00;l)(:0 

33:000 ~01)[! 

i4:800~ 

i.!: OIJO~)(lU 

l 7S:500$000 
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i Dest" 'l b~nte .•..•• 
t Fiel. ...... ...... . 
2 2•• E.-.críptllrarios. 
4 .-\.mannenses (sen-

doumparaaofli· 
cina) . ......... . 

:! Continuo . ...... .. 
2 Ca.rpín Leiros a. 6~ 

dia. dos (~tmo de 
300 di:u) ... . .. . 

3 Serventes a 4-$ dia
rios {anno de 
300 dias) ....... 

:1 hlestrl's de la.n.,ha. 
i 1-laehi;lista ••..•••• 
l Pogllis~ ......... . 
5 ?.l:l.rin'1eiros a -1..$ 

diarios ........ . 

-1.:200$ 
3:6ClOS 
7:600$ 

i2:000~ 
2:000~ 

3:500$ 

3:600S 
3:000í; 
2:600$ 
i:SOO$ 

7:300$ 

C0l(TADORIA. OERAL 

Escr-iptor-io Cmtr-al 

i Contador g~raL •• 
i Offi.ci:.\.l ......... .. 
3 .\mv.n>.teuses •..••. 
i Continuo ....... .. 

t Chefe de sec~ão ... 
2 jos Escripturarios. 
2 2•1 ditos ........ . 
5 Am:mnens~ ..... . 
i Continuo .. .... .. 

i Chefe de secção ••• 
2 i••l~J..-:ripturaríos. 
2 2•• dili()S ... . •, . •• 
5 Alll:lu,:euees . ... .. 
i Con~inuo ....... .. 

9:8()0~ 
5:400$ 
9:000-$ 
2:000$ 

6:600:$ 
9:600$ 
7:601)$ 

15:000$ 
2:00();S 

6:600$ 
9:000$ 
7:600$ 

15:000S 
2:000$ 

s~ Secção (ThC$1:/Itra•·ia) 

i Tbesoureiro [ in· 
clus!ve 800$ :para 
quelor~) ...... .. 

:1. Escril'ão ......... . 
i l•'iel. ........... .. 
i A.m:t.nuense ...... . 
i Continuo ......... . 

7:400$ 
4:800$ 
3:600$ 
3:000$ 
2:0()()$ 

Su.b..Contu.doria, 

1.5 Cont:~•lores .•• • .. • 75:000$ 
1.5 Eserip~urarios pa. 

lr.\dores (inclu-
s ive 400.~ n. c:J.da um 
pari!. q11e tit!rs) 63 ;~ 

23 Anu~nses .. ... . 

62: 1 oo;;ooo 

26;200~000 

.J.O:SOO~ 

40:8007100 

.2():80~~()(1 

Despczas de expediente, 
luz, quota da seereta
ri:t lnteenadonal de 
Berna, publicações. 70 :000$ 

Conscr~fio da.s linha,s 

Ahtgueis d0 ensas Jnl'C. 
eseríptorios de dis
t~lcto o deposito de 
malerial. ... ....... . 

Consiç:nação para o ex
. pedtente dos mesfl!-os. 
Contractos e empretla-

das de conservação. 
Fretes e eondncção de 

material.. ........ .. 
Gratillcações e ajudas 

de cu~k> .. ..... .... : 
L\:[aterial e ferramenta 

pMa. a. con.servaçãe> 
dM litthas . ....... .. 

Material do transporte, 
idem. .... , • • , • ~ .• ~ .• 

Transporte de pe$soal. 
Cavalgaduras para ~i

tores e i;'lardn.s •• ••• 

25:0~ 

ô:t:.">Q.~ 

45:000$ 

50:000$ 

55:000$ 

70:000$ 

30:tl003 
15:000$ 

200:000$ 

Crt~teio das e:taçiies 

AJugueis de cas~s para 
~atnçõos, :reparos nas 
mesma!l .. •·~· ....... ~ 

Consi~naçõespara o ex.
pedtenle das est:lções 

Gra\ill eações e :~.judas 
de custo .......... .. 

Fre~ o eonducção de 
ma teriil.L . • • ·• • •• . . 

~:Catedal p:~ra o serviço 
telegr:..pbieo ... . .. .. 

Oito p:>.rll- o e>:pedieute 
Tt'anspor~ do pessoal. 
Material para estações 

de optica, aul:~ tele• 
graphic~, ser\' iço me
teorolo!ítC<f, graLtli
cação no art. S9 t!o 
Regulamento ... ... .. 

230:0()0$ 

uv:ooos 
00:000~ 

30:000S 

00:000.~ 
160:000$ 

40:000$ 

.;llm();Ça,·i(ado 

Eb:pediente e embala-
gem de material.... 20:QIJO$ 

Conserva,:ão e custeio 
das embarcações.. .. iú:OOD$ 

70:000;001i 

71i:OOOMOJ 

SO:OOO~O 

Contallcf' ia t;c,•al c Sub-Ool~tadorias 

Conslguaçõcs a i5 con· 
tadorias.. ... .... .. .. 5:400$ 

"Mate~:ia.t do expedien\e, 
despuasmiudas ~ 
a Contlldoria Gcr:il e 
Sub-C<>ntadoria... ... 5:00~~ 
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Livros e iJnpr~s~os •..• 
AluSlkis de C:l.Sel> e 

mOl"!diS .............. , 
Gratificações c :l,iudr,s 

de custo ...•••.•...• 
Freie ~ co!l.dacçào do 

material. •.... • .... 
Transpor~~ cio pessoal. 

5: 0ü0~ 

:j::}{j~)6 

::::~ ouu~ 

Sl~ õ-stit1ci~·::.;: . ..: 

Repo•a9ã_o do m:J.t,·:~:l! 
c:t.~ ltn.::1as, e.;t ... 'lÇI}!".'i 

e officin.as, ... . .... . 
Det.ermiua~5:o das [''> 

si\"ões ge,•grapl:lc~s 
das es<.a.ções ••••• .•. 

?>I uitiplicações dos c')n
dactQ!'e~ dns li :~h ::..3 
n.ctua~s~cessauJo à.u
ra:ne o C:l erciciv a. 
coostrucç~1u de !i
nhas rto\·as, a~-;i!~1 
~omo a in5t~:ll~.;:·~v 
de no\· ~.c; ~:o)t~· ~-õ .~s~ 
sal\'o as lbhas \"Ir:.~ 
fol'et:l const~uida; :i 
CUSt-a. tlvs. l-,;s~~tJ.t..:o~, 
contrilJ:lindoa u~~·~ ;l 
sórn•ate com o r!l~
t.e:-ial que ~m ca.·:ia. 
um d.eli~~ po;suir • .. 

;?o);O:)(I::; 

Zki:Ouü~ 

Subvcnl':âo 

:~~ :·~~~~:~~ r!~P~~~~·.~ 
s~:,..=~•i:.:.! do Aua-
z :..;.~~ . c~::..~ i 171 d~ ~~. 152::!22-~t'-2 
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8. G:u·a.ntia. de juros às 
Estradas de Ferro. 
Reduzida a. verba 
pll.!'a. garantia de juros 
os Compa~llias de E~
tra.das de r erro ...... 

9. Estrada de Ferro de 
Sobral- Reduzida no 
Trafego e Locomoção. 
de um amanueme, 
um a.gen1e (\e:<:· classe 
e u m te1eg:ra.:•tlista de 
2•. Supprlmida. a con
signação da •....•.•• 
124:209$0'2-l IJal"<l. en
comlllenda de ma.te-
ri;J.l. .• - ••• ••.•.•. .• •. 

10. Estrada. de Ferro de .Ba· 
turí té - Fixa.à.o em 
Contendas o ponto da. 
pa.ra.à.a. nrovísoria. da. 
Coustru~çii.o. Suppri
mid;~. a consignação 
de 550:000$, pa ra. 
coustrucção e redu
zida. a 69:000$ a de 
Eventuaes ......•... 

1 I. Estr<l.da. de Feno Sul de 
Pernambuco - Sup
prímida 3. consignação 
de .5(:?.~000$ par a 
3" dtvlSao ... . ...... . 

12. Estrada de Ferro Cen
tral de Pernambuco 
- Supprimida a. con
signação de 2.065:000$ · 
subordinada. á. 3" di-
visão ....... .. ...... . 

!.'~!~~::.: ~-: e~t:u~e~ .... 6"J: :.lúl'${)W S .. Gô9:30~;? 

13. Estrada de Ferro Cen
tral da P..l.l'abyba. 
Suppri.m.idu. a .::onsig
nação de 907:000$. 
para. a construcçã.o, 
devendo o Govel'no 
fa.zer a correspon
dente reducç.ão elo 

, . fl::.~li;aç.ão d-= Estrauas 
·:í; F~ro . l·-ica ex
Li.:tcta a a.r:t.ual In~
~ .. :ct:.·!'ia Ge:al <.H.J..~ 
Lu-adas c.(; Ft'.: rl· ·~)~ 
p~~~!rlú a in.spt~ec~~_~ 
ã. ~r f~ita púi' e~te-e
n~t:r-'~·s no~"I~r;11;los pelo 

•".:r.J-;-:~r~l·"J 1J::..r-a o..~ t.=.~ 

'.;.~;..~;:;. i::.!::UA.·; r;! C0íi.1 -~ ~ 

~,.·: :: ~.::.rn'.:;.:l~· r..;_;_; G: ~/./::-~ 

:;;, .:.: :(J, ~ $, :·•: ·:··;,6"Htl1 J {j 
:·c;.~-: J.!;J.::.f~:. ::; ti.JJpro-

r~· ~~·~:~ ~f~:1 r~;:~;-~~;r:~::-~/ f~~~c 
: ·: :'~ ~: .~n ;.·;;,t: ~d ~ ;..;. a 
';· , ;;~::~ o.:.,.-.;:iJ ' :..:.: ~' 1!:L ; 1~·;.L 

r. !>; !:Ji;.)J;rj;; :::~ ;~ .;, r..:u -
;-·;~ ...... ..... ----~ 

possoa.l. •.•• ••.•••••. 
14. Estrada de Ferro Paulo 

! 15. 

I 
I 
i 16 . 
t 

~=·000$()(J(J I 

AIIonso ............. . 
Estrada. de Ferro ele 

S. l~rancis~o (e:l::-pro-
1ongamemo da .Es
trada de Fe:·ro da 
Bahia - Suppl"imid~ 
a 5" divisiio e elimi
nadas as !'espectivas 
consignações ...•....• 

Estrada de Ferro Cen
ti'a1 do Br:tzil - Eli
minada, n::. 5• divisiio, 
a. consignação de . ... 
4.89:015..~00 para. pes~ 

8. 000:000$000 

312:734$500 

l. 448: 165$055 

1.455:30!?$950 

938:002$626 

328; 300$000 

199:030$895 

2.129:261$934 
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soa.l pr~visol'io em 
geral. Reduzidns <l S 
consigna.cões soh o ti
tulo - Conservdção 
ordinaria e extraor
dinari<t - a 600:000$ 
a. destinada. para uor· 
mentes ; a 600:000$ a. 
de trilhos e acccsso
r ios.e a.250:000$ a 
de ma.teriaes di \l"ersos: 
nas consigna()ües sob 
o titulo - LocomiY;fi.o 
-ficam ns duns pri
meiras reduzidas a 
2üO:OOOs e tam~m a. 
200:000$ o. desti!lJ1da 
para. obras novas, mtt· 
teria.! rodante, etc. 

Supprimidas : - a con
signação de 6:000$ 
para. a. despeza de que 
trata a observação 
primeira (que Jka t'e· 
vogada ) da tabella. 
n. 1 do reg ul::.mento 
n . 2244, de 26 de 
março de 1896: 

Na1 ' ,3", 4" e 5" di>isões 
3.s consignações par3. 
empregados que ser· 
virem de au:tilia.res 
de gabinete ; 

A de 4: SOO$ para wn 
encarregado da typo
graphia, extlnguin
do·se o logar e pas
sa.ildo as funcçües 
delle -pant o :nestr e 
<h o!Iicina ty]?O'Jra
phica; 

A de 34:560$, pam a 
gro.tificaç;lo de que 
trata a observaçíio 6" 
(que fica revogado) 
da. tabella n. 2 do 
:re_.rrulament~ a. c i m a. 
citado ; 

A de 5:100$ para o en
carregado do mon- · 
tepio, cujo lo,zar fi~>.a 
e:xtincto, tendo ~ido 
crefldO contra. o dis· 
posto no at•t. ll do 
decreto n. 942 A, de 
SI de outubro de 1890, 
pelo qual o serviÇQ 
e expedient~ do mon
tepio é onus do em
prego, sem prejuizo 
do ser v iço -publico, 
devendo o tra. balb.o 

17. 

r 
I 
I 
I 

19. 

ser re"'"e:!a.do pelt•s 
ernpre.(.'adol" qm. a. 
juizo do riirPCtor. o 
-poss-J.m ~1 -asem?~nh~!'. 

Redu~ idas:- <1. 33:0'1 1}:~ 
a. consignaçãc• -pa~:> ll 
bHllcteiros. >i3to <i11e> 
a vencimento ele mida. 
um e de 3:000$. pe!o 
reo·u lamElntO Yi!!eG'i:e . 

A 32:400:!; a d~~tin,~d~ 
pn.ra seis chefes de 
secC':iO, P'-'=' ser de •• 
5:400$ o ~·enoimcnto 
Cle c:da um pelo ci
t:vlo regule. menti\; 

A 500:000$. no material 
a. <Jest!naõa p1.ra. des
peza gera t do escri
ptorio, etc., da 2• di-
Yisii.o ••• •• • . •• •• , • • • 

Estr;uln. d·~ Vet-ro üe 
Por·to Aleg::'() as Uru
guftya.nt\ -- Snppr-i
mida na 5• di YiSITO 
toda. consin-na,..Eo de 
7i0:000$00Ó . . ~ ..... . 

Obr,ta PubliCàS da (',,.. 
pita! Federal - D()
monstr:tção n. l -
Mclterial - · r-teduzi ~la 
de 4:000$ na :;u b-con
signação p:lm vb,ie
ctos de ax pcdienb, 
etc.- Demonstr;v,:;(o 
n. 2 - Reduzida c~ e 
3:000$ Do matet·1 '1. l 
P"ra as tr~s f!•1res t,.,; 
- Sn]lpt'imi,tas <ll! 
consígm1çõP.s par 11 ,,. 
consarv<l('.ão tias es
t-rad:J.S no•·a e -velh<\ 
da Tijuca., d~ Ga.~·ea 
e do .Jardim Bot::tnico; 
e 1xwa a eonserv~wito 
das estrndns por con
tracto, que s;i.o en
tregues :!.O Dis tricto 
Fedet~.lt - Rednzirlo 
de S:OOO$ no mntel'ial 
par<\ f.;trament~,etc. 
- Sunprimi.t.!:J n ; t •le
monstraç~o n . 5 a 
cousia-naÇil.r) p:tr•t ce>o
sel'Y'' Ç:io d.~ vaUas,·~l).
naes e rios • . ..•.. .. 

Obras t'eder;~s nos E.s
tados-SnppÍ'!mirla a 
consigo&çà.o para con
servução e fiscaliS:l· 
ção na Bahia. Substi· 
tuida · a consignação 

26.537 :63-"$4.73 

2.186:932$1ô7 

2.')45:6<:ll$0CO 
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para o porto do R.e· 
cífe pela. seguinte : 

Acquisição de rna.te1•ial 
indispellSavel ã. dl"a
ga.gem, ao cambio de 
2i d. • . 368: 000$000 

Mon ta.gem e o ffi c i . 
na.s. • .. 100:000$000 

Custeio;· conseevação e 
e-ventuaes.598:000$QOO 

Supprimidas as seguin· 
tes consignações: 

a) 100:000$ para o me
lhoramento do r i o 
Itapicurú ; 

o) 160:000$ para. o me
lhoramento do rio s. 
Francisco ; 

r) l 00:000$ pna.oporto 
de Maca.he(hr).betiba.); 

cl) 300:000$ para o de 
S. João da Barra; 

c) 29; 000$ para a fisca
lis<\<;ão ·do :porto da. 
Capital; 

f) 60:00(\j; :para o canal 
de Igun:pe; 

g) 30: O O O$ :para. as obras 
do rio lra.ja.hi ; redu
zidas a 100:000$ a do 
açúde de Quixadá; a 
1.000:000$ a destinada 
para as obras da barra 
do Rio Grande do SUl. 

20. Directoria Gara.l de Es
t:Ltístim - como na 
proposta. ........... . 

21 . Observato1•io do Rio de 
Janeiro - como na 
tabella do Ministerio 
da. Guerra, suppri
lllidos dous a...<>sistentes 
um encarregado dos 
esiudos de microgra
phia, um auxiliar e 
um opera.rio mecanico 

22. Eventu~J.,es ............ . 

li . Com os servicos muni
cipaes aincla a ~'.argo 
oln. União em virtude 
de contractos e pol' 
cCin tr. das verbas es
peciaes que no orça
mento da receita lhes 
silo destinados, a 
q,uantia de., ... . ... . 

Alló""NAES D.\ CAA!AlU. 

2.759:440$000 

202:180$000 

108:9S0$000 
50:000$000 

3.677:793$324 

A sa.ber: 

1. llluminaç.1o publica.... 9i:3 :685$324 
2

' E~~~~l.~~. ~~::~1 
.. ~~: 2.70.4 :108$000 

§ 1.• Continua em vigor o art . 6•. n. I, da 
lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893. 

« A prohibição de renovação oa prol'O
~ção de ·prazo e a declal'ação de caducidade 
de . que trata. o art. &•, n. 1, da citada lei 
n . 191 B, sómente não se entende extensiva 
ao:; contractos que tiverem tido começO real 
de execução nos prazos e }lror ogações cmce
didos, ou que, iniciada. sua. execuç>i.o, tenha. 
sido el!a emb&raçada ou suspensa. pú!' m<.>tivo 
não dependente do contmctante ou em ca...o::o 
da força maior, reputando-se improrogaveis 
os p1·azos e caducos os contra.ctos q\~e resn·i
cta.mente não se ·acllam nesta excep\~1o.:~> . 

§ 2.• Continúa em vigor ·o n . z.: do§ 11 
do mesmo artigo e lei oom appliC!I~.ão t:tm
bem <i.s fronteiras de Matto Grosso a do sul 
dA R.epublic.a. 

§ B.• O Poder Executivo não poderâ. auto
risar io1errupção de linhas do cüntracto, 
conceder dispeJ:tsas de -viagens, de requisitos 
estipulados para os navios e de ou ~ras qua.
esquer obrigações de contracto:s. 

§ 4. • São transferidas ao domínio do Dis
tricto Federal as estradas a que sa refere ::1. 
rubrica 19 deste orçamento. . 

§ 5 .• Os empregados qua ftcarem excluídos 
por elfeito das rarormas ou trnns!'eron~ias 
de !epa.rtições, auto risadas na presen ta · te i, 
serao considerados addidos. si tiverem dez 
n.nnos de serviço com direito a a'posentad\Jl'ia. 

§ 6. • O Gc\"erno não -pode rã. nomeo.r para 
as va~s que se derem nas diJI'erentes repar
tições pessoas estranhas ao qundl'O, emqur..nto 
existirem nddidos. 

§ 7. • Os contra.ctos de oonducçã.o .d3 malas 
e alugueis de predíos poderã.o l!~r fei tos por 
tempo que não exceda a tres annos. 

§ 8.• São as companhias de E:.-tradas de 
Ferro Ba.hia e Mina.s e Ara-sã. o. Peça.uha. 

· a. utorisa.das a tra.ns:ferir suas concessões, esta. 
para. a construcção da linha. do mes!1lo nome 
e a.quella para o da. linha d.a. Victoria.a. 
Peca.nba. mediante prévia autorisação do 
Governo. 

§ 9.• A Companbia. Estrada. de Ferro Pe
çanha ao Araxá, em vez de proseguir os 
seus trabalhos no Jogar em que estão inicia
dos, os a tacará. de preferencia. ua ci1ia!le do 
Curvello, não tendo, porém, {Hreitu a. r e· 
clamar indemnisacão ou quaesquer -vant ,,gens 
por esse facto . 

§ 10. Fica.m prorogados: 
Por dous annos o prazo para a. final terroi

n3.Ção das obrae da construcção. da Estrada. 
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de Ferro d.o ceará-mirim, no Estado do Rio 
Gra:1de do Norte ; 

Por um anno o prazo para a. Companhia 
In.dustrial de Construcções Hydraulicas ini
ciar as obras do melhoramento do porto ue 
Jaraguil, no Estado das Alagôas; 

Po~ d<Jus a.nnos o prazo concedido á. Com
panlna Industrial de Construcções Hyàrauli
cas para iniciar as obras de úielhoramcntos 
da b:trra e porto da Ln.guna, em Santa Ca
thnriaa; 

Por ~1~?~ annos o pmzo estipuh1.Jo para 
serem 101cwdos os trab<l.lhos de constru,~ção 
da Estr;~da tle Ferro de Ca::das M Ar<~gu!tya, 
no E~t:wo do Maranhão ; 

Por mais cinco annos, a contar de i •Je 
novembt•o de 1895, os prazos .fixados na clau
sula 5• do decreto JI. 966, ele 7 de novembro 
de 1890, que autorisou a Companhia Docas 
de Santos a prolong-ar o c~.,es de que f~ con
cessionaria, do lJOrto de Sautos. :lté Paquetà, 
e 0[1. clausula s~ do decroto n. 942, <lo 15 de 
julho de 1892, que autorisou o prolong·a
mento do mesmo ci~es de Paquetá a Outeiri
nhos. 

Per ires nnnos o prazo concedido il Com
panhia Ferrea Mogyana, para conclusiío dos 
seus trabalhos ent-re Aragn~n·y e Cat!Llão. 

Por mais dons annos o prazo concedido a 
Companllin. Estrada de Ferre Central rla 
Bn lüa p.'l.ra. o inicio da con strucGíi.o do pro
longamento da. linha principal de Olhoz de 
Agua até o Rio de Contas e do ramal de Sitio 
Novo ao Mundo Novo. 

As emprazas que tiverem prorogação de 
pr;~.zo, ~erão obrigadas a entrar para o The
souro Nacional com a quota que pelo Go
verno for :fixada para fisc::\lisaçã.o dellas. 

§ 11. o Governo autorisari1 a mesma. Com
pnuhia Docas de Santos a (!ragar e desob
struir o canal e ]Jorto rle Sautos, fixando 
prazo pnr~t rctirtlda de todos os navios :1lli 
afundados ou :~.lJa.ndonaJos, bem como o mi
nili10 da dragagem <> cxccut~r :mnu~!lmente, 
que serú de 1.000.000 a l.500.00Qma, ~.té que 
o canal e porto attioj:1m á profuodhlnde nor
mal de 8 metros, profuudidtule esta que será 
conserv~1.da, durante o prazo da seu contra
cto, tudo conforme a proposta já apresen
tada pela mesm:\ companhia e mcditicações 
que tenham sido propostilS {leia Secretaril1. da 
lndustria, Vllição e Obras Publicns. 

§ 12. O Puder .Executivo ilca autorisado: 
!. 0 A concentrar na Repartição de OlJr~s 

Publictts o serviço da coostrucç1io e rep~1ro 
dr,s pt·oprios nncionaes a cargo dos mini~fe· 
rios civis, tr::~.nsferindo pm'll esta repa.rtiç:io 
llOdenuc ser 1lelle Incumbidos, os empr<>gados 
que nos outros ministerios et·am dis'o encar
regados, mas ficando sómente addidos e sem 
augmeato de C:l.tegoria nem de -vencimentos e 

~ ispensados os. que não forem julgados neces
sarios. 

2." A contractar com pessoa idonen, nos 
tarmos das leis ns. 1.746 e 3.314, de ou
tubro de 1869 e 1886, e que maiores van
tagens offerecer, <t cunstrucção dos molhes 
ex,eriores e mais obras do porto do Recife, 
segundo os planos do engenheiro Lisboa., 
mediante garantia de oifectivida<l.e do con
tracio que sutmetterti a approvação do 
Congresso Nacional. 

3.• A permittir que a. Ama.:;on Telegrapk 
Company, timited, e:;talJeleça uma estaçãG 
na villa. ela Prainha, em substituição á de 
Pinheiros, sem onus para a União. 

4. o A, approvar os estudos definitivos da 
<:• secção d:J. Estrada u~ ~·erro da Yictoria ao 
Pet:anhQ, independentemente do excesso ha
vido. no prazo da apresentação dos mesmos 
e~tudos. 

§ 13. Fica derogatlo o regulamento eX)?e
rlído com o decreto n, 2.247, de 26 de março 
tle 1896, nos artigos, e para os eifeitos em 
seguida indicados : 
·Art. 21, para t1car 'fixado em tres o numero 

de sub-inspectores do serviço tclegraphico. 
Art. 48, para. íicarern dependentes de ap· 

pro'.'ação do ministro os contractos das em- · 
preitadas. 

Art. 61, pam oiTo serem accumu.!a.das gra
tific(lÇÕes de mais de uma das tabellas aune· 
xas ao regulamento. 

Art. 62, para substituir-se a palavra -
vencimentos - por J!!"'dtilicação. · 

Art. 79, para competir ao directol' a a.ppli· 
•;a.çrro a qmtesquer dos empregados da es
tracht das penas estabelecidas no regulamento, 
exoopto sómente a demiBSão, quanto aoa que 
íore::n de nomeação do Governo. 

A!'tS. 82 e 83, p<trn sómen te ter logar a 
apoõantadoria em c..'\sos de invalidez provada, 
1:1edia.nte inspecção medica., exigida pelu. le
gislação vigente. 

Art. 92, para set• recollliol~ semanalmente 
õl.O Tb.esouro Federal, eom a. devida demou· 
~tra<;ão, a. receitn n.rr€cndn.du. 

Art. 94, para serem rcmettidas ao The
souro Federal as folhas de pag~mento e as 
~~onlas a pagar, e:xceptuadus as uespazas 
miudas, do coofornlídade com o decreto 
n. (J9S A. de 12 de novembro de 1890, sendo 
en tre~ue o o thesoure)ro da estrn.da. a respe
ctiv::~. importancia. 

Art. \Jô, p~mt :tiror dependente de ordem 
do mini>tro a compra de material para obras 
c custeio. 

Art. 112. para. fic.'\r prohibid~, sob pena da 
perda do etiJprego, a accumula<:ão delle com 
, utro qnnlquerservi~.o t'U commissão extranba 
il. es tra.d~•. 

Art. 105, para ficar semann.l a verificação 
da caixa e escripturação central. . 
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Art. 100. p ar:1. passar a. ser men sal o ma.io de 1896, tendo em ~ista. a lei do orça.~ 
exDma dã •'SCd:>tur:·.ç:i.o d;J. Iritendeocia. me.nt~ do anoo anterior. 

Art. 108, para sômeute ser auto:risada a § 17. Não serão admittidos, a títulos de 
~.dmis~ão de a.uxi.liari!s extrnortlioarios em auxlliares, addidos ou su:pranilmera.rios na. 
caso de ser-viç.o ur·gente, resultante de MCi- secretaria. e em quaesquer repa.rtições deste 
dentes não previstos e dependente de autori- ministel'io, indiVidues a ella extra.nhos. 
sação. do ministro. § 18. Considera-se renda. eventual do Cor· 

út. 111, p;u•a. applicar-se, no c.tso de_in- reio para o e:ffeito de ser ap~lica.da à acqui-
ob~rva.ucia, a pena do demissão. siçã.o, de materiaL, o producoo da. .-enda. dos 

sellos recolhidos. 
São re"ogados os arts. 45, 47, 67, 80, Sl. § 19. consideram-se dispeusa.do!:' dos res· 

8_4. 99~ 11::;, § 11. 115, 122, I2~.e 124 do refe- pectivos cargos os empregados das repartições 
rt·~O-regn lamen!o, •l ~~ppr:rm•.,\:; as «Oh->e t·- ou serviços publico~, supprimidos -por esta. 
v:'<;o''"''» J> oi! 3• ua t:Llw:ll:~ _n. l' ~l!n<lo re:lu- i lei. observada, 3. disposição do § 5" -deste 
zld<t :~ lO ;._a grattncaçao d~ •Jue tJ':'Ita a. ~ artigo. 
segunda, e nao podendo stlr uup-mentarlo o § 20. os empregados das eroprezas cus
nume:o do pes;;oat de guarJ~, fett<lres e ser- teada.s :pelo Estado não são considerados em
vente,, de Q,ne tr.rtn. a terc,etX:'"• uma vez ti- pre"'a.dos publicos. 
:tado pelo d1rect,o~ e suppl'lmtd~ a. faculdade, §"'21. Além da discriminação, espec\ticação 
quanto a?S n.us.1lla:res d~ escrlptn, o que se e os outros esclarecimentos exigidos pe!M 
obsel'"Vara ~'1m bem QuaJ?tO as 1' e~ d..1.s -~"'- leis de s de outubro de 1829, de 15 de de
bel~a.s ns.:.. e 3, r~duztda. a 10 "/• a gratlfi- zembro de 1830, de 11 d~ outuhl'O de 1837, de 
caçao _da: observ;o.c;~.o 3'. d"' mesma tabella e 21 de outubro de 1843, de 14 de setembro 
supprumda tam_oem a 6, · . de 1866 de 5 ele novembro de 1880 e pelo 
I~ualm;nte ~. supprlmt~as a s ohseryacões decreto~. 998 A, de 12 de novembro de 1850, 

geraes •. 1 ! 4.• e <>, ~ reduztda.s ao ma~uno de as ta.bellas explicativas do orçamento deveri.i.o 
8$ <"\S dJa:'la:; ;I>al-a n~.gem. as quaes so. ser~o tambem enumerar todo o pessoal de cada. da.s 
:pugns ~m ·n:sta de at!es~:~do do funw_ooar10 consignações e sub-eonsigna.ções de cada. 
llllUl~tat;;mente _:;upertor, e a d? d1rector ;erba. 
Yl:led1ante. declar<~çao sua por_ esct•tpto, refe- § 22. Fica. revogada a autorisa.çã.o do n. 18, 
l'Ido o obJ&cto e_ o te n1po ~e V:tagem: . § 11 do a:rt. 6• da.1ei n. 360, de 30 de de.embro 

.E~t_as altera~oes entr~r110 lrnm~dint.'l.Dleote de 1895. podend~ 0 Goveroo dispensar a. Em· 
em "Vl!!'Ol' e ser-ao e:s:tenstvas aos regulamentos pre7..a. de Viação do Bra.zíl da. na.vegaç&o e 
d:-..s ou:ras ~k;td;ts de ferro, e m tudo que obras de desotrucção do Rio das Velha!~, si a 
lbes for n.ppllca:v:et. , . mesma empreza renunciar o privilegio da 

O Go>eroo fara pub~tcar o !efer1d0 ~egula- nave~çiio do Rios. FranciscO. 
menta CC•m as alteF-lçoes aqu1 determma.das. § 23. Para as obras cu,ia. suspensão im

§ 14. Ficam prohibidas na Estrada de Ferro media ta não :possa ser eJfectuada. sem grave 
Cent.rat e em quae.•quer out1•as repartições p1•ejuizo para a União e para. a.quella.s em 
adeanta.rnentos de vencimentos. que esteja empenhada a. responsabUidade do 

§ 15. Fi.cam supprimid~ts quaesquer g-ra- Estado por contractos que não possum ser 
tíncações que não forem expressa.me:nte auto- rescindidos sem sujeitar-se o Theso~ro Fe· 
ri.sa.da.s por lei, e o GoYerniJ 1Joderà supprimir dera.l a ju.st.'\S e_ onerosas_ indemnisa.yoes, ilca 
as que r'oram cread:ts em regulamentes . o Poder Es:ecuttvo autorisa.do a._ abrll' os cre-

§ 16. O Governo farà cumprir no prazo de ditos restrictamente indispensa.veis, su_bmet. 
30 dias a disposição da. segunda pa.rte do tendo·os ao conhecimento e approvaçao do 
art. 126 de r egulamento n. 2247, de 26 de Congresso na. sua. proxima reunião. 

Art. 7 .• O Presidente da. Republica é a~torisa.do a. des~elÍder p~la Reparti~ 
do Ministerío da Fa.zend~, com os serviços des1gnados nas segumtes raõr1cas a quantia 
de ................... .. .. . .... ... ..... . .. ,........ .. ........ . . .... . 140.103:856$669 

A saber= 

I. Juros, amortiz.'l.ção e mais despezas da divida. extel'IUl. •• ••••••. •.. •••• 
2. Juros, amortiza~.ão e mais despezas dos emprestintos nacionaes de 1858, 

1879 e IS89 ................................................. .. 

:~ . . Ju:ros .. amorti7..t:tção e ma.is despezas da. divida. interna fundada .• •. .. . -
4. Pensionistas ..................................... _ .. . -........... . 
5. Aposentados ................. . ......... . .......................... . 

17.393:918$000 

9. 038:805$000 
23.361:612$000 
4.000:000$000 
3.500:00D$000 
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6. Thesonro Federal: 
Pessoal . . .... . ........... ....... . . ..... .. .. . . .. . 

. Ma.teria.l. ............. ........ .. ... .. ...... ... .. 

7. Tribunal de Contas: 
Pessoo.l ............................ ..... . .. . ...... . 
Material. ......................... .... , . .. ..... . .. 

8. Recebedoria da Capital Federal : 
Pessoal, reduzida de 10:000$ nn. porcentagem a.os 

cobradores . ....... . ... .. . ......... ~ .......... ... . 
Material, reduzida. de 20:000$ na commisS<1o ;j,()'> pa.l'· 

ticula.res por -venda. de estampilhas ...•......•• . •. 

9. Caixa. de Amortização: 
Pessoa.l. ..... . .. . . . ... . ........... . ...... . . .. .... . 
Material, reduzida de 2:000$ . .. .......... .. ...... . 

10 . • lliande~: 

Capital Federo.l 

Pessonl. .............. .. .......... . 
Material e diversas despeza.s. au

gmentada. de 12:000$ a consigna
ção para o serviço typograplúco, 
comprehendidos os ortlenarlos dos 
typographos ............... . ... .. 

Companhias de guardas ...••.. • .... 
Ca.patazias - Pessoal, diminuída. de 

11 : 000$ a consigna.çúo para. tra. ba.-
lbadores ........................ . 

Apparelhos hydraulicos . .... ...•..• 
Deposito do pol vor:J, na. ilha. do Bo-

queirão ....................... . 

792:400$000 

97:680$00( 
455:800$000 

I. 070 :Oií$.'500 
5G: &<32.,"i5lJ0 

2:400$000 
166:000$000 

775:100$000 
116:00ú~OOO 

320: soosooo 
40;200$000 

185:390$000 

86:380$000 

150:000$000 
131; 182$?00 

Material das capatazias . ...••••.... 
Serviço marítimo e barcas de vigia: 
P~oal e material ... ; .... . .. ...... 25S:SG0$000 2.910: lOO&Vlt 

Pessoal e ma.ieria.l. . . .... . .... . . . . . 
capatazias: 

Pessoal e materia.l. ............... . 
Lancha. a va.por e escaleres: 

Pessoal e materi\1.1: inclusive 50:000$ 
para compra de uma lancha a. va-
por e· sel"Vico desta ....... ...... . . 

Fo~.a dos guardas ........ ; ...... .. 

Pessoal e material. . ...... . . ... .. . . 
Capatazias : 

Pessoal e materiaJ. ............... . 
CAliUU'a v. vm 

66:408$000 

14:400$000 

09: 780.<;;000 
17:700.?000 

Bahia 

332: 150!3000 

130:610$000 

168::>.88$000 

153 

891 :100$000 . 

361:000$000 

271 :710$000 

281:182$500 
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Lancha a vapm•, 1Ja1>cas de vigia 
e escalcres: 
Pessoal c material. . , .•.•.. , .. , ...• 
Força dos guarda.s ................. . 

Pessoal e ma teri;\1 .••.••.••••.• , .•. 
Capatazias: 

· Pessoal e material. ............... . 
Escaleres: 

Pessoal e m&tel·ial : inclusive 60:000$ 
para compra de uma lancha a va-
POl' e $erviço desta. ............ .. 

Forçu. dos guardas ................ . 

Pessoal e m;;~.terial ............. .. 
Capatazias : 

Pessoal e materiaL ............... . 
Lancha a vapor e escaleres: 

Pessoal e material. augmentada 
de 10:000$ -para concertos dalan· 
clm a vapor .................... . 

Força dos guardas ................ . 

Pessoal ......................... .. 
Material .................... , .... . 

Co.pata.zias: 
Pessoal e material.. ............. .. 

Escaleres: 
Pessoal e material, inclusive 60:000S 

para compr·a de uma laucha a va· 
por. e serviço üesta. c concerto 
das barcas de vigia .••.. , .••...• 

Força dos guardas ............... . 

97:790$000 
123:600$000 

52:520$000 

8:200$000 

G7:i2D$000 
l5:90U$000 

Maceió 

98:368$000 

19:3!5$000 

28:597$500 . 
22:ôOU${)00 

Penedo 

44.:920$000 
G:7Q3$000 

3:640$000 

70:680~000 
·ll :648$000 

Pernamb~rco 

Pessoal e material. ............... . 
Capatazias : 

Pessoal e ma.tt1rial. .............. .. 
Lancha. a vapor,ba.rc:~.s de vigia e 

escalercs : 
Pessoal, a.u:~ mentada ue 5:220$, 

sendo um mestre a. 1:200$, um 
muchinist"J. a. 2: 400$, um to-

328:718$000 

187:Sõ'll$000 

ôSi: 150$000 

!OS :880.$5ll. 
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guista. a 900$ e um carvoeiro a 
i20$000 ..•.•• ••. •••.••..• ••••· 

Material, augmenta.da de 8:000$ pan. 
combusti vel. •••.....•.•. ..•..• 

Força dos guardas .•...•. ••• . ..• • .• 

80:220$000 

20:600$'000 
12"2: 600$000 

Parahylm 

Pe350&1 e ma.teria.l. . ••.•.••••••••• 
Capatazias : 

Pessoal e material ••. . .•. • . • ••• •• •• 
Esca.leres : 

Pessoal e material, inclusive 60:000$ 
par~ compra do uma lancha. a V&.· 
por, servico, desta. e concertos •. . 

Força dos gua.rdas .......... ..... . . 

67:870$0ÓO 

10:914$100 

65:920$000 
18:600$000 

Rio Grande do Norte 

Pessoal e ma teria. L . •• : ........... . 
Capata.zia.s : 

Pessoal e material. •.. • . ..• , . ••• . .. 
Escalares : 

Pessoal e materiaL ............... . 
Força dos guarda.s ......... . ...... . 

Pessoal e material. .... , .......... . 
Capatazias : 

Pessoal e materíal. ............... . 
Esoaleres: 

Pessoal e material, elevada de 11:720$, 
sendo 2:000S para. acqUisição de 
uma. baleeira. e 9:720$ para mais 
noV"e rema.dores ••.•.•• •• . ••• •. . 

Forç.'\ dos guardas ••. .. ..•••••••.• •• 

51 :078$000 

5:750$000 

7:530SOOO 
12:400$000 

Ceará 

131 :518$000 

. 41:700.$000 

24:07~000 
33:150$000 

Parnal~yba. 

Pessoal e material. ......... . . . ... . 

capatazias: 
Pessoal e m&.terial. ...... . .. . .. . . . . 

Esca.lere3: 
Pessoal e material..: ............ . 
Força. dos guardas . .. •. ••.•••..•••• 

Pessoal e material ................ , 

51:360$000 

4:280~000 

8:400$000 
13:600$000 

158:26$$000 

i39:988$WO 

163:304$lt. 

76:758$00 

230: 438:$000 

71:640~0 
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Capatazias : 
Pessoal e material ................ . 

Lancha a vapor-, barcas e ~soa.le
r~s : 

Pessoal, augmentano de5:220$, sendo 
.. ·um mestre a 1:200$, um machi

nista a 2:400$. um foguista. a 
900$. um carvoeiro a 720$000 . 

.Ma.terhtl,augmentada de60:000$ para 
a acqulsiçã.o de uma lancha a 
vapor de alto mar e 5:000$ para 
con1b~sti vel. ......•.........•• 

Força. dos gua1'das ................ . 

Pessoal : Gratificação aos empre
gados atê •10 •;., elevada a 
consignação de 51:120$000 " 
122:240$000 •• --.- •. -.... -..... 

Material: eleva.c'.a da 8:0009; a consi
gnação pi1ra. compra de· moveis. 

Capi1tazía.s : 

Pessoal e material. .............. . 
Lanchns a vapor, barca:! de vigia •.. 
Força dos guardas ................ . 

Pessoa! e material ................ . 
Ca. pata.zias : 

Pessoal e material. ........ , ...... . 
Barcas e escaleres : 

Pessoal e mate.ri al. ............... . 
Força dos guardas ................ . 

Pessoal e material ............... . 
Capatazias: 

Pessoal e material. .............. . 
. Lancha. a vapor e esca.leres : 

Pessoal e materiaL ............. .. 
Força dos guardas .............. .. 

Pessoal e material ................ . 
Capatazias: 

Pessoal e materiaL .......... . ... . 

83:000$000 

114:580$000 
34:900$000 

Pat'à 

428:440$000 

37:436$000 

189:080$000 
100:600$000 
148:950$000 

~'l!anàos 

142:278$000 

69:400$000 
4.0:300$000 

Santos 

362; 128$000 

89:400$000 
185:600$000 

Paranaguá 

6~:ô5S$000 

11:629$200 

390:748$01.. 

970:506.$000 

294:638$000 

661:628$000 
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Lancha a vapor e escaleres: 
Pessoal e material.. ..•..........•. 
Força d~ guardas •.••..••........ 

19:015$000 
16:450$1)00 

Santa ~~harina 

Pessoal e material. •.•••••••....... 
Capatazias: 

Pessoal e material ................ . 
Esealeres: 

Pessoal e material, inclusive 60:000$ 
para cornpra de uma J.a.neha. a 
vapor e serviço desta. ........... . 

Força dos guardas •.•...•...•.•..• 

80;658$000 

9:000$000 

ô8:34D:!;;OOO 
15:900$000 

Rio Granile do Sul 

Pessoal e material .............. . 
Capatazias ; 

Pessoal. e material .............. . 
Barcas, lanchas e escaleres: 

Pessoal e material. ............. . 
Força dos guardas .............. . 

Pessoal e material .•.•...••••••.••• 
Capatazias: 

Pessoal e material ................ . 
Ese.'lle:res: 

142:436$000 . 

50:350$000 

37:840.'1;000 
66:240$000 

Pelo~IL'> 

68:258$000 

9:GG0$000 

Pessoal e ma. teria! ................. · 7:370$000 
16:950~00 Força dos guardas ................ . 

Porto Al~grc 

Pessoal e material. .............. . 
capatazias: 

Pessoal e materia.l ............... .. 
Barcas, lanchas e esca.leres: 

Pessoal e material. .......... • •••.• 
Força. dos guardas ................ . 

Pessoal e material •••••••.••••.•..• 
Capatazias : 

Pessoa-L e material •••.••••..••••••• 

201 :286$000 

104:380$000 

13:500$000 
36:000$000 

Urt~guayrma 

64:226$0:JO 

14:990$000 

109:752$:t00 

173:898$000 

296:866$000 

102:178$000 

355: 226$000 
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Barcas, lanchas e escaleres : 
Pessoal e material, inclusive 50:000$ 

pam compra de uma lancha 
.ra.pida e silenciosa •..•.•. , ••.•.• 

Força dos guardas ............. . . , 

Pessoal e ma. teria!. ............... . 
Capatazias: 

Pessoal e material ............... . 
Esea.J.eres : 

Pessoal e material .............. .. 
Força dos guardas .............. .. 

Pessoal e material. ••.•.••••••.•••• 
Cap~Jazias: 

Pessoal e material. ..•..•.•••••.••• 
Forca dos guardas ................ . 

Pessoal e ma.teria.l. .............. .. 
Capatazias: 

Pessoal e material ............... .. 
Força dos guo.rdas, .............. .. 

105:040$000 
81:500$000 

G'orumbd 

87:214$000 

14:300$000 

14:500$000 
18:300$000 

S. Paulo 

344:198$000 

144:300$000 
82:400$000 

Macahi 

95:668$000 

19:115$000 
22:600$000 

265:756$000 

134:314$000 

570:898$000 

137:38~"()00 

FORÇA FlSC.U. NO RIO GR.A..'\'DE DO SOL 

Pessoal e material ................................ . 
Para despezas imprevistas ou urgentes nas diversas 

alfandegas, reduzida de 50:000$000 ............ , 

239:00~'000 

50:000$000 10.254:358$800 . 

ll. Delegacias fisca.e.s _: 
S. Paulo 

Supprimida a consignação por ter sido e:x:tincta em virtude do a.rt. 4• da. lei de 20 •le 
julho de 1893. 

Pará 

Pessoal e ma. teria.!, menos 1 :~20$ de dous serventes. 75:926$000 

Bahia 

Pessoal e material, menos 1:920$ de dous serventes. 65:486$000 

Pernambuco 

Pessoal e material, menos 1:920$ de dous serventes. 65:486$000 
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Minas Ge;-aes 

Pessoal e material ................ ....... ........ .. 

Pe~oal e material, inclusiYe a quantia de 500:000$ 
pa.ra o serviÇO de repressão de contrabando e 
deduzida de 1 :~ZO$ de ctous serventes ..• ••.... .• 

o .. wityóa 

Pessoal e ma. teria!. .......... . . . .. . ... ... . . . ..... . . 

Cuyabà 

Pessoal e material .... ... . ... .. ... . ...... . ...... . .. 

There::ina 

Pessoal e material, reduzida. de 12:300$ por não esta.r 
esta. delegacia. incluida. nas de que trata. a. lei 
n. 358, de 26 de dezembro de 1895 .............. . 

Goya.:: 

Pessoal e ma.tel'ia.I .................. . . ... ..... ... .. 

12. Mesas de Rendas: 
Pessoal c material, r eduzida de 5 :720$ da. Mesa de 

Rendas de Itaco;~tiara., que fieL supprimi<la e 
a.ugrnentada de 8:000$ pa.r:1 aluguel tle casa. e 
expediente das Mesas de Rendas de Ita.ja.hy e !...1.· 
guna ...... . ... .... ........ .... ...... ... . .. . .. . 

Cobroaça. das rendas da. União nos diversos Estado:;, 
rctluzida de 85:000$000 .. ..... .... ... ...... .... . 

13; casa. da MÕeda, augmentada de 297:400$ e assim 
distribuída. : 

Pessoal .. . . ... ............ . ........ ........... ... . 
Empregados tcchnicos e pessoal op&·ar io das olfi-

cinas· . ... ................... .. . .. . .. .. . . . . .. . . 
Labora.torio chímico .... .. .. . ............. ......... . 
O.fficina de fundição . . ..... . ... . . ..... . ; ... . .. ... , .. 
Ofllcina de laminação ............... . ... ... . .. .... . 
Ofiicina. de ma.chinas .... ... . .......... .... . ...... . 
Officina de gravura ..... .............. . .. . . ... .... . 
Ofiicina. de estamparia . ........ .. . .. . ........ . ... . 
Offi._cína·de xilographía. ..... . ......... . ............ . 
Secção de trabalhos e reparos ll o estabelecimento ••.•• 
Ser-viços extraordinarios (serviço nocturno, tra.ba.-

lb,os aos domingos e dias feriados) ..... • .......• 
Material: 

Expediente, papel , tinta·, penn:tS, liuos, etc.; luz 
pa.ra. () corpo da. gua.rda e para dias de festa. na
cional.; concerto e reforma de moveis, asseio e 
despez.:l.S diversas . .... ....... . ... . . . ....... .. . 

Reagen~s. cadinh?S, ti)olos, étc, • ••• • , ••.• • • , ,', .• • • 

59:638$000 

5~1 :286$000 

55:068$000 

32:288$000 

19:500$000 

30:370$000 

294:998$000 

2~:000$000 

37:800$)00 

10:400$000 
. 31 :900$000 

S8:300$000 
83:300$000 
86:900$0{10 
42:600$000 
55:300$000 
69:000$000 
30:000$000 

60:000$000 

12:~ 
35:00~ 

159 
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494:998$000 
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~hteT"ia(!s par::L a fab:-ic:J.ção das moed<t~ de nickel e 
bronze ...................................... . 

Combusti v eis ........•.............•..........•.... 
.Papel. tint~~. oleos. verniz, gomma, etc. (para sell<f.S, 

estampilh~is, etc.) ............................ -:-
.. Ferro, aço, graxas, madeiras, €:"te .................. . 

Sa.ccos para. a conducção do nickei e cobt·e ......... . 
Machinas e utensis ..•.•...•..•...•..•. · .•.•.....•.. 
Mat€:l"iaes :para obras .............................. . 
Acqt.tisíç:.i.o do nícl~el e cobr~. o,)l'l'endo a despeza com 

í5:000SOOO 
80:000$000 

80:000SOOO 
10:000$000 
10:000$000 

4:000$000 
30:000$000 

<1 diJ!erença de cambia pela vm·ba respectiva •••• 200:000$000 1.081:900$000 

14. Imprensa Nacional e Día.rio 0/f<=ia.& : 

Diml!iuida àe 58:000$ no material G 2:100$ dos ><encimen.tos do agen.te 
externo do Diu.1·ío Offiâa~, cal:'go <iUe Jica supprimido ..•.••••..... 

15. Laboru"torio N:;.cional<:leAnalyses: 
PessoaL ............. > ........................... . 

:t.iaterial. ...•.•..........•••.•.•.•..•...••.•. , ..•. 
51 :2.00~000 
12:200$000 

16. Empregados das re:partiçõcs e logtwes extinctos ...•..•...•.••......• 
17. Admini~tração e C'ISteio dos p~oprios e fo.zeudas no.cíomes .......... . 
18. Gratifl.ca<;ões po~ ser,iç.os extraol~iin:l.rios e temporarios ..••...•..... 
19. Juros dive:~os, inclusive os de que trata a. lei de24 de outubro de 1892., 

an. 9;:, ....................................................... . 
20. Ajrrf.as de custo ........................................ , .......... . 

. 21. Juros dos bililL>te~ do Thesouro ..................................... . 
2.2 •. Juros U.o empres~i1n0 d.o <;ofre Uus oephi'Los ............... ...... , .......... . 
23 • • Juro~ dos depositas das caixas cc.J!loruic<:~s e montes de soccorro ••..... 
24. Commis~ões e c:orr~t.a;cns .......................................... . 
2;5. Differenças de cambio. Por esta ver!.>~~ se pa.gal-=to as diirerença.s 

cambiaes das despezas em ouro expres.s:lmente consignadas na. lei 
da. despeza geral ou tabell:ts exp!ic:;ti ~·as a que alia se refira ..... 

26. Obras: 

Capi~a~ Federa~ 

Red.mida de 40:000$ s. consigna~ão para concertos ·o pintura do sa.luo 
do ex: pedi ente da. alfandc~a. 

Estados 

Augmentada de: 
600:000$ para as·obras necessarias no e!lificio da Alfandega. da Bahia. 

substituição, remonta, reparo e desenvoluimento de machina.. 
guindastes, al;cen:>ores e materiat empregado nos serviços da. 
~pa.tazia e guardo.·morla, e 1\os serviços de descarga, sa.ll.ida e 
armazenagem (1e merc.adorifl~ ; 

50:000$ para·o eclificlo d'.t Alfanrl.ega. de Pernambuco; 
100:1100.3 para o editicio da. Alf<111deg3. de Pa.ranaguã.; 
100:000$ para o editkr:J e a1•mazens da A!fandega dCf Pará.; 
150:000$ p1n·a d trm a:!'mazens da Alfandega. da Porto Alegre; 
2.6:00\.JS p<1ra o edi.f\c\o da Alfan<lega do Rio Grande do Norte; 
30:000$ p:.u·a. o ediíicio da A ltandega. do Cea.rã ; 
80:000$ p:!.l'a o !nicio da constru~.ão do preliio destinado a .A.lfandega. 

da Parnahyba, potl.endo-se desta. quantia despender ate a. de 
20:000$ com ~n~:~::rtos do IJCJsto fiscal na Amarracão; 

30 000$ para o edificb da Alfandeg<t do :.raranhão ; 
00 000S p<tr-;t o e•iificio da AHàudega de illaceió; 
50 000$ para acquisicão e recon.;;trucção de um predio :proximo á 

.Alfa.ndega da Pa.r-.l.b.yba, para. servir de a.rm~m de mer..adorias, 

g56:300$000 

63:400$000 

450 :000$000 
121 :640$000 
30:000$000 

50:000$000 
20:000$000 

480:000$000 
651):000$000 

4.450:000SOOO 
38:000$000 

55.000:000$000 
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e tambem para a compra e reparos de outro predio, no po~to de 
CabedeUo, par-<~. se1·v:r de postú fi.;;co.l ; 

20:000$ para o edíficio ela. Alt.andega. de Corumbi; 
200:000$ para acqui$içã.o de terrenos e começo de construcção do edi· 

ticio pa.ra t~ Alfandega de Manaos; 
Reduzi<b. de 20:000$ paro obras imprevistas e urgentes .•....•. . • •.• . 

Z7. Com missões fiscaes ......... . .... . .. . ...... . .. . ...... ... ...... .. . . 
28. Despez:~S eventuaes .... • • : .. ..... .. . . ... ... . .. ..... .. . . . . ...... .. . 
29. Reposições e restituições ••.•• .. •... ..•. .. . ... ...•.. . . . ••.••.• •... . 
30. Ex.ercicios findos .. . ............................................. . 
31. Credites especiaes: ~.ugmentada de 180:000$ e assim distribuída: 

Adiantamento da gar:~.ntia esta::loa.l de 2 °/o ãs es· 
tr..tdo.s de ferro d:l. Bahia e Peroamlm~o, ao 
cambio de 27 d........... . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . 450:000$000 

Pagamento da. amortisação e juros de emprestimos 
feitos pelos Estados de Sergipe e Pia.ulty..... . ... 1.52:928$189 

Fiança do emprestímo á Associação C:onunercial do 
Rio de Janeiro, ao cambio de 27 d...... .. .... .. 325:036$180 

Art. 8. • E' o Governo autorisado : 

161 

2.360:800$000 
50: lf.;0$000 

150:000$000 
400: 000.'3000 

2. 000 ~ OV0$000 

927:964$369 

1.• A abrir rio exercicio de 1897 creditas supplementares até o ma.ximo de 8 .000:000$ 
ás verbas indicadas na tabella que acompa.nha a p!·esente lei. A':. verb~-;-Soccor1·os pu
blicas. Exercícios 1lndos e Differença.s de cambló- poderá o Gove1·no abril· credites suppte
mentl.res em qualquer mez do exercíCio, cont11nto que :>ua. totalidade comput:l.(la. com a doo 
demais creditos a.bertos a outras verbas da tabella. não excerla ao ma.ximo fix:vto pela pr·e
seate lei, r espeitada quanto á verbl-Ex:ercicios fiado~-•t dlspo;:iç.ão d:.J. lei n. 3230, de 3 de 
setembro de 1884, art. 4•. No maximo fixado por este artigo não :;e comp-:-el!endem os cre
ditos abert\JS aos n:< . 5, 6. 7 e 8 do orçamento do Ministerio do lnrerior . 

:!.• A transporta.l' as sol>ras apurad:lS, em viL·tu de de e<.:onomill!' !'ealisn.das diD subd.i"l:i· 
sões d~ uma. mesma verba desde que o transporte se opere de umo.s para outra;; -discrimi
naçõi!S da mesma subdivisiio. 

3. • A a1n·ir os necessarios cre<1itos para. a. execução d::l lei n. 203, de 2.0 de agosto 
de 1894.. 

4.• A couceder o. premio de 50$, pol' tonela.da.$, \1.03 navios qua forem. éonstruidos na 
Republica, e cuja tl.rque:tcão seja superior a 100 toneladns, abriudo para. isso os necessarlos 
creditas. 

5. • A entrar em a.ccordo com a municipalidade do Di~tric~ Federal P<1.ra o fim de 
receber o editlcio o mais d;;pendenc:ia.$ do mercado da Ca.ndela.ria e a. respecti \'a.- U~)()a -
para o serviço da AUã.nde;.ra, cedendo a mesma munlcip:llidade, par:L a. construcr:.ão de um 
mercado, o terreno necessari o na. área comprehenrlida entre o ct.es Del-Vecc.i:Jio, Poate 
Ferry, Arsenal de Guerra e largo do Moura. e a. Doca Flo1·ia.no Peixuto, quaudo se rea.lis:~r 
a. mudança. do Arsenal de Guena.. 

6.• A rever o quadro do pessoal technico e operor io da. Imprensa. Nacional e Dial'"io 
Officiat, fixando o numero e vencimentos de cada emprego ou classe, a exemplo do CiUe se 
fez na casa. da. Moeda.. 

Este qullllro deve. ser submeitido à ~onsideração do Congresso para sua detlnitiva 
approvação, sem augmento de despeza . 

7.• A reformar os quadros e as repartições de fazenda, adoptando no plane da. reforma 
o resta.belêcimento das quotas a.nteriot·es a le;;islaçii.o actual pa~·~ os vencimentos dos func
cionarios, acompanhando-o d:l dimiouiç.'io dos vencimentos ri:s:os. 

El.sa. reforma dever.l ser submettida. i:. appt·cva~\ií.o do Cvngt·~o Nacional na. sua pri-
meira. x·euniã,o. . 

Art . 9.• Continuam em vigor a.s dispo~iQões do3 arts . 8" e 12 da lei n. 191 B. de 30 
de setembro de 1893. art. 20, § 2• <h lei n. 3~2-J, de 3 de setembro de 1884, art . 8°, n:> . 2 
e 6, e arts. 9•, lO e 15 na 1el n . 360, de 30 de dezembro de 1895. 

Art. 10. Ao Ministerio da. Fazenda. serão devulvidos todos os proprios nacionaes. a.ctu:..l-:
mente a cargo de outros ministcrios, no~ quaes não e6tt:>jam insta.llados llerviço:~ publico~ ou 
habitados por pcssmu; a quem por leis e regulamentos seja devida a habita~:.ão. 

O ministllrio que precisar de algum proprio 'nacional, na requisição que· íizer dirá 
espeeificadamente o fim pa.ra. que o destina.. 

Caman v. VW 
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Art. 11. Fi<'a.m approvados os creditos con:5ta.ntes da ta.be!la junt:L, no total de 
13.2"78:95:>5749. 

Art. !:?.. Nenhuma. nome<l.yâo ~e f~>rú. parg. as repnrijçõe~ a car;:;·o d0 !llinistei'io ;":a 
Fazenr.la, inci usi v e para o Tribunal de Cont<ts. fóJ·a do quadro dos emprega.Uos Lle íil:l;~nuu c 
extm·~'tos, salvo os que por lei são de livre nomeação do Govel'no. 

Paragrapho unico. O ministro da Fazend.a. farú.-organisar a lista complem de todos 
os empregados addidos ás repv.rtiÇÕes feõeraes. 

Esses empregados 1rão sendo aproveitados nas vagas q11e occorrerem, ainda que pas
s:mdo de uns parn, ouh·os m1nisterios, respeitaxla., porém, a sua categoria. Consirlera.t:l·Se 
ru~ mesma. cu.te~ori~, ainda que tenham nomes dive:·sos, os ca-rgos que exigem !1abilitações 
iguat>s ou amJogas. 

Art. l3. O M.nisteri<"l da Guerr:J. entreg&,:··:i. ao i).a. Fazeuda o a.rmameni.o antigo que for 
preciso para o Sel'vlço das Cc.JUJp ... uhia.~ de guardas das a.lfandegas e úe que <tquelle puder 
dh;por. .·. 

Art. 1-L As mesas de reudas das éida.des de rt~jahy e Laguna, no Es~do<le S:mta Ca
tharina, .fict~.m sujeitas :i. mesma juris'licçiio e com as mesmas attribuiçües que o deereto 
n. 1021, de 23 de março de iSS9, estabeleceu para a de S. Francisco no mesmo Estado • 

.Art. 15. Ficam revogadas as disposições em conÜ'<u·io. 
Sala- das commissões em 5 ele dezembro de 1896.- Paraal!os Jionlener_wo.- Theotonio 

de Britto. 

Tabellas das verbas do orçamento para as qua.es o Governo poderá a'orir credito 5111)
:pleruenta.r no exercicio de 1SS7, de a.ccordo com o art. 8" n. 1 da presonte lei 

MDiiSTE.Riü DA. JUSTIÇA. E NEGOCIOS INTERIDl~ES 

S occw 1·os publ.icos. 
Subsídio aa$ ",~mb1·osclo ConrFe.wJ 1\'acior.al -Pela importn.ncía. que for nece~sarin. du

rn.nte as p1·orog:.tçües . 
• Sccr~tari!JS da Cm,lar(t 1los Deptttrulos e do Senado- Pelo serviço sten.ogra.pllico e de 

rcdacç.ã.o e publicação dos debates durante as proroga.çõ~. 

~!1:\'JSTEIUO DAS RELAÇÕES :i!:XTE:RXORES 

MI:'\lSTEmO )),\. MARINHA 

Hos1)itaes~Pelos medicamentos e utensis. 
Reflmnarlos-Pelo soldo de oillciees .; praç:a.s. 
11Im~içüe$ de bocca-Pelo sustento e ,:ieta, das guarnições dos na.vics da Arrnada . 
.Jli-uniçüe.< 11at:aes-Pelos casosforcuitos de avaria, nauf'ragios. alijamento de objectos :.;.o 

mar e outros sinist:ros. 
Fretes-Por ccmmíssães de saque~. tratamento de pra~as em po~tos estrangeiros .e em 

Estados onde não htt liospitaes;:, enfermarias, e para despez:l.:! de <!nterro. 
E11entuaes-Pelas IKtssa.gens il.Utol'isa~.a~ por lei, ajuCI.as de custo e gratiflCD.Ções cxtraor

dinarias ta.mbem determínad:J.s por lej . 

llll"''ISTERIO DA. GUERRA. 

Hospit(1.es- Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de pret. 
Pretça.s de ptet - Pelas gratificações de voluntarios e engajados c premios aos 

mesmos. 
Etapas -Pelas que occorrel'em alem tla importlm<Jia consignada. 
Despe~as de C<lr"'fiOS e qt<r!rtc;s -Pelas forragem e f~rl".l.,treDs. 
Classes iaacti't'as- PeLls eta];ln.s das pra..:as inv:~.liJ~ c soldo de olllcin.es e pl.'açns rll· 

furma..:!os. 
Ajudas ele custo - Pela.s que se a1Joo:l.r~:~m aos officiaes que vi;lja.m em oommtssã.o de 

;:erviço. 
F'abricas- Pelas dietas, medicu.mentos, utensís, etapas e di(l.rias a. colonos. 
Di"'ersas àes11e:;cr,s e e1.lenttroes - Pelo transpot·te de praças. 
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>IlNIS'l'ERIO DA ISDOSTRIA., VIAÇÃO E OBRAS l?OBL!CAS 

G, l"t:~Mias tTe juro.~ as estradas de ferro, aos engenhos c~}ttutes e aos porto.~ - Pelo 
que ex-;eder ao decret~1do. 

<:vrYeio GeraL -Para conducção de mala5. 

)111\ISTERIO Dt\. FAZEI\'"D.-1. 

Jw ·os da di,ida i1l-lerna fundada-Pelos que occorrerem no cnso de fundar-se p11.rte da 
di vida fi1Jctuante ou de se fazerem operações de credito. 

_Caixa d~ .rhno1·tisaçao - Pelo feitio e MSigna.tura. de noias • 
. Diferença< de cambio-Pelo que for preciso a tim de realisar-ee a remes~a de fund~s pam 

o esU.:-:ior e o pagamento dos juros e amortisaçáo dos empres~imos nacionaes de 1868, 1879 e 
1889 <1 das apo1ices convertidas do juro de 4 ''/, em curo . 

J i,ros diner.<os-t>elas importancias que forem precisas além das consignada.s. 
Jtt~o~ dos bilhetes do TltC$ouro-ldem, idem. . 
Cc-nmissoes e corretagens-Pelo que ror necessario além da sómrna. concedit:l:l. 
Jt- ,·os do• empestimM do cofre dos or·phcws - Pelos que forem r.eclan:ado,;, si a sua iJU• 

p<lrUlH<:b exceder á no credito vo;.ado. 
J ,· :·os dos cl.spositos da3 Cai=s Eco;wm.icas e dos Montes de Socco;·ro - Pe!o.s que 1bre:n 

oe7irl; ,, aiém do credito votado. 
E;'e1·cicios find~s - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldo e out1·os vencilnen

tos m;u·c~dos em le!. 
li'•-r~-~içlles_ e resE_ituições - Pelos pagamentos reclamados quando a importanci:> delleo 

e:{cede.- a cons1gnaça,o. . . 
S:lla das cornmissúes, 5 de dezembro de 1898.- Pamnhot ll~rlte;tegro .- Theolo;tio de 

B1·itto. · 

Ta.bella dos creà.itos approvados na fórma do r:.rt. 11 d:t presente lei 

· D-3ercto n. 195G, de 28 de janeiro de' 1895 -A' verba. Justiça Federal dos 
e~,~rcicios de 1894 e 1895 , o credito de ............................. . 

Dccreti: n . l97l, de 18 d.e fevereiro d'a 1895-Par a o eusteiCI d() -presidio de 
Fe,•na.ntlo de Noronha., no I• semestre de 1895, u m creditoaxtr:J.Ordin~~-
r ic de .......................... .. . . ...... .. ......... .......... .. . . 

Decret:, n. · 1972, de IS de fevereiro de 1895 -A' verba Soceorros Fublicos 
do exercício àe 1894, um credito supp1ementar .1c .... .. . .... . ....... . 

n~creVJ n. 1990, de 14 d.e ma:ci)O <le 18\15 - Para. occorre:~: a<~ :p-a.gam~nt.o 
de recln.rnações traiadas por via. tliplomatica, um credito exh-aorài· 
na-tio de .. . ...... ....... , .. . ............. ... . . .................... . 

Decreto n. 2008, de 18 de abril de 1895 - Pa.ra. o pagamento do ~judante 
do inspector de saude dos portos a.posentM.o, Dr. Antonil> M3.rtins Pi· 
nh~i::a, -s:m credito de ...... . ........... . ... , ...................... . 

De~l'et·: n. 2012, de 25 de abril de 1895-Pa.l'n. indemnisação as ramilias dos 
or- ;enia~s tj;n~mte C~rdoso e o cídaúão Gonzalez, um el'edito ex:travrdi· 

. na·,•io ·de •....••...............•..•.......•.....•.• • ... , ...•......• 
Decret(• u. 2057, de 27 de junho de 1895-A's diversas verbas do D:Iiníst~rio 

da. M.ariuha um c.redito supplementa;c de .... . . . ...... . .............. . 
Decreto n. 2059, de 29 de jullio d<l 189~Parn occorrer ás despeza.s com 

o consulado de Cayenna., ao cambio de 27, de um credlto de ..... : .•. 
Decreto n. 206S, de 12 de agosto de 1895-Para concluir a.s obras do edificio 

da. Altàndega deMaca.bé, no Estado do Rio, nm credito de .......... .. 
Decrete n. 2084, (le 28 de agosto lle IP95-t'a.re. ~> cu.steio dll pres\d1o de 

F>'~nant!•> de Noronh[l. dur<mteo segundo ~emestre de 1895; u:n credito 
e li •ra.(•r<lina.ri~· de ... ... ................... .. . ... ........ .......... . 

D~cretc· n. 2117, de 2 de outubro de 1895-A's verlr...s-Sect·etaria. da 
er.:nara. dos Deputados e Secret.'l.ria. uo Senado. um cretlito supple-
meatl.r de ........ .. . .... . . . . ................ .. . . ...... . .. .. .... . . 

D•}Cl"Ct<• n . 2118, de 2 . de outubro de 1895-Pagamento do subsidio dos 
membros do congresso Na.donal, um credito supplemootar de.: •..•.• 

1:306$450 

122:493$750 

1.500:000$000 

100:000$900 

5.074:417$100 

7:000$000 

138:000$000 

117: C00$000 

I • 30 l :595$000 
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Decreto n. 2149, de 31 de outubro de !81)5-A'::: verba.s-Corpo da armada 
e cl:ls~es nnnex,t:> e mu:-:i:;ões de bccca-dtl ?IIinisti:l'io da Marinha, um 
credito supylemcntar de ........•..•.......... :·;'.................. 3.221:549$525 

Decreto n. 2.165, de 14 de novembro de 1895-Para pagamento rle subsidio 
dos memtn·os do Congresso Nacion.._l, um cre<l.ito supplemen ta.r de. . . . . 577.: 12!%'000 

Decreto n. 2166, de 14 de novembro de 1895-A'~ ver·bas-Secretaria do 
·"Senado e Seet>etari:t da Camara. nos Deputados, um eredito supple-

meot:l.r de..................................... . . . . .. . . . . . ... .. . .. 58:500;!,'()(){) 
Decreto n. 2171, de 2-l de novembrô r1e 1895-A' verl.Ja.-Exercicios fiudos, 

um credito mpple:"ent<lr de....................................... 4:571$428 
Decreto n. :W-!9, de 23 de d<·zembrü de 1895-Para pal,'t<1mento do subúdio 

dos memhr<JS do Con;.;re:;so Nacional. um credito supplemeutar de.... 618:750$000 
Decreto n. 2200, de 23 •le dt--zemb!·o de 1895-A's verbas-Secretar ia. da 

Camnra dos Deputn.dos e Secret.:1.ria. do Senado, um ere(lito supple· 
meutar d~.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . 58:500$000 
Sala das commissões, 5 de dezembro de 18913,- Pa1·awzos Montenegro.- Tlwotonio de 

B1·itto. 

O S.-. ~lledeiro!;t. e .~lbuquer· 
(.{ u e (peta ordem} requer urgeneia pal·tt o :fim 
de ser •\iscmtido e -votado o projeeto n. 131 E. 
de 1800. que vol10u emendado do SenaCi.ü 
há. tre~ d.ía.s e que não sabe po1·que mysierioso 
motivo ainda não foi lido o officío qL<e o re
metteu para esta C..1.mara.,tendo, él.liás, a Com· 
missão de Cousmmç;.i.o, Legislação e Justi<;a. 
j:"! aueantado o parecer, que se acha sobre a 
Mesa. 

O Sr. Pre~idente-0 officio a que 
o nobre deputado se refere ach~1.-se S<)bre a 
::.V!t>sa e vae ser lido m~ l.lura do expe liente, 
mas ú \'ista. do pedíd~ de urgencia do Sr. 
depu Lado vou cons111tar a Cama.r<1.. 

Consultada., a. Camara concede a u1·gencia 
pedida. 

0 SR.. 1° SECRETARIO procede á leitura dQ 
oíficio do Sr. l" seCI·etario do Sen;.~.do, en· 
viando com emendas o projecto n. 131 D, de 
1896, desta. Camara, substituindo os§§ 1, 3" 
a 4• da lei n. 248, de Hl94. 

·E' igualmente lido pa.ra. entrar no. ortlem 
dos trab(.lthos o seguinte 

P.I.REOER 

N. 131 E-JS~ô 

Emendas do Smado a.o p1·ojecto t>. 131 D,de.<t~ 
anno, que d.:Sp6e qtte para. a eleiçiíO de in
tendente~, IW Districto Federa.~. cado. elei
tor ~otu >'4 em seLe nomes, escripl os e >n wno, 
tmira codula. 

O pro.jcc:t(• n. Ul D volta do Senarlo en,eu
dado; elie clln~ignava. em um dos ~c''~ ~u·tigL>S 
a elev;;.~,ão do num.;,ro de ínten,lentc::s. r.rr• 
outro a reelei.:;ão. Vm era a allirmação de 
uma medida. de con veuiencia política ; ouu·o 

era um principio de democracia., o unico co-
I.Jerente com 1L divis;lo de poderes, instituida 
na. lei organica da municipalidade. 

O Sena•lo cortou a elevação do numero de 
intendentes, mantendo os mesmos ·15, que a. 
lei actual consigna. Deixou, porém, o prin· 
ei:pio da. reeleição. 

A Commissão e.scusa·se de l'e:petir aqui as 
con$ic!eraçõe$ .que fez em Ül.VOr daquella ele· 
\"ação. · 

Já, porém, que-de um lado não ha tempo 
bastante pam chegar-se a concluil' a lei , si a 
emew'a. do Senado for rejeitada. e- de outro 
hdc, que o artigo ccusena.do ê preci~amente 
o que .firma, não urna simples conv~nieucia, 
m~ts um a.ltop rincipio democratico-a. Com· 
missão é de parecer que seja acceita a emenda 
do Senado. 

Saia. rlas Commissões, 5 de dezem l.Jro de 1896. 
-V. de NeUo, pre.sidente.-Jfedeiros e Albu
q«e•''1«e, rela.cor.-Pettlliwo de Sou:ra. Jtmio'I".
F. To:entino.-Ign.acio Tosta. 

Frojecto n. 131 D, d«Ste anno, da. Camara. dos 
lJeputados, que dispi:ic que pc:wa a. eleiçao de 
i;~tendc;rlte$, no Distr-icto Federal, cada elei
to!· '>JC~ard em sete nomes escr1"ptos em, uma 
tmica. cedula. 

O Con:,tresso Nacional decreta: 
Art. 1:' Os§§ 1", 3" e 4• da. .lei n. 248, de 

15 de dezembro de 1894, :passarão a S1lr os se
guintes: 

§ 1 . • Para a eleição. cada eleitor votará em 
se"te nomes escriptos em uma unica cedula. 

§ ;,:_u Consideram-se eleitos no primeiro 
turno todos os cidadiio3 que conseguirem um 
numero de votos correspondente ao quociente 
que resultar da divisão por ,ete das cedulas 
o J)Ur~<'».s na,; di ll'ersas ~ec~õts de <:ada dis
tric~o eleitoral, não se incluindo no calculo 
as cedUla.s em bra.nco, nem as que forem eu~ 
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centradas am envolucro que contenham maiB 
da uma.. 

§ 4." Para preencher cslogares que falt/1 .. 
rem ate o numero r! e sete em C<tda district•). 
po-r não attingirem ao quociente os cidad•i.os 
votados, cousidef'ar-~e·hão eleitos os mais vo
tados do segundo turno até o preenchimento 
de todas a.s vagas. 

Art. 2. •_ Fica 1'evogado o § 8" do ar~. 3° 
da lei n. 85, rle 20 ~e setembro rle lP.92. 

Art, 3." Tudo candir1a.to~m Mr·eito :í. apre· 
sentação de um fiscal em ca.da mesa elt:~itor-.J.l. 

Sob motivo algum a :Mesa poderã recusar a 
as;>istencia. do li~ c;. L. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em 
co n. trario. · 

Camara dos Deputados, 21 de outubro de 
1896.-Arthw· Cesar Rios, pl'esidP.nte.-Can
dido de Oli1)eira Lins de Vu.sconcellos, I•' secre
ta.rio.-1\fanoel rl.e Alencar Guimanies, 4", ser
vindo de 2• secretario. 

Emendas do S~nado ao projecto '~· 131 ]), 
deste amw, ela Camara dos Deputados. 

Ao art. 1• § 1. o Em vez de: «em sete no
mes}> diga-se: em «cinco nomes.» 

Ao art. 2. " Substitna·se pelo seguinte: 
Art. São reelegiveis os membros elo con

selho Municipal. · 
·Senado Federal, 2 rle dezembro de !896.

Joakim de O. Catunda. ])residente interino.
Joaquim Jose Paes d.a Silva Sannento, 3' se
cretario, servindo de l . ·-~stavo Rich,wd, 
servi.ndo de 2" secretario.-Jo,io Sowres Nei't)a. 
servindo de 3• secr-etario.- Manoel de Melto 
C. Btwata, servindo de 4° secretario. 

O s ... P .. esiden1:e - E~tá em dis
cussão. 

O Sr. Ma.~ta 1\lachado (pela 
ordem) vem mais uma vez prote5tar contra o 
precedente que se pl'etende firmar nesta Ca
mara. O Regimento é exp-resso e o orador não 
precisa de li~rg;tS considerações pa.ra. mo~trar 
a sua. S<l.bet1.oria. neste ponto. Nenhum pro
jPCto póde ser dado para. discussio e vota.
ção sem ser r..ollocado na ordem do dia, co!]) 
2.4 horclS de antecedencia.. Este é o principio 
do regimento. 

Ha dias estabeleceu-se aqui o prece
dente ... 

0 Sa. MEDEraos E AL13UQUER.QUE - Não 
põrle fallar contra o vencido. 

0 SR. MA'l'IA MACHADO- Não ha vencido 
contm lei ; e, si a Cama.ra desre~peita con
stantemente o Regimeoto, uinguem ter.'.. 
garantias nesta Casa ! 

0 SR. !\.fEDEIROS E ALBUQUERQUE- A inter· 
rretação já está. da.da em duas votações 
'eguídas. 

O SR. 1!ATTA MMIIADO- Pensa que a Ca.
rnara. inte!'pretou contra a l~i expressa ; o 
o-rador i ppella. para o Sr. !)residente, que é 
,jurisconsulto hahil. 

Nilo é possível revogar assim, sem mais 
recursos, o Re~imanto, nem firmar prece-
dentes que são tão ~ro. ves e ;erios. . 

Appell~. mesmo para. o nobre deputado, a 
cujo talento e patrio~ismo fa.z j llstica. ..• 

O SR. Josi: M.U'.IAXO- Na questão do pro· 
tocollo esta -..a. impresso o parecer e agora 
não se dá o mesmo! 

0 Sa. MEDE!ROS E ALBUQU'ERQUE- Mas a 
urgencia se entende de modo absoluto; foi 
isto que a Mesa decidiu. 

O SR. MA1'TA 1\IAcH..o.Do - Contra e.: ta in
tet·preta~ã.o da Mesa e contra o voto da. Ca
mara, que não poriern fazer aresto contrario 
i• lei, .i à a. pro~ria Constituição ào. Imperio 
dizia.: «a Camara e o Sena.do orgamsarao os 
seus R.-.gimentó.~. salvando mais ou menos os 
seguintes principias ... » 

O SR.. Trnorzmo DA. CosTA- O que temos 
nós com a Constituição elo Imperio, <IUe foi 
revogada? 

o SR. MATTA MAC!IADO- ••• e Nenhum 
nrojecto será dado a discuo>ão sem ter sido 
t!ado com 24 ho::>as de antecedencia:a-. 

O Slt. Tt!>!OTr-rEo D.\. CoSTA- Nada tem esta 
Cam;tJ'a. com a Constituição do twperio ! 

0 SR. MATT."- MACHADO- ~Ia.s tem tudo 
com o bom senSQ e com os precedentes 
honrosos e honestos desta N;;J.Q'.i.O ! 

Si nada tem com a Constituição do Irn
Jle~io, tem tudo com o cara.ctet• e ~ hon1•a. 
deste Parlamento, que não póde estar atro
pelladamente a . revogar principias de di
reito. 

O orador fa.;: este protesto e appella. para o 
Sr. presidente. que neste momento dirige os 
trabalhos da. Camara l 

O Sr. :l-led~iro,.. e &lbnq uer
que (pela orrl~-n•) penso. que esta. discussão 
ligara e uma discuss:lo bysantina. que não 
pôde che;;ar a. rem<iaiiO algum ; e, como 
não deve pesa.t• sobre a Camara as accu
s3.ções que tez o illustre ueJlutado que se 
Eentou. pcile lieença. pa;ra. dizer duas pa
lavras. 

Evidentemente é intuitivo que a Camara. 
deve meditar sotre projectos de leis que che
uam ao seu conhedmento. [n\•entou-se, po· 
rém. a. nrgen•:w. uo Re;.:imento, exaeta.cnente 
para. lad\lta.r essts tramites : e, quando a 
maioria. de uma. Cama.ra vota. uma urgencia., 
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entenne-~e que ell:~.conl!ece o assumpto sobre 
o qu•\l vai deliberar ; entende-se q tle nilo 
precisa.. desta. lll'epa;raçã.o ! . 

1.'\o caso, por·étO , <t questiio era. sim\)les de 
resolver·sP., porqtta.uto tratava-se de um pl'<>
jecto icto,Q.a. Ca.mara p:wa o Senado com dG:US 
p~Lncipios e de 1~ voltou com menos um, 
sem tr:.•zer .accrescimo de materia nova. 

Oro., à: Cama.ra tinh~1.~se pronunciado em 
tres YOtacões e t1isctls$ões sobre o assumpto ; 
si ago1~a. aprecia. o proj eeto a. pecas com um só 
pr!n.·ipio. não é preciso grande ta.len.to pa.ra. 
decitlil'em favor do principio que resta. 

"\Ssim, o ol'ador quer ct•er que o a.ppello 
do nobre deputa.b para a hoora, intezridade 
e tudo mais I]Ue havia de sobra. na monar• 
chia e falta. á. RepubUca, níio tem razão 
de ser. 

A disposição do .Regimento,estabalecendo a 
u rgen~ia 'Para e>st.e ca.so em que a. Cama.ra 
julga. conhecer. bastante o 3S$umpto, póde 
dispen..'''tr uma. long&. discussão. 

Contra a interpretação de S. Ex. jã. se 
pronunciou a pre;;idencia e ji se pronunciou 
a Cam,>,m !ogo após. · 

Est-e principio de não se discutir o vencido 
impol·t:;. por outro lado em gm.nde respeito 
às delibe::-açv\'5 da Msemblea. Seja qual fõr o 
mlento e a. honra.bilidade de caracter q_ue o 
uisting1:e. o nobre deputado não póde se op
l>Ôr à interpl'<!tação da Camarn.. t5.o digna. 
como S. Ex. de interpretat' o Regimento. 

Si st! trata. de um texto que dâ. margem n. 
es>ta iuterpret3.ç:1o. S. Ex. deve act·edita.r 
que o. Cumara. decidiu de boa. Je, sem. ter fa.l
t.a.tlo P.OS princ1pios da. lloml>rid:\de, da 
honr:~.. et<:. 

Et•a. e'ta a explicaçt1o, o.Uã.s ioutil, que 
pretendia d(l.r. (.Mililo bem.) 

Feita. cst:~. obs~rvação, o orD.•lor occupa-se 
do assumpt.o do projecto e snstem.a o 'foto uo 
Sena.d<l. bem como o pare'--er d:\ cor.:lmi.os,io 
!1a.quella Cas:\ do Congresso. O Jl!'Q_, ·.cto · la 
Camara. e inopportuno, porque não é· no 
momento mesmo que se vae proceder á ren\}
vação de uma corporação administrat iva., 
como é a Intendenoía do Dlstricto Feder al, 
que $e ha. de decretar a reelegibilid;;.de dos 
seus memb1•os. O ol'a.dor e dos que enwndem 
que ;tS Ga.mar<lS ~lunicipaes de-çoem limitar-se 
mesmo á.s fu.ncções :~.dministrativas, porque, 
muito embora tenham o Poder L<,gi-la.tivo, 
esse poder é muito restrictó e as ar.trihuiç[,es 
l imita.m,-se exclusivamente ã decretHção de 
medidas que entendem com a. salub.·ida.de.
melhoramento material e cre11.~ão de esta.k'
lecimeutos nece.<;aa.rios ao município. 

Depois de referir-se a r e.ieiçã.o do J?l'Ojeeto 
Ser7.edello sobre ~nea.mento da Capital Fe
deral, e de mostrar que seria prd'erhel 
cuidar-se disto a. tratar-se tle aul!'mEata.r o · 
numero de intendentes e estab~lecer o prín
ei pio de reelegibilidade, o oradot' ded~l'a que 
não e contrario a. este principio, porque nã.o 
admitte iucomllQtibilidades entre ca.r.~os de 
eleição popular ! Assim. pois, hypotheca o 
seu voto aos· nobres deputados pele m~tricr.o 
Federal, mas ... para o anno. porqt\1! não é 
dos que ~osta.m de vot.w re!ot•mas á llltima. 
hora, legish~ndo sómente par<\ removê• ditli
culdades de occasião ! 

Nioguem mais pedinrlo a. pala.Yra, é encer
rada. a dis~u:;são e adiada a. vota.cã.o. 

Passa-se illlorà .destimuia ao expediente. 

O SR.. 1• SEC!l.ET . .uuo procede ã. Jeit:1ra do 
seguinte 

EXPEDIENTE O Sr. Presidente- O voto rla 
Co.mara tem força bastante para. dar u r
gencio. . 

Atêm de tudo. é um prece(leote e eu 
observo os pr~cedentEs. 

Officio: 

O §r •• :r os é :\li: ariano, su bmettendo· 
se embora ã. decisão da Mesa e d:\ Ca.mll.ra, 
pondera. que não se tra.tava (!e materia. que· 
estivesse na. orõ.em do dia. e que devesse ser 
invertida, mas sim de u:n projecto que não 
figura.va na ordem dos trabalhos para. ser 
discutido. Nem póde aprov~itar o precedente 
dos prorocollos, visto como o mustre lcader, 
ll:lq\lelbl. . occa.sião. justifkando a. urg:encin. 
res;><,ndA.u ao nobre d~put"· '\·~ por Minas que 
os protncJilcs .ia er:~m conhecidos pela.C.1.ma.r;:, 
e }Xl<l.iam ser discutidos imrnedi~ttaruon~; no 
~so p:·esente. porem, não ~., dá esta. hypo
the~e. purq ue a emenda. do Senado não esta 
impressa e não e conhecida. pela. Ca.ma.ra. 

Do Sr . 1 • secreta.rio do Sen:;~.<lo, de hoj~. 
remettendo um dos :~.utographos devid<,.mente 
sancciona.do da. resolução do Congt-es.c;o ~acio· 
na.l auto1•isando o gove1•no a. abrir ao M i nistP.· 
rio da Fazenda. o credito de 1.115:2{.13$5()0, 
supplementar ã. verba-Ex:.ercicios tiados
pa.ra pagamento de igual somma dP.vié:.l peia 
Estrada de Ferro de Baturi té.-Intetra.da. 
A rehi've·se . 

Do mesmo Sr. e de iguàl da. ta, conununi· 
ca.n~o a esta Cam::~ra que o Senado · a·l•.Pto!l 
~ n&so. data envi<lU 3. sa11C<;ão a p~o'[)(h)\· 
ção desta. Ca.mar.~, approvando o acc(l_r•:o · fir
mado com o Ministro de S. 1L C• Re1 •t» Ita.
lia sobre a!l reclamações italianas e :,utor i
sa~clo o governo a a.br ir pa.ra execL!çãO de; se 
pacto os creditos necessaries.-Inteira.da . . 
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Do ?úioisterio dos Negooios da Fazenda., de 
30 ,lo mez findr-. remetr.eoà.o o~ papeis em que 
a Le~açi\(1 'l"ranceza se iuteressa pelos impor
tadores Cran<:ezes, de drogas, relativa.mente 
ao3 direitos estabelecidos na tarifa em vigoi" . 
-A' Cômmtssiio de Orçsmento. 

Do mestM ministerio e de igual d;tn, satis
fazendo a requisição de:ta. Camara no otll.cio 

. n. 317, de 28 de outu bro proximo passado.
A quem fez a requisiçã.o. \A Commis..qão de 
Petições e Pode1·es.) 

Do Ministerio ~os Negocias da :Marinha, de 
boj.,, sa.tisf<~.zen•lo a requisição desta Camara., 
no ofll.cio n . 371, de 25 de novembro ultimo. 
- A quem fez a requisição. (O Sr . deputado 
Ovidio Abrante:s.) · 

Do mesmo ministerio e de i!nlal da.ta., sa
tisf.~IZCudo a requisição desta Camara no of
:tlcio n. 3i0, de 25 de novembro .u ltimo. 
A quem fez a requisição (O Sr. deputado. 
Ovidio Abrt\ntes.) 

Do ?11inisterio dos Nngocios da Guerr-J., de 
3 do cor t•ente, ~:ltisfazendo a requisiçã.c dfSta 
Ca.mara uo ofricio n. 339, de 6 do mez 1indo. 
-A queu1 fez G. requisição. (A Commissão de 
Fazenda e Ixidustl'i~s.) 

Vem ~Mesa a seguinte 

DECLA.RAÇÃO 

Declaro que votei contra o ultimo nrtigo 
~ddith·o do Senado ao proji!Cto n. 125 H, de 
189ü, que orç.a a receita. 

Salo. das sess.)es, 5 de dezebrmo de IS9ô.
Tltom<t: Ca·e<tlaillti. 

Vão a imprimir os seguintes 

N. 132 A-1896 

.oi ttiOl"Í:<a o Gocc?"JlO a rco,·ganisa,,· o exe1·cito, 
tt ~·cfO'/jiJG/r tl,s e..o;cvlas 'ínilita,..r.s, scgu.ndo os 
Jll<mos qv.e pmpüc, a ,·eo1·gani<io.Y mrias ?"C· 
J.>al"liçiies da g<Je1Ta e dd O!JtrM p;·GViáencia, 

A Com missão de Marinha e Guerra, a quem 
fo[ p1•esente o projecto n. 132, de 1896, qu.; 
autor·isa o Go\·erno :t reorgt\Disar o e..xercito, 
á reft)rmar as escolas, segundo os planos 
nell~ indicado~ e a reorganisar varias repar· 
tições da gnerrn, e de pn1 ecer que seja ellc 
submcttido â consideração da Oamara., en
trando no. ordem dos seus trabalhos. 

S;tla das commissões, 23 de novemt.ro d'l 
1 S~ü. -Garl·riei. Sulgailo, presidente (com votil 
em separ:do) .-AntMio de Siquf.ira, 1'--' l:ltc.r. 
-Ovidio .Abranlcs.- Carlos Jorf!~. -Tho= 
Cavalcanti. 

VOTO Ell SEPARAJJO 

Ponde de pa.rte a. inconstitucionalidade do 
projectu n. 138, deste ao.no, n presentll.do pei() 
Sr. deputado Thomaz Cavalcante - aulori
sando o go~;arllo a reorgar.i.sar o e~e-~·cito bra
.::ileit·o, de accordo com o pla.no que a elle 
vem anne.xo,. sem augmeuto de d.espeza, e, 
ao mesmo tempo, a faser uma revist7o completa 
do oJ•ça;nento da !]tter:-a, trcmsferimlo verbas de 
11m a para as ot>trcxs r ubricas, tendo sempl·e·elll 
vi.~l tt fJUe o total do orçamemo nüo seja exce
dido, di!elaro I}Ue de modo algum posso con
concordar com semelhante projecto, como se 
vê. iuconstituciona.l. e nem tão pouco com o 
plano que o acompanha, não só por esta. 
raz1io, como )lOr outras que passo n. enu
merar iigeiramente. 

Ar.ceitar o pro,iecto e com ~lle o plano re
fl!rido ou, pelo menos, admittir que, com o 
meu -voto, f'bs..<:e eUe ::tpprovado seri<\ imper
doavel incoherenciõl. de minba. parte, pois, 
ainda. ha. pouco tempo o cong-resso Nacional 
approvou e o governo >a.ncciouou um pro
jecto de lei que, em se11 pa.ragrapho unico do 
art. 1e e art. 17 diz, referindo-se ao Governo 
e ao propl'io Estado-maior. 

«Parag-rapho unico. Tambem providen
ciará S()bt·e a a.dministraçfiiJ e direc~ão clus 
e,;cohs e coHegio militar, arsenaes de ~uerrn, 
lo.l;omtorios pyroteohnico.s. fabrion. de o.rmo.s 
e de polvor<~ ; iuvalidos da. pa.trla ; retorma 
da Secretaria dt1o Guert•n e da Contadoria 
Gel'al da. Goerm, supprimindo tudo qoe 
julgar conYeniente, IJI'opo~ldo tudo que fór 
necess<lrio ao exercito, p<•m r,ue este possa. 
bem clesemnonhar a sn~ mi~ão constitu
ciona.l em qualquer emergencin. 

1~rt. 17. 01·ganisu.do o estado-mu.iot" do 
exercito, este immcdiatall<c»le formulard o 
plano geral de de.(esa da RepuiJlica, de dlstri
lllliçüo e collocaçao elas tY'opa.~. dct híerarchia. 
Mil:tar da composiç,io dos IJJUAdTos do pessoat 
do exe1·cito. o qual, prec.ente o.o Gol·erno, 
ser:\ por este submetti•io à. copsidernção d9 
Con~resso Nac!onnl, par-J. :wrVlr de base a. 
com preta ex~cuçiio do n, IS do art. 34 da. 
constltuiçüll 1:!\~<lera.l.» . 

O artigo da. Con~tituiç5.o a que se l'efere a 
lei, cujos artisos citei é o que trato. das at
tribuições do Congresso, no numero àos 
quaes e que lhe são privativos lê-se-Legis
lar-$e sobTe a o1·ganisaçao ·ao exercito e da 
arm~ . · 

Ora, como se vê, a lei que creou o estado
m:üor do exercito, não vae de encontro a esta. 
<lisposic..=to coostitltciooal, ao contrario, o Con
C'l"<' -so appl'ov:~ndo-a. não só "Prestigiou desde 
iog:. o est:ldo-mt\ior do exe1-eito, como ainda. 
conhecendo a res:ponsD.biliúade que lbe in
cumoo no momento supremo, no momento da 
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'uta, na defesa da. Patria.. formal e catego- roíssão formula e submotte ;i. co'1Si•le\':~ção tln 
J·icamente declarOU·lb~ que ni.io prescinde de Ul.mara o SP.guinte p1·oiecto clr3 lei : 
seu CúllCUrso para a decretação da. r~orp:::tni- (~guia-se o projecto.) 
.s&çiív do c:<.:<-rciio ; impuz·lhe a obrigação de Eis o pensamento que continuo o. susten-
prévlmuente, estudar e reunir todos os ele- !ar com relação a reorganisnçào do exer cito 
mentes nooéssarios a. esse importante tra- brazileil'O. 
balbo. . Qualquet' outro caminho que se pretenda. 

Por osto.t ·convencíila. desta vord<~de a Com- seguir é errado. Nilo po>'SQ, pois, acceiw 
missão de Marinha e ffucrra da Camara elos o projecto a.present<l.do r>élo Sr. deputa.do 
Deputados, quo.ndo apresentou o pl'o,jecto ))ti- Tboma7. Ca.valca.uti, não só pelas l'<\ZÕes 
mit ivo propondo a. creaçil•J do e.stadv-maior expostas. como ainda po!·que acceita.l-o 
do e:xercilo nos ultimas considE>t'8.ndos que imponaria o pens;,mento m:'w dtl illudir o. 
precederam ao mesmo p1•ojecto, disse; boo. fé do Congresso Nacional. pois eom () 

q: Conside..rando que a rcor9a,lisaçr7o de um orçamento act_ua.l, con.serva.das n.~ iautili
cxercito , por .wco, importa11cia capital, deo;e dades q_ue existem n<L orgrlmsaçao preseu
se1· ptf1liamente estudar.:a, di.~Ct!tit(a e deflili· l;e, c;lSO fosse elle a)'pl'OVa~O, COW ;\S SU:IS 
tivamenle as::entada, ptlo esto.do-·maio1· do ex- bases, nerJ? talve~ com Ill(IIS ~ . metad~ dos 
C1"cito sob a ú».med,:ata jlscalisaçrJo do lllinist:·o I verha.s hOJ? votao.as se comegmrl3. cobrU' as 
da. Guernt, - púrque :i.quelle incumbe, no despezas ~tsso.resultar.tes. . 
momeJ!tO supremo. partllllM' como agente O que e factl demonstmr, ~sta para. ~sso 
de execução das resp-Jnsabilir'lades do ge- com:para.r os 9uadro~ de otf!c1aes propo~tos 
neral e.o chefe, e ao ministro :J.SSegurar, para o c:..:o~·ctto actn;o com os dos q_uadros 
como o chefe da. administ;rnçã.o do exercito, a.etua.~. 
a. m11rcba do serviç•o c<:ntral militar . e quê 6 Asstm temos: 
exercito bratileiro nã.o deve 1a?.er exce~ão 
a essa .-egra, ao contrario, o esta.d.o-maior do 
exercito. {ormultmdo ''m plano (leral de ,.IJ- Quadro actual : 

, ol·gani,<açao do exercifo nõ.o só m.anter-•e-ha 

GE!\'ERAES 

na e.•;phera. de suas att1'i~uiçues, c~mo ainda Ma.!'echaes . .... ........... .. 
au:cíliarQ. o Congresso Nacíom.1l ~a adoru;if.D G~nera.es de divisii.o ....... , • 
desse JJlaao pa1·a ha•e de discuss.:<o. afim. d e Generaes de brigada. .•. • •••• . 
m~lhor JIOder s~ executado o disposu; no n. 18 
do crl. 34 da Constituiç•ío da. Repub!ica. o que I Somma ...•.. ... •• .• . · 
p3-rece niio ir de encontro a. esse preceito con-
:stituciunal ; · . · Quadro proposto: 

~onsiderand~ mais • . que si a? e~ta.do- Marechaes .•. .••...... • ••••• 
ma1f.lr do e:xerctto com~te. a. orgamsaçuo e o Generaes de divisâo ..•.•.••.. 
CO?~ec-.!mento exacto de to~ os os elemenros Generaes de brigada •. •.. • •• , 

Somma. ............. . . 
m.ll1ta.res, o modo d~ aç.çao de cada. um 
delles, :para levar o ex~rcito ao seu dcside· 
n~t•~m na. guerra. - a victoria, - esta mais 
tacilmet:te e melllor sori alcançada, si a par Accrescimo proposto : 

4 
s 

16 

28 

4 
10 
20 

de um estado-maior ~.olida.mente constituido, 
intelli{!ente. cem penetrado de sua mis~ão, Generaes de div:isw. .. . .. • . • . 2 

. funcciuua.r um ~;er"i~o hem or!!\\nis:\do, en- Generaes de lmgada......... 4 
carre:;••.t.io da mnnut~nçfio, rriovimc.nto e dis- 1 rl d 9 ::A~ 
tribuiÇ<i0 de reenrso.s :nateriaes necessarios ou, um augmento. ' ·~ _ es:peza., .. e l l-:vvv~· 
a'o exercito e o.o mesmn temvo 'enca.rreg:,do ~endo .genernes .d~ d;v~sao 43:44.0$. e generaes 
da exec11cão <ia al\ministr-ndio a. eUes refe-1 de br1gada. 69.1-0:S, 1sto a~m~t~tn(lo-se quo 
rent'"~' si não esistir, emfim, com outros ser-' tat:tto. estes ~OJ?f! aquelles so com~an~e':ll 
viços g-er:tes, 0 cham~U.o de _ inteudeucia b!'Jg,lC'~S e dJvtsoes!.. o que entre nos at e hoJe 
geral úa guerra. :;() sc da. por e:x:cepçao. 

«Considerando, finalmente, que tn.oto este . ..roiAs ARREGI~NTADAS 
como o de.estado-ruaior· e os especines de en: 
gen·l1ll.1'i:l. e de n.rtilh<<rb. não existem no 

· ~~erdto t.r~tzileiro, e que o sanitario militar 
Dão cúrre>.ponde 3.0 fim a que se destina, Quadro aethal: 
como nco!l proT:llio, dm-:1nte :~.s operações de 
dcfe::oa <:i ;\ C<>Hstitniç~J:o tenha. ;J. re\'olt«, pelo 
qne U1'i=C l'•l':;'d,üisn.l-os, como p;·elimil'!at·cs à 
~·eo1·ganisaçi1o total do exercito, a mesma com-

Cm.·oneis . . . . . . ............ , . 
Tenen tes--coroneis . ......•...• 
Ma,joreS . .... .. . .. ~ ••••.••••. 

20 
20 
40 
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ca.pitães.... . ....... . ....... 200 
Tenentes.. .. ........ . . . . • . . • r:;o 
Alferes . ..... ............ : . • 4-.X} 

Somma .... ......... 840 

Quadro proposto: 

Coroneis... •. . .. . .. . . . .. . . .. ·24 
Tenentes-ooroneis·.. • • . . • • . • • . 24 
Ma.jores. ••. .. • . .......... ... 48 
Capitães............. . . ..... 1\J:! 
1"' tenentes (tementes).. ..... 21G 
2'" ·tenentes (a.Ueres)........ . 024 

Somma .. .. . . .. . . . .. I. 12" 

Augmento proposto: 

i Na. cav:.clla.ria ha. diminni c;ã o de 14 t enen-
\ te~. mas em compe::Jsa•:;ãiJ a.tigmenb m-se 100. 
1 othc tae:l . · 
I 
I 

I Arma. d~ ar!ilhm·ia, inciuindo o c.lto.do..o;naiO!' 
I 
I : I Quadro actua.k 

1 Coroneis .. . .. .. .. . .. . .. . .. • . 14 
l Tenent~-coronei~ ........... .. 16 
t :l>fa.i?r~s. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 26 
i Capltac5..... ... ... . . .. .... . !JO 

1'" tenentes... .. ....... . .... 88 
2·•• tenentes.. . .. ...... ...... 140 

Som ma............ .. 3i4 

coroneis.. ..•.•.•.. •. ...• . ..• 4 
Tenente-cororie is . .. . . . . . . . . . 4 j Qu:ul.ro proposto - sómente :paril. os regi· 
Ma.jores... . .. ...... ......... S ! m~:ntos e batalhões: 
Tenentes (!••tenentes)....... 56 i 
Alferes (2"• tenentes):·....... 22! i Coroneis ..••... . .•. ... .. .... 16 

16 Scmma •• • • • •• • • • ••• 295 I Ten~nte-coroneis ......... .. •. 
:Ma-jores •••••• •••• ••••••••••• 32 

90 
90 

· Na infanteria nota~se a <liminnição rle S., 
capitães, ruas em compen~~.ão augmentam·se 
296 oiliciaes ! , 

capitães ... ........... ... . .. 
1•• tenentes ............. ... .. 
2"' tenentes . .... ..... . ..•... 180 

Arma de cato-aliaria c tra,;sporte 

Quadro actua.l: 

Coroneis .. .. ............... . 
Tenente-coroneis .•..•..••... 
Majores .. .. .... · ... . ........ . 
Capitães . ... .....•......... . 
Tenentes •. : ................ . 
Alferes . ...... .............. . 

Somma ..... ..... ... . 

QtUdro proposto: 

Coroneis . ......... ....... .. . 
Tenênte·COI'oneis ...... .... .. . 
~Iajores ............... . .... . 
Capitãe~ .. . ................ .. 
!•>tenentes (tenentes) . .... .. 
2"• tenentes (alferes) ... ...•.. 

sommn. .... . .. ... ... . 

Augmento proposto: 

Coroneis . .. ............. ... . 
Tenentes-coroneis .•.........• 
Majores ••• •..•••.••.•.. . .••• 
Capitães .. .' ...... · .. ..... ... . 
Alferes (2•• tenentes) •.•. • .. . 

Somma. ............ . 
• !l ;u-a V. VIU 

i 
7 

15 
i3 

116 
146 

3M 

9 
9 

18 
i8 

102 

450 

2 
2 
3 
5 

S8 

100 

i 
I 

Somma. • .... . . .• .... 

I Aug:::e:r~~-o-~: ....... . .. .•. 
! Teuente-coroneis ..........•• 
I Ma.jr.res ... ..... ............ . 

I l·••teneutes .......... ~ . .• . •. 
2" te11:entes • . •.. ......•••. •. 

! 

424 

2 
2 
6 

40 

r Somma.. ......... ... 50 

I O numero de capitães ficou o mesmo. Os 
outros postos tiveram augmento. E' preciso 

I notar. no quadro actual úe artilharia. estão 

I 
incluídos os p1·im ~it·os e segundos tenentes 
para os dous ba•alhões de engPoheiros. 

, !'ies';l'l quadro existem m ais oito coroneis , 

1
10 tenentes-coroneis. 14 majures e ::)0 ca

. pitã.<·s. pertt~,1c,~ntes a.o e>tado-maicr dessa. 
j arma. ; e~tado-waior que não póJe, em caso 

I
. algum, dcsapparecer.- ·· 
· Por isso, Yê-se logo que o angmento dos 
quadro;; de artHb:l.ria. aindu. e ~e maior llU· 

I 
mero de otficíaes do que o cOo$ignaclo no pro
jecto, quando se tr-ata dos fiuadt·os. 

1 • E:_qse a.ugmento niio R~parent~. ent~E.'tanto, 
i la estn. de modo que >o· os ·entend1dns em· 
1 a~umptos militares porle..l'áo com alguma 
1 attençã.o percebei-os. 
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CORPO> E$PllC!,\ES 

Quadro nctuâl"~ 

r.oron~is: ....... .... .... . .. . 
TcMntes-coroneis •........... 
M;lj~t~S •.••••• •..•.••••.••.• 
Cap1 w.es .... . •.. .•. ......... 

Somma .. ...... . . . . . 

Quadro proposto: 

Coroneis .. ................. . 
Tenentes-coroneil' ........ ... . 
"Maj~r!s· ................... . 
<~<~pnaes .... · .... ... .... ... . . 
1°1 teDE\nte:s., . ...•.... •.•.•• · 
2"• tenentes . ..... .... .. . ... . 

~ 
12 
16 
30 

M 

lO 
lO 
20 
42 
42 
48 

Sornma.... ... .. .. .. l i2 

Augmcnto proposto: 

COroneis ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Majores..................... 4 
Ca[Jitltes ............ . ... ,.... 12 
l" ienentes. . .. .. . .. . . .. . . . . 42 
5•• tenentes. ... . . . . • . . • . • • . . 4·'> 

Somma. . ...... . .. . . 108 

ESTA.DC llAIOR 

Qua.uro actual: 

Coroneis. .. . . . • . . . . . . . . . . . .. 8 
Tenente-coroneis. . .. . .. . ... .. 12 
:Majores..... ....... .. .. ..... !6 
Capitiies..... . . . . . . . . . . • • . . . . 3ti 
Tenentes.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 40 

Somm<J. ...... .. . .... 105 

Quadro proposto: 

Corone!s ...... .. ......•.. . .. · lO 
Teneute- coroneis. .. . .... . .. . 10 
Mo,jo!'.es. .. .. ................ 20 
Capitães.... . . . . . . . . . . . . . . . . • 40 

Somma .. . ... .•.•... 

' Augmento proposto: 

Corone1s ....... .. . .. . . ... ... . 
:Majores ........... ... ..... .. 
Capitães ... . . . . .. ...... . . ... . 

Somma ............ . 

80 

z 
4 

10 

lG 

Aqui inexplicaJamente ha. diminuição de 
dous t~nentEos-coroneis. cu~nto i suppt·essão 
dcs ten-:n t.;s, llit<lr' mais justo e ace1·tu.do. 
E~ta suppr•l~sâo, que en ~cceito, imyorta. em 
uml< ecouomi!l.de 237: 750$. o que junto a. 
;s:~NO$, provenientes da. diruinui('ii.o de dous 
tenen te~-ooroueis, per to..z a • ·som lll:l. de 
256:500-SOOO. Is w d.~ ria. para os cofre;; da 
União 143:650$. dltrarenç~~ ent:..'e o n.ugmento 
e a diminuiceo proposta. 
Apc~.ar da. suppressiio de dons tenentes-co· 

ronei~ no. estudo-maior, eu nii.o poria. du
vida nenhuma ern acceimr· o quadro p:·oposto 
pa.ra e.-sa col'po. poi~: a meu "\TCI', o numer.o 
de otllciaes que elle conteem e o sufficier::te 
para. a.s neeessida.ties do e!l.'ect.i v o a.ctual do 
nosso exercito. 

COR.PO DE SA UPE 

Quadro actual: 
Genara.l. ......... .......... . 
Coroneis ....•.•.•.••.••. •... 
Tenentcs-coroneis ..•.•......• 
:MaJores . ........• ..••.•..... 
Capitães .......... ......... . 
Tenentes .......... ......... . 

Somma •........•..• 
Quadro pror..osto: 

General. ................... . 
Coronels . ................ . .. . 
Tenr::n.tes-coroneis . .• . .. . •...• 
Majores ... . .•. , .. , .. .. . •...• 
Capitães ... · ... ...... . .. , ... .. 
Ten .. ntes .. .. . . .. ... . ... . .. . . 
Medicos adjuntos .. .... .... .. 

somma ............ . 
Augmento :proposto: 

coronel. ...... . ..... ....... . 
Tenente· coronel. ..•....• . ..•• 
Mujore:; ...••.••.• • ~ .• . •...• • 
Capitães .......... . ....... .. 
Tf:ntentes .............. .... . 
Alfel'CS ...... ·• • • ......... .. 

Somma . . ......... .. 

PaA.IDIA.CE UTICOS 

Quadro actual : 
Tenente-coronel ... . .•..•.... 
Ma..j<"res . ............. . ..... . 
Ca.p',tái"S ... .. ............. . . 
'T~n~nt~s .. ..... . ........... . 
Al!.3res . .. .............. .... . 

Som.ma ......... . . . . 

3 
9 

27 
40 
40 

120 

I 
4 

lO 
30 
60 
()r) 
20 

185 

l 
1 
~ 

20 
20 
20 

65 

1 

8 
lô 
16 

43 
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Quadro proposto: 

Tf.nente-coronel ..• ·.....••.• 1 
l'vlaj?l~S..................... 4 
CapltaPS ... , . , •. , •...•.• , . . • 10 
Tenentes.................... 20 
Alferes..................... ao 
Afljuntos. .• . . .. . . . • . • . . • •• • . 10 

Somma........... .•• 75 

Augmento proposto: 

Majores..................... 2 
Capitã.e$.................... 2 
Tenentes.................... 4 
Alfetes .... ·......•... •• . . . .. 14 
Adjuntos ............... :.... 10 

somma ............. · 3~ 

INTENDENTES 

(creação nova) 

Coroneis....... ... . .. • . . . . .. 4 
Tenentes-coroneis............ 4 
:Majores..................... 8 
Capitães.................... lô 
Tenentes ............... ~..... 32 
Alferes....................... ISO 

sommn.............. 2A4 

Tal e, em resumo, a parte do projecto no 
~ue diz resp~i to ao augmento dos quadros de 
of!iciaes. Pela comparação dessas quadros 
com os actul\es, -vê-se logo onde iria a des
lJeza. a fazer com tão despt•opositado au
gmenro de ofllciaes, caso fo~e o projecto 
a.pprovarl.o, nada menos de 888. 

Passo agora a. examinar ligeiramente os 
quadros de pro.ças de pret, graduadas ou não, 
ou por outra. aquillo que o autor do pro
jecto cbama re(lim~ntos, batalhões e corpos. 

Na compo3ição das companllia.s, baterias e 
esQuadrões, vejo denominações novas, como 
se ;am sargentos-clwfas. sa•·gerttos-(o1..,.ieis. sa r· 
yentos d~ secçrí.o, denominações que nada. ~i.
gnificam ; neologismos impt'OPl'ios, tanto ma.is 
que para designar os postos de infe?iores do 
exercito temos termos adequados, porcugue
zes e ja cousag1-ados pelo tlSO, e são 1" e 2" 

.sa1•gentos e fo1•rieis , os quaes nenhuma van
tagem teriam em ser substituídos por ou
tros. 

Pelo p1•ojeeto. os l't>gimentos ds inf:mt,;>l'ia. 
serão a drlus batalhões dequa\l'OcompMlhi:;s, 
tendo cada uma 84 pl•aça.s ou pm· .. iar.ailoã.o 
336 pri:lça.s, o regi menta terã; pol' conseguiu te, 
672, o que, com a musica e cOl'neta-mól',pel'· 
faz 698, numero que nã.o combina. -com o do 

effecti.vo que se obtem dividindo IG.77Bpe!os 
24 regimentos cita.! os. 

Os regimentos õ.e a:rtilh'.!ria de campanha 
te:rão 46;) p~·aç-d.S. 

Os di tos de posição 4.0 1. 
Os regimentos de eavalla.J•ia, t endo quatro 

esquad1•ões e estes ;o praças, segue-se q!le 
com o cla1•im-mór terá. o regimento 2Si pra-
ças de pret. · 

Os ba.ialhões de engenheiros a quatro com
panhias E'm um ponto do p1·ojecto e a cluas 
em outl'O, tel~J.o no primeiro caso 42,2 
soldados, e no segundo ::!4,5 wldaG.os ! nu
meros rstes que não combinam com o dos 
quadros da.s compauhias de ta.es batalhões. 

Com excepção dos h~lblhues e J•egimentos 
de artilharia, os dema's, pela organisação pro
posta, J'elativan1en~e te1•;am mais ofllciaes 
que praças de p.-et, o que os tol'naria ver
dadeiramente dignos de not(l., 

A :malyse relativa a wtios os serviços que 
consigna o projecto leva1·-me-hi:1 a um tra
balho :por demais demorado e ~em ·vautagern 
àlguma. 

O projecto não deix:<t comtudo ele consignar 
algumas idêas em pequeno numero aprovei· 
t;weis, sendo destas ros mais importnntes. em 
parte, nquell~s que já estão em v-i<l. de serem 
executadas pelo Poder Executivo d<L Repu· 
lolica e se refer<:ro á cre.~ção do estado-m;tior 
do exe1•cito. •.la intendencia geral d!t guerrà 
e rL:s dírecções de en~·enharia, de at'tilbaría e 
de sauJe. Estes serviços estão em via de ex
ecução e a lei q ne os creou e tem o n. 403 f o· 
mncdonada a 24 de outub:·o findo-

Eosa lei dispõe em seu a.rt. 16 que o Go· : 
verno « pr.widenchrá sobre a aclministrJ.çã.o 
e direcção das escolas e collegio militar, ar
seuaes de guerra, laborotorios pyrotecl1nicos, 
fabricas de armas e da polvora. ; invalidas, . 
da. patria.; reform;t da secretarh1. da guerra e 
da contadol'ia geral da guerra, supp>'iminào 
o qtce jttlgar conveniente, propondo twlo que 
{or neces~ario ao exe1·cito, pam q<!e este possa 
bem desempenha,· a sua missão constitucional 
em quu.lqMeJ' emergencia 11 

Ora. á vista di~to, pergunto : a. que vem 
um projecto auto?·isando o Go-oer.no a ,-eorga
ni'a'- o exercito. quando não s,; conhecem 
quaes a necessidades deste e nem pouco o 
que e necessa.rio sUI)priruir afim de tornai-o 
&')Uillo que e1fectiVi\Ulente deve ser, iStO e, 
um todo homogeneo e apto para. t' guert•a. e 
demais funcçõeo que pela Constituição lhe 
incumbe e não o que e hoje um todo descon
juncrado, cujos elementos de accão, ou não 
exkem. ou estão por ahi alem exparsos e. 
talv(>z s~ro. que o Governo t.eD!m meio algum · 
'1e l'fnnil-os t Seril.. porque nJo-se contia na 
leitl''a..ie e criterio do mesmo G0~·eru-1 na: ex
ecução da lei referida ~ lm~gin:J.r-se-ha por
ventura. que alle exhorbita.rà, indo. além (la-
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quillo qu11 ~'.l 1be mmr!a fazer? -"<>ia-me 
p~)rmiti .i:!o 1](~.f.:lar:~.r:-L0~df) n nroiccio err1 
ques~ão~ rui 1(\,_~~net :: ,_-·one::uir Gllc~ o ~·cq autor 
niio cornp.rebenJeu o ;:..Jcancl: do pt'o)ec!o 
q ue propl•Z ;, <~r':;an:-;~çiio do ~stndo-maior 

do exercrto. pl't!ijecto em cu.ia conl'ccr:[o tam
bem tralxtlhou. com o<; dcm;li~ membros da 
COtl'.miS.'!ão rie.:>-!arinh<; e Guerra da Camara. 
:projectG que felizme::te é hoJe lei da Repu
blica e qne t>~:e~utaoi;c ha de 1ornecer as bases 
paro que o Congr·c:so po~S;J. bcrn cunqJrir Cl 
díspuslo no n. 18 d(l :>.rt. 3-! daqu~Ha Con
stituidio. 

Ni:o 'PO~so acccit.1r o plYôecto n. n~ deste 
anno que cn~::::n"'Üa. o :_;oL~crniJ a 'renr!Ja-,:.isr:.í· o 
e.ve,~dto~ por ~Gr- Ü!c\·lnsti;:uc.icna.l, repito .. ~ 
pot·quc. além domai;. a O]'ga.nis:1(:ã.~ alje dle 
propõe ·~ simpl."smenr .. • pat':1 ~ pn. qu:t11do 
tod::,,, o~·gani~:>çiio dr~ exel'cito é ~empr·e. feir.a 
vi:;:tn!'.o a. ;:::uer,·a. ':tl\•o s! ~om t:\l )JI\Jjecto o 
sea amor pansa j~ll'eaU;,.'l.r a tran~rorrnaç:lo 
do exercito em jm•.t/:trmer/a, CIJn[or~l! q':ler o 
po~iti>i~mo do qual é S. Ex. fervoroso at'l.epto 
orthodoxo. 

Art. 119 

A~ vrtgas na engenharia serã.o preenchidas 
~o mBsmo 1r.odo que na artilha.ria. 

Paragrapho unico. Emquanto. niio hou-ver 
2.•• tenentes rl.e engenheiros,com o respectivo 
c1JI'S0, ;~s vag:'ls dC\ 1·• te11ente serão preen
dlida~ por transf<~l'encia. dos 1 ··• . tenentes das 
úntras al·mas que tiverem o curso de enge
nharia e por ordem de atttigu!dade. 

Art. 121 

O corpo de intendentes serà. formado 
pelos actuaes officiaes de estado-maior de 
:.!'classe e officiaes das diverso.s armas que 
nno puderetn continuar na activid.ade, porem 
rorem aptos para eo=te serviço. · 

Paragr•a.plw unico. As va:rn.s de capitães, 
1·' c ::!"• tenentes. ser~o prccuchida;; por trans
terencia. dos olliciaes das diversas armas 
naquellas conrliç:ües, pwé1;J fica,·üo perlen
cewlo á :::nT1(t (!'onde 'DÍCt'am e po1· conseguinte 
svjeitos ds mesmcts condições rlc promoção. 

E' 'Ç'erJ.ade que.!Jelo mEsmo prrjecto. pa1·ece 
qu.; o seu atitor tinha. em vista tamiJem orga-
nis:>l-o par"' a guerr:1. ma.s e:<~apou., poió; leio o quai!.1·o exwamt.memn~o compor-se-ha dos 
no§.~·· d':, :1.!'~- -16-em caso de !Jtterm ut~ de officiaes que se acluwcm ern ser'Viço perma
MObtl: a~ oo e .e- , nenle estranho tto ll[inisterio da Guen·a e dos 

'Vejo p~lo mesmo projecto que o exercüo tw,·egime,ttarl.os gue exercuem {i1ncções per
act,:vo se compol'it dos cid:tdãos que estã.o sob manemes fõ;·a das fi!ei!·as por n1ais de um 
as b~ndeir:lS e com c.:·.< arma~ Ha ,JUTo e mais a1'1>o. 
ao~ olu;nun;; das ~~~nh,-; rui;it:u·es e de ou!,·o.< Paragra.pho unico. Esses ·officiaes concorre. 
eB!ahelc:.: i.drwft! Os de in:-:!',~_ju't?t:To c o:: f;n.faUu~es ··n.fo corn os de .q(:a; rcsflecti-vcc. ar~na. Du corpo 
acaol~,,,.;,.os. o que >Ó se p ,;;et·i b<·m CO!npre· il(($ 1,rc11noções e tran.<(e•·encia< de 'lue tratam 
bent1er l;·nth o 'l.rL ül. n qn:tl uiz.:-«Em cada os arti!JO~ aci•>W, o/Jservadas as disposições 
-cid;.tJe 0!1d0. hü\lVeJ• ·c~cola su;,r~rior, 111e1~ fe- lerJnc.~. w 

derar. •?.<tarlHal oH li~n?, h:Lver·i um nu m:tis ·PI:lla secção p1•imoira do plano de reorgani
l.Jat:llbi'ic!s .. ~ademieos, com a. mc"lli:l orrrani- saljito do e'ercito, annexo ao proja.cto, vê-se 
sa~o rio actua.l. Qtte t oma.1·õ. o n. l, de\~endo que o Minist<lrio da. Guerra. e o orgão essencia~ 
o~ outros torna:·em numeração se~uir.fa.» Or •, rle direeçãa eadmiliistra<;ão do exercito e terá 
isto· não é mais do que a supposi~~"io de que por is~o a seguinte composiç~o : 
o Congrc:sso pode legisl><.l" :~.té sobre a~sumptos Secretaria da Guerra. 
estcldu:~es ! O que só tem equivalente na 
elas.;~ ;;1ai.< ,;10ça d·J~ t·e~m·vi-tas t'le re.cnt- E~tado Maior General do Exercito. 
ta.mento, ou 0m~i·J ne$t:t outt•;;.:·«.'\~ v:J.,~a.s r'!· Direccão Geral de Arti!haria. 
sultJ.ntes desta lei e <1S flUe se c'lerum de fa- Direcçiío Geral de Engenharia· 

· · 1 1 · Direcçãa neral de S<cll•le. 
turo s"rr:o preen~t:t\11\~ '·0 mo' 11 ~eg-mnte: Intendeltch Geral da Guerra.. 
A~ do c:s~:cdo m:\101'". pol' t.ransl f!l'encia. do, Contailol"ia Gel·al da Guerra. 
officiae;; m~tis J.ntigu.;: d3. iuf<J.!ttnl'io., caV'alla-
l'Üt, artilharia e ~nge11hari<t que tiverem o A compo;:içào do Ministerío ·da Guerra 
curso de estac',o m:üor. nest:ts comljções seri<:1. simplesment.e uma er-

As d~.s di ve,·sa.s a.rma.s. por promoção dos u.d;~ imitação do que existe na Frttnçtt e an
om~iaes da ~~rms. Gm que ~e der a ,,aga. con- nullaria inteiramente :1. lei que creou o es· 
junctamente cr·m o.:; .,lO co.-po de esbdo-ma.- taílo-maior do exerci!.o e demais serviços 
1or. observada a lei de :Promoções.» rnilit:1res; lei cuja execução e desenvolvi

A (jt:C leí ~e ref~ri~ú. o ~ .. utnr tlo 'Projecto? 
A IJ:>-1' ·•1o que aci<1Ja fie>L 1,;-an><·ript.o ê de 

toda con-.'entencia que ~ejam iid~s rnu.is O:, 
seguintes artigos co projecto. 

mt?.nto terâ como consequencia a reorganisa
':ão gerr.l nas nO~Sa!; ins:ituiçõe;t mUitar.es
lei nt1. qual es~à. consir:nado o fecundo prin
cipio da divisao dú trab;tlllo, da t·esponsabili
dade e iniciativa dos chefes dos düierentes 
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serviços que ella creou, tudo sem contr11.riar 
OS dous l}l'incipiOS 01·ganicos uil. exi:Jtenc1a 
dos exercitos : a diciplína hierarchica e a uni
dade de con~mamlo ; commando q lle incontes
t a.vetmeate compete i\O mínistl'O da guer1·a. 
por delegaçã:o do Presidente da Repnblica, 
administrador geral das forças a.rmadas do 
Brati!, conforme :prescreve (). Constituição 
Feder3l. 

Para terminar permitta. a. Camara. que a 
este voto em separcJ.dCI junte eu os tr es 
primeiros a1·iigos da serie - Assumplos 
m ilitares-que sobre reorga.nisaçio do exer
cito estou escrevendo na Ga:;eca de Noticias 
e pela leitura deUes melhor se conhecerá. o 
meu pen.s:unento a restJeito de tão eleva.do 
problema.- A REOR&.L'I'ISA.Ç.iO DO ~ERCITO 
BR.A.Zlu:IRO. 

.A.SSUMPTOS MILITARES 

···J: 
.·':', 

importante do que o s~undn; não, e sirn · 
plll'(!ll\l u. bo;• Ol'g.misn.<?1ú da í\.·.!vublica nos 
levará vantajusamenk a fazer a reorganisa
ção doexE:rcito . O que s"rà. melho<·, tam;o 
IUQ.is que uma das ;;urontio.s, tn.lvez u. mais 
sol ida, ~a esr.:ll)iiidiLde Ja.s instituiç~õos repu- ·:: .. :; 
blicanas, é a ior·ça ar·J.Jla·.la, ponim,a força ar~ ··· 
1ltada. 

O nosso trabalho actu~1. ;.v.;rtanto, t•ela- -~~ 
tivo á. ot•;:nl.nis,~çii.o do exe!·cito. deve con
sistit• eru reunit , a.ccumula.r e preparar os 
elementos-pe~soil.l , matm·ial e 1uor·D.l- in
dispen..:a.veis, pura. que clepois com ellcs, me- _ 
lhoradas as ncs:s..'l.s hoje precarias finanças, 
possa.mos com se.,"llranca abor<1al·a. 

Exercito pequeno, milít:J.r ~neme in3t ruido, 
com um bom sys •ema rle recr utamento, ra.-· 
-pidnmeate mobtli;avel disciplinado. bem ar
mado e !ardado, bem a.limenta.dó ; reservas · . 
fortementP. constit uida.s e dt: fu.cil mobilisaçii.o, -· :" 
teudo'a.inda par-a auxiliai-a a guarda na.cio- · :,,_. 
nal Ol'ganisada de modo v. poder. em caso de · ·· 
g-uerra. externa. ou de cornmoção inie~t.in~, 

""·creve-nos 0 capitão de estado-maior Ga- preencher as funcÇtjes de vet·<húei ro exerci to . {: 
""' terl'itot•ht l, e a p:u• de t udo isto, u rna. mari-

briel Salgado dos Santos: nha com o desenvolvimento qu<~ exige a ex- . ·:: 
- Disse ha pouco tempo il1ust1-e jornalista, tensilo de nossas cust;ts, são os dous elcmen- · : .. : 

synthetisando o seu pensamento em ener- tos que nos daJ•lo, não a heg;;;;:IOui;:. da Ame- " 
· gico e vigoro~o :J.rtigo sob a. epigra.phe ...... Re- rica do Sul sórneme, e sim a de wcla. Ame:·ica. ;,·· 
organisaçào do exercito-que ant~s de E:nce- Sem que preparemos prevJ~tmenta os ma-
tarmos esta grande obra «é dever patríotico ceriaes ue~e:;Sõil'Í<'S á rel<iisaç-ão dl:!sr.e tra.ba- -
nosso. primeil'O- organisa.r a patria, d:J.ndo ó. lho, niio pussrn·emos. :tcre·lito. dus p:,Hiati- · 
Republica. o que é delta, o sala.rio de seu t ra- vo~ semelhuntes úqu!!lh:s que, cvm o pom~ . 
ba.l llo, o aproveitamento honesto da J'end:l. poso nome t.le o;·gar:isa <;~o e reorga.nisa.çã.o ào , . 
que ella. creou e que reduzida, ; lO pn!•." dar á exercito, em diver·sas épocas íoram postos 
pa.n termos marinha e exercito dignos de em execuc:.ão, HJas que em qua.sí nõld;~ il.<1!a.u~ 
nós .» taram aos r.raba.lhos que de 1848 a 1853 pro- • ··' 
· Sa.lvo engano ou mã interpretaç-d.o, isto moveu o eminsnt<J homem de E:itado que se '~ 
quer dizer: -sopitemos as nossas ambições~ chamem ll:anoel r'dizar:.lo de Souu. e .Mello, 
impMiCDcias; f:l.Ç3.mos. por einquunto, o sa- como complemento aos do gra.nr.e patriota. · · 
criticio de nossas velleidades., t udo querendo brazileil'O ;tdoptivo José C!emente Pet'eira., a. .•. 
fazer . sem os recnrsos nece..'Sarios pa.t<\ a. quern o nossu exercito. póde-s.e aflirmar, deve ·.: 
execução, a t tento o nosso estado político, a sua. pr imeira. u ·ga.nisaçii.o. 
economico e..D.nanceiro, o qual nada permitte Do que fica dito, t~nclue-se quo :peo~o de _.-, 
sem primeiro rerazermos as nossas enfraque- modo" cuntrar io áqu-elles que que1·em já e jâ. - ·~ 
cidas e depauperadas forças, para depois, reorg.~n ;sar o nosS<) exercito. 
quando estas, exbuberantes e ten~-a.s se ruos- Peliso que não devemos encetar este tra· 
trarem. «utinuu.1·mos o trabalho momen · h<llbo. ;;em que antes tenhamo;; reunido . 
taneamente !l<ll'tnrba.do de r~con:rtru~çilo t(>dvs os :iados pre~isos paru. a. sua execuçiio; 
social e política, segundo os t raços ger-<1-e~ porem para. a sua execução completa e per~ · '~; 
deline:tdos no dia I5de novembro •1e 1880. fer ta.. --, .. , 
por aq_uelles que de boa fé trab~~lha.ram e Não é fór:J. do proposito repetir como o ge- · · ·· _-.'.:i. 

· ainda._hoje se esforçllm pela Republlca., espe- lleJ.-al Morand «a organl~a.ção do~ exer·cltos' ~ 
rando vel-a tal como aimagina:rama.té aquelle tem uma. tal influencia que o destino das ·:. z.~ 
dia. . ' · · n_ações parece de lia depeader», e com Frey- ··:;:~ 

Ter-me-hei enganado na. interpretaç-ão~ cme.t,-lembrar que, longe das agita~Oes. Oc .. :·:-; 
De pleno accordo ~om os conceitos ~mit- exercito deve tet· u ma. ~ó preoccupa.;:ão .e um::·: ·:~~i 

tidos no reter irlo artigo, pelo seu · a.ur.cir , unico .tlin.: pr:,l)a.I'a.r·s8 rara. as nobres e a.i;.· ,_;:;~ 
seja·m~ licito ileclarar;-tamtoem penso qUE.- .duas tar·d'als que pur'.em lhe inc:u:nbi.r um dia.. ·.·;::.-1 

entre t'tlÓl'g-c~.nkar .iã. o exercito e organi:õ<ll' a ~:: conserva.:· íl:tactas o a.; dobz-as de sua bil.n- .,.~ :;~ 
República.. e preferivel comec,a,.i por esta, deira a.s tradiçOO:; de honra e herois.mo das· . -~: 
não porque o primeiro trabalho ;S8Ja. _menos CJ.Uaes ê elle o depositaria. .. <~ 

. . . ;_ ,~: 

... · -· .. : 
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. A reorg:~.nisaç:i.o de um P.xercito não é, pois, 
tio. simples quant·) · im~ina.m o> qtte ho.i ~ 
nis~o peas:l.lll e qaerem. excitando amhições 
mal 80íft·eadas. eiT~cr,ua.l-a.-é u.n pro'ol<.lm~t 
complexo e pa:t'a a ~oluçào do qual coocor· 

· · rem muitos do.Uos. 
Por ora não conllecemo3 esses d~dos e en· 

tretanto temo~ del\es .ab~oluta necessidade, 
pelo que é dever no~o, do~ olllcia~s do es
ta.do"lll!l.ior, dos oillciaos dv exe:·cito, pro· 
curai-os e conhece l-os pa:~·~t depois, prepa.ra· 

. ·u.os, encetarmoa, de aC\!ordo com o disposto 
110 art. l7, d<1 lei n. 403, de 24 de outubro 
findo, a reorga.nisa.ção do exercito, não es· 

· quecendo eotiill nobres e ju~tas ru:pira~õ<'s. 
Sem estes preliminares, na.ua. adiantare

mos áquillil que hoje po~uimos e que regu
)a.t•isado sat isfaz as nos,;as necessidades do 
presente, como opportuna.mente mostr-"rd. 

Ta.!" e o meu m<Jdo de pen~a..t· e defeudel-o· 
hei qualq ·ler que ~e:ja o 110nto em que ma 
ache, caso se queb1. reorga.nisar o exercito. 

· sem que est~jamos em condiç.ões de o ra.zer 
de lllaneira a tirarmos G.el!e o maximo pro· 
veito em prol das no3sM instituições, da 

.... unidade e grandeza lutura do Brazil. 
· · Por emquanto, refreemos as nossas am-

. bições e cuidemos da. Republica.: Esta est\i. 
mesmo exigimlo um po11co de sacrifi.cio. 

Pens::l que, parachegar·mos a esta e tornai-a. 
ofllc~t<~, convem ;;eria e longamente est>Jd<ol·a .• 
<Lu•plaJDanto discutil·a, <•ntes <le detiuiüva
mt nte assentai· as suas bases. 
Est~ tl'<tbalho prelimin:1r e irnprescindi-ç-el, 

a. meu ver, compete , incontestavelmente 
âqmlles a. qu~.m no momento supre,no, no 
mnmento da lucta, incumbe, defeud.emto a. 
Patria, leval-a a victoria. 

Por esttw compenetra.do do que aqui fica. 
dito, na. confecção d o projecto, hoje refiz
mente lei da ftepublica. que creou o est.td.o
maiot· elo exerono brazileiro, inclui o se
i!Uinte artigo, que no projecto defihitivo 
tomou o n. li: 
«Organist~.<Io o estat!o-ma.im· do· exel'cito. 

este lmme<'J.at.·unente forroul&.rá. o pla.uo geral 
de defesa. da Republica, distribui, J.o e collo
ca:;ã.o du.s tropas. da hie~-a.rcbia militar·, da. 
co:op:>sição doo quadros do pessoal do c~er
ciro. o qual, -gre:sente ao Governo, wrá por 
e;;te suomett JG.o- a consideração do Congresso 
N<\Cional, para servir de base ã. completa 
execução do n. 18, do art. 31 da Consti&uição 
Federal. 

III 

Escreve-nos o Sr. capitão do estado-maior, 
Gabriel Salgado: 

I O art. 17 da lei que creou o estado-maior 
II do eJ.:ercitO e cu,iu. tl'anscripção ftz no numero 

anterior, traçando o unico caminho rMlOn(l.l o 
Escre>e-nos ::ülllli1. o Sr. c:l.pitão do estado logico para chegarmos á rllorganisaç.'io do 

mnior Gn.bri~l Salgado tl.Oti Santos: exercito bro.zileiro, tem a.inda. outros fios, e 
<Diz Colmat• vou Der Goltz, em seu bello 

trabalho .-!. Naç,zo .11•mada, que uma llo.L Ol'· 
gauisnção de exercito é uma. questão capital, 
porque a constitui\'ãO militar dos povos, for· 
mando parte int egrante de sua vida. social, 
exige das autoridades administrativas e 
militares uma. acçiio commum e ininterrom· 
pida,seguindo-se dahi que a melhor org:m i
saçlo militar é aquella que se adapta :i. Ol.'· 
g:auisaçiio a.clministrotiva., ou, corno so ,-)jz 
tnmbem, a. ox-ganisaç;1o .:poliLica» uo C.:st~:do. 

Continuando, o mesmo a a tor mostr:.1 Mll!O 
~ isto se reo.lis<t e nponl& as excepções ou va

riantes. Ora., como· cu co~lcorde COlO os argu
mentos e conceitos de tão eminente escriptor 

.. militar, cor~eluo que,attento o no.;;so t-egimen 
. politico ainf..a. em via. de execução, o nos;;o 
.·estado tinanceiro, a quadra, por assim dizel', 

revolucional'ia. que atravessamos, a. indole.tla 
~:; nossa :população, n vas"idiio de nosso ten•itorio 
;_,:··.~ e · tinaltnente a ir-l'iwrirt e co>~demuo.;·el idéa 
·':.:; ·das pawias panrenses, paulistas. bahia;tas, 
;=;·; , :mineira.~ etc. etc., que sõ.o out:·os tmlt0s E:le
::.· · ·. roemos l',e -perturlJ&.i}ã.o- o J~roblema. da rem~
;:·., ga.ni.~ção do exercito brozileiro torna-se, por 
:·,,_·tudo isto, delic..'\dissimo e de impor t.ancia 

-- transcendental. 

estes são: 
-dar desde logo ao estado-maior do e.'\:er· 

cito a importanci.a. que deve ter, como teem 
instituições suas similares no:> pa.i~es que jà 
gozam de seus lleneftcos resultados ; · 

-obriga!' os o.!:f.lciaes desse corpo aó ~tudo 
serio, consciencio~o e acurado tlaquilto que 
constitue a sua especialidade, consequente· 
rnt'mte desenvolver as suas faculdades •nteUe
ctua-es, levando-os assim ao aperleiç:oamento 
de suas aptidõt:s em proveito da g,-am\eza. dns 
no:sas in~ti t.uições militares, um dos mais 
solidos fundatu~tos das iustitui\-Ões republi· 
canas. 

-habilitar os otliciaes citados a intelle
ctual e profissionalmente, bem comprehende· 
rem e melhor ain<1a cumprirem as vastas e 
multiplas funcções q11e lhes são privati-vas
como orgii.os essencia.es e decisivos que devem 
ser, c, com elie\to são,dedirec<;:ão o execução 
das oper.:tções militares, não só na pa~. como 
e.>!Jeéialmel)ie va gUêJ'I-a. quandõ e onde o 
$eu papel atLinge ao ma.xiroo de inte~~Siuade. 

O t.:;ongresso, bem comprebeudendo isto, 
n.cceitou o referido artigo, o que. importa re
conhecimento tormnl de -que, l,>ala dar· cum
primento ;i. disposição que lhe e privat1va do 

-. 
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n. 18 do 3-rt. 34 dl\ Co:cstituição Fed.era.t -pão' 3.• A reorga.nisar os arsenRes, fa.b1•ic.as de 
pr~cinde do cc•n r:u1·s·) do estnrl.o-mai,w do cartuchos e de pdvora., !Rborntorios pyrote
exercito, ou por outra, do pl'llJ..Ir.LO eXCl'cito. clmicos e p1utrnuceutico, hr.spitaes e enfer-

Este procedi!llento do Congt·esso, ~ poia.do marias ·militares e demais rei_)3.1' tições da 
pelo governo na. sanctã.o da lei n. 403 de 24 g uerra., trat~s!bl'mando cs ar~enaes em ver
de outubro findo, cia.J'O e positivo mostra o (ladeiras estabelecimentos de artilha.ria, os 
pensamento de amor e acatamento ás nossas hospitaes e enfermarias aos exc!usivamente 
i nstituições militares, por parte de u rna cor- necessurios ; 
porãção, como é o Congresso Na.ciot•o.l, com- 4." A fa.zer uma revisão completa no or· 
posta. &m sua. qua.si totalidade de cidadãos es- çamento da. gue·rra, transferindo as verbas 
tra.nhos li ca.rreim das a r·mas e dos qw\es se de uma para as outr as r ubrica.s, ten~o sem
diz algures :- « Sií.o iuirnigos do exm-cito,»- ;1re em vist:> que o total do o1·ça.mento actual 
afilrwativa que eu com;es::o a vista daquella não seja excedido. 
e outras p rovas de consideração dis_:Jensad.as Al·t. 2.• Ficam revogadas as disposições _. 
ao exercito . em contrario. · . 
~u como solà~do d~, sinto-~e por i~t~ Sala. das sessões, 23 de setembro de 1896. 

aUimado ao trabJclho, pe.o que nao poupruet Tlooú1a:; Cavalcanti 
esforços pa.1-a. com lealdade corresponder aos • 
intuitos do Congreeso, quer· combatendo as 
.nedidas que 1á se pretendam tomar sem que Annexo ao l>rojec~o n. 1.3~, 
estejamos em coud:ções (1B realisal-:J.S. quer re:te re:r;:te ao n. 1. do ut"t . .&.• 
suste.otaudo t'.Ido que, de.<;envolvendo o es· 
tado-maior do exercittl, vise prepar:.r os ele· 
:mentos necessarios à retbrma gel-alàas nossas PLANO D'P. DUJB11ANJ~ ' flA-0 DO EXERlir-~ITO 
instituições militares. hoje, C()ita.das; talvez 1 .u · Ilii l\J u.!l.y 
:por mal comprehendina nec~ssid<:de de mo
mento , tão profundamente abaladas! CAPITULO PRIMEIRO 

Taes são as minhas idéa.s quanto a reor· 
ganisaçfi.o do exercite e que su3tentarei aqui 
OU l i fóra. ~ idP.a.s que não pedem dei:xa.r do DIRECÇÃ.O E .o\.DMDHSTRAÇÃO DO EXERClTO 
ser as c.n.queUe.s que com efi'eito queir~>m o. 
reforma geral do e:s:ercito, ll!•je tiio :profunda
mente desmantelado, apl!zar de sua orgu.n.lsa· 
ç1íoqlle satisfaz. t0madól.S certas medida.s, a 
noss"- actualidade. Qua.nto a par te do pt·ojecto 
r eferente a r elõrma da instruc~.ã.o mili~l' no 
Brt1zil, cumpt'e-me declm-a.t' que si otJectiva
mente hou\'esse desejo de rerorma.l-a outro 
s eria. o procedimento do aato:r do me.;mo 
projecto, pois que elle foi o priml!iro relator 
do proj ecto do Sena.do que dispõe sobre o 
mesmo u..•:sumpto, eentrata.nto t111eza.r dopro
jecto lhe ser distrihuido no dia. 2 U.e set<!mbro 
de 1$95 não chegou a da.r-the p:trec-er. 

Ao finaiisar novam~nte cled aro que não 
posso concot'(l:~r com o projecto que· autoriSC~. 

. o go-vernü a. l',;organis:~t· o exercito, e a re
formar as escolas mí!itares segundo o plano 
que lhe vem annexo, por isso nego-lile ·o meu 
voto. · · 

Sala das commissões, 4 de dez<!mbro de 
1890. - Galwícl Satgo.do, 

N. 132-1896 

Art. I.• 

Tanto em t~ml•O de paz como de guerra, o · 
exercito seri~ dil'igiuo c administrado pelo 
ministro da. guerJ·•t, em nome do Presidente 
da Repulllica. 

Art. 2.• 

Pc.i!to qoe todos os o.ctos ·executiv-os devam 
ser :LSSi~uad~ pelo Presidente da. Republica 
e sul·~ct·tptos pele ministro da past ;1 respe
ctiva., to~avi:.\, esta potlcrà se corresponder 
•·om as dt vers;~s auto:·ittatles, expedir ordens, · 
iustruc~es ~ fazer cel·t.as nomeações, com 
:;ua. u mca ass•guatnro.. 

SECÇÃO I 

~IINIS'l'ERIO DA. .GU.llRR.-1. 

Art .. 3.0 

O Congresso-N:tci•mal t1ecreta : O mini~terio d:1. guerr:~. é o org-:io es!encial ·:-, 
Art. 1.• Ficá. o fl')Veruo autori=>ad•J .. : ~ a. direcçãu e a<ilninistra~iio .do exercito e· .,;. 
1. n A 'reorga.nisar O exercito de aeoordo. ·pot' isSo terá a sei;Uinte COm [JOSição; - . ,. 

c<im o planojuli:to,sem augJ_De_n~o de de8peza.; Seorek'"'in. da guerra, 
2. o A reformar as escolas m1htares t ambem E stado-maior get-al do exercito; -' 

de aci;ordo com o plauo a.p:penso ; . · Dire~ção geral de ~U'tiiharia, 

.· ·· 
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Direc~:to g-m·~tl de engenharia, 
Dire~..:ão g-e;·;~i <.ie ~aw!,, 
lnteudencia g-~l'.:::tl da ;:tlerTa.~ 
Cuntad.>J1'ia ;;el';tl du. ~·u~n·<t. 

Alem d<1S rqr.n·t1çõ~s acima, dependem do 
mini6tel'io th guerr:-.. Jirecta oa inclirecta
mente: 

Os comm~·ndos da~ rcg-iü3S militares, 
A. commi~s~o superim· d0 guer!:~t, 
AS com::nbsões tccl"1 ~ icas, 
A e~col:l. de sargento;;, 
Os colleg-ios nli ~it;u·es, 
As escolas milit,ues. 
As e::colas pr~1ticus do exercito, 
A escol~l snp~~l'iür de f::1"Q.2I:!':.l, 
Os ar::;cnaes .__ro gt:~rr~l1 
AS fah~·ica5 do _polvn;·a, 
A f<t'bl'ic;t tle c:lt'tuchos, 
Os l:tbordor!os pyro!ec1micos, 
O !:Lltni·;ttorio phll·umceutic,,, 
Os ltcspiL1~S e <~:J.fel'lll<H'ias ruilitwes, 
A b:~lioth•:ca do ex<>rdto, 

Art. 5.• 

De e~t:.J.belecer a juri~prudencia no m1n1S• 
tcl'io d:1 guer:·a, dB accordo com as leis, 
re!"ulamento~. i".otrocç:ões, etc., em vigor. 

.A 3" :;~cç:Io (de registro, archivo e ex{le
dição) terá por· .fim: 

l~egbtrar. archiva1· ou expedir todos os 
p:~.peis, documentos e dem,>is trabalho;; que 
d i;;SeJ'·etn respeito ás di Ycrsas r e p:n•tiçOes do 
ministe;·io d:t guerra; . 

Dar certiclõe~. que forem pedidus, de doeu· 
ffi@ tos :n·cl\i v a dO$; 

I 
, ~J<ttHI<ll' p::r:l O D;ario 0 /ficial tudo quaDtO 
lorde publlcrdad8. 

, O ,;·n.binete do ministro sera encarregado : 

l
i u,, recePÇ'ão e nbe1·tura. ue toda correspon
àencia diri:.:"ida. ao ministro: 

D:t expedic;ão da correspondencirl urgente e 
i da t•eservada. ; 
I D<'.. reme;,sa ás $ecções dos papeis que forem 

I despadu.dos pelo ministro ou pelo Chefe do 
. Estado; 

j De ;,uxiliar ao ministro no exame dos pa?eis 
! nsbmettido~ a seu despcl.cbo ou â. ~signo.tura. 

I 
Art. 7.• 

A se c reta ria d<t g-uer·m ser <i. o seguinte 
i pessoal : 

l 1 diroctor geral, offich\l general, 

1 
l aj:lchnte de ordens. offieíai subaltet·no. 

::-: j,, 3 e~~e:~s de.secção, "civis com a graduação 
A s:ceel:tt•ia d:c ;;•terra. conco.ntra!".1 to:.los 1 .• e m.;~0 • ~~l ~.~n~mte~:_oronel,. ,. .·, ,_ 

os tc-at,a!ho; gue tee1n de ser a~~tgnados pelo 1 1}_ 0 1 ctae~, CtVJ~ com •1 .,r,tJua.çao de 
Cher· d. c: ·tado (' Juiui ·tro u" "U >jT'~ v'' llOf ! C:.l]fl•,!D, ': .. v ~' · ~ "<> ~ •' ~ 7 '2'• di-tos, idem idern ,]e l" tenente, 
este ~0• 4 :\tn<tuueuses, Uem íd~m de 2° teneute, 

i ~ port~iro, idem iuem, 
Art. 6.• I ,, com;rnuos, 

. :~ serventes, 

Pal'[t dese:npen!1o .lesse 
t aria tet•ú tre; secçõ·~s e 
IO.ioistl'O : 

tr;lb:tl !to 11. se e l'(!· 
un1 galJiuete do 

A 1" secção (de corTespond'-'ocia e pro:Jp:tra· 
· çáo) será encarL"égach: · 

D:J. corresponJcncia com o GongTes,;o, com 
os o11tr\'l" rnillbter·ios, ~om os co:umündMltes 
das l'e!:riõ~s mili t:l. t·e~ e C<>nl :ts demfti~ ou to· 
rirlades civis,, milit·•re~, c<•::t a~ quu.e5 tenh<~ 
de se cntenller d lrcctrtmen te ; 

D:t - prepqraçii•> ele to lGs ·os tr .. balhos e 
dam;\is papei$ rehtiY05 ao cXc1·cito, que 
tiverem de ser as~i;;ua,Jo~ pdo Clle!'e do 
Estàdoou pelo respedi>o mioistro. , 

A 2" !>ecção (de ex::.me e inl'urm''t\âo) será I 
incumbiLla: I 

De ex:nnin:::."l' e i il~l:•nir todos <>S papeis i 

Ordenauças. 

Art. 8.0 

O miní~tro · d;c gue['!'<t terá ,junto •• 
si, cl!ustituindo seu gabinete -particular, o 
s eg-uiu te pe~soal: 

l s~cretal'io, offici<~ol do e:s:Brcito. 
2 ~judantr-s de campo, officiaes do corpo de 

estado .. m:l.ior. 
2 ,,judantes de ordens, officiaes do exercito. 
Q ou mais ~mpreg-..tdo~ civis do ministerio. 

continuo. 
1 sex·vcnte. 
Ordenanças. 

!ll - E!'<t:td0-1Jl3.ior geral do 
ex.el"eito 

Art. \1.• antes de ir a .1e~mw\Jo do ;·,ütiht!'o; I 
D,j iol'vi•mar t<Xlos aqtu,!le~ q{ie t'or•em en-

viados à sccr,.,tari,t, (jU;,.iJdo nJ.;smo não te- O estado-maior geral do exercito tem por 
nham de subir a de~pacho ; 1Im preparar o mesmo para a defesa da 
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Patria · por isso, é espeeialmenta encarregado 
do estddo e applicação de todas as questões 
relativas ã. preiJara.çii.o, direi:Ção e execução 
das operações de guerra, assim como do que 
diz respeito ao pessoal. 

bos correios, cryptog1'11.phia., sema.pboras e 
todos os systemas de signaes, etc. em caso 
de guerr-a. · . 

A 4• secção serâ. incllmbida: 

.Art. lO 

De todas as questões conceraentes á exe
cução do recrutamento do exercito perma
nente e da. reserva territorial. 

Para boa. execução desses encargos, o estado· 
maior geral do exercito terá um gabinete e 
seis secções, constituindo as tres prime}ras o 
serviço do estad()-maior e as outras tres o do 
pessoal. . . · · 

O gabinete sera encarregado : 
Da correspondência com todas as autorida~ 

des civis e militares no que diz respeito ao 
servi co de esta.cto-ma.ior; . 

Da preparação de todos os papeis que teem 
de ser assígnados pelo chefe Cio estaao-maior 
do el:ercito ; 

Do registro, arcbivo ou expedição de todos 
os documentos que entrarem no estado-ma-ior. 

Da publicação da ordem do dia do exercito. 
A la. secção tratará : 
Do estudo historico. orga.nieO e estatístico 

do exercito nacional e dos exercitas estran
aei.!'os especialmente dos arnerie.aoos, e de 
tudo q~anto possa interessar à._ boa orgaoisa
ção do nosso ; . 

O& organisação de_ pa.z; e d_e guerra. de nosso 
e:xereito e do que d1z respe1to a seu recruta
mento e iostrucção geral ; 

Da.s missões militares no estrangeiro e das 
con-venções militares ; 

Da publicaçãt> de todas as informações utei.s 
a nosso exercito ; . 

Da direcção da Re11ista MlZttar. · 
A. 2a secção incumbir·se·â. : · 
Do estudo dos theah'OS de operações rle 

guerras eveotuaes e dos meios de defesa in-
terna. do paiz ;_ . _ 

Da. _preparaçao e orgamsaçao dos gr<lndes 
exercicios e manobras, das operaÇões de 
guerra. e dos ptancs de campanhas prova.veis; 

Da organisacão ' dos serviços de estado
maior, dos transportes e do serviço da. ret~ 

Do que diz respeito ás refol.'mas, pen$00s e 
outras recompensas aos of!lciaes e praças do 
exercito e a.o asylo de 'in validos c1.'L patria. ; 

De todas as questões referent~ MS empre
gos civis dos militaras, ta.nto da. actividade 
como da inactivíd.-tde. 

A 5• seccão Ser'.l. enca.l·regada do que à r e-
lativo: . 

A' direcçã.o, administração e inspecção das 
diversas unidades de tropa, escol9.s militares 
e ~ompanhias di.s~iplinares ; · · · 

A' disciplina. e ;ustiça. militares. aos di- · 
versos conselhos e tribunaes respectivos ; 

A' ex.tradicçio, perdão e indUlto dos crimi-
nosos militares ; · 

A 6• seeçã.o sera enOOl'l'egada : 
Dos ~ntamentos dos·. officia.es generaes, . 

dos do corpo de e~tado-ma.ior e àc;·s offi.cia.es 
ahi empregados, c das in.torma~es annnaes 
d.os outros otflciaes ; 

Do recrutamento, promoção e mutação dos 
offi.cia.es do exercito permanente e da reserva 
t srritorial ; . 

Das transferencía.s, licenças e outros nego
cios dos ofllcia.es do exercito, dos empre~dos 
militar es e das p1·aças de pret ; 

Da. organisaçã.c do alma.nack a.nnual do · 
exercito e da relar,.ão de antiguidade de todos 
os olficiaes. · 

.Art. 11 

· O estado-ma.ior geral do exercito terâ o se· 
gu illte pessoe.l · ~ 

1 chefe,. marechal ou genera.l de divisão. 
1 ajudante de campo, official do corpo do 

estado-maior. 
2 ajuda.ntes de ordens, subalterno do exer

cito, tendo o cu.-so de sua. arma. "'narda, em ca&> de guerra. ; · 
"' Da estatística. so~ o ponto d~ vis~ militar~ . 

A. 3• secção sera ~nea.rregaiiM 
Da organisitç&o da ?artâ geral do · _pa.iz e 

dos m~ppas geográph1cos e topograph1cos de 
DossaS fronteires, · segundo os dadQS r~ 
bidos, e de todos os l&Vll.!l~mentos. geodest
cos e topógraphicos ~teressando. a. geog~ 
phia. militar ; ~ . . . 

Da organísaçao do plano de "'~'_!~O g~ra.l 
da Repuolica. sob o ponto de VI.Sta mli~r 
e da designação e truça~o · das_ estradas; ·ll
uhas e -pontos estrategtcos ; 

Do emprego das estradas . de ferr~, ea.
naes, telegrapbos, telephonee, balões~ pom

C&nl&ra . T, VIII 

. I chefe, coronel do corpo de estado-m:iior. · 
3 ou mais adjuntos, · officiaes · do exercito. 
3 on mais arnanuenses. 

SertJiço de estaào-mawr . 

1 sub-cllE;fe, g~>.neral de lirigaàa cam .o 
cnrso de estado-maior on coronel do ·reSi?.e" 
ctivo corpo.. . . 

·l ajlld\l.nta de ordens, subalterno do exer· 
cito, tendo o curso da sua. a.r~a. · 

Ja " 
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3 chefes d<J secÇ<'\o, coroneis do estado
maior rto ~.xercito . 

ô adjuntos, o1Iici<les do dito corpo. 
S auxiliare~. ~at•itãe;; do•S armas com o 

curso de e'Úado·nl<~lot·. 
J ou mai~ ~m:muens~s. 
l enca'l:'l'i!gado de~ ponillos corre\os, officia\ 

do .exercito. 
1 continuo. 
1 serve11te. 

Ser'!liço do pes.~oaZ 

1 sub-chef>?, gener:J.l J.e brigada. 
1 ~judante de o::üL•ns, subalterno elo exer-

cito. 
3 chef~s de secç:io. offici:ü superior, idem, 
6 adjuntos , otncin.es do exercito. 
6 amanueuses. pr:1cas tle pr,;t. 
1 conti nt:o, ex-ur;JÇa do exercito. 

·l s~rvente, idem, idem. 

1 port~íro, "fficial reformado ou honc-
rorio do esercito. 

1 nrch\vist:t, idem, idem. 
l ajudante, pra~a de preL 
Ordenn~çns <~ pe. 
OrclentiUQ:>.S <\ ClWa.llo. 

Mt. 12 

O cl1ofe ~lo cstndo -ma i OI' tom ~ob ~uas 
ortlen:;, pam cxecllçiro .Je to(!o o re:-:pec!ivo 
serviçn, o cot·po da est~do-maiot• e tle tuaís 
olliches para o serviço do p%ooal. 

lU - DJrec~iio Geral de A:rt.iÍb~~tl'in 

Art. 13 

A d irecção geral de arli!11aria e encarre!(ada 
especialmente de tudo 'lnan!o e relativo ao 
material de artillHH·ia, As munkões de !!'Uerra 
ê a todo o arm~.mento J1eces,nl"io ao ex'ewto, 
nssirn como do rpte rlir. l'PS\ eHo {l r1ir·ecçiio 

, te<:htlic;t Ja in~truc~~~o e estabelrcimenlus de 
m·t\llml'ia e a outros mi<.teres do pesso~l da 
arma. 

Art. 14 

Para. o desempelll1o tlc~ses encargos,a di
l'eccão geral de artilh"1'ia t ora um ga.bin~t~ e 
tres secções. 

O gahiJJete ser:i eucarregaclo; 
na ~"<wrespGJJilencia corn todas ns autori

dades civb e militares, no que diz respeito n<> 
~!lrviço de <\rtilharia. ; · 

Da prep~rnção de todos os papeis que ti
vtu·~m ue Sei· ilS.!>Ígnados pelo diteclor ge1·al 

Do registro; urchivo Oll expe•.liçã.o de todos 
os tlocum~ntos que entrarem n:1. di,·eeçã.o ; 

A 1" SP.cção seril incumbid<l. de tudo quanto 
diz re~peito: 

A' adopc-.ii o. acqmsH;ao, f<lbric~çüo, repa
ração, modificação, etc., de tolfo ourmame!lto 
neceS:kll'io ao exercite>, cupol~s ·git·t,torbs, 
torres encouraç-adt\S e demai~ m;Üel'Í<Ü ele ~l'· 
~íHl:\ri:1 e respecti~·as experJeucias ; 

1>' tlil'ec,ão e tiscalisaçáo ua p:tl'te tec1mic:t 
dos arsen.,e:;, fahr:ça J.e <lrmo.s, etc. ; 

A' reguln.mentução de todos os ser-viços Je 
artilharia. 

A 2" secção será encarregada de tudo 
qu,mto é reltl.ti\'O: 

A' adopçao, ncquisição, fabricação, trõlns
formação, regulamentaçio, etc., das polvoras, 
dt~.s tnunições d<l gue~·ra (c<lrtuclloS, espolet-1~, 
estupifl1.:~s, etc.), minas, to1·pedos, etc. ; 

A' direcç~ão techoica das fabri~ .. s de pol
vot-a e de mu11ição, laboratorios pyro
tecltnícos, etc. 

A 3" se~.ão incumbir-se-á de tudo quanto 
e relati•o : 

A' direcção technica dos estabelecimentos 
de íc~trucção tbeorica e pratíc:t de rtrtilln1ria, 
d:1s fortalezas e -:orpos da arma e respect-iva 
instruc<;;ão do pe~soal ; 

A' mobílisaçáo do pessoa! e material, etc., 
em caso de gnerm !.l dos g-ranrles e:tercícios. 

Aos asse u ta n:en tos e outros nc:gocios dos 
officiae::; do corpo do e:>tado-maiJr du. arma. 

Art. 15 

A direcção geral de a .. l"i;illwria terá o 
seguinte pessoal : 

l dírector, genernl de divisão. 
2 ajudantes de orJ.ens, subalternos de 

arti lh>1l'i<l. 
l chefe de gabinete. corC>nel ou tenente

eor!'nel de e:>tado-mnior de ;u·tilhada. 
3 clleles de secção, corODeis ou tenentes

coroul!iS do estud.o·maior de ~~~·till1.u-ia. 
8 adjuntos ou mflis, oillcial supe1•im· ou 

oapitão, idem. 
4 aumnucn~es ou mais, prrtç<lS do ex

ercito. 
1 porteipo-arcbivista., official ~eformado ou 

honor<lrio do exercito. 
2 contiuuos, ex-IJracas do exercito. 
2 õervent~. idmddem. 
Urdenti.nças <1. pe e a c::r'l'al\o. 

Art. lG 

Depende des~a uirccç::l.o O· C0l'J10 do esta:Jo-
muior da arma, · 
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IV -Direcçiio geral de engenharia Art. 19 

Art. 17 A direcção geral de engeuh:~.ria ter-.i. o se
guinte pesSoúl : 

A dir~eçli.o geral de engenbat13. é incum
bida especialmente da construcção das 
vias de communicação com applicação mili
ta:r, d~\S fortificações e dos edificios milita
t·es. ~';'im como da. direcção da instrucção 
technka. e outros negocio.;; do pessoal de en
gen1taria. 

1 director, 3e!1eral de divisão ; 
2 a.j udautes de ordens~ subalternos de 

engenheiros ; 
1 chefe de gabioete, coronel ou. tenente

coronel de engenheiros; 
3 chefes de secQão, coroneis ou. tenentes· 

coroueis de e11genheiros ; . 
11 adjuntos ou mais, officíaes do corpo 

de engenheiros; 
Art. 18 . . 4 uma.nuenses ou mais, praças do exer

Cito; 
1 porteiro--arcbivist& , offi.cial r eformado Par3o :1. e;;ecuc.ão desses encargo,; a direcção 

gerat de engeohària terá um gabinete e tres ou houorario de e~ercito ; 
secções. · · 

O gabinete será encarregado : 
Da r.orrespondencia. com todas a.s a.utorida

<les civi>< e lllilitares no que diz respeito ao 
serviço de en,(l'enbaria ; 

Da ureiJU:·a~iio dos papeis que devem ser as-
signados pelo uirector geral ; ' 

Do ragist)·o, archivo e expedição de todos os 
documento:,; que entrarem na direcção; 

A I• secção serâ. incumbida. de tudo quanto 
é relat:vo: 

A' constrncção, reparação, conservação e 
destruiç;.i.o ;Jas vias ferreas, telegraphos, tele· 
phonos, pautes e c..'\Daes sob o ponto de vista 
tnilitat·. 

A' eonstJ'IICÇào, reparação e trn-nsforrnaçfio 
do muteriul U.e eugenlml'hl, Vlillocipcde5, bn
IQes. etc.; 

A' triangnl~cão do toiTitor io da Republi
ca, corno su!Jsidio a c;wle. ::e1·a.l: 

A' co:J.stt·ucçã.o das estradas e linhas estrll
te/tic:.li!. 

A 2-> secçi\o será euca.rregtldn de tudo quanto 
é relath·o :· . · 

A' co~strucçãc, reparação e de~1oliçiio ou 
!lestruição rias · fortificações e dos edificios 
rnilita1·es; 

AOS tra b -.<11!03 de ataque e ue(~sa. dos pou-
t.">s fm·tit\c..'lrlos ; - . · 

A' coostrucção de minas, torpedos e outras 
machi!Jas rle destruiç;1o ; . 

A's colonia.s·.ruílitJras. 
A 3° sec<;<1o tratará uo que diz respeito : 
A' direcçil.o technica dos estabelecimentos 

de innrucç-d.o úe en)fenharia e C<:orpos ela. ar
ma e respccli va. instrucção ; · . 

A' direcr;~i.o technic..'\ . e arlministrativa lias 
•ia.ll ferre.ts. · tetegr~iphos- e tl!lephonos Q)le 
deponderr~m <lo mioisterio _da _guerra; . · . 

A' mobilisaç:to do.pes~oal. materhtl,· etc., 
em caSo de i:'tt~rr;l: e dos fP'<Uldes e:-.e:·cicios. 

.. 1os 3-:!scntamenlo:> e demt~is ; negocias dos 
officiaes ~o cslad<Y-maior cl:i arma. 

2 continuas, e~-praça;; do c:.:erci to; 
2 serventes, "idem, ic.lem; 
Ordenanças a pé ou a cavallo. 

Art. 20 

Depende des!(l. clirecç;.1o o corpo de enge
nheiros. 

A l'L 21 

A dircoção geral de saude tem por fim 
tratat· espcocíatmen te de ;tsse:;ur:~.r aos lt~pi
taes, cmrcr-marias e corpos de tl'opn.s todo o 
pessoal, materio.l c medicamento u ecessarios 
as boas regTas de hygiene e ú. saude das 
tropas , as;;im como o pessoal o roodiCilmeuto 
necess.trios no tratamento da cavalhada pre· 
cisa ao exercito. 

Art. 22 

A direcçã.o geral de saude compor-se-à de 
um gabinete r! t re!' secções: 

O gabinete seril. encarregndt>: 
D'~ correspol)dencia com diversas autorida

des civis e militares no que cj.iz respeito ao 
serviço E<lnitario ; 

. Da preparll~i\o de to~,os os pnpeis que tive. 
:ram de ser assignados p_elo rlirector ger3lue 
saude; 

Do registro. <J.rchivo ou expedição de todos 
os documentos que ent1·nrem na dit·~.Jo. 

A I• se~.ão incumbir-se·ü. de tudo que diz 
t'espeito; 

Ao ]Jessoa.l nw lico. veterí1;ario, e11rerrrieiro,: 
padioleiros e enJpregados civis dn. tl irecr;.lo; · 

A' dire~ciio o actmiuistraçiio dos bospil:\cs 
enferman .. :::, labor~tol·io de uac:teriologia ll 
~icroscopia cliúic:~ ; 
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A' todas as questões de hygien'} rdativ<J.s 
aos estabelecimentü,; militares, quartdiS e 
fort.J.Ie~as. 

A 2• 'secção tratará de tudo qu<J.nto diz 
respeito : . 

Aos io.sfrumen!Ol! cirurgicos, apparelhos, 
a.ppositos e utensilios necessarios aos cura.-
tivos ; • · 

Aos meios de curativos, de agasalho, de 
transporte dos enfermos e sua r..limeotação ; 

Ao deposito do material rela.tivo ao ser
viço medico, enfermeiro, padioleiro e de am
bulancia. 

A a~ secção sori enca.rregada do que diz 
respeito: 

Ao pessoal pbarmnceutico, ao foroecimento 
e fiscalisac;ã.o das dro~as. dos medicamentos, 
dos Yasilhames e utensílios de pharmacia. ; 

A' direcção technica do laborato1·io chimico 
pbarmaceutico, <ias pbarmacias militares e 
dos· depositas de medicamentos, em tempo de 
paz e de guerra. 

Art. 23 

fortulezas e aos demais estabelecimentos mi
litares o fornecimento do material nece~ario 
ao b<Jnl estar e à. subsistencia do pcs~oal do 
exerci to, ~sim como as tropas todo o farda
m~nto, eqwpe.mento, arreamento, correame, 
e demais material de guerra e de transporte, 
bem as;;im a necessaria ca val!Jada. 

26 

A int endeucia geral da guerra terá , um 
gabinete e tres secções. · 

· O gabinete será encarregado: 
Da correspondericia com as di versas auto~ 

rldades civis e militares no que diz respeito 
a o serviço da Intendeneia ; 
. Da prepara.Qão de todos os papeiS que teem 
de ser assfgnados pelo· intendente gera.!.; 

Do regi:ltro arcbivo ou expediÇão de todos 
os documentos que entrarem na lnteudencia. 

De tudo quanto é ralativo ao pessoal tanto 
civil como militar da. Intendencia; 
· A I• se~o se rã. encarregada de tudo quanto 
d!z respe1to : . . . 

Ao fornecimento, carga edéscarga do equi
A direcção geral de saude terá o segainte pamento, arreiamento, correiame; material 

pessoal : de transporte e instrumental bellico neces

1 director geral, o chefe do corpo de 
aaude. 

1 assistente, medico de 4• ou 5• clas~e. 
1 chefe de gabíne~e, medico official su

perior. 

sllrios aos corpos de tropas ; 
Ao fornecimento e ajuste-de contas do far

damento das Pl'tlcas de pret do exercito e da 
ma.teri:l prima respectiva. 

. A Z. se~ção será. encarregada de tudo quanto 
d1z respeito: 

1 chefe da 1• seccão, medico de l • classe 
l chefe da 2• dita, medico de l • llU 2• 

classe. 
J\O fo~necimeqt~. c'•rga e ~escarga de todos 

os move1s, utensll10s e demrus material movel 
1• oeeessarios ao bem esta.r e à s ubsisteocia. do 

pessoal dos corpos de tropa e estabelecimentos 
1 chefe da. 3• dita, pharmaceutico de 

el&SSe. 
mili tn.res ; · 2 adjuntos, medi<X• de 3• ou 4a classe 

1 adjunto, -pbarrn<U':ent.ico da 3• ou 4" Aos meios de transporte, . a.eampa.mento, 
aba rranca.mento, acantonameoto e o.quarte· c!~. 

2 primeiros otllciaes, empreg-Ados civis. 
2 segundos ditos, idem idem. 
4 amanuenses, idem idem (terceiros es-

cripturarios actoaes) 
1 porteir-o arcllivista, ex-pra.ca do exer:::itc. 
2 contínuos, idem idem. · 
2 serventes, idem idem. 

Art.24 

lamento das tropas. = 

Ao serviço postal militar, tant o em tempo 
de paz como de guerra. · 

_ A 3>-se~ sera enearregada de t udo· quanto 
d1z ~espelto: 

A' acquisiçã:o, eonservação e administração 
dos terrenos, edilicio e materiaes lixos neces
sari?~ ao S~rvi~O do exer~it~; 

A 1\lumroaçao e outros nnsteres uecessarlos 
ao~ quarteis, fortalezas e demais .estabeleci-

Dependem desta -direcção o corpo de mentos militares; . 
saude do exercito (medico, pharma.ceutico, A's coude1arias necessarias a uma boa cava-
veterioario, etc.) · 'lhada para. o exercito e ii. remonta. · 

VI - Jnt.endencia Ger-al da Guerl'a Art. 27 

Art. 25 A intendencia geral da guerra tem o • · I g u iute pessoal: 
A inten•lencia. ger-.l.l d1\ guerra e enC:Írr~- I il!"tendenté , official ?eueral do exercito, 

gada de a~egur-..._l. a<) cor-pos d6 _ 1top;~s; as 1 ~Juuaote de ordens, .ofilcial do excrcit(J, 
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I cbefe de gabinete, official superior do 
_ corpo de intendentes. . 

3 c~efe~ de secção, idem, idem .. 
1 encaJ'regado da illuminaç.ão, etc.; otlicial 

de en<>enheiro, . . · 
S aâjuntos ou .mais. otlicià.es do _cot-po de 

intendentes, · 
9 amanuenses on mais, ex-praças do 

exercito, 
1 porteiro arcbivista., eX·!Jràç~; do e;rarcito, 
2 contínuos, idem, idem, 
2 serventes, idem, idem, 
Ordenanças a caval!o e a pé. 

.A,rt. 2S 

A Intendencia Geral tem sob suas ordens 
o corpo de inte~dentes. 

VII - Contadoria Geral da Guerra 

Art. 29 

A contadoria geral da guerra é encarre· 
"'ada da organisação do orçamento da. guerra, 
ii:a demonstração e destribui~ão dos credites 
respectivos, do contencioso do ministPrio da 
guerr10. e do pagumento das tropas na Ca'[Jital 
Federal. 

A contadoria geral d:l. guerra terã tres 
secções e uma. pagadoria. 

A 1• secção serà encarregada: 
Da organisação do orç,1.mento do ministerio 

da guerra e demonstração da neces~irlDde 
de ct·editos supplementares e ex.traordina-
rios; . 

Da escripturaçã.o .~ distribuição dos era
ditos ã contadoria gera[ e ás regiooaes e divi-
sionarias; . · . 

A tomada e ajuste de contas dos responsa.
veis por dinheiro e mais valores pertencentes 
ao ministerio da guerra ; · 

o ave1•bàmento de todos os vencimentos 
pagos pela c~utado.rla geral. 

A pagador1a sera encarregada: 
Do pa.,.amento dos vellci:roentos de todo o 

pessoal ~o exercito na Capital Federal, e de 
todas as cr>ntas que lhe forem apresentadas 
de?Vis d~:~ com}llltente processo e ordem de 
pagamento; 

Do recebimento de toda e qualquer q~Jl
tidade que for mandada recolher ao res
·pectivo cofre por autoridade competente . 

Art. 31 

A coota.doria geral da gne1Ta tem o se
guinte pessoal: 

1 contador. geral, ci1'il com a graduação 
de coronel. ~ 

3 chefes de secção, civis com a graduaçao · 
de tenente-coronel ou major. 

9 ]Jrimeiros officiaes. civis com a gra-
duaQâo de capitão. _ 
· 12 segundos officiaes, ci'vis com a gra-
duação de primeiro. tenente. _ 

12 amanuenses, civis com a graduaçao de 
segundo tenente. 

6 praticantes, civis com a graduação de· 
sargento-chefe. _ 

1 pagador, cl'víl com a graduaçao de ca
pitão. 

3 fieis, civis com a graduação de segundo 
tenente. 

1 porteiro, ex-praça do exercito. 
3 continuas, idem. idem. 
3 ser~entes, idem, idem. ' 

SECÇÃO II 

REGIÕES }!lLlTAl!.ES 

Art. 32 Do exame e escripturação de toda a. des
peza realisada por conta do ministerio da o territorio do Brazil será dividido em 
guerra, em todas as contadorias. . quatro regiões militares, comprehendendo 

A 2~ secção sara incumbida: cada uma os seguintes Estados: 
Da matricula de todos os empregados civis A 1~. os do Amazonas, Parâ, Maranhão, 

pertencentes ao ministerío da guerra; Piauby, Ceara, Rio Grande do Norte e Para-
Do e:xame de todos os contractos feitos hyba, com séde uo Cea.râ.; 

"Pelas diverils reparti~es · do ministerio da A 2•, os de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
guerra, e de toda. .a despez~ feita· e ilã.o e Bahia, com séde na Ba.hia ; · 
paga ; . · ·· ·· A. 3>, ()<! do E.s'\}irito Santo, M\nas Ge_r\l.es, 

Da liquidação das dividas de exercic!o Goyaz e Matto Gl'OSSO, com séde em Mwas_; 
íindo, das indemnisações entre os ministerios A 4•. os do H.io de Janeiro, .S. Paulo, Pa
e do ~!Jlpo ~e· 5erviço dos empregados civis raná, Santa. Catharina, Rio Grande do Sul e 
do InllllSter:_o dá g:uerra.. . capital Federal. com séde nesta. ·-

A 3• secçao ·tet·a poJ' fim: - j Pa.ragra pho uni co. As sét!As das reg;oes 
o exams de todo o pagamento que tiver de podem se~ mud~das. pelo Poder Executwo, 

ser feito pela contadoria. geral; quando seJa necessal"Jo. . 
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Art. 33 J demn.is edi1lca~.ões pertencentes :tO Ministerio 
. tia Guerra nn região; dos ll'ab>\lhos astrooo-

• · _ . 1 ' micos, geodesicos, etc., que ~et·vil'~m de sub-
Cada r.egi~o m1 !~~r :s;r.t eomll"!n..nt.nd~ por sitlio á carta geral da Republica; d•.t.inspecção 

um, ~late~'tlal ou,.,c~et,\1 tle dtvlsào, o qua~ das tropas de engenha.l'ia. e;;tabetacunentos e 
te:~ .. ob, sua~ orden~ t~da~ ?-5 :rop.~. a._h~ material respectivo; e dos uema.is serviços de 
e:o.,tente:;;,, a~tm como o::.se.,ulnte~ set ~H,o,.. engenharitL pertencentes a regiíío respectíva. 

Estn.do-maior do general; Esta direcçã.o depende da direcção gera.l de 
Est:~.do-maior regional ; engenh~ria no que é relativo i parte technica. 
Direcção regionnl de a.l'tiharia ; e do comma.ndo de região e:n tndo quanto diz 
Dil'~.:io regionaL de engenharia. ; 1 respeito a.o interesse geral, e tem o seguinto 
Diracçã.o regional de saude; pessoal : · 
Intendencia. region:~l ; . ·. _ 
contadoria regional ; l dtrecto~._ c?r~nel cl_e enl:'~Dh~Jro •. 
Auditoria regional. 2. ou mat~ ,tdJunto., otncta.e~ d~ engo~ 

. . nhe1ros. 
§ 1.. o e.stado-IJM~Ol' do generaZ se~a. en- § 5.• A direcçiío 'l'egional ae· saude é ·en

COrt'egado do servrço da eorresponllenc~a, ex- cal're!:!'ad:~ de a.s.se"'urnr aos estu.be!ecimentos 
pediente. despucbo, o~;lens, et<: .• do_g~ner~ü 13 corpcs de tropas do exercito a e:'(ecuçã.o da 
commandn.nte. da re_gtao, en~. rala ç,ao as cl~- to.las as medidas de hygiene a policit\ sani
vers.:s auto~1aades Cl\'!5 e m1hta~es e 1lef!1ats tada.; de fornecer o pe.;soal, JUedican~eoto e 
set•vJços de Interesse geral. e tera. o segumte matP.I'ial necessarios ao trat:1mento do p~s· 
pessoal : soal e cavalharla. que se acham na ragiiio; de . 

l njude\nte de campo, officlo.l do corpo d~ inspeooionar os hospitaes, enfer1Mriase pbar· 
estado- maior· macias militares e todo o ser\·ico medic:o, 

2 ujudautes de ordens subalternos do exe1·- pharmaceutiao, veterinario e enfe1•meiro d~ 
cito, ' reg-ião, e de. todo e qualquerserviç0sa.nitur2o 

§ 2. n O estado-nuxio1· 1·egionaZ tra.tarà de deutro dos ltm~tes da mesma.- E~t.c dn·eccao 
tuúo quanto é relati•o á instruccão gent.l das depende tecbmcame~te ua d1recç;10 ger<tl .~e 
tt•opas ; à collocação e movimen to dos corpo.;; saude e em t~do ma.1s do commanuo da regu~o 
aos detalhes das mauob!'as, dn. mobilisaçiio e e tem o se;;u1nte pessoat: 
transporte:; estmtegicos ; aos levantmlentos 1 director, medico de 1" ou 2' classe; 
geodesi~ e outros dados que serve~ úa base . 2 alljuotos, mediCO$ de 3' on 4~ claS::e; 
a conreceao da carta ,!(eral do pa1z; acampo- 1 adjnnto t•barm3.<!eutico de 2'" ou 3> 
siç:io, e1l'dctivo, :rect·ut..'lmento, lieença, dis- classe. ' 
pen.sa e Oll!ros negocias do ~SSO:tl, e ao~ de:- § 6.• A. irHendencia regio>Jal e incumbida 
mal~- sernços d<1 est<~do-maJor necesoar10s a. da preparação, reeepçã{), con:;ervacão e !li•
regmo, <1 tem o segu1ute pessoal : tribui!t'\.O das -peças de fardamento e equira-

1 chefe . coronel do corpo de estado-maior ; mento das tr_opa:> ; tio n ba.rraC>\Jnento e do 
3 ou mais adjuntos, officiaes rlo dito corpo; mnteri1.1.l hospttalar e de tmnsporte ; d<• apor-
3 ou .m a.is :~.uxiliares, capitães do exercito . vi:>iotmrneuto de . viveres, forl'agem e ferr~
§ 3." :1 direção regional . tl.c ·a•·tilhariia gens aos corpos de tropa e :ws estahelecJ-

ser;i. encarrer,-ada . tle a~egurar o !orne<>- mentos mili~ares ;, ~a administração dos _!er
mento do m;\terial de artilllaria , das muni- reuos, editlc1os m1lltares, sua conservaçao e 
ções de guerro e todo o armamento nec63S:l.- ill uminnção deste; dos transp01-tes do pessoal 
r ios ao c,xercito ; de inspeccionar ns tropas e material ta.nto . por mar como por terra, e 
e tc artilherh\ de posição, es!a.belccimanto, ·de do~ demais serviços da intendeociu. regional . 
dosito e materin.l de nrti!haría, e dos dentais Est:1. intendencí<t depende da intentlencia 
per.-icos de aJ•till!a.ria dn. 1·egião. E~ta dire- g e t•a.l, no que é relntivo à l.lscalisação e dis
sçã\> dP.pende da direcç.1o geral da. nrma uo t~~)uic;;io do ~aterial .e d'? ctJmma~co da ra
pou to de vista teclmico e do commando da gn.to no qua diZ respe1to a execuçao elo ser
região, n6 que diz re~peito ao interesse gcH'&I , viço geral, e tem o seguinta peesoal : 
Cl tem o seguinte p~ssoal : 1 intendente l'agionnl, ioteudent~ de 2• ou 

I .director, coronel de estada-maiot• de ar ti 2" cla.sse. 
LIJal•ia; . . 2 ou mai$ adjuntos, !ntcm~entes de S• ou 

2 ou mo.is :1djuntos, otnciaes 11o mesmo. 4~ classe. 
§ 4. • A d ir ecçiio I'C!JiO~tal de cngert.1w.1'ÜJ. § 7. • A cont01/oria f'llgional ó eucttrro~dn 

será. eocarreg-o.tla. da conslrurção, l'l!f.<Waçito de a~~urar as tropa!! u 11tlli ~J~ttnt..,t.lchnon
e udtniuist•·a•;âo <las Y'"s ferr-ca:s. tel~gr;lpho.;-, tos militaJ'es os pagamouto~. em .linhc<iro , ~~ 
telepiloaes. poa te~ e ~anac;; empc·eg"-do:;; no que teerll dil-eito; uo ;•ju3t•l 1lo coa.tll.ll IIOH 
sen·ico militll.r ; da coustruccrLo c. l'llJ>lll a~ão diversos responsaveis l'Or uinhuii'O:i n ~-ar~u 
4:lS 1i>r!ili<:<l~õcs ~erman~otes~ quartei;:; ~ do ~e~mg minist~rio; uo oxame •! Ç> touos o, 
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contractos feitos llt'l reg-iãil por c-on t:\ à o 
mesmo ministerio ;., e t.le- t:Xecutar tollos os 
!:i<!rvicos .d·~ contadot•i;L que fot·em neccssrt
rios ú. região. ~ô existir·.i. contadoria onde 
não houver rcpa.rtiç:w fe•leral pag-adora. 

A contadoria teri\ o seguinte pessoal : 
l contador, emprairado c i vil ; 
I auxiliar, idem idem; 
l pagaúor, idem iJem ; 
l tiel, iJ.cm iucm. 
§ S." A auditoY"ia regiootal será encarr~

gada de estabehccr a. ,jurisprude11cia (!a jn;~ 
tiçu. milita. r- 1 c a formação dos processos. Cada. 
umlilof'ia tem o segniute pe~soal : 

1 auditor, bacharel em direit0; 
1 escrivii:o, empregado ch· i!. 

Art. 34 

O serviço de estado-maior, das direeçü~s e 
•la inteud~ucia divit1ir-.se-i\ em duas secções, 
carlt'l um: 

Uma -~tctiva, que tratara de turloqunnto 
disser respéitv à,; troptls activas e mar~hará. 
com ellas, em caso t!e mol.>ilisação Jo c~er
cito · 

On'tra territorial, que serit, BOC<ll'l'Cg~cia de 
nssegumt· em todos os tempos o l'nncciona
mento do recrutamento, <h rcrnonta, dr.~ de
p~sitos, do.s armnens, ilos ho.>pit;,cs ou enrer·
marias rui litarcs, e, em ger:d,de todo~ o:: ôCI'
>içus terri tol'iae~ e ~erá ligada á t·egião de um 
modo permanente. 

Art. :~5 

Em rad~ reg-ião li:lverá depositas gern~s 
de uprovision~mento>, no3 quaes ,;e acharão 
<tS peças fie f;ll'lh•mento, equipamento, arrea
mento, correaroG, nrm:1111ento, mulliÇ1íll, ahar. 
racamento e de mais materiues necessal'ios 
ás diversas arlllns que entrarem na compo
si~.ão de um corpo do exercito mobilisauo. 

Art. 36 

To1los os militares rto exercito permanente. 
da reservo. territorial e 1h gua!'d:t oaci(Jnúl 
mo'oilisada, que se ach:lrem na regiúo, sol:t 
qnalqner pt·etexto, est~rão sujeitos ao respe-
ctivo general eo:nm:1ndanta. · 

Art. 37 

mente ou pol' meio dt3 seus nuxil.iares n:~s 
p<1.rtes teohnicas do5 mr·~mos e vHar sobro 
eJJes, no ponto de vist~ ui:;ciplinur, e enviarit 
ao ministro da guen~t su::..s observações em 
rel<~.torío. 

SECÇAO lU 

DIS!'OSIÇÕES DIYERSAS 

Art. 38 

Para harmoJ.isar, tanto quanto possível, 
os d\vel'so,; serviçm; que competem as repar
tições diL guerra, e-x:istiriio as seguintes com
·missões: 

Comrnissão Superior de guerr3. 
Comrni;;siio Ted1n1Ca de ~sta<lo·maior. 
Commis~ão Techni<:<> de infanterin. 
Commissão Tecltuic:~ de c:n·~Llla:-ia. 
Co:nrni,,ão Technica d.e .. rtilharia. 
Commi~são Teclluic<t de engenhari;\. 
Commissão Teclmici!. de Si.LUda. 
;Jommissão Technica da int<.mdencin.. 
§ 1• A commissaosuperior de guerm tratará. 

de todas as q ue;tões de interesse gerc\l du 
exercito, tae:; cc>ma: :t instrucção tr~Nl e 
particul<lr de c ,d;t um:1. das armas e~ corpos 
e~pe~iaes; promoções do;; offld~.es do exer
cito e exawe dos cot·o,cei5 <~.o posto ele ;;eneral; 
a nat'll:onisaçãó de to1IOS o~ regulamentos e 
ic.stru~ões que dev"n1 ser ex.p~did11s P<lr:\ 
bo<t ex<!cnção tio serviç<J mllital"; ~(!orlifi.cação 
das leis militares etc. E:lla sor·ú composta dos 
presidente,; das comrni~sões tecllnica.s e presi
diua. pelo miuh;tro da. guero.. 

::1 2.• As commissõe5 t~ehnic:J.s serão encar
re~adas de tujas as questões fJC\rticuJa.res e 
relativas á catla lllllr. d cs especialida•les indi
cadas por seu til lt I o: 

.4. de e.~tado-maim· se61 corrrp·1sta. rio chefe 
do estado-ma.ior da 1• reg-ião. che!es d~> gabi
nele e das secções e dvs ~ub-chefes uo e:;;ta.do
maior g-er:ll e presidida pelo respectivo 
chefe; 

A d~ infa.nteria serà composta. dos com
mand<ttJtes d:1.s briuad<lS e reg-imentos de 
intantel'i:uh '1 a l'sgÚu, e preSi1litl~ pelo gene
ral commauda.nle da mesma ; 

A. de ca1lallaria será composh dos com
mandante~ e 2°• olficiae~ supe1•ioras do~ regi
mentos •le C<t>a.lla!"ia. e prc:sidida pelo 
commandat;ta da brigada respectiV<1. r;ertr.m
c~ntes á l~ região; 

Os estn.belecimentos esneciaes clestinarlo;, a. A de a;·tiUraria, será composta. tio comml'lna.. 
ns>~;,"nr:\r a def;~:><\ geral ;lo páiz ou a provei' dante do regimento dtl artilf.leria de cam
as. ser\'iço~ ger<tes do_ ex-ercito ou<\ dat: i_n-~ p::.n.hu,.do clirectot• da artilhe_riJ.. da l .. r:g. ili.D 
lilt•ucção, dt•i'Kllldam tln·ecttlmeute do Mtnls- rn:hloll' c do:> chefe~ de ga.IJ:n-ete c sccça.o d
t.erio da GuetTa; toda ~ia, o general com· direcç:.l.o geral da ar.mu e presidid:l. pelo 
mnnd:l.llte da re~iii.o pode_r~ intervir direc~- respectivo director ; . · 
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A de engi!nharia, serà composta do com
numd3l:lte Jo llattllhão de engenheiros, do 
direr.tor da arma da }a rea ião militar e dos 
Clbafes de g~:bioete e se\!\'âÕ da d.irecção ger-al 
da arm3. e Hr·esidida pelo re~:pectivo directqr ; 

A tle saÜàe, serà. eomposta do di"recto1• do 
serviço s,1.pit:l.rio da 1" regHio militar e dos 
Clbefes de g-abinet~ e secção da direcção geral 
e presidida pelo respectivo tlirector; 

A de inter~denc!a, será oo:nposta do inten· 
dente regional e dos chefes de gabinete e 
secção da in~endencia geral e presidida pelo 
res~ctivo chefe. 

Art. 39 

Junto a cada oommando -ie recião haverâ. 
uma commissã.o regional de gueiTa. ql)e tem 
por fim tratar de toias as questões de in
teresse geral da região, taes como ; a ins
trucQão pratica. das tropas ; o e~ame de todas 
as qnestões adroinist.J.•a.ti>as e cont.enclosas ; 

. a org-.1,nisaQão do orça.meot-~ necessario aos 
· · divei'SOS serviços ; organis;-:ção dos projectos 

de melhoramentos precisos ; o contracto do 
a.provisinameoto de generos alimentícios e de 
outros materiaes a. adquirir no$ mercados da 
regHi.o ; o exame de todos os contos feitos 
pelas repartições sn.bordina-:las ao comm:)ndo 
d:~. rea-ião, :~.ntes de remett~l-os ~ auto!"idade 
central competente; a resolução das questões 
duvidosas ou confusas ; a inspecção de todos 
os estabelecimentos militac·es subordinados 
dlrecta ou indit'e<:tamente ao general eom
mam!aute. 

Paraghapho unh::o. Esta commissão serâ. 
composta do chefe do estaco-maior, dos·di
rectores, do intendente, e do3 commaodantes 
de b.rig-..tdas e -regimentos, do contador regio
na.es, e presidida pelo genera.l commaodaote 
da. região. 

Art • .(0 

Art. 41 

Os cargos de <\m~nuenses, no estado-maior 
do exercito e nas direcções geraes de arti
lharia e engenharia, serão exercidos por al
feres ou 2 .. tenentes que excederem dos 
respectivos quadros, passando a. serem por 
praças do exercito, logo que aquelles forem 
sendo classificados. 

Art. 42 

Ao chefe do estado-maior do exercito, aos 
directores geraes e ao intendente geral da 
g-uerra compete a iniciativa e responsabili
dade na direcção e execuç-ão do respectivo 
se-rviço. 

§ 1. • Esses runcciona.rios serão nol)leados 
por decreto, a~im como os chefes de gabi· 
oete e de secção. 

§ 2.• Os adjuntos; assistentes, ajunantes 
de campo e de ordens, e dema1s empregados 
serão nomeados pelo Ministerio da Guerra 
por proposta. do respectivo clleCe, eA:ceptua· 
do, porém, os ·continuas e se1'ventes, que 
serão nomeados pelos chefes das r epartiQões . 

Art. 43 

Em caso de guerra., a. or""a.nisação do es
tado-maior, direcÇÕes, intenà'encia.s, etc., do 
commando em chefe do exercito, em campa
nha ou operaÇôes de guerra, será feita com o 
pessoal das respectivas rep:1rtições genes e 
os d\ls commandos dos cot·pos do exercito e 
divisões com o das re~ões militares, con-· 
forme designar o respeCJivo regulamento. 

Art. 44 

. Alem dos ollicio.es do corpo de e!tado-maior, Fic.1m supprimidas as repartições de aju-
-poder-ão serl'lr no estado-maior do exercito dante e quartel-mestre genel':le8, o,; ·com
o,; c.<!tJitã~s dos Ct":rpos :l!Teg-imentados e dos mandos dos corpos es(Jecines. a c'lmmissão 
e:>tado~-rm\iores de 1\rtilha.r!a e engenharia tecbnlca militar consultiva, a directoria gemi 
que· tiverem o curso de estatlo-maior; pro- ele obras militares. a inspectol,'ia gel'al do 
postos pelo cllGfe do estado·maior do exer- serviço sanital'io e :t inteodencla da gnerra, 

_ - cito e nomeados pelo ministro ria. guerra. logo que forem organisados os serviÇ<Js res-
. § 1. • Os capitães tle que trata este artigo pectivos creados -por esta lei ; passando o qne 
só poderão desempenhar fuocções do .estailo- lhes compete aetualmeute para o.s reparti-:- · 
maior; depois de terem dou!' anuos de eff'e- ções creada.s ou reorganisadas, o serviço 
ctivo set•vico de fileira, nestE; posto, na arma Mva.l da commissão technica, para a repar
respe!)tiva. ticii.o competente oa .marinha e~os aimoxari-

§ 2. • (r st::.-viç.) dP- a.jurlant•< de ordens sol'à fa.d<~s da iutemlencia .e dos at'Senaes de 
iucuw~Jido M:l · teu~ctes do exercito, prefe- .guerra, convenientemente modificadas, para 
ridos os que tiverem o ctlrso de sua. arma. as intendeoci81l regionaes. · 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2010512015 16:45 · Página 66 de 101 

SBSSIO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1896 185 

CAPITULO SEGUNDO •1m exercfcio ; ~si porém, passar de u:n anno 
para. outro, cont;J.f·:>e·à. cvm? dou~. . . 

§ s.• Os reser\•istas Se!':LO dJ Y'Jdt;los em 
CO~ll'OSlÇÃO DO EXERCITO EM TE~IPO DE PAZ quatro clnsses ao.~u:-.es, segundo 3UU. Jdade de 

·servir; porem, aquelle que ~m co.nsequencia 
de sua propria culpa, forem <hspeus,~dos tar.
diameote do serviço activo eotra;rao para. a Art. 45 

O exercito em tempo de paz compo1•-se-á 
àos seguintes elementos : 

Exercito pei"manente. · 
Reserva territorial. 
Reserva de recrutamento. 

SECÇÃO I 

:2XERCICIO l'ERMANEN'l'E 

Art. 46 

O exercito permanente tem por fim de
fender a integridade da. Patria, sustenblr 
as instituiçlles conslitncionaes e mau ter 11s 
leis federaes e a ordem interna ; e ~- e~cola 
que prepara os cidadãos para esse fim e di
vide-se em: 

E:r:ercito activo e 
Reserva deste exercito. 
§ 1. • A duração do serviço no exercito per

manente sera de sete nnnos para us pr-ã.Ça.S 
de pret, sendo os tres primeiros no exercito 
activo e os quatro ultimas na reserva de~te 
exercito. 

§ 2. • Pass:trão para a reserva as pr~ças que 
terminarem . seu tempo de seniço :tctivo, 
que será CIJnt.a.do desde o dia em que se 
apresentarem ao Cllr po para o qual forem 
desi~na.das até que. completem o · periodo de 
serviço efi"ectivo a que forem obrigadas. 

§ 3 . • O tempq de ser viço dos r ecrutas 
que foram incorporados, como refl'actarios. 
não serã. contado sinã.o a partir da. époea da 
incor poração do contingente do annõ seguio.te. 

§ 4.• .Em caso de guerra, de mobilisação ou 
de reforços necessa.rios, poderão ser coose~va
das sob as ba.ndeiras, no serviço 11ctivo, as 
praças a dispemmr do mesmo serviço por con
clusão de tempo. 

classe mais moç~ tla reserva.. . 
§ 9.o 03 que fot·~m djspansados do serv1c;o . 

activo, por aotectpac;;ao do mesmo, ou como 
voluntarios antes de terem completado 24 
aunos de idàde serão classificados na classe 
mais moçn <h 'reserva e ahí tieat·~o até com
pletarem 25 annos, passando depms para as 
outras chlSSes conforme a su:~. idarle . . . · 

§ 10. 05 que se subt1'llhirem a.os_ eX(H'CJCJOS 
ou ás chamadas per um an_no, serao t~nsfe. 
r idos pa.l".t a classe auter10r.; se, ~rem,_ a 
s obtl'ação for de deus ou m:us annos, serao 
recu<'dos de classe por igual tempo, o_u para 
a cll!sse mais moça, conforme ~s C!l'Cum
stancius. · 

§ 11. A passagem desta ~e3e~va. pn.ra. a 
territorial dar-se-a a 1 o de Janeiro do aor.o 
em qt~e o reservist:\ tiYet· d~ completar 28 . 
annos de íd;1de, ou em que t1ver completado 
o telllpo de serviço se for refractario. 

1- Es.ercito activo 

Art. 47 

O exercito activo será composto dos cida- . 
dúos que estão sol> as OO.ndem'ls e co.m as .> 
armas nas mãos, fot·m::tnt!o M tropt\s ele lmh<t, 
a.s companhias de opcrtl.l'i05 militares, os 
corpos e companhias de nlum~os das escolas 
militar~ e out!'OS estabelecu:1entos de in-
s t rucc,:ão e cs hat:llhões acad.emjcos. . 

§ 1.• Os officiaes comb~tentcs,. rneclu!oS, 
pbarmaceuticos, vet erinar10s,. ~pu··.ln~.es _a 
official e demais empl'egados mthtares ficar:ao 
no exercito activo de!lde o di..1. de sua admts
siio DO serviço, Mé o de sna. c:xclosi'ío por 
motivo legal. 

§ 2. • Os officiaes inferiores e de.mais ~raça.s 
a.lli ficarão desde o dia de su:1. mclusu.o em 
uma. das unidad~s acima. especificadas, ate o 
de sua. passagem pa.l'll. a reserva, ou de ~na 
exclusão do ~erviço 3-Ctivo, por um (\os mo
tivos consigoa.dos em lei. 

Ar t. 48 

§ 5. 0 A dispeosa dns praças embarcadas em 
ne.vios de ~uerrn., viajando fóra do paíz e das 
que se acbn.rem no estrangeiro, só póde ter 
logar depois que ·voltarem ao corpo à que · 

pertencerem. · ·A tropa de linha. será.. formad. à pelos oft'l_- · 
§ 6.• Durante o tempo da reserva, os reser- d to t t 

-vistas ficarão licenciados em suas cnsas, sendo, ciaes e praças o exerc1 ac IYO que es ao. 
em serviço de guarnição e compor-se-ba de porém, obrigados a. compareeer aos exercícios . d" · -es tendo cada uma· 

.annoa.es e a se a presentar ás bandeiras logo se1s lVlso • · 
que forem cb~ma.dos. · .· · l quartel-general. · 

§ 7 . • Cada ctmmada. ás bandeiras ou cada I · 2 brigadas de infantaria. 
retenção no serviço activo será. contada como l dita de cavallaria., 

.:~ 

C&IIUA V • VIIl 
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1 regimento de artilh3.ría :\l campanha. 
1 bata.lllii:o l:e artilharh\ de I:osi~ii.o. 
I dito de engenharia .. 
1 esqua-lrã.o de tr-ansporte. 
l compa.n~la. sanita.rla. 

Art. 4CI 

As quako primeiras divisões terão suas 
guarnições em ca.d.a uma. 1l.as regiões mHita.res 
de que tomarem o numero e onde se recru
taram ; a 5·• terá suaguat·niçfio em S:i.nt.l Ca· 
tharina e P:u-aná e a 0" no Rio Grande do 
Sul e se re,;rutarão em to. lo o paiz. 

intondent<), olllcial snperiot. 
2 on mab adjuntos, official subalterno. 

Contadol·ia divisionario; 

contador, empregado civil. 
(tUXilia r, idem idem. 
pa;:-ado:•, idem idem. 
fiel, iúem idem. 

Art. 50 <\uditor, bac11:trel em U.il'eito. 
1 escridio, empregado dvil. 

O quartel general de cada. uma da.s quatro j § I. • O e~tado-m<~íor·, as direcções e :1. in
primeiras divisões sel'à o mesmo da respect,iva tcnrlencia. terão só mente as attr·itmiçlíes que 
região miliTar-, e os· dá 5·· e 6·· terão a seguint~ I nmpetem as ~ecoões t•ctivas do!> respeeth·o~ 
organisação: ( ,;er·vi~o; Tlrt.S r~;:-lões milit:Lres. 

§ 2." E111 r•1da set·vi<:o lLtv~rá os runn-
Co·,:wumdú da dicisiio nnenses qne forern ['>t'ecisos, tirados d'entt·a as 

praças de pret da respectiva cUvis:to. 
1 commmdante, general de divisão; 
1 ajudante de campo, official de estado 

maior; 
2 ou 3 ajudantes de ordens, tenentes do 

exercito Mtivo: 

Ordena.n~.as " pê e a c:~. '\"ttl}). 

1 chefe. co~onel ou tenente-coronel do es
tado-maior. 

2 ou mais adjuntos, ml\jores ou capitães de 
estado-maior. 

2 ou mais adjuatos, capitães do exercito. 

Di1·ecçaa divisioilal·io. de a1·tillwl·ia 

1 director, coronel ou tenente-coronel da 
arma.. 

2 ou mais a'1juntos, ml\jores ou capítàes da 
al'ma. 

1 director, coro~1el on t~nente-c(lronel tle 
en!l'enheiro:;. 

2 Olt ma i~ ndjunto3, mnjorGs ou .capitã~s ,]e 
engeulwiros. 

Dir<Jcção ditJisiorraria de sande 

1 dire?ctor, mellko-dfici:ll snped<1!'. 
1 ou 2 a·ljunto~, me<.lico de 4~ ou 5• classe. 
1 di to, phar~aceu t~co d~; 4> classe. 

Art. 51 

As brig-:l1la;; d·~ inrant.arin serão nnme
rnrhls de l " i2 e a.s da cn:v"lhtri:t ue l 

.:t ü, send..> as de iarantaria. compostas de don:s 
·re.Q·imentos d<\ me::;H!:l arma e as de ca'Valiaria 
d~'·tt·e~. 

§ L" As h1•ig:n.rJ:<s de infanteria ns. 1 e 2 
rot· mn.-r[o u. l !' di ,.-h;Uo, as de ns. 3 e 4 a. za, 
e nssim pot• f1ianlll. 

§ 2." O qa:wlel-genel'al de cada. brig-ada. 
ter:'t a seg-uinte composicão: 

l command;mte, g-eoeml de hrig:ula. 
1 ajud:tnte de campo. c~pHiio de estado

mtl.1or. 
2 a.j u<.lantes de ordens, tenentes de int'a.n

let•ia t"l ~avaliaria, conl'orme a arma da IJJ·i
garla. 

2 amnnuenses, prnças de pret. 
G or,lenano;ts, i<leu1. 

Art. 

Os rc!;:im(:ntos de infantarin. serüo nu
merado~ ',;eguUilrneute elo I :L 24, tendo cad<t 
um doas bat:1lhü2s c o seguinte estado-maio!' 
e menor: 

I comman1bnte, r.oronel. · 
1 2" otü.;ial sopJPiot·, m:;jor. 
I ~.julaute. l• tenente. 
1 :;eeretario. ;;lfer es·:J,\umno. 
I nltJSt!'-e tle· HI usíca. 
0 mu>ieus d11 I • cl:tsse. 
G ditos 1le 2& classe. 

I? ditos à.:l ~· classe, 
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§ l. • Os !.Kttalhões serão numerados segul
dameute em cad~ regimento, terão qu"'-tl'o 
companhias e ·o se0mnte e~tado-maior e 
rnen~r: ' 

l.commandante, tenente-coronel ou mnjor; 
l njudante, 2• teneute; 
1 medico de 5a classe ; 
1 intendente de 5• ou 6• classe. 
1 secretario, alferes-à.tumno ; 
1 sub-intem!eute; 
1 corneta-mõr. 
§ 2.• As companhias serão numeradas 

seguidamente em cad;~ batalhão e cada urna. 
terá dou;~ pelotões, cada pelotão duas secções,. 
cada s~cção duas ellquadra;; ; sendCl <15 com
panhias commandadas por capitães, os pelo
tões por tenente$, as ~ecções por so.rge11tos 
e as ei>qUõ.\dra.s por cabos. 

§ 3. • Cada comp:tnhia terã o seguinte 
e!lectivo: 

1 ca-pitão; 
1 l" ienente; 
3 2'" tenentes; 
1 ai reres~al um no ; 
l s~rgento·chefe ; 

Jsargen to-forriel; 
4 Si\l'fíell tos de secçii.o; 
8 Cl1.bos de esquadro. ; 
!6 s~l tbttJos t!e 1• classe ; 
24 d1tos de 2~ classe ; 
24 ditos 3• classe ; 
2 corneteiros; 
2 tambores. 
l enfermeh·o; 
1 armeiro; 
§ 4.• O comrnandante do regimento, o 2• 

ollicial superior, os commandant~s de bata
lhão e de companhia e os iljudantes terão 
um cavallo cad<\ um. 

Art. 53 

Os regimentos de cavallttrio. serão nu
meJ•ados de I :1. IS, tendo cada um quatt•o 
<:SI!uudrões e o seguinte e;;tado maior e 
menor: 

l comm:mdante, coronel ou tanente-co-
rouel; 

l 2• offteial SU';!ecto~:. mnjor ~ 
I medi co de -4a ou. 5" classe ; 
1 veterintlrio rle :::~ 011 3' classe : 
1. intendente de 5a ou 6• clússe. 
1 secreta do, a1fe1·os-alamoo; 
1 sub-intendente; 
l cl:lrim-mór. . 
§ l.' Os cs()uadrões scrã.o numcl'ados se

g-uidamente em cad<.~ regimrmto e cad;t um 
terá dous pelotões, c..'l.da. pelotii.r') ~nas se~ 

çües, ca.da secção dnas esquarlras ; sendo <lS 
esquadrões comrnand<tt!o~ pot' capit.ã.~s. · os 
pelo!ões por tenent~s, as secções por &1,r
gentu,; e as esqm\dras por cal.Jo3. 

§ 2. • O esquadrão terá. o seguiu te of-
fectivo: , 

1 capitão. 
1 1 o tenente. 
3 2•• tenentes. 
l ;dferes-atumuo. 
1 sargento-chefe. 
l sarg-ento-forriel. 

· 4 sargeutos de secçã.a. 
8 cabos de esquo.dr3.. 

16 soldatlos rle 1"' classe. 
16 di tos de 2~ classe. 
16 ditos de 3" cl.,sse. 
4 ch .. rius;. 
l enfermerro. 
l :u·llJeil·o. 
l oorreeiro. 
1 veterinarto. 

§ 3. 0 O commo.ndante do regimento, o 
2.0 ota.::ial supedor, os éommunuantes de e:;
qu:tdrão e o t~jnrl:n1te tet·ão tlousc~'l.v:ütos e os 
demais offlciMs e i'I'açil.~ u u1 cada u rn • 

.\J't. 54 

Os regimentos rle artilharia ele ca.mpMlha 
serioo numerados de 1 a ô, e c•1da u1n terà. 
dous grupos de bater-i~ e o seguinte e::~tado
maíor e menor: 

1 commanrl:>nte, coronel. 
I 2" orlicial superior, major. 
l a.judant<-, 1° tenente. 
l secrebrio, alfer.:s-a.lumno. 

§ 1.• Os g-mpos de baterias serã:l numerados 
segu[do.mente em c;lda. regimento e cn.da. um 
te1·á tre~ b~üerias com tl seguinte e;:~h<do-· 
ma.ior e meoor: 

1 comm.-n<lante, tenente-coronel ou major. 
l ajudante, 2' tenente. 
1 medico de ~a chlsse. 
l veterin•lrio (lesa clusse. 
1 intendente ti<! .5" ou 6" classe. 
l wcretario, :1li~1'eil-atumno. 
l sub-iutend~nte. 
l clarim-mór. 
§ 2.• .As baterias se1'iio nnmer,\da.s segui

damente .em C<ld:l grupo, sendo as duas pr·i.;.· 
m~iras mouto.dns e a. terca\ra u,eü.v:.ltlo, e c:úLJ. 
uma tla5 qunc::; tnr<i. tllt<L$ divisoe~. ca,la divi
são tlim$ secçoo;S, um c:n·eo manchego e uma. 
gn ter<~. e catb seer;5o um:~. bocc'\ rle rogo e 
um ~r1·o _de munições ; sendo M botorit1s 
commantlai.lu~ rmr cnpitii.es, as di,.isaes p~r 
teufnte.~ e a.s s~~ões pol' s~rgentos: 
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§ 3. q O e:tr~ctivo de cada h:\ teria montada 
será o segumte em pesso<tl, material e caval
gadura: 

1 capitão.· 

divisão dutlS secções, c<l.da secção duas guar
nições ; sendo :J:l Ln.tterias commandadas por 
c..'l.pitães, 11s divisões por tenentes, as ~ecções 
por sargentos e ;\S guarniç~es por cabos. . 

§ 2. ~ Cada. bateria t~rà. o seguinte e1!e-1 1 • tenente. 
3 2'" tenêntes. 
1 alferes·alumnos. 
1 sal'gento-chefe. 
l sargento-forr-icl. 
4 sargentos de secçã.o .. 
4 cHbos-cbefes de armão. 
4 cabos-chefes de carros. 

16 soldado· de La classe 5 8 serventes. 
• ~ } 8 conductores, 

lô ditos de 2"- dita. 

20 ditos de sa dita 
4 clarins. 
1 enfermeiro. 
1 armeiro. 
1 correeiro. 
1 c:1r:pinteiro. 
1 serralheiro. 
1 veterinario. 

{ 
8 serventes. 
8 conductores. 

{ 
8 serventes. 

12 conduct ores. 

6 bo=ls de fogo, sendo quatro atrela.d<\S e 
duas des~ trelada.,;. 

6. c;<rros de mun!çã:o, senc.lo quatro atrel· 
lado:. e dous désatJ."e!ados. 

3 c.tnos manchegos, sendo dous atre1aJos e 
um desatre!ado· 

3 !:(aleras, sendo duas a.treladas e uma 
desatrelada. 

1 forja de campanha. 
24 cn:vallos do sela. 
2S ditos de h'eb. 
26 ditos da r€serva, sendo 12 de sella e 14 

de trela. . 
§ 4. o o elfecti v o t.las baterias n. cavallo é o 

me~mo dn.s baterias moutad~t;;, au~meutadas 
de quatro serventes e 32 cavallos ue seHa. 

· § 5. o os co.tllmandantes dos regimentos, 
dos grupos e das baterias e osajudantes terão 
dous ca:vallos e os demais o.fl.lciaes s praças 
um cada um. 

Art. 55 

Os batalhões de :l.rtillHiri::t de pos1çao 
serão numerados de 1 a 6, tendo ca<ht um 
quatro l:Jaterias e o seguillte . estado-maior 
e menor: 

1 comm::tndante, major. 
1 ajudante, t• tenente. 
1 medico d() 4• ou 5" clt1.sse. 
1 in teoden te de 5" ou 6~ classe. 
1 secret:nio, <<lfer·es alumno. 
1 sub-\uten,ient~; 
.1 corneteiro·mór. 

ctivo: 
1 cupitão. 
2 1 •• tenentes. 
3 2•• tenentes. 
1 alferes alunmo. 
l sargento--chefe. 
1 :;arganto-iorriel. 
6 sargentos de secção. 

12 cabos de gual.'nição. 
24 soldados de I& classe. 
24 ditos de z .. classe. 
24 ditos de 3• classe. 

4 corneteiros. 
1 enfermeiro. 
1 armeiro. 
l Cro:>?in teil'o. 
1 serralheiro. 

Art. 56 

Os batalhões de engenharia serão nume
rados de 1 a e, ten!lo cada. um duas compa
nhias e o segu.lute estado-maior e menor: 

1 commandante, major; 
l ajudante, I• tenente; 
1 medico de 5" elasse ; 
1 intendente de 6• cb~se. 
l secretario, alferll'S a.lumno; 
1 sub-intendente; 
1 corneta-mór. 
§ 1 . " As com pari bias serão numeradas se. 

guidament<J, tendo cada uma qt1a.tro se~c;ões, 
sendo aquellas commanda.das por cn.pitães·e 
.estas por tenentes. 

§ 2.° Cad<.1. companhia. tel'á o seguinte 
effectivo: 

l caÇ)itã.o. 
1 1° tenente. 
4 2"• ditos. 
1 alferes alumno. 
1 sargento-chefe •. 
1 sargento-forr-iel. 
4 sargentos de secção. 
8 cabos mandadores. 

16-·soldados.de 1 .. classe. 
24 ditos de.2• classe. 
24 dito~:~ de 3~ classe. · 

4 corneteiros. · 
l llnfe•·meiro. 
1 armeiro. 

A.l't. 57 

§ I.• As baterias serão 
a .quatro, tendo cada. uma. 

numeradas de um Os esquadrões de transporte seriio nume.., 
trcs divisoes, .cada rados seguidamente de l a 6, t~ndo cada um 
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quatro pelotl!es, cada pelotão duas secções, ! mesmo exercito rlo pé õe paz M pé de guerra. 
cada secção duas esqll.arlra.~; sendo os e:><p1a- e ronn<~.r os primeirvs elementos das trop-es 
d~ões commaodados por capitães; os pelotões de deposito • 

• ?Cl': tenentes, as secçMs por sargentos e as 
esquadras por cabos. 

§ L• Cada esquadrão terá o seguinte elTe· 
ctivo: 

1 \:(l.pitão; 
2 1" tenentes. 
3 2<>• ditos . 
1 sa-rgento cbefe. 
1 sargento forriel. 
8 sargeb tos de secr;ão. · 

16 ce.bos de esquadra. 

.Art. 63 

Esta reservo. serà constituída. pelos cidadãos 
que tiverem terminado sua. obrigação de ·. 
servir no exercito activo e pelos que Corem 
dispensados deste por antecipação. · 

§ 1. • Os officiaes combatentes, merncos· e 
demais Conccionarios militares ti~triio nesta 
reserva desde sua. -inclusão a.té Sllll. exclu
São po1· um . motivo qualquer especltlcado 
em lei. ' 

16 sold<.dos de 1" classe. 
24 ditos de 2• dita. 
24 ditos de 3" classe. 
4 corneteiros. 
1 enfermeiro. 
l armeiro. 

§ 2.• Os officiaes inferiores e demnis pra-. 
. ças de pret a.bi tlcarão desde sua incl.usN.o 

até Sim passagem para a. reserva territorial.. 

1 correeiro. 
1 e<l.l'pinteiro. 
1 serrnllleiro. 
l veterinario. 

§ 2.• O capitão terá dous cavallo11 e os de
mais offieiaes e inferiores um. · 

Art. 58 

Nos n.rsenaes de guerra haverà um:~. ou 
m~ companl.lias de opera.rios, cuja organi
saçio sera dada pelo regulamento respoetivo. 

Art. 59 

Rm C\\da escola milita1• bavcrà um corpo 
de alwnnos, ot·ga.ni.?.ado conforme determinar 
o respectivo regulamento, e sujeito as leis 
militares. 

·Art. 60 . 

Os alumnos dos collegios militares e da. 
actua.l escola diil sargentos forroa!"lo, em 
cada estabelecimento, um corpo eom orga.
nisação especial, consignada no respectivo 
regulamento • . 

Art. 61 

Em C!lda. eid~~ode onde houver escola supe
rior quer !ederãl, estadoal ou livre baverá. 
um ou mais ba.talhlles academioos com : a. 
mesma. orgo..nisação do ll.ctual, ,que. tomn.rã o 
numero 1, devendo os outros tomarem nu-
meração seguida. · 

U-fte.er•a. do exercito acth-o 

·Art. 62 

A reserva. do exercito aetivo tem por flm 
!ornecor o · pesi!J9al n~sario ·á pas!;agem do 

Art. 64 

. ~mesma reS6rva. compor-se-á do modo se-
gumte : . · 

192 companhias deinfantarla; 
72 esquadrões de ca v aliaria ; 
36 baterias de arti!ua.ria. de campanha; 
2-l baterias de a.rtillla.ria de :posição ; 
12 comp:mhíus tle eogelllieiros; 
4 esquaut•oes de transporte ; 
4. compa nhias sa.nitarias. 

Paragra.pho unioo. As companhias, esqua
drões e baterias terão a. mesma composição . · 
que as do exercito activo, excepto · uo nu
mero de so~.rln.dos, que·e varia.vel. . 

Em ca.da região militar <lxistirão as se
guintes unidades : 
. 48 comp~nhia.s de infanta.ri(l.: 

18 esquadrões de cavallaria ;' 
' 9 baterias de a.rlUharia de campanha ; 

6 baterias de artilh~ria. de posição ; 
3 companhias de · engenheir os; 
l esquadrão de transporte ; · 
1 companhia sanitnria.. · 

Art. 66 

Em cada uma. destas regiões as compa.nbiàs · · 
de infa:c~ri~ formarão quatro inspacções ·de . 
12 comp.'"~Uhtas cada uma; os esqua.drões de 
cava.llari:I. constituirão tl'es. inspecc:.ões de Sois 
esquadrões cada uma ; ns baterias de arti
lharia. de campa nha, as ditas de· posição,- as 
compa.nbías de engenharia, o esquadrão. de 
transporte e a. comr,a.nhiu. saoitn.ru\. formarão 
~a. inspecç:io, cadil. grupO. . " .. · • · 
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A.rt. 61 nu P:m circumstancias extr:~ordin:~ria.s e ~e 
dividh'à. em: 

Cadaihspecç1ío <l1s r-e~r\·~~ 1!<J inraota.ria, Reset·v:L territorial do 1° b!lndo e 
de ca.>a.!htria e de :>rtillutria de catutmnha Reserva tetTitoríal do 20 bando . 
terà ~tat ·a k ,;ped or. •> sl!gunrlo oll!cial sul'e· § 1.0 "\ cluraçã.o do serviço nessa reserva 
rior dos re>u~.;t i ~·os J'e;{imentos du exet·cito será de sete annos. sendo CIS tres pr imeiros 
activo e pru.-:t ~j11dan te uni_ tenente tlo r.;gl- no 1• b:\nde> e os ultim"" tll.l 2.• 
roeoto ; a ile artilharia. de po5ição e a de § 2." 0$ homens de~S<1 r-eserva são consi
en~tenhll.rio tnt•ã,, ~~u·:• o iu~pP.ctor (\ arl.iuncto demdos cauto !íceuci;ldos em sua.;; casas, sendo 
encarre~::;l t> d:"~ rc:;p'-'cti...-o ;;et">iço t utTtturial porém obrigados a S<J a presentarem a seus 
nn. região e par.~ ajm.laut<l on1 teu-'nte da corpDs. logo que seja1a chamados . 
arma; o osqu:ulrii.o de tt•nnsporte' t er·à. par;\ § 3." A passagem Jo 1• hando p~ra o 20 
inspector nm capitão de ca,>allaria, qu13 ser-á dar-se-á em tempo rJe pa~ tt 1 • de jnneiro do 
ao mesmo tMnpo encarreg-ad.o da. c~tvaHtu.dn. nnn~ em que tiverem completado 3 ~mnos de 
da J·eserva., e a de sande tera par~ mspectr-r ::erv1ço n:<quelle l.Ja.ndo, em ~eral, a I • de ja
o medico adjunt" eucarre,2ado do ::serviço ter-· neiro do anco em q ue tiver~rn completado 31 
ritor ill.l na direcçã.o r~specti va. annos de idade, si não forem ret:miatarios. 

§ 5.• Em geral, <L 1• de janeiro elo anuo 
Art. 68 em que os milicianos tiverem de c.otnpletar 

35a.onos de ídada pa~sarüo pf\ra uma reserva 
Os homens •la Ns,~rva , e:n qua.uto ahi de compensação chamada resel'IJa dos 1JI!t era

estiverem, ~erfw ullri:;a-lo~ <i qulltt'o exm·ci· nos do exercito,onde ficarão até completar a 
cios, ·sendo clOIJS em pequenas unidades e idade de 42 annos. 
dous em gr:~out!e, e ;1. um •• revist.'\ d P. mostra 
no anuo em que orlo ltonvel' exerclcio. 1-Re.erva- Tert'ltorlal do I " Dando 

Art. 69 

E$tcs rl'~el'vist.ns ser;1o suhruel ti.los, para 
as necessidade> da tlscalisaç-d.o mihta.r, ás 
-prescripçôt!S rasp9cti vas e para. o mais as i eis 
geraes do pa.iz. 

§ l. • Elles niio est:io sujeitO!' a nenhum 
embaraço, n:J. eSC(•Ihü. Õ.i:l ~u domiciUo ll" paiz. 
na do es:err.icio de sua profi~ão, na de seu 
casamento ou na de outr-o qualquer acto civil. 

§ 2.• Só não poderão emigmr quando tive· 
rem sido chamados ao serviço activo, para 
urn caso qualquer. - . 

§ 3 .• os que QUizerem emiQ-ra.I' ou trans
ferir seu domicilio de um districto par:.- outro 
de;erão pat·ticipa.r ao commandante de c.om· 
pauhla, sob pena de serem coosiderado:; como 
refractarios. 

§ 4. • Os que transferirem seu domicilio de 
um llistricto pa.ra outro são lncluidos ua 

_reserva. de ~U:\ nova. re;;idencia.. 
§ 5.:" Os que estiverem no estrangeíro se

rão obrihra.dos a comparecer perante sou 
corpo, em caso de guerra m1 mobilis..'l.ç.ão. 

SECÇÃO li 

R.r:.SI!.R\"A Tli:RRITORIAL 

Art. iO 

A reser\'a territori~l t em po-r fim ausilinr. 
ao. exercito pct'manente, om caso de guerra. 

Art. 71 

A reserva. territori:l\ do lu bando ser-à con
siderada corno um e:orercito <le rl!serva, cujo 
pessoal íic.~rà. em seus larC!s durante o t8mpo 
de paz, devendo, por,jm, tomar parte nos 
exercicios ann1.1aes c :wre-~ent.ar-sa à !• clla
m:<da. no caso de ~uerra. o u m.obilbaçã.o J.o 
e:s:ercito, para. auxilial-o, quer no inter ior 
quer o o ClCterior. 

Art. 72 

Esta. reserva compor-se-á dos cid:idãos que 
tiverem completado soa obrigação de ser-vir 
no exercito permanente -(exercito activo e 
sua. r eser\la.). 

§ 1 .0 Os officiaes combatentes, medicos. 
pharmaceuticos., veterinarios e demais em
pre~dos militares uecessarlos pertencerão a 
esta r eserva.· desde o dia. ·de sua admii>Sâo até -
o de sua. exclusão. 

§ 2." As praças de pret alli f! carão desde 
o tlia de sua en tra.da nesta reserva até o de 
!<U:l. pn:'.<;a.~em para o 2• bando, em Tegra 
g-~t·al, dos~28 nos 31 a.nnos ele ld<lde,_ s:~lvo -os 
casos de r c t:.\l·dumento volun ta.rio. 

Art. i3 

Em c:>.do. uma das quatro regiões militares 
haveril. a~ seg-uinte~ uuiJa.des de trop~ Lleste 
l.Jacdo: :.•· 

4 l'egim.:!ntos de infantcria n. tresbata lhões 
de quatro companbins cada -um; . · -
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3 ditos de cavallaria, a sei:: esquadrõe.s cada' § 2.• A cavalhwia, a ar!ilharia·, a enge-
um; . nna1ia t: as tropus de iranspvrte, . são iu-

1 dito tle flrtilharia. tlc campaoba a tees i!tr·u;rJas do mel'mo modo, qne a iof:, otarin., 
grnpos r. c tres batet•in.s endn. um; porem em adjuucção as tropa~ de linha 

l hn:talhão de ;1rlilltaeia ele posição a seis corresp:'lnrlmtes. a mais proxima de sua . 
b-.1.tcrins; r~gião, ~iniio hou\·er no Jogar o material 

1 dito de cmg-eo!mria ;1 tr<'h compauhias ; twcessario. 
1 csqua.drão ~de tr:Lnspo!·te a seis seco;;õe:>; § x. • A este baodn tenm inteira applicação 
1 coml'anhifl. sanit:J.rin.; a s tli$poSii,:ões tlo nrt. 6;) e seu:; pa.rographos. 
Parag-r<Lpho unico. TambHrn h:1nm!. o far-

d;~mento. equipamento, arreh\mlnto, :\l'm:\· u-aeserva territoria' do~· bando 
mento, etc., Jmr<\ todas es•as trop,•s; e maL:; 
os oecessarios elementos . pat-u. :~ remonta da 8 respectiv-a. cavallar ía. "\rt. i 

Art. 74 

0:; regimentos, tatalhõ~s e companhias <!c 
infanteria, os regimentos e esquadrões de 
c:~ov~llal'ia, os rtlgirnentos, g-rupos e lJ:lteri~s 
de a1·tilhnri~ .le camp;;oha, os b at;tlhões e ba
terias de artílll;lri<t rJe posiç.'lo, os llat:dllões e 
~m[<a.nhh1 :s de eng'enbar·in, vs e:;quadrões de 
tr:mspor!c e as compaul.ía:; sanitat•ias serão 
crgani~<l<hs e numeradas do mesmo modo que 
:1:; re;.pectivr•s unidades 110 exercito activo, 
salro o numero de sold<ldo~, que é val'i::tvel. 

Art. 75 

Em tempo do paz, os reçimentos de iofan
terin .. camllario. e aJ'lilharm, os bato.tflu~s de 
artil !\{Iria. d~ ])(}Sir;;ão e €Ugenlmri<1 , assim 
r.omo os esquM.I ;·ões de tmnsporte siio uni· 
dnrle.:; ele ;n;;pec<i•o c te~m :para in,-pect•wes 
sel1S res~ctivos commandantes; as <:ompa· 
11hias, csrrn:Hirões e uutcl'las são u nidades 
or!l'a.nlMs, .cujos commnndantes são eoca.rre
g:üios do pessoal e materint e respcin~veis 
po1· Sllil boa direcçiio e admiuistração. 

Al't. 76 

0::. capitães terão em dia as relações rio 
pessca.l e do ll:il teri:Jl da companhic,e~quadrão 
0\l J:.aterin, vor iutermediodo sargeotc-chefe, 
devc:>.ndo todos os Pl!ich1 ~s e r1r:1çus mornrem 
n" respectiva circumscripção, e, caSo tenham 
de ~~~hil·, devem [::zet· a necessarin com:r.uni-
cuçüo u.o·C~lpitãa commantlante. · 

Art. 77 

A re>en-a territorial do 2" lmndo ser à. des
tiMua, no caso de guerra, a occupar as di
\'t'H'S!IS gunrnições e apoiar o e:s:ercito activo, 
em caso de nece:>sitlade. 

Art. 79 

Este b;tnclo compor-se-á dos homens que 
tt!em terminado a sua. obrig-a,ão de serrii· no 
1 • bn o do, e sendo assim instruido, que L' no 
exercito pcrmnnente, quer no primeiro bnodo 
tla reserva territorial, não se rt;unirà. si não 
em pei)Uenos dest:J.P.3.mentos para vedücação 
do pessoo.l. 

§ I. • Sua. ôrg-anisac.'io serã em tudo seme
lhante à do 1• bando, variando porém o 
numero de soldados. 

§ 2.• os regimentos de inl1mteria. cava!- . 
laria, e artilharia ele c:tl1lpau h;L, batall!iles de 
t\rtilhurin. de posição e engenharia e os e~r 
qu:tdl·ões rle transporte serão rornecidos pelos 
mesmos rlist riclos de recrutameuto que fot•- . 
necerem o:> do I" bando que t iverem o mesmo 
nuro~ro ou desiguaç:iio. 

Art. SO 

As I!Ondíções de servir n:1. resena ter rito-
rial do 2• bnndo regular-se-ão pelas dispo
:>içVc5 em vi;;o1· para a do 1•, porém, com as 
seg-uintes mO<.IiíicaÇi)es: 

§ l • • Os reservistas do 2:<> tJaodo niio são 
ourigados em t6mpo de Jlllz a nenhum exe~- · 
cicio. . · _ .-

§ 2 .. " As noti!i.cn~ões necessarias para. su:~.· 
veritlcação podem ser· feitàs ás competentes 
autoridades mili tai'es por peSlloas de sua fa
milin. 

"· ... 

:;.; 

' ~~ .. ·;. ; 

·,;· 

A reserva t,;rritoría1 do I• bando l'eunir
se-:i. uma vez por :muo para. exetcicio de 
manejo d:ls armas, tiro e hlctic:~, ;;ue nl'io 
Jevarão dur<tl' mais ue quatro semanas. 

·§ 1. • A infanteri<.~. se reunir;\ em bat f\lhür-s 
ou companhias especi:1e~. cujo~ ínstr·uctm·es 
serão seus pl'9pdos officiaes on otneio.os l1C 
lin.ha, conforme as ne<:essidade~. 

§ 3.• Estes reservistas não preci~am, salvo 
em c~\so de guerra ou perigo d~• me$m:>, de 
:~ntoris:•çã'O alguma. pa1-a emig-rar, sendo · 
porém ohrig:Jdos :1 fazer declaração a compe- · 
tente autoridade militar· de :>ua S<\hidl\ do paiz; . /'1 

§ 4.• Si .tac::;: rest:rvist1S provarem 110r ·. ':~ 
ntt~sta.dos eoosul:wes que teem adquirido no 
estro.r.g~iro como -negociao t il , industrial; etc., 
uma. sltun~fio assegurando-lllos meiós de sub-

. : ... ~ 

·.~ . 
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sist{lncin, póqé ser nrolon!..rad:.t a licenç<\ que 
llles foi ~on~edidtt, tlté :.t di,;;pensa d't condição 
militar e po~ col)seguíate e:.:onerados da obri
gação de 'voltar ao serviço, em caso de 
mobilisaç~o .. 

SECÇAO IU 

RES'ERYA :VE P.ECRUTAME;>,"TO 

Art. 81 

A r~serva de recrutamento sará destinad~ 
a completar o exercito, por ocensião da mo
bilis:IÇ<.1o, C a formar as tropaS de depositO, 
em caso de gu,,rr;l. 

§ 1.0 Esht r e:lerv:1 compor-se-á de tantos 
homens qu:1ntos !orem precisos para cobrir 
com 14 classes annu3.'3S as pl'imeiras necessi
daãas para a mobilis~cão do ex-ercito, sendo ns 
sete primeiras )l<\r,t o exotcito permanente e 
as ultimas para a reserva terr·itorinl. 

§ 2.0 os homens <l'~s tres f.>L'imairas clúSses 
s~o chamados .mpplcto1·ios do exercito acti-vo., 
porque con1 ene~ ê que se preenchem as va
gas que se dã.o [lllt':lOte o ::tnno. 

Art. 82 

A permauencia na resen·a de recrutamento 
serà de 14 aunos, em ger<Ü dos 21 aos 35 de 
idade, tt contm· do dia. em que coroeça1· a obt·i
gacão d!l servir. 

§ l • o A passag,,m, de uma C(MSe pam a 
outra, em tempo de paz, t~m logar a l de 
janeiro U.e cad:\ anno. 

§ 2.• Os reservistas de recrutamento que 
por sua culpa teem sido cla.s;;iticidos tardia
mente, entram sempre na ch\ss~ mais moca; 
e neste caso. como naquelle em que se dér um 

. recuo para a classe annual anterior, por 
causa d~ subtracção aos exercicios, seguem a 
sorte da chsse onJe foram classificados. 

Art. 83 

Os reservistas de recrutameoto que com
pletarem 35 annos passa1·ão para a reserva 
dos 1'eter~nos s<~.l YO os comprehendidos nas 

. , seguintes disposiQões : 
a:) os classítlcadQS tardiamente nesta re

serva '[JOr sua propria culpa ; 
b) os recuados para :1 classe annu:ll mais 

moça, por caus;:; do subtracção de exerci
cio ou revista ; 

Os quaes seguem a. sorte dos da classe onde 
foram classificado~ ou co !locados, 

Art. 84 

Dur~nte a mobilís:.wiio ou o periorl.o de in
strucção, nenhuma p<~ssagem dar-se-â, quer 
do. 7• para a. 8• class!l, quer do ultimo para a 
reserva dos veteranos. 

Al't. 85 

Q;; homens da reserv::~. do recrutamento 
chamndos ao s~rviço. em caso de mobillsação 
ou. de formação rlas tropas de depoBitos, serã.o 
dispensados por occasHio da desroobilisação 
ou da dissolução dos depositas e cll\Ssificados 
segundo suas idades na. respectiva. reserva, 
observada;; as disposições do art. 84 § 2•. 

Art. Sô 

Os reservistas de recrutamento pertencen
tes às tres Jlrimeiras classes, isto é, dos 21 
aos 24 annos de idade, podem ser chamados 
uma ou dua5 vezes por anno para ·OS exerci
cios regulamentares. 

§ J.o O numero de homens a convocar para 
caua exercício será determinado pela lei de 
fixação de forças de ter·ra. 

§ 2. 0 Os que se farda.rem e se alimentarem 
it sua cnstn podem escolher o corpo de tropa 
no qu«l ue"Vem completar sna instruccão mi
lit~n·. 

§ 3." Os que estiverem em alguma missão 
no estrangeiro e que ahi estejam :prestando 
tlons serviços a Patria, serão dispensados dos 
exerci~ios a que são ob1•igados. 

§ ·>.• Os que se entregarem a na.ve,.a.ção ou 
a outt·os misteres marítimos depois ~e elas
si tic:.vlos nesta reSél'Va sel"d:o cla8si:tl.cados na. 
reserva de recrutamento da marinha, onde 
farão os exercícios respectivos .. 

§ 5.• A interrupç:to no periodo d(\ instru
cção militar, quer por omissão voluntaria, 
quer por motivo de interesse pessoal, não 
será cont~da como tempo de serviço. 

Art. 8'1 

Os reservistas de recrutamento maiores de 
M annos de idade serão obrigados aos mes
mos exercícios que os homens da reserva do 
exercito activo e do 1• bando da resena terri
torial, segundo suas idades e as disposições 
respectivas • 

SECÇAO IV 

DISPOSIÇÕES G:ER.AES 

Art. 88 

Em consideração Q. certas condições domes
ticas e profissionaes, os homens das reservas 
territoriaes dos 1• e 2" bandos podem ser 
adiados para depois da ultima ·classe da re
serva territorial do 2• bando; toda. via o nu
mero dos adiados não poderá. exceder de 3 "/o 
da totalidade da reserva territorial. 
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Art. 90 

Parn o pd meiro e:-tahel~clmeoto da l is tn. de 
inscripçit•). os ci<:l;;.d5.os :le ~ t <• 35 anuo;; com
pletos <.le í~hcl·~.---;;:ler ~ni:ttm o~ u:W servi•lo 
no exerci t:> p••1·meu•:ote, tO(l!Jl <.le se notificar 
peraute :~. commi~s;~c- d~ J ·.,c~·ut;l llh31lto à \'i V<~ 

voz ou ~;o~ e~:.r\tto dentro de elo~~$ su~;.~~ 
<ll}poi; d~~ p!!blkt~l<.l e,;t;t lei no respecth·,, 
! O:!'âl' , 

'§ t." E.;;te tem:r-o ;;crie 11rolongado p:\!';\ :ts 
pcssons. -1u:.: "(! a.;l;;u·c:n ró:·:1 do pah, oa em~ 
l.Jat·caolas tl:!l na.;·io~ me•·cantes nai~íO tl:I<!S mt 
cstl'nn~eir'•J:i , ;, [~ l;ci:; mezes olcpois t.b p11illi~ 
ca~.rí.o Lia !oi. 

§ 2.~ No ca . .;n dt: om.i.::;sãu de~t~ noti(kat;ti.{t, 
Ücam SU_iCit•)i; :\5 < iÍ~{'(ISÍ\ÜC3 pcn:kS d:~ lei dil 
recrnt:J.:uento. 

CAPITULO UI 

HIER.ARC:S:L\ E CO!\ll?OSIÇ:ÍO DOS QUADROS 
D:) EXBP.CITO 

Art . 91 

A hierarchia o.o exercito compor t.'\ os s~-
guintes grãos un or,lem descendente : 

I. Offit;iae$ gc;~e.,.aes : 

:tvra.re~ b:tl. 
Geuemt .:1~ divisão . 
Geoet•al de b1·igada: 
II. Oflici.~es supcri ores: 
Col'OUel. 
Tenente-coronel. 
MaJor. 
III. O lficiaes su.ba.lternos : 
Capitão. 
1° teneute . 
2° teuente. 
IV. 0/{IJ·i'lt!S i;tfe:•ir.r::.s : 
Sargentc-clle!c . 
Sargento ~e secçãv. 
Cabos dG esquadl'à-. 
~ V.Vl}l 

I .\r·t. V~ 

·o axe.rt)ito ~c.th--_, ~ CJ:nr·~ciJt::.td~:-\ os ~~ 
g uintc5 qut~dro~1 c t~ ~a C.O!~ lt~n~!ç:lo <; ~ttr! ~t'Ü4 
ÇÕCS S•2:r:lo dl -tl,.s 2 i"l ~ú:~; ~1:J.a. : 

Esr.t'Hl~,. ffi;.\ i<h~ {;t=:. ~·~;·o. l . 
GOI'J>-') rlc ·~t,-.<:o ->1;~:oJ·. 
.\rma rle i:: f,:nt·: i•t. 
·\1·111:·'. dt~ Cil. 't;J I h ~ i•t . 
J\rtlla dr) at't!Hú.~ l - L l. 
A rrn ~ '· d'J 'J ll!.!enll:;.ri;;t . 
TI\J1-\~~ 1.!'3 tl'~n~p~ : ·te . 
COrl'O tJI..! ~:\Urlc. 
Corp:l do? i:J L•;::if lt-;. 
CC>:·pl) :le ~~u, ~lt<lrl:. . 

O ~stndo-maíor ~ne1':ll com;>D:·-s._,-,..:i. t!os ::. 
offici a.~s geueme,; n~sarios t\ i~ree!:;._eher :13 
runcç.ões seguint~ : 

De·rne:nlJr0s do Supl'amo Tdt.u:J[I.i ;,!ilita-:- ; 
o~ cltcfe do e;.:tadc-:naior do f?::l:<'l'f:l\1) 

Da dir~..:tor gerai c]) a.rtithn.l'ia : 
De ~ireotor geral • '.~ engenlt:~rh\ ; 
De ltl tetid.eu t:~ ;r e r::~: d>> gnt'lrra ; 
DI) t~Olllul :\n•hnto <1 tS rea-iües ; 
De cornmanú:;nt<?. o:i1~ :1h;biJ·,•~ ; 
De com\lla\1\::.nt~ (1<1.:5 bl-ic:: 'd'ts : ' 
Del dh•eetor (h E~cr.:a Su p,)l'ior· ile Gnerm : 
De diNctor do Ar>enal de Gll~;rr:tCeutr:\t ; 
De sub-cllei(,'S do :J;;ta.-lo-ma.iol' _ 

Em te:n,po éle gu;1-ra. 

De commr,·nrlo tid c~ert"ito; 
1.11• ~f\:!1 •\tantto ,l~ ,.., ,T'fJO :Je ex<!rCito; 
Oe CO:tl!!l :u l o.lú de: dh·i;;ii:l : 
De commando <le b:·ign<ia ; 
1. e chofo do ~tado-ma.ior ; 
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De comma.ndo geral de artilho.t•ia ; 
De comm<tnçlo geral ele engenh~u·ia ; 
De comm:tndo do ~erviço da rebguarda. 
, § 1.0 Ests quadro tel·a o seguinte e!Ie

. ctlvo ; 

- · Marer::haes ........................ . 
Genet<tes de di visão .............. . 
Geoel·aes de brigada •......•...•.•. 

4 
10 
20 

e) Na escola Supet>ior de Guerra : · 
De ajudante ch escola; 
De lente; do curso do estauo-m<J.ior ; 
De snbstitutos idem ld.cm . 

<1) No commanrlo em chefe : 

§ 2." Os marechaes se1•virão : 

De che:fe do estado-maiGr ; 
34 De chefe de secç-:i.o i:iem ; 

De ndjuotos itlem ; 
De ajud(lnte de campo. De comm::tndante em ·chefe de um exer-

cito ; 
De cor:nmaudantc Jc um corpo de exercito ; 
De commancl.ant~ das re~u~s mmt,lres ; 
De cher_, do est:\do-maior •lo exercito; 
De membro uo Supr·emo Trlbuual Militar; 
De outras ftmc<;ues compatlve:s com sua 

~lllt ])<ltcmte. 
§ :~. 0 Os gener;;cs de di vi~ãn poder;( o senir· 

nas funccõe:; acima na falta de mttrec!w.es e 
lhes competem a:; seguintes : 

De commando de divisã.o; 
De director ge1·:ll de at'tilhari:t ; 
De directot· "et'<Ü de en~·enbaria · 
Ue iutentlentc gert~l da gnet•ra. ' 
§ 4. • Os g-efler::Jes do brigaci:J. poller·ã.o set'

vi,· li:tS funcções citndas e lhes competirão as 
seguintes : 

De comm:~tldanle tle brigaua; 
» che!'e de e~tado-maior d.e um exercito ; 
» tl.irector <b Escola. Super·ior de Guerm ; 
» » do Arsenal t.le Gueera centrol; 
» sub~chefe do estado-maior•. 

Art. 94. 

O corpo de estado-maior do exercito com· 
por-se-a dos otnciaes enc~trregados das se
guintes fu1c'.'õ~s.: 

<>) No gãbincte do ministro d::t guerra; 
De ajudantes rle campo do mi.oi:;tro ; 
De ajudantes de ordeu5, idBm ~ 

b) No estado-maior do e:.:ercito : 
De chefes do l!"l\lJiuete e das secções; 
De adj11ntos do estado-maior; 
De ajt1dante de campo do cherc ; 

c) No com mando de regili:o ou diVi5ãO: 
·De chefe de estado-maior ; 
De adjunto idem idem ; 
De ~·jtlt.htntes de campo ; 

d) No corn;mtnclo de lJrigacla : 
De i.\IUdnnte de campo; 

b) No commanclo l\e c:,1.mpo de exercito: 
De chefe do e5tat.lo-maior ; 
De ~d.i untos idem idem ; 
De ~juuante ele campo. 
c) No commando de di visão; 
De cl1 efe do estado-maior ; 
De adj11oto idem itlem ; 
De ajudante de campo. 
d} No ~omrn:-.ndo de brig{l.àa: 
De ~judante de campo. 
e) No comnuludo do serYiço d<t ret~guarthl: 
De chere do estado-maio~· ;_ 
De adjuntos idem ; 
De ajudante de campo. 
Pn.ragrapho uuico. E5te corpo tom o ~c

:;uinte eiTectivo : 

Coroneis...................... 10 
Teneute·CO<"Oo~is............... lO 
l\hl,jm·e~. • . . .. • . • • . . . • . . • • • .. .. 20 
Capitães·...................... 40 

!1111 ~'-rnta do inf'an~aria 

80 

A arma de iufaob.ria cvmpor-se-á dos om~ 
<\iaes e j"ll'açus uece.:;,:nios <L vinte c qua.tJ'O 
regimentos a dous batttlhões de quatro ~om
panllias cad:• um: 

P:1.I'agr:1pl1o nnlco. Esta arnln. tem o se
guinte eiiectivo: 

Coroncis .................. . 
Tenente-coroneis ••..••..••• 
M::tjm•es ................... . 
Capit[cs ..... ·~· ......... .. 
1•• tenentes ... · ........... . 
2•• ditos ........... . ...... . 

So.rgento·ClJefe •.. ··~ ...... . 
Sar,g-ento-fol'l'icl, ......... . 
S:wgcntos de l:i~Cç.iio ..... .. 
Cabos do esqondr<L .•••••••• 
Soldados de 1"- classe ...... 
Soldados de 2" classe •••• ! • 

24 
2-l 
48 

192 
216 
624 1.128 

192 
192 
768 

l.f)3G 
3.072 
4.608 
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Soldados de 3-' classe •• ; .•• 
Corn()ta-mõras ............ . 
Corneteiros ............... . 
Tamboros ................ . 
Enfermeiros .............. . 
Armeiros ................ .. 
Mestre de musíca ........ . 
Musicos de 1• classe ..••... 
Musicas de 2" classe ....... . 

4.6()8 
48 

384 
384 
192 
192 
24 

144 
144 

Musicos de 3• classe ..•..•. 288 15.776 

IV- Arma de ca.vallat-ia 

Art. 96 

A arma de cava-lbria comp:n•-se-á dos 
olliciaes e praças necessarias a dezoito regi
mentos a quatro esquadrões cada um. 

Pa1-agrapho unico. Esta. arma tem o 
se:;uinte efl'ectivo : 

Coroueis ................. . 
Tenente~coroueis •.....•... 
Majores .................. . 
Capitãe~ .................. . 
l •• tenentes .............. .. 
2•• tenentes •...•.......... 

Sa1·g-entos-chêfes ......•..•. 
Sa. r gento~· forrieis ......... . 
Sal'gentos ele secção ....... . 
Cabos cl e esq u3.dra. .•....•.. 
Soldados de 1" classe .•••... 
Soldados de 2" cla~se ••••••• 
Soldados de 3• classe ...... . 
Cla.rins-móres. ~ .......•.•.. 
Cla.rins ................... . 
Enfermeiros .•••••.....•.•. 
APmeiros •..............•. 
Col'l'eeiros ................ . 
Yet~rioarios .............. . 

9 
9 

18 
72 
90 

226 

'i'2 
7.2 

288 
5i6 

1.152 
1.152 
1.152 

18 
288 

72 
72 
72 
n 

V- A.rann de artilharia. 

Art. 97 

414 

5.058 

A ül'U1a. tle artilhiría compor-se-a dos 
officines c pruças necessarios ils seguintes 
unidades de tropas e serviços da arma.: 

A ~eis reg-imentos de artilharia de C.'l.mpa
nhu. <\. dou~ g·rupcs de tres bl!terias cada 
uma. 

A's direcções ·c ontros ser'l'iç.os elos ::~.tser.a.0s 
de guerra. 
. A,'s dir~cções c outros sel'viqos dos la bom~ 
toríos )}yrotechnicos. 

A's direcções e outros serviços das fabricrt.s 
de n.rrnas. 

A's direcções e outros serviços das fabricas 
polvora.. 

A's direcções e outros ser>iços das fabricas 
de cartuchos. 

A' instrucção de arlilharia nas escolas 
pratica~ do exercito. 

A' instrucção tbeodco. e pr>l.tic:::. ue artilha
ria nn. Escola Superior de Guerr-.:1. 

§ 1., o eifeetivo da artilh..'l.ria. de ca21pnnhn 
e () segui o te : 

Coraneis........................ 6 
Tenentes-eoroneis .. . . . • • . . . . . .. • 6 
Majores ......................... 12 
Capitães. .. . . . . . . • . • • .. • • . .. .. .. . ;:;5 
1c~s tenentes ...... ~._ .. H......... 20 
2•• tenentes. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . I OS 
Snrgentas~cheCes ... , .. , -..... ~..... au 
Sargentos-fm•rieís............. . . . :)G 
Sart;entos de secção .............. lci.J. 
Cu.bos~chef.:!S de <l.l'miio........... 1-14 
Cabos~chefi$ de carros. . . . . . . . . . . !44 

SoMados de 1" dasso {serventes •. 288 
conductores 288 

Soldados de 2" classe {servente~.· 288 
condulltore.s 2SS 

Soldados do 3" classe 5 serve,ltes · · 3:lô 
! conductores 432 

Glarins-móres ................ ·. . . 12 
Chrins .......................... 144 
Enfertueiros............. . . .. .. . . . . . . .. 35 
At•meiros ..•...••... , . . • . . . . . . • . 36 · 

2QcJ 

Correeiros. • . .. .. • . . . .. . • .. • .. . • . 36 
Carpinteiro~.......... . .. . .. • .. . . 36 
Sermlheiros.. . . . . . . . • . .. • . .. .. . . 36 
Veterinarios.......... ... • .. . .. • 3\3 2.796 

§ 2. o o e;1Iectivo da artilharia de posição e 
estat1o-maior da arma será o 10eguinte! 

Coroneis .••..•.••..•...••..• 
T eoente-coroaeis ...••.•..... 
Majo1•es ................... .. 
C..'lpitães .................... . 
1°8 teneatcs ............. . : •. 
2.0 ' teoentes ................ . 

Sargen tos-elwfes ........... . 

lO 
10 
20 
54. 
54 
i2 2"20 

A se1s b~tal11ões de a.rtilharia de posiyão a 
q n:;tro uatel'i,lS cttd:~ um . 

S<•rgentcs~forrieís .•..•.•.... 
Sarp:entos :ie $ecç:\o, ...... .. 
Cabo~ rl~ f;'Un.rnic::io ....... .. 

24 
24 

l.t~~ 

2-SS 
516 
!:J7Ô 
i'iit 

A' di!'ecção getrnl d;, <~rma.. 
A's direcçves regionMs e divisionarias. 

id-:Jm. · 
AOS comm:1ndos e outros seniçus tl:~.s for

taLezas. 

Soldndos de 1ft clMse ....... .. 
Sold;l.dos » 2" » •.•..•.•. 
Soldados » :~a 1> ....... .. 

CorMteiros-móres .•••.•...•• li 
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Corneteiros .•.•..........•.• 
Enfermeit·o5 ..•... ' ....... · .·• 
Armeir•os ................... . 
C:~,rpinteiros ................ . 
Serr<\lheiros •...•..•••....••. 

9> 
24 
24 
24 
24 

í; 

2.406 

· ·VI- A.rm:o. de En;;enba.ria 

Art. 98 

A arma de engenhttrb\ compor-se-h:\. •Jos 
officiaes c pr·~1 Ç'1\S necessn~Pias ás s~guintes 
unidades de tro~;~ e :\0 set>víço oa arma, ,, 
saber: 

Con.ietei~os ....•........• •. 
Enli31'H;ero:; ............. .. 
,\rJ:~CÍI'ÜS ................. . 

48 
12 
12 1.014 

As tropa; de transpOl'te cornp0r-sc-ão uos 
officiae,; e pt•aças uecess~ll'ins a ~eis eoqua
tlt·ue$. 

Par:cp-rapho unico. Est:.1s teopas terito o 
~eguinte a:!Iecti vo : 

A 6 batalhões de engenharia a. 4 comp:1- Capit:.i.e~ .................... _ .. 
nhía.;; cnd.a. Uill. 1··• tenente;; ..•.....•••.•.•••.. 

6 
12 
18 A' dil'ecçiio ger~L d~ :tmm. 2·•• te:1cntes ..... , ............ . 

A:s d~rec~~e:; r•;:;i?tH~6 ·~ •H:·isinn:trias. 1 
. A ulrr:C~~tll tec!ll11(;<1 e <<<inll!M[l';t tlV;\ <a..~ I~,'"' '1f ~--1 fr> 

vt·ts-f~rl'~" -· tele"'J"t' h·' " • 'leohon --· aue 11 ''· ~"1 ,.,e. 0- '-'te "· · ·•• ...... · • · · 
• ~l.:J, ::""' <. ~ 1 

•· 
4 '"e • c ::, ~ ._. S;ll"'cn to-< l"nt'.rir. ·, . 

neu.-lerem •.la "'tlCrt'<t. ·~ "' · · :· • · • .... • · ... 
. · " "''ll''''llta- ·'e s···t·ç··o A' ooustrucção, reparação, etc., das via~ ": ~: , " ~-- .' · ::· · · · · · · · · · · • · 
ferras tele'•t"lnho· tel·" hone · pont's e é:J.· C.tU< " .le c,·tth1\il ''· · · • • · • · · · • ·-

i '::1 \.r: ::h ~ t.) ~ , !,; ... ~n! l·l ·}o~ rl(, }"' "]'"" .. ·~ 
naes sob o '1rnto tle vi:;t , ~ milíl<tl'. ·;· ·-· ·· ' ' . . ' "~'-· · · · .. _. · • • 

A' const~ucção re11'll'~l~·;1o e tran.:irormaçiín ~ol rhdos rle _'L_" ela~;"~-- .. ·· .• · .. 
do materi~tl de ~n!:'•)nh;trí ; t velociucde tJ:;- ~·Jid:•do~ th -~·· ~h~<<).·········. 
Jlle:::, etc. ~ ' • ' ',:'r~~kt~<hC t:.mhort·~ ........ 

A' const:·uc<;:ão. rep;tr<wi'io e clemo!i~:il:o 011 r•.nl• '1"!n 8 tn>,;. · · · · · · · · · · ·- · · · •. · 
destruição uas lot·tiricaçue~ e dos er!iticios !H!· A t·:uell'OS- • • .. " · .. • • • · ....... • 
litares.. Cill'r,~·~ i r o~~ . ~ ...... . ............. . 

A' con~tru.-:~:ão de minas, ·torrcdos c outr~ C::l·pinteiros. · ... -- · • · ........ . 
machinas r.le destruição. . SP- 1'1''1·ll1eiros ....... • .......... . 

A' ti'iangulação do territorio da RepubliCJ., V?l~t·iuarios. • ..... · · · ..... - • .. 
.como subsidio à c;1rta ge1·al. 

6 
f5 

24 
48 
'J.'• 

144 
1,14 

2-1 
G 
o 
lj 

6 
6 
6 

A• construcção das esb·.~das e linhas cstnl· 
tegicas. VUI - Corpo de So.ude 

A' instrucçil:o pratícn de enp-enharia D[l.~ 
escolas praticas do exer-cito. Art. lOO 

35 

G~B 

A' instru•.-çii.o theoric;:,. e pratic::t ele enge
nhnrht na Escol>\ Superior de Guerra. 

A' coloaías milit:trc~. 
Paragr.opbo unico. A arma rle eogeuhark 

e seu resooctivo estado~maior teem o se-

O Coi·po do Simde compor-se-:1 dos me
àicos, ph~rma·~'utico~. veterin:1riós, entCl'· 
mcir·ç-s e p:1•lioleiro:> necessaríos ao~ respe
ctivos serviços, :L s,tber : 

guinte e:ffectlvo : · 

Coroneis ............ . 
Tenente-coroncis .......... . 
i\1:1jor·es .................. . 
Capitãcs .... - ............. . 
1 G• tenentes •.•...•...•.••• 
2o• tenent<lS ............. .. 

Sargento-chefe .•.......... 
Sargento-íilrriel .........•. 
Sargento de s~ccão ........ . 
C<; bos-no:nltl=<r.iore~ •......•• 
SvHau():; c!•.l 1-· ci:·s~"' · ...•.. 
Sol.!;.Juos de 2•· cl:,s,;r: .•••••• 
Sold;tdos tle 3" cla~e ..••••. 
Corneteiros-tuóres •...•.•.. 

10 
10 
20 
4~ 
42 
48 

12 
12 
48 
9G 

1\)Z 
;zr:s 
~88 

Ll 

172 

A' rlil·ecÇão f'Oral ele saude. 
:\ 's direcçues regionaes ou divisiona.rias. 
A' direcç:í.o ~ a.rlrninistrnçiio dos 110spítaes a 

en !'ormn.rias. 
A' direcçil:n e n.rlministrnç::i.o no l~tbora.torio 

lladereolog-ico e microscopico clinico. 
A' direcç;.í.o e uilministração do ln.bora.torio 

chimico e plmmaceutíco c das pharmacias 
militares. · , 

A' direcção e administraç:.io do materiãl me
rlico, enrermeiro5, padioteiros, de a.mbula.n
ci:r, etc. 

.\ os ser-viços m erlic0, pll~rm~tCGuticC< , etc., 
:i I-..~ r~ o-::: :·.tt..:.e··.~ '~ , ·n r,~ rti1~.u·ifl~ . 

.-> :J:5 ~e1·v i~o" lll0·; icé', \'eteri nal'il' e enl"é'-:'
m~il·o dos cor!JOS !lo troilas e est_._be1ecimentos 
militares. · · 
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§ l.• O corpo_ In!?dico t arb. f) S8~u[ute efie- X.-Corpo de auditor:-e..·eeMcrivüeM 
c:ivo : 

Art. 112 
D'•·ectol' ~er:tl (general de brig.) 
M-jJicos ,[,, l• cla.:;~e (cor·oulll) ..• 
1\Iudicos ue 2" claSlle (ten. -co-

ronel} .... , ....... . ......... . 
l\!edico;; de 3• c! as sê ( majo1·) •••• 
l\Iedicos du 4• claose (capitão) .• • 
J.\Ierlicos d,; 5" classe (l• tenente) 
Medicas a:lj ou tcs . . •.•.. _ ....• . 

I 
4 

.10 
:~o 
60 
60 
20 

O corj>O ole audi tores e e;mrivães compor-· 
~e-à elo~. auditores e e;;crivães nece~sarios a 
lJo;;. (listl' lbuiçã.o rla. justiça militar nas regiões 
e c!ivisõ~s uo exercito, <t ~a.ber: 

185 

§ 2. o O corpo de pharmaceuticos terá o 
effectivo seguinte: 

Pllar-nmceutico de 1" chtsse (ten.-co~ 
ronel) ...... .... ............ . _ . •.. . l 

PIJr,rrnaccnlieos » 2~ » (major).... 4 
Ph3.rm::lceuticos .,. 3• :»- (capitão) ... lO 
Ph:trnmc.:ut1cos » 4" >> (i'' tcneme) 20 
Pl~;u·m:o .:cntir.os » 5" ». (2•• t l.ln<:ntei :30 
Pll:trmaccuticos :\djuntos ............ 10 75 

§ :3. o o corpo de vcteriuarios tern o se
;.; ui ll 11! l! fi'o<:ti V() : 

Vctet·bm·io de l• classe (capit•io)... 1 
, -,)turiuar·ios ~ ::2" » (1" tun~ot~) 8 
Yulcrinarios )> :J• :.> (:l'' ten<:utc) 24 :3:1 

§·1." As r.olllpanhia.s tle enfermeir·os teem o 
seguinte po!<>SO:(l: 

Eal'et·!lleil·os-móre:>.. . . . • .. . . • . • . . . • 6 
Enfermeil'OS ....... .. .. . • • • . . . . .. .. 24 

6 auditores divisionol'ios. 
6 esct'ivães. 

SECÇÃO II 

RESERV.>,.S DO EÀERCITO 

Art. 113 

As reservas do exercito co::nprehendem os 
segniote;; quat:lr·o~: · · 

Rcoer•:t do exercito :letivo. 
Rt~erv:t tcr rit;•ri:\l ~o I • bando. 
ReserY:l territorial do 2° baoclo . 

~ - Rcser"VR do exe.-cito acth·o 

Art. 114 

A resen·n. rlo exercito :tctivo eompor-se-ã. 
dos otfici-1es e f>l':lQ:l.S ncceSSttrios ú.s diversas 
am1:'" d•• ex.~r·cito P"r•• a passagem tlo pê de 
paz ao t><i de guerr~t, a sn.ber : 

Infantaria 

,~jmlantes .•. , ............. ... .... . 150 ISO C:Lpitües .... . ....... ..... . ..... . . 
I"" tenentes ..••.•.••.•.•......... 

192 
19-2 
576 

IX.-CoJr:•po de Intendentes 
z·· tenentes .. . •.• .•• • ..•. ' . •••• .. 

Ca11aUaria 
Art . 111 

Oa:pitãGs.. .. ......... ..... . ...... 72 
O corpo de intendentes compcr·s~-ã. dos 1 ' " teuent~ .. . · • · · · • · • · • • -· .... • · • 72 

otfici:Jes nec::ssario» :10 servi(:o respectivo: 2•• tenentes . .. ....... - .. • .. . . -... 216 

X:1 intêndenci:t g-er;~J da g-uert'<\; 
:t\as intendencias regiona~>s e clivisíonnrias; 
:-.;as coud~l<lrÍ<\;3 e remontns do exer-cito; 
Na ad:uinistroçful '•los terr·eu(}S e edirlcios rni·· 

litat·es ; 
N•,~ cot·poô <lll ttopa:~ e C'-\hbeleeim~utos mili· 

t<lres. · -' ... 
P:trag-rapho unlco. Este cor;,:>o terá o se

g•tinte etl'l;~ctivo: 

IntendentllS •le 1" classe-Coron<lis ... · 4 
Intendentes » 2• ~ - T --<:oroneis 4 · 
lu tendentes » 3• > - Majores... . 8 
Intendentes » 4~ ~ -C:1.pitães... 16 
íntendentes » 5• » -1•• te11entes 32 
Intendentes » 6• » -ZOO » _ ISO 244 

Artilharia de campanha 

Ct\pitãos ....••...... • . •... . .• .••. 
I·•• ten entes .. .. ................. . 
~(l:f: tetle!ltes . ............... . .... . 

Artilharia de posiçüo 

C•L'Pitã.es .••••.•.•.•••.••.•. . ••••• 
1 •• tenentes . • . . , ••• .• • ... •••. : •.. 
2•• ditos ...... : ....... ..... . ... .. -

Engenharia 

CotTJitães •. ••.••. , •..• • ••• .••• ••• • 
l•• tenente:; •. .-. •••• ~ ........ . ... . 
2oa tenentes •.•.••.•..•...••..•.•• 

36 
36 

108 

24 
48 
72 

12 
24 
84 . 
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Transporte Art. 118 

Cnpit:l.e;;, ... . ... - .............. . . 
1•• teneotes .................... .. 
2•• teueü tes ..................... . 

4 As vagas resul tnntes desta. lei e as que se 
8 derem de futuro, serão preencbiuas do modo 

12 seguinte: 

Corpo de sattde 

l\!edico3 da 4.> ................... . 

As de esmdo·mai.or, por traosferencia dos 
offieia.es mais antigos da icr.-.nteri:~., cu.var
Leria, a.r tiltlerla e engenh flria que· tiverem o 

40 curso de estado·mu.ior ; · -
40 As d,,s divc1'SaS :u-mas, por promoção dos 
20 officiaes ela arma em que se der a. vaga coo.· 

1Iedicos de 5.• ................... . 
Pllarmaceuticos de 5.,, .......... . 

§ 1 .• o nuniei'O de rwaças de pret ê varia
v-e!, cnios quadros, po~ém, são iguaes aos do 
exercito a c ti v o. 

lll- Reservo territorial do 
J.• bando 

Art. 115 

A rescorva. territori:)l do 1• bando com
por-se-i\ Ü(>S oflicíaes e '[)raças nec:•ssa.ri~s 
!~ 16 reg·imeutos de inrant:tt·i:t a 3 batalhücs 
d~ 4 co!llpanhia.s C."lda um, t\ 12 ditos de ca
vnllarill. a õ esquadrões, a 4 1.1itos de artilhR
ria de campa.t:h;t a 3 grupo~ de 3 ba.terio.s, a 
4 h\ltalhl\~ de :\rtil11aria de posição a 6 bate
rias, n 4 dito~ de engenheiros a 3 Cúmpanhias, 
a ,~ esquadrões de traospot•te.s t\ 6 secções 
~da um e a. 4 comP<tnhias &\uitarias. 

Paro~rapllo uníco. Os qua.dros de officine;; 
e inf<!t'iot·es são iguaes M3 do exercito ttctivo, 
porém, o numero de soldados é variavel. 

~11- Re!iloerva terll"lto&•tnl do 
~~,bando · · 

Art. 116 

j unctamente com os do corpo lle estado-maior, 
observada a lei de promoçito. 

Art. 119 

As vagas na. engenharia serãopreencl!illaíi 
do mesmo modo que na artilharia. 

Paragrapbo unico. Emquauto não houver 
2.•• tenentes de engeall.eiros, 1.:om o resp~ 
ctivo curso, as vagas de 1• tenente serão 
preenchidas por tracsCerencia dos 1•• tenentes 
d"-S Qutras armas que tiverem o curso de 
engenhnria e per ordem de antiguidl\de. 

Art. 120 

Os aclu:tes tene utes de infa.n ta ria. e casal• 
laria. pt\S.~arã.o u. denominar-se t•• tenentes 
e os alferes 2"" tenentes. 

Ar.t. 121 

o corpo de intendentes sara formado ;>elos 
nctuaes officiaes de estado-maior da 2• elas;;(;) 
o officiaes das diversas armas que não pude
rem continuar na a.otividade, porem forem 
aptos para este serviço. 

Pa.l~agrapllo unico. As vagas de ca{litâês, 
] 01 e 2•'-teueotea Sf.'l'iiopreenchidas por trans
oferencia. ·dos o.tnciaes da.s di versas armas 

A reservn. tarr·itoria l do 2• bando compor-
1 

naquella.s condições, porém ficarão par te 
se-á dos officines e praças necessarias il.s di- cdndo á a.rma d'oull.e vierom e por canse
versas unida.:les de que se compOe estare- guiute s ujeitos à.s mesmas condições de pro
serva, cujos quadros são em tudo iguaes aos moçã.o. 
do r• banJo. 

SECÇÃO Il1 

DJSrOSlÇuE'5 T1.1.A~SlTORIAS 

Art. 117 

Os aetuaes officla.es do eatado-maior de 1 • 
ctas:;e, d<3 capitã.o .a corooel. p:•ssarão a con
stituir o cor~> dto estauo-ma:or; e os teneot~s 

· serão tr:~.nsreri<io~ para a ~ngenba.ria. com sua 
~ntíguidade primitiva. 

Art. 122 

o quadro extranumerario compor-se-a dos 
officia.es que se acharem em serviço perma..., 
nente estrooho ao Ministerioda Guerra e dos 
arregimentados que exercerem fuocções. per
manentes fôra das fileiras por mais de um 
:lDBO. . 

Pa.ragrapho unico. Esses officiaes coucor-_ 
rer-;to com os de sua respectiva arma. ou 
corpo nas promaçõe~ e transfert!ncias de que 
tratll.m os arliS'vS acima., observadas ns dis~-
sições lega.es, · 
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Art. 123 

Par~ compor o;:; quadros das reservas, ora 
cre.\dos, o Poder Executivo escolhera d'entre 
os otfidaes honomrios e da gu:1rd<l. nacional 
a'}uelles qM tenhn,m presta(lo serviços de 
gue1:ra, tendo, porém, em >ista :.:. conducta 
ct~pa<:!iüade physíc:~. e n íd,Lde. 

Pa1!agr:J.pllo unico.As futur-J.S v~gas serão 
Jll'•!end1irlas por promoçã.o r~gulnd<1. em lei e 
Llc a.ccorclo com a do e:•erúito :.'letivo. 

S&la dtlS cornruis,;õea, 25 de Ju11ho de 1896. 
- Thoma.; Cavalcanti. 

§:egundo a.nnexo no project;o 
u. !3~, r~feren1:.e .a.o n. :::ou 
a:~•t; • .t• 

Plano de Reforma da Institui!;'iio Militar 
do Brazil 

CAPITULO UNiCO 

INS'rRUCÇÃO MILITAR 

árt. 1. 0 

A instrucção militar theorica. e pratica serã 
dada ás pracas e aos otliciaes do exercito nos 
seguintes estabelecimentos : 

E~colas regimentaes 
l~scola de sargentos ; 
co!legios 1Iili tures ; 
E~colas militares ; 
Escola pratica tlo exercito ; 
Escola. de guerra. 

SECÇÃO 

Escolas rcgimentaes 

Art. 2.• 

As escolas regiment:J.as são destinadas a 
ministrar a educação e instrucçiio necessarias 
ás , ·raças do pret du exercito, a instrucção 
elementar do soldado e a. espechl a C:).1la uma 
das armas, correspon:lente ás diver$as gra
du&ções até a de sargento. 

Art. 3.• 

Cada regimento, batalhão ou qualquer 
unidade isolada 'tel".Í. uma escola regimental, 
que será. dirigida pelo com.mand<LDte da uni
dade correspondente a que ella. pertencer. 

Art. 4.• 

Continua em vigor a actua.l organisação 
das esrolas regimentaes, podendo, porem, o 
Governo fa.zer as modüicações que forem 
convenientes. · 

SECÇÃO li 

ESCOL.... DE SA.RGE:.."iTOS 

Art. 5• 

A Escola. de Sargentos tem por fim habili· 
tar o pessoal necess:J.l'io para o preenchi
mento das vagas de inferiores nos corpos de 
tropas do cJ::ercito. 

Art. 6° 

Continuará em vigor o actualregimento, 
podendo o Poder Executivo fazer as mo,li· 
!iéaçiles que a expel'iencia demonstrar ser ne· 
ces~1.rias. 

SECÇÃO UI 

COLLEGIOS MILITARES 

Art. 7• 

Os collegios militares teem por fim prin
cipal iniciar seus alamnos na carreira das 
a.rmas.d<tndo-lhes um:J. eduC(I.Ção e instruccã.o 
que os habilitem, quando terminado o respe
(Jtivo curso, a matriculas nas escolas mili
tares. 

Art. 8• 

Continuam em vigor todas as disposições 
tio regulamento de 20 de agosto de 1804, no 
q_ue depende do Poder Legislativo e pro
duzindo todos os e1Ieitos desde aquella. dato.. 

SECÇAO IV 

ESCOLAS MILITARES 

Art. 9• 

As escolas militares teem :por tim dar a 
instrucção theorica. e pratica necessa.rias aos 
jovens que se destinarem a ser officiaes do 
e:x:ercito ou da. armada. · 

Plana de ensino 

Art. 10 

A instrucçã.o t heorica constu.r-.i. <lo ensino 
seeundario integral, cujo curso comprehen
derâ a.s materias seguintes dadas em cinco · 
a unos: 

t• anno 

1" aUla. - Aritbmetica. e algebra ; 
2" ~ - Portuguez '; 
3' » - Francez ; 
4' ~ -Desenho linear. 
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2• anno 

1-" aula - Geometria elementar e geral; 
2" » - Portug-uez. e latim ; 
3" » - Francez ; 
4• » - Desenho geometrico. 

3• anno 

I' aula - Meca,nica g<Jral e él.Stronomia 
elementar; 

2" aula - Portuguez e latim ; 
3" aula~ Geographia ~;eral e especial da 

America; 
4" auln. - Desenho de a.Juarella. 

4• anno 

l" aula - Physica elementar e ehimica 
geral; 

2" aula- Chorographi3. da America. do 
Sul, especialm!'nte do Br<'·Zil ; 

;~" aula - Historia anti;:a e média ; 
4.• aui11, - Elementos d;, geometria des.crip

tiva, perspectiva e sombr;: .. 

5° anno 

1• aula - Educação civica, precedida dos 
conhecimentos fundamen taes de biologia, so-
.ciologia e moral ; . 
· 2" aula- Noções de ge·.)logia, mineralogia, 
botanica., zoologia e hygkne ; 

3" a.ula - Historia moderna e do Brazil ; 
4." » - Topographia , . levantamento e 

de'le,nho topographico. . . 
Parag1•apho unico. As Jilaterias deste cm•so 

devmn ser dadas com simplicidade e clareza, 
de modo que os alumnos · ~omprehendam com 
facilidade as do anno ~eg'ulnt" que se lür~m 
ás <lo anterior; tendo se1apre em vista que 
este curao é de ·simples preparação logíca, 
por isso devem ser dadas sómente as theorias 
indispensaveis á boa eou,prehensão da ma
teria. 

Art. 11 

Art. 12 

As matarias do r.ursotheoricodividir-se-hão 
em cinco secções,comprehendendo: aprimeira, 
as aulas de línguas ; a segunda, as aulas de 
mathematica e astronomia ; a le1·ceira, as 
aulas de physica, chimicn, e hist_oria .n~tural; 
a qua1·ta, as aulas de educaçao civica, de 
g-eographia e bistor.ia, e a quinta, as aulas de 
desenho, de uescriptiva, de perspectiva, de 
sombra e de topographia. 

Art. 13 

Para a l" secção haverá cinco professores, 
para a 2•, tres; para a 3•, dous; para a 4•, 
tres ; para o 5". dous. 

Art. 14 

Para a instrucçãü pratica existirá um pro
fessor de musica, um dito de gymnastica e 
natação, um dito de esgrima e um dito de 
velocepedia e equitação, assim como instruc
tor para exercícios militares, um d1~0 de te
chnologia militar e um de technologta naval. 

Condições de admissão 

Art. 15 

Matricular-se-hão annualmente neste curso, 
em cRda uma das escolas, tantos alumnos 
quantos forem determinados pelo poder com
petente. 

Art. 16 

As matriculas effectuar-se-hão em um 
anno qualquer deste curso,desde que o candi
<lato. preenchendo as condições de idade, ca
pacidade physica e moral, seja a;1pr·ovado no 
exDme de sufficiencia das materias que con
stituírem o anuo anterior, ou traga attestado 
C! e frequencia, com bom aJ_,!·oveitamento, das 
mesmas matarias no Collegio Militar, no 
Gymnasio Na.cional ou em outro qualquer 
instituto de ensino secundaria equivalente. 

§ l." Os candidatos de 14 a 16 annos de 
A instrucção pratica s·wa dada durante 0 idade matricular-se-hão no 1• anno, os de 15 

curso, conforme determit.ar 0 respectivo pro- a 17 no 2•, os de 16 a 18 no 3•, os de 17 a HJ, 
. gramma, a qu;1! rli vídir-s:J-ba em duas par- no 4• e os de 18 a 20 no 5•, satisfazendo us 

t<:s: uma. commum a todo3 os alumnos do I• condições acima. 
ao 4• armo, comprehend< rá a mustea, a gy- § 2.• A capacidade physica e a moral exi· 
mnastica., a esgri'lJa, a volocepedia, a equita- gidas dos candidatos serão provadas ; a pri
çii.o. a naJa<;iio e exercíc io·; ml.1itare8; a outra, meira por inspecção de Sll.ude, na ocm1sião da. 
partícnbr a cnd'l wn dr:o:1 ·;1.ruos ria actividade! matricula, a seguno1a po'' ~ttestado de bom 
mill.·t :~r. ·Je tm ,. ou <k m:. r, ·;e.:á dar! a no 5" lcomporta.mento p~ssado ]Jelos prr•fessures ou 
anno aos alumuos, conforme se destinarem ao directores do collegio ou escola que tiverem 
exercito ou á marinha. frequentado, 
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§ 3.• Para matricula do 1• anno os candi- cama cada um dos alumnos contribuintes e 
datos devem ter exame do curso de adapta- meio-pensionistas, sendo esta determinada 
ção do Collegio Militar ou de curso equiva- segundo o preç·o médio da manute)lção de um 
lente, e, na falta destes, fazer os respectivos aJumno durante cinco annos. 
exames perante a commissão nomeada an
nualmentepara esse fim. 

Art. 17 

Art. 19 

Quando os alumnos forem ·externos serão 
Preenchidas estas condições, os candidatos contribuintes ou não, conforme as condições 

serão relacionados, conforme a ordem de me- do § 3•, cujo quanttmt será determinado an
rec~mento ~e cada prova, e segundo a qual · nualmente pelo Poder Executivo . . 
serao matriculados ; observando-se o tríplice 
caso dos que devem ser pensionistas ·do Esta:- Anno lectivo 
do, meio-pensionistas e contribuintes, quando 
forem internos. · 
~ L• São pensionistas do Estado os que 

estiverem nas condições abaixo e se"undo 
as quaes terão preferencia : ' o 

I. • Os orphãos de pae e mãe de militares 
de terra e mar, e de funccionarios publicos 
que tenham prestado bons serviços á Patria · 

2.• Os orphãos ele pae nas . mesmas condi: 
ç?es acima. cita1las, quando nenhum amparo 
tiverem alem do meio-soldo ou montepio · 

3. • Os til h os de militares de terra e {na r 
em acti vidade, reformados, honorarios ou de 
qu3:lquer funccionario publico, quando seus 
mews de .subsistericia não sejam sufficientes 
para sua mstrucção ; 

. 4. o Os orphã?s 'ou filhos de pessoas despro
VIdas dos mews neces;arios para dar uma 
educação e instrucção secunrlaria a seus 
filhos, quando estas pessoas tenham prestado 
bons serviços á Patria. . 

§ 2. • São admittidos como meio-pensionis
tas, guardando a ordem indicada : 

I . • Os que excederem em cada uma das 
condições acima especificadas ; 

2. o Os filhos nos officiaes de terra e mar e 
dos fu~ccionarios publicos que estiverem em 
condiçoes melhores do que os acima desi-
gnados; . 

3. • Os filhos dos generaes de terra e mar 
ou dos func,:ionarios publicos superiores em 
actividade. reformados ou aposentàdos. ' 

§ 3.• São matriculados como contribuintes 
segundo a ordem abaixo indicada : ' 

1. • Os que excederem das condições consi
gnadas nos§§ to e 2•, observada a ordem ahi 
esta]:>elecida ; 

2 . • Os filhos dos cidadãos que tenham pre
stado bons serviços á Patria ; 

3.• Os filhos dos cidadãos que, não estando 
em nenhuma das condições acima, queiram 
fazer dos seus filhos officiaes do exercito ou 
da armada. 

Art. I8 

Art. 20 

O anno lectivo começará a l de março e 
terminará a 30 de novembro, sendo os mezes 
de dezembro e janeiro destinados ás ferias e 
o de fevereiro aos exames de admissão e suffi
ciencia. 

§ 1,• Os exercícios geraes e passeios mili
tares realizar-se-hão nos mezes de julho e 
agosto, ein dias designados pelo director da 
escola. · 

§ 2.• A distribuição ao tempo para o anno · 
de ensino tbeorico e pratico será feita de 
modo que, em cada aula, a lição não exceda 
de hora e meia, nem seja menor de uma hora 
devendo o intervallo de uma aula a outra 
ser de 15 a 20 minutos . 

Art. 21 

Terminado o anuo lectivo, os professores 
enviarão ao director da escola a conta de 
anno dos alumnos de sua aula, afim de servir 
de base á m·ganisação ila lista; geral das mé
dias, o que será feilo pela congregação. 

§ 1,• Os alumnos que tiverem a média 
considerada como sufficiente passarão para o . 
anuo seguinte, sem mais tbrmalidade al
guma. 

§ 2.'' Os que não alcançarem esta média 
serão admittidos ao exame de wfficiencia em 
fevereiro do anno seguinte, de cujó resul
tado depende sua passagem, repetencia ou 
exclusão. 

§ 3.0 O alumno que estiver dentro dos li
mites da idade repetirá o anuo, o que estiver 
fóra será. desligado e enviado para um corpo 
de tropa, si fOr pensionista ou meio pensio
nista, salvo indemnisando a Fazenda Na- · 
cional da despeza feita ; os contribuintes e 
os que indemnisarem a despeza terão o 
destino. qne lhes convier, ficando, porém, obri
gados ao serviço militar, conforme a lei. 

Conclttsão do cw-so 

Art. 22 

O Poder Executivo fixará, · todos os annos Terminado o ultimo anno lectivo do curso 
a joia para enxoval e a annulidade que to~ os alumnos farão exame de madttreza, desti~ 

C amara V. VIU 26 
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- nado a verificar si possue a cultn•·a intel
lectiJal dada pelo ensino secundario integral 
e indispensavel ao estudo technico superiLJr. 

Art. 23 

Este exame versará sobre questões ge"ae 
e será feito por um programma cuidadosa
!'nente Ol'ganisado pelo conselho de instrucção 
da escola e approvado pelo ministro da 
Guerra, e constará de provas escriptas , oraes 
e praticas, feitas sohre as materias constitu
tivas do curso, assim dividiclas: 

a) língua<', especialmente a porlugueza ; 
b) mathematica e astronomia ; 
c) physica, chimica e noções de historia 

natural; 
d) educação cívica, historia e geogra.phia ; 
e) desenho, (lescri ptiva, perspecti va e topo

graphia; 
f) p1·atica geral das &.rmas e es;Jecial ; 
§ l. o As provas escríptas versarão sobre as 

ma terias das secções' a), b) e c) . 
§ 2. o As provas oraes comprehenderão to

das as materias das secções. 
§ 3.0 As pi'Ovas pra.ticas versarão sobre as 

materias das secções e) e f'). as quaes cúnsta
·rão de um desenho dado, da resolução de um 
proUema ou de uma questão, tratando-se da. 
secção e), e de qU<'Stões de exercício e pratica, 
tratando-~e da secção n. 

Art. 24 

Art. 26 

Os alumnos que sahirem das escolas mili
tares antes de terminarem o curso, ficam 
sujeitos ás mesmas condições do artigo ante
cedente. 

Art. 27 

O exame de madU?·eza servirá de base á 
matr1cnla nas escolas de ensino superior da 
Republica, tanto official como .livre. 

SECÇÃO V 

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 

Art. 28 

A Escola Superior de Guerra é um e:~~tabe
lecimento de instrucção superior instituído 
para dar os conhecimentos technico_s aos offi· 
ciaes do Exercito, em vista dos servJços espe
ciaes do mesmo. 

Art. 29 

Nesta. escola existirão os seguintes cursos, 
confvrme as especialidades a que se destinam 
os officiaes do exerci to : 

Curso geral nas armas ; 
Curso de a• tUharia teclmica ; 
Cur;_;o ile engenharia ; 
Curso de estado·maior. 

I-Curso geral das arll"Ul§ 

Art. 30 

As provas escriptas serão feitas em um só 
dia_para todos os alumnos, para as quaes 
terao quatro horas; as -oraes effectuar-se-hão 
em dias alternados e serão de uma hora para 
cada alumno, em cada materia; as praticas 
executar-se hão em dias diversos, como forem 
designadas pelo programma. o curso geral das armas será destinado a 

Paragrapho uni co. Os alumnos não pode- formar officiaes para a arma de infantaria, 
rão fazer provas em dias successivos, sal v o cavallaria e artilharia de c;unpanha e para as 
si assim o pedirem. tropas de transporte, e com:tara das matet·ias 

Art. 25 seguintes, dadas em um anno : . I 1" cadeira-Systema militar de um Esta-
O exame de madu.re;;a habilita os a,iumnos do ; organisação dos principaes exercitas ; 

a se matricularem no curso geral das armas organi.<a.ção da força arrna·1a no Brazil ; or
ou na Escola Naval. ganisação e formação t actica das pequenas 

§ l. o Os alumnos pensionistas do Estado unidades; o terreno, no ponto de vista das pe
ficarão obrigados a prestar seus serviços na quenas operações ; pequenas unidades em es
actividade,por tempo igual ao que estiveram tação, em marchas, em combates e em desta
na escola como bl, angmenhdo de um anno. camen tos; tactica geral das armas. Noções <lo 

§ 2. o Os meio-pension istas serão obrigados grande tactica e es trategia. Regulamentos 
ao mesmo serviço, por tempo igual á metade dos serviços em campanha e nos quarteis. 
do que ahi permaneceram nestas com1ições, e 2• cadeira-Fortificação passageira ; cam-
mab um anno. _ pos entrincheirado~ ; t•raças fortificadas ; no-

§ 3.• Os eontrihuintes que não se matri- ções de fortifica~·ão permanente e de 1brt!
cularem nas ditas eseolas. terão o desti no ticaçilo mixta ; ati:l.que e defesa dos pontos 
que lhes convie1•, ficanüo, porém, sujeitos á fortiticc<dos ; defeõa dos pontos occupados; 
obrigação do serviço militar, conforme a lei. pon~es e pontões ; balística e theoria do tiro; 
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emprego dos fogos e regulamentos respecti
vos. 

3• cadeira-Direito publico em gerál e conl 
stitucional brazileiro. Direito internaciona 
applicado á guerra. Direito militar brazi
leiro. Artigos de guerra. Codigo militar. 
Regulamento disciplinar. Noções de economia 
política. Administração das pequenas unida
des. Regulamento interno e de guarnição. 
Deveres dos officiaes e praças. Legislação 
militar brazileira. 

Aula-Hespanhol (traduzir, fallàr e es-
crever). 

Aula- Hygiene militar. Hippologia. 
Aula- Topographia e levantamentos. 
Paragrapho unico. O ensino pra.t ico com-

prehenderá a instrucção militar commum a 
todos os officiaes, e necessaria á formação dos 
mesmos, cuja materia será especificada no 
respec~ivo programma. 

Condições de admissão 

Art. 31 

Annualmente matricular-se-hão neste curso 
tantos alumnos quantos forem necessn,rios 
para o preenchimento das vagas que se derem 
durante um anno, nas diversas armas e tro
pas de transporte. 

Art. 32 

Serão admittidos á matrícula no curso ge
ral das armas, satisfeitas as condições de 
capacidade physica e moral : 

I . o Os que tiverem terminado o curso pre
paratorio, com exame de madttreza, nas 
escolas militares ; 

2.• Os que fizerem exame de madureza das 
materias rlo cursa preparatorío, perante a 
commissão respectiva; 

3.• Os que apresentarem attestado de ex
ame rle madw·eza, feito em algumas das es
cola;; de ensino ~ecundarío integral da Repu
blica, fazendo os que lhes faltarem. 

Paragrapho unico. Os exames de madtweza 
e os complementares, serão feitos perante
uma commissão, nomeada annualmente para 
tal fim. 

Art. 33 

Si o numero de candidatos for maior do 
que o ·preciso, serão preteridos 11ara a ma
tricula: 

J.o Os que tiverem o curso prRparatorio, 
fe ito nas escolas ou collegios militares (art.32 
n. I) ; 

2." Os que fizerem exame de madureza ou 
o trouxerem de outros estabelecimentos de 
ensino secundaria integral (P;~t. ;32, ns, ?.- e 3). 

Art. 34 

Os alumnos - serão internos ou externos, 
conforme for estabelecido pelo Governo no 
regulamento que expedir, e mantidos pela 
União. -

Anna lectivo e concZusão do curso 

Art. 35 

O anuo lecti v o começará a I de março de 
cada anuo e terminará a 30 de novembro, 
aendo os mezes de dezembro- e janeiro desti
nados ás ferias, e o de fevereiro aos exames 
de admissão. 

Art. 36 

Concluído o anno lectivo, os alumnosserão 
submettidos a exame theorico e pratico de 
todas as ma terias que compõem o curso geral 
das armn,s. 

Art. 37 
' 

Os alurrinos que não forem approvados, po-
derão repetir o anno mais t).ma vez; si, porém, 
não tiverem b<)m exito neste novo tentamen , 
serão enviados para os corpos de tropa, onde 
sr.rvirão pelo tempo que lhes competir, em 
virtude de suas condições. 

Art. 38 

Concluir! o o curso geral das armas,os alum· 
nos serão nomeados al{eres-alumnos . 

§ I. o Os que concluirem-n'o com distincção 
ou approvações plenas, terão o direito d.e 
escolher a arma á qual desejarem pertencer, 
observadas as conrlições de capacidade ; 

§ 2. 0 Os que concluirem-n'o com outras 
approvações serão designados para as divei'-
8as armas, segundo suas notas e suas apti
dões moraes, intellectuaes e physicas ; 

§ ::L o Os que não ti verem bom ex i to no 
exame final, poderão repetir o anuo_ mais . 
uma vez; si. porém, não forem app1•ovados, . 
serão incluídos em um corpo arregiment~do. 
como inferior, onde servirão pelo tempo que 
lhes competir, em virtude de suás condições, 
eodendo durante este período prestar novos 
txames, sendo nomeados alferes-alumnos, si 
piverem bom exito . 

Art. 39 

Os alferes-alumnos, depois ue uomefldos . 
irão passar um anno na escola pratic!). do 
Exer-dto, e, concluído o curso pratico da arma· 
a quP pertencerem, serão enviados para seu~ 
corpos de tropas, onde aguardarfí.o sua pro. 
w.oção a ~o tenente. · 
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II- Curso de art-ilharia e 
engenharia 

Art. 40 

O curso de artilharia e engenharia 'tem' por 
fim dar aos 2°• tenentes de todas as armas que 
se destinarem a servir na artilharia de po

·.· sição e engenharia, a instrucção technica 
respectiva. 

Art. 41 

Este curso constará das seguintes ma terias, 
. -dadas em dons annos, sendo o primeiro com

·mum e o segundo particular a cada especia
lidade. 

1' anno commum 

1• cadeira-Geometria descriptiva, stereo· 
tomia; 

2" cadeira-Mecanica applicada. Machinas 
em geral, calculo de seus effeitos. Machinas 
a vapor. Machinas electricas. Motores hy
draulicos; 

3• cadeira-Economia política, finanças, ad
ministração e estatística ; 

Aula-Desenho de macbinas, trabalhos gra
phicos relativos ás cadeiras do anno. 

Aula-Inglez (traduzir , verter, fallar e es
crever). 

2° anno de artilharia 

1• cadeira-Estudo historico, fabrico e em
prego das cupulas gyratorias, torres encou· 
raçadas, canhões, metralhadoras, armas por
tateis, projectis, reparos, viatuJ'as e outros 
materiaes de artilharia, tudo precedido dos 
.necessarios conhecimrmtos de metallurgia e 
resis tencia dos· materiaes. 

2" cadeira~Estudo historico, fabrico e em
prego das polvoras e demais substancias ex
plosivas applica<las na guerra, cartuchos, es
poletas, estopilhas, estupins, etc.; tudo pre-, 
cedido dos conhecimentos inrlispensttveis de 
chimica organica e pyrotecbnia . 

ga cadeira-Ataque e defesa das praças 
fortes, fortalezas e pontos fortificados. Em
prego de artilharia de sitio e de montanha. 
Electricida<ie. Emprego dos holophotes nas 
praças de guerra. Minas, torpedos e outras 
machinas do destruição,empregadas nas forta
lezas. 
· Aula-Projectos, df SPnhos e constrncção 
das di versas machinas de guerra de que trata 
este anno. 

2' anno de engenharia 

I" cadeira-Astronomia pratica. Geodesia. 
Topographia. 

2a cadeira-:Estudo rlos materiaes de con
strucção. Resistencia dos materiaes. Estabili
dade das construcções. Technologia das pro
tis~ões, etc. 

3' ca(teira-Construcção das fortificações 
permanentes, passageiras e mixtas, e dos 
edificios militares. Hygiene dos edificios. Ar
chitectura. 

4• carleira-Estradas de ferro e de roda
gem. Telegraphos e telephones. Pontes e 
viaductos. Construcções hyrlraulicas, tudo 
com applicação militar. 

Aula-Cartographia e topographia . 
Aula-Desenho de architectura. Trabalhos 

graphicos de estradas, pontes e construcções 
hydraulicas. 

Condições de admissão 

Art. 42 

Matricular·Se·hão annualmente em cada um 
dos annos deste cur~o. tantos 2"" tenentes 
quantos forem precisos para as vagas de I o te
nente,dadas durante um anno, nas armas de 
artilharia de posição e engenharia. 

Art. 43 

Os candidatos á matricula do 1 o anno desses 
cursos teem de preencher as seguintes condi
ções: 

Os 2•• tenentes de artilharia de posição ou 
engenharia, devem ter, além do curso geral 
das armas e o curso pratico respectivo, um 
anno de effectivo serviço como officiaes; 

Os das outras armas, além dos respectivos 
cursos e o tempo ácima, devem ter obtido 
plenamente, com sete de média, no cursq 
geral das armas, boas approvações nas pri
meirtts aulas do curso prepara.torio e ter 
mostradoaptidão para a respediva especia
lidade. 

Art. 44 

Os officiaes nas condições acima, que qui
zerem se matricular no 2" anno de um desses 
cursos, teem de fazer exame . de todM as ma
terias do I • anno e, si forem approvados, 
matricular-se-hão naquelle anno, devendo, 
porém, ter dous annos de serviço effectivo 
como official. 

Art. 45 

Si o numero de candidatos for maior do que 
o de vagas terão preferencia os que tiverem 
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melhor média nos exames do curso geral das 
armas e boas notas nas aulas de mathematica, 
astronomia, physica, chimica e descriptiva do 
curso preparatorio. 

Anno lectivo 

Art. 46 

Cada anuo dos cursos de artilharia e en
genharia dividir-se-ha em duas partes, uma 
theorica e a outra pratica; a theorica come
çara a I de março e terminara a I de no
vembro, cujas materias constam do plano ja 
citado; a pratica será feita nos mezes de no
vembro e dezembro e constará de visitas: 

·aos principaes estabelecimentos de machinas, 
para .o curso commum; ás fortalezas, arse-
naes, depositos de armas, estabelecimentos 
metallurgicos, fabricas de polvora, de cartu
cho e laboratorios pyrotechnicos, etc., para o 
2" anno de artilharia; as fortificações em 
construcção ou construidas,quarteis, edificios 
militares, estradas de ferro em construcção, 
telegrapho, pontes, viaductos,. construcções 
hydrauficas, etc., para o 2• anno de enge
nharia. 
~Pí!-ragrapho unico. Durante o curso theo

rico, para que o ensino technico seja o mais 
efficaz possível, os professores ou lentes darão 
lições aos alumnos nos arsenaes, fabricas par
ticulares, fabricas de polvora, de cartuchos, 
de armas, laboratorios, fortalezas, obras e n 
construcção, estradas de ferro, etc. 

Art. 47 

A' passagem de um anno para outro far
se-ha em vista das notas de anno ou por 
exame de sufficiencia, dado o caso de neces
sidade ou a pedido do alumno. 

Art. 48 

o mez de janeiro sera destinado á apresen
tação de relatorio, planos, trabalhos, roemo
rias e tudo quanto for necessa.rio pera at
testar os conhecimentos praticas que os 2"' te! 
nentes de artilharia e engenharia teem de 
sua respectiva arma . 

Conclusão do curso 

Art. 49 

Concluindo o curso theorico e pratico, e 
apresenta,ios os respectivos trabalhos, os 
alumnos são submett.ido.s,. no mez de fel'e
reiro, a exame de todas ·as materias dadas 
durante ocurso. 

Art. 50 

Os 2°' tenentes que concluírem o curso te· · 
chnico de artiiharia ou de engenharia, si jã. 
não pertencerem a essas armas, serão trans
feridos pam as mesmas, e tanto esses como 
os ou ;ros classificar -se-hão em duas catego
rias: na I" os que tiverem obtido distincção · 
ou plenamente em todas as materias, cuja 
.aédia seja igual ou superior a 7 ; e na 2a os 
que tiverem tirado simplesmente em alguma 
ou cuja média seja inferior a 7. · 

§ l. o Os officiaes da I •, depois de promo
vidos, servirão de , preferencia ao estado 
maior da arma, para onde.serão transferidos 
por ordem de antiguidade. 

§ ·2. o Os de 2" ficat·ão nos corpos de tropa 
e só irão para o estado·maior da arma na 
falta dos outros. 

Art. 51 

Os 2° tenentes que forem r eprovados no 
exame final poderão repetir o anno mais uma 
vez, si não tiverem bom exitoneste 2" tenta~ 
men serão enviados para seu corpo si forem . 
de infantaria, cavallaria, artilharia de cam~ 
panha ou de transporte, e transferidos · parà 
uma desgas armas com sua respectiva anti· . 
guidade si perteucerem á artilharia de po· · 
sição ou engenharia. 

111 - Curso de estado-IDaior 

Art. 52 

O curso de estado-maior tem por fim dar 
aos officiaes de todas as armas que o tirarem, 
um tal valor militar que os tome capazes, 
no curso de suct carreira militar, de preen
cher as funcções de estado-maior, e sobre· · 
tudo de bem commandar e conduzir as 
tropas· 

Art. 53 

O curso de estado-maior compor-se-ha das 
ma terias abaixo, dadas em dous annos: 

1° anno 

fa. cadeira- (3• cadeira do 1° anno de arti· 
lharia); 

2" cadeira - ( 3" cadeira do 2° anno de ar.: · 
tilharia) ; ·. 

3·• cadeira - I• cadeira do 2° anno . de en· 
genharia ) ; 

Attla- (a do 2" anno de engenharia). 
Aula- Inglez. Traduzir, íallar e escrever, 
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l • cadeira -Estudo historico e estatístico 
dos principaes exercícios. Organisação, re
crutamento e mobilisação do exercito. Tactica 
de cada um·a das armas e tacticageral. Gran
de tacticri e estrategia. Historia militar e 
das principaes campanhas. 

2• cadcim - Geographia militar e serviço 
de estado-maior, inclusive o emprego dos 
telegraphos, telepbones, pombos-correios, 
balões, cryptographia, etc. 

3• cadeim - Direito internacional. publico 
e privado. Diplomacia. Direito <idministra
tivo em geral e !t>pecialmente o militar. Le
gislação militar dos principaes paizes da Eu
ropa. 

Aula - Francez. (Fallar e escrever). 
· Aula - Allemão. (Traduzir, fallar e es

erever). 
Aula - Equitação e velocipedia, 

·Aula - Cartographia e topographia. 

Condições de aclmi,ssã<J 

Art. 54 

O numero de alumnos a admittir em cada 
anno do curso do estado-maiór e determi
nado pelo Poder Executivo sobre proposta 
do chefe do estado-maior do exercito. 

Art. 55 

Os can•lidatos a e~>te curso devem ter mais 
de quatro annos de official e dous de effe
ctivo serviço em seu respectivo corpo ou 
armn, para que possam ser admittidos ao 
exame de admis3ão exigido para a respectiva 
matricula; conforme a arma a que perten
cerem. 

§ I. o Os officiaes de infa.ntaria, ca v aliaria, 
artilharia de campanha, com s~m respectivo 
curso, só poderão se matricular no I o anno. 

§ 2. o Os de artilharia de posição · e enge
nharia serão admittido::> á matricula nos lo 
ou 2° annos: no I o sem exame algum, no 2° 
depois de approvados no respectivo exame 
de admissão. 

Art. 56 

O exame de admissão do I o anno constará 
de recapitulação e applicação da geometria 
geral, da mecanica, da geometria de,criptiva, 
e no zo armo, da recapitulação e applicação .:la 
1 n carleira do 2° de engenharitt, para o de arti
lharia de posição, e da 3" cadeira do 2• anno 
de artilharü.t para o de engenharia. 

Art. 57 

Não ha limite de idade nem de posto para a 
matricula no cu1·so de estado-maior, porém o 
posto de capitão serú. o normal. 

Anno lecti·vo 

Art. 58 

O curso divic1ir-se-ba em theorico e pratico: 
o theorico começará a )"de de março e termi
nará a l• de novembro, salvo força maior; o 
pratico será feito nos mezes de riovernbl'O e 
dezembro e ,:onstará de -viagens, levantamen
tos topographicos e geodesicos, serviços de 
estado-maior, tanto em tempo de paz como de 
guerra, etc. 

Art. 59 

O mez de janeiro é destinado ít apresento.ção 
dos tJ•abalhos, relatorios, planos, memorias e 
tudo mais quanto For exigido para prova de 
capacidade do official. 

Art. 60 

A passagem de um atino para o outro é 
feita pelas notas do anno ou por exame de 
sufficiencia, dado o caso da necessidade ou 
pedido do alumno. 

Conclusão do curso 

Art. 61 
i 

Terminado o curso theorico e pratico, os 
alumnos são submettidos, no mez de fevereiro, 
a um rigoroso exame de todas as ma terias do 
cur~o. 

Art. 62 

Depois deste exame, os alumnos serão clas
sificados em tres categorias, segundo as notas 
que tiverem obtido durante o curso e no 
exame final: 

A I", comprehendendo os que tiveram dis· 
tincção em todas as Inaterias ; 
· A 2", os que tiveram plenamente em todas 

as materios e cuja média é igual ou supe
rior a 7 · 

A 3•, 'os que tiveram simplesmente em al· 
gumas matarias, ou a média seja inferior a 7, 

§ 1." Os da 1" categoria recebem uma me
dalha de ouro e as insígnias de oliicial de e!!· 
tado-maior e vão servir como auxiliares no 
estado-maior geral do exercito, e ficam habi
litados a uma promoção por merecimento. 
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§ 2. o Os da 2" vão para seus corpos e se
rão nomeados para auxiliar do estado-maior 
geral, segundo as necessidades e por ordem 
das notas. 

§ 3.• Os da 3• classe só irão para o estado
maior ua falta das duas primeiras categorias, 
p<m'nn serão dispensados do exame pratico 
para o posto de major. 

Regencia das cadeiTas e aulas 

Art. 62. 

As cadeiras da escola superior de guerra 
formarão sete secções abl'arigenclo : 

A primeira secçao, a 1" catleii'a do curso 
geral das armas e a 1 a dit8, do 2" anno de 
estado-maior ; 

A segunda secçao, a 2" cadeira do curso 
geral das armas e a 3" dita do 2• anno de 
artilharia ; 

A terceira secçao, as In e 2" cadeil'aS do 
auno commum de artilharia e engenharia ; 

A qttarta secçao, as la e 2" cadeiras do 2° 
a uno de artilhnria·; 

A quinta secção, a 1"' cadeira do 2• anno de 
eng:enharia e a 2• do 2° anno de estado-
mmor; . 

A sexta secçao, ás 2~, 3• e 4" cadeiras do 2• 
anno de engenharia ; 

A setima secçao, as 3•• cadeiras do cnr;:o 
geral das armas, elo 3• anuo commum de ar
tilharia e engenharia e do 2° anno do estado
maior. 

Paragrapho unico. Para cada cadeira haverà 
um lente e para cad<1. secção um substituto. 

Art. 64 

As aulas da mesma escoh~ formarão cinco 
secções comprehendendo : 

. A primeira secçao, as aulas de línguas ; 
A segun da secçao, ::ts aulas de desenho e tl'a

balhos graphicos do anno commum e as de 
proj ectos desenho e constrncção de machiuas 
de guerra Llo 2" anuo de ar·tilllaria ; 

A. terceira secção, as ::mlas do 2° anno de en-
genharht; . . 

A quarta secçao, as aulas de· hygrene e hrp-
pologia; . _ 

A quJntn secçao, as aulas de eqmtaçao e ve
locepedia. 

Paragrapho unico. Para a 1" secção haverà 
dous professores, sendo um para francez e hes
panhol e outro para ing·lez e allcmão, e para 
cada uma das outras secções um profes~or. 

Art. 65 

O Governo poderú, sob pyopost<t tia c~ngre
gação, nomear para coadJU v tu' o ensmo da 
é'scola, os olliciaes elo exerci to que tenham as 
necessarias habilitações. 

SECÇÃO VII 

Dli"POSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 66 

O Governo reorganisat'à a escola pratica da 
Capital Federal de modo que possa preencher 
ó fim indicado nesta lei, precisando bem a 
pratica de infantaria, cavallaria, artilharia e 
engenharia. 

.~rt. 67 

Na decretação dos regulamentos o Poder 
r•:xecutivo reorg::tnisara as direcções e adini
nistrações das escobs, assim como os corpos de 
alumnos, conforme exigir a reforma actual. 

Art. 68 

Os actu:tes officiaes do exercito poderão com.:
pletat• sem curso pelo novo regulamento, e os 
que tiverem o cnr;;o de sua arma poderão se 
m;üricular no de estado-maior qualquer que 
seja a idade e posto que tiverem, preenehendo 
as formalidades do art. 56. 

Art. 69 

Continuam em vigor 'as disposições do re· 
gulamento de 1890, em relação á- idade dos 
officiaes e praças do exercito para a matricula 
no curso preparatorio e geral das armas.-

Art. 70 

Fica abolido o bacharelado militar, tanto 
para o curso get•al como para os especiaes. 

Sala das commissões, 24 de julho de 1896. 
- 'l'homa; Cavalcanti • 

N. 138 A- 1896 

Parece~· sobre o sub.~titutivo do Sr. Thomaz 
Cavi:ilcant-; ao p1·ojecto n. 138, deste anno 
(s-ubstitutivo ao de n. 248, de 1895 ), que 
autorisa o Governo a · reorganisaT a Escola 
Naval, fa;endo no respectivo regulamento as 
alterações que a eôte vão annexas. 

A ·maioria da Com missão de Marinha · e 
Guerra mantém o seu modo de pensar com 
relação ao projecto . n. 138, deste anno, que 
a presenton como substitutivo ao de n. 248, 
de 1895, autoris::tndo o Governo a reformar o 
\'egula!lli'!llto actual da Esc:ola, Naval, por isso 
não póde acceitnr o substitutivo do Sr. depu' 
tado Thomaz Ca.val.canti, no qual se consigna 
a fusão dos curso-s preparatorios da-s Escolas 
Militar e Naval ; fu~ão com que a mesma 
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·maioria, actualmente, ao menos não póde 
coocol'dar pelo que continúa pedindo á Ca
mara a approvação do re ~erhlo substitutiv_o 
por ella formulado, em virtude do requen
mento apresentado em . sn discu~sã_o do pro
jacto pl'imitivo da propr1a Comm1ssao de Ma
rinha e Guerra. 

Sal!\ das commissões, 1 de dezembro de I896. 
-Gabriel Salgado, presidente.-Ovidio Abran
tes, relator. - Carlos Jorge. 

Substitutivo ao projecto n . 138, de 1896 

Art. I. o Fica o Governo autorisado a reor
ganisar os di versos estabelecimentos de ensino 
militar sobre as segumtes bases: 

1.• A instrucção theorica e pratica que 
serve de base aos estudos technicos neces

. sarios aos officiaes do exercito e da armada 
será dada em commum ; 

2.• O ensino technico especial a cada um 
dos dous ramos principaes da actividade mi
litar de terra e mar será ministrado em 
escolas separailas : Escola de Guerra para o 
exercito e Escola naval para a marinha. 

§ 1. o A instrucção commum rle que trata o 
n. 1 deste artigo constará do plano n. I 
junto a este projecto ; 

§ 2." A instru6ção technica relativa a 
cada uma das especialidades é a constante dos 
planos ns. II e III. 

Art. 

O governo reorganisará a escola pratica da 
Capital Federal de modo que possa preencher 
o fim indicado nesta lei, especific;tndo bem a 
pratica de infantaria, cavallaria, artilharia 
e engenharia. -

Art. 

Na decretação dos regulamentos o Poder 
Executivo reorganisará as direcções e admi
nistrações das escolas, assim como os corpos 
de alumnos,conforme exigir a reforma actual. 

Art. 

Os · actuaes officiaes do exercito poderão 
completar seu <:urso pelo novo regulamento, e 
os que tiverem o curso de sua arma poderão 
se matricular no de estado-maior, qualquer 
que seja a idade e posto que tiverem, preen
cheudo as formalidaJ.es do exame de admissão. 

Art. 

Continuam em vigor as disposições do re
gulamento de 1890, em relação á idade dos 

offlciaea e praças do ·exercito para a matri
cula no curso preparatorio e geral das armas. 

Art. 

Os officiaes de marinha que se destinarem 
á engenharia naval, completarão o curso na 
Escola qe Guerra, onde estudarão as materias 
que lhes são necessarias. 

Art. 

O curso de machinistas constará do dos 
dous primeiros annos da Escola Naval, menos 
o que lhes for desnecessario. 

Art. 

Fica extincto o bacharelado militar, tanto 
no curso geral como nos cursos especiaes. 

Sala das sessões, li de novembro de 1896 . 
-Thomaz Cavatcanti . 

Plano n. 1 

A instrucção theorica e pratica que serve 
de base commum aos conhecimentos techni
cos do exercito e armada, será dada · nos se
guintes estabelecimentos: 

Collegios Militares 

ESCOLAS MILITARES 

COLLEGIOS ~ULITA.RES 

Art. 1° 

Os collegíos militares teem por fim princi
pal iniciar seus alumnos na carreira das 
armas, dando-lhes nma educação e instrucção 
que os hatiilitem, quando terminado o respe
ctivo curso, á matricula nas escolas militares. 

Art. 2° 

Continuam em vigor todas as disposições do 
regulamento de 20 de agosto de 1894, no que 
depende do Poder Legislativo e produzindó 
todos os efi'eitos desde aquella data. 

ESCOLAS MILITARES 

Art. 3° 

As escolas militares teem por fim dar a 
instrucção theorica e pratica necessarias aos 
jovens que se destinarem a ser officiaes do 
exercito ou da armada.. 
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Plano de ensino 

Art. 4° 

. A instrucção theorica constará do ensino 
secundaria integral, cujo curso comprehen
dera as matarias seguintes dadas em cinco 
annos : 

1° anno 

la aula - Arithmetíca e algebra 
2• » - Portuguez ; 
3• » - Francez ; 
4a » - Desenho linear. 

2° anno 

l" aula- Geometria elementar e geral; 
2• » - Portuguez e latim ; 
3a :. - Francez · 
4a » - Desenho de figuras geometricas. 

3° anno 

l • aula - Mecanica geral e astronomia 
elementar; 

2• aula- Portuguez e latim; 
3a » - Geogmphia geral e especial da 

America; 
4• aula- Desenho á mão livre e de aqua

rella. 

4° -anno 

·]a aultt- Physica elementar e chimica 
geral ; . 

2a aula - Chorographia da America do 
Sul, especialmente do Brazil ; 

3• aula- Historia antiga e média; 
4a » - Elementos de geometria de

scriptiva, perspectiva e sombra. 

5• anno 

la aula - Educação ci vi c a, precedida uos 
conhecimentos fundamentaes de biologia; 

2" aula- Noções ele historia natural e hy
giene; 

3a aula - Historh moderna e do Brazil ; 
4a » - Topographia, levantamento e 

desenho topographico. 
Paragrapho unico. As nmterias deste curso 

devem ser ensinadas com simplicidade e cla
reza, de modo que os alurnnos comprehendam 
com facilidade as do anno segninte que se 
ligam ás do anterior; tendo Svl!lfll'e em vista 
que este curso é r1e simples preparação logica, 
por isso devem ser dadas somente as theorias 
inclispensaveis á boa comprehensão da mn:
teria. 

Ca.mara V. Vlll 

Art. 5' 

A instrucção pratica,será dada durante· o 
curso, conforme determinar o respectivo pro
gramma, a qual dividir-se-ha em duas pa.r- . 
tes: uma cómmum a todos os alumno~ dos 1° 
ao 4° anno, comprehenderá a musica, a gy· 
mnastica,a esgrima, a velocipedia,a equitação, 
a nil.tação e exercícios militares; a outra, par
ticular a cad~t um dos I'<cmos da actividade 
militar de terra ou de mar, sera dada> no 5° 
anno aos alumnos, conforme se destinarem ao 
exercito ou a marinha. 

Art. 6• 

As ma terias do curso theorico clividir,se-hão 
em cinco secções, compeehenclendo: a primeira, 
as àulas de línguas ; a segunda, as aulas de 
mathematica e astronomia ; a terceira, as 
aulas de physica, chimica. e historia natural; 
a quarta, as aulas do educação cívica, 
historia e geographia, e a quinta, as aulas de 
desenho, de descriptiva, de perspectivü., de· 
sombra e de topogr<t[Jhia. 

Paragra pho uni co. Para a la secção ha
vara ClllCO professores; pc·.ra a 2", ü•es j para 
a 3•, dons ; para a 4•, tres; para a 5", dous. 

Art. 7'' 

Para a instrucção pratit:a existira um pro
fessor ele musica, um dito . de gymnastica e 
natação, um dito de esgrimn, e um dito de 
velocipedia e equitação, assim como instructo_; 
res para exercícios miEtares, um dito de 
technologia militar e um de techonologia 
naval. 

Condições de admissão 

Art. 8° 

Matriculnr-se-hão annualmente neste curso, 
em cada uma das escolas, tantos alumnos 
quantos forem determinados pelo poder com
petente. 

Art. 9° 

As matriculas effectuar-se-hão em um anno 
qualquer deste curso, desde que o . Cftnclida
to, preenchendo as condições de idade, ca
pacidade physica e moral, sej<t approvado no 
exame de sutficiencia das materias que con
stituírem o anuo anterior, ou trag[• httestado 
ele freq nencia, com l:)om ~~ proveitamento, das 
mesmas materias no Collegio Militar, no 
Gymnasio Nacional ou em outro qualquer in
stituto de ensino secundaria equivalente. 

~~ 
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------------------------------------------
§ I.• os. candidatos de 14 a 16 annos de 

idade matricular-se-hão no 1 • ao no, os ,de 15 
a 17 no 2•, os de 16 a 18no 3•, os de 17 a 19, 
no 4• e os de 18 a 20 no 5°, ~atisfazendo as 
condições acima. 

§ 2.• A capacidade physica e a moral ex!
gidas dos candidatos serão provadas : ~- pr:-

, 11 eira por inspecção de saude, na occasmo da 
matricula, a segunda por attesta~o de bom 
comportamento passado pelos profess<?I"es ou 
rlirectores do collegio ou escol:\ qu > t1verem 
frequentado. . 

§ 3. o Para matricula no I 0 anuo os canch
datos devem ter exame do curso de adapta
C"ão do Collegio Militar ou de curso equiva
lente e na falta destes, fazer os respectivos 
éxam~a 'perante a com missão nomeada an
nualmente para esse fim. 

Art. 10 

Preenchidas estas condições, os cnndidatos 
serão relacionados, conforme a ordem de me
recimento rle cada prova, e, segundo a qual, 
serão matriculados; observando-se . o trtpllCe 
caso do3 qne devem ~er pensionistas do ~:<:stado, 
meio-pensionist<~S e contribuintes, quando fo
rem inter·nos. 

§ l. o São pensionistas do Estado os que 
estiverem nas condições abaixo, e segundo as 
quaes terão preferencia : 

l. o Os orphãos de pai. e mãi de mili~ares de 
terra e mar e ele funcc10narws pubhcos que 
tenham prestado bons se~viços a Patria ; . 

2.o Os orphãos de pa1 nas mesmas condi
ções acima citadas, quando nenhum amparo 

· tiverem, além do meio-soldo ou montepiO; 
· 3. • Os filhos de militares de terra e mar 
em actividade, reformados, honorarios ou de 
qualquer fun~cioua~io publi~o, quando seus 
meios de subst~tenCia nao seJam suffic1entes 
para sua instrucção ; 

4. 0 Os orphãos ou filhos de pessoas despro
vidas elos meios necessarios para dar um'1 
eJucação e instrncção secundaria a seu;;; filhos, 
quando estas pei'soas tenham prestado bons 
serviços a Patria. 

§ 2.• São admittidos como meio-pensionis
tas, guardando a ordem indicada : 

1. o Os que excetlerem em cada uma das 
condições acima especificadas ; · 

2. o Os filhos dos officiaes de terra e mar e 
·dos funccionarios publicas que estiverem em 
condições melhot·e:; do que os acima desi
gnados; 

3. 0 Os filhos dos generaes de terra e mar 
ou dos funccionnriDs puhlicos superioi·es, em 
actividade, reformados ou aposentados . 

§ 3. o São matriculados como contribuintes, 
segundo a ordem abaixo indicada : 

1. o Os que excederem das condições consi
gna das nos §§ 1 o e 2•, observada a ordem 
<thi estabelecida ; 

2.• Os filhos dos cidadãos que tenh~m pre
~tado bons serviços á Patria; 

3. 0 Os filhos dos cidadãos que, não estando 
'3m nenhuma das condi~ões acima, queiram 
fazer dos ~eus filhos officiaes do exercito ou 
da armada. 

Art. I I 

O Poder Executivo fixará, todos os annos, 
a joia para enxoval e a arl!lualidade que to
cam a cada um dos alumnos contribUintes e 
meio-pensionista~. sendo esta determinaria 
>eguuuo o pre~'o mé tio da manutenção d0 um 
<tlumno durante cinco annos. 

Art. 12 

Quan•lo os alumnos forem externos, seriio 
~outribuint9s ou não, conforme [tS condiçiie~ 
·lo art. 17, cujo quantum serà determinado 
mnualmente pelo Po,.ler Executivo. 

Anno lectivo 

Art. 13 

O anno lectivo começara a 1 dCJ março e 
cermiunrit a 30 rle novembro, sando o.~ mezes 
te dezembro e jttneiro destinados ~s férias e 

o de fevet,eiro aos exam,Js de admissão e suffi
ciencia. 

§ I. o A distribuição do tempo para, o anno 
Je ensino theorico e pt~atico será. feita elo 
modo qu ', ern ca,d<t aula, a lição não exceda 
.Je hor<t e meia, ·nem seja menor de uma hora, 
·levonlo o intervallo de uma aula a outl·a 
5er de 15 a 20 minutos. 

§ 2. o Os excrnicios geraes e passeio., mUi
lares re .llizar·-~o-hão nos mCJzes de julho e 
cl.gosto, em dia,; cltsignarf os peJo director da 
escola, salvo força maior. 

Art. 14 

Termiua•.lo o anno lectivo, os professores 
enviarão ao director d[l. escoln a con t<t de 
anno dos alumnos de sua aula, afim de servir 
de base a organisaçã.o da lista geral das mé
dias, o que será feito pela congregação. . 

§ 1. 0 Os alumnos que tiverem a médta 
considerada como sutficiente pa~sarão pam o 
aono seguinte, sem mais formalidade al-
guma. . 

§ ·2. 0 Os que não alcançarem esta médm 
ser<lo admittidos ao exame de sutficiencia em 
fevereiro do anuo seguinte, de cujo re.sul-
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tado depende sua passagem, repetencia, ou 
exc lu~ão . 

§ 3. o Os que esti veeem dentt'O dos .limites 
d;t idade r e petirão o anno, os que estiverem 
fór<t serão deciJio·ados e enviados par;t um cor
po de tropa, si"' forem pensionistas ou meio
pensionistas, salvo indemnisamlo a ~a,z~nda 
Nacional da despeza feita ; os contr1bumtes 
e os que indemuisarlilm a despeza terão o 
destino IJUe lbes convier, ficando, poré~, 
obrigados ao serviço militar, conforme a lei. 

Conclusão do curso 

Art. 15 

Terminado o ultimo anuo lectivo do cur.;;o, 
os p..Jumnos farão exame de madureza, desti
naria a verifica~ si possuem a cultura intel
lectua.l dada pelo ensino secund~rio intes-ral 
e iudispensavel ao estudo techmco supertor. 

Art. lô 

Este exame versarà sobre questões geraes 
e ser:\. t'eit o por um programma cnid!idosa
rnente or,.anisado pelo conselho de IOstru
cçã,> da esgola e approvado pelo Ministro da 
Guenn, o constará de provas es~riptas, o~aes 
e pl'atica.s feitas sobre as matertas constitu
tivas do curso, assim divididas : 

a) Jingnas, especialmente a portugueza; 
b) mathematic~ e. astronon:!a ; . . 
c) physica., chtmtca e noçoes de htstorta 

n:üural; 
d) educação ch·ica, historia e geographia ; 
e) desenho, descripti v a., perspectiva e toro-

gra phia; . 
() pratica geral das armas e espectal. 
§ 1. o As provas escriptas versarão sobre as 

nwt•)rias das secçõus a), b) e c). 
§ 2." As provas oraes comprehenderão 

tod:1 s as materías das secções. 
§ 3.o As provas praticas versarão sobre as 

matarias II[IS secções e) e n, as quaes consta
rito rle um desenho dado, da resolução de um 
problema ou de uma questão, tr3;ot~ndo-se da 
secção e) e de questões de exerciClO e pra~ 
tica., tratando-se da secção n. 

Art. 17 

As provas escriptas de cada secção serão 
feitas em um só dia para todos os alumnos, 
para. as quaes terão quatro horas ; as oraes 
ell'ectuar-se-hão em dias alterm;dos e serão de 
uma horH. para c~ da n lumno, em cada ma teria; 
a~ pt·aticas executar-se-hão em dias diversos, 
como forem designadas pelo rrrogramma. 

Paragrapho u'nico. Os alumnos não pode
rão ramr ·provas em dias succrssivos, salvo 
si assim o pedirem. 

Art. 18 

O exame de madureza habilita os aluamos 
a se matricularem na Escola de Guerra 
ou na Escola Naval e servirá. de base á ma
tricula nas escolas de ensino superior da Re
publica, tanto official como livre. 

Art. 19 

Os alumnos pensionistas do Estado fica
rão obrigados a pre~tat• seus sot·viços na 
actividade por tempo igual ao que estiveram 
na escola corno t al, au~mentado de urn anno . 

§ l . o Os meio-pensionistas se1·ão obrigados 
ao mesmo serviço, por tempo igua l à metade 
do que ahi permauec3ram nestas condições e 
mais um anno. · 

§ 2. o Os contribuintes que não se matri
cularem nas ditas escolas terão o destino 
que lhes convier, ficando, porem, bUjeitos á 
obl'igação do serviço militar, conforme a lei . 

Art. 20 

Os alumnos que sahirem das e~colas mili
tares antes de terminarem o curso ficam 
sujeitos ás mesm~s condições do artigo ante~ 
cedente. 

Plano n. l.ll. 

ESCOLA DE GUERRA 

Art. l 0 

A escola de g uerra é um eshbelecimento 
de instrucção :supe1·ior instituída para dar os 
conhecimentos teclmicos necessarios aos otil
ciaes do exercito, em vista dos serviços 
especiaes do mesmo. 

Art. 2° 

Nesta escola existirão os seguintes cul'sos, 
conforme as especialidades a que se deltinam 
os officiaes do exercito: 

Curso geral das armas ; 
Curso de artilheria technica; 
Curso de engenharia; · 
Curso de estado-maior. 

I-Curso geral das armas 

Ar!. 3° 

O curso geral das armás será destioado a 
formar officiass para a arma ele infanteria, 
cavallarin, urtilheria e engenharia e para as 
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tropas de transporte e constará das ma terias 
seguintes, dadas em um anno : 

i• cadeira - Systema militar de um Esta
do ; organisação dos principaes exercitas ; 
organisação da força armada no Brazi I ; or
gauisação e formação tactica das . pequenas 
unidades; o terreno no ponto de vista das pe
quenas operações ; pequenas unidades em es
tação, em marchas, ein combates e em 
destacamentos ; tactica. ge1·al das armas . 
Noções de grande tactica e estrategia. Regu
lamentos dos serviços em campanha. e nos 
quarteis . 

2• cadeirfl.- Fortificr,ção passageira ; cam· 
pos entrincheirados ; praças fortilicadas ; no· 
ções de for·tificação permanflnte e de forti
ficação mixta ; ataque e defesa dos pontos 
fortificados ; defesa dos pontos occupados ; 
pontes e pontões ; baJistic~t e theoria do 
tiro; emprego dos fogos e regulamentos re
spectivos. 

3• cadeira - Direito publico em geral e 
constitucional brazileiro ; direito internacio
nal applicado á guerra ; dirtlitO militar bra
zileiro ; artigos de gum·ra ; codigo militar ; 
regulamento disciplinai' ; administração das 
pequenas unidades ; regulamento interno e 
de guarnição ; deveres dos officiaes e praças ; 
legislação militar brazileira . 

. Aula - Hespanhol (traduzir, fallar e es-
crever). 

Aula- Hygiene militar. Hippologia. 
Aula- Topographia e levantamentos. 
Paragrapho unico. O ensino pratico com-

prehendera a iustt·ucção militar commum a 
todos os officiaes, e necessaria á formação dos 
mesmos, cuja materia será especificada no 
respectivo programma. 

Condições de admissão 

Art. 4° 

Annualmeute matricular-se-hão neste cur
so tantos atumnos quantos forem necess•1 rios 
para o preenchimento das vagas que se derem 
durante um auno nas diversas armas e tro
pas de transporte. 

Art. 5° 

Serão admittidos á matricula no curso ge· 
ral das armas, satisfeitas as condições de ca
pacidade physica e moral: 

1. 0 Os que tiverem terminn.do o curso pre
paratorio, com exame de madureza, nas e~co
las militares ; 

2. 0 Os que fizerem exllme de madttre~a das 
materias do cur~o preparatorio perante a 
~ommiiSsão respectiva ; 

3. o Os que ap1·esentarem attestado de exa
me de madureza feito em algumas das esco
las de eo~ino secundaria integral da Republi
ca, fazendo us que lhes faltarem. 

Paragrapho unico. Os exames de madure:sa 
e os complementares serão feitos perante uma 
commissãó nomeada aunualmeote para tal 
fim. 

. Art. 6° 

Si o numero de candidatos for maior do 
que o preciso, serão preferidos para a ma
tricula na seguinte ordem: 

I .o Os que tiverem o curso preparatorio 
fe1to nas escolas ou co llegios militares 
(a.rt. 31 n. 1); 

2. 0 Os que tlzeram exame de madureza ou 
o trouxerem de outros estabelecimentos de 
emino secundaria integral (art. 31 ns. 2 e 3). 

Art. 7° 

Os alumnos serão internos ou externos 
confoeme for estabelecido pelo Governo n~ 
regulamento que expedir, e mantidos pela 
União. 

Anno lectivo e conclusão do curso 

Art. 8° 

O anuo lectivo começará a I de março de 
cada. anno e terminara a 30 -de novemhl'o 
sendo os mezes de dezembro e janeiJ'O desti~ 
nados as Jer·ias e o de fevereiro aos exallle~ 
de admissão. 

Art. 9° 

Concluído o anno lectivo, os alumnos serão 
suhmettidos a exame theorico e pratico ele 
todas as materias que compoem o curso g·eral 
das armas. 

Art. lO 

O~ alumnos que não f?rem approvados po
d~ra~ repetir u anuo ma.u, uma vez; si, porém, 
nao t1verem bom exito neste novo tentamen, 
serii.? ~ nviados para os corpos de tropa, oni.le 
s~rv1rao pelo temp? que lhes competir, em 
VlrtudB d., suas condições. 

Art. ll 

Concluído o curso geral das armas os alu
mn us terão nomeados alferes-alumnos. 

§ I. o Os que concluirem-u'o com distio
cçií.o ou appl'ovações plenas tet•ão o direito de 
escolher a annn. a qual desejarem pertencer, 
observadas as condições de C<~pacitlade; 
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§ 2.• Os que concluirem-n'o com outríiS 
approvações serão designados para as ttiver
sas armas, segundo suas notas e suas apti
dões moraes, intellectuaes e physicas ; 

§ 3. 0 Os que não ·tiverem bom exito no 
exame final poderão repetir o anno mais 
uma vez; si, porém, não forem approvados, 
serão incluídos em um corpo arregimentado, 
como inferior, onde servirão pelo tempo que 
lhes competir, em virtude de suas condições, 
podendo durante este período prestar novos 
exames, sendo nomeados alferes-alumnos, si 
tiverem bom exito. 

Art. 12 

Os alferes-alumnos, depois de nomeados, 
irão passar um anno na e~cola pratica do 
exercito e, concluído o curso pratico da arma 
a que pertencerem, serão enviados para seus 
corpos de tropas, onde aguardarão sua pro
moção a 2° tenente. 

11 - Curso de ar'tilheria e 
engenharia 

Art. 13 

O curso de artilharia e engenharia tem por 
fim dar aos 2•• tenentes de todas as armas que 
se destinarem a Stlrvir na artilharia de po
sição e engenharia a instrucção techoica 
respectiva. 

Art. 14 

Este curso constará das seguintes matarias 
dadas em dous annos, sendo o primeiro com
mum e o segundo particular a cada especia
lidade. 

1• anno commum 

1"' cadeira- Geometria descriptiva, stereo
tomia; 

2• cadeira - Mecanica applicada. Machinas 
em geral, calculo de seus eifeitos. Machinas a 
vapor. Machinas electricas. Motores hydrau
licos. 

3" cadeira - Economia política, finanças, 
administração e estatística ; 

Aula - Desenho de machinas, trabalhos 
graplli<;os relativos ás cadeiras do anuo. 
Aul~- Inglez ( tt•aduzir, verter, fallar e 

escrever). 

2° anno de artilheria 

I" cadeira - Estudo historico, fabrico e em
prego das cupolas gyratorias, torres encou
raçadas, canhões, metralhadoras, armas por
tateis, projectis, reparos, viaturas e outros 

materhes d~ artilharia ; tudo precedido dos 
necessarios conhecimentos de metallurgia e 
resistencia dos rnateriaes. 

2" cadeira - Estudo historico, fabrico e em
prego das polvoras e demais substancias ex
plosivas applicadas na guerra, cartuchos, 
espoletas, estopilhas, estupins, etc.; tudo pre
cedido dos conhecimentos indispensaves de 
chimica organica e pyrotechnia. 

;i• cadeira- Ataqud e defesa . das praças 
fortes, fortalezas e pontos fortificados. Em
prego de artilharia de sitio e de montanha. 
Electricidade. Emprego dos holophotes nas 
prãças de guerra. Minas, torpedos e outras 
machioas de destruição empregadas nas forta
lezas . 

Aula- Projectos, desenhos e construcção 
das diversas machinas de guerra de que trata 
este anuo. · 

2° anno de engenharia 

1 • cadeira - Astronomia pratica ; geode
sia ; topographia. 

2a. cadeira - Estudo dos materiaes de con
strucção ; resistencia: dos materiaes ; estabili
dade das construcções ; technologia das pro-
fissões, etc. . 

3" cadeira - Construcção das fortificações 
permanentes, passageiras e mixtas, e dos 
edificios militares ; hygiene dos editlcios : ar-
chitectura. · 

4" cadeira - Estradas de ferro e de roda
gem ; telegraphos e telephones ; pontes e 
viaductos ; construcções hydraulicas, tudo 
com applícação militar. 

Auia - Cartographia, topographia e levan
tamento; 

Aula - Desenho de architectura ; trabalhos 
graphicos de estradas, pontes e construcções 
hydraulicas. 

Condições de admissão 

Art. 15 

Matricular-se-hão annmilmente em cada 
um dos annos deste curso tantos 2°8 tenentes 
quantos forem precisos para as vagas de 
l• tenente dadas durante um anno, nas ar
mas de artilharia de posição e engenharia. 

Art. 16 

Os candidatos a matricula do l • anno desses 
cursos teem de preencher as seguintes condi- · 
ções : 

Os 2•• tenentes de artilharia de posição ou 
engenh;irhl devem ter além do curso geral 
das armas e o curso prcttico respectivo, um 
anno de eifectivo serviço, como otlicial ; 
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Os das outras urmas, alem dos respectivos 
cursos e n tempo acima, devem ter obtido 
plenamente corn sete de média, no curso 
ger:tl da~ arma~, bôas approvações nas 1 as 
aulas do curso preparatorio _ e ter mostrado 
aptidão para a respectiva especialidade. 

Art. 17 

Os officiaes nas condições acima que qui
zerem se matricular no 2• anuo de um desses 
cursos teem de fazer exame de todas as ma
terias do l • anuo e, si forem approvados, 
matricular-se-hão naquelle anuo, devendo, 
porém, ter dous annos de serviço effectivo 
como official. 

Art. 18 

Si o numero de candidatos for maior do 
que o de v:1gas t erão preferencia os que ti
verem melhor média nos exames do curso 
geral dns armas c boas notns nas aulas de 
mathematica, astronomia, physica, chimica, 
e descripti va do curso preparatorio. 

Anno lectivo 

Art. 19 

Cada anno dos cursos de artilharia e en
genharia dividir-se-ha em duas partes, uma 
theorica e a outra pratica : a theorica come
çará a 1 de março e terminará a 1 de no
vembro, cujas materias constam do plano já 
citado; a pratica. seril. feita nos mezes de no
vembro e dezembro e constará de visitas aos 
principaes estabelecimentos de machinas para 
o curso commum ; as fortalezas, arsenaes, de
posites de armas, estabelecimentos . metallur
gicos, fabricas de pol v ora, de cartucho e labo
ratorios pyrotechnicos, etc., para o 2°- anho 
de artilharia; ás fortificações em construcção 
ou construídas, quarteis, edificios militares, 
estradas de ferro em construcção, telegrapho, 
pontes, viaductos, construcções hydraulicas, 
etc., para o 2° anuo de eng:enharia . 

Paragrapho unico. Durante o curso theo
rico, para qne o ensino technico seja o mais 
efficaz possível, os professores ou lentes darão 
lições aos alumnos nos arsenaes, estabeleci· 
mentos particulares, fabricas de polvora, de 
cartucho, de armas, laboratorios, fortalezas, 
obras em constr•ucção, estradas de ferro, etc. 

Art. 20 

A passagem de um anno para outeo far
se-ha em vista das notas de auno. ou por 
exame de sutficiencia, dado o caso de neces
sidade ou a pedido do alumno. 

Art. 21 

O mez de janeiro será destinado a apre~en
tação de relatorio, planos, trabalhos, roemo
rias e tudo quanto for necessario para attes
tar os co11hecimentos praticas que os 2•• te
nentes de artilharia e engenharia teem de 
sua respectiva arma. 

'Jonclusão do curso 

Art. 22 

C:>.a.:luindo o curso theorico e pratico, e 
a.presentados os respectivos trabalhos o~ 
alumnos são submettidos, no mez de feve
reiro, a exame de todas as materias dadas 
durante o curso. 

Art. 23 

Os 2•• tenentes que concluírem o curso te
chnico de artilharia ou de engenharia, si · já 
não pertencerem a essas armas, serào tran~
feridos para as mesmas, e tanto esses como 
os outros classificar-se-hão em duas catego
rias: na l" os que ti verem obtido distincção 
ou plenamente em todas as materias, cuj •t 
média seja igual ou superior a 7 í e na za o;; 
que tiverem tirado simplesmente em algum<t 
ou cuja média seja inferior a 7. 

§ J.o Os officiaes da 1•, depois de promo
vidos,servirão de preferencia no estndo maior· 
da arma, para onde serão transferidos pot• 
ordem de antiguidade. 

§ 2.• Os da 2• ticarão nos corpos de tropa 
e só irã·J püra o estado-maior da arma na 
falta dos outros. 

Art. 24 

Os 2"• tenentes que forem reprovados oo 
exame final poderão repetir o anno mais uma 
vez, si não tiverem bom exitoneste 2• tentam r. n 
serão enviados para seu corpo si forem de in· 
f'anteria, cavallaria, artilharia de campanha 
ou de tr·ansporte, e transferidos para uma 
dessas armas com sua respectiva antiguidade 
si pertencerem á artilharia de posição ou 
engenharia. 

Ill -Curso de estado•Inaior 

Art. 25 

O cut•so de estado-maior tem por fim dar 
aos officiaes de todas as armas que o tir~,rern, 
um tal valor militar que os torne capazes, no 
curm de sua carreira militar, de preencher 
as funcções de estado-maior, e sobretudo de 
bem commandar e conduzir as tropas. 
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Art. 26 

O curso de estado-maior compor-se-ha das 
materias abaixo, dadas em dous. annos: 

1° anno 

1• cadeira- ( 3a C).deira do anno commum 
de artilharia e de engenharia ) ; . 

2• cadeira - ( 3" cadeira do 2° anuo de ar
tilharia ) ;· 

3" cadeira - ( I" cadeira do 2° anno de en
genharia); 

Aula- (Gartographia, topogra,phia ele
vantamento); 

Aula- Inglez Traduzir, fallar e escrever. 

1" cadeira - Estudo historico e estatístico 
dos principaes exercícios. Organisação, re
crutamento e mobilis tção do exercito. Tactica 
ele cada uma das armas e tactica geral. Gran
de tactica e estrategia. Historia mHítar e 
das principaes campanhas. 

2• cadeira - Geographia militar e serviço 
de estado-maior, inclusive o emprego dos 
telegraphos, telephon&s, pombos-correios, ba
l.ões; cryptographia, etc. 

3" cadeira- Direito internacional publico 
e privado e diplomacia; direito administra
tivo em geral e especialmente o militar ; le
gislação militar dos principaes paizes da Eu
ropa. 

.Aula- Francez. ( Fallar e escrever). 
Aul~- Allemão. ( Traduzir, fttllar e es

crever). 
At1la - Equitação e velocipedia. 

Condições de admissão 

Art. 27 

O numero de alumnos a admittir em cada 
anuo do curso de estado-maior é determinado 
pelo Poder Executivo sobre proposta do chefe 
do estado-maior do exercito. 

Art. 28 

Os candidatos a este cmso devem ter mais 
de quatro annos de official e dous de effectivo 
serviço em seu respectivo corpo ·ou arma, 
para que possam ser admittidos ao exame de 
admissão exigido para a respectiva matricula, 
c;:mforme a arma <t que pe.rtencerem. 

§ 1. 0 Os olliciaes de infantaria, cavallaria, 
artilharia de campanha, com seu respeCitivo 
curso, só poderão se matricular no 1° anno, 

§ 2. o Os de artilharia de posição e enge
nharia serão admittidos á matricula nos I o ou 
2" annos : no 1 o sem exame alg-um, no 2" 
depois de approvados no respectivo exame 
de admissão. 

Art. 29 

O exame de admissão do 1° anno constará 
de recapitulação e applicação da geometria 
geral, da mecauica, da geometria descriptiva, 
e no 2° anno, da recapitulação e applicação 
da I a càdeira do 2° de engenhariá, para o 
de artilharia de posição, e da 3• cadeira do 
2° anno de artilharia para o de engenharia. 

Art. 30 

Não ha limite d~ idade nem de posto para 
a matricula no curso de estado-maior, porém 
o posto de capitão será o normal. 

Anna lectivo 

Art. 31 

O curso dividir-se-ha em theorico e pratico= 
o theorico começará a 1 de março e terrhi
nará a 1 de novembro, salvo força maiol'; 
o pratico será feito nos mezes de novembro 
e dezembro e constara de viagens, levanta
mentos topographicos e geodesicos, serviços 
de estado-maior, tanto em tempo de paz 
como de guerra, etc. 

Art. 32 

O mez de janeiro é destinado á apresen
tação dos trabalhos, relatorios, planos, me~ 
marias e tudo mais quanto for exigido para 
prova de capacidade do offi:cial. 

Art. 33 

A passagem r1e um anno para o· outro é 
feita pelas notas do anno ou por exame de 
sufficiencia, dado o caso da necessidade ou· 
pedido do alumno. 

Conclusão do curso 

Art. 34 

Terminado o curso theorico e pratico, os 
alumnos são submettidos, no mez de fevereiro, 
a um rigoroso exame de todas as materias 
do curso. 



Art. 35 

Depois deste exame, os alumnos serão clas
sificados em tres categorias, segundo as no
tas que tiverem obtido durante o curso e no 
ex8me final : 

AJa, comprehendendo os que tiveram dis
tincção em todas as materias ; 

A 2", os que tiveram plenamente em todas 
as materias e cuj:> média é igual ou supe
rior a 7; 

, A 3a, os que tiveram simplesmente em al
gumas ma terias, ou a média seja inferior a 7. 

§ I . o Os da I a categoria recebem as insí
gnias ele official ele estado-maior e vão servir 
como auxiliares no estado-mij,ior geral elo 
exercito, e ficam habilitados a uma promoção 
por merecimento. 

§ 2. o Os da, 2" vão para seus corpos e se
rão nomeados para auxiliar do estado-maior 
geral, segundo as necessiçlades e por ordem 
das notas. 

§ 3. o Os da 3" classe só irão para o estado
maior na falta dos das duas primeiras cate
gorias, porém serito dispensados do exame 
prático para o posto de major. 

Regencia dr~s cadeiras e aulas 

Art. 36 

As cadeiras da escola superior de guerra 
formarão sete secções abrangendo : 

A primeira secção, a I • cadeira do curso 
geral das armas e a 3" dita do 2° anno de 
estado-maior; 

A segunda secção, a 2• cadeira do curso 
geral das armas e a 3" dita do 2° anno de 
artilharia ; 

A terceira secção, as I a. e 2"' cadeiras de 
anno commum de artilharia e engenharia,. 

A quarta secçtlo, a,s- I • e 2• cadeiras do 2o 
anno de artilharia ; 

A quinta secçlio, a I a cadeira do 2° anuo ele 
engenharia e a 2• do 2° anno de estado
maior; 

A sexta secção, as 2•, 3• e 4" cadeiras do 
2° anno de engenharia ; ' 

A setima secção, as terceiras crtdeiras do 
curso geral das armas, do 3° anuo commum 
de artilharia e engenharia e do 2° anno elo 
estado-ma,ior. 

Paragrapho unico. Para cada cadeira ha
verá um lente e pll,ra cada secção um sub-
stituto. · 

Art. 37 

As aulas da mesma escola formarão cinco 
secções comprehenà.endo : 

A primeira secção, as aulas de línguas ; 

A segunda secção, as aulas de desenho e 
trabalhos graphicos do anno corr..mum e as 
de projectos, desenho e construcção de ma
chinas de guerra do zo anno de artilharia ; 

.A te..-ceira secção, as aulas do 2° anno de 
engenharia ; 

A quarta secçiio, as aulas de hygiene 
hippologia ; 

A quinta secção, as aula,s de equitação e 
velocipedia. 

Paragrapho uni co. Para a 1 a secção h a v era 
dous professores, sendo um para· francez e 
hespanhol e outro para inglez e allemão, e 
para cada uma das outras secções um pro· 
fessor. 

Art. 38 

O governo poderá, sob proposta da con
gregação, nomear para coad,juvar o ensino 
da escola, os officiaes do exercito que tenham 
as necessarias habilitações. 

PLANO III 

Escola Naval 

Art. J ,0 A Escola Naval tem por fim dar 
a instrucção technica, necessaria aos officiaes 
de marinha, tendo em vista os serviços es
peciaes da mesma. 

Plano de ensino 

Art. 2. o O curso technico, tanto theorico 
como pratico compor-se-ha das matarias se-
guintes dadas em tres annos : , 

1° anno 

1• 'cadeira-Geometria descriptiva e topo
graphica. 

2• cadeira-Mecanica applicada ás constru
cções navaes, ás machinos e ás manobras dos 
navios. 

3" cadeira - Direito constitucional brazi
leiro, legislação e administração naval e mi
litar respectivas. 

Aula-Francez 

Pratica :-Levantamento topogra phico e 
desenho respectivo. 

Descripção e manejo das machinas. 
Nomenclatura da constrncção naval. 
Desenho de machinas e de construcção. 
Bordejos no navio escola. 
Soccorros aos naufragados. 
Exercícios de infantaria, esgrima e na-

tação. . 
Arte do marinheiro ; comprehendendo : 
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2• anno 

1• cadeira-Geodesia e hydrogrophia, pre
cedida da astronomia pratica. 

2" cadeira-Physica applicada its machinas 
e á navegação. 

3• cadei1·a-Noções de rlireito publico, di
reito internacional marítimo e diplomacia d& 
mar. 

Aula-Inglez 

Pratica :- Levantamentos bydrographicos 
e desenho respectivo. 

Observações e calculos meteorologicos. 
Bordejos no navio escola. 
Codigo dos signaes. 
Uso do lochometro, das sondas e dos in

strumentos de medir e marcar correntes. 
Exercícios de infantaria, esgrima e na

tação. 

3• anno 

1• cadeim- Astronomia nautica e nave
gação. . 

2" cadeira-Balistica, àrtilharia naval, tor
pedos e outras machinas de guerra. 

3• cadeira-Evoluções, manobras e tactica 
navaes, ataque e defesa das costas, operações 
combinadas de terra e mar e campanhas na
vaes. 

A_ula-Francez t> inglez 

Pratica- Observações astronomicas e nau
ticas. 

Pratica. de artilharia e torpedo. 
Exercício de tiro ao alvo, com artilharia e 

armas portateis; alças. 
Borrlejos no navio escola . 
Exercício de embarque e desembarque de 

tropas perante o inimigo. 
Confecção da derrota estimada. 

N. 183 A-1896 

Dispõe gue os majo1·es , tenentes- co1·oneis e co
roneis do estado-maior do exe•·cilo sejam 
obrigados a um anno de se1·viço aJ·regimen
lculo ,.após a promoçtio a estes postos 'e dâ 
p1·ovidencias 

A' Commissão de Marinha e· Guerra foi pre
sente o projecto n. 183, de 1896, àispondt' 
que os majores, tenentes-coroneis e coron~:li~ 

Camara. V. VIII 

do e~tado-maior do exercito sej;),m obrigadr':l 
a um anno de ser\'ÍÇO anegimentúlo, após a 
proinoção a estes ]JOSi:os e dà outras pr·ovi
dencio.s. 

Reconhecendo a necessidade de taes deter·
minações, é de parecei.' que seja a.ppr·ovado 
pela Camara. 

Sala das sessões, 1 de dezembro de 1896. - · 
Gabriel Sal9ado,presidente.-Oviàio Abrantes, 
r ela to r.-Ca1·los Jorge . 

N. 183-1896 

Considerando f]Ue urge tomar certas medi
das sobre o serviço militnr, afim de que pos
sa o Governo tornar eífectivo o pensamento 
que determinou a cr'e8.ção do estado-maior do 
exercito, pensamento que é o de dar, de ac
cordo com a constituição Fecleral, ao nosso 
exercito a collocação que deve ter e ao n>es
mo tempo habilital-o para as fun~ções que 
lhe incumbem na paz e na guerra, a aprema
ção do Congresso Nacional submetto o ,e
guinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. r. o O Governo, tendo em vista a in
strueção pl'ofis~iona l e pratica dos olficia ~s f!. o 
estado-maior, providenciará dé modo c1ue os 
majores, tenentes·coroneis e coroneis deste 
corpo, logo após a. promoção a taes postos, 
o:ejam obrigados a um anno de serviço arre
gimentado em uma aJ'ma dilfílrente .da em 
que tive1·em servido no posto anterior, po
dendo para isto o mesmo Governo collocar 
em serviço de est~,do-maior, sern -prejuizo das 
vantagens r-especti v;1S, os offici.aes rlaquelles 
postos que ju lgar conveniente, sem exceder 
o prazo reltll'ido. 

Art. 2. o D:J. dat>t da presente lei até seis 
mezes depois, fica o Governo autorisado a 
transferir do estado-maior pa,ra o corpo de· 
engenheiros e vice-ver>a os actuaes officiaes 
deo;tes corpos que mrti.s aptidão ten bam 
revelado para os serviços que constitueru as 
especialidadP.s d0s ro1 esmos corpos, mantido o 
f'quili. lJrio dllS respet:~i vos quadros; , 

Art . 3. " Aos olnciaeR do Exercito e da Ar
marla em cornmi.s~ao ou empregos estranhos 
ao ~Iinisterio d<i- Gnerra e da Mariuha, ap
plicar·S~· ha o rlisposto no § }o do art. zo ·da. 
lei n. 260, de I de dezembro de 1841. 

Pamgt•a.pho unico. Exceptuam-se os que 
,:ervil'em no estado-m:1 ior do Presidente da 
Repu bli t'.<t , em ruio.St):\s diplo;üaticas, em com
tnis;;Lies l'e;:;e r va.da ~ no exteri0r, como ;:ddidos 
militares ás legações brazileiras, em commis-

28 
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sões de limites rla Republica no Ministerio 
da Guerra., sendo da armada, e no da mari
nha, sendo do exercito, em um e em outro 
caso em trabalhos· de ordem profissional, sci
entifica e technica; e finalmente o>que prati
carem em trabalhos de engenharia, de accor
do com o disposto no art. 15 da lei n. 39 A, 
de 30 de janeiro de 1892. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896. 
-Gabriel Salgado. 

N. 184 A--"1896 

Dispõe sobre o preenchimento das vagas de 
capitães que se derem nos corpos ele estado
maior e engenheiros e ela out1·as provülen
cias, 

A Commissão de Marinha e Guerl'a, tendo 
presente o projecto sob n. 184, de 1896, que 
extingue o posto de tenente 110 actual corpo 
de estado-maior e regula o preenchimento 
das vagas de capitães no referido corpo e no 
de engenheil'os, é de parec3r que seja elle 
adoptarlo pela Camara, não só pot•que torna 
estas corporações mais conformes com a or
ganisação do estado-maiot' elo exercito, como 
pela modificação de que tem em vista con
corre para uma economia em favor dos co
fres da União o que facilmente se verificará 
pelo estudo dos quadros que acompanham o 
projecto e bem assim restabelecer o justo 
equilíbrio que deve existir na promoção 
entre os ditrerentes corpos e armas do exer
cito. 

Sala das commissõe;;, 30 de novembro de 
1896. -Gabríel Salgado, presidente.-A.ntonio 
de Siqtteim, relator .- Ovidio Aúrantes .
Gados Jorge. 

N. 184-1896 

Considerando que a lei de organisaçii.o do 
estado-m'l.ior do exercito, da Intendencia Ge
ral da Guerra e das direcções geraes de outros 
serviços militares, já sanccionada. exige, para 
sua completa realização, medidas comple
mentares e urgentes que habilitem o Governo 
á sua plena execução, submetto á considera
ção da Cama.ra o segui nte projecto de le i: 

um rloscorpos-de Estado maior e deengenhei
ros- supprimindo-se os 4fJ tenentes daquelle 
corpo, haverá uma economia de 15:225$000, 
sendo o calculo feito como si todos os tenen
tes referidos exerces;;em commissões de seu 
corpo. Si attendermos a que esses tenentes es
tão hoje na sua quasi totalidade em commis
são de engenharia, cuja gratificação mensal 
é de 210$000, maior ainda será a economia. 
O augmento propc.sto, dando-se a suppressão 
dos 40 tenentes, não é só vantajoso pelo lado 
da economia, é tambem pelo lado da regula
ridade 1lo serviço militar e ainda mais esta
belece o justo equllibrio que deve exiat ir en
tre todos os corpos e armas do exercito, 
quanto á promoção. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. l. o As vagas que se derem de capitão 
nos corpos de estado-maior e de engenheiros 
militare~ serão preenchidas por transferencia, 
em oedem de antig-uidade, e :;em prejuízo 
desta, de capitães das armas de artilharia, 
infantaria e cavalltuia, legalmente habilita
rlos com os cursos que constituem aquellas 
especialidades, e tendo pelo menos dous an
nos de serviço de fileira na. arma respectiva , 
quando se de-stinarem ao estado-maior. 

Art. 2. o As disposições do artigo anterior 
só vigorarão depois de promovirlos, de accordo 
com a lei vigente, todos os actuaes ·tenentes 
do estarlo·maior, sendo desde já prohibid[ts 
as transferencias de 1 os tenentes e tenentes 
das armas arregimentadas, para aquelle 
corpo. 

Art. 3.° Fica elevado a quarenta e cinco o 
numero de capitães nos corpos de estado· 
maior e de engenheiros. 

Paragrapho unico. Este augmento será gra
duado e successi v o, obs:lrvadas as seguintes 
regras: 

a) por cad<1 tres tenentes promovidos a 
capitão se augmentará alternadamente um 
capitão no estado-maior ou no corpo de en
genheiros, contorme <~ promoção anterior 
tiver sido, neste otl naquelle corpo ; 

ú) extinct.os ass:m os tenente3 do estado
maior, as vagas restantes de capitães serão 
preenchidas de accordo com o disposto no 
art. I" desta lei. 

Art. 'L" Revogam-se as dbposições em con
tl'ario . 

· PeLos quadros r1ernonstr:ttivos que o acorn- Sala (l<ts sessões, 16 de novembl'O de JS:JG . 
panham, o Congresso verificará que com o au- -Guútiet Salgado.- A' cornmi:;são de Mc~
gmento proposto de quinze capitães para cada rinha e Guerrá. 
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Quadro demonstrativo das despezas que actualmente faz-se com os tenentes do 
estado-maior 

L VENCIMENTO MENSAL POR TENEN?:"E NUMERO DE VENCIMENTO MEN- VENCIMENTO 
TENENTES SAL ANNUAL 

Soldo, ou 140$000 .................. 40 5:600$000 67:200$000 

Etapa, 4,5 á do soldado ............ 40 .................. 98:550$000 

Gratificação, 130$000 .....•..•• •... 40 5:200$000 62:400$000 

Criado, 20$000 ..................... 40 800$000 9:600$000 

Somma ...•...........••.....................•.. · .•... . ..• 237:750$000 

O numero de etapas é de 14.600X4,5 ou 65.700, numero que multiplica,lo por 1.500, 
maximo fixado no Orçamento da Guerra, dá a quantia acima de 93:550$000. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896. - Gabriel Salgado. 

Quadro demonstrativo da despeza a fazer-se com p augmento de capitães para o 
estado-maior 

VENCIMENTO MENSAL POR NUMERO DE VENCIMENTO MEN- VENCIMENTO 
CAPITÃO CAPITÃES SAL ANNUAL 

Soldo, ou 200$000 ...•.•••••....•. 15 3:000$000 36:000$000 

Etapa, ou cinco vezes a do soldado .• 15 .................. 41:062$500 

Gratificação •....•.... ; . .•........ . 15 1:950$000 23:400$000 

Criado •..............•........•... 15 300$000 3:600$000 

Somma ................................................. .. 104:062$500 

O numero de etapas é de 5.475x5 ou 27.375, numero que multiplicado por 1.500, 
maximo fixado no Orçamento da Guerra, dá a quantia acima de 41:062$500. · 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896. - Gabriel Salgada. 



220 ANNAES DA CAMARA 

.Quadro demonstrativo da despeza a fazer-se com o aug-mento de capitães para o 
corpo de eng-enheiros 

VENCUdENTO MENSAL POR CAPITÃO 
NUMERO DE 

VENCIMENTO MENSAL 
VENCIMENTO 

CAPITÃES ANNUAL 
' 

Soldo em 200$000 ..•....•..••.•..•• 15 3:000$000 36:000$000 
Etapa em cinco vezes á do soldado. 15 ..................... 41:062$500 
Gratificação •.. .................... 15 3:150$000 37:800$000 
Criado .•........•.••••••...•...•.. 15 300$000 3:600$000 

I 

Somma.: . .. ........•.........•...... •.. ........•...••.... 118:462$500 

A etapa é calculada do mesmo modo para os capitães do estado-maior. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896.- Gabriel Salgado. 

Quadro comparativo das despezas a fazer-se com os capitães propostos e a que 
se faz com os tenentes actuaes do estado-maior 

OFFICIAES PROPOSTOS E A SUPPRIMIR-SE 
ISOMMA QUE SE DES

PENDE; A DESPENDER· 
SE ; DIFFERENÇA 

SJ capitães, sendo 15 para o estado-maior e 15 para o corpo de 
222:525$000 
237:750$000 

engenheiros ... .... ............ ...... ........ ...•..... .•....•. 
40 tenentes do esbdo-maior .................•..................•. 

Differença em favor da Fazenda •...............•...•....•• :. 15:225$000 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896.- Gabriel Salgado. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para a segunda
feira, 7 do corrente, a seguinte ordem dia : 

Votação das seguintes materias : 
Do projecto n. 188, de 1896, autorisando o 

Poder Executivo a reverter para o quadro da 
rese1'va da armadJ, ao capitão dé fragata 
reformado Aristides Monteiro de Pinho (! " 
discussão) : ; 

Do projecto n. 24, de 1896, autm•isanrlo o 
Governo a mandar pagar peh• vet'ba - Exer
cícios findos- ao 3° estripturario da Repar-

tição Geral dos Correios José Francisco Ro
drigues, os vencimentos que deixou de per
ceber de 29 de agosto .de 1894 a 28 de junho 
de 1895 ( 3" discussão) ; 

Do projecto n. 119, de 1896, concedendo 
isenção dos direitos de impo1•tação e expe
d,ente para todos os· machinismos, appare
lhos, canos de ferro e mais materiaes desti
nãdos ás obras da Companhia das Aguas de 
S. Luiz do Ma.ranhão (3'' discussão) ; 

Do projecto n. 74, de H/96, autnrisando o 
Governo a conceder ao cidadão Alberto Cys
neiro, pelo prazo de 25 annos, permissão para 
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estabelecer no porto do Rio de Janeiro depo
sitas fl.uctuantesde ca.rvã.o de pedPa., sob as 
condições que esta.belece \2" discus;xi.o): 

Do pro.jecto n. líl A, de 1895, a.utorisMtlo 
o Poder Executivo a pa,rrar a EsLevão Cunha 
a. irnporta.ncia. das terras de sua. propriedade 
em que foram localisa.dos na ex-colonia 
Brusque, por 01'dem do Governo do lmperio, 
diversos immigrantes, de accordo com o ar
bitramento feito pela SecTetaria da 1ndustria 
e Viação e constante dos documentos a)li ex-
istentes ( 1" discussão l ; · 

Do projecto n . 284 A, de 1896, a.utorisando 
o Poder Exet:utivo a mandar p.tg-.J.l' ao <:a~-. 
teiro de l • classe da Repartição Ge1H.1l dos Cor
reios, Pl,ilomeno Jocclyn Ribeiro os venci
mentos que deixou de perceber (2" discu..<:São); 

Dõ projecto n. 113 A, de !896. auwisa.ndo 
o Poder Executivo a -pagar ao tenMtê refor
mado .1lo exercito José Severo Fi alho o :<oltlo 
de sua reforma, dosde a. data. em que deix•m 
de roce bel-o, com par~cer sobre emenda olie
r ecida na 3 • dis~ussão (3• discussão) ; 

Do pro,jecto n. 156 B. de 1886, emenda. do 
Senado á. proposição· da Camara dos Depu
tados, autorisando o Governo a abrir ao Mi
nisterio da- Guerra o credito de 88:2.15.1806, 
supplementar ao concedido pelo rrecret6 
n. 2ôZ, de 20 de de~embro de 1294, paro sal
dar as despeza.s feita$ com a. construcção de 
quatrO paiOes de polvora Da ilha UO,BOqueiH 
rão e mais obras necessarias (discussão 
unica.) ~ 

Do projecto n . lfi'Z A, de 1896, autori
sa.ndo o Governo a. nomear uma commissão 
de profissionaes para estudar e verificar a 
efficacia e valor da. descoberta. rio « serum » 
antivarioloso feita. pelo Dr. Felippe Pereira 
caldas e dá. outras providencias (z• discus
são}· 

no'projeeto n . 13, de 1896, isentando do 
pagamento de imposto ou qua.esquer emolu
mentos as patentes dos ofiiciaes honora.rios do 
exercito e armada, concedidas em remunera
ção a. serviços militares e as concedidas pelo 
Governo do Marecbal Floriano Peixo~o aos 
defensoras da legalidade (2" niscu~são) ; 

Do projecto n. n1 E, de lS96, emendas do 
Senado ao projecto n •. 131 D. de~te armo, 
dispondo que para a eleição de intendentes 
no Districto Federal cada eleitor votará, em 
sete nomes, eslll'iptos em uma unic& cedula. 

Leva.nta-se a. sessão as 3 horas e 40 mi
nutos. 

A.OTA ~1 7 DE DEZE)rBP.O DE 1896 

Presidenci(J. do Sr. A1·tlmr Rios 

Ao meio-dia. e 30 minutos procedeHseá cha
mada a qual respondem os Srs. Arttwr Rioa, 
Lins de Va..seoncellos, Coell:o Lisboa, Ta.va.res 
de Lyra., Ga.bl'lel Salg~:>.do. Eneas !.Iartins 
Bricio Fil11o, Luiz Do mingues. Frederico Bor: · 
ges, lldefonso Lima, Helvecio Monte, Trinda- · 
ue, Luiz dP. Andrade. Ruch~. Ca:va!c .. nt i, 
Milton. F1•ancisco Sotirr~. Tosta.. Manool C:~e
tnno, Paranhos Montenegro, Serredello Cor
I·êa, Sil:ll. Ca.s~ro , ~u!io Santos. Landulpho de 
Ma.galhll.eS, "az 11e Mello, Chagas Loba to, 
t:>onça.J.ves Ramos. Luiz Detsi , Fortes Jun
queitH<l, Alw.ro Botelbo. Octa.víano de Rrito 
Vallwa.t·e$, Rodolpho Abreu . Paraiso Caval: 
caati , C.~rlos da'l. Chagas, Costa Ma.ch;\do, 
Casemir·o da Rocha., Almdda No.,ueira. Pau
Uno C&rlos,O-ridio AbJ·anteS.Caraeciolo ·Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Emilio Blum o 
:Marçal Escobar. 

Deixam de comp.1recen com cau;;a partici
pada os St·s. Alencar Guimarães, Sá Peixoto, 
Matta Bace!la:r , Tt1eotonio do BritO, c~rios 
de Novaes, l':osta Rod1•ígues, Gustavo Veras, 
Eduardo \le Berrêdo, Christino Cruz. Anisio 
de A;bre~, Torres Portugal, Thomaz Ca val-. 
cant 1, Joao Lopes. Ped1·o Borg-es, Francisco 
Benev_olo, Jo;e Bevilaqna.. Au.gu:sto Severo, 
Franc1sco Gurgel, Pedro Velho. Silva. Mariz, 
Cbateaubriand José Ma.ri:~no, Arthur Or
land?· M(trtins .l uclior, G11.Spa.r Drummond, 
Ar1Il1Illo Ta vare~. l\Ial·cionilo Lins. Cornelio 
da. fonseca., Hereulano Bandeira, Fernandes 
Lima, Octavi~no Loureiro, Oiympio de 
Cam pos, ~1enezes Prado, Geminiano Br;J.Zil, 
Z3ma, Sa.utos P ereira , Augusto de Freitas, 
Neiva, Aristides de Queiroz, Eduardo Ramos, 
Paula Guimar-ães. Vergne de Abreu, Leovi
gildo Filgueiras, Tolentino dos· Sautos Se· 
bastião Landu lpho, Marco! i no Moura, Athayde 
.Junio~, Antonio de Siquejra, Oscar Godoy, 
Amer1co de Mattos, Beh.sa.rio de Souza. 
Erico Coelho, Fonseca Po1•teUa, Nilo Pecaoha: 
Ernesto Br<~zilio, Porciuncula, Pooce de · 
Leon, U1:bano Marcondes, Mayrink, Almeida. 
Gomes,Llma. Duarte,.Toão Lu:z.carvalho Mou
t•:i o, Monteiro de Ba.rros, João Pentdv,Fran
cisco Veigr,,Leonel Filho, La.mounicr Godofre
do,Ribeil'Q de Almeida.Ferreira Pires Theoto
nío de Ma.g-J.!bães. Pinto da Fon~, Ma.tta. 
Mo.clJa.do. Manoel Fulgencio,Similo d11 Cunha., 
Olegario ~Iaciel, LindolptJo Caetano, Lamar
Hne, Alf1•edo Ellis, Francisco de Barro.:;. Luiz 
Flaquer, Domwgues de Ca>-tt'O. Gn;;tavo Go
tioy. Oliveir a Braga., AU.olpl:o Gordo, .11lo:•eira 
da. Silva, Alberw Salles, Cezario Molta., Cin
cin:z.to Br-~"8, FrancLqro Glicerio, Hermene- · 
g.ildo de Moraes, .Alves de Ca5tro, Urba.uo de . ~ 
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Gouveia.. X'l.vier do Va.Ue, Lu\z Ado1pho. La- ! em que forP.m IOC3.lisados na ex~lo~ia. 
me:1h?. Lins, Almeida. Tot'!'êS, L:J.u1·o Milllo:!r, : Brusque, por orlem <lo governo do imperío, 
Angelo p,nheit·o, Pereira da. Cost.<L. Al,l~fll'icio _,iiv,wsu~ immi~r·o.ntes. de ae!!Ordo com o a.rbi
Ma.riense, Victorino :V!onteiro, Aurellauo Ba-r· 

1 
tramemo !dto pela Secretilria da Industr ía e 

b:~s·1, Pinto da R0ci1a. Ves!)<tsiaoo de Albu- 1 Ví:: ~;ii.o e constante dos ~o~umentos a.lli exis
q_uer.:tU'l. r ril.nci!!M Alenc,lst1'0 e Cassill.no do [tentes (l• di;;cussão.) 
Nascimento. E sem. c.1.ns:l os Srs.: Lim(l. Ba-~ Do projecto o. 284. A, de 1896, autor i;ando 
cur.y-, Augusto Montenegt•o,Holland:~. de Lima., o PoJee Executivo a mandar pa.g11.1' ao c.'l.r
Yi \·eiros, N'ogueira Pa.ra.na.guú., Pires Ferr•elm, , teit·o de 1' cla.~se da Repartição G~ral dos 
cunha Lima, Tolentino d~ C;~rvalllo, t>ereira li Correio~, Philo:tieno Jocelyn Ribeiro os ven
de Lyra., Coell\o Cintra., R;:wbos:\ Lima., Lou- cimentos, que deixou de perceber (2' discus-
renço de Sà. i\iedeiroo e Albuquerque, .Mi- , s11J); · 
gue\ Pernambuco. Gmiça.ive.s Ma.h~. Carlos I Do pl'Qiecto n. 113 A. de 1896, o.utorisando
Jorge, Arau.jo Gó ,;;, Clementino do :\tonte, I o Poder Executivo a. pa.gn.r ao tenente refor
Gou.'eia Lima.. José Tgna.~io, F'hvio ··le Arau- mado do. exercito José Sevet'O Fi:tlho o soldo 
.b. Rodrig-ues Lima. Clet.o N'UU(l$, Torqu·:~to de sua refor m:\., desrle a da.ta em que deixou 
.Mm·eit-a, Galdino Loreto, frança. Carvalho, de receb~t-o , com parecer sobre emenda offe
Alciudo Gua.na.bara, Timotheo da Ccstc\, Eu- recida nu. 3• discussão (3• dis~ussão)'; 
zebio de Queiroz. Agustinho Vida\. Ba.rt·os De project~ n. 156 B, de !891$, emenda. do 
Franco Junior. Paulino de Souza. Junior. S~na.do á. proposição da. Ca.mara dos Depu
Campolina, Ferraz Junior, Cnpertíno de Si- t.'\dos, autorisando o Governo a a.brir ao Mi
queira., Arthur Torres, Do:nlngos de Moraes, nisterio da Guer1~.1. o credito de 88:215$806, 
Costa. Juotor. Bueno de Andl'ada., Padua supplementar ao concedido ~lo decreto 
Salle;, Viei1•a. r\e Moraes. Edmundo uo. Fon- n. 262, de 20 de dezembro de 1894, para. 
seca. Furtado, Br1~zilio da Luz, Fonseca Gui- snldar as despezi\.s feitas · com n construcção 
ma.r ães. Ma.rtius costa, Riv;vla.via. Corrêa e de quatro paióes de polvora. na ·nllõ.\ do 'Bo--
Pedro !Y!oo.cyr. queu·no e mais obras nee~ssarias (discussão 

. u~; . 
O Sr. Presif~en.t~-Responderam ã Do project.o n.l()Z A de 1896, a.utoriso.mlo o 

cha.mada 44 Srs. deputados. Hoje não ha. Governo a nomea1' uma. commissã:o de profis
sesslb. Desi"'nO para. amanhã a mesma. ordem ::;ionaes para. estudar e veritica.r a. efficach e 
do di:J.de hoje. isto e: : \•illOt' da de:;coberta do «SetUffi» a.ntivariO!ÕSO 

· feita. pelo Dr. Felippe Pereira. Caldas e dá. 
Votação das seguintes materias : outras providencias (2• discussão); 
Do projecto u. ISS, de 1896, o.utorisando o Do projeoto u. 13. de 1896. isenta.nno do 

Poder E:t~cati. vo a. reverter pa.n o quadro <h pl l(n.meuto de impostoo ou qnaesque1· emolu
re.ser v!L da. ai'm.ada ao capitã,o <le frnglitn. re- mentes :til pn.tcntlo!s dos offi~ines honora.rios do 
fol'mado Aristides Monteiro de Pinho (I" di.;- exe1·cito e a1·mada, concedidos em rernunel'n
cussão) ; çii:u 3. ~erviços militares e u.s concedidas pelo 

Do projecto n. 2-1. de IS9ô, autorlsando o Governo do i\i:wecha.l Floriano Peixoto aos 
Govl;lrno a. ma.n,la.r p1lga.t• pelll. verba.-Exer- .lefensort>S d1~ legalidade (~· disuuosã.o) ; 
ci<.:ios lindos-ao 3·• escripturario da Repu.r-- Do lJrojecto n. l:~l E. de 1896, emendas do 
tição Geral dos Correlos •. Jo5é Francisco Ro· Senado. ao projct.:to n. 131 D, deste a.nno 
drigues, o~ vencimentos que deixou de per- dispondo que pa.ra. a eleição de inteodentes 

· caber de 2.9 de agosto de 1894 a. 28 de junlto no Oistr icto Fedem!, ca.tla eleitor v oi ar-..i. em. 
de 18% (3' discussão); sete nomes, escriptos em uma uniCõl. ce-
. Do projecto u , ll9. de 1896; concedendo dula.. 
isenç:.iõ dos direitos de ímportaç;.1o e expa-
díe!lte para. todos o; m:>c11ínismos, a.ppartl-
1 h os, canos de ferro e mais ma.teria.es desti-
nados ás obra.s <la. Companhia das Aguas de 
S. Luiz do MarantJão (3" discusslio); 

Do projecto n. 74, de 1895, O.Utorisando O ACTA DE 8 DE DEZE:.IDRO DE 1895 
Gove1•no a concede~·do cido.rlito Alber·to Cy.;-
neiro, pelo prazo de 25 annos. permissão PresídcMia do Sr. Artlw r Rios · 
pa-ra. estabele~er no porto do Rio de Janeiro 

· depositas fi11ctuantes de ca.r vão de pedr:J., 
sob ns condições q_ue estabelece (2• dis- · Ao meio·clia e 30 minuto3, procerle-se ó cba
cnss.i.o.) . · mC~.da. ã. qu:~.t respondem os Sr-s. AJ•tbur Rios, 
.-.. !.lo ;~roj ,~ct:> n. li! .\, J.:~ lS,lô, .-utorísa.ndo Ga.briet Sa.lg:\do, Enéas M-a.1·Lws, Bricio Filho, 
o Poder Execut\vo a pagar a Estêvão Cunha ll'redel'ico Borges, Tboma'l: C:walca.nti, Tolen
a. irnportancia. das terras de sua. propriedade, tino de carvalho, Neiva, · Manoel Caetano. 
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Pa.ranhos :MontenegrJ; Frar;ço. Curv-alho, Os
car Godoy, Monteiro de Ba.rros, Paraizo C~•
v;~.Jcanti. O·ddio Ab-rantes, Luiz Adolplw. 
Curacdolo, Pa.ub Ramos, EmiUo BLum. Ves
pasiauo de Albuquerque e Cassiano uo Nasci
mento. 

Deixam de comparecer com causa. partici· 
pa:Ja os Srs. IJ!lagus Lobato, Julio Sar..tos 
Lins rle Vo.seoncello~. Coelho Lislwa, Tavar,; 
de Lyr·a. A!cncar Guímarães, Sá. Peixoto, 
~rat\a. Bacelhn·, Tlleotonio de Br·ito, Carlos 
do Novaes, Luiz Dom'tngues, Costa Rud;·igues, 
Gustr..-.·o VertJ.s. ~duarrtv de Bet·rooo, Chrh;
tiuo Gruz, Anbio de Abreu, T,•rr<~~ Po1·tug-al, 
João Lopos. Pedro Borges, Francisco Bene
volo, Jo~é Ber;ila.qU(l;, Augusto Se~e~o, Fra.n
cisco Gurg~l. Ped~o Velho, Silv;J. Ma.!'i7.. Cha
teo.ubriand, .José Mariano, Arthur Orhllldo, 
Martins Junior, Gaspar Di'ummond, Lui~ de 
Andrade, Arminio Tu;vares, Marctonilo Lins, 
Coru~llo da. Fonseca, Herculaoo Bo.nde~m, 
Fernil.ndes Lima, Rocha Ca valca.nti, O c ta vlano 
L:mreiro, Olympio de campo~, Gemiui(l.D.O 
BrazH, Zama. Sautos Pereira, Augu~to de 
Freitas, i\-rilton, Francisco Sodré. Tosta, 
Arístide5dC Queiroz, Edua.rJ.o Ramo~. Paula 
Guimarães, Verl(ne de i\. breu, Leovigi1do fil
gueh•as. Tolencino dos Santos. Seba.~ciii.o Ln.t~
duipho, ~Iarcolíno 1foura, Atbayde Junlo1·, 
Torquato Moreira, Antonio de Siqueira. Ame
rico de !\Jattos, Eri"o Co~lho, Fonsec;t Po!•
tclla., Silva Castro, Nilo Pcçü.nha. Erursto 
Brazilio, Porciuacula, Ponce de Leon, UJ·
ba.no Ma1·condes, ll'[a.yl'ink, Almr>icla Gome~. 
IAndulpho de :\Iagu.lllàes, Lim;J. Dnn.rr,e, Ju:!o 
Luiz, Carvalhn .Mourão. Vax de ~Iello. João 
Penido, Gonç:;J.["es Ranios, Luir. Detsi, i~ratJ
cisco Veiga, Alvaro Botelho, Leonel Fillw, 
Oct;Lo:iano de Brito. LamoL1níe1· Goc.ion·edo, Ri.
bl'íro cl;;: Almeula, Fel'l'~it'l'. ?ire~, Va.ll<~·1:~!·e::;. 
Rodúlpllo Abreu, Theotonio •'t: :.!og"ll.lllii.es. 
Pi.nt<> d:t Fonseca, ~I:Ltta Madw.uo, M11noei 
Fulgencio, Simão dt~ Cunl1a, Olegn.rio :,racic!, 
Lind.olpho Caetallo,. Carlos das Gba;.ras, La
martiue, costa. ;\Iachado, Alt'redCl Ellis, FJ~an
ci:;co de Barros, [;uiz Flé~1uer, Casemi~·o 1la 
Rod1a,' Almeida Nogueira, Do:ningues ue 
Castro, Gustavo Goiloy, Oliveira. Braga. Ado!· 
pho Gordo, Moreira. da Silva, Alberto Sa.lle,;, 
Pa.ulino Carlos, CCJSario Motta, Cinciua.to 
Bra.ga, Francisco Glicerio. Hermenegildo de 
Mor<~.es. ALves ó.e Castro, Urba.no de Gouveia, 
X~.vier du Valle. Almeida Tor1·e~ . .La.u1·o :viül
ler, Francisco ·Tolentino, Augeio Pinheiro, 
Apparieio Mat•iea<e, Victeriuo Montdro, Au
reliano Barbooa, Piuto da u.ocha o F'L'Il~C·!SCD 
Alencastro. E semcáusa os Srs. Lim11 B•Jcury, 
Augusto Mont,.negi•o. HuUanda. ,!.,,, Litn:t. Vi
veiros. Nog11eira Pal·;tn.cgu;~,,Pit-es l~()rrei1'n, 
lldefonso Lima., He\veeio ~1onte, Cunha Limo, 
Trindade, Pereira <3.e Lyt>a, Coeiho Cintm, 

BlrboSll. Lima. Lourenço de Sá, Madeiros e 
Albuquerque, Miguel Pernambuco, Gonçalves 
?.Iüa. Arat:jo Góes, Carl~s Jorge, ClemEntino 
elo \1onta. Menezes Prado, Gouveia Lima, 
.To.;é lgnacio. Fl>wio de Araujo, Rodrigues 
Lim:!, Cleto r\' unes. G:J.ldino Loreto, Serzedello 
Cort·êa. Akíndo Guann.'b-J.ra. Timotheo da. 
C~ta.. Beli;a;:-io de :Oouz;J.. Euzebio de Queiroz,. 
Agostin!w Vi(hi, Barri)~ Fr~tn.co Junior. Pau
Uno de Souza .luaiol'. C;1mpolina.. Fen·az 
Junior, F;,rtes .iunqueira. Cúpertioo de s;
qudt•a. Arthur Torre·.,, Domingo;; de Moraes, 
Costa .rurüol'. Bueno de Aarlrada, Padua Sa.l
les, '{ieira ~'e ~i·m:.es. Edmundo cio. Fonseca., 
F·urt•lfio, La.menlw, Lins, Brazmo {la Luz, 
Fonsec~ (hima.ri(:S, ~lartins Cost&., Marçai 
E.~coror. Pereira ci(t Custa, R.ív<!.da via. Corrêa 
e Perlr·o Moacyr. 

O SI!'. Pre,.;ide9.~t€ - Respondel'a.m 
;1 cham:~da :l];)ena.:; 2i Srs_ d.epntados. HC>je 
nil.o ha :;;;;são. A ordem do dia para amanhã 
é ~\ me;:r!~~ de hoje, isco ê : . 

Votação d.o.s s~guintes m:J.terias: 
Do projec\o n- 188. de 1800, autorisando o 

Poder Exccuth·o a J'el'ill't<ll' par~t o quadro da. 
re~erva. d.o. Annn.da M ca.pitiLo de fragata 
refo!·mudo Aristides Monteiro de Pinho 
(r~ discussli.o); 

Do proj~cto 11. 24, (1e 1890. autorisando o 
governo 1!. m:•tJtlo.r· pDgar pela \'erba-Exerci· 
cios findos-ao .()• e:;c:·tptur-ario d;1. Repartição 
Geral do~ Correios Jose Francisco Rodrigues 
ClS 'Ç'Oncimcntos que tl<~il:ou de ver•ceher de :w 
de agosto de !::>!.H n. 28 u0 jut1ho ~te 1895 
(3• d'SCUSSÜL1); 

Do prQjecto n. 119, rlB i SDG, conce~lendo 
isencão àLlS <lil·eitOS dn illlPOl'tuçàO e ex~ 
•liente \}:tr:t ~, ,l1.os os !O,~clliuismos. appa.:relho~. 
canos de I'~•·ro c m:~.Is materiaes de$tinarlos as 
obras da. Ct•lniJiLU]Ü:.I. ri;ts Aguo.s de S. Luiz do 
Mar:mltão (3 ' disr:ussão) ; 

Do projccto n. 74. de l89ô, autorisa.ndo o 
governo a cún~cder no ·cidadão A.lbe1•to Cys
neiro. pelo pmzo de 25 annos, permissão para 
iLst::l.belecer no pol'to do ltio de Janeiro depo
sitas fiuctuantes de carvü.o de pedra., sobre as 
condições que est::l.belece (2" discussão).~ 

Do proj()cto n. 171 A, de ]t)96, a.utori5<1ndo 
o Poder Executivo a. pa.gar a Este>"ão Cunha. 
a im];lortancia das terras de sua propried:.de, 
em que foram localisados na eK-colonia Brus- · 
que, por ordem do go,·erno do ímperio. diver~ 
oos ímmigrante>, de acco1•do com o arbltl'a
ment<) f ... i~o pela Secretaria d:~. Industria e 
\'iõ.:çiio e coust11llte dos documentos alLL exis~ 
tente.• ( l·' d iSCU~Sfi.O} ; 

Do pl·Qjf!C(O n. 284 A, de l89G. antoris:i.ndo 
o Podet• Execu-.tvo. a mandar pagar ao ca.r-· 
teit·o de l" classe da. Repil.rtic;:ão. Ger-dJ dos 
Cot•reios, Philomeno. Jocelyn Ribeit·o os :veri. 
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cimentos fJ.Ue deixou de perceber (:2" discus- Mr!llO. Monteiro de Bttrros. Cha,aas Lobato, 
sii.o); Gooçatves Ramo", Luiz Detsi, Fortes Jun-

Do projecto n. llS A; de 1896, autoris.:.ndo queira, Vall<ldares, Cupertino à{l Siqueira, 
o Pode1• Ex.e(:utíi'O a. pe.gar ao !enente refor- Paraizo Cavalc<l,Dti, Carlos das Cllagas, Costa. 
mado d<r exercito .Jo;;é Sn'l"ero Fialllo o soldo M~cha..lo. Moreira da Silva, Francisco Glice
de sua ret'orma, desde '' •.hta ern que deixou rio. Furta•lo, Urbano de Gouveia, Xavier do 
de rec-a!nl-o, com IJ<·~l·ecet• ~obre emenda oíl'e· V<1lle. Luiz Adolpho, Caracdolo, Almeida 
recida na. 3" uiSCI1~S3\l (S" cliS6U5~1ioj ; Torres, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 

Do pl·,•jecw n. l5G B, d e l S96, emenna. <1o Emilio Blum, 11-far\'al Escobar, Vespasiano de 
Se:1a.do á proposir:ão da Camara tios Deputados, Albuqu~rqne e Cassia.no do Nascimento. 
autorisaudo o Governo a ~brir ao i\lini$tei•io Abre-se !:. ses~ão. 
da. Guerra o credito de 88::2liii;il0ô, mpple- _ . ' 
ment.a.r a·o ~oncBLiido -pelo decreto n. 262, õ.e Sao l!:hs e som debate apP.rov~da.s os ac:tas 
20 de dezembro de 1894. pa.ra. sald:J.l' as de:;. 'I •la ~e:;sao de 5 e as dos dias 7 e 8 do cor
po..zas fe lt:J.s co1u :.1. construcQã.o de qu;Ltro ren,e. 
naióes d e )Jolvara no.. ilha do Baque trã.o e Deixam de compa.recer com causa parti-
mais obras neeess:~oria.s (discu~sã.o tlllir.a): cipJ.da os Srs.: Sã. Peixoto, Theotonio de 

Do projecto n. 162 ,\.,de 18\J t). a.uturi;;mdo 1 Rriw, Ca1·los de Novaes, Cosr.a Rodrigues, 
o Governo a. nornea.t· uma "''mrnis>ào de pro-~ Gu~t<J. 't'O Veras,F.dunrdo de Berrêdo, Chri:stino 
:fissionaes par;t estu;lar e veritic:w a effit:.acia Cruz,Anir.lo de Abreu.TorresPortugal,Pedro 
e valor da. tiesc,,b~rta dc1 «tier·um>> :.Llltl\'<J.rio-~ Horges, B':ra.ncísco B.enevolo, Au. gusto Severo, 
losc.' feit:.L pelo Dr. Felippf' P~rei~·,, Ca.l<las e Francisco Gtugel, Pedro Velho. Silva .Mariz, 
dá outra~ pl·ovidenc.ias (:?. · ~lis.c:u~são). I Tl'indade, Clt • teaubrià~d., Jos~ Mariano, 

Do 1,l.OJecto n. l.3. ele J::;Oi ... 1~entan:lo do Al'thur· Orlando, Marttns Jumor, Gaspar 
pagamen;;:; de impostos ou qu$eSi[U(~r •'maiu- Dr umrnond, '\rminio Tavares, Marcionilo 
m.entos as p<<tentes dos o!flci:;es lttlUl'·:·arios do Lins, Cornelio àa. Fonseca, Herculano Ban
exercito e armada., concedidas em remunera- d<~ira. C~trlos .Jor,re. Fernandes Lima, Octa
çã.o a ser•viço:> míliLal'es e as concedidas pela. viano Loureir~. Olympio de Ca.mpos, Gemi
Governo do :\Ia:t·echal F!m•iauo Peix:cto aos nia.no Brazil, Za.rna, Santos "Pel'ei.ra. Neiva, 
defen.sores da legalidade (2' ctisc.uss5.u); I Manoel Caer.a.no,A.:ristides de Queiroz,Eduardo 

Do pro,iecw n. 13! E. de lS9ô. emendas uo Ramos, Yergne de Abreu, Leovjgildo Fil· 
Sena•io ao pro,iecto n. !31 D. 1\este anno. dis- gueira:>, Tolentino dos Sanios, Sebastião Lan
pondo que pa.L·a a eleiçõ.o ue iutemlcntes no I dulpho, Ma:rcolino Moura. Athayde Junior, 
Districto Federal, cada eieitm· votad. em sete Americo de }!ar,ios. Erico Coelho, Fonseca 
nomes, escl'iptos em umu. unica ceJ.ul::. . Portella., Belisario de Sousa. Silva Castl'O, 

1(37~ SESSÃ.O Eli !) DB DEZE:IffiRO DI> lS9ô 

Presidenâa tio Sr. A?·:hm· Rios 

Nilo Peçant;a, Erne:;to Brazilio, Ponce de 
Leon, Porciuncula., Almeida. Gomes, Lan
dulpho de ~Iagalhães, Lima. Duarte, João 
Luiz, Joã.o Penido, Francisco Veiga, Alvaro 
Botelho, Leoo.e-1 Filho, Octa-viano de B1•ito, 
Lamounier G~doi'redo, Ribeiro de Almeid!'l., 
Ferreira Pires, Rodolpllo Abreu, Theotonio 
de Ma.galhães, Pinto da Fonseca, Matta Ma
chado, Arthur Torres, Manoel Fulgencio, 
Simão da Cunha, Ole,o-ario Máciel, Lindolpho 

)Ao meio-dia e 45 fninutos, procede-se ã Caetano. Lamo.rtine, Alfredo Ellis, Francisco 
cb.mn;J.Llt:., ã q~al r z>.,;pondem c~ St·~.: .Ar~hur rle Barros, Luiz.F'laquer, Casemiro da Rocha, 
Rios, Lins de V:1~~::onc~llo5, CoeHio Lisooa, Almeiila Nogueira, Domiugues de Castro, 
Tavn.res de Lyra, Alencar Guilmt·i\es, Ga- GU$tavo Godoy, Oliveira Braga, Adolpho 
briel St\.l~<ldo, Enins :Martins, B~icio Filho, Gordo, Albertü ~alles, Paulino Carlos, Cesario 
Luiz Domiugne$, Pires Feneira, Frederico rrotta, Cincin\lto Braga, Hermenegildo de 
Borges, Tllomaz Ca V<tican ti, .João Lopes, José Mvraes, Alves de Castro, Ovidio A.branles, 
Bevilaqua, C-oelho Cinka, B:trbe>sa Lima.Luiz Lamenha· Lins, Lauro Muller. Angelo Pi
de Andrade. Cl~mentino <lo Mont e, Rocha. Ca- nlleít·o, Pereira da Costa,Apparicio Mariense,. 
-valcanti, M~nmr.e~ Pl·<vlo, Augusto de Fr~i- Victorino Monteiro, Aureliano Bal'bo'sa. Pinto 

. ü.s, :\nlton, Tosta; Francis<'o Svdre,. Pànl:\ da Rocha e Francisco Alencastro. E sem 
. Gllimitr-:ies, p,m .. nh•.l~ M· 11tcnegro, GaJlino causa os Sr.;.: Lima. Ba.cury,. ~fa.tta Bá" 
' Lere! o, Anto:Jio d.e Si~uei~·~ •. t5crz1•de!lo Co1·-- cellar, Augu8to ;\:l:ontenegro. Hollanda. de· 
x·ea, Osc;u· G<id<>y, Timo:.11eo d't Co,;ta, Ab'·1S·· Lima., Viveiros, Nogueil'a Paranaguã, llde
tinho Vidal, Julio Santo;, BM'ros Fran;;o I l'onso Lima, Helvecio Monte, Cunha Linia, 
Junior, Urbano :l.Iarcondes, <'autino de Souza. Tolentino de Carvalho, Pereira. de .Lyra.,Lou-. . 
Jw:úor, Mayrink, Carvalho Mourâ.o, Va.z de I renço de Sá. Medeiros e Albuquerque. Miguel 
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Pernalllbu~, Gon~alves _Maía, ~\.l·a.ujo Gó~s, 1 dos bilhetes b~nc~:~ios em circulação e regu
Go~v:ela. Lu~a,Jose Ignacro.Flav1o de ArauJO, 

1 

Ja.ndo a. substltUlçao destes e o r:Jsga.te clo 
RO<ll'lgues Lima, Cleto Nun~. Torquato Mo- papel ::noeda.-Inteirada.. 
reú':l., ~nça Ca:rv:alho, Alcindo _Gua.uaba.ra, Do 1\linisterio da Justiça e Nagnoios Inte
Euz_eblO de_ Quetroz, Campollna, Fer_ra~ riores, de 7 do corrente. tt'a.nsmitt!ndo a esta. 
Jumor, Dommgos de . ~ora.es, Costa. Jnolot, cama.ra a. mensagem dá Sr. Vice-PresiJ.ente 
Bueno de Andrada., V1e1ra de Mor~:s. Pa~ua. da. 'Repu.blica, concernente à resolução do 
Sa.lles,_Ed~und~ da Fons~, Bra.7ah~ dai:.u~. Congresso Nacional mandando ob~erva.r nas 
Fonseca. GUJmnraes, ?.la.l'tms Gosta, Rt vada VIa eleições federaes o disposto no art: 5" da lei 
Corrêa. e Pedro Moacyr · n. 248, de 15 de dezembro de 1894, sempre 

O ~&. 1° SECRET.lliO procede á leitura. do que se dê o caso previsto no § 2• do art . 43. 
segumte da. de n. 35, de 26 de ja.neiro de 1892. - In

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1 • secretario do Seoado, de 5 do 

corrente. transmittindo a esta. cama.ra. com 
as emenda.s · a proposição desta. cama.ra. de
terminando que tenha entrada no Thesouro 
Federãl, como receita, a. renda. do Deposito 
Publico e providenciando sobr~ a indemnisa
ç::io porventura. devida ao depositaria pu
blico, conforme liquidar o Governo . -A' Com
missão do Orçamento. 

Do mesmo senhor, de 6 do corrente, eom
municando a estl\ camara. que nessa data. 
o Senado enviou á sancção os autographos 
da re.'loluçiio do Congresso Nacional autori
sa.n<lo o Governo a abrir ao Ministerío da. 
justiça e Negocias Interiores o . cre<lito de 
70:000$. supplementa.r a verba n. 13 do 
art. 2• da lei n. 360, de 30 de dezembro 
de 1895.-Inteirado.. 

Do mesmo senhor, de 9 do corrente,commu
n icando a esta cama.ra. que, nessa. dats., o 
Senado enviou á. sancção os autogmpho.> da. 
resolução do Congresso Nacional, mandando 
regular a guarda nacional pelo decreto 
n. l46, do 18 de abril de 1891, e dando ou
tras provid;encias. -Inteirada. 

teirada. Envie·se um exemplar ao Seuado e 
arcbive-se o outro. 
· Do Ministerio dos Negocios da. Fazenda, de 
hoje, satisfazendo a req uisiçiio desta cama.ra. 
nooffi.cio n. 343, de 6 do mez ftndo.-A que:n 
fez a requisição. (A' Commissão de Orça· 
menta.). 

Do Ministerio da Industria, Vi3..ção e Obras 
Publicas, de 8 do corrente, enviando a men
sagem em a. qual o Sr. Vice·Pr~sidente da. 
Republica. devolve dou5 dos exemplares e.u
to(rra.phos do acto l~islativo concedendo 
se1s mezes de licença com ordenado ao con
ferente de 1• ela~ da. Estrad:.~. de l"e!·ro Cen· 
trai do.Bra.zll, Jos~ Antonio Pereira. Carnei
ro.- Inteirada.. Envie-se um l!:Xemp(ar ao 
Senado e arclltve-se o outro. · 

Do m.~mo miaistro, e de igual data., com
municn.ndo que. nessa data, devolve a esta 
eama.ra., de accordo com o art. 3í, § 1•, ela 
Constituição da Republica, o :projecto da. 
lei do COngresso Nacional regulando a loca
cão dos serviços a.gricoL'l.s, a oue o Sr. Vice• 
Presi<lente da Republ!ca negoü sancção, etc. 
etc.-Inteira.da.. 

Requerimento: 
De Luiza Ca.ndida. Calve t de Mendon;;a., so

licitl\Ildo uma. pen:ão pelos motivos que a.l· 
iega.-A' Commlssão de Pensões e Contas. 

Fica sobre a Me::a até.ulteriordeliberaç-.d.o o 
seguinte . 

PROJ&CTO 

Projccto autr-risando o Go~ern.~ a: con,;ocar um. 
<XJngre:sso iatentacional afim de o1·gaa-i~ar 
wn calenda,·i~ pel"jJetuo e ~líli'IJCJ'Sal. 

Do mesmo senhor e de iaual data. tra.ns
mittinào a esta ca.mara, devidamente re
stituidos e sanccionados, os a.utographos das 
resoluções . do Congresso Nacional, a.utori
sando a abertura dos creditas de I. i87: 802$270 
e 2.500:28QS144., supplementa.re! a. di. versas 
rulrcicas dos arts. 4° e 5• d~~o lei n . 360, de 
30 de dezembro de 1895, e a.pprovando o 
nccordo firmado em 19 de novembro ultimo 
sobre recla.ma.,ões italianas, com os officios 
de 4 e 7 do corrente· mez, dos Ministerios Considerando que, consistindo uma data 
d:• Marinha e da ·Guerra e das Relações Ex- em distinguir cada dia pew. ordem que flC-
teriores·.-!nteirarla.. cupa._no con,iunto dos tempos decorridos desde . 

Do mesmo senhor, de 7 do corrente, com- uma. era dada, torna-se preciw que essa. era. 
municando a esta camara que, nessa data., o .sej;\ universalmente a•topta.da ; · · · 
Senado enviou á ~ncÇão o decreto do Con- Consideraanuo que a. cóiltagem do .:tP-mpo 
~'Tesso Na:eionat deter minando que o . Tlle- ppr unidades simples e directas. torn3.ildo se 
SOU1'ci. FE!deral assumirá a responsabilidade di.filcil p::l.t'~ a. duro.ção da. >ida pessoal~ sobre 

C"-'1làra. V. Vl!I 2!.1 
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tudo p:tra. a. existoncia. social, le\•ou nossos pi\.ra a industt'ia.. pois que a fixid~z das data<! 
antepa~<:a.dos ·a instituírem urnli numeração tem como consequencia. a systema.tisa.ção dos 
complexa.. agrupando dias, ~emanas, mezes habitos; 
e annos, que devemos conservar melhorando; Considerando que ilevendo os dias das se-

Considerando que entt·e esses períodos ha manas ter denominações universaes que 
alguns que são na.turaes e outros a:rtificiaes, lembrem o conjuncto da preparação humana, 
.ooo!orme sua coincidenciaco!!l os phenomeno~ tanto fectichica e polytheica, como mono
respectivos. corno o dia. e o anuo. ou segundo theica, os actualmente usados pela França • 

• ,SU(l. natureza convenci<mal. como a s~mana e ltalia, Hespanha etc., devem ser adaptado 
omez.deondeanecessidatl.;>:cle>y>r.ematisal-o~. como mais geraes e maisde accordo com as 
não ob;tante o..: ..racter objecth'O daqnelles e indicações acima; 
o subjeccivo d~stes ; considerando que sendo preciso evitar 

Considerando que a semana., a.pezar de sua. toda e qualquer questão de rivalidade, tanto 
naturezn, artificial, e unanime, natura.lmente nacional. como philosophica ou religiosa, os 
por causa de suas relações com as pha.seii da mezeii devem ser designados por sua ordem 
lua, e cuja instituição esponta.nea, J."emontando numerica, ficando assi.m livre a. cada religião 
ao fetichismo nomada., tem sido acceita. por do.r-lhes os nomes que mais convierem a. seu 
todas as religiões e fvi sy$tematisada pelo culto; 
positivismo explicando rle modo irrefnta.vel Considerando que a fixidez e univers:tli· 
seus a.ttributos e propri.~;ada.deil subjectivas ; dar1e das datas não podendo ser consignadas 

Considerando que o mez, não obstante soa sinã.o. qu(l.ndo o anuo começar por um dia 
natureza. coavenciona.l, ·tem sido acceito ]_)Or que esteja inteiramente ligado a um faoto 
quasi todos os povos, como unidade de 3• or- na.tural e po!' todos obsenado, torna-se pre
dem e vem simplificar a contagem dos tem- ciso designar ease dia que deve ser ou aquel.le 
pos, desde que se componha de um numero em que os dias começa.m a crescer para. o 
exa.cio de semanas ; hemi~pherio do norte e a decrescer para o do 

Considerando que o anno, devendo ter uma. sul, a.quelle em que a. terra. em seu movi
composição constante e simples, afim de fa- menta a.unual. passar pelo equador celeste, 
cilita.r acont..1.gem e a indicação das diversas na. epoaa correspondente ao ponto vernal; 
épocas annuaes, torna-se preciso formal-o de Coasideran(l_o que a. era. a adaptar, para a 
13 mezes de quatro semanas cada um. ten·to I cont~em dos tempos,' devendo ser ftxt\ e a. 
essas sete dia.s como actua.lmente. de onde mesma pa.ra. todos os povos, isto é, devendo 
resulta. dca.r o anuo com 52 semanas ou 364 ser perpetua e universal, a que for esco!!lida, 
dias ; deve corresponder a esses requisitos por sua 

coasidet•an~o que o dia que falta para com- it~por~a.ucia. ~e-ralmente reconhecida. e a.c
pletar o a.nno tropico, não devendo parten- cettaça.o unamme ; 
cer, nem a.os mezes e nem as semanas, aftm Considerando que cada religião tem seu 
de não alterar a uniformidade ahi existente ca.lead3.rio e ha.venrlo mesmo algumas que 
e a relação constante en~re os dias destas e os teem mais de um como o christia.nismo que 
ds.q uelles, deve ser cullocado depois do ul· faz uso do j uliano e do gregoriano. de onde a 
timo mez com a denominação de dü: comple- coafusão nas datas e a. impossibilidade de se 
mentQ.r e consa.grado ~ comcriemoração geral determina.r com precisão muitos factos im-
dos mortos, por isso feriado universal; porta.ntes da. histõria. geral da. humanidade ; 

Considerando que o dia. accrescido de gua- Considerando que e :preciso a.ca.ba.r com 
tro em quatro- a. unos, result~n"te da d~fl.'~- essa confusão e a.narchia das datas, instituiD.
renr;a. queha entre o ann? troptco e o ClVLl, do um calendario perpetuo e universal, pois 
deve ser coUoca:do depOIS do cornple~ent~r que um tal instrumento deve estar rl.e ac
com o oome de d1a. sr.>pplementar ou btS$<:xht, cordo com certos factos naturaes afim de dar· 
o q_ual ta.mbem não dev~ faz~r parte de ne- Lhe a perpetuidade, e ser· simples, constante 
nhuma semana, pelo mot1vo citado ; e de a.ccordo com as necessidades communs, 

Considerando que sendo o a.nno assim com- afim de ser una.nime; 
posto, todos _os !D~~ e por conseguinte ~odos . Consídera.ndo, finalmente, que sendo pre
os ·a.o.nos prtnctpla.rao J)Or um mesmo d1a. da. cisolevar'avante urna reforma de tã.o grande 
semana, devendo os dias 1, 8, 15 e 22 de a.lcaace moral e socia.l como esta : 
cada mez corresponderem aos primeiros das · ' 
semanas do me2: e o~ dias 7, 14, 21 e 28 ao~ 
ultimos das mesmas; t O Congresso Nacional decreta.: 

Consid.e;>a.ndo que el'ta rdacão constante, Art. !.• Fica o Governo a.utorisa.do a con· 
aléni da. simplicidade e facilidade que traz vocar. um congresso internacional a.ti.m de 
para a contagem dos tern:pos, e de grande orga.nisar um calendario perpetuo e univer-
,vantagem para a religião, pa.r-J. a. política. e sal. sobre as seguintes bases : 
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( . l reto~m;:~.. afi~n tl~: niio <J.ltr;r:w a ;:::;nt:;.g:e:n (los 
· nia.;; dlJ. mesma. 

O annocompor-se-ha. de 13 mezes de quatro, Art. 2.• O G(overno abrirá o c:·e•Uto no
semanas cada um, tendo estas sete dl.a.s como cessario ~a.rn. as J.espezt\S a fazer com t<;l con
~tualmente, de onde 52 semanas ou 364 dias. vocaç[o. 

Sala das sess(i!.,s, 23 de novemõro de 1896. 
II -Tho;na; Cavakat~li. · 

o dia que ft~.lf.a. p:~-1"~ completar o anno tro
pico será. colloca<io delK'is do ultimo m.ez:, com 
a denominaç-d.o d~ dia compl~r~~entar e consa.
gra.do i commem:>ra.çã.o geral dos morto;. 

O dia aC!crescido no anno bissexto será. col
locado depo~ do complementai' e denorniuar
se-ha àia supptamentar ou bissextil. 

IY 

Tanto este dia como a.quelle nã.o perten
cerão a nenhuma. semana e por isso não to
marão os nomes dos dia.s destas. 

T 

Os dias da. semana devet•ii:o 'ter ·denomi
nações universaes que lembrem o conjuncto 
da. prepa1-aç.ão humana, a.ssim pois deverão 
ser adopr.a.dos os usa.dos pela Franç:~o ; Italia, 
Hesp;~.nha etc, como as mais geraes e ru; mias 
de ..ccoruo col)l as indim.ções ac:ima. 

VI 

Os mezes deverão ser designados por sua. 
ordem o nmel'ica.. a.tim de evitar questões de 
riva.liJades na.cíona.es, philosophicas ou reli
giosas. 

VII 

C&do meL principiará. pelo prirneiro dia 
util da. semana. e terminAra, por couse.,"Uinte, 
pelo feriado uni~érsa.l. 

vm 
o a.nno deverâ. come~r ·!lO dia em que a 

terra, em seu movimento a.nuu11.l, se dirigir 
d.o trop1co do norte para o sul, ou naquelle 
em que passar pelo equado:r.- celeste corres~ 
pendente a.o pt)nto verna.l, ·ou como melhor 
entender o congresso, ta.nto que esse dia. cor
responda a um facto naturaL 

IX 

. No anno em qull o phenomeno 3.Cí!D.3- citado, 
a.doptado pelo Congres-so, coincicfu• com o 
primeiro da. semana, entra1-ã em vigor essa 

O Si·. Prc~~ident.e-Niíc. !!a n.umero 
legal para se pr<ocedcr i vot.<tç.io :las wa.i e r la; 
encen-a.c.a.s n~s l:oP.SsõP..s anterior~, uuico ob
jecto da crrtem co di.'l.. 

A~ vista d.ls~o, a sendo õ. ulti;nl. ~$~Si!.·.) da, 
Ca.ma.ra. na pres::nto iegís1aLura, é met! •)ever 
tornar dams e ;littOates os r.r;~ba.l.JJ.os d::l que 
e1h. se occupou r.: a presenta ~essão. 

A resenha des~es trabdhos nJ. :sessão que 
ini-::icu-se em 1•1 de ma.io e que hoje se finda. 
desdobra-se do seguinte modo: 

Camara àos 1Jeput9.d~s 

Resumo da sessão legisia.ti-;a. de 1896: 

Houve 16 ses~ões prepar~tol'ias. 
Houve 156 sessõe~. inclusive oito rtc.ctur-

nas. · 
Deixaram de haver 13 se~sões. 

Fora.m 3-pre...%:-.tados 199 prújeei.os. 
Fora.m .. presentados S6 pa.rece~'!S. 
Foram :J.pprond~ 93 proji'Ct0j. 
li'ora.m :~.p~rov:o.dos lv parec.;rl!:. 
Forameuviadc.s á saucçã/• !!) pr•>jO:!ctos. 
Foram enviados ao Sen;v.lo S-1 prvject.us. 
Fora.m veta.l.los sete projectos. 

Projectos de allnus a.~te!"(arcs diocv.tidos c: 1lota• 
do$ dur"nte a sessão de 1885 

Credito de lllí: lO~ :pa.ra. as desp2zas com 
a Agencia. Cen;;ro.l de Immigr:l.ÇÕ.Q, (:>:l.nccio
na.do). 
· Credito de 6:333$310 pa.ra o pessoal da De

lega.cia da Ius;Je,~toria de Terras em Minas 
Gentes (sancciorre.do) . 

Credito àe 2.l:S40$36ô, despezns liqui~aàas 
com o serviço qF.a.ren.teruulo de Santa. Ca
thar-ino. (s:.mccio:nado). 

Projecto de loca~.ão do seviço agrico!a (ve-
tado1. · 

Cr<:d.ito <le 1.0!7:581$568, ao !.finíst~rio d:l. 
Fazenlla. (sa.nccion<~.<lo). 

Traõado eow o Japij.o (sancciona.do). 
t<.egu.la. a promoçãtr dos juizes dos tr-ihu

naes civil e cri:min<l.l (sotucciona.do) • 
Re!orma da Escola. Naval (pende de ultima. 

discussão). 
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Montepio obrigatorio e sua. reforma (em 
àiscussão). 

Reorganlsn a Guarda. Macional (em dis-
cussão.) · 

Regula. a emphiteuze (em d iscussii.o). 
Di"vel>ros t'u.vores ã Great Sautl!el"n Raaway 

(vetado). -
Re('.('.quisiçã.o de direit~Js de cidadão bro.zi

Ieiro (em discussãoj. 
Mesa. de Rendas de S. João da. Barra. (sane· 

cionauo) . ·. . 
. Tratado de propriedade industrial (sane· 

Cionado) . 
Def8sa. das fronteiras (em discussão). 
Credito de 7:707$ à >erbr-Alfa.ndegas

( san<'.lliona.do) .. 
· Credito de 2.200:000$ (sa.nccionado). 

Orga.nisa a força armada. (em discussão) . 
llltervenção nos Estados (em discussão). 
Credito de 128:828$500 a.o Ministerio da 

Fazectda (sa.nccionado). 
H.egnla. a extracção de loterias (em dis

cussão). 
Reorganisa o Tribunal de Contas (sanc-

cionado). · 
Sobre terras rlevolntas (vetado e susten

tado o 11ê~o pelo. Camara.). 
Mud0.1ll}'.l. do Arsenal de Marinha, credito, 

(sanecionado). 
Prorogaçií.o de prazo a estrada.> de ferr o 

(sa.occionil.do) . 
Telegra.mmas officiaes (sanet.!ionado). 
Credito ao 1-IinisteJ·io daF~zenda para sa

tisfa-zer a divida. com o Estado de S Paulo 
(sanccionado) . 

Credito á Compe.ohia Sot•oca.bana e Ituan'\ 
(sancciono.fio). 

Orga.nisa o E5tado ?IIaior e a. lntendencio. 
da Gnerra (S<\n~cionado). 

Define os dlraltos autoraes (em dis'3ussão). 
Reorganiea. as escolas militares (em dis

cussão). 
Estrada de Ferro de Sapopemba (em dis

cussão). 

p,·ojectos qv.e,. 1lela S\(CL importancia, -mais 
discussao tiuram e ma.ts occupa1·am a atten
ção rln. Camara · 

Os de orçamentos. 
O n. 8, marcando o dia. 20 de dezembro na.ra. 

a.s elei~ões fedcraes {sanccionado). ~ 
O n. 4.8. a. brindo credito · pa1•a. pa,gamento 

dé officiaes que reverteram il efi.ectividade 
(rejeitado). 

O n. 50. abrindo credito para. pa.ga.ment.o 
de emprega.d<.•s do Ministerio do Interior, du
rante o tPmpo em que estiveram privados de 

· : de ~eu~ ca.rgos {r~jeltado), 
O n. 5!, relativo ás tarifas nas estradas ele 

ferro (rejeitado). 

O n. 6:~, relativo aos protocolos italianos 
(r~jeit:tdo). 

O par<lcer n. 66. relativo á questão do di-
vorcio (rejeitado) . . 

O n. 176, Cod.ig-o Penal. 
O n. 82, organi~ando o Poder Jucliciario do 

Districto Federal (em discussão) . 
O n .. 100, determinando que o Governo 3.9-

suma a responsabilidade dos bilhetes banca· 
rios (enviado á sa.ncção). 

C n. 154, modificando a l~i eleitoral (san~-
cionado). . 

O n. IS2. ap'{lrova.ndo o accordo :fil"mado 
com o GoYe1•no !to.liauo (sauccionado). 

Varios projecto;:, abrindo creditos aos di
versos ministerios, etc .. 

Secretaria da ca.r:nara. dos Deputados, u de 
dezembro de l ti96. 

Por eiles, não digo a Camaro., que o.; CO· 
nhece perfeitamente, mos o po-iz, JlÓde aqui
latar do zelo c da dedicação com que tls seus 
representantes honra1~1m o mandato q_ue re
ceberam. 

Feitas estas decla1>ações no momento em 
que a Ca.mara. va.e se dissob:er pol' tel' ter 
nJinado o seu mandaio. é meu dever mani
festar o meu reconheci111euto pela. il!imitail:l. 
confianca. com que de todos os lados d:J. Co.
mal'a fui honrado. 

O Stt. CASSL\NO DO NASCim:NTo -Muito 
merecidamente. (A.poiu.dos. ) 

o SR. PRESIDE:.'\'TE- Neste momento in
terpl•eto o sentimento dos meus co!le::;as 11:~ 
!\'lesa signifteando n. Camara. esse sentimento 
e il1ço votos para. que os S:·s. deputado~ rc
gres·.•ndo :1os seus EstM.os, ~os 1:\bOl'O> n:~.tu-
1'2as possam ainda coo.tinuar a collabor?.r 
para. o engrandecimento de nos..<:a Patria.. 

São os votos quefa.ço. (]<Iuito bem.) 

Vou suspender a. sessão emquanto se la.vra 
a acta da. presente :sessão. 

Suspende-se a sessão á. 111ora e 15 minutos. 

Reabre-se a sessão á I hora e 45 minutos. 

O !§a•. Presidente-Antes de man· 
dar proceder n. leitura. rla. acta de encerra.
mento da sessão, con:vià.o os nob1·es ttepu
_ta~.os a comparecerem am:mhã, á. um& lJOl'a 
da tarde no edlftcio do Senado, á sessão de 
encel'ramento da actnal sessão. 

0 SR. 2" SECRETARIO procede :i. leitura da. 
acta. da sessão de hoje, que é sem debate ap· 
prova• la.. 

Em seguida. levanta-se o. sessãô ás 2 horas 
da. tarde. . 
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V5o a. impt•imir os seguintes 

J:>ROJECTOS 

N. 39 A - 1896 

Regula a }'e$JJOnsc.bilidf'l.de <lo.s es!radas de 
{uro pela perdr:. ~ota~ ou parcial, furto ou 
avm·ia (T.as me,·cador~as t;(!lS n:cebeT~m pa1·a 
tnm,;portar 

(Sul.st i tulh •o no projceto c. 3!1, do 1SQG) 

Reconhe<:em o:;; economistas que as estt•a
rlns ue rerro não estão, por sua. natureza.. ~u
bordina.das ;i.s leis geraes d:~. concurrenr.1a, 
constituindo. de fMto, ver.ladeiros monopolios .. 

Si a e$te principio, hoje i~ontest<tvel, ac
cre.scentt~.rmos que tambem teem ellas não 
l':l. "3-M vezes o monooolio de direito, firmado 
nas concessiic.s e prh•ilegios oonfer1dos pelo 

A primeira. parte é tratada em 2·i artigos, 
que tem por objecto : 

a} a ine:s.ecuçã.o do contracto de transporte 
de mercadotias ; . 

b) a inexecução do contracto de tr<l.nsporte 
de pesso~s. 

QU:l.nto as mere<KliYrias são previstos, prl.· 
meiro os t1\SOS ~e percla., furto, avaria e 
:~tra.zo n~ e;:trega e, em segundo lognr, o 
caso de pa.1·ticipo,l' m1J.is de u:l1a estrada de 
fen'O no ~r~nsp:n·te. oon1l ições da. l'espons~\
bilidad~ nesta l1vnotbesa e direito reversivo 
de umas e.:;cr;1dàS -em reln,çã.o iÍ.s outra~-

Qua.nto ao transporte das pe~$ous, sao ])re
viscos os casos de desastre (fel'imento, lesão e 
morte) e de o.t r:J.zo . . 

A segunda parte comprehen,le apenas um 
artigo. 

Projeclo subslitutil)O 

Guvet'uo e. u.inrla., que pela. $U3. organi~acão _ 
e uelu. na.;.m·eza. doi! meios que empregam Art. 1.' As Estrailas de Ferro serao re-
pa1·a o t r(\nsporte, as t:al!··s que commettem I sponsav~ls pela per da to~al ou ~arcla.L. furto 
e de que radundam p~·eJUlZ03 p:~.ra os pa.rtt· ou a.va.rJa aas mercadol'Jas, qt.e receberem 
cuia.r~ n~.o oodem ser facilmente pesqutza- para. transportar. . 
d;~s nem pt·o;.adn. o. culpa que o.s ctetermionu, Se1'â. sempre Jl!'e~umtila ~- 71~lpa. e cont~ 
terem0t1 em termo~ l':l.pidos, mas exactos. esta presurupc;ao so se illlmtttu•a alguma. da.s 
ju.-,iüca.do as mod ifil:ac;,(J€S. q::o a scieiJcia. do seguintes provas: 
direito. n. j~risprud?acia dos trilmnaes~ espe· l •) Ca..<a fo\'tuito ou for~.a. maior: 
ci<tlmente_ esr.;·ange_1ros e ~ leg1sla~.;oes _de 2'') Que a per da. oa ;).V:u•ia deu-,;e por _v icio 
oa rr:;s l)ll12es teern tntroduz1do r1o,.; prtnctpws intl'inseco d:l. me!·cadoria ou causa.2 mlm
g~1·aes. q11e regem o contt·uct~ d.e tran;;pode, rentes á ;:ua uat ure:t;J.; 
quan.io t:ff~ctuu.<lo -por e~sas gl'and<>s e pode· 3·•) Tro.tando-~e •le a•·ima.es· vivos, qu~ a. 
ro:::.as emprazll.s dcnomma.da-; E:;trada:> de morte ou u.varia !oi consequencia do r isc:> 
F<l:·ro . . que t.1.l especie t!e transporte fu.z na.turol-

Ta.l o a.ssumpto do pr~)ecto n. 39 uo cor· mente correr· 
re1tte_o.nno; e in~ont~:>ta.velme~te materi~ le- 4") Que :1 p~r:'la 011 :warta. f oi de'!irla ao 
g:slatn·a. qu e ate llose tem . stdo exclustva. mil.:) acoudicion;~.mento h mercadoria ou a 
mente rejZula.da pelas propl'Hl.S enopN1.as ~..e ter sido en\regue par .t. bansportar, sem ser 
estrad.'\S de f"M'O, em boro CDm a. approva:;ü.o encaixotada enfard.ada o a p-:-otegida. !Jill' 
do Poder Executivo. . qualquer outra. espede 1te envoltorio ; 

A COmmissã.o n5.o acceita.ndo o pr:~ecto 5•) Que foi devida a t!!t• sido tr.1nsp~rt:td;J. 
n. 39, pol' não concol·dar com algu~s dos em wa.gons descobertos, em. conseq uencia de 
principio:> que estabeleCE!, coroo. vcrb~ gm- ajuste ou expressa determinação do regula
tia, o do art . 1.•, quil. no seu entender, re- meu to . 
pugna. á bl)l". r1outrina d? direi!o e consiilel'ar 6") Q'ue o cal'r egamento A degrnm•egame:nto 
que nos antros d'>us ar~tgos nao. é o a.ssum- foram feito,; pelo remettcnt.(\ ou pelo dastU13.· 
pto tr'3.t3.do co;n o. desenvolvimento e me- ta.rio ou pelos seus agentes e disto -proveio a 
thodo neces;;ar~os, JUlga. ?o seu dever apre- perda 0u, a. varia; 
sent:>r tan pr(\Jecto substitutivo, que a Ca- 7"} Que tl. ·mercailoria foi transportada. em 
nu.ra apr.-:ciurá. ao mesmo. t:ef!lJlO que o de wa.c:ron oll pla.ta.forma especialrneote fre~1da 
n . ~g e ~ntre os quae? deCldtra, dad~ a con· pelo remettente. sob a sua. custodia_ e vigi
vemencta. e opportumdarl.e d"' m~ten~. _ lancia. e (lUG :1. perda. ou avaria. 1'01 conse-

No proje.:to sub:;Litutivo 01. Commtssao se quencio. do risc~ que e.;h vigilancia devia 
occupa.: afastar. ' 

l", da inéxecucã:o por p~rto das estradas Art. 2.• Si, no~ casos dosns. 2, 3, 4, 5, G 
de fe!'r odo contra~to de transporte; \ e 1 il.o ~rt . o.nter10r. concorrer a culpa. da. 

2·', da respon:sn.bilidad>.l pelo da.m110 que .S.~tr!tda d_e Farr:o com a ~o remettent~ o_u 
causarem aos · proprietarios marginaes d~ d~stwatarLO, se~. proporctoualmente divt-
linhas ferraas. . · dtda a respoo.~bihda.de. 
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Ar!. 3. ;, A re.~pons<' bilidat'.e começará, ao 
ser recebida a mercadoria .1a csta~;ão pelos 
empregad<•s da Estl·ada de Ferro, antes 
mesmo ri. o :~espacho e termir: ará ao e:!fectuar
se a entrega ao dest.inatario. 

Art. 1. 0 Será presumidél. a perda total 
trinta. dias depoi~ de findo .J prazo marcado 
pelo.; regulamentos para entrega da mer
cadoria. 

Art. 5. o Será obrigatoria. por parte elo re· 
rnet.tente, a declaração da r.atureza e valor 
das mercadorias que ·corem entregues fe(:hadas. 

Si ,;, Estrada de t?erro presumir fraude 
na dechn·ação, porlerá verificar, abrindo o 
caixão, fardo ou qualquer anvolucr.o, que a 
contenha. Demonstrada, pcrém, a verdade 
da deel~ra.c;ii.o feita pelo N•mettente, a Es
trada úe Ferro, sem demo:·a e a expensas 
suas. acondicionará a mercadoria novamente 
tal qual se achava. 

Art. 6. 0 A indemnisação. pelas Estradas de 
Ferro, no8 •:2-sos de perda ou f11rto, será equi
vale r. te ao valor da mercadc;ria e, no caso de 
a.varin, , proporcional á cleprBciação por ella 
soffr ida. Exceptua-se o caso de dolo, em que 
a Estradii. resp:mderá por bdos os prejuízos 
que tenham •lírect.amente decorrido. 

Pr.rc!·~r• .'apho . Si na decl aração o remet
tent·3 dimirmir com culpa ú'.l dolo o valor da 
mercadoria, ser·á o valor declarado a base d<t 
in d.em nis~d:.o . 

Al't. 7 .. o- O damúo resulta:•1te da móra na 
entrega da mercadoria tambem será inrle
mni~.,:do, niio pod'=:nrlt) entre t,anto a indemni
sação exceder o valor da rr erea .. doria trans
po!'t.a.th. s~. lvo o caso de doi(, em que respon
derá ~. K;t;·M.<J. por todo o prejuizo causado. 

Art. 8." A reclamação .jeverá ser feita 
pcr<l.r.te a.EE:trada de Ferro,no pmzo de trinta. 
dia.s &pós a J'etirarla rla meJ·carl.üria. Si, en: 
trctctnto, tiw feih depois ne recebida a mer
cadoria, Ílkumhe ao reclam;; nte provar que a 
avm·ia teve· <ogal' autos da e:1trega. 

Art. 9. 0 A liquidaç 'io da indemnisação pre
screv'•rá il 'J fim de um anno, a contar ela 
da·ia dil. en :.•·ega, nos casos d>< avaria, e, nos 
casos de furto ou perda,a cmttttr· do trigesimo 
dia, a.,,ó~ aq12eíle em que, de accordo com os 
regu:an,ent.os, devia ter-se effectuado a en
treg<;t . 

Art. IO. As aceões judiches oriundas do 
contra.cto de tra.n~porte pür ·~sirada de Ferro, 
por motivo de perda ou ava ~ia, poderão ser 
intentildas pelos oue tiverem recebido a mer
ca.dori a, ou tenham direito "' re~ebel-a seus 
herdd ros ou cesbionarios. 

Art.. ll. A perda ou a.var ' 't das bagagens 
não d,>ppach>lfia. :o , que acomr.- an l1am os pa.ssa' 
geins e íicam sob a ::;ua g~:uu1a, não dará 
loga:r a indemnisação, salvo ;i se provar cul
pa ou dolo por parte da Estrada de Ferro. 

Art. lZ. A clausula da não garanti& das 
mercadm·ias, bem como a. prévia Lletermina· 
ç:io do maximo de inrlemnisação a pagar, nos 
casos de perda ou avaria, não poderão ser 
estabelecidas pelas estradas de ferro sinão 
de modo facultativc e corrospondendo a uma 
diminuição de tarifa. Serão nullas quaesquer 
outras clausulas, d.iminuinrlo a responsabili
dade da.s estradas· de ferro, estabelecida na 
pt·esen te lei. 

Art . 13. Será obrigatorio o trafego m utuo 
entre todas as estradas de ferro, cujas li· 
nhas se communicarem; devenr'lo ellas accei
tar a expedição de mercadorias não só para. 
as suas estações como para as das outras. 

Art. 14. Quando ·mais de uma estrada de 
ferro tiver concorrido para o transporte de 
uma mercadoria, a acção de inc~emnisação por 
perda, furto ou avaria terá logar contra a 
estrada que acceitou a expedição, ou con
tra a que entregou a mercadoria avariada, 
ou contra qualquer das estrada!! intermedia
rias, em cuja linha. se provar que teve Iogar 
a perda, furto ou a varia. 

Art. 15. No caso do artigo anterior, o di· 
rei to reversi vo das estradas de ferro, umas 
em relação ás outras, será regulado pelas se
guintes disposições. 

§ I. o Será responsa vel pela perda, furto ou 
avaria. da mercadoria a e!Jtrada em cuja li
nha se dér o facto. 

§ 2. 0 Si, porém, provar que foi por culpa 
de outra, esta respo11derá pelas suas conse
q uencias .i uridica.s. 

§ 3. o Si 'concor·rer a culpa do mais de uma, 
a responsabilidade será dividida proporcio
nalmente ao gráo de culpa, attentas ns cir· 
cumstancias, que acompanharem o facto. 

§ 4. o Si não se puder provar qual a Estra· 
da, em cuja linha deu-se a pm·da ou avaria, 
responderão todas, proporcionalmente ao 
preço rle transporte que cada uma percebeu 
ou teria o direito de perceber, dada a execu
ção regular do contracto. 

§5. 0 No caso de insolvabilidade de alguma 
das estradas, o prejuízo que deste facto · possa 
resultar para a que pagou a indemnisação 
será repartido por todas as que tiverem 
cooperado no transporte, guardada a mesma 
proporção do paragrapho anterior. 

Art. 16. São applicaveis os princípios dos 
dous anteriores artigos ao caso de atrazo 
na entrega das mercadorias. 

Art. 17. As estradas de ferro responderão 
pelos desastres que nas suas linhas succe
derem aos viajantes e de que resulte a morte, 
ferimento ou lesão corporea. 

A culpa ser·á sempre presumida, só se ad
mittindo em contrario alguma das seguintes 
prova~ ; 
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I•, caso fortuito ou força. maior ; N. 39 - 1800 

2', culpa. do viajante, não concorl·endo RequliJ. a res-nonsabiiidafle cltts estYado.s de 
culpa da estrada. r fen·o pc.ra co>n o remcttente de generos O!' 

Art. 18. Serão solidarios com as estradas !2U(tesquer objectos que recebere-m a entregar, 
de ferro os agenws, por cuja culpa. se del' 0 a.int.la nos crtu,s de força maior, e para com 
:~.ccidente. Em rela cão a estes terão as estra.-- quem. dt direito pelos prejui:;_os resultantes 
das direito reversivc. de clescarrikm1enws, morte de animaes pi

sq_dns peln.~ n1achina.~ e incendias produ:oidO$ 
Art. 19. Si o desastre acontecer na.s linhas pelo fogo das suas Loco·moti-cas 

de Ulll;a. estrada de ferro, por eulpa de outra, 
ha.v~mt. em relação a eSta dlreito reversivo O Congresso Nacional uecreta: 
por parte da pl.'imeira.. Art. 1.• Todos os proprietarios de estradas 

Art. 20. No caso de ferimento, a. indemni- de ferro na Uuião, nos Estados e nos muni· 
sa.ção será. equivalente ás ,fespezas do trata- cipios, pertencentes. portanto, á. União, ao 
mento e aos lucros cessantes durant e elle. Estado, ao município ou a companhias parti

culares, nacionaes ou estrangeiras, e bem 
Art. 21. No caso 1le lesão corporea ou de- a..~im as de propriedade de qualquer indi

formidade, á. vista. da natureza. da. mesma. e viduo. ou indivíduos, são responsa.veis ao 
de outras . circumsta'ncias, espe'lialrnente a. remettente pelos generos, ou quaesqner obje. 
ii?-ha.billda.de para. o trabalho ou profissão ba· ctos que reeeberem a entregar, ainda. nw 
b1tllal ou qualquer outro, devera a indemni· casos de força. ma.ior. 
sação ser arbitrado. pelo jui~. . Art.. 2 . • São to.mbem responsaveis a quem 

Art."22. No caso de morte, a. Estrada. de de di;·eito pelos prejuízos resultantes de 
Ferro responderá por to1las :JoS deepezas e in· rlesca.rrila.mentoo;, morte de a.nimaes pisados 
demnísarÍl,a arbikio do juiz,a todos aquelle.;, pelas machioa.;;, e incendíos produzidos pelo 
aos quaes a. morte do viajante Jlriva.r rle ali· (ogo da.s suas locomotivas. 
ment.o, a.uxilio ou educação ou causa.r um A'rt. 3." Os conhecimentos dos objectos re· 
prejuizo de ordem moral ou material. cebi•l os. pasmdos por seus ;1.g-entes. devel":io · 

conter os nomes elo rernettente, do destin-a 
Art. 23. No caso de desastre, a Estrada de ta.rio, da estacão que despaclln. e daquelln., 

Ferro t:l.mbem respondera. pela. perda ou a -v~\· pa.r:t onde são despachados. sua qualidade, 
ria das bagagens que os pa.s~a.geiros levarem peso, qua.ntid:Lde e a. data.. A f«ltn. de qual
comsigo, embora. não despachadas. quer dos referidos. requisitos f<trã. prova 

Art 24. No caso de a.trazo rle trens, não contrll. a boa. fé do agente e não contra o re· 
sendo determinado por força. ma.ior, e si mectente que terá o seu direito salvo p:.\ra. 
causar algum p~iuizo ao pas..~~?eiro ou :1. pedit• a sua indemnísa.çã.o pela. :l.CÇào compe
perda de outro t.-em em cot·1-espomlencia tente; o con!Jecimeoto fará prova. plena. a 
com o primeiro, 11: ~tl'ada de ~erro serã obri· favor do remettente em juizo. 
ge.dna.restituir o preço da pa.ssagem.A recla· § I.• A acçá.o contra os responsa.veis, na 
mação deverá ser feita. no prazo de 24 horas. fôrma. do art. 1". terá logar 30dias depois da. 

No caso de dolo ou fraude. 
3 
Es-"a. de data. do conbee!mento, contnrme as leis pro-"'..w ces;;ua.es dos Estados. e na falta. destas, re~u· 

Ferro respollderà pela importa.ncía total do Jarà a, materia a lei vigente. 
prejuízo que resul~r directamente do atrazo § . 2. • No caso da. acção ser contra. a.s es
e a reclamação poderá ser feita no prazo de tradas de !erro da União. serii. mmmal'ia, e 

· um anno. intentada. na pessoa do director, gerente ou 
Art. 25. As estradas de ferro responderão prE'!Rosto do Governo. sendo afinal oondemnado · 

por todos os damnosque a exploração d;ts suas o T esouro · · 
linha~ causar aos proprietarios ma:rgioaes. § 3. • Além da indemnisação do valor dos · 
Cessará., porém, a respoo.sa.biliJ.<1de si 0 factn !Jb,jectos que nã.o fora-m entregues,· estimado 
da.mnoso ror consequeucia. directa ila infracçii.o pelo \' alor gera.l ou commum no dia. do des
por parte do proprieta.rio de alguma. dispo· pr.cho. pa.ga.rão os responsaveis, seguudo a. 
sição legal ou regulamentar relativa a e<li· present'~ lei. mais 50 "/o do seu valor pela 
tlcaçõcs, planta.~.ões, exca.va.ções, deposito de rnõra, e obrigados á restituiçã-o d~> frete re
materiaes ou guarda do gado ã. beira das cebido. 
estradas de ferro. . § 4." Nos casos do a.rt. 2•, terá lu~r a 

acção oito dias depois dos factos occorridos. · · 
Sala. das ~ões da comm1ssao, 30 de no- ~t. t.v Revogam-se as disposições eni 

vembro de 1896.-v. de Mello. presidente.- contNrio. · 
Pauli>t() de Souza Jv.nioT, relu.tor.- F. To- S. R.. - Sala das sessões, 18 de· junho de . 
kntúw,-Lui.z Domingues.-Ani.M de.Abr~- 1896-- OIJ$ta Macluzdo. · 
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N. 78 .IJ.,.- 1896 

Regula o sal·m:to de nssistmcia publica aos 
alienados .. 

Emquanto, porém, não attiogirern as socie· 
·la.dea a esse ideal de progresw que ~uppõe 
economicamente tão pujante a acção in· 
~ivldua.l, e , moralmente, tão desenvolvido o 
sentimento altt·uista, que po;;s.c1.m pel:. inicia-

A com missão especial noml'ada. para àar tiva particularser desempeohados todos es5es 
par·ecer· ~õbre o }JJ:ojecto n. 78, do co1·rente serviços, não é licito ao poder publico de· 
annl', que regula. o serviço de a.:;sistencia mittir de si dh•eitos. que sio deveres, com-pe
publica aos :J.lienados. vP.m. ~pôs o necessa.rio tencias. que sã.o obrigações; pois interessam 
e$tudo. desempenhar-se de sua. relev<\nte de modo vital a estabilitlarle ·e o prop-resso da 
incumbencia.. · sccieda.cle. a. estâ.tica. e a dynamicu. aa. na.r;ã.o . 

. . A natureza complexa da rerot•ma. prQje- O serviço d :L a.ssistencia avs a lienádos com-
ct:J.da. e:;:ige c. e:s:a.me de seus preceitos. á. luz prebeude·se entre os dessa natureza.. E, etre
dos princípios gem~:s de sociologia, do direito ctivamente, constitue um ramo de serviço 
publico ptúrio e finalmente em face do nosso administra-tivo entre todcs os povos oi viii-
direito ]lrivado . sa.dos. 

Sobre esse triplke aspecto. daremos em E' natural que assim seja, e por du~la. ra-
poucas p~.lavras a. nos~a opinião. zão. Si, sob o ponto d·~ vi$W. tios.ilceiro, tal 

A a.ssi1.tencia ao, alienados constitue ob- serviço legitima. a consignação de um credito 
j~cto de servu;o ·publico. ou, i uvcrsa.m~>.nte, e no orçamento nacional, tambem, sob o ponto 
a.s.,;·umpto que. embora a.jfecta.mlo o bem estar de vista i'o direito, deve ser objecto de crite
da. colkctividM.e ooci.al, devn. ser deixado á ri~a regulamentação do Estado. porque 
esp!terõ.t o:.\ iniciativa particuhr ~ a.l!~cta a. segurança. social. a. inviolabilidade 

Em outros termos, cumpr e ou compete ao rla. pessoa. a ,.ara.ntia. da. prop1•iedade e outras 
Estado tcguta.r e desempenhar t.1.l serviço; relações de direito publico e priv-ado. 
ou, ao contrario. deve este ser abandonado á Não tasta, :porém, firmar em principio a. 
exploração ou aos cuidados de emprezas in- competencía. e o devet• do poc.er publico de 
.d~tstri?.es e as;;ociações philautropica.s 1 le~i;Jar e prover sobre essa ordem de inter-

Afast:mdo-nos. pm· iuopportuna.s. de dis- esses sociaes; cumpre determtnar · qual é 
cmsões transcendentes e. no caso. méra.mente esse poder em no~so organismo sociaL 
especulati'\':~os. sobre;~. natureza da miss:ii.o do Estudnda. em face do direito pntrio. a. re
Estado. segundo as diversas escolas poiit ícas. forma proposta no projecto não deU.a. de ol!e
suppomos enunciar pr(lposição geralmente recer serias d it!!culda.aes, jà quanto il. compe-

. n.cce:t<\, atiirma.ndo qu e. no momento historico tencia. legislativa, já quanto ã. adminís
dns socieda'1~s houhn·na.~. mesmo entre as tl-ativa.. 
na.r;õcs mais cíviltsarlas. não é licito contestar Enminemos em poueas palavras a pri
que. para sup-prir :1 defl.ciencia das força$ meira questão, a saber, a quem compete o 
indi,•iduaes ou dos e.slorcos collectivos.}lossa e direito de legislar e regulamentar sob:re o. 
deva :l. sob~:·ani:J. soci:~.l ampliar a sua acç:ão serviço de assistencia. aos nlienados, si aos 
a.lêm da esphel·J. da simples manutenção e poderes legislativo e executivo da Uuião, em 
desenvol\' imento do direito e da liberdade do toda. :J. Republica.; si aos dcs Est:\C1os, nos 
povo. limites de seus respectivos terrirorios. 

Sim, a. estl'icta observancia <lesse limite, A Constituição de 24 de fevereiro 11e 1892 
que lhe assignalam as utopias.ile um radica- proporciona os elemenws neeessarios á solu
lismo obsoleto. traria como corollario a pa.- ção dessa duvida. Ou se trata de direito sub
ralysiação !lo progn~s50. mais ainda a t\eca- sta.ncia.l , ou de relações de direito formal. pro
dencia, r. abastarrlumento da civilisação, o cessual . 
o bscurantisoJO do povo e, por fim, a. de:;orga· No primeiro ca.so. a competencia legisla.tiva. 
n!saçã.o soeial. O Estado ve1·· se-hia, com ef- é exclu siva da União ; no seguJJdo caso, 

· feito, na contingencia. de abster-se, por su- pertence, em regra, aos Estados. 
pers ti ciosa a ver~ão a.o phan tasma socialista, O projecto, com effeito, dispõe sobt•e pro
<le f11.:z.er fuce ás despezaB reclamadas por videncia.s qu e a[ectam a liberdade individual 
todos os serviços que não intere;sassem rle e o direito de propriedade, assum].)tos que, 
modo d~cto e immedia'to á ordem social, alem de constitoirem objecto de pl'eceitos 
per is.«o que sômentc par a os des..<:n. natureza fundamentaes do direito constitucional da. 

. ooderia.pedir ao contribuinte. pot· meio do Republic..1.. superiort>s á competeneia. ligisla· 
imr.osto, uma parctlla de sua propriet.l:.~.de. tiva. dos E:>t:ui~. pertencem ta.mbem à.;; or- · 

·A iJ,SIJ'UC)..1o, tt hygiet:e. n.s indust.rh•s de bita.s da. legislação civil e pen~l. pl"i vativas 
tra.usporte e communic;Jçües e tantas outras ambns do 1.-'ooer Legislativo Fedel'<.~l. (Const. 
con:;tituirium porsun. uutut·eza set·vkos que art. 34, n. 23.) 
não Jll)derium figurar com coosignaç:ões na Ao contrario, âcerc<J. das dispo$ições de ca· 

. lei C.o autorisação llara a.s despezas publicas •. ra.eter meramente Drocessual, tendentes ~o 
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desenvolvimento de varias disposições dO pro
je<:to, nota-se no mesmo a ma.is dism·eta re
serva. Comp::~htm-:leu seu illustndo autor 
que esse assumpto escapava, em regra, á. 
competencia. do legislador federal; assim 
como do Presidente da Republica., a compe
tencia para, no regulamento que e:xpidir, de
terminar o processo que seja. obrigatorio ás 
autoridades dos Estados. 

Neste particular, a acçã.o dos Poderes Le
gislati\•o e Execmivo da União cfrcumscreve
se ao Distrioto Federal. 

Dec::reta.r a marcha processu:J.l a seguir 
nas d1versas relações de direito criminal ou 
civil crearlos pela reforma, é prerogativa. dos 
governos esta.doaes, nos limites de seus re
:opectivos territorios. 

Nã.o constl tu~ derogação a esse principio o 
preceito rlo art. 10 do projecto. que deter
mina actão publica. nos casos de violencia. e 
attentadcs contra as pessoas dns alienados, e 
defrauda('ão de seus bens. 

Depois de alguma controver~ia inicial. tem
se í!_rmadó em nossa jurisprudencia que a 
ac.;.-ao como jus pe-r~equencZi, constitue direito 
substantivo; ao invt!rsO da. acçã.o ~noclHs pe1·
sequendi, que é direito adjectivo, e, nos ter
mos da Constituição, propri!l.mente-processo. 

Ora, o mencionado art. 10 do projecto re· 
fere-se, não ao modo de accionnr. mas á na
tureza da acção, autorisada em protecçã.o aos 
alienar:los. . 

Altamente humanitario esse principio, que 
aliás não constitue uma innovação, mas antes 
uma. generalisação no direito pa.trio, não ê, 
portanto, uma exorbitancia na reforma. 

Ao :projecto não se póde. pois, oppór a ob· 
je<-'ção de inconstituciona.lídade. 

Po,;to que não nos :pareça duvidosa. a com
petencia ria. União para. decretar a reforma. de 
que trata o p),'ojecto, entretanto não ê sem 
interesse, para o J~rlo pratico da. mesma, in
di.l.gar:se a quem compete ou a quem cumpre 
orgam~ar e prover administrativamente os 
serviços (le assisteneia. aos a1 ienados, segundo 
os moldes gemes que forem decretados peJo 
legislador federal. 

A resposta não encontramos em texto al
. gum legal; acbamol-a. na naturez~>. do serviço 
sobre o qua.l o p1·ojecto se propõe a -provt
denciar. 

Embora uão possam ser caracterisados como 
locaes os interesses ligados a esse serviço, 
pois a:t!eatam a ordem publica. e direitos indi
viduaes g,trantidos pelo pacto fundamental 
da .Republica, comtudo elies se nos a.ligura.m 
por dema.i;localisadas para que o Estado1i~J
flll~"~>ert1) us chame a Ni, retirando-os da. compe
tencia. dos Estudos (in specie) _ Com mais ela· 
Tez;n., pt·nsa.n10S que a União Jlllderia. mas 
mas t?üo deve oner-.. r seu orçamento de des
peza.s com. mais essa. 

~m4n v. Vlll 

A competenda do J!Oder publico :para. am
pliar sua ac~o aos serviços que nã.o cctn
stituem ne~ssiàadessubstancíaes da sociedade 
política, jã o demonstramos, resulta da con
tíngencia de suppri.r a deficien<:ia das forças 
individuaes ou collectivas. Ora, na. hypo
tllese, essa delleiencta. não existe no vasto 
terrítorio da Republica; pr..rque a iniciativ'R 
privada. é ahi geralmente substituída nessa 
ordem de serviços pela rlos Est.a.dos, e isso · 
desde o antigo regimen. Const3. a Cornmissão 
que todo.s ou quasi todos os Estados teem 
estabelecimentos destinados á guarda e tra
tamento dos alien:.1dos; em outros, como na 
Capital F~der3.1, além des~es hospícios pu
blicos, encontra.m-~e estabelecimentos parti
cularEs apropriados ao mesmo fim. 

A esca solução surge a seguinte duvida, 
cuja procedencí.a é mais apparente do que 
real: 

Si ta.es instituições ~ão creada.s e providas 
pelos Estarlos, como póde a. União ingerh·-se 
em legislar sobre a a.dministl'a.ção das mes
mas'? 

Em primeiro lugar, o projooto nií.o cogita 
da. administraç-ão dos hospícios p:nticulares 
ou <los Estados; nem mesmo dns da União. 
Estabelece preceitos muito geraes para asse
gurar direitos ok cidadãos legalmente inter· 
dietas e. como taes, cre~ores da protecção 
sooi11l. &;tabelece preceitos jurídicos de di
reito civil. crim!nal e a.drninistratí>o e:; nã.o 
regulamente. ~ol:we a orga.nisaçiio e gerencia. 
de estabelecitneotos publicas ou particulares 
destin3.dos a a.sylo e t.ra.tameuto de alienados. 

Depois perguntaremos: são excluidos da 
alçada do legislador federa.l todos os serviçus 
não organisados pelo governo da. União 1 

Si assim fosse, sí a competencia legislativa 
se restringisse a regular tão sómente os ser
viços puolicos federaes, como seriam resal
vados os altos e impreteriveis interesses SO· 
ciaes, da seg\lranca do direito, da ordem, da 
hygi.ene publica, da. moral, da sciencia. e 
tantos outros que interessam de modo d;.recto 
o bem-esta!', o progresso e a. propria vida da 
sociedade ~ ! · 

E nem aquelle caso é uma. anomalia, sinão 
hypotllese resultante. da separação consti
tucional da competencia para prescrever 
no<~mas juridica.s desneecs.'larins par<~. estabe
lece{' o processo que as aviventem na. vida 
social. 

Si tivessem os Estados o direito de decretar 
sua. legislação civil e criminal, certo não 
h a. veria de se intrometter _ a União em pro
mover reiorm<~.s como a. de que cogita este 
projecto. 
En~ndeu, porém, o legislador consti

tuinte" inspir;~.ndo-se por certo em .senLi
mentos dignos do maior aca.tamento, qne o · 

ao 
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principio federativo não deveria. o.ttingir a 
t&l desenvolvimento. 

E ficou sendo esse o nosso direito positivo. 
A anomplia.·_ que se estranhu. é. pois. repe

timos, a natural coosequencia da doutrina 
consa.,'"'l'a!i~ na Constituição da. Republica. . 
. E ella. se manifesta sob mais de um aspecto. 
Assim, o mesino facto se produz em relação 
ao di-reito civil e commerchi.l, de competencia. 
legialativn. do Congres-"0 F<"dtral. mas a.pplica.
dos pelas justiças estadoaes; ao direito penal, 
tambem executado. segundo as norm~s prc
cessuaes decretadas pelos Estados, pelas auto
ridades estadoa.es e em estabelecimentos pe
nitenciarias por elles cre:~.dos, organisados e 
mantidos. 

· E' perfeita a. analogia.. 
Não seria, portanto, procedente a. arguição 

de inconstitucionalidade que, sob esse funda
mento, fosse suscitada contra. o projecto n. íS 
do corrente ant!o. 

Abstra.bindo-se, porém, dessas preoccupa
cOO'> de caracter intrínseco, parn an:.tly= o 
projecto na substancia. de suns disposições, a 
commissão <"Special não tem sinão motivos 
-para applaudir a brilhante iniciativa do li
lustre e competente autor. de uma. refo1·ma 
tão util, opportuna e altamente humani· 
taria.. 

COlhida na lição de provectos proflssionaes, 
reproduzindo varios preceitos das ma1~ mo
dernas instituições dos povo:; cultos. especial
mente tla legi~la.ção belga. e da fra.nceza., que 
são sobre esse grave assumpto modelos ele 
previdencia e de sa-bedoria, o pl'újecto n. 78 
revela a intelligente coordena,..'âo e systema.
tisação de um espírito pratico, preoccupado 
em amoldai-o segundo as exigencias de nossas 
condíçõés mesologicas e as pelas do . direito 
publico patrio. 

por isso abstem-sé de desenYolver esses fun
damentes. 

A segunda emenda tem por fim tornar ex
pressa a. sujeição em que devem ficar os -t!Sta· 
belecimentos particulares destinados a alie
nados as visitas de iospecção das autoridades 
pub!ic.'ls . 

Esse pensamento está impllcita, mas não 
ex:p-ressamente contido no projecto; convem, 
entretanto. pelas mesmas razões .acima ex
pendidas, que haja dispoSição positiva a. esse 
respeito. 

A' vista do exposto, é de parecer a commis
são que, com as emendas que vão em seguida. 
e mais nquellas qne forem adoptada.s pela 
sa. bedoria dos illustres repre$entantes da. 
nação, seja approva.do o projecto. 

Rio de ja.neiro, 2i de novembro de 1 896. 
Almeida Nogueira, relator.- Gonçal1>es Ra
mos. - Cesa1'i<J Motta, presidente.- Paula 
G-wim.aréics .-Medeiros e Albuq uerque. 

Emendas 

Ao art. 2• accrescente-se no final: « e de
terminação da s.utoi-idad.e competente.:~> 

Ao art. 3• accrescente-se depois do pa.ra
grapbounlco,que passa. a ~er§ 1;«§2" As admi
nistrações dos estabelecimentos particulares 
destinadoy a. asylcs e tratamento de alienados 
não poderã.o,sob pretexto algum, obsta.r visi
tas de tnspeccão â.s autoridades federaes, es
tadoaes e municipaes ou tunccional'iOS por 
ello.s incumbidos desse serviço. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1896. 
- Almeida Nogt<eira, relator .-Gonçalves Ra
mos.-Ncdciros e .4lbugtAer9_Uc.-Cesario Motta, 
presidente .- Paula Guimal·ães. 

N. iS-1896 A commissão acceita o projecto em ~ua. in
tegridade, propondo apenas á consideração 
da Camara. duas emendas ten~entes a. descn- Art. I. • Torlo o individuo que, por moles
vol>erem o pensamento da refm•ma, propor- tia mental congenita. ou adquirida. perturbar 
cionando maior amparo ·á sorte infeliz dos a ordem. attentar contra a. propria. :vida ou a 
alienados. A primeira tem. por fim tornar ne- rle outrem, ou oífender a moral publica, de
cessaria. a autorisação· de uma autoridade pu- ver-ei. -ser recolhido a um estabelecimento de 
blica judicial, seguramente, nos termos das alienados. 
legislações estadoaes, para o recolhimento de §L" Exceptua-se desta obrigaçii.ooenfermo 
qualquer cidadã.Q. como demente, ao~ asylos de alienação mental tratado em domicilio par
ou hospitaes, publicos ou particulares,· de ticula.r, quando os a.sendentes e descendentes, 

· alienados. conjugues ou parentes, tutores ou curadores, 
Essa exigencia soffre, entretanto, a exce- chefes ou directores de corporações a que per· 

. . , pção do art. 3° determinad3; por consideraÇÕes tence o doente dirigirem ~soalmente o tra-
de ordem e segurança publicas. tam.ento e pyoverem aos cuidad01;que lhe de-

Sã.o intuitivos os ftmda.mentos da. emenda vem ser dispensados . 
que propomos, visando o eífeito salutar d~-, § 2. ~ Neste caso, si a. molestia exceder ·do 
'prevenir atteutados, cuja r t"pressão nã.o ! -óde, período de tres mezes, elevem as pessoas 
J,>Or isso mesmo que succede ao facto, evitar acima mencionadas levar o facto,para. os devi
a_· vicr.ima so1l'r•mentos ja padecidos, vexames, dos effeitos, ao conhecimento da a.uiot·idade 
prejuízos e abusosjâ praiica.dos. Acommissão competente. . , 
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Art. 2." Sob pretexto d~:: alíenacão mental 
ninguem será internado em estabelecimentos 
de a.liena.dos ou p!'ivado da liberdade sem 
exame previ o que demonstre tal enfE:rmidaci.e. 

Para,<>rapho unico. As verificacões sobre o 
estado mental do individuo suspeito de alie
nação est.ender-se-M.o ao conbecimento do 
nome, idade. naturalidMe, estado, filiação e 
residencia. 

Art. 3.• Quando a manu.tenção da ordem 
o exigh• poder-se-ba. fazer a reclusão ·imme
diata do indi,•iduo ~uspeito de alienação 
mental, sem o :preenchimento das formalida
des prescripta.s no at't. 2" e seu pa1·agrapho, 
sendo consideta•1a provisoria essa admi8são 
nos a.sylos puHicos ou particulares. 

Paragrapho unico. Nesse caso os directores 
dos respectivos estabeclcimen tos ou quem suas 
vezes fizer,dell'tro no prazo de 48 hol'lls, com
munica.rã:oá autoridade competente o recehi· 
mento do enti::rrno com o rela.torio do estado 
mental que l\O\wer a'Pi'esentado dentto do 
prazo daqnelle periodo. 

Art. 4. o Quando qualquer alienado eva
dir-se de um a.~ylo publico ou privado, a. sua 
reinteroa.ção 5Ó poderá ser feita sem novas 
formalidades. si ella. se efi'ectuar dentro do 
prazo de 15 dias. 

Are. 5. o Em qualquer -tempo poder<i. o indi
viduo internado em um estabelecimento 
publico, particular ou em domicilio, por si 
ou por pessoa intere:s-<ada, reclamar da auto
ridade judiciaria novo exame de sanidade, si 
j:í. tiver ~offr\do algum, ou denunciar a fãlta 
dess;~. formalidade. 

Paragrapho umco. Neste caso. si for verifi· 
cada a sa.nida.de meuta..l do individuo interes
sado, será ordenada. a sua retirada. 

Art. 6.• Sob pl'etexto algum. a não ser a 
imminencia. (\e perigo para. ordem publica ou 
para o propt·io doente, poderá. ser deuegada 
a sua retirada quando solicitada por quem 
requereu a admissão. 

Paragrapho unico. No caso dessa~ denegação 
o direrector do estabelecimento euvia.rilli. au
torirlade competente, para. os fins con'l1enien· 
tes, um relatorio expondo as razões contra a 
retirada do enfermo. 

Art. 7. • E' vedado aos directores e ao 
pesso~ll dos <>sylos de alien~dos o emprego de 
castigos corporaes. não podendo ser appli
mdos quaesquer meios de eonstrangimento 
physico, sem ordem do medico assistente, que 
neste caso assumirá a responsabilidade do 
que occorrer por ta.l mot-i~o-

Art. 8.• Os directores dos asylos de aliena
dos prestarão trimensalmente á autorida<le 
competente infot'moc;ôes sobre os lll1enarlos 
internados no peri~do anterior, acotnpanhn
àas à e copia dOS r1ocumen tos COIJilerneutes iL 
entrada de ca.da um dos eni~rmos e dos escla
recinlentos de que tiverem conhecimento, 

afim de tornar efficaz a proteccão le,nal a pes
soa e bens dos enfermos. 

Art. 9 .• Os alieaa.dos crim\nosos e os con
demnados alienados só po1lerão permanecer 
nos as y los publicas, nos q uaes deverão existir 
pa Yilhões especiaes, destin~dos "' ta.es doen
se-e 

Art. 10. Caooráa.cção publica em todos os 
casos de vioJencias. em geral, e de attentados 
ao pudor praticados contra as pe~soas dos 
aliena:dos, bem como nos casos de del'r3.uda
çàu dos bens dos mesmos. 

Mt. 11. As infn~.cçúes da. preseote lei 
se1ão punidas com a.s p~na.s de 'Prisão até oito 
dias e multa de 50$ a. 1 :000$, além das em 
que incorrerem segundo a legislação ,.;ommum. 

Art. 12. Para execução da presente lei o 
Poder Executivo expedirá os precisos re~ula
mentos em que serão consignadas as medi
das con'l1enientes para a tns_pecção do ser
viço de alienados e a admissão dos referidos 
doentes ncs es"tabelecimentos publicas e par
ticulare;o. 

A1•t. 13. Rer-ogum-se as disposições em 
contrario. 

·s. R.-Sala das sessões, 1 de agosto de 
1896. -Gonçalves Ramos. 

N .. 191-18116 

lJe~lara isentos da penhora 'tlarios ben$, a~em 
dos enumerados no art.529 rioclecreio n.737, 
de 25 de no'!Jembro de 1.850, e àd o•ttras 
providencias 

(Substitutivo M rrojeeto n. i%, do :IS~ã} 

O p1·ojecto n. 198, de 1895. decl~tra. absolu
tamente isentos da. penhor-a, além dos bens 
enumerados no art. 529 do dec1·eto n. 737, de 
~5 •le úovembro de 1850: 

a)_ o seguro de vida. instltuido pelo devedor · ·~ 
em beneficio de s:ua. pessoa. ou pe~soas de 'i!' 
familia até o valor de 10:000~00; 

b) a ca~a edificada. ou adquirida pelo deve: 
dor- para babitaç5.o na familio, bem como a 
mobilla e todo~ os utensilios r1e uso domes
tico existentes na ea.sa, não excedendo esta.. 
o valor de 10:000$000; .. :, 

c) o terreno que o propt•ieta.rio efi'eetiva- · > 
mente explora., a tê 48 hectares e 40 ares. · ··~. 

E' uma especie da instituição norte-ameri· 
cana do homestead,que grande numero de pro
~elytos vae fazendo em di-versos paiz~s da. Eu..;. 
ropa, pelos beneficios que se lbe a.ttr1bue nos 
Estados Cuido~. especiolmente nos estados 
••;;ric"las do Oeste -pelo dcseD\'Ol>imeJ•m da. 
p~~l!ena. propricd;~.de ruraL · • 

Concede n Unülo nos Estados Unidos aos 
cl10fcs de família, a nacionaes Ul:l.iores da 21 
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annos e <'lltra.n~<.>iro;; qu~. de~larem :t intenç5.o -~outros consu.gra;n para. todos, ~m distíncçü:o 
de n;tturalisa.1·-se. ate iOO •~res de terrM pu- rl~< urbanos c rur-..1e~ •. o mesmo limite; um; 
blicas. com a obri;!açü.o de J'es!•lirem ne!lo:s c:c1n1ptlt:•m no va~o1• fb:ado as IJemfeitorin!l 
rlnrantecin~o :•ll110S í:Cil$ecutiw·~ e l'>Xplo- leita~ no home#ea.cl. e outros nilo, sE'jn. qual 
l'::J.l-as por sua conta e em pt·o•reí to pt·o~rio . for o v;~ lot• das bem C..~i&orias; uns exigem 
No fi:n dos .cinco nnnos. :si. o conce~sionn.rio no home.~tco.rler a. condição de chefe de fo.
:prOV<l. que'satisfez as cor.tli•:ües oi:t lei. l he e ruíliu.. e outJ'03 concedem o l«J:>,estca4 t am
~pedido um iitu lo ddinir.h·o de pt·og!·ie<lc.de bilm :~.os cellba.tarios; uns permittom :;.. re
das terl'is: mediante ind~a;ní~:t<:~O i!.pe:1a.s nuné\ <1o howrJsw;ct pelo mil-rido e mulher 
da.; desper.a~ d<) t'f~g-iHro f1 C<J.dastro . coninnctamente. e outros pra:;créve:n a. im-

Antes de tlc, c:rni(i<J~ o.> c:inco a.•1:1o.;, o eon- p~nh·ll'~Lhi!idu. :e em :Lh~o i \Ito. ye,hmdo t\sslm 
cessionario ]:lÓde, dcro is <b 14 uwz.'"s (l o r e>i- ,, r ei\U ilda. ; e f!n<.~.l:i:en~e qu:tsi tou l)s qtte 
denciu. etrecti\·a. ohter o t itn h.> deliniti \'O de exigem :.1 condi.;ii.CJ de cl!efe 1le familia., di
p ropried::vie d:o.s terl"as. pag-,wdo o are no •er·gem no mod(l de considel~r a.s pessoas 
preçn minlmo do um dol lat· e ~-'> eent;;;;imos. que constiCuem u rna. íl:mí!ítl . 

Essa.s t e1·!':1S nssim adqnil·idas , ;.r~satn do o projecto n. 198 estabelece em absolu to a 
:p1•ivilegio da is:el!Cãü (l:L p~nill.•~.·a c venda fo1•- irnpentm·abiUd;.r.ce dos bens que enumerilo; 
çada por d ivida;; com:.r<Jlll•lo.s c.n~s •.'a. en- llmita o lw·•·e~leQ.d ao vaior de 10:000-'SOOO, 

. trega do titulo de prop1·i~tia•~e. · quan~o consist~nté em sogw'O de vica ou 
O lwmrwead :J S>ím entendír1o é, como s0 vê. e<;.:~>J.. e ,i ex&eusão .~e 48 ll<:cta.res e 40 ares, 

uma mecida de colonislçii.o. à.c povoamento e qu:~m;n em terl'Emo; nilo exige n. condição de 
ex:ploraçã.o rhl.S terras pub!ic~s. O ho~•·c..•tet•.d., chl<f~ de f;uuiii:t . permm!ndo a ins!itui•;::Lo do 
propri:tmente di t.o,-o ho.aeõtea.d-exemptic.n- seg-ur·o de vi!:~ em bent'fiéi<l do.pt•opria pessoa.. 
conshte. porem. na protecção do lar t1a. fu-

1 
sem ~.islin<:i;ão d.e •:stado, bem COliJO propor

milia, pela is<:-n<·Jo da pP.uhcn-a e veod:~. t<n·· cionanrlo-a :?, todo pt'Op!'ier.arío de te::.-r3DO. 
ç!:l.~a daqui!lo que o const:tne_ A lei a.me1·i-~ s~?.ja solteiro ou ce.sado ; ru:J.ntéD\ o privil~gio 
cana. ampara a.:<sim a ramili;.:. cor..tr·a os i::.ci· a~>s herú<:i1·os neces;"U.r io~, sem distincç.iio de 
dentes irnpre:vistos da. Yidu, contra os revézes id:J.de. e exige o J•egistro tio titulo, sua pu
da fortuna o e S(:U ch<i>fe. O lar é pelo ltOi>>,;·l !•licu.c;;üo e l'enOVIl~:ito de cinco e:ncinco ;\nnos, 
.<tead como qu(\ cousa ~tl.l,'l'atüt-re's ,,acr(t.- de '!como condir;:1o da. valici«t!e tl:~ iostttuicã.o. 

· que a família. nã.o p&.iH se:- <!c.syc1<tl~a pela. A CommiSl'ão t'!e Consti tuição. Lcgisl:lc;<'i.o e 
penhora. · I.Justi'f:J. ê rle p.wecer que.-. Cal.ll:u-a. a.dopte a 

A primeira. especie de k~mc:.<:erul c f·::Je!':J.l iH~tituíc:io n~n-te-a:nel·icaJul . 
nos E$tn.dos Uniul'S : a~ turns pub!ie4S per- i:'l~o é só do in te!"tlssc pessoa.llios membros 
tencern aU: â Uniiio. A ~egund:~. espr:c!e é! dt: uma lu.rni!ía. o !.omest~:nd. ln te1·•:s~~ igu a.L
est:tdnal : u. leg isb:ão civi l \l<!l "•ence ;\til ;~.os 1 mente ao 1\"t.:ldo o a.tn p3.-ro das 1 :~.milia:;: co~•ra. 
Estil.dM. Entre nôs \~t1·-:;e-ha. o contn:l'io. pois as "icissir.udes d::!. Jot·tun:~. . os accic~cmtes im
qne contr3.1·i LS ~ão as t!i~p~siç0e5 d;L noss~L i:J-evbto:> ti~ ví•Jn. peta. cousel''-'~;;ão do la.1·. 
Constituí~íio r·~ I:;Lti\•irmente à~> ~l'!'as vubti- do tectOflUiH<s ab1•iga e esse e o lil!l da. inst i· 
ca.s e 3.0 dír~itú ci\·iL .·\S te 1·ra.~ puulicas pe1·- tui•:ii.o. 
t encem aqui aus E;;&arto~. pdo que o hum~· O "'""eslw.tl, ó.iz L. Va.'!ller em sun. o bra.- Lc 

· st~ad-eonces;;;lo de ter~·as-s-;r:• ;\q ui C>-t..1.· «.l.mlr.c.•:ccHJ.• aux E:uts Unis- publie::tlin. o a.nno 
dLlal , pelo menus quamv i\ ~'Oncessão. O u:reito proximo }la..~do_ pódo ~er co:lsidera.do como 
civil é da. UoW.o. e por í~5o o lu>me.<!r:ad pro- um<L in$L\tuir,:íi.o d.ri previdencia. e como u ma 
prin.mente dito, que :;ubtra.!te ;'L penb.oro. ol.l.ie· . i!JStitu!ç:Io política, que prE>~tou e h:l de pre-
ctos que por ulréito lb.o sio sujeitos, ~er·a fe.· sr,ar serviços cada vc;; maiores ao• p:u-ticul.a-
deral uqui: · 1 l'es e ao Estado. 

Na Uoiã.!l Amei'le Lna a. legí~lação dos I «Quando~ imp!'e'-"idéncin.. a imoocilidade, o 
Estados que con~agram o h~Yu•estect·f.-e são m<io pt·ocedio,.,nto (!o chefe dis;ipal-a.m o ha. ver 

. quasi totlos-t·ar i:J. cons.ideravelruente de 
1 
.. om que vivh a. f;~.milia. e C:\USO.l'3.!11 a insol

,,. · Estado a. Estado _ .'I.S$lm é que lin:; Estudos f vencia. do n\<J.l'ido. s. família. a.cU3. no ltomestead 
~:s: igem como condlcão d:l vaiid.-de do !w- um refugio, ao abrigo do qua.! os e~ posos, 

· · mestead o seu. l'egi~:ro com a dcclarnç-ii.•) dos i auxiliados por seus ülhos, podern, pela eco· 
,. objectos que o eonstituem, pa.r::. sciencia. nomi .:~o e :pelo t ra.ba.lbo, r efazar sua. sítua.ç<1o e 
~?: do-s terceiros com quem o lwrnesir:c.du tr·llt<t, voltar ã abastança. · 
~ --. 

-··· ;f:-__ . 
~--- ·_-

e outros, <~iõp<?nsarr. o t·<•gistt·o. S\ tí$lazen- .-:Que rasta.em Fra.nç<~ ã.famitio., victima das 
do-s~ com a. ocr;upaçii.o como uma not.ificiJ çã.o e3)lecula.~ões do chefe ou ferida. •le um t·ever. 
ba::.tante aos terc('iro~ imeress;1.: os: uns l i· imp:·r~visto que lhe :l.l't·r:b:•.tou todo o haver ? 
mita.m o homesteud ·em ·:ulO!' e E>xtens(io, «E' muita~ vez<:~ o fim à a. famili:~ . o ~lgnal 

· outros _só em va!ot• e outr'JS ~ô em exteu~;i.u ; <la. dC>'lvcaçfu>, d;~ d ispers\o elo lal' domestico. 
uns distinguem entre home.stc1.1d .< rurae.;;. e ~Que aconteca ígu:~.hnante depois da morle 
urbanos, dando-lhes valor diiferente, e . do chefe da familia. ~ 
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«NaAmerica, a lei garante a sorte da v iuva • E' de direito r.ommum que.todos os bens c!o 
e dos fi! h~, dan.t'.o-lhe~ o u.brigo do honw~tcn.rJ. . dever1or ga.1·a.nteru o pa.;;a.mento de suas di-

«Em.França, o bem de f:1.mili:1 , a caB<l. e 0 viel as ;_CI h'JJileMearJ é, p::>i::, um rer~imeu de 
cercarlo, e o gado e a mobilia. sã.o muit;J.s ve- ex•:epç;ao e eomo tal (~~ve ~er restr~~to ao a.b· 
zes penhorndos. vendidos com prejuiso e com so~1~ta.roen~ nocess~~lO pll.ra. ? abng'~ d:~ fa· 
despeza~ judiciaes esrnagaduras. unl!a. e -so da fum1lla.- man do, mulher e 

«No <'a.mpo, est..1. situw,:ão a.ggrava.-sede anno 
para n.nno: ern 1819 contavam-se 6.805 vendas 
.sobre penhorns r!eimmoveis; em 1885. 9.575; 
em 1889, 14.Z78 vendas. 

filhos menores. 
Assim est:l.belecido, o lwmestcad p!"eenche 

seus fins o não póde ser impugnado ainda pelo 
pror•rio cre<.lor, e ni'io o póde ser; primeira· 
rnc:lte porque prevalecendo o privilel!'io para 

«Semelb:~.ntcs fuctos niio honmm de certo a. as dividas contrahidas dapoi~ tl.'l. instituição, 
nossa ci~i!isaçii.o e leis democra.tica.<>. aq~elle que tt':l.ta com o chefe de um:l. familit• 

«Que acontece ás mais das vezes em taes qae tenh~. instituído seu homestear2, sabe de 
casos 1 · ~~nte-mão que não póde contar com este jl:tl'a. 

~<O lnr ll omestico antqnii:.do, os orp11i.'ios 
srro u ns reco!lliuos por seus po.rente3 ou 
por -visinhos bemfeito1·es. oukos 5M admitti
dos nos asylos, nos orphetino.tos, soc.corridos 
pela. cat•id~d0 publica; o resto, a.bn.ndunndo a 
s i mesmo, é rec1•utado pelo que se ch:una o 
craci:o d o c1"i~lW c to:rna-se um perigo para. a 
:;ocieàa•.>e. Nã.o et·a preferlvel por uma lei 
previ:l.;nt.e, cou~rvar-lhes o lar ~ ~ 

Vacher :J.Silign:::.lo. a grande propor~lo de 
indigentes dos E~t..'l.dos da Europa l'elutiva
mentc <i. tios E~t.a(l.os Unlrlos d:t Amerlca e 
julgil. que póde explicar esse phenomeno so
cial a institui;:.i'i.o do h.am~t(X7.d. 

Um outro l'iwto social :J,:;s!znala. o m~mo 
escriptor, e ó n. :~ttenuação dn." cL'imi na.liriad~ 
uos Estudos Unidos 

« E. 0m resumo. diz Vacllel', não parece 
duvidoso que ha,ia. ·uma. tendencia -oa.n. o 
ref.<1lha.mer.r.o do só:o nos Estados Unidos. c o 
lto11•c.>!ewl. é <L causa. m:l.iS acci va. de~ te mo vi
menta economico. que inclic:t a. accessão rle 
um numero ca.Ja vez maiOl' uo oid<~dãos 3 
propriedw!e e é testemunho de um accrescimo 
de bem-estar e um penhor de segu;::tu\·:t so
cial.» 

seu p(L~t~:nento, e depois, si a lei st1btr~e ,\. 
3.CÇ:iO do Cl'~dOt' O !a.r da [a milia do uevet\Or, 
em compensação ga.ra.nte o l<~r da familia. 
ues~e credo~· contra as vicissitades da for 
tun:t. de que nin;;uem, por ma.is abastado, 
se :pôde cousidel·a.r isento. 

A Commissão confessa o. di!Ilculdade em 
achar um cl'iterio seguro para a. determina.
çii.o do valor· até o qual d~:ve o legislador 
isent1n· da. pe.uhol'"- os bens que const ítmlln o 
la~· 1.b família, pela v;uiabilldo.de do vo.lor 
do.~ te;·ras e casas nos di versos Estados da. 
Reoublica e, !1entro do mesmo Estado, nos d i· 
versos municipios. 

Na. Uniã.'J Americn.na, o valnr e ti:s:arlo por 
ca.dn. EstaJ.o, o q ue fucilita muito sua tix~ito; 
assim, porém, n~o pó•1e ser entre nós, por
quanto sendo a. peob.ot·a de direito civil, só o 
COngresso Nacio rl'l l póole legislar a respeito 
e th:ar o valor que isenta da penl.lora. 

A Commissii.o,cm fa.lta de llados esi,1.tisticos 
qae posso.m orient.'l.l-a a. respeito. o.ppelln. 
pn.rn n. discussão do projecto. I]Unndo ns dif~ 
lerentP.s •·epresCilt.:J.ciíes que con:;tituem a · 
a. Cama.ra, compenetra.<las do pensamento do 
projccw, que é ~ubtr:J.ltil· á penhora. tão só
mente os bens que formam a habitação, o lar 

Bm·eau, na su:t obm- Le lw;n.i~.<tecul 011 da. familia-:proporão co1n melhor conbeci
l'iHsais.~imzbilite lle la pctile Jl1'0JWiat1 (on.- rnento do~ valores de;sses objectos nos diver
cíere-, publicatl;~ tambL·:n o anuo proximo ~os E~ta.dos, o v:Llor maximo a tixar-se para 
paSiia.do, contesta. os beneficios r1o l!ome.<Lea.d a isenção da penilom ; como base para a dis
nos Est:ldos 1le E.;te e do Sul da Un ião Ame- cussilo e só como ta.l, a. Commissã.o dividiu os . · 
rica.na, mas reconhece-lhe as v:~.nt."\gens nos Estados da Repuhlie;\elll tresgrupos, segundo 
Estados agricolas de Oeste nos tempos de crise o valm· presumido de suas terras e constt•uc
commercl~L ções, d::mdo aos homestetJ.ds dos mur~icipios 

Em um t..1.! momento, diz Bure;1,11, uma lei I das cidades do interior a metade do valor dos 
que declara. os l ares das famílias iropenhora- das e;\pita.es e aos demais municípios a metade 
veis não é só mente util, é necessa.r ia.; o iu- . do valo~· dos da-s cidades do interior. 
t"resse do E:b do, na legi~l;tÇi:.o do ltomcsLce<d, \ Consoante as suas idéas o:a'erece a Com
(), pois, palpavel. 1 mis<ito i considel'a(:i:.o da Camara. o sccruinte 
. At;c~itan~ a. institui9ü:o do iwmestead, qu~ projeeto sub.;;titutivo : "' 
e a 1dea capltal do pro.)ee~o. pensa entt't! tu.Uto [ 
;L _C.onuniss.'i.o que se deve restl'ingiHl. :·~ pro- , .., , . '· . . 
tecção dos bens que consl.itn<'m pNj)ría.men-~ O Con,less~ Nactonal rcsol>e . 
. 1.1?1 o lar d"- f.,olilia., sem a cxtcnruo qlle lhe Art . L • E' isenta. tia. penhora ou ventl& 
!lü. o projecto. rorÇ<Ldo. por divida~. além dos bens enume~ 
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rado~ no art. 529. do decreto n. 737 de '?5 de 
novemhro de 1850. a habitação de toda ia
m~lia.. comprehenJendo a ca;a. de resi•lencia., 
com a mobilia de u~o de todo indispensavel, 
e o terreno adja.ceute á casa, adquiridos a. 
q uaiq uer titulo:· úão excedendo tudo, <ts bem· 
feirorias inclusive, o valor de 5:000.~. no Di
stt•icto Federal e nos municípios das c<1.pitaes 
dos Est::~dos do Pará, Perna.mi)UCO. Bahia, Rio 
de Janeiro, Min11.s Ger:•es. S. Paulo e Rio 
Grande de Sul ; de 3:000$. nos mun~cipios 
das capitaes (1os Estados <!o M:tranbã.o, Cea1·á, 
Ala.gôas, Sergi_pe, K,:pil·ito Sa.nto. Pr.l·<"t.ná e 
Santa. Catharina; de 2:000.;, nos municípios 
õas cap\taes dos Estado~ do Amazouas, Píau· 
hy, mo Grande do Norte. ParuhyiJa, Goyaz 
e Matto Gros;;o ; metade desses valores nos 
municípios das cidades do interiOL' dos Estados 
e a. quarta parte dos mesmos valores nos 
demais munieipios dos respectivos E~tad.os. 

::t.:·tigo, serão deduzidas do preÇO do excesso e 
Sl houve:· !a.lta, correriio por conta. do ex
aquente. 

Art. _6.• Revogam-se as disposições em 
contrano. · 

Sah das commíssões, 7 de dezembro de 1896. 
-V a" de lofetlo. presidente.-Lt!l:; .l)om~ngr.w.r, 
1'€\l:ttor .-li'. 1'olenlino, -Paulino de Sou:;a 
:Junior, com restl'icç:.ão.- Anisio de Alweu.
Ignacio Tosta. 

N. 198-1895 

O Congresso Kaeional decreta : 

Art. L'' Não podem ser absolutamente pe
nhorados, a.lém dos enumerados no art. 529 
do decreto n. 1:-n, de 25 de novembro de 
1850, os bens seguintes : 

Para.grapbo unico. Niío preralece a isenção 1". o seguro de Ylda insticuido pelo deve-
contra aquelle de quem o devedor houve dor em beneficio de sna pe~soa. ou pessoas de 
o immovel, ott o dinheiro, materiaes ou 5Ua famili<J., uma vez que não exceda. de 
serviços pa.ra. ediiica,.ão ou acq uisiç.ão do 1 O: 000$000; 
mesmo. 2", a casa que o devedor tiver edificado ou 

Art. 2.0 Para. validade do pri-.;ilegio, 0 adquirido por qualquer titulo para habitar 
chefe do. f<tmilia. registl'a.l"J., especificada· com sua família, assitn como a mobilia e to· 
mente, os bens que constituem sua habita· dos os utensilios de uso domestico, que na 
ção permanente, no livro de registros de lly· c'l.sa se acharem. O valor da casa. nii.o exce
pothecas do lagar, e só poderá. invocar a derá ue 10!000$000; 
isenção da penllot·a contra us dividas contra·! 3", o terreno que o proprietario e:!fctiva
hidas depois do registro. mente explora até a. q_uamidade de 48 he-

Al't. 3. • O privilegio de isencão póde ser ctares e 40 ares. 
aUega.do em todo tem-po por qua.lq_uer dos Art. 2. • Esta isenção não prevalecera si 
conjuges, e, por morte destes, pelos filhos ao tempo dilo inscituiçã.o o de-.;edor estiver 
menores. insolvavei. 
Para~rapbo unico. Não existindo filhos ou Paragrapbo unico. A iusolva.bilida.de se 

che,<>ando o mais 111oço á. maiorida<le, o pd- vcriticllril. sempre que contra. o instituidor 
' vile;.;io passa á mulher, si morre o marido, houver sentença. condemnat.oria. em acçã.o, 
mas se e:-.:tiogue si morre a mulher. que tiver sido proposta antes ria. instituição 

Art. 4.o Xo caso rle dívoraio, o privilegio ou dentro de 50 dias depois de constituída., 
é mantido a aquelle dos conjuges. a. cuja registrada e publica.d<J.. 
guarda são confiados os filhos. Art. 3.o A isencão concedida por esta lei 

.A:rt. 5,0 Si ao credor parecer. que os bens prevalecera durante a vida. do instituidor e. 
isentos excedem em valor ao da isenção, <1e su::t. mulher e por morte de ambos,os bens 
podara fazel-os avaliar, par:.• penhorar 0 ex- isentos passarão a. seus herdeiros necessarios 
cesso. na linha descendente. Na fa.tta de herdeiros 

desta especie,fi.cam os bens sujeitos ás dividas 
do ca.sal e, na falta de dividas,serão deferidos 
a quem de direito. 

No ca.>.O de ser o immovel de facil div isão, 
_ retirado o excesso, continuara livre ao deve· 

dor a parte privilegiada. St o immovel, porem, 
não for passível de divisão, será todo elle 
levado à. pra~.a pa;ra ser vendido e pago· o 
credor pelo producto do excesso. sendo o pro· 

. dueto dn parte l}revílegia.rl& entregue ao d.e· 
vedor po.ra com elle fa.~er a.cquisíçã.o de outro 
immovel no pr•azo de um anno, sob pena de 
perder a. ga.:r-<),ntia. 

Pa.ragra.pho unico. As custas que provie
rem da. venda. da. axcussão nos ca.sos deste 

.. . ..::·.::. 

Art. 4. o Si ao credor parecer que os bens 
isento$ excedem em valor ao da. garantio., 
po~er-á. fazer ava.J.ial-03, para penhorar o ex:
eesso. 

No caso de ser o immovel de facil divisiíO, 
retirado o excesso, continuará livre ao de~e
dor ·a. pa.rte ga.ta.ntida.. Si o immovel, porém, 
não for passível de divisão, sera. todo elle le
vado a praça. para ser vendido e pago o cre-



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 21/0012015 00:46· Página 16 ae 17 

SESSÃO EM 9 DE DEZEMBRO DE 1896 239 

dor pelo producto do. excesso. _sendo o pro
dueto da parte garant1rlaentregueao devedor 
pa.ra. com elle fazer acqui~ição de outro immo· 
vel no prazo de um anno, sob pena de perder 
a. ga.rantia. 

Par-c.,"''a.pho unico. A1 custas qu~ provie
rem 1:\:1. venda da excussão n os casos deste 
artigo, ser-lo ded In idas d.o preço do ~cesso 
e si bou. ver falta correrão· por conta. do . ex
equente. 

Art. 5." I) titulo, em que for constituiria a 
isenção, serâ. registrado no regist-ro gera.!, 
publicado nos jornaes por 20 dias ou por 

editaes pelo mesmo tempo. a. requerimento do 
instituidor ao juiz do civel do log~r. 

A. omissão do registro ou da publicidade 
invalicht a. instituição. 

Esta. publicação se rapetid. ~da. cinco an
nos, sob a mesrna pena.. 

Art . 6• ·o gov~rno !'egulamentarà. e sta.Iei 
ua parte relativa. a.o modo 'la instituição, re-
gistro e publicidade do titulo. . 

Art. 7 .• Revogam-se a.s dis_posil)ões em 
contrario. 
Sal~ das sessoos, 12 de setembro de 1895.

Cho.gM Lcbato.- V a.:: de Mello. 
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CONGRESSO NACIONAL 

---81---

Sessão solsmne de encerramento da sa sessão da .2a. legislatura d:o 
Congresso Nacional da Republica dos Estados Unidos do Brwl 

Presldencla do Sr. Manoel de llvelro~ (vtoe-presldeDte d~ Senado Federal) 

A' 1 bora da tarde do dia 10 de dezembro de 
1896, achando-se reunidos no recinto do editi
cio do Senado Federal os Srs. Senadores e Depu· 
tadns. tomam assento na Mesa os Srs. Ma
noel de Queiroz Mattoso Ribeiro, vice-presi
dente do Senado. Joaquim José Paes da. Silva. 
Sal'mento, 3• secretario do Senado, João 
Coelho Gouça.lves Lisboa, 2° secretario da 
Cama-ra. dos Deputados, Gustavo Richa.rd, 
supplente de secreta.l'io do Senado e Manoel 
de Alenaar Guimarã.es, 4• secretario da Ca
mara dos Deputa:los. 

O Sr. President.e - Está aberta a 
sessão solemne de encerramento da presente 
sessão legislativa. do Congresso Nacional. 

Srs. Membros do Congresso Nacional. 
Em obediencia. ao Regimento do Congresso, 

tenbo de apreseata.r-vos a. resenha dos tra
balhos realizados na aes>ão, que hoje se en
c&rra. (lê) : 

Não tendo uma das Camaras verificado 
numero sufficiente de seus membros para 
poder funccionar sinão no dia 13 de maio, 
só no dia immediato pôde reaHza.r-se a. ses
são solemne da abertura. do Congresso Na
cionaL. 

Eleitas as respectivas Mesas e commissões 
permanentes., encetaram as duas casas os 
seus trabalhos normaes, que, por motivos de 
todos conhecidos, fo~m p1'0rogados quatro 

Cam,. .. a V. VIII 

vezes :a 1" atél4 de outubro, Decreto n. 383 
de 2 de setembro ; a 2• até 14 de novembro, 
Decreto n. 395 de 13 de outubro ; a. 3• até 30 
de novembro, Decreto n. 412 de 12 do mesmo 
mez. e a 4• até lO de dezembro, Decreto 
n. 418 de 26 de novembro. 

Foram reconhecidos Senadores no corrente 
anuo os Srs. Caiado, por Goyaz ; Benedicto 
Leite, pelo Maranhão ; Fernando Lobo, .POr 
Minas Geraes; Rosa e Silva, por Pernambu
co; Bernardino de CamiJOS, por S. Paulo e 
Thomaz Delfino, pelo Districto Federal. 

Foram reconhecidos DeiJuta.dos os Srs. 
Luiz Fla.quer, Oli-veira. Braga., Edmundo da 
Fonseca e Ceza.rio da. Motta, pOI' S. Paulo; 
Pedro Velho, pelo Rio Grande do Norte e Bar
bosa Lima, por Pernambuco. 

Renunciaram o manda.to no Senado os Srs. 
Corrêa. de Araujo, por Pernambuco, e Campos 
Sa.lles, por S. Paulo, eleitos Governadores dos 
respeclivos Estados ; e na Camara. dos Depu
tados o Sr. José Carlos de Carvalho. 

Incompa.tibilisara.m-se : por terem sido no· 
meados Ministros de Estado- o3 Srs. Ber
nardino de Campos, Senador por S. Paulo, e 
Joaquim Murtinllo, Senador por Ma.tto Gros
so, e Deputados Alberto TorPes, pelo Rio de 
Janeiro, e Dyonisio CerquemJ., pela Bahia. ; e . 
por terem. sido eleitos Senadores federa.es os 
Srs. Rosa. e Silva, por Pernambuco, .Bene
dicto Leite, pelo Ma.ranhão, e Thomaz Delll.no 
pelo Districto Federal ; e por terem assumido 
os cargcs ue Go-vernadores d.os Estados . de 

31 
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Amazonas e Piauhy os Senadores r:ileto Pires 
a Ra.ymundo de Vascon~ellos. 

Com verda,deirr>"ma.gHa registr:k o Congres
so o i'a.Becirnent.o de algun,; de ~ .. eus illustres 
memb1•o.s. Perd~a o Senado a coaàjuva.ço!Lo 
dos Srs. Chr istiano Ottoni. pnr :\Hoa.s Gera.es, 
e Oli"eira. Galvão, pelo Rio Gr:tnr!e do ~ot•te; 
e a outra Calllara o~ Srs. Gon.;:"'lo de Lagos, 
pelo Ceará ; Junqueira. Ayres. pelo Rio Gran
de do l{orte ; ·1\ia.ria.nno Ramos. por M:!.tto 
Gros~. e Costa Azevedo, pelo Rio de Ja
neiro. 

receita e fu:ando as despezas para o !'utul'o 
exercício, é 1orça confessar que, atteudendo 
âs difficuldades que assoberbam a. administra
ção. reali;ou elle econo:ni:\s importantes· nos 
di!Iel'entes mmos <lo serviço publico. 

A receita. tJara o futuro exercício foi or
çada em 3.'39 •• 3_07:000$000. 

A despeza para. o mesmo e:x:ercicio foi fi
xada em 313.069:790$1)36. 

No correr do anno, o Senado celebrou tre$ 
sessões secretas e uma. nocturna. a outt'<\ Ca.-

O$ creditos approvados para occorrerem às 
despezas cuj,,s ci fro.s são conhecidas importam 
em 23.230:042$5íl, .aSliim discriminada.s : 

mara nma. secreta. e nove noctumas. Para pngamento do pes-
O Senado approvou 13 projectos de lei, que soai e expedi e o te da Dele

foram enviados á outra casa do Congre~so e gacia. de Terras e Coloni~a
esta. a.pproYOU e mandou ao Senado-88. ção no Esta.<1o !ie 1\íinas Ge· 

Dos Decretos ou Resolucões enviados t~ sane- r;,es em 1893 •. - .•....... 
çã.o do Presidante da Republica, foram ve- P<\ra occorrer ás despe
t:l.dos-6-a. saber: o que dispunh<>. sobre zas da. >erba.-Agencia Cen
term devolutas situadas nos respectivos Es· trai de Immigr:.t.,".ão •.....• 
tados ; o que dispunha sobre !Jroprios nado- Para occorror ás depe
nae:>, nos Estaàos do Pari e Santa. Catha1·ina; zas que foro.m liquidadas 
o que r e vai ida va. a concessilo feita :\. J'strad<\ curo o ~erviço q uarcntena.
de Ferro E:>treito e S. Francisco ao Chopim ; rio de Santa Catharina, no 
o q_ue concedia isenção de 1Ureiios de impor- anno de 1893 .•••..•....•• 
taç5.o ao petroleo bruto destinado á Compa· Para occon·er as despe
nhia Marahú ; o que dispunha sobr e os ser- zas com o fabrico de moe
viços t.gricolas e o que concedia. os fn . ..-ores das de nickel e bronze ..•. 
solicitados pela Companhia Bra~il Great Sou- Para inderonisar prejui-
thern Railteav. zos consequentes da re-

Fol-am enviados ao Poder Executivo para volta. de uma parte dt~ es-
terem a devida publicac;.ão quatro resoluçúes. quadra ....... . .......... . 
duas de cada uma das Casas do Congres:>o. Para pagamento dos ven-

Pelo Presidente do Senado, e~-vi do art. 38 cimentos do mestre da of
da Constituição Federal, foram promulg;~das ficina. de coronhairos do Ar
duas resoluções não :>anccionadas dentro do senal de Guerr<\ desta Ctt· 
prazo legal. pital .................... ·• 

Dentre os assumptos de maior irop01•tancia. Para pagamento a Gal-
discutidos nas duas casas e dos quaes alguns eano y Soto e outros, car
são já leis da Republica, podem ser meneio- regadores dos na. vios Cen-
nados os seguintes : tauro e Celina..- ...... ••• 

Projecto sobre fixação das forçàs de terra Para diversas rubricas 
l b · 1 b do art. 2". da lei n. 360, 

a nava ; so l'e a recena. gera e so re o orça- M 30 de dezembro de 1895 
mento das despezas dos diff'erentes :1-I;n is- Para a verba -li•, do 
terios para o futuro exercício ; sobre a. insti- 1 tulção do divorcio, sobre os protocollos art . 4"• da mesma ei. · · · · 

Para a verba 17' - do italianos ; sobre a liberdade profissional; d 1 · sobre modificação ã. lei eleitoral; sobre re- art. 70• a mesma e1. ·- · · 
organisa.ção do Tribunal de Conta:s ; sobre o Para. pagamento da divida. 
tra:!<ldo de commer cio., com o Japão ; sobre da União para com o Estado 
terra.~ devolutas nos Estados ·• sobre co- de S. Paulo.···········-·-Para. a -verl>a- Alfande
digo Civil; sobre os. protocollo~ formulados gas _ al't. 7., n. 12 da lei 
na segunda cont':rencu~o de illadrtd em 1800 ; n 360 de 30 de nezembro 
sob:e a naveg!-'ça.o de ~steagem ; sobre a. lo- d~ 1895_ •....•... ........ 
ca_ça~ ~e ser vJç.os agrJColas. ~ ;:obre a. sub-

1 
Para pagamento de ip.ual 

st1tu1çuo dos bllhetes bancartos e o resgate . quantia devida. por garan
do papel-moeda, etc .• etc. . l tia r! e jur-os, no -per iodo de 

Embora. não fosse permittido ao Congresso! 1890 a I~IH, á Companhia 
demorar-se no estudo dos proj<?ctos orçando a. União So1'oea.bana e ltua.na 

ll5: 100$000 

21 :840$366 

128 :228$500 

2.820:000$000 

5:716$129 

350:000$000 

186:467$680 

34:000$000 

336:018${2!! 

5.522:847$682 

7:707$)()0 

649:644$864 
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Para pa.gamento das des
pezas feit(l.S em execução 
das leis n. 266 de 24 de 
dezembro de 189~, n. 348 
de 9 e o. 360 de 30 de 
dezembro de 1895 .•.•• . •• • 

Paro. diversas rubricas do 
orcamento em vigor, erri 
execução da lei n. 304, de 
10 de outubro de 1895 .•.. 

P3.ra pag:J.mento á. Com
panhi<t Lloyd Brazileiro, 
por fretamento dos vapores 
his e .4ymo'rd .•.•••••.•.• 

Para pagamento de di
versas dividas de exercidos 
findos nos diversos minis· 
terios .• ..........•....•. . 

Para pagamento da. in· 
demnisação ao Dr. José 
Antonio de Pinho Borges, 
de conformidade com a sen· 
tença. do Supremo Tribunal 
Federal de 25 de Cevel'eiro 
de 1895 ................. . 

Pi\ra pagamento de igual 
quantia devida pela E•trada 
de Ferro de Baturite (sup
plementar â verba-Exerci· 
cios findos -do orçamento 
em vigor) ..... .. ....... .. 

23:592.$827 

668:260$000 

659:658$842 

6.524:426$606 

37:93()$975 

1.115:208$500 

P<.~.ra occorrer ás despeza.s 
com a continuação dos es
tudos da. nova. ca. pi tal no 

bha!~~ .. ~~~~~1. ~~- ~~~~~ 
Para pa..,"<l.mento dos ven· 

cimentos dos membros do 
TribuMl de Contas. desde 
14 de outubro a 31 de 
dezembro deste anno, o 
para. os do representante 
do ministerio publico e 
execuçii.o r1<J. lei que reorga· 
nisou o referir1o tribunal, 
no corrente exercício ....•. 

Para. supprir a. varias 
rubricas do art. 4" ®lei 
n. 360. de 30 de dezembro 
de 1895 ................. . 

Pa.ra supprir a. vi\rias 
rubricas do art. 5'' da. mes· 
ma. lei. ...... .. ........ . . 

Pa.r& supprir a verba 13 
do art. 20 da mesma lei. .. 

200:000$000 

58:440$858 

l . 787:802$270 

2.500:208$í44 

i0:000$000 

Com a succinta exposiçã.n que acabo de 
fazer; niio só das occurrencia::; m ais nota.veis 
como dos trabalhos mais importantes verifi
cados no corrente anoo. declaro encerrada. a. 
ultima. sessão da 3~ legislatura do Congresso 
Nacional. 

Leva.nta-se a sessão. 

FIM DO OirAVO E üLTn[Q YOL1r"ME 
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CAM.ARA DOS l)EPUTADOS .. 

SESSAO DE 5 DE AG031'0 DE 18\IG I Ouvi pl'il11eirament~ a po.bvr:>. m·ml.ita. •·> 
convencida d o illustre !·e,prcsentu.nt.c do Pa

'jt· ~wi !Fii':, pl1tle·se tlizer, uo ten-e:1o j uridico 
c~gol;ou inteiramente a questão . (Apoiados.) 

l OnYi ainda no mesmo sentido o Yerb:> in-. 
O§~·. j\:[ur1ins_ .J~.nl.>_o~~ (;1I&dm.::ll·> 1 nammn.do o eloq ttente <lo iliu~tre rept·eseu

de <Lt!c~<çi<~•)-Sr. prestd.eute, ::;n;. c.epucanc.s, 1 to.ut~ do Rio <ie J~.neit·cr. fJ UC a~ora. tenho a 
Si eu nno acredlts.sse que r!t\ua.tcs dn. na-j meu lado c q:Je soube b cidamente coUocar a 
turez~ deste que Jl!s<le o.ywns tii:J.s se tm,·a.~ questão que s•' ,!iscat'' no ponto_ de vistn. Slt
ilO meio des ttt C:•muru. ~ao du vrtte::u u pe:.la·l porior<t<" !ligui,lat.le n:tci,m:J.l, ,1:gnidatlc que, 
a todo~ os ~~·s. tcpresentll.nte~. :1. m;~is !;a·~~ I o.~~z.·\l' dc_q"uantls cot~o!(lerai)~S te~h;un si<.! o 
dtts dt;:cu:;SIJe!', o exame m al> CIJill-;>leto uiJ. t~tta~ ;t qut em c:,ntr:J.r!O, esta em JOgo neste 
ma.teril; si cu não pensasse qncem :l.s.snmpto 1 t:loment<J. Ainda pisando o m esmo ter1•eno, · 
como 11stc, em f[UC p:lirando sobre tod•Js os! ouvi o tiigno l'ep resentante do P<L!-.i., cal..:. 
argumento~ •. !!;' t~lgu_ma_ com-11.. em qu_c $e 'I rccto, tlrmc! c~nlscicncioso ll:J. smt linguagem 
sente eU\'Oll' lU<l. u. (h:;ntd<.~Lle ela P<>tno.. tt e nas suas 1dc:1s. 
hom·a n:.lciona.l (ai'liiud~s) se Jc:nl liqui,1ar 1 Ou>l mais o illustl'<J deputMlo pot· :-Iino.s .. 
compridameute todos os pontos sobr<l o:> qur.es l Ger<les, o Sr. Matt.'t. M;:.chado. e ouvi ta.mbem 
deve rep~usar a solu•;:üo !1nal u<\ questão;! o illustrc l'epresentante pelo 5• t.listricto de 
certo. senhores. que não ousaria ua. OCC<Jsirrc I me~t Estado, cuja verve dynt~mi tic."'. (para 
preseot.G occupar a. 3.ttenção d:t C:l.S~. qut\ntlo, (1 ne nã.o dizel ·g.,;-·} p& era esLilhaços aspa.
neste tleb:tte mo vejo a mim ~~~smo, n;, posi· \ Ú:•.le$ da mina. negt·a d:~s l'cclamações ita
ção de um operar lo. que :lt'm;,tlo upcnt\S de i iian:l.S! (;iptliad!Js y~;·w~s.) 
humillim<' lanrorna e 6.c pauper<·irna pic<l,rcta. 'i Do lado contrario escutei, s r. pl'esidente, o. 
:penetraS-Si! em umu mine. iutcirr.I:tHmte o;(fo-

1 
pal:wra inccmtesta velmente illustrJ.da, a. par 

tada., embora ]ll'1mitivamente t rvesse sa~o , tte sobri:l. (plil.\'l'a. tlc moç:o que se revel?. 
{']la. o rcposit:J.rin do.> maL; rico.;. ;los ma!s j digno dM mais al t:~.s po$ições desle ps.iz) do 
poderosos veios de OUl' O . I dist inct<.' rept·esentante ue S. Paulo, relator . 

E' que, Sr. presi•len ce , prec;;deram-mc n:\ <h Cummis;;ã:> de Dip!oma.cla . , · . . 
tribun::t (e nes_te rac\nto so~mm as sua~ vozes I o SR. Ci l\'CINATO BRAGA.-:I!uito obr!o-ado:'_·: 
do modo lU:l.lS bJ•llh:mte , do modo nuns con- 1 • o ' ,·:: 
viucente no ponto de viSt<' em que cada. 1JIU I O ~a. ~tUtl'INS JO[';IOn-~o mesn~o J.lOlltC! ~: 
se collocou)_ oa uurn~rosos oraüores que to- de v'~t:t:. m~_tent:~~~o tt.~ mes.m~:; 1~eas, ~u V:~;,j 
maram parte no debate . em seg,.ulo. ,t pai.~' ra ~empre acat:J.da, ~em,::..: 
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pre re;;pei tavel do illu::tJ·e lcade,· da maio•·i:1l c:~.mp1.nha., ao cnntra.rio ha de fazer com que 
destacas:~, que me propm·ciOiiOu occ.'I.Siiio úe prosig;tm•JS na. luct..'l em que no:stemus em· 
a.dmirt\t' rn:~is uma. v~z o ~eu tino t.acw pol i- :oetth<L•!O, po·qoe o t~·iumpho n:u:ional na 
tlco, lazenuo ~P.~t;t qu('stào quando muito que~tii•) du. Trindade n::L•> é :nai~ do qne ore
uma C]Uestão po\itic-::.. mas nu:F':l. um:\ qnl~'- ~ul:at.l.o da :~.tti cuut! que :tqui mesmo tom:>ra.m 
tão p::l.rtid<•ri!\: · fl!clla.•lt~ dentl'O dP. tnoldt!S es- rptasi tod"s os que h<.~je !;e h:tte:n contt·a os 
t reitos, que pude~sem peku· ou C<J:J.;!ir a. pt'Otocollo~ iw.t iaoos. (.4.poiados.) 
Gamara no u::><> de uma t.l:l.s SG:ts mal$ uot:l.· Demn.is.nos que, ontcruL-ci·1os com a. solu.;:;io 
veis attribuições e prerogutints. tEa apa;·- <lo caso rh Tr·iwbde. pr·etentlercm justi
·tes) . · ftcat· a ne~ociar;ãu ~ntabohvla. com <t ltah:\, e\\ 

Fiualmeuõe, C!U ouvi , tneus scnhflres, com p.>~Hl oppor uma cvn:;itleraçiio do ••lt."L ntliil., 
a ma.íor atr.enc,:ão. com o m im· ;Jesejo de dir.en~.o 1to gov~rno e aqui pe~;'o llccmça p:tra 
sa.l!er rumo se süri:L <las tlt ffi·~ul<l:!.tles da. me t•to:er-ir :w rept•esen~ute do nensamento 
questão. o distinct.i~simo l'epi·e:::ent :nte do •lo g J\'('l'uo pen•nte a Ol.m;wa., o ill ui<tre re
Par:i. qne hon r:c:m oceupou 11. tril.nw:>. um IaM· da <:ommissão de d iplomacia e tl':ltados) 
mo~'o cuj•l:S tra•1i<;ões :~catl emi.c:<.s en conheço: 
tal,.n to reahnente nota><:! (apo ic~do>) Ottl t:'•o 
verdes ;tnnos e que me acostumei a (l.r\mir:tt· 
de·ne que o vi reve{;;.r-se U<•:S baucos da. Fa 
culdade do Reei f e. 

Cowprthende a Cas:t .,ue nestas cond!ç,ões 
nada nmis rlifficll pci•'e haver para mim do 
que enl'rent1.Lr nm assumpto como o que esi;i, 
na tela da dlscussii.o. 

Em -is cresce. milisaugment.'l.n. <l ifficulllade 
de minha po~içiio nesta. tt·;bunn. a notícia. do 
um iac;o que !iilO peide dc:lxa.r de ter aL·oa.do 
profundamente no cora~Jo dos 1Jt•azileirP~. 
que é de molde o. dw.ma1· para ellc os olllo~ 
de toda a. Jmç,ão,-!itcto que hontem a. tarde 
foi conhfcido nestQ capital e que hoje toda. a 
imp:·ensa IC\' OU llO conlwcim~nto do paiz in 
teil'o. RMro-me á noticia. de que Joi <ltina! 
reconhecido o direito incomest1wel do B~·aztl 
il. proprieda.·!e e posse da llh:~. d::l. Trindade. 

O Sn. ~!LO Peç.\ NIB .. -A victorüt da. diplo
macia ponugueza ! 

O Sr-.. CJC!Z\'.HO Bt:,\GA-:S"ii.o sou repres•?JJ· 
wnte do J!"''erno, r~:)l·e.·cn:.o :q}t>nas o meu 
pct::;;uneato ~ o. .!o. commbs:iA>. Note-s~ 
que niJ..') que!·,, arre-1ar de mim a I'CS[lOJWt
bihl~.a•le de ~e r 1!"0 ·. ernamental : 1na.s acho 
impJ•opria a classificação 'l ue V. Ex. me quer 
dar. 

O Sa . "'üRn:xs Ju:'\ron- O illustre depu· 
í.:ulo ptw S. P;<:llo nlio QUlZ r.omprehender o 
~enti •1o d:J.!' minlt~1.$palavra.s. Eu qual!f.iqllCi·O 
de :·epresenwnte o.lo pensamento ·lo governo 
e r:ã.o de re:p1·csentante do f:O\'~rno. 

Si não posso cham;u• ao l'elator de uma 
que~iãO.f'm 'I UO <• goYerno e defendido com O.S 
Jnc.~màs l".l.:'ões com que 011~ se po leria. de· 
1enuer o l'tpresent<Lute. do peu:>amento úessc 
go•·eJ'iW, não ~ci entii.o como me e::primir. 

O Srt. Cr:xcr:->.-\TO BRAGA- Repl'C·entanta 
do penlkl.mento do go;·emo c~tà bem. 

O Sn.. ZlfARTJXs Ju:-.-ron- Appello pat<l. a. 
propl'ia. nota t u.chyzr,.phíca. 

l\iio houve tl>t m i ::11:1. p11 rtf! in tençrto de 
O SR. Bü~:'\O DE A"'DRAD.l- Uma. victoria mol.·>'tal' v. E:<. nC!m de ~~~zel-o n.<ju\ 1lOl't:\· 

pur:~.menw mtcioual. (ApvilldoL) vt•z tio ;;ovcmo. !Jis~c ~epresent:tute do pen· 
smnento. 

Vous- Oh! 

O Stt. :\1.\.RTI:>s .lTJ;>;IOR- Este facto. Sr. MtL,; afHrmava cu que porli:t 1l;ze1· :to go-
pre:<idente, ve111 p:tr;t m 1.1ito$ dimi11uir ;;mn· ,·erno c ~sp~cinlmcntc ao illu;tre represPn· 
d~rnente n v11lur d(l~ o.rgumeJH(JS produzitl•jB t:mt~ do ~n::><.lmento gt:wernnm .. nt;J. l nestn. 
pelos or:tdores que de;;ct:t trii.Jtm:t atacal'3.11l os Cama.!':\, que cxt\ctameute o facto de que 
prot<><-'Oilos em tliscus:::ilo; porque d:L pal'tc tio;e mos conllecimento ·'e hontC!m p:trtL hr>je 
d o.;: que apüia.rn o ;!O''erno nesw. quei1Lào iua- -o reconbecionento do no~so direito de do· 
-poiavel, pó·'e pretender-se que a. ,.-ictoria ob· minio ~obr., a. Trin•'k-t~-~õ.b-a. de rnzer. tem de 
t.ida. ~lo Brazll na pendenc1aa que me n.ca.ho f~z\!r com que o governa, si quizer se1· e'•he
rle l'ellll'ir é ba:;t:J.nte p:m• t'azet· esquecer to· rente. t•e.:onheça que agora. mais do que nnn
d os os in,~onvenientes do ~curso dt~ arbitra- cr. o Congl'esso n:io púr!e ab<olutamt-ute 
mente nas que-tões ítaliaoa.s. lapprovar os proto:·ollos iral i;~nos. (.1poi-:rlos). 

Tudo isto concorr-e para. que a minhn.· posi- E ' que j ú. agora o.q ueUà r-ozão pra.tica, 
. cão aqui S<-ja ex~t·ao:rdim\\'ia~eute d iffici.L aqu~l+~\ r;'l;:ão concrE-ta., aquella. l'il~ü.o de -~~
::;::_: . Mas com re\açao :1 vtctorm do Braztl n a vaç1o· publica, a quella alta razao pollt1ca. 
c ·questiio di!. Trind:~de, eu queJ•o lemb1•a.r ó. Ca- s"bre que tanto insistiu em seu r1iscurso o 
_)na.l"a e ao governo, em pl\ra.~e ra.pida., que digno l'da.tor da commis,ã.o de diplomacia. 

"··:tàt.victoria., em VP.Z de fa.~.ar com que nós, o:> não tem mais a forç-a e gravidade que tin lia. 
@.qó.ê aqui batalhamos pela. integridaue da até hootem. O hot•i;;onte da~ no~l\S ret\\.ÇÕeS 
~';ho'nra e dignadade da. patria. em todas us inter na.cicnacs a.ctla.rou-se, :ticou desbravado 
t:qU:estõesinternaciona.es, aiirouxemos na. nossa. em grande parte o tet•reno em que ~e e:x:_~r· 
;;> ·. 
::~·.'.' ' .. ,., 
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c!r.1. a ac~ão diplomatir.n no na>so go,crno. c n.té algnma3 ja liquidadas por pagamentos 
nii.o nos app:~rtce nuis temerosa como <t fi· feito.<, etc. 
gur:1 •le Ad:tmast··l' ~os naveg;mt<>g pDl'tug-ue· D.s-c então o S1•. mini~t.r·;, do Exterior ao 
z~s,. a _son1b1·a prsarl;t e pasornsa dos C:~tt < :t· Sr. Ald<J N->bile, ~nC'(l.l'rE.'gcvlo dos nE'gociQs da 
çano~ mgl<:>zes, e•;<':tncn.r:tndo n. !Jocc:c. do~ ~eus !w.lht no Bi'azil, ~\le um CCl't'J nume:·o <!e 
canhue.; para. lrilg;tr·eln o TI()SSO dlretto ! I) rP-clamaçôes r·on;:tantcs do a1wexo u. 1 po
(Pil<ISa.) dt'riam ser roso!vid:J.s pelo p:1gamento em di-

Demonttrado (J'le e das mais difficP.is e r,e]i-. nheiro. - p:t~~mento C[ ue b GO\'Crno esta."a 
ca<l;1s a õ!linlHl. posiçii~ w.:s~e m0mento, entro. i pt·1:mpto a f3.zer:; q~1e ?~1tras S<,rtn.m Iiqu~
Sr .. p1·esJdent~, na di>CH;;Sa() da mat~t·i:1 que dar.as. pelos Jnt>lllS ,JU(li.cmes, _s8g~nd,o as _lelS 
est1t sendo o!_Jee;to tl:~ no:<sas CO;!it<:.<:iie~. <lo pn1z. e quo as r~stantes senam InQefertda.s 

N"c!lil. :1lr,ura _do •'eb;;~(; eu niio po5.<o nem pelo Go>:en!o: pm• carecer-em ;.~bsolutamente 
devo lazer nw1s do oue uma ~vntlu""e. no Je base ltn-id!ca .. 
J'c.>t1mo -;::. qw~~tão, e· em um:1. s~·ntlte:le, um Xest,a. nob. de 3 de mr.io de 1803, q1.1e cou
J'e-;umo,<.os. ;-:.r;.:urr.ento~que hvntc'in foram ad- 1 s agl'Ol! na. quostüo a ve1·dadeirv. dout<"ina., o 
dusidlls rrn prol dos p;ootocollos ptllo i ilustre o :Sr. mioistl'O do Ex!eriol' a~l1o~ que 200:0:JO$ 
rep:·e~entan 1~e da Par:\. entr,,p-ues ao repre5eUt>moe 1tauano m;sta. ca-

Ne>tCJlrOjecto ~n r~~·~rda~-i it Cam:1.ra os ~~~a! .h'\~t~,vam -~::.r~ ~o\ ver .to.~as ns obl·iga
tel'rnos da rpléstao, 3t 1,18 tao bem exnosta ~or ~ ae U1L.emr:n,aç,w do Br azll par~:. com a 
l>elo ili~JH,re r,·pre~enw.nte. (!,o P<mm~i. Sr. ltah~ ·• _ • 
L::rnenl!n. Lins no seu crud.;to voto em Se· Soot~ e,te ponto. espccmlm~ntc, c~m_mo a 
JXl.r,do. ' alt~nçao da. Cns:J.. po~que term de reter1_r-me 
Temo~ den.ntc de nó~, rnt>us senhon•s. uma ma1s tarde ns n.llegHçoesp~oduz!daspel•l tllus

lon:.;a li~r,;t Jc reclarnn,·Gr,; i ta.[! a nas .. recla- tn, rerrre>cntan~<l do P:;t·a, qu>llldQ <lffirmou 
mu~,<~s f~>it~.~ p()r via. diplom:•tic:1• e que que _com o a!'bltl'.l.rnen.o vamos lazer eco-
compreh ndem ceJ·ca de :350 p&'lidos, feir.os llOI~!as. . 
p!lr int ·rmr·dlO da L~g:v;ào Italiana ao Sr. '\·~ (1. Cama r~, pela nota de 3 rle ma1o, que 
mini,t;•o rias l'{·l~\~Cies exterior~s. o Go•erno at~ a'1.nella d(l.ta este_ve correc:t), 

Corno se veriüc:\. do l'ela..tol'io minist.erif\l TX•!·que o!Iereccu a ~t;olt~ ::!IIO:OUO.; p:.cra pt~g(l.
deste ~>nno. as ;;ll!ndida~ red;lmaç:~>Ps ou nwnto_ d:ts ref:l>tmaçoes r·o oller;nto .-t.e teve a 
]Jerlidos _constam da ll:)ta da lo;raç;io i ta- c1.v~rgr:t de po•· ~e h1~!o o3 ~emars ~p~rl~dos. en. 
li:mn .• •'at:td:t ri() ]5 do outubro do n.nno 

1 
t.r.~ os quar~ est~~~ a, ceJel;ro.s~u.e:~cn~~ de con· 

j)a 5~:cr1 ·. , e di''•lem-~e em c!~S~•·s ,Jivr::·~a~. ttuct.o~ con. _o B>tado. cnnt1 actos_ ;m qu_e ~e 
cu_i~ discri m i::n.<;ii.o excng· Htlc do !i1z~r p•··r~ I!(· qn~r Ievn.1' t:w l<~ ~ge .:1 l'_c;p?:r~;tbt hdnde l11<~1-
vr•m nu voto em separa!!O do s1._ U:menh:.l rect:; (no •. e-sr-. b~m: mdn·ec .. :c .) da ad.mlltlSJ 
Lins t:·nçuo que ate su!J·empl'Clten·os ue obras re-

. c:!amam do E,;.t:t•!o dinheiro por seJ•vj,;-ç,s que 
A' rrfllridn noUt. de ouh:hro pr~cet1<.:m p1·,s·amm aos cmp1·~ítciros! (.clpoiados e 

um:~ Olltra ,];cbJh de 14 t~e ah1·iJ. e!n CJUP opol'les.) 
tamb1·m tJavi:tm sido s~·.stom~tti~~tths a:; re- otrcrPcen·lo ans recl:~mantcs qno estavam 
clD maç,0es. no c:,~o ~~~ ~e:· attendiLlos :11un. Hltlemnisaç:iio 

De P"~~e rla nota rlc 14 rlf\ abri! c tl(l. respe- de :21:0:000.>:;. co•t.ava 0 GOI'Cl'llO cerca d<J 
ctiva r:la~~ifi <·~çiio <le pP.dirlo~. cuj:1s li~t:ts ro- 90 ' I:f)00f; 1w-s redamn~.:}e~ pecunm.J'I<l.S rl:t tn.
J'am \'r.:•iticaclns <'l co:np!P.I.R.das n:> propl'l:., So- u~ll~l. A, pitr:·;ue c:llas mnut.:\m ;t 1. lOO:Ot!O$ 
cretal'i:l do Exr.erior. t!';l.ton o noss·• Gt•verno 1,01u·o m:li$ ou rnono~. E:nt•etnnto, o Go,·ct·no, 
de ~>tUd::tl·:t ;J:l.l'a. l'CSulv8l' :1.< CJ.l!e3tlics ddla a uHirmt bf\!'<1, mudou de npiniiio, e si 3. 3 rle 
constantl'·' • maio do anno pns::<;t'10 20":00l.i$ ~n:-;tav~tm pl-1'3. 

E unm vez feito e;so cstud.o, em 11 de maio p:J.~anwnto de toda~ n~ recla:n:tçõe~ julg-,:das 
do :11mo pas.;ndo o Sr. rn ni~tro do Exter·ior I Í•luida~. hojr: 11~0 bastam ab,olut;~mentn me
dit·i;.:iu <i lr'gar;:ln italir,n:' urna. :wte\ em que nm de 1.100:000$, que ~c pe.lem sõ parn. a ta
S\l.Stent:wa. a <lout.l'ina pot· totlc·~ o~ intor·n:c- IJeli<L n. l, sendo preci::o que ess:t quantin. 
cior:ali.-t.t1s re.tebitlu. n:t mat0ri1t, ,]echr-ando sPja multipb:ali.:~ ·dez •·U vinte \"eze~. e ~endo 
que ttt~s e ta.es t·ec!am;;.çue., nDn podiam abs,•- n"ce;;~;tT·io que as reci>•muçõ•s vão ao Sr. 
1utamente ser ~tcci:'ii~K JlO!'C]Ue :t is"n oppu- Cl(Welanu afim rle q11e e$te dip até onde a 
nha:tJ-~e 05 p~·inci pio< ~e1·ae'> ,J,, di~cito i;•t"1'· tbrtun:t tlo Bl·M:il pot!e cscica1· p •r:l. so.tisfazer. ,. 
lHICto:m.l; qu~ T.:tP.S nntt':J$ t.;unbem 1) nào po- ó. gr.n;~oc<a. €$tra.ngeira! (A).>oiadas_ 1'·,·ucml~.:;{.' 
diam ~er porque os f;wtos EolJ;"I' que r·epm1- ~c nwir"s arw•·tes.) . :}:::;, 
sav;l m n"o e::;l.aYam a.bsulut.a.mrnt~ prO'i'<H!o.,, E11 clirg:ar·ei, senhores. a todos ~s8es pontos·;·~ 
e que outl';t~, liua!menw, estavam nas mes- mas contim1emos 110 hi~torico rl:t questão, por,':.'•;f. 
mas concliçõe>', })Ol'q ue nem ao menos se podi<' '1u.e e pt·eciso fazer á Camara a summ:t das",''' 
dizer que contivessem uma. leve soml.Jr'<t tie opiniõi·s do rel~torio :pa.ra. deixar claro n~·, , 
verdade, desde que entre outras surgiram consciencia. de todos os Srs. deputados que é ,~~~ 

<=~ 
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injustitlcavel em face da. Iogica o qua se no3 a.nno, que estão sujeitos â nossa. a.precia
:pede, 'PO!' intermedio de Minísterio das Reh- tftí.o. 
çõe;; Exteriores. Em um delles, o menos perigoso e iu~~.ccei.-

A' n •t.r'l àe 3 ite maio tl.e 1895, em qne se tavc!,iz1;;titnem-se commissúes nos F};tados do 
resol>i<i.. ou ante~. em que ;:e tleclar~Y~. (tU~ Sul pn•a dad<liTem ~$. questõe.; p1•es:1.s à re
a. ques!ilo ~eria l'e~olvidn nos t•'rmos q •~e volta; no outro c<msign<~·sc que 1ica deferida 
aca1.Jo "de expor, O. eu !"Csposta. n. !çg~\·ií.rJ it:\-~ a.o Presidente da Repu biic:t rlo.> ~tndos Uni-. 
lia.na em notu. de 4. de ;~gosto. r;·Je\ta.nuo fl. <i~>s dt~ Americ" do Nol.'te R in~umbenc!a de 
proposta,. , re:olver. como arbítl·o, definítív~mentc e 

E povcv depo:~ vo1bv:J. ;, Ci'l.l'i;'·\ o re;ne- , .. ; q>.:o ct bN>o, :1 !"e>sreito das reclamações 
sent~\l\te U().lt.~,l\a, in~~~"',mlo n~ l'.qni,\ac;Jo qnG \he forem ~]ll'::!senti1J.hl,5, 
cl:;s questiic~ e no p::tg-:tment'J do.s qu:u:tias pe- O S!:. ]I.Ll.TTA ~fAC!lAOD {dépói~ de pcrlir li-
rhuns antenm·l'!~ente~. . ~ . . . ce;;r(~ ,w orwlol" 11an~ i:1k:TOii1Jl.?l-o) - Creio 

A esta llOY_a mve·:mda.. da leg:r.(n.o ~~ulla.n~ qn~ &. bo·.n 1':\z:•l' notru' que:\ -proposta do mi
responden o rllmtre Jl\l~tstr-o tlo Extenvl' em tli~r,1•o dos Negocias Exterior~:;, it qn:ü V. Ex. 
nota de 3 de r:czcml·,ro.(:O ann0 p~;;o.rJp, rmm- ;:c l'"''eri« r. q;: :{ diz 1·c,:-peito aos 20lJ contos Je 
tendo o. mesma~d·mttma. qu~ r.m!'" su~.t:>n- ri-i,, roi :\tc~it~. r>e1o minlsL1·o iütli<J.no Aluo 
tado r::;J, not:1. de,"' ue m~1o. e. b to e que c 1:0- ~·.ii:Uc. 
ta.v~l. amJ·man <~J com .todo.s. "~-· inter11acio· o p·,·aprio ministro it11.iín.no acl10U muito 
n:'.h:>ttts que n;.~a l'od:11 a, L n wo sr. rcr:•j- il;:lt.a ::t uropo:-tc. e \t r~·~·~beu ~tú com elo· 
nheccr res::ot1~!1.Yr!l 1wr questões que~~ un1~~--.: :~iu~. • 
nií.c tin',nlm sido levr,h~ pre\·hmcnte a.ç " s.~~·io. t:t:;ito conn:nim1tc. seria de alto (l.l· 
co:~hecimento dos tribmtac;; cto p:1iz, c•:r,-en,Jo cance, :1 leitUl".J. n::~. ti·ibunu.· dcss<~ nota. do St'. 
os necess:J.t·ios tr:lmites judictarios; out;·~s Aldo Nobile. 
eram em absolnw in::mtentav~iS.JIOl'QUe li1es " • . . . , ,- t 1 1\:dlecimn _1)f'JYO.S do fêl.<"to, e 0\JÜ3.~ em ~!iO :? u~_; ~"A:t,:~~S ~'0~~31~-,~,a~ CU lO quo~ 
nem podtam sct' wm<J.dr.s c:n cons;ú::-r:.t~,-<:.o. r,"o :p. o"e~ . '" l•nt .... t.e p.ça:. ou :1(1ccmen 
]1orque os r~specti..-os r~chm:1nles n:lo eJ'n.ni t?~ qn~ Q'Xl~te.mno_;·e~~t"r~o, n~o ,~. portlUe. 
itaiianosscnã.o nos nornes! eooe re.?.tOllO.fOl cllstr,bu~uo ao~ ::;,.,, depu-

Não c ~.llmiTavel, demis disto, que 0 a.:.ttor t~ilos, c;;:>mo umdo. :var<> nao cança!' a att~n
de tal respo;t&- seja. o signaw.rio destGS P1'0- çao d,(l, vamar<~-
tocouos, que. constituem o v~.ihn.eouto d'J t'J- O Sa. 'MA'I:l"A ~.hcruno - v. Ex. devin. 
das :~s m!s!:rias gan<\ndosas de indivíduos, rwo:.:ede;.- {L 1ciwra ctc~~H. nota." 
muitos üos quo.es t.e.nüo repudiado r, pa"r':n • 0 Srt. L,urE~>UA LJr-;.;; _ E:;:so. not<L aclta.-se 
ele odgem. mio se 1Jejam <le recorte'' a cl!a eií.o sú no retato~·io 00 anno pa.ss:tdo, como 
p:.tr'.1. e:xtorq u:r rlinhe:iro d••'ltJel!a quç a•ioptrt· ninda no meu Yoto c~:-~ sep:trn.do. 
:::um·~! (,\poi(:dos.) 

M:<s \'Oltemos ;.•.o p:>~lto capit<'.l. O Sn. T!~lOT!lr~o D.\ Co~rA- Foi lido. pelo 
A 3 de 1ler.cm1Jro cl,,,~ ~!nno paso<tdo, mais 1'fprcsen r.~nr,e üo Pilril., ciàadiio Aug1:~LO 

: lnll. YCZ o Sr. mlni~tro uo E~tet•ior snst~ni:ou ~.Ionr.enegro. 
a d<.íu1>1·í1W. de tcuç'> ,,~ int<:rmt<::icu:.\ist.;J.>- (• (I Sr~. J,í.'.\ :TE\5 Jmaon- O protocollorpHl 
icl'mtnvu 'tl~•r tH::E:r que <~cceiravJ, c <Ll·iJit:-a- no rchtoriu rlo Sr. tninistro tl'3.7. o n. 68 
Jn(!ntO $r,fli.·o o fj t:al lmvi~ Ct)l1VET.;t<r.\o CO i!' o est;, ht•lN·c m\. :11 csUpubç·ito 011 cln.usu!n. ~~ 
reprcsent~.JHC do> ne;;ctios <h lt..<lil\. IJ<~.ra <l!·hit,m.gem,lo Pre.9itlente dil llepuhlica Norte 
uma chs.'e de r<~~tr.nw .. ~·üe,; ,,pena;, i.~to é ,\mcz·i(.-ana 11~,r:; toda> a> J'ecl,lmn.çüe3 quo 
p:u-~ :t chco;:;e d:c:; rcc1:~m:,~·5.;s consl:mtes do n5.1) ti\·c.1·cm sido ante; liquidadas p~los tlois 
annexo n. 1, aquelln~ por<\ cuja so!n•:·ii.o g•Jrernos !lo Brcizil c !talí:1. e lH\ cla.usul:t 3" 
tinha sido em ;;r:;r-ç-o orre:·edüa :~ ent,·ega de (note b:'rn :t C~.lllftra.) estawe que entrarão 
2.00:000s 00. 1 no r<r·bi tramen to nõ.o só e;su s, <l:Pl'GSClltadas 

.·'>.' nota de 3 <!e de-.,·mk'o rcsponflc.u nomes- c cnnlte•:ilh•s, como t:.;.mbem todas t\qncl!i'i.S 
mo dln, (clw.mo a. ~.ttct1 <;5>; d~ CilmHB p<.tnt que possam tlind:t apo:tr>.'!cer.depoís da appro
e:~ta. eh'cum~tancia). YC~llO;;deu JVJ m~,mo d\:1. Yil.<;iio C:.o protccc'llo pelo Congre~so. c<lmtanto 
a ltlg;J.ç•üo itali:\na, ded"'rrcndu qua aoceit:l.Vt\ qn~ s · originem àe ftJ·~tos auterioi·es ú. assi
o ll.l'bitl"QtneJJto proposto peJo milli.5trc à o gn~tu. ct tlo mesmo protocol!o! 
Exte!'ior. mas qu~ o acce!tü.Y:l. par<' todas~'~ De modo que, d.c,ntl·o 1k 6 mezes, qu~ e o 
recla.muçõe. :,s sem excepçúo! (TOd<'.s sem ~x-1 pt••.\zo· marcad0 no :;,juste p:.>rn.. que :pcs;l\.m 

. cepçii.n sü.o -p:.tl<Wr$.s te:-.:;;aaes d:t not<t it&- t~r Log:J.r os prcp:n-.1ti vos do juizo a.rbitmL 
liann..) · podcràc os itll.li:Jno~ que >e cntencterem le-

.Ainda no mesmo <lia 3 de.Limembro, ln.vra- ~a•lo.; ttil'~ct:l. cu la:lit•ectl\.ment& pelo Go
ra-se protowllo e provisorio. ne~sc S<:nti•lc; e. vorno do Brnzil. m~nd!l.l' i Legaçi'lo italian·• 
pouco ma!s ue dous me7.~s depCii>, eram assl- us ma relamações,e o ministro da Ha.lia im
~nados os protooollos de l:! d~ Jevereiro f.i.,:~te me\li~ü.-l.mente.iunku·il. "ma ouh'à Hstn. de 300 
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ou mai_s rechm~ç5€s a e.~sa _de que tel!lo~ · n~o são absolutamente consignad3.s pela ga
conhectmento e de que se Jledm app~cv~çao! ne:ra\idade do3 escriptores e muito menos a~-

0 .SR. Z.UIA- E~tou quasi mandando uma pliCadas em tratados ou convenções inte1·· 
b.m uern. nac10nae~. LembJ•arei ao il_lustre deputado 

o SR. LAM"C\"IJ ~ Lt·•g _E' .1 pelo Para que os moderniss1rnos eser1pto1'@S 
maré. · ·•· ' ·' aprove! ar a qu~ aventam taes idéas ainda assim re-

St\'Wgem l):~stanto a sua extensií.o e alcance. 
O SR. M.unrxs Ju:-..,oa- E' este o histori- S. Ex., que conhece bem estamateria não 

do dos proto<X>Ilos de 12 de íevereh·o. me poderã. contestar que todos elles p3.r~ rn· 
!~esta. agora. vt;r como se p~de accmmular der~m fazer admi &ti r em principio a idéa do 

razoes_, amonto:~.r a!'gum~ntos rura tornal·OS a!'btkamento por um trtbunal'internacional 
Y1:1.ye!s ~ .,,c_ceit::.vci~ p·n• no~.- em todas a.;; questões sem exceiJ'.'ão, exigem 

.Ta a.llu<U :•s opiniões d:t geoernlid[l.de dos que previ:tmenlesejn instituido esse tribunal, 
internn_cion:1!isto.s a r(Jspeito da q;1esl'io. já que e!le pl'eexi>t<:. à questão que deve deci· 
<'.eclnr·e1 cp:o, no voto em SCi'"radodo illnstt•e <lii'; po!·que só assim ficam ~alva.gual•d:J.dos 
l'rprf.sc:,tante do Poranú, est.5o comnenrti· o~ melin•lres d~~ nllcionalida.des •. 
0.' 1~s as. opiniões _de ~:uno:; esc1•1ptNcs 

1~nan· ~,-ra.s. Sr. pr~ldente, dizia cn qu·~ os qu~ 
to~ po~!nn: ser ~lt~r,o~. no sont ido de prova.1• combatem nqm os protocollos teem por si a. 
que atrettos mrJtviduaos de ori"'em civil opinião da universalidade dos theoristas. dos 
qurstües de d!reito privado, não podem ubso~ trata.distas d" direito inte;•nucíono.l e tecm, 
ll_J.t~m~nte _ser tra.tadas por via diplo·~atica, como bellamente •iemonstrou o illustre de
smao depots que algttma destas tl·es cDudi· putado !lelo Pat'an:l, a pro:pria opinião ex
çües so reoll,arem: de negJçã.o de justiça pr~a na. Ca.mara. dos Deputados da ltaliil. 
prcpotent e dos tdbnnaes do paiz, de:nor11. on pelo rapresentlnte do governo, o ~ ministr() 
protellação injustificada nos negocias que das relações exteriores desse paiz, e que 
lhe fo 'Sem a1fec:tos, ou injustiça m<tnifesta. na consta. do Livro Verde -opinião que ê cxa· 
sentençu prof.wida. ctamente :t mesma 1\e todos os trata-iistas, e 

E' est:1, senhN·e~,n. dontrino. da todo$ 0" es· eonsiste no seguinte: a protecçii.o dos nll.cio
cJ·ipttil'c-s cb dii'cito int<~maciona!· :s"o est}s a~ U[l.es no estmngciro não vae ate\ o·ponto •le 
iMüs. a Q\t~ p~est<Hn llomenagen; os proprio~ intet·v-il·. de~clo r.ue r.ão b"'ja der:~e;;;\ç1io de 
c3tad1s~as tt<lltttno~.~omo se vcJ•illca d~s de- just1,~~1., demora injastificarb. na soluç:iío dos 
clara~0~s constituc:ionaes o:o Liv,·o Vc1·dc; s'ii.o negoci' ~ . ou i nju~tiça manifesta ua li'luidn
í'l!l~Jmente,estes 05 ptindpi0'5 entr•e nós a~cel~ ção delles. 

::-~tos-e defen,lido~, do que tl.iio testemnnho as Mas, além da opinião dos tratadistas e da 
proprio.s palavras e actos do Sr. ministro do :propria Ita.lia , parte na questão, nós temns 
Extenor. o parecer officinl da outra pnrte, o Sr. Catlos 

Com etreito, terei occasião da mostra1' deu- r'eC~'rvallto. Foi S. Ex:. que se incumbiu, 
tl'o em pouco que o Sr. C;\l'los ele carva.u10 n;.1. nota. de I [ de maio, de es~a.belecet' a dou· 
attesta que com relação ao Brazíl sempr~ fo i trina que não devin. ser adulteracla, em nome 
Jlrine!ipio o.dmittil1o aquelle que agora está ria qual S. Ex. repellia a maior pa.rte das 
cons!gmulo na cl:~usula 5' do :zu protocollo de recla.ma.çües italianas e declarava que 200 
12 do i~vereiro. contos de réis chegariam para indemnisar as 

Tcm•,s:, por consequenc!3.. sull'!•agando a reclamações da tabella n. I, unicas que po· 
opinião daq uelles que combatem o procedi- <li:J.m ser atte.,dicia.s por via. di plornatic..~. 
mento actual de no~sa. ellllncell:ll"ia. primeiro. Estâ. no relatorio a nota, excnso 1\e l~l-a.. 
a opini:Io unanim!l dos intet'JPiciona.Usta.s. ALGuxs Sas. DmrUTAnos-Leia, lei11.. 
Digo uno.nime, porque não julgo que proce- · 
lhrn a~ allegaçües que tez. aliás com O Sn.. :O.!A.RTI;o;s Jv~lOR- Accetlo ao ~esE\io 
l.tJ'Jlha.ut1$mO, 0 illU~t:·e relator da commi~ilo manifestado pel<'s. Mllcga.s_ e re;ei patte da 
•le Diplomacia e T~·atado8 e qne foram Mpoi~ nota de I! dQ maio de 189;:>. (~<.<. ~ 
J·,•tomados pelo digno represt'nt:~.nte !lo hn>à A est~ nota. o Sr. Aldo NobJJ() rcspon· 
~u~ l!ont~.m l'allou; alleg:wõe,;; ou e SCl úmdam I deu· (Lc.) 
n'l~ dizerr·s de alguns nutore3 1ilotlcrnos, Yer- E' cou:il. sabi 'a que a Ita.lia, pelo SJ'. :tJa.rão 
du,leiros itlcclo;{os d:t scieocht .do direíto ill·~ Bt:mc, n:w df}U o seu ass~nt t mento a pro· 
terna.ciono.L o~ qua.~s pretenrlem í'J.Ue u.té post_a.. . . ·-
rtiii'Stú~s t.lc honra podem se1• submettid('s ao Cuutn.1'!a. ell::. com a ~udança d'l opmm~ 
juizo arbit:-a.!. do St•. mtmstro <'o Exte'l"wr? 

O Sa. EN b\S ~L-1.tt Tr;o.;s d ú um o. p:1rte. 
O Sr... MAP..l'IKS .Jr,NroR.-Si.to O}liniõcs ou 

idéas de pt•op:tgandistas isola~o~~. as quaes 
medra.m no (\omiuio da. theoria. apen<J.S; que 

A lllitu:·;• qu~ fiz, Sr. pre!lidentc, prova 
que ~s ar.rJas ~os adversario> do Sr. C3.rlos . 
de Ca!'valho nesta quêstã.o, lhes foram forne
cidas pelo pt•oprb ministro. E :l.!nda ha pouco 
o honrado deputado pelo Pa.rá, que me a:nte"' 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2010012015 11:29 • Página 26 ae 37 

8 .A.PPENDICJ': 

cedeu na. tribuna, declaron que ninguem con- • O Sn.. )!ARTJ:\s JL·Nxoa- Belll assentado 
testa que a. doutrin•~ a :~.pplicar no caso em istn, senhores. parece-me que ]JOS:;o agora 
questão e E'Xactamente a. r'om.rini\ a Que me ,ntrar 11ropriamente na anatyse dos argu
tenho rererido. qtJe foi espos:~.cla p~lo Sr. mi- mento~ que o illustl'e representante elo P::tr:í., 
nistro na nota. do ll •1e maio e a.iu<\;J. n,. 3 de que 1\ontem te;~ a. pa.lavra, aO.uuziu para 
dezembro conôrma''a mesmo quando se pro· dt•Jender os pr<!tOCt•llos de 12 de Jevereiro. 
punha. o' :n·bitr~.mento para. uma. p~rte das S. ~x. principiou declarando quo o rni
rech•maç:ões itàli:l.n:l.S. I ui~tro d:t.s :relaç(í<•s exteJ·ion>S corrcspondendo 

Não·J;a. menor t1uvida. a. re-.speito, nem póde aliás 3.0:< d~ejos do pa iz tinha urgencla em 
haver, urna vez que o proprio Sr. minh;r.ro liQuidar tQda-.; as quest Õ!!s intern<lC\ontws e 
das Relaçõe:; Exteriores, d•·pois da promut-1 sobretui!o as recla.mn.ç<'ies itallana.s. mu!t:IS 
g•çiio_ da lei <le 20 de ~rovemiJro de 1894 que 1 delln$ de pe h(!. mais de 20 annos. Affirmou 
modificou e a.mplion a lei de or~:anl:!a'ão ela entno S. Ex. c:ruea necE"~sid~de de d:1.r sola
justiça. iede1-al. se appressou a. pa,ssor uma I ç:'io ás questões pendentes basta\"& em parte 
nota circular a todos os r epresento.ntes diplu- ?ar;\. explicai' o aeto ou !)l'Oc~úimemo de 
m:l.ticos . acred itaC.os junto ao governo do nos:>a. chancellnria, confeccionando os pro
Br:l.Zil, Jazendo-lhes no[j.r que os arts. 12.1 tocollos em debate. 
13. 24 e 3S da me>ma. lei, indicavam os tra.- A este ponto do discurso do illnstrc: depu
mites pelos qua.es deviam correr todas l'..S ta.<lo pelo Pará. permita-me a. Camn.ra que 
reclarn~ções es~ra.ugeira.s que tives~em de !'a- (,\~a um T,equetto r~pa:ro, que e. o seguinte_: 
zer em 1D.Yor de seus nacionaes . nil.o b~ urgencia do ordem algum:t, . po1' m_.ls 

E tanto alca.nce tinha esta nota circular do gr;t.ve, r,m· mal~ oppr·irn.:>nte que :sf'ja .• que 
lwm·ndo m inl:;t.ro que ell:1 provo,·ou pedidos possam dfterminar a soluçã.o ittlrnedia.ta de 
de e-xplica.~õ~s por pa.t·te éos ministros da uma. quPstã.o. dllSde que nesS:l. solução v:1e 
Ingla~rra. e da. Allemanha. ; do minbtt·o iU· um ~l'iticio dP.. dil'eitt-s. claros ou mesmo -pre
gle2: . especiA.lroeote. o qual chE>gou a pedi I", sumidos . Sacrifica.r quae~quer rlil·eitos porqne 
mandando um questiooarioao governo,que se é pl'eciso resolvet· um'!. questão irnmediata
l ha diss~sse até que ponto a pron.ulgaçilo dll. mente, ó confia.!' nada ma.is nada mf:"nos ils 
lei de 20 de novembro coarctav;.t o dit·eito que surprt>sas uo momento, â.s necessidades de 
tinbam osrepre~entantes estt·augeiros de cha- occnsião a. solut;ii.o dos mais gra.ves negLJcios. 
mar a si a defeza. dos seus compatriotas. E a.ttinenles áquello que teem a:; socied:J.des e 
:1. cama.ra ~l.e, porque está no competente os homens <! c mais seria e r1e m:1 is melia
relatol·io que o minisn'O lla.s Relações Exte- àrosl), isto ê, as no~-ões das proprlas respon
riores assim respondeu ao Sr. Phipp>. {U. J sn.b!lidades e do pt'OJll'io pundonor. 

E .o ques.hi e-stâ estabelecido é exacta.mentc Mas, S. Ex. viu quanto era fraca, quanto 
aqulllo que teem e$t..1.belecido todos os iuter- era. insubsistente, ptwa jnstiôca.r a ~olucão 
nacioualistns, isto é. a regra. ge1-al de que a. dnda pelo Governo ás questões ir.nlia.nas. essa 
protec~ão aos estrangeiros por v;n. diploma.- circ11rust:~.ncia da u:rgencia, e então confiou a 
t ica sô tem log,tr em t1·es c;l.S()s especiMs e ca.usa i! os protocoli(IS a outros !l.l'gumentos. 
não quando ao bel prazer desta. ou ~aquell(\ Pela nota. que tomei o segundo que apre
nação estrangeira, ellas entendam dever 1h· sentou !oi o seguinte: houve denega.~-ão de 
zer • aler ta.l recu~o. justiça da parte do Rrazil em muitas das 

A Camara me dispensari de ler o trecho questões sujeitas ao conhecimento do ministro 
de Philimorc. que vem em inglez . .. e que constam dos pJ·otc.collos; e houve dene-

0 SR. L.nrE;>;HA LINs-Eu j :i. traduzi . gaç:ã? de justiça. nota_!i:11nente para asquestõ~s 
o Sn. ~l.uT!NS hNIOR- ... e qne e~Cá tra.- rel~ttvas a succeS>'oes . Hou':e p.:ote!t::-~~o 

duzido no voto em separ:~,do. Para. fortificar I~ r o a, houv~ demora e~traordLDt!.l Ja e 1_nJ u:s
o seu modo rle ver 0 s r . Carlos de Carvalho tJtlc!l:"el ate ag .. ~ em casos que podiam e 
citou o referido publicista inJ;"lez. que l'eal- dev1a.m ser resolvtdos. 
mente e quem admiravelmente responde ao O SR.. Kn.o Pt.çhNRA-- Mas i~so não é mo-
seu patrido Phipps, porque de suas palaVI'a.s tivo para. rectamaçl0 dip!omatic<J.. 
decorre orlireito que temos nôs, que tem 0 SR..MARTI;>;SJUN"IOR-MÓ.$narare~ponder qualquer E;Uldo, de submetter os estran- .. 
geiros, e-m certas ma.teria.s. aos d icta.mes da a i~so nem é preciso reconer ~ doutrina. do 
Iesdslação interna e aos tribunaes do pniz. a.parte com_ que m<' _!tonrolt o tllustre depu-

Esta., que foi a doutl·ina. do Sr. ministro tad~ pelo R•o de J:~t;n·o. ,. . - • 
rlas rel:l.Ç:ões exteriores é a verdadeira. dou- Am_da. desta. >er. c o prop110 mm1~tl o do 
tr ina ' t>Xter wr que vae refutat· a sua. defeS!l. · . . 1 E' S. Ex. quem se tlocnrrega de dizer em seu 

O S~. MATTA .MACIIADO-Segulda nte no rc·latorio. como ~e v c da celebre J!Ota ~e ! l 
Trans"a.ll. de maio. que as QU<l5tões de successao, :st nao 

O S:a. LA)O::N.iiALi:'ls-E na propria Liberia. teem sido t•esolvidas, tem isso sido devido 
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es!)ecia.lrnente ilos Pl'ü'Pi'ios dellas enear\'e
gados. ao;; proprii)S que te~:n ínü:t·es;e nel!ús 
por· desconilecer·c:n inteir••m~mc o mrc:t~ismn 
<lo no>so uireito. E o Sr. rninistr·o uc i.a.l 
modo se Cún·:Fmceu disso que ch:•;rou a oJI,,. 
reeN· :~ legação italiana um advoga:o ou 
a>~e~sor de confianç<l. pa1·~ gui;.~.]' vs int~::r·
essados 11:~ liqnidn~ão tt(ls sem di!'l'ír.os de 
hé1·an<·.a, em derl:landa perc~nte os tl'i1Jua:1o> 
hr-<~.zile1ros. 

N:to colhe -pm·t.'u1tc o ~.rgum~nlo do liigno 
J'ep•esent:mte du Pat·:i. -

Nilo houve protella.ç:ão e muib mim'03 de· 
neg:tc:iio d<>.jusi:i(}a pm• pt~rte rlas uutoriJades 
tel'r·i torh1rs. 

Como ainda. hontem n.ffirmou em aparto o 
Sr. dPput .. clo Cnsshmo do N"a.sci:1,ento. ex' 
ministr.? do Exrel'i<•r, si demor•a ou pr·ot•+ 
htçito houve. provelo ellll. m\ maior pa;.tc dos 
c~.~os dos :proprios interP.sS;>.dos que, cem
fiado;; sempre nn. peotr:cção dt\ sua nacion;t
lidarle, o na. tondencia que mnstramos p•1·a 
acccdeJ· ;\ tu· Tas~ intimaçiles ou exi;,re;:ci1ls. 
quizerDm mesmo transpor·tar p:l.1'3. o ú,rreno 
diplomntico que~tves que e!le~ s~hia.m bPm 
que ~cnc!o d.e vida meu te enca.rreiJ~-l.d"s nãu 
llles favoreciam cs intentos e os intcr.:sses, 
talvez meno3 confessaveis. 

Parece-me Sr. ]}r~sidente, que e irrespon
sa. v c\ isto. 

::>ão as proprias p~la>r:l.s do Sr. ministro 
do l~xt.~r ior que me (lào elementos pa.1·a 
pen8ar rl<·8te modo S. Ex. asseverou cuthe
goricamente que multas das recl:J.rr.acõcs it;t
lia.nas e-tu.riam int;?.ira.mente liquid;~da~ 
de~dc muito tempo, si po1· a<'a~oo~ q ltt> :•.ella:; 
teem interesse e parto. si ti>o~~em r-egular
mente dirigiria aos trfb~m3.esco p:~iz. 

Nilo pr•:cede, por conseq uencia .. o segundo 
a1·gumcnto de q uc serviu-se o i ilustre rop:·o
~entante do Para,·paro.. de(ender os lWoto
collos. 

Outro a.T'gumento pradU7.ido pelo di~tincto 
l'epr~~enta.nte a. C)UI'!ln me '!'Pfil'O, e 0 SC~Ílillte, 
e pesa-me ter· de repr••duzil-o, ;_er dejum<'!-o 
ao nome de S. Ex., cnj:~ intelligencia. clara, 
cu.io e-r:t~>rio ~e~uro n.v~lio hem e a;m?.<·io. 

A Camara. ce!'tam~nte se rr•COI't~a de que 
S. Ex. arJlrmou hontcm, que nii.o podia o 
estrangeiro pleitear o t-el.l direito pcrll.nte os 
nosso~ tt·ibunõ'les, i!onfin.o:'o neHés, j)f'I·qur, 
nôs ternos um Podo'< Executh·o que atac(l o 
PL•der J ud!cia.r!o c lhe <'.esr espeita. as sen
t(!nça~. 

s. Ex. afirmou isto! 
Tenho simplesment.e du~~ conl'.id~mçõe;; 

a tazer o. e~ te J•c;;peito. A primeira é que não 
entro. não devo entrar, na critica fi:lir.a 
(10 Podel' Executivo :pt-lo a.cto [1. que se 
l'eli>riu S. Ex.. e que é um t~cto recen
tíssimo, relativo <.i. Eticola. Polytechniea. 

Catnar/1 

A segund:~o é qtl~ nri.o JlOdia }lesar no animo 
tlo Sr. Ministro do Ext•>rior, M c .nre~ccio
r.or os prowcollos de l Z tle Ce\'e:·eit·o e muito 
me no~ no animo do:; re~l:unani.e~ itali:wos 
d~ 20 a.nnos. atraz~ou mc~1no do anno va~sado~ 
um aconte~i111~·nto que deu-so nos ultiu:~os 
rlia~ do mez J-H'OXiroo lin•lo nesta C;witt\1. 

Esta con~ideração, certo que uií.o pndia: dei
xar de acudir _ao espirico penetrante (le 
S. Ex. 

Emã.o, pm•que, no mez. pas•ado o Poder Ex
ecutivo mandou qaP. n~o fc)sse cumpl'itio o 
mil nd:tto cle nl"nut••nçfl'.o bem ou mal conce
<lh!o uos lenti!8 t..h Esc,,[a. Polyt~cha :ca. o 
Sr. C;1rlos •I e Ca.rvalho achou-se a lZ de fe. 
>el't?iro d:J~te an:w com dit·eito de pensa.r que 
nilo podiam obter .in~tiçt os it:\lianos. rcci:l.~ 
ma.ntes e por isso ::;.ssignou os ptc~tocollos em 
discussão??! 

E' re~tlnH:tlte; 1'epito, ·uma presum-pçlo que 
não po 'ia ah~t•lut:J.mente brotar no l.mlhante 
inr.cllecto do digne. rcpr·P,;;emante do 1-':ua. 

E demais.ne•u a S. E:c:. detbn;len<.lo o ttlus
tr · Ministro das Re!a.ç,õ::s Exterioreo, er·a per· 
mittido dizer isto quando t!•E-ss~ cet·teza 0e 
que no esvirito do St·. Carlo,; de Car\"alho 
en~rou e predominou e5S•1. cunsiller1tÇão. 

Sim, porque o ministro que a.-sig:nou os 
protocollos, m<'!s!llo pensando <le tal modo, 
11ào tinha o di; eiéo de cxtGrna.r o ~eu p~n

~amenw ; ao contra1'io. tinha o never de 
ahalh!-o porque, nuxiliar tio cltefe (10 Poder 
Executivo que nü.o c•wsentiu na execu1);1o 
•lo um man·l:<do do Puder .Judiciario. soli· 
da.rio com e.,se podc'r de que ~i1ula itr•jc 6 
• ·t·gi'io, era. t·c~pons•~ vd tambem pelo ucto, e 
pol' c•,nsr-guinte, si havia c(>nsura. a litzer ao 
!!O,·e1·no, C"-<;t ceni'Ul'~l. devia cahir tambem 
~obre o ministrn. 

Pu:;semo:<. Sl"nhoro>, a.o 4'' argumento ào 
iH ustr;; depur,u . .-io p ll'<lCnse,- o <~.rgumen"o 
<1. mc·.u ver m:üs e~tra.n!;o e in5ustenta,·el, 
dlrei ml:'srao. ao :tl'g"\Wlento mais aud;wioso 
e in.~ub~istonte quo S. Ex. pro·'uziu_ 

Di>se S. E=-. que as doutrinas correntes 
em Di1'e1to Interuacion<ll solrrem cxcepçôeS 
ge,•a.es ~m toda :1 America do Sul, flUe 1.o~, 
11 rnerican"s dos Sul. ni!.o pode.:nc•s couta.r com 
a p~tica regul;\r, con;.;tante· dos princípios 
•lo Direito Publico Externo que são ~u1fl·ag·a
,Jos e e::;tabelecidos por t~uos cs aut:.1•es e 
que finalmente <1 coDmtita~ !JGMiWlt tem es
ta tu ido, 

Srs .. !lU sinto em meu eoração de (I.IDeri
eano, de brazi!eiro. a!gmmt Co<tsa lle doloro
>o, ao ouvir r'e S. Ex:., moço e com re~pon
~a. : ilida<le pol1tit!a. jã. gra:1d.e, uma proposi· 
.;ãn cJe tal ordem ! 

Poí-que um;l allegaçü.o dessa nat.ure7J'1 equi
vale i asseveração de que nós, braz1leirns e 
;1meric;1 nos. •hvemos reconllecer e Jpocla.
m~r a. intexioridade sul·americaaa., em pl~:na. 

!l 
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cívilis:;ção occident..'l.l ; quando nôs somos um uma cla..•se apn.rte; IDisturaltt•se a popul!çi\o 
desdob1•amento, mna. prolação do cccidente o nn •·~gra. g .. ral sentem-se em segura.nç~t 
etirópeu, e lhe temos )J~rdado todo3 os pro· sob a :l.•1.minbtr:H:·.ão d:1 jo>ti~ lo~'l.l . Tu<to 
gres30s <lc;de !lUe foi po\'oadl1 est~ petl:tco de ietQ ~c r~;;umc nesta pllnse : A. Europa. e a. 
terr:v t~meric~\nn.; quando nó.> podl':mo~ abso- Mncriea k:n um:t ~ivilisação comm11m ! ~ 
s~)l utame11te al"li\';Íde>n~\l' :\ prete:1c;â o de :>er 
cousi <ler~wos n l) mesmo 11e de igua ldade mo- Per:niLt.a, senhorE's, que intel'r·omp.c"\ :\ le! ... 
l'll.!, intel!ect ua{.e prt;_tico a ~ue t r ern ch~ga· tut\\ neste ponto , e q ne d~>at1tc da o.utorisada 
do. os po,·os maid <vJc,,nt.:.oo;. •'a E ur-opa. ci- p::l:t\'1'3·. d r, \Ve~tlake, eu ''h:''~ aqu! .n.m ll_?.· 
v!li~i!.l.1. t renthes ;s p:tr:?. pi!rguular : St :\ ct v!lts:t"~w 

Por a.cc:tso p.-xlemc·s t~M~ t' Ú<~ oU· d:t Amerh1. nilo . fu . .;se - tt lflf'~~;- da Em·o11:1. 
tro tn\ldo de$de que ;:;o~)(IS nlilos ue~-[l~omo s~ expl!cttr~;J. _que. o n.r?t~,rnm~nto, um 
ses po\·os . s,:,mos o!e lles hcr,'c i l 'O~ . c niío I de>s m;w: not:J.VéL~ lll~t.t tut,~ (tU Drre!lO Inter. 
reneg;.~m<Js ncnhun:n. d;~.s lP'<ttHlcs tl'ndiç~ tHt~ion<:! , teu lm i•Jo p rocurar o 3<JU ninlto pri
que ~t hum3nidutte tem semu:u3.<l (t t (! hoje . n o. mlt\vo, o S(>U berç•) el.:ac:: mente ent!'e os 
sua. eõl~~l'l110 tr·~,i c'!Cto!·il•. a Lt•,n·ez Jo e:>)K1.QO pr•ro; da.-; p;•et;·n~:<s ll:l ','•Jê> I.Jar·b:tr·~s Ja 
do ternp·,, como qne em i)u>~:n ullo perlcctil>i- Amt>rlc:\ ~! · 
l i<l;u!e >O:!ÍÚ C politiC.'\? O Sft. BEI. ~S\R!O l J~> SOU/..1.- Nil.o :tpoi~.•JO . 

Doeu·D'!O rea!rnente ''· ti.f!lrmo.ção elo meu o :u·bitrn.;nent.o e$t:t em t o<i:J. odade ll!~dil). . 
digno coUega. :VIas tellzmente elle proporciO· A gut>:rra por exemplo caLJ'e o.s b;\ J'Ües c os 
nou-me occasião de vi!· p;•otestal' cont ra su~1.s ra!s ahi est.í .. 
p:tlo.Yr3s, e vir pr,~te.;;u\r , não simplesmente • . •• . -1.: • 
com a minha indignaç1io de A meric.mo do O S:< . N !LO P.r:çAI'TIA_- Na o , e~ 1 c n. lHl.z 
Sul, mas com a$ pn.la.vras fria~ <1"' u m estr:t.n· ~tnta do tratado de !.õJOO. iJ fuitos tCJ~'l•·lts 
geiro, com a. opinião de um ingl<-'z !leugma- • t l<ie,·ron?pc>n o omac1·.) 
tico, ~:;oísta. como t ... dos os s·~u:> patl'ic:ins. o SR. ~L-.RTll'\S JU::o:IOR - Eu retomo a 
que ab:rolutamcnte n;io flio d•lS que cor:ced<'m minh:~. aílil'lllttção, senhora;;. 
facilmen te Iavo1·es e elogios :'.03 ln,lividt:é•s e 
povo:; de outra l'll<;r. . 

O autor :1 quem me l'cfi ro. Sr. i'r(>s\dent~. 
é Jolm \ Vesi:!ul•e. :prof~:$SOI' dn Univcr3id;:.rle 
(\c Cambridge e um do~ ildvogo.dos da l'3.inlia 
VictrOria .. 

A >ua. ol.ra é de 1895 ; não contém por 
c:mse~uench rebu talllos de velhas iué<~S 011 
tbeoriM anaclmmic..".s ; repre€enta 3 0 con
trario"· fi nu n.or do pens"me:1lo iuternt.ciO· 
mtl n~ especie. 

Peço !lcenç::t r. Cam<J.l'a pa.r:'l. abusar por 
:l.lguns minutos rla. sun. atlen('<-:i.O, len<l.o u m 
ti'echo d11. obro lie John \Velllakc. i;,to ê. dos 
E$lwlos s11lli'e 08 1w i>1eipio$ de Di;·,,ilo .r,:Je;·
!lctcioo.L Tratanclo da. igu:\ld3.1Je t\os E;;ta.do;; 
civilisados di?. o p!'ol~t do Clmbt·idgc : 

0 SR. TIF.r.l~AlliD !'1\C Souz,\- D~sde a. eJ:vle 
m6ditt t'xistiu o m·bitt·a.mcut,1; nii.1) ti!.h~ a. 
f:ír·mn. que t'~m hoje, m:ts fra al'IJitmmento. 

1st') pos.>o prov~.1• com qu~l q \ler I ivro de 
historia. s~m ~er pre~iso consuli;.;lr tmta<los 
de uireito Iaternacional. 

O SR. MAl~Tl:\ S JUN!Olt - Srs, eu re
speito a ('.r udi\iã.o do il:uscr e repr~('.ntntltc 
do Rio de J<\Ueiro em quem adtniro o tale ttto 
c c11j<J. compa;,encin. ne~t~\ matc[·ln. recontteç('l _ 
!lia~, pe~o licença n. S. Ex. , dir·iginllo um 
nppello ao seu chli'o e5pi rir.o. par;1. lil.zt<r-lhe 
uma ponrlera\'50 c; é que P. arbitra.gem int,el'
u:~ci.ooal de lwje n::to tem os m esmos c~~l'<\c
tores da. :ll'bitr:tgem ela ida~ e média.. 

0 $~{ . B ELlZ.U'UO JJE Sot:ZA-Nii.O tillllól. :l 
« Si se faz <:x.cepçtto d<t Turquia, os lm- für·mo. de proce,;so q't\c te:n lloje. 

bitos. a.s occupo.çõ~,;, as idê;tS, se. a.ssctne!ham 0 sr::.. NILO PEç.>..:-\llA.-'E~llão era a que e~· 
•mui to no. Eu::-opn e na .·\merk o.. A vida. lle istia e ntre os gt'egos ~os I'O:nanos . 
fllmilia. e a vida. soc!al tem a rmsm:;. ba:;e 

As mesmas art···s e scien~ins cnltiva.m-sc e O SR . MAR1'INS .TIJ"'Ir:>tt.:..o illustre depu-
cruinam-se. A nt\:n ini• t ra.çiio fu1 s leis civis e wdope!o H.lo ue Janeiru de,•e d ize!' cntiio que 
cdniina.~s !l\z·so clll nma irm t.ica uirec.~ii.o rl-: o al'bitramrn to .e t;m (:Js t:tuto d~ di r<::it.·J _~>ri
j ust i(,:>. Siio :1.;; 1ne.•mas esperó\.nças que se l'!_ld o, que surgm :.es(..e as p rtmetr:u; lcgJsls. 
tlllL!'etn solJI'c o pro;,re;so. A li t t l!r:'ltur'il. que ~u<::<. 
s~ occnp:~ t',n, Yi•\.a. e <.l o O.estin? ·~o l~omem , o I Peço veni:t :l. S. Ex . p:~t':1. ins i~ti :.• n;' meu 
cl_t~tl-~he. q~e e::qn•J:nc :;eu~ m:us 111t1mo~ ~en-1 mof1.•J tl e ve't', ~ r,h;;ct•\·at•m 1\ll . mou _•llust:() 
1rmt·atos, lc-S3 p;,r t.o ':t a pr rte. q •w.:qu··r I;Otltr.'l.dtGtot• que b:1~t:1 ur.m .~<l consuler :oç:w 
que sej>\ o pai>: qtte a tenhn. l • rot~\1 7.\,lo. '2'{ :o hi:•tot·ic't p:l.t':t ;!~n·tt l nr :• sun. opini:i.(l : ú 
só gra;:~l.e numero c1.') pc:-~súa~ !J <t>~a tl.e 'P'' h ~ue no sentí l'<ff,s. I!:~. •l <truitr<lmt'nto itt· 
a. po.iz sem Si! preilt'úUp:n· O(.m a~ r!'onüiras. tcrn:l.ciorw.l exist ia :~ntcs elo propl'io Di reito 

. mas ta.rnhcm. 03 subdi tos. de. um Eõta~.o. via: lntet·nacipual. Cu mo poutoria u. arbitr:1.gem, 
}:~ndo ou est:~.cionn,ntlo em eutro nii.o formam como instituiçã.o de Direito Iateruo.ciono.l, 
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existir na. idade media si Grotius,o fundadot• 
de8se direito, e do secura XVH! 

Digo a ve,rda1!C>. senhor·e·;, qu:~n•lo af!lrmo 
que a..<\ mcric:1 tem ~i·lo o b(m;1 d~ts mais g~
ne;·os,\s e das m:1.is adcanCa•Ja~ íO.e:~.s om m~
te:·ia de Direito lnternr.ci:Jnal. 

Estes estrangeiros fi.cam submetlidos ás 
autorida.1es e tribunne3 loéae3; nã.o podem 
p1•eterl'ler jnrisdic\)il~s espeoia~s. Em geral 
S'!U5 gover11os niio intervir·i1o p;u.·a protegel·CB 
emqu•mto ~!l(!õ !bre;u trata·\os como os na.
ciona~s » 

No no3~o co:JtínQil t.c ro: que [Jriml\iro ~e 
trJ. Iou c rns=1iün n. organi:::a.ç=i~1 ~1~,:~ Oon;~rc:;- E::; tos concnit•):~ nü.'l pl'~::!lS!'L!H d~ cOintn.ell-
sos tntel'!'Utck;ni\es Pli'U. e~t\h,~i~eC1' :1 ;::.r:.~i- t:J..t'h)c:.~ 1'Jrrlne :-;~· . .1 elo:--p::.euti$gin~os. 
tra~em. A idé::t ú !ilh(l. rl cs E>t<do;:; unitlcn c :\h.~. Sell i\'J~·es, O 1J aG e nota•;c;l O O (JUG 
í1Jlimou-se em bro1Te na. tl~pu1J1i~a :\.l·;c~e nn .. l H1'tis n!e nd!n;i'ou na nmrma~i.t) do i !lustre 
·.Eu lamento não tr,J• vazl'.\ü lh:':J. ·-.qui 0 1'?rn·_esen.t•l.ntc·:~o ~·~~il.cujo blento eu honte~ 
h ~rro in ti t~Jl~u!o Direc/u; i) _.;rt) i lr·~r1.: ln!c,·ll ... ·-1 V"l 1.·tLO ~a~:.l tl'itr!UZI:IO P)l~ sno.s p:lJa\'·r~Ls, JoL 
rúmd, heHl•.;,;imo c~·;\b:üli'1 ch Hm :t1'c4e,1t:nrJ j q !le ~~ E:-: .. tenll~ n:tturalm~nte e~tudado a. 
competcntlssint~, C<jmo t! u. Jo,G F;·;~·1·~' •. :;~n • 1"'"'·'•::.•.o 'l"():t•' \1'..c ''i' m·,,io ma1s comi3l~.t0, }1Qr 
Lopez. ! i~s ·:J ,.!tH~ t1;1'J<J. ,(.; (left'r~•ll;' :J.Qai ac~o~ de um 

Sí tive~s~ :l..~orn. {1:n 1n::to esse ll \tro cu pr~ -l g'Q\r€'-:·~~~ qu~ est·!. .. ~r;J.rn s~nd~) n..t.ae:~llt)S, T:i_ves~ê 
de1'b. :1. respeito rHzce a.lg;_tn1·t co1ts:\. de m:~L; l c·~~-p~t:~~~·!O d0 \~cl·~ n() rn.,,1pr10 l,ob.to?to do 
positivo ao iHustr:v!o l'epl'esr.nt:tnLe do mo mm.1str·:1 ,\:~; t·~l<;-;ue.> e·•ter:ores, " pr·ovo. ern 
de .T;l.ne1ro,que alii1s nã0 pre~is11. ,\c ll.;;iles mi- conwm·; 1 rhqml!O CJ.lll) S. El:. a.va.n(:ou, on 
nhas. melhor. :1 p:·,'\'3. elo q:1e h~. nl Amel'ie~ p~lo 

0 
__ , . • menos 1li1L\ nc.,,ií.o I'JU3 nii.o tendo filho scn 

~R. RELB.~R.!o nE So~n- N:J,O :1.1?0'•10..';1 : r;uc o.Hlt·m;: ser.' <L Am~rlc" i<Jdigna U.e gos:\r 
sob!'<~~;! do de v .r;x. uc e1to p:.n·quo e mu1~? <hS in;;tir.ui(;iie;; emop::l~.s. ll1i:le pelo S$tl 
C'Jlllp~,ente. Podêl' Execut~vo, sem pre~iz~t· de protoco!log 

O SR. J.IARTlX$ Jr:Nr..-.r.- fi[QS podin. bm· tmm;l]]~nte> . est;~holecer firmr.mente a sil 
l1rar·. já que o as'Hl•npto e olthcto :le cont•·o- d·mtrin~. do D!relto ltlterno.ci~llO.l em ma. teria. 
versl~~. que c~ 182~ Sirnão Boliv;:.· ~" o IJbr~~-f rl~ rt~0l:lrn~·~~~1't~ ·~:!;~1·ang~i1-a~. 
tador, que dot'l1.1 ;L A<n<!d~n. com a!;;mn ~I Sim. s~·. fH'e>i·le:Jte. no pl'oprlo relatorio 
11açüç:.s a.utonomas, tl\YC a. gl••l'io.;:t rem.:,,·,::Jç! úo ministro :lt!S l'<.!laçOes oxterlore~ e~tá o 
J.~ fundar uma as:;amble:t d{! pl~n!patHn : í ~. âocumen~·· :1. quo IIHl J•e,iro a p:tJ'.L o qu:~l 
rws dos E~tr.rlos Amcdc:J.no;; '1tle l':; qnim,Jem .:;!n\:no a :~tt~açi'í..> •Jo íllnst re rüpresentn.nte do 
!<•tlerar contr~, a. S1nta ,\ llíanç", C'.ll'vpê:a,- P<tl'Ô.. 

·:ts,emb!eJ. que üevin. consti tllit· a:n trliluml A p:\gíms lí, 18, !f) c ~egnin~és do rcla.
intet•nn.cion 1l M•lerif!o.n·:> p[l.1'·1 ••P;1lico.~ :t. r-.l'· to>·io desto n.nn·1 •l'' Ministm•io do E~del'iOl' 
hitr~Lgem à.s questues s·.Iscit:tttis o:1tt'J •· ~ encont~<tin·.-e o:: tt)cumcntos !lo qno fit!Io, e 
noçoes conf(•tic•·ad<>'· :Jtte s:to l'l~:tJmonto cut'ins0s. nii.:> só pel" 

E isto se d:wa no m~io (h~ tli'ncn\.h(h~<; (! 1 ct!'CUlM':v.>ch\ ,,~ vi~em ,((1.1' f.:lr<;~ õ'I.OS M·gn
ltOT'I'Ores da !l'll· ·~·r.L con!J".l. n 1-I~,;p~·:ha e 1 mentDs qnc estou :<t.ldlbíutlo contra o.:; 
q11n.nd·' p~rte tia ,\mm·ic;t na·J:w<~ ('nJ ~"u~ue. p;•Jto~ol!o~. ~o mo p~l'J tu•~to de tP.r o O r. C:J.r

Este li~:oto ..-om ()i ta.<! o n'l ffi.<loii'>J d~ t' ,lm •• t<Js <!~ Carntl1to. csp\rito ínf]nt;EtionaYDl!lletüe: 
,·iqll~ dcc Stctl pot· Atrcslo D~bcwlt:. ~n perior o vet"3<1, lo em Di!•dto Pulilicn Inter-
. Fi!cllo aqui o p·tr:!ntlw~is qw~ a.bri ü .COI.l·l n:tr:ion:tl, in::lni•.!'~ L~te; documentos no pl'O· 

tHJ1.10 o. lcitU!':l. qtte ;,;sta Ya (t~zendo : pl'io Pelatm·in em. que no~ J.:i. noticiu, da. capi-
« :\Turquia e ::t Pewsh, :1. China,, ll Jatü·1. t~.l[:tÇi'i'J qqe er[ectuou de::tnte dtl. !egt\ÇÜ.O ita-

i) rc!no rle s:~Lo e üU~J 10g u·dz~:S te~nl. ch-i tl· I 1L~;t?~ r ,. • 

~nr,ões .<liírerentes l.ll civÜ!..:~.,ç:lo. em·o·)•.':!. : .. , ~~ts. :\Wt.p'lhctc.:vlo a p~g: li do reln.to1;o. 
dentr(~ t'.S:3!!.S 11~ize:.:l qu(~ n:lo ~fio 1 n~h~nne· utn ~t~~rlsl e;1·cutar. do Hll!ust:'o_ das ~ .. ~..I~ç~ues 
taoo:; tcc;n Jn;;smo ci'i.""Hisr..ç:1es tiiiT ~~·cnt ~-: ' cx~0":'l0j_~~·.s c. .. ú P.J;~u~ qu~~hz as:;nn : ( ... e.) 
uns do~ outro~. Al!i~ i~u t~f!~}·~~-)~ (', a:.r~ 0 ~·te1;n.rr;l E~r.1 0_i1~..;?!:t:' e de ltdl o e r~feee-se a um 
fo1•mam cra~;es a ]Hrt.c; t;! :es niio se s~;nr:í- dc~~:~to t;c 1_0 trJ_ eru que o 1 :e~Hle,n~c da,_ Rc
•·in.m "IH su"'U!'"'l'''l oo])" ·\d•nl•líS'n~-.'i::t. th p;l,lil•~~ 1.:0 l'eru, Õl'ltl,::n·a lllllltes :~ <1~\<tO (1:\ 
j~3 ti(;~~ l~~-;l. ~,~ ~-· "' i. ... ' •• •• ... \;o., .~,~ · •.Uplo : n~:.ei ;L ~.~t.r~;lagoil~;-1 em ~eu pai,z. 

• · 1 'd - , . O Srr NlL'J Pr:::;::.xn.\ dú. um aparte. 
Hgor~ .• p~:;:a. t1!a.toi' e u:~t a<:;.,to uo ;<ssurnpr.o 

o pa m termimu· es\a cita.ç·ão : O Sr~. ;\V.rmxs .Tu:-;ror:.-0 ([,~cr·õlto (1o Pro· 
~ · .1. .:- -, . •. r l ".- -ti 1• 1 sitlent(! p~t'~lilil'.J, s~·. R<tmon C~stilh,, é o se-

« .• CIVJ JS:Lç .. tOC -mffilllU (llill: Oln >1 e> a.,~, "'n!nte: (L<' ). 
ta~ q~;~l a~ab:l.mo~ rle cxpl;~w .. "~cc:•r•.t o ., . ,, · .. , , , r ,._r. 1 .. ,·. ~ • 
v~·IHCJp!o ilo que em regt';t as lfi'it!tUlÇÜCS il'il- r C!~"~ · ~·1. -·"E:'ill.\..c.l~~ <~vO <liL'ti.I:O~.o P .. ru. 
vcrname11taes ou judíciarlos qnc conYeetri" a~\ eJa. ~ · ..-.x. a. opmt:.Lo .~o SI\ rn,rntstro tio 
um. pnhdcve~ . s~r :L.ccc:H-lS, como hts~~ntc, e~ter1or r~u::tnto ao }:ll'll.:>.l_, ra.~,·:)rto po.g. 6. 
\K•lus est.ro.rtgcrros restdontes nesse p:uz. O SH .. l>!A.ll.'l'rt-:s JUl'o;"LOtt : (LcJ. 
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· D:~ l<!íturêl. q•1t1 acabo tlc f:l.Z~r. Sr. P''c~i- "t":t~ que :-.s rec!rtmaçõas por questões dé lle
dentc, se evi<len·~i a. que. qtnnto ~"seu j ui r.o r:utçus oa :succcs,;cjr~s nii.oJ poJem ~er· de ante
sou!'(• a AlllCl'ÍCii, o djsti nct,) J'r.PI'o;Cntantt• m:io :t\';lliaola;; e:n din!wi!'O. E na..~ ll!l'S!/lt!.S 
rlo P~wá n~fl t~::m a. ;:eu ü-:or :;em "opinião coo:•li r,,!>C• e~tiio as O•ltr>rts, p t'ovenientes ~e 
do Sl' - ll}inist1'0 rltJ exterior o qu:d enr.er.·lo. coak<1.CL·~S cnru o E<~:l t~o- (l$ •:elebres con
ao quo p:tr·ecc;, que n!l~. os ,\ !llt! ric:J.nos do Sul t t•;tCtO$ •ie ra~v·m~ahitUilúe d1rccta ou in r li'. 
nos d evemos cOn!:'er·o;r~t· (ti·n:nsd:\. tom111unhfiil rcch do Po.\o,r P 11 blico ! 
jut•idica.' ilo O<lcioicnt '. (j ue no' de,·emo~ C•IIISi· Restr:ngin.Jo-me, P•H·~m. :t,!) q u:ul:-o tb ta
de!'C\1' n0 m·•smo pé d(< ci ''i!Í,.1<,~i.:;. em que s~ l>clh A. ist•J é, ,,o pe,Jido rle mil cento c t,~.n· 
crmsido:rn.m o.> po·;os (!U\'Opeus. r.os conto>. e :1-:lminin,to par-~ con·lcscendl'r 

.Mas. ~enl toces, o ro~o do decreto "o Po,·ú c0 11 o i!lu~trc Jep ttto.ci • pe!o PJ.-r,i . que seja:u 
niio de\'') ficar ser!l ill:Jstr.oçilo. Elle nií. • po.<ter·ior:n.,nle <lU<LI~don:•ilit.s eer·t~s l'CCla!lla
~rve S<l. <!e ~<t·to. p:>.ra. tMS~t':\ l' ao C.i:,:ao <:-Üe~. i;to nii> só p.w p!l.\'te do ;.!0\·erco i•a
!lepu t:vio pelo P<n'.'t que n:t '\me;·l;:a não eo<tá.jll:ono cu:no P·'l' nl;;utB inr.eres.•auos que não 
tão nolite:•:JdO o S(•llSO politioo e ju r·idi\:<J in- P~·õ~ .. rn rau·r· <\S rloopezas do pt•,,ce.>:lO, le:nos. 
i~r~ado:m! que o;; ;ron1r·nos ti~ sil l:lm<:~ta.m :'i.j !."1 ca. ~ ·~:!uoptimí~t•~ ~!e S .. Ex .. :>. qu:1.:1tia _de 
<h~ttncçao rjUe ~e preter:r!a est...<1.belcccr enr.:·ei :J;YJ:O:l•r.), que o tl:-az1 l ter-.1 de pa;;11r a. !!:.;!lla. 
o~ 'JlOYo,; do occid.ente eu1·o ·Ba e ,,~ :1.merica- Mets aiurl•~ •1 u ::.n•!O a,,-sim sej«- . ser.ltnrell, eu 
nos ; scn·e i<ttnl>em paro. prorat· que. no ea.;o nlo p .. S$ll deixar ele n •Jtu,r· q ·e o ;\.uno p:ts
cb.s recla~l;tcór.~ que iit.ze~ ~nrte cio;; prCJ~O- s d o, em mt,io. o SI'. ~:tl•Jistr? dv ~~t•·rior ,[ut
C.(I,J,)S tle l;,l' ~r-,·H·o. o Sr. m;m,t.ro do c•x r.e!'l"l'[ ::' ' v.:. que 2:.!0:000$ HJ•ieuttJIS:\oçarn t.o1!os o:; 
tinl1a o 'íire\Lo e <levi3. ter tid(l :1 co1'll gem rt~ • t•ecl:~tn:~:ltcs da t:tbe lh n. l . Pa;·eee-mc . pnl'
acon:::elhat• a.o Sr. PJ·esi•lentr. da R••pu bitc:a tan to. QUP. nii•) l'itr~mü$ muít .. bo:n negocio 
que procerle~se do me~rno :nod!l po:-q uc! pt·t•cl'l· p~.g-and.1 !i')() :tooo.:; por aq nillo qne nü.o V<tle 
rleu O· Sr. Ramon Ca~tilla no Pcrú. decidiad" seniio 200:0Jll$000 ~ 
dirPCtamenr.c r.s questõ ·~. ,;epuis •ie <I.S l.t!t' E ·1e :u:üs, sço!lot·cs, pam q ue no;; i!lud ir-
e:t<\ml nado. embora. l'CS<)l ves;:e I><!ra r não :?0(1 mos ~ 
mas 400, G• •O ou 1000 e mais co:lto~ ;!c iuttc!t:- O,> pr.otncolios não nos pumittem rspe.r:tr 
níoa•;Õ.o ti. Jblía.. Hmiio •~e~p~wtio ciP. millutri·S rle con to5 de r~is. 

o SR.. Br::xEDICl'O VA!.J,APAtt~- Resoh·C'S;;!' Ba,ta tep ·.r:~•· n o; •.1tzer.,s tl :t. chtusu\;1. 3 ·• do 
a <)UE-Stii.o e \)e<lisse 05 rnn~.os ne'*S;?o.l'ÍO;( protocoll.> que i:1stiwe a ill'bitl·agc:m do Pre
pn.t·ll. 0 pag:l.lnen:o. l:;t 0 e;,•:t melhor Cl ftc.wa sidcn<e Clevclanc.l. Diz e::~a ci:L•tsula qne o 
sth-o r, prindplo da solie:-ania. (. lpo<·afo., e :!Ove::-::o ·!a ll~tli:L po·lerit sub:nor.ter ao :<r· 
aparl~:> . ) loí tr·o n:lo S·:Í as r~clanPQÜt~S <.:.Ctu<les, como· 

']113.''"q" cr Otttr;il', CO' rtl~tn t.o que t~ll l t:LIU l.i•I O 
O Sr:. . Sr::~zEDEtLO CoRRÍcA- Feliz:nente os nrige;n em factM ant.el'i:m•s á as~ iglla.tu l'll. 

protocoll~ Vii.•> c:Lhir. dos prott.oco ! lo~ . O:·n na.da mu.is gr·ave t.l:) que 
i5<0. Al ém d:t~ r f:chrn:lÇÕ•·s qne ,., Collgl'e~so 
achn:r .-tign:ts •lo f'll'bitr~.mento, ou t:~\$ desco
nhcc:d:lS ~m:;i rii'.> ! Vejo a!ti urna pol'l<\ 
;th~· rtn. u. :tbuso::, isto é , o pag":lmcnto :t l'<'cla -

U:~r SIL DrrGT \DO- E ' a. li)'[JOth~>se mais 
s~·mpa.tllica •)UC V . Ex . cucon~n\. (!ler. oui•·os 
up'l tk,<) 

0 SR.. ).!An:r:xs JIJ:o;roR- O (]Ui:\to a.:•gu- m:tnt.t~s ljll~ n;\o ''P?>tr t::e·r:tm até :tltora na· 
m~nto •'c 'lllll ~c sel'\·iu o !liClt illn~tre corlr•g-:t tm·:11m<'llt.e p(11·que tcem p:•oteo<J)Cs incon!'c:;
lJelo Pu.1·ti. p •l'll ju-Wicar a. as·i !!;•tatur:t •h:~ Sa\'f)IS. (.-tp,.,iwto.:.) 
Jll'Ol.O:x>llus 0.e 12 ''e f;,•:t>.r•eiro. fui aqu~lll! n. Alem di~,o. s•~nhr.re;. tem0s a okspaz:\ a 
que já fiz r <:>tC!'Cn<'ia. c que ~oncat·n~ :i ,Ji;ni. , f'azct· com o pr·<JC:·sso J:t a:·l :itr;: g•·m. <kcpeza 
nuiç,a• • rlel\~sp,za_. que tei-emus co;n o.solu,,iio que niio scl'it peqnena,e Jltl.l':l. a qual no:> pPd.e 
da:; qu~.-,t(íes pelo at·iJ\tt\uo•CllW , sc~:!Undo o co;npct.-ntc c.:re H to o pl'o,íectu (ht Cornmbsiio 
um calculo •'e S . Ex. a~ r<-c·I:L • n:J.~</!e., d:J. t-:l· de Di l'lomach . qu~ es ta tnos d isc•1tin 'o. 
l1ella n. 1 podem ficar re.1uzid•'l.:! a 5~0:!JOO.~ Nesta-s coni\içcic•s p:u•ece que niio podeml'ls 
approA.!mac!<tmP.nW. (rt p-n·(es.) ta.hl~ e:n riimtnui~ã.c de despezas com ~ M · 

Quero .l'i'fet·ir-mr! sõrne:1t.e às opilliõl's de opç5.•) dos protocollos . 
S. E:c., tbn<to por .'l.cce:t:L\"els l\S S tt:l.S hypo- A dirntnui~ã, , , do rle:; pez::ts d ;n·-s~ · ia, rPpito, 
t!JI'ses. 1 teriJOilstrlLl'Ci <; u~ o a:-gurnen~o opti- si e~aroina.da< rl i t·ect;LttHW te !lelo g••veruo as 
utlst:t. de S. Ex. nã•l póUe sub;í~tír. lllna. Yez t·ecltunai,;ões italiauas. e, cheganJo-$C a um 
q11e s. E~ . e,;que.-en-~e tle levai' cru c.~n:.:t acct'r·~ O. a que ;Jbso:ut·• ment" ni'to po:l io. flei 
c~J·to~ àarlo;; que :tltc~·n.:n os tr•t·rnos <la ques- x.;tr d~ che~:w o g ... -.,,·uo it.:tUnn•1 qn;Lnto ás 
tii.o. E ~enfio n .hmos. A mil Cf.ntO e t<~lHOs :n •lemni~aclíes, p oclesse :J. ch:l.IIC L;IIt\I'Í:t b:•nzi
CQntos d o réis mont:tm ns r~clarn:tçi'ies •la ta- lei r·a 1lxnr em urua cifi·a. rasoa vel o;; paga
bcila n. I ; lllllS :l:i cltt:;:;es •I e red amncões ;;'io mentos ·~ (;17.e1· . 
nove e nove ;:;ão 3.$ tabellas em q t1e ellas Só por meto deste processo niio seria mos 
Yeem espel!ificatla.s . Jà tive occasião de obser- indi g n a-mente explorados e poderi~mos pou· 
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pat· convenientemente o nosso ~3;h;~.usto the
sou-:-o ft:der;\1. ( .-1 poirulo~.) 

ne outN modo, isto e, eu tregando a juizo 
:u·hltral n ne;;u.rlu. mole de ~i:-0 mch\ma
ções. a. que se pouem j;..n ta.t' outr·as 359 tkn· 
tro de sei~ meZ•'S, poderemos ~er condenHUI
dr.s :1. pagtr não m:ds4 on 5 mii cor1tos, 
p.1t·em,sim 15 ou 20.000 ! 

Será. i~to !tupport..1.vel e n.dmissivel nn.s nc
t naes comlicõ~s do nosso paiz. e sob1•et11Íi.o 
em nma quadr<J. em qne e.~tamos reg-.... te:J.ndo 
aos no,sus p.1.trit:i~ o preço do::1 servu;os que 
presta.m li Uniilo e cel'~ea.mos as v!1.n';;tl!ens e 
ro;!a!i .. s a que tt>rhrn direito indi vi·luos e 
cot'p:)l''V;ões '! E isto <JU3 ndo a. d<"press.i.o cam
bhl qae t.anto 1\tz soff!-er o povo e eut.-eti.<la. 
senü:o provocada., pela ospeculaç[o e;tran· 
ge\r~ ~ 

O Stt. Tmorm:o D.\. Co•'l'A-Isto em contra.
rio a.o ufamndo progl'amrna de C!Conoro ia.. 

O Sa.. M:\RTIXi! .Tv~roa- Dou por liquidado 
~te pOnto, Sr. pre:;iueote. e pass:J.rei agol'll a 
a.nalysa.r ltm outro al'<Jttmento do dl15Uo re
pre.:P.nt..'\nte a. Qttern re~pondo. 

Ate o momento em que o illustre deputarlo 
peln Pará occupou a. tt·ibuna.esse V.l'.'J'Umento 
tbllla. sido antes cocldch<ldO nas CQrt çet'Sil.5 
pa.rticula.res dos corredore.;; e salo~s clest" 
CJ.tn;\.Ta do que a.pre,~ntado e desenvolvido 
pobiicaroente no red ntn. 
. S. Ex. fez bem em evital·o, porque agora 
c f,!Ci l l'CU;• tel·O . · 

Quero :referit·-me ::1.0 argumento relatiço il 
vct-gonha r!as documentos. que t>ó:l.em vir a. 
!?Uhlico, sobre r~ch\tnações ita.t\anas. 

Sr·s., e irriwnte. que se i'l'Oduza e tome 
a soriou:n argumento dtst<J. na.t\1rew .. (Apoia
dos .) 

De dua.s uma: ou existem os t:1es documen
tos vergonhl'Sos, e ne5Sc ca'o de\·e o ,i:OVet·no 
ser fr~nco co1n o Con~resso, f:Lllando claro em 
nome do pudot· nncion&l,•le quoe!le aliú.; nioé 
o unieo repre~entante (apoia-~og).porqlle t>lltàO 
nós saberemos si nos convém, acceitando os 
protoc:·•llvs. res;;atar as nossas culpas e sal
\'~J(ua.rúar o no~so .-lecol'O á custa do nosso 
dinheiro, s i para. 1echa.r humeticamente a 
nossa vergonh$. devemosescanca.r:~.t· as portas 
do The~uuro e dos nossc>s cch·e., ; ou exi~tem nn. 
verdade esse-' doeu me n tos vergonhosos .repito. 
e é preciso que elles a. ppa.J•eçam, V' isto como nã.o 
comprehendo que elh:s po~sa.m nesta occasião 
oer ~unega.•.los a.o conhecirnGnto do Cnng!'esso 
apoiados), ou não existem tae;; documento' 
infouna.ntes, e, uesse caso, e ~Hnplesmente es
tranho e lastim•t vel que por parte uus dllf<:m • 
sore; dns protoeol los, J>Ot' parte Svbrt::tudo 
d..'lquelles que acham que andou muito \;em 
n" questã.o o Sr. ministro do· exterior, se in
vente esse espantalho, alle,ua.ndo-se contra a 
patria. essa molesti,a. negt-a, essa. molestia. in· 

decente, que nã.o p(.<1e ~er exhibida aos olhos 
•los p:1izt-s estt•a.ngelro:; e que rws a.me:wa. 
iufo,mar perante a America o a Europa ! 

O SR. s~n.zr::oe:Lr.o Coan.f:.\. - E' um at•gu
mento ad len·orem. 

O SR. . Tno~tAZ C.W.\T,OA:-:Tr- Que venham 
ess~s documentos. {Ht~ outros arw.rtes.) 

O SP.. ?.'L> .. R1'I~S .h.'~ !Olt- E' esl.a. Sr. p;.•c
~idente, u m11 que::~til.o sobro a qual é p1'e :íso 
io5bfu·. Eu fare i áimla outl'as considerações. 

Dado o e<dSo · ti e. exist,•ncia do;; taes do
cumento;; rer·gouhosos, ó muito melllor, de 
ca·to, que rssc:~ documeutos appal'eç:am aos 
no~sns olhos, para. bab:litarmos o governo ·a 
cob1·il-os com um:J. espo3~a ca1nada de ouro 
que os le\·o uo esquecimento (apoiados). do 
CJ ue t:t"-nchl·os para. u. chn.ucellu.ria dos Esta.· 
dos Unido~ do Norte, afim de sel'em submet
tidos ao conheciment o do Sr. Cleveland ! 
(Apo:ados; wv.ito úen~ !) 

Sim. Eu pergu ntada. ao Sr. min ist1•o do. 
ext.erlor, sc.ti v<!Sse :1. honm de conversa.l' com 
S. Ex. onde e preterivel que SUl'jam e sej:\tn 
ex.u.mina.uo; os documentos de que se ttatu.; 
ou aates o que e que S . Ex:. p;:>efere: 

QLte nós rnt>stllos e:<:a.minemcs ta.~s do
cument03, tomemos conh~cirneíJto delles ; ou 
flUO coremos do lt>ngo, imaginando a pbysio
BOntM p;whb., honm·isa.da do pr·~idente c.le
,·d;~ond a oll:ar 0::1 pa.peis denunciadol·es da.~ 
nossas indigaidades ! ~ 

O SR . NILO PEÇAl'\lf:\-E' uma. histeria.. 
:s-ITo existem taes documentos. (H il. oHt1·os 
U.jXu·t<:$.) 

O Rn.. MAttn:'fs Jux10r:. - Srs. a vet·
drul e ii l'Sta: quil.:JdO se tem uma. molestin. 
vergonhosa. pr·eft::t·e-se cura.k1. no recesso de 
lt :n q U<U' to o mui:> escuro pos:;i vcl, com a es
Cln·hi:lo, que permit.t:~. apen<:~.S a. inter\"enção 
"'cdica ; prefo:l'e-$e isto a ir most1•;Ll·a. em 
uma salu. de lJOl'pita!, a vista. rte totlo~. (le
;;u.fiano.lo o commiseração d:~. turb:J. ! {Pcncsa.) 

Chego, ~r. Pl>esidentt!, ao setilno a.rgumeuto 
do illustre reprcseutaute do Pa1à. em que 
S. Ex. tratou da quest.5.o do soberano direito 
J.e expulsão de e.;traogeiros. 

O que o nosso digno collega procurou pro
>a.r flli q_ue com a a.r1opção dos protocollos 
oü.o :fica desconbecirlo para nõs aquel!e di
reito. que ll iíO Jka. o:tf~ndido por isso u. sobe
r;mia. nll.cio!lal ; e por outro lado, que o que 
alarmou a !ta!la. o que fez sobretudo com 
que a legação italitLua viesse pe;lir M go
verno bJ-o~.;ci leiro providencias sol.tre fac1os re
lattvos ã. expulsão de compa.t l"iOt:ts seus, foi 
um =o da tlenPgaçii.o tte justiça.:-o fllcto 
de ha.ver obtido lu.be~·c~-pv.s um individu:> 
preso por o"~ião da. revolta e, apesal' disso, 
ter sido elle forçado a sahir do nosso ' ter ri-
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t~ri<?· Creio que S. Ex:. citou o caso Mi$·\ ita.lio.oo. Bc~seando-me em um autor que já. 
ctool. cito!, 1m posso demonstra~· que em outros 
. QlHl.Uto ao primeiro aspecto da. q ues ilo ~ paizes ~e d~ram_ ca:;o~ ;e:ne!ll~~tes _e quo llelo 
evidente que a aJllrm<.ção do di;;;t ineto l'e· meao$ u;,l escr1ptor_ notavd JUStifica. plena· 
p1•esentante wraense nii.o tem buse sol ida.. Os mente um:;. de~1eg:lçao ele habeas-col"J.1Us, J?elo 
protccollos não res:1lvam OSilO;sosdit·eilos ~c Podllr Executtvo, o que_ prot'a (a para t~to 
cx?ulsão de.~~tra.ng2iros. tr•tg-o _o ~acto <:.2 conhecunento à~ Camaru.) 
~lo res:l.li'am porqn.o a propl'ia notfl. di· 11ne nrc_o na raz~o p~trn. que os go·,-crnos CS· 

plomatica &. que se refor-c S. E}:. ,e cnc:~.r-

1 

trangetros se :>lllt<\m toma•l;~s de ll:l.V?l', 
rega de desmentir isso. 1\J.zen,1o ver que o denn~e ·1~ um •:teto, filho ue Circum~tan~t<l!l 
governo italiano qm~t· so.be:· qn:ws siio os li- Ct!CD..Stonae;:, fJ tH~. o no5s~ ~o>cl'ao pra.ttcouem 
mites dentro dos quaf:s o ;;ove;·no do nr:~zil l mome:>_~o que na? .::onstnue. <lbsohl_tn,meme a 
póde expu~a.r. estran;.;eirc~. r.e:o não o r~l~- re~y<\ aa no_rmahdade d:1 Vl<l"- na:10nal. 
tol·io. como poderia f<tzel·, m::.s uma notlc!n. \' ou ler o.:nda. uma vez Jolln ~v esthake, o 
i'ris~ote que habilment~ foi hoje d:liia pelo mesmo a IJUO ha pouco me rt>fen .f.b.ll.ando da 
J01·nal do Ccm;.mercio. Eis aqui: (L f: . ) Ame~ico. c ti:\ Eurupa. 

O ~:: . . N' , !: 1 . Y\:- se <JUe este u.uctm· acha q\<C o Presi-
-,:n· ~l~CL;_'\TO Bru,c:A~_r .w 1 e. o 'e a dente da. Rept~lllica, _ trr,ta:J.do-se de :;ue1·ra c 

questito, co.no p •• 1ece <.'\. \ • Ex:. de est.v:lo ue s•tio, mnda quando tenha u su r-
0 SR.. M.<~..Rmis Jcr:-;roa-0 texto italiano ci pado o.ttribui~i5es que niio lhe dá a Cousti· 

e3te: (Lê}: T.tli('5.o. ni'1.0 pocle ser mal \i$to pelas naçõeli 
O SI~ - MEDEIROH: ALJ3'0Ql.;ERQVE--~o ~m:>i:c.i estrang!.\il-as, uma. vez q_ue c! levado por for~;~ 

quer dizer cb:i. prosidencla.L (RisfJ ) m;:;.ior· a attribu_ir-.sé uma. autoridade exce!_>
cioual c arbitraria.. 

O SR. MARTr:ss .Tu;-;wR-Yê-se, portanto, 
em face da nota da.legac;:ãoitali ;~.na, que o que O SR. VALLAD ... RE>- Em todo o caso cau
se pretende com a. l'echmaç-iio e exacr.amcnta ressoa-se a. usurpação ; o principio ficou 
estabelecer q\le o Br••zíl não p6de torn3.r ns estubelecldo. · 
medidas que enteniler e como euteudcl' com 
l"elação á expul,ão de c~trangeiros. 

Não se reclama. quanto n.o modo rle expul
são, porQue tenham ~ido rnaltratar.lu~ os l~u.
liauos expulsos, po1•que se t.enl!11 luxado t> 
b1·aço a um Olt ruettido em uma en:xovia lo
lm~ga outro, ou aiJv1a !a.lta•lo com con!lidera· 
ções a outro, ntto. 

Reclama-se p·:)rque quN•-so sa.bm• u.té onde 
o Brazll entende que t!cvc c!!cgut' o sou di· 
rei to de c:xpulsar e~trangdrcs. e porqne a 
!ta! ia tem du Yidas sobre a cxtensã.o • 1os nc~t)S 
direitos de sol)erania. ( -lpoiactos .) 

O i!!uske re;_n·es>:ntantc pelo Pal·U. oc
cupando-se desie MSumpto, de:;t.-..cou du tml;:,; 
as l'eclama.ções por mo ti v o tle exvub ão uu1a., 
referente a. um cid<ldilo iwlia.uo, qu'' deu 
logu.r ~~v recur-so de hab~Jas-cM·pus. cuj;\ordem 
diz S. Ex. ter sido ctest•espei'tudt\ l-'e!o go
verno, f;Lzendo-se embarc:w o paciente para 
Lis'!JOa. E a Yista uissv s. EL exd a!llOU: 

Po!s é po.ssi,•el que a. H.a!ia, que os estJ•a!l
geil'os, possam act'etli ta.!' nos triLunae.> do 
Brazil, e nií.o e.;;tremeça.m dea.nte da. pú~-~iL i li
dade de taes o,busos, qua;;do todl)s os rapl'~
sent;J.ntes estt•angeiros Ycem que o Pode1· Ex
ecutivo entre n(,s impe<lc quar1do c1ncr (l. 

execução tle um<~ o~·Jem do Judlcla.!'Í•)? 
Não ~possível. respondeu S. Ex .. e ne:;s:~s 

condições foi que a it:g~çilo italiano. àisse qu~ 
para o futuro essa quest~o preoccupart. 
muito o go'l'erno do r~i de Itali_.. 

Si o moti>o c!::. not.'l íoi o ca.so do habeas
'-'olp;<s :não tem razão S. E:~:., nern o ministro 

O Sa. ~h1n-x::-;s Jrrxron. ~Este c<:tso me pa.
rece que r~sponde :us consit.l.erao;,õcs Jeitas pelo 
illuStl'e dcp atauo pelo Pari~. com relação ;.i 
hypo•heae. 

Tenho exgúta.do a serie é'.o;; argumvntos de 
S. J~:c 

Fu.l'tll.·me apenas f,\! lar d'~ questão rle con· 
l t itucionalld:••ie do projec:to da Commi&;ii.o de 
Diplumo.cia. · 

~este as;umpt·J, S1·. Pl'esitlonte. estou tlc 
l:.C(;vl"JO CO!rt O iUU~Ll'ú députa.!O e C li I olcs:tc
COl'!.h.l corn •i~ :neus com tli!.nhciros tle t.!ODllJatc 
contra os p:-otoCtJ!los. -

1-l.o;,Lmcnte, e m race do art . GO, lettrru; F tJ 

H Ja Constituição, vejo que o trabalho du. 
c,nn::uis,ã.o póC.e ser atae<vlo, mas nã.o como 
inconst ituciot!al.. 

O que ~ciJ.o e que tl.<lqnel!e artigo Ull. Cousti· 
tuiÇ(àc c:omu t:::t. lei que organisou a justiÇ•l 
feder::.!, con1o da lei ue 20 de n.Jvembro de 
1804, q lte mo1ificou..a e completou-a, devia 
o illqs~l'C minis;;ro •las rela.çõc;; exteriores wr 
hu~ca,J ~ tit•at• toJo o partiito contra a maior i~ 
dos rec!an1a.ut~s itú.liailos, mu5trando·lhe3 
rtU<ll o ~J:c;~aünbameuto nOl'mal ele suns 
questües. 

No.(la m:1is uv que isto. 
A Constituiçü.o Jl!.r. a indicação ào fêoro de 

oertas camas. m:1s tl~3S•t indicaçí1.0 não se 
póde conclui:• q11c ,;s pn.rte:s, <JUdrarn ou não 
gueir<J.m, sej_;un okígadas a. pl<:itear os seus 
tUl'(~ltOS em J OlZO. 

Elias pwam a.c-~ol'd:u: s::dl'rl.-judicialmente 
r.estn on nuqt<el!<~. scluçãc e sobretudo podem 
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combin(l.l' e realiS<~-r . o julgamE:n to :por arbi-
tras. · -·-

E' ussim que pmso, o que-'Iliio impede de 
dh.el' quE: no e<tso em questü.o u. maiorit\ das 
reclamações precisava oer submet tida aos tri
bunaes .iudiciarios, encarregat1.os da destl·i
buiçii.o da Justiça Federal. 
· Si assim não de v la se1', porque razã.o o Sr. 
ministro das relações exteriores recom
mendou em circu lar a.Qs repre$enta.ntes das 
mt~:ües aqui acreditados que tomassem notas 
de taes e taes 3rtigos da lei de 20 de novem
bro de 1894 ~ 

Pois, niio foi para l'eCOl'clar que essa l~i 
col·robors.va. ainda uma ve;z; o principio ou a 
regra de que 1\ acção diplomatiCã niio póde 
preferir ao conhecimento d:ls que~tõPs pelas 
jt\si.iças lo~es, (jliando for e<tso disso? 

De resto, senhores, esta doutrina que tem 
sido susteot:H!a aqui tão brilhantemente 
desde o principio da discmsão por quantos 
teem combatido os protoco!los, tem tído con· 
sa.g1'a.çíio pratica não só em uacues larga
mente cultas, ciosas da sua fvrça militar e 
d:1. sua e<1ucação clvica, como a.tê em nações 
de s~gnnda e terceira o1·dem. 

Fazendo r.xmdml! perfeito ao caso do Perú, 
posso apresentar um facto· demonstrador ele 
r1ue na propria Al'l:ica semi-barbara. povos 
ha que conhecem as conquist~s da civilaçito, 
e fazem-nas •aler. 

Citarei um documento intcr3-nti~mo que 
_.quero que fique consir;nado nos .·i<lnaes, para. 
·que, quando findo este deb;~to, forem appro· 
va.~los os pro tocoU os e se diss~r que n1sso nlio 
se compromettcm a dignidade da pntri~~. nó:;; 
:possamos a firmar l]ue, para vergonha nos;a. 
o Brazil nesto. questü.o collocou-sc a b"ix.o 1la 
1\.epul>líca. da L\beria. : 

Vou Jêr à Camu.ra. um artiao do Tratado de 
Commc•·cio e navega.l,'fiO ceiebrll.do em 20 de 
ll.br-il de 185~. entre a. Frao{lll. c a Republ!c;~ 
<la Liberiil. . 

Foi em \Veiss ( 1',·aüti tlteorigHc cl Jm!!i
quc de droit internat ionalpri·cc) '1 ue encont1•ei 
esse import:.utissimo documento . 

E como o livro exiote n~ biblíotheca da 
Camal':J., os meus mustres collega.s poderfl.o 
facilmente >erific:u• o. cit:lçf;o quo fa.ÇO. 

Dispoz no eeuart. lO o T1•.-tado em quêstão: 

« O governo fra.11cez obrig<J.·se a jamais in
t ervir uos negocias que -po;sam suscitar-se 
entre o:o natura~;s c o governo t!a J'epublica. 
da Liberia sobre o territorio S\.lbmettido. a 
sua jurisdicção, :\ roencs que a ·propriedade 
de um cidadão francez sttja ut.'\.cad:1 ou viola.
ua. pelos naturnes e o governo d~. Re]lublica 
não se ache em estado de protegel-a. Neste 
caso o governo obrig-:~-~e. mediante 1n·evia. 
:cequlsíçã.o do gvverno liberiano a. p~·estar :.1. 
assistencia que porventura seja. necessaria.» 

Eis aliÍ, meus senhores, a republica. da li
lx:ria. na. Africa. obteve expressamente do go
verno frí~ncez o reconhecimento da sua com
pctencia.vura a-gir nos seus negocias inter· 
no~. ainà.a mesmo quando se tru to.sse de :tta
que ou violação a direitos de cidadãos !'mu
cezes ! 

A França reconheceu ao go;·eruo liberi~no 
a. COIDlJetencia das respectivas a.utoridad~ 
a.dmioi~tmtivas e j u·licia.rias para decir.l!
rem das suas questões interna;; e a.o mesmo 
tempo limitou sua posoivel int e1•veução em 
favox- dos seu's nneionaes ao C\l.SO de ser pe
dido pela Liberia. o remedio d;1. intervenção. 

O SR. LA11IE:\U.\ Lrxs- E note c1ue esse 
tratado ê de 1852. 

O SR. M,\Rl'INS Jli,.lOR- Sr. presidente e 
senhores, eu penso que com poucas -palavras 
mais me pv~etei 1·etirar da tribuM, tendo
me desempenhado do pezadi.\lsimo dever que 
o. mim mesmo me iropuz de combater os pro
tocollos de 12 de fevereiro, e isso desde que 
foi impresso e distrilmido o projecto da Com
missão de Diplomacia e Tratado~. 

Infelizmente este proposito meu poz-me na. 
conti.ugencia. tle vil• oceupar o. tribuua., de
poi5 de um lougo e brilhante debate, de ma
nôil'a que lo!l·rci , quando muito, cancnr a pt~ · 
eiencia dos meus colleg;:,.s (:l<1o apoiados), de 
nenhum modo augme;ntando o cabedal de 
ideia. ou de sentimentos que ~" respeilo da. 
questão pos:i:l. ter cada. um . . 

Em todo o caso, cu julgava i~so me a deve!' 
e o cumpri. 

l\1;1.5 j~" que fa!lo rlo movel que me impolliu 
a. entrar neste debate, desQjo deixn.r· bom pil.· 
tente, bem chn·o, um ponto q_ue para mim é 
i mpot·tantc. 

Enga.no.r·se-ia quem suppuzesse haver lle 
minl.w. ~r te nt'St&. qucstã.o,o pa,·t-i-pl·io ue uma 
invcstidil. política cootr,l o govct·uo ou mesJILo 
UlU que dl:l mà vontu.de coutra o illust1·e m i
nistro das relacões extcl' iores, a quem es
timo ter occasülo J.e me rl"ferir , d iwndo qtl(l 
o con~it1c;ro tanto, que :~.credito que diffic\1· 
mente o Sr. P1·asi<lente da Republic:J. acliari:~. 
homem que C01ii. a. competencia. de que S. Ex. 
dispõe-, tra.tasse do negocio> de su:~. pasta. 
(AJ'oiado;;; 7>1HÍ!O beM.) 

Niio ol.Jedec:o, portau to, a uma suggestii.o 
de mã. von tade contra. S. Ex. Dem:tis eu o 
combato com as propria.s atm(ls <le S. Ex. 

Muito menos é a miulln. n.ttitude, filha ile 
um inoportuno espiriio àe opposição ao 
nctual goveruo da Republica, pOl'lfUC lllLl'a 
um tal e!T<-ito politico eu não esperarta e nii..? 
escolllel'i:J. este debate. 

Nilo vejo nesta controYertida questão dos 
protocollos siuiio um assumpto altamente na· 
c:ioual que se deve discutir sem preconceitos 
políticos e sem espf!'ito de partido. Da . pal'te 
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de to•los os Srs. deputados que se teem oc-. 
cupado (1(1. ma-teria acredito que !m apenas o 
desejo de salvar os princi;oios de <!irei to, ao 
mesmo te1n po q u~ a honra n\\cianal e os cre
dites moraes do U{lSSO governo. Q que h:1. é 
que. par:t os a.•l v.e_rsarios Jo neto do· goreruo. 
sobrepuj:J. á. todas a consider~•~5.o do amot· 
proprio e dignida•le nacionncs. que acredit(l.· 
mos estar em jogo nesta ques tão. Daili oca· 
lo•· com que se teem pronnnci:~odo os opposi· 
cionidtas ao ajuste internacional do que se 
t!'ilta. 

Srs., eu lJEnso ate que. si o go>erno. 
si o Sr. Preshl~n~e da Republic:~. e ~u ~ecre
t.ario 'b e:dcríor, tem alguma con~a. do su
p<"rior. de ele~·n.do, de digno a fazer nesta 
questão, é e;xact.amente desejar que ellu. sej:~ 
de t al modo eluci•la.da pelo COngresso Nacio
nnl, que o V<'to que sahi:• daqui. contJ•ario 
aos protocoLlos ou favoravel a. elles, si:rnifi
que que neste pa.iz. pam honra da. Republica, 
o p3.m honra do seu gover·no, lia um Pcxler 
Legislat rvo q~s sal>e ter consci<'nda de ~eus 
deve_res. e q_ue ~ó pr_o~u1·a elevar sua patrla 
aos. o1 h os do estrangêll'O _ 

Demais S1'. pre3idente, ha. outras conside
rações a t1tzer neste sentido, mcscno abstr"r..
hill(to do argumento relat; vo ao veto p:·esi
dencial. al'gumo11to que tem alto valor e ao 
qual não respondeu cabalmente l.Joutem o 
digno 1'ept·esen ta.nte do Pm-3, 

Sim, u.bstra.llintlo desse Yigoroso nrgumento 
pelo qual se pro v a que o não rel'erend ar tr;J.· 
tra.tn.•.los, :pelo Poder Legisln.tivo, equivale ao 
·ve!a.1· leis do Congresso peiu Executivo, pode
se demons_t..'l.r que o go verno nà•J tem di:·eíto 
de reseutil'-se, de se senti'l' lnagna<.to on e:xa.u· 
torado si o ~eu a.ctll não f,ir subscripto p:lo 
Congresw ~~teional. 

N:t:; sociedade;; -p:~liticamenú>. orga.n\sa.dns 
h:~. dois elementos, dig:tmo;; dois eixos. svbre 
os quaes gim a eng:·enagem inteir;L du vida 
collect.iva.. 

Es;es dous e!e:nentos o:t faet.o::.-es. para me 
ser>ir da tecbno!ogia. positiva., aliils tira \:la. 
da. mecanica., o estatico e o drmo.n:co, isto 
é, o principio de conser>a('.iio ou de es<abl
lirla.de e o de progresso ou de movimento. 

Os àous elementos a que me refiro, são i.m· 
QU€St,ioua. velmente representados nll- organisa.
~:ào polit ica de um paiz pelas duas for""s que 
o dirigem: a que llelibera e a que ex,:cuta. 

'No chefe do Poder Executivo. nos orgiios 
pelos quaes elle :;,e exerce, està o elemeato 
estatico, a exigenc;a. ria ordem, do l 'CP·•USO, 
ela conservuç~"io ou da. estabilid:::.do : no Podei' 
Legislath•o, deliberativo e reRmnadot• estio 
elP.mento dynamico, o elemento da renovMião 
e do pr.)gres..<o, qne busca avroxima.r as lei~ 
d~ mais adian_ta·las e m.<is no~as aspirações 

• SOClael>, traduz1ndo quanto pos:;1vel o senti-

mento popular mais do que as convenienci a 
govorn<J-men taes. 

Este pen,;amento que estou enunriando. Sl' _ 
J-ol'CSÍ.·lente, podê ser que eu esteja expondo 
de mo•! o incnrrecto ol.druproprio (visto que o 
simite do que me servi occorr-eu-me de mo
mento), mas o que e facto. e que encerra uma. 
-.:ert1ude sabida e acatada, que é a seguinte: 
na 1~utorl1lade qne exerce a luncção exeeutiva 
e prati~ está o preeonceito das tradil;ves 
nu das convenicn~ias, naqueiln. que exerce a 
!uncç.ão. del<bet•;.~tiva ou tlleo:•ica. está qua.si 
sempre o instincto da renovação e não· raras 
veze:> o d r\ rebeldia contra os do:;mns coa
s:~ogrados . 

Pois bam, ne3ta.s condições. penso eu, e 
penso :ui mirado de quo possam outros pensat• 
o contrario, que o i Ilustre SI'. Presi•len te da. 
Republica., varão realmente distincto :pelas 
sua.s víl'tu,les publicas e privadas, não 
pótle ver de modo nenhum no voto dos que 
JesapprQ\"tl-l'~m os protocol!os de 12 ne feve
:-eiro o intuito rle favQnear ou fortificar os 
elementos que por u.caso f;tça.m ao redor do 
seu govel.'no a obra. da. destruição ou do com
bate . 

Penso ren.Jmente que da. l'('ojeicão dos pl'oto
collos nli.o pode a'\ vil.' c\esprestigio ao l'oder 
G:xecut!vo Nacional, porque desde que as na
<·õ<•s rstrangeiras conhecem a Constituição da. 
Republic.'l. e sabem que os tr:.~tados e con\·en
ções feitos pelo ;,tover-no teem de ser referen
dados pelo Gongr·e~so, ao qual compete •lizet• 
sob:·a elles detl;ütivamente, nenhuma queixa 
podem aquell;\s naçõe~ articular contra o Po
der Exetu ti v o em C:JSOS como o actual. 

A nii.o ser :t.'lSim teríamos de ad.rnittir que 
a car.la ~cto do gO\'erno C:l.l"l'espon·1c uma 
P>'é.\' ia app;ovaçã.o. do l!o~cr Le:.;-i:;lativo. que 
a.ss1m tica.r·1u. reJuzHlO a. suoplcs clJUucellt~.t•ia. 
do Executivo. 

1\ii.o ; o Sr. Presi;lente cb. Republica. não 
pó I e qucJ•er isto, cios" como deve ser, o é. ela 
llOill':l n:lcion:Ll. sobretudo em uma questão 
(tUC afi' ... cta ess:t. mesm:~. hon1·a.. E é evidente 
que. por mais que so queira tratar de resto 
ueste debate a questão de honm .• . 

O SR. Bsr..rsARIO DE SouzA :..... Ninguem tra
tou de resto a questão de honra.. 

0 Sa. MARTINS JU:-<IOR- 0 ill\lstre depu
tado pelo Pará disse que era. ridiculo fa.l!.ar
se nisso ! Pot· mais que se oueira. trata,r de 
re~t<l a. questão de lwn!"a que muitos suppo
mPs, coo1 bons ou mitos fun·la.meatos existir 
uo caso dos protr collos, S. Ex. o Sr. Presi
dente nii.o poderâ e~eurecer que ella está do· 
min:l.ndo a siLUar:ão, impondo-se aos .poderes 
puulicos, (•xacr.arneate n~sse uspeoto. 

Sr. presidente. ditas estas palavras que 
j ulguelnece:;sario dei~ar bem expressas. para. 
que se possa a.va.liar do meu intuito na tl'i-
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buna, eu tenho pouco que accrescenta.r para. 
r1ar fiG1 ao meu discurso. 

E pa:ra. termina.t· eu preciso :referir-me de 
novo ao illustre deputado pelo Pa.rã., o Sr. 
Eoéas MartitiS. 

mandar a terra~ do Brazil. com a mis>ão de· 
esmo.ga.r a nossa autonomia e suJiocll.l' a. nossa. 
dignidade! 

VozES-Muito bem. 
Quando uontem falla;va e procurava. de

monstrar que o nossn gov-erno não tiuha. ce
didoâ. nenhuma. intimidac;ão da ttalia, com 
a.s$ígna.r os protocollos. s. Ex· af!irmou com 
de$assombro e oonvicç-:to que a. !lalia não po· 
dia pensa.r absolutamente em impór-se-nos 
pela Corça, uma. vez que foi facilmente vencida 
na. Al'ri~a pelos abis;ynios e que as feridas 
dessa lucta inda s.1ngram. 

O Sn.. MARTl!I:S Juxion. -~o· distincti:::simo 
deput3.do a. quem me tenbo rofetido em todo 
o corre1· do meu discur~o. e que me iorneceu 
o roteiro a que me cingi paro. a. minha via
gem ntra.vez desta questã.o, h:~. de me permit
tir que au para. terminar coutinue a fazer
lhe rererencias. 

Eu to1nei nota. da. ~hr&:e, Sr. presidente, 
porque ella se presta a considerações de 
certo va.lol'. 

Em primeiro logar, senhores, a verdade é. 
e isto .i á foi dechlrado pelo proprio relator da. 
Commi,;sii.o de Diplomacia, que não ha. nas 
reclamações um só casus belti, e depois a 
verdilde é tambem que a. Italia. certamente 
não a..•sumiria. a. re:.--pon.<a.bilidade de inventar 
o caros belli, pela. <:il.'curnstancia. possivel da 
nã.~ approvação dus protocollos que se dis
cutem. E não o faria por muitíssimas 1-a.
zõe:>.entre as quaes está. uma. de direito in-

.. , _-J~rnaciona.l e é que -a. justiça. de "'"uma 
guerrt~. se coul'undc com a. justiça õa Inter
venção. 

São pala.Vl'õ•s ~sta.s de um intet•na.ciona.lista 
nota.'l'~l- Fta.ckur, o qua.l na Reuue [.,tern(T.
natiollale Publique do mez passado, esluoando 
bellameote a intet·venc;.ã.o, ensina. qual deve 
ser ;ut.titude dos povos coltos em casos de 
íntervem;ü.o p;orn. •lefesa de nacionaes, ou lle 
seus direitos e interessES. 

E si, eomo ficou provado, a proprio. inter· 
vençã.o diplom:~-tica e amisto:!a mio era ad
mi>•~ivel em grande pa!'te d:J.s 1·ecla.mações 
it~ooliana.s. como :;uppo:· que taes reclamações 
pos.•a•n rlcterminat' a intervenção pelAs al'
;nas ~ Onde, pois, o receio da guerra. ~ e por-
que i _ 

E isto quando c illustre deputado pelo 
Parâ. cos ga.rante que a ltalia. não pódG d~e
jar uma. guerra COII\ nosco, enfrnquecida 
como está. pela campa.nba na. Erythrea. ! ! 

S. Ex. na ultima.pa.r.te do seu discur:;o. ao 
perorar, referiu-se ã. exploração da se.u;;ibili
d,,de da Camar-a. e do publico pelos orodores 
que teem com ba.tido os protocollos. 

E o meu digno colleg-a censurou as:;e IJr~
dirnento dos seus pa.r e.;. 

Eu nã.o sei si S _ Ex. teve ra~ão; o q_ue e 
verdade é que, conhecedor da.s tradições bri
lhantes de s. Ex., ~abendn-o moço, muito 
moço mesmo, a~bendo-o homem de ta!ento, 
de grande talento, S:l-benrlo-o republicano 
convicto, em c\ljJ. alma. vibram todos o~ sen· 
timentl's que fa.zem o apanagio nos re:rmbli
canos de b&. tempera.; sabeodo-o c:-it.;rioso e 
honesto; eu admirei-me exactamente de que 
s. Ex. não só dur<•nte o seu discurso. como 
especialmente na pet•ora.~~io e no tina! della, 
tivesse guardado aquella impassibilidade 
marmorea., melhor, granitica, que timbron 
em ostentu~ e que tanto destoa da ardencia. 
de sua alma. e do genero~o l.ateja mento do 
seu sangue de moço e de filho do norte . 

8. Ex. rev .. lou-se--me hontem (e eu não o 
esporava tã.o cedo. apezar de saber que lla de 
chegar lá. muito rapidamente) mais um hl)
mem de governo. um e::>tadbt:L. do que o 
deputado republicano, o republicano int1·ans~ 
ig~nte e patriota, que não J:<abe a.batb.r as 
systoles e d ia.stoles do seu coraçiio, quando 
po; acaso está em jogo um a.ssumpto quedes· 
perte os puros e gr-,mdiosos sentimentos do 
pundonot• nacional. 

E, entretanto, eu preferia. ver S. Ex. me
nos estadista., e ma.is t ribuno. menos no:nem 
de gabinete e mais bomern de combate. 

E isto p:J.\'a hon1·1L de S. E:x. .; porque di· 
!,'&IDOS. ja que estamos fa.llando da Italia.; os 
~ta.di~ta costumam produzir Machiavel, isto 
é, o Li'llro dos P.rincipe~; os tribunos, os \'eVO· 
Iucionarios, os patriotas, porÃm, costumam 
produ?.il', Garibaldi, isto é, a unificação de 
uma patria.. · 

Lonae de mim, senhores. o pensamento de 
ms.gmr por qualquer modo a grande pa.tria 
latina. mã:l3 de tantas obra.s primas de arte, 
de tantos e extra.orllinarios inventos do espí
rito humano, de t:l.ntas e tã.o grandes co usas 
que nos eule~a.m e elevam a alma; longe de 
mim esse intento ! 

Mas eu estou convencido de que, quando 
iil.lba.:ISe a.·prophecla do digno representante 
p:ll'aense, e a ltalla. nos prÇ~v~ a. uma. 
ructa, a. briosa nação do Adrtatico na.o encon
traria a.qui::>oldado menos ~ravos do que os 
do negus Menelick, e J!ão teria. gtjn_er~l mais 
ulen~ nem ma.is feliz que Ba;ratierl ]ara. 

VozEs-Muito bem, 

!lias. S. Ex . entendeu que o appello i sen· 
sibilida:1e da. Camara. dos Deputados não 
t inha razão de ser e que não era juoto col~ 
lócar a. discussão nesse terreno. 

Foi mais um argumento a.· que qu!z re· 
correr em !a.vor dos protocollos , mas esse 

a Calll&r:r. 
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::trgnment.o nrto pú'le absolutamente procBder, 
pen}oe S l~x. ctue lhe diga. pol'que qnand.o 
nfio ~e pôde· 'app~.tlttr !)J.ra. :.~. seusibi!i;Ja.rte, 
parn. O.$ paixões, qtwwlo nio ~e 11eve f:lll:.lr· 
<lo cor;u;~:,o; q uanüo n:io se deve fo1ze1' app~llo 
\lu:; s~ntirufltltos 11ar-;:t s,.].,·,-,,l-os e coJl.,c.·•l o~ 
uo nivelou a. cima das ideas, c QllD.nd.o se f~z 
d:\ p .. l;t\'1'<1. !LI tdbuo~, d:t perou :J.sào or::.l ou 
~>.>ct•itlüt,o meio p:n·.1. um fim m~chia v clico ; ·é 
qu;mdo >e pro~ura coml.ní'.ir imli vid uo:; t>U 
collecti \'id:ul~s em nm $Cn tió() t!!!Shúnesto, 
b-1i::l:.~. pol<l ri.s;~''O com tu à o ·qilanto a alma 
l1ura:ma. tem úc s up:•riur. :illas quando ao 
ccntm r·io, w tr<:.bt de em~cion:w a!gu.em ou 
tt!gum;.t ctJrpol·a,;!o em nome de cousas como 
r,UC s;o~racl:·tS. e ele t·HIO pontO jU~tO QUC Se 
fo.ne :lO S31\t\ment<', que ~o u~e d~ Hn;:;uu.gem 
em que $C ex;•J·itJrcm :J.S nobres P"ixoes. 

E quando se trat.'l. da. Pi>,trb, senho1·cs, so
b:·etu·!l> em e<\so~ de poli t1ca. externa., onde 
el!p, pt\clc a.pp:Lrcccr C<l l!l documen tos ver
~oaho.:;os ou com o~eu decoro comprometti·' o, 
ê con,·eniente, é llec\'f.s:.rio, ê digno, qne se 
cxpl<"•:·c a >e:Jsibil!cla•Je, nf,o jade um p:trla· 
meu to, mr,s \!c um pa.iz int··it·o. par~L que, 
qua.n1to \'enç:L l.L 1\:ziio de! Estu.do. quonclo 
poss:1. :>.Ia.ch!avúl caY:tlgal' Garihaldi, fique 
ao menos de pê o prote;;to dú~ que prett>n
det•;tm sal va;).:U;;.l'd:tr C•5 m i li ndres n:J.oionaes, 
o pndor de sua terra na tal ! · 

Dizendo e:;t:<s pala vr:,s a. C:l.ma1•a, o que eu 
((Uet•o. o qur: acho de IUeu c.Je•·er, 6 euc:1rar 
e:;t·• que~t;ionã(l :;Ôm('!He como Ullln. questão 
de e3ta·!o. fria. c p:Jlitka.menlc egoí!'lta, m"s 
C·IRW urn<l que>tão 'l'iva. urna questão de 
c:wna oude a~ .,!ltt·an lJ<l:S do 110vo IJI·a~ileiro 
p.tlp!tnm. poJ•qu~ u ell• e:.1.ã.o ligadus placen
tnrinmenr.e it!ti:tS e espir:Jçõe.-<, li•cto.<: e ante
cedente~ que $f! t·eferem a uma. q ua.dra dolo
ros:~ tln. v!ú;~ naciona.l. como fui a do. l·evo
lu~iio de Stlte:n!n·v. (At;oia•to.<.) 

Fulluodo assim a Cama.ra, quero observa r
lhe que llPSt:J. qu~.-~ão,ji quetmnos(.lOr nós a. 
opinião doo tl·:ttaclistll$1 o direito interna
cional lltlO.n imc, os pl'iucipios do U0>80 Di
reito Pnhlico e Pr· iv~uio, a. pr:•pria. uoulrina 
do Sr. ministro do exteriot·, as pl'oprills pa.
Jv.v•·a.s de S. Ex., as qu:l.es rnostriio haV(T 
reciama.c;:ões nestes l'l'Otc.cotos, que mio 
pôdem ser :tttendirJas : umas por serem 
fcir.as ate por cht:diios que não ~ã.o i t·1liano~. 
omr:ts porque n~.c. fnram del"idamente> le· 
vadas <1.03 tribunac-s competentes ; já que 
tamos do nos·o hdQ o sentimento america.no 
~ ·~ tr .• dkç,iio .jur:Ukc -b;·,.zildt·a. ;L pl:otestar 
c~ntra. o a elo f'. o no~> o governo ; o nos -o 
plpel não é, ni!.o pOJe ser, !tão dc,·e ser. 
homologo.r este accartlo que 11os :~mca.c;a. c' 
Tht's;;m·o publico o a d •gnitlaclc ltra::;i:eil'a ! 

Sim. Sr. lJre;;ídente c s<:llh>)t'GS, o que cu 
quel'ia dizet• á C:J.m~u-a, o que (lU queria ~
dir·lhe, porque afinal pediudo isto náda Jnt>,is 

faco 1lo que <:.consl'ihar ao governo do meu 
paiz. que ro conforme eúm o '1/oto 11;~ con
~cienci;:o. Dacjonilol, er3 que não a.pprovr.~se 
estt•s protocollos, por•que fazel-os prcvale~C!l' 
é além de tttd•) Jecla.r:w que toC...'ts as naç0es 
est1•aogeiras p~d<-m desconbeccr-nos os (1 i
rei tt•S. (~lpoimlos .) 

T:mto t ';\le o ter estabelecido pal'a. íl tt:;~I iu. 
o pt·incipío cOU$ignado na clausula 5''. A iu
du::ão tla. d 1JU ~rlna d<~ cl~u:>ula. coro rel<l Çiío 
ã. l ta.ti e :>.. cxclu:il.o dei!& oom r ela(:iio IÍ$ 0 1!
t r-a.s n;~ç~s. e é portanto a. porta :üoerta p!l.l·<t 
as reclarnaçves di<>,rias. coust&.ntt-s , im}JC':l't !
rtcnt,cs e inacceltaveis dos !!OYernos csw<m· 
,!!;eiros que quiz~rem fa.vm·ecel' o~ seus n<•· 
cionae.; u. cust:l. dos ca.nçar,as coires do n osso 
p:l.uperrimo erario. (.1poiados.) 

Por t.oda.s estas razões e porqlle não quero 
m:~.is run.ntt'll'-me na. tribuu:l. onde oom 
•·<>j:) qne làtl~otO a atunçiio dos il!ustre:; d~_pu
ta.ios. terminarei affirmaolb que os proto
coHos dovem ser rejeit , o!o;. c que dront.e I'.:J.s 
reclamações ou das imposições de que elfcg 
O:\SC(-1'•un. ~ó um:~. respost.~ d!\ve o Cou~rc:;s;, 
Nacion:J.I ó.ar á, ltalia . e est.."'. l'~!Spo:<ta é a w
guiote: ltali<Joo.; nesta rrue<-tiio ele dlr~ito c 
uc amor pr.:>pl'io n<~.cional. o Brazil (an í t (<' 
se como vôs mel;mos soubestes fazer 011\ nlo
merrto Ji!llci! p:~ra n. vo:s'l :uacioualidade ! 

Teuho concluído. 
(Jiuito bem. 1i1Hilo bem. Palmas c a11p1ausos 

_qeJ"<lC> ar.ts gfl!el'i<t~ c na I"CCi"I!IQ. O amd o1· ê 
11wilo comp,·ilncnlaclo Ji<ll' .<Cll$ collCfJa.s.) 

SESSAO DE :2 DE SETEMBRO DE !Sil\3 

O Sr. Adolpbo Gordo- Sr. pre· 
~idente em meu~a.gem de :28 de maio do cor
ren te, ann<>, o Sr. PresldPnte da RepulJ!ic:J .• 
s ·llicitou do Congre:;;;o N:l cioual U to crt:.:lito 
<'Specia.t d<l 59 :81:3$27:), para O pa~amcnto OC 
''endmentos tle varios i'une<:ionario; do l ii
nisterio da Justi(;a e Nego~ios Intel'iores, du
ra11te o tempo em que e~tivera rn privad os cJo 
exe1'dcío dos seus cargos por actos dú Pocler 
E):.ecutivo. 

..;. to·umis:Síi:o ele Orçamento, sendo de pa
l'(l(Cr que o credito devia Sel' concedido, ft•t·
mu\ou uess~ sentido um projecto que S\lb· 
mcwm i consicleraçii.o desta. Calla. 

='>o cort·er <1o d~:b:Ltc !leste projecto, o nobre 
t\Pput.'\do pc:to l{io úe Ja.ne•rc., e Sr. ~ilo Pe· 
ç.a.nha., requereu· <1ue 1o<>SS:.: ouvida a Com
missão de Cou~titmção, Legislação e Justiçil., 
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sobL'e a sua. constilucionalida.de, e o l'equeri· dem que a. relaçã.o é ~~~ mwtda:o; c ou ~rcs 
rocnto l'vl a.ppt-.:Jvado. A m;1.iorio. desta. co:n· finalmente. que a relação iJ de maw.lato e de 
ruissü.o, depois de est.uuo.r longa.mente o as- l.ocaçao :-de mancla.to si se ti'<üa de empre
sumpto, H.>i de pa.rcce1· que t .~do o cred!to gados d.irectos, e de locação, si tle i ndi
devta. ser recusado. p1r não t erem os funccio- rectos. 
nai'io;; a que se reli!re o projecto, obtido dos DestA opinião é o sabio e profuwlo Lau
tr ibtmaes re ' eraco, sentenç.<!. conclemnando a reot; tem esta oplniã.•) Meneei. Orlan!lo e os 
Fa.%1l!lda N;~cion:• l ::.o pagamento dos ref11riclos mais notaxeis escr·iptores Je cl!!·eito adra iuis-
Yenctmentos. trativo mo:lerno. 

Varios membros .1a Co:nmis ,~o divergirmo, A rotação é de direito publicü, porque não " 
quer U.o~ principies estabelecidos n:~. }lS.rte ~e inspira somente nas regras da. est:·icta. jus
doutrinaria. do pareeet•. quer das suas conclu· tiça privada.. mas ta.moom em neoossitlad(;s ele 
sões, e como fui nm dos dinwgentes venho ordem publiC<~.. 
jusLiftear o meu voto, mais amplamente do Não na, ent1·etanto. anti:1omi:1 ou antHhe;:e 
que o fiz por e.•cri11to. _ . . entre as rel~ões de dil•cico publico ou p<ll:-

Sr . pl'asid!'Dt.<J, as c.lna.s ques toos pl'tnct· tico e as I'êla~.5es do direito 11rlva.do, porq ue. 
}):l.es que o projecto suscit<J.são as seguiotes: no dizer de um illustre e.scriptor, v di1·~ito e 

l\ tcmu os referidos funcciooarios c1ireito um c 0 mesmo, Ulll e 0 mesmo em sua ~·aiz, 
be em seu k onco; a. varieda,,e vem nos t il.Jnos, 

ao.; \'encimentos que deixm·am de perce t•? isto é, nas applicações á.s ordens v.:rins ua 
2". clSO tenham, póde o Congresso dar a.o vid:~o dos ft\ctos, das relat;f.es. 

I::xe.:utivo autoris:lçàO para abrir 0 necessario O di reit~ publico e um ramo. é uma :J.Pilli
Cl'C li to pn.r a. OS&> pa-gamento, ou 0 pag<lment" cação <lo dit·eito ás reJa,;ões do Estado, a ue 
só pü1lese;• auto:•isa.do depois de sentença tios esW. s:1jei to por i~so, como qualq uer ou"tl'''· 
tdbunaes judicia.rios f essencia j ur ídica, iL coodicionaliolado da co· 

A solução :J<\ J)rimeh-a quesi.ão de-pende da existencia a dll. harmonin. de todo:s os Lh · 
veriur.o.~iio de na.turez<J. juric.lica d"' relação reitcs. 
e::s:ístente entre o empregado ou funccionario Do rnorlo que os factos .inr itlicrJ:; ,;e nm~. 
rmblico e o E~ta.do, e das rli~pos!ções do nosso pessoa publicn, pela circlltn5tn.ncia de ser~111 
<lireil:o que r~gula.m e~sa rel~çã.o . praticados -pot· Utna. pesso:\ public-a, e de :;c. 

Nã.o vou f-1. ~.er uma larga. cxplann.çito de rem insph·ados po!'lnotÍ\·ostl.~ or.tc:m vublica, 
l>l"incipios; limitnr-me-h~i a synthetisa.r n não constituem scientii!CJ.mento um c.lil'<:i tu 
doutriM •lo direito ndminbtl-ath·o moderno diverso do ordt na.1' io, l!o dil'C ito comiH\1111. 
em r elação ao t~ssttmpto, apolnndo-me sohl'fl: Dil·eito publico, cli rci r.o J.ll'i \"uclo. são d•)IIS as· 
tudo nas liç,}e.;; de Mt!Uccl, :;abio _p1•orcs:;o r M pectos. elo;~~ applic:~çües t!Q d ireito o n;'lo tlons 
Uni versidado de R·Jma.. direi tos. 

Sr. presidente, q uc r:xiste uma. relt•ção A rc-ln.ção do Es tnt!o cnm o fUllC•)iü:J"-l·io \lU· 
entre o Estado cGUsidcraJ.u <o rno um ente blico pode-se · li~tll' -de c.lit•cit-.> publico, 1111 1~ 
moi·a l, e seus ag-:ntes c fuoccionOJ.r ios, é hoje as su:J.S c••nsequencia~ j m•illica;; e pat·~i · 
liqUidO, incOat.l'OVerso, pero.nte a. doutrina. dO cu lares OãO podem rug'll' alos principias O insti· 
Direito Altrninistrotivo. tutns do direito commum, cstii.,, sujeit.:L~ n. 

Mns, qual 't 1111turer.a. desse. rola~·-iio ? Seril estes principias, nos quae:s ~e en tretuça.m o.t-
jul"io.lica, ou mora. I c mel'mnente polttica? guns elementos espcmaes dtt~rru lnatl, s pela. 

Alg-uns e5cript:moes. romo Günner, eoten- utilidade publica. 
c! em q11e essa relaçiio é de Ol'dem puramente Ou em outros termos: as normas ,_,o direi. to 
politic:l. e mor;,.l, d~l qua.l não decorrem pa.ra publico ~dmioistrati\·o modificam alg-uns 
o c;,mp;ega·'o qtl:l{~que t· direitos; outros. principif\S rio direito commum, ora a favot· do 
como IHuntschili . en~nctem qne essa relação fuuccionario e contra. o Estado, Ol'a a favor 
ê juriuica, mas rle direito publico, e que não do Estado o contra o fuuceiona.rio. 
se adapta a qualquer das tigura.s de direito Mas, qual a fórmajuridica dest:l. reln.çiio : 
privado; outr O$ como Bonmis;i , s-ão de pa.- ~et•á um contracto íml.eterminado. um cinc~oC 
recer qu~ ha. um 'I)Íncu!um·j~wi:.<, (]Ue diL •li- lum-jtwü especia.l.que não encontro. no.s figura. 
reito ú. acç1io civil, ma.s sui gencris, que não dos contr:~.ctos, uma. a. que se possa ada.ptnr ? 
se a'~ apta à, f<Jrma de qu;\lquer dos contra.ctos Os que entendem que oã.o lla. uru 'i"(H'<Ia
do direito pl'iva.·to, e re•;ebe as suas det er- deiro contracto entre o Est~.do o o empregado 
mina~,:Oe~ e a.s snas regras de .uma loi espe- publico, di~ero que as ~ndi~ões rt!gulador:\s 
cial. outros, como Toullier e Duvergier, des~o. rela('ao- a. norneaçao, a pl'omoção, a de
IJensa.m que a. relaçãco .é de locação de s!.!r- rolsslí.o, os vencimentos, as penns <l iscipli
viço::~, lia qual decorrem t.odos os dh•oitos e na.:es, etc. , se acham in•leclinavclmente 
t\eve. res que o direito civil attt'ibue a este [ tlxa'l.a.s por leis, e r~gula.mentos ot•ganicos. 
instimto; outros, CúiUO Troplong, Merlin (l que não podem ser revO!,':l.das :i. volit."\dC elo 
gt•ande uum<'ro de mestres !rancezes, enton· empl'CeOTUd() ou do. autoridade ~ob cujas ordens 
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exercita o seu ca~~to, d~ nwloquc ni'io existe 
na especie, ucondi.;-.ão primordial de qua.lquer 
contraeto. • 

M;lS, corno jlonclera Orhnclo, muitos con
t ractos pa.rtlculo.l'I'S são p1-eventi vari!•·nte re
):tu!~·1os po:-~on· li·)Õe:< indeclin«veis, o que não 
impede que. em acc.Jelta.l-o. ou nã .>, a. vontad · 
não seja livre. e não ~e pJSsa verifical' um 
..,erda.deiro contract.o. 

Qual· o. fórma. po'·~ro, rlo contracto 1 
E' possível ~ne nã.o se encontre entre as 

especies determ!n~olas peL'-1 jurisprU<!encia. 
cla$sica, e entre a.s enu mcradas peio direito 
civil mo terntt, uma. CJUe seja e;::pe ·ia I mente 
adequada. ã. runeçiio pnblic<\, e q ue se-j9. ex· 
clustva p:u-a explical' os seu~ P~•enoml'!nos e 
con~queucin.tijuridicas. e à qua! não po;::sa.m 
convir :~..s regras d~ uma outra e.specie qua.l 
quer. 

Mas tarobem os phenomeoos jurídicos de 
utn contr3cto ou de um negocio p:~.rticu ln::.·, 
nem s.,mpl'e se p(ldem explic-a.r com os prill
cipbs de !llll tini co !nSl ituto. pO:'qUa.nto :lS 
convenções huma.nas nãQ são :;:i.mples como as 
especies scietltificarnente determinadas, e 
muitas veze; constituem um conjuncto de 
-nria::: cspecifs. 

Em falta., ptJt·tnnto de uma. loi que quali· 
fiqn .. jurinicamente a relação, () trabalho do 
jm·ist<l. aão coa$i;;te em prJcurar um nomeH 
ju1·is. mas o ,·le a.~har o instituto que melhor 
o defina. o de pt·ocnra;r entre os instilu~·s 
existentes, o que melhor ~~ et!ua. os seus pbe· 
nome ao:;, c cxpliq ne os >eus eJI~i to;;. 

OrJ.. Sr. prl~iclt:nt(•. entre e~-3e.S institutos 
bn. dous nestascondtçõe;s:- o rna.ndato e a 
loca.~ão . 

Sabe V. Ex. que na existenci;\ do man
d:J.to, umo. pal'te age em nome Q pot· cvnt.arla 
ou t.r~. pratic<lO•Iv Cl:lrtos e Jctermi na,los actos. 
para est·~. actos que esta não póde ou nã.o 
quer pt·n.t ical·os. e com a. looação. urr.a pa1·tk 
pr~sta. um servi.;o ti. ou~ro., mediante uma 
recompensa.. 
H~ u<:ms vrclens de empregados publicos : 

o> dir<·ct.Js e os lndirectos. Ü$ pdmei1·os terrn 
a m is.-<ã· > de fazer p:~.ra. o Estado o que o &;. 
t<vlo dev~ria. mas não pôde razer. agindo em 
seu nome e p:at:caudo aclos rle autoridade. 

Sã.o os minbtros, os juizes, agentes diplo
mn.ticos. etc. · 

uma funcção meramente executiva, que não 
a.;;~m em nome do Estado, comquanto no in
tere:sse do pr·oprio E.,tado, e para os seus fins, 
tem a natut•eza. juridtca. da. locação ele ser· 
viço~. 

O E~t..1.do é u m ente moral neces..<:ario,ea.ssim 
sendo, lhe é con>eniertte e uecessa'l'io te1• 
mandatal'ios qu.; o repr·ese:Jtem. e tsr agen
tes que lhe pt·e~tem serviços para. consegu ir 
os ~eus Iins. 

O mandato e um instrumento necessa.río c 
nat.ura! p&r't a vida. d<> Estad•>, é cotu o man· 
dato que o Estado se deseuvolve e se organiza. 
na vida executiva.. 

Quan.!o, porém. o pc>~ler publico não se de· 
lefi3, e ne·•J se transrnit te. q ue~n<io, porem, o 
acto ou a fU!lCÇào é pr".tt icado par;t um tim 
social, sem cornmun!cac;d:o de representação, 
e nem de personalidade, ees;a o mandato e 
começa a locação. 

«Alguns consideram, d iz Meyer, o empre
gado publico como um servido,· retribuí•lo do 
Esta 'o, e sem direito algum contra o mesmo 
Esta·to. 

Na·/a mais eri'01teo: si o (T.lnccioaa,·io pz,. 
blico. ~:~n·ce o ca;·go em virtude de $T.lat con
dir;ões de i•loneidad~, c si é cl.amado ao se1·· 
llíço dn Est,zdo com o C1zra•·te-r de parmanente, 
q v.e u. (•mcç<Io puhli<"l! 1n·o(ts<ionat e.rige, põde 
t~ss~gtcr(tr·se que h':< ent1·e o Eswdo ~ cUe um 
ll~~·.J(r.ci.ei,.v contracto bilateral de prcstaçao de 
.<enJiços, tlu qual nascem di1·eitos c der:Cl'C:i 
l'eCÍJl1'0COS. ~ 

~Ha, diz Sn.int Girons, no seu livro- E.<$ai 
St<r lascpal'ution "~~ Po .. aoi,-s, entro o E~ta·lo 
e os runcciouurios urn Vlll"·latlclru couu·::~.cto 
·'e Ioca.ção de :;erviços: llma. das partes por 
mais P<lller·osa. que se,a niio pó1le rom1•er :J.t'
bi tt~wia10an te. sem mo ti vos, um eontracto a. o 
q ual o runcciono.riu prcn reu toúo o seu ru
tm·o. e sobt•o cujaexet ução conta para Yivor 
lton·~~uarncu te.> 

«Parece-me cla.t'O, diz, Meucci, que pro· 
cm·ando o typo jurídico ear<Lcrerhtico das 
funeçr)c·s publicas, verillca.-se que é o de !n<<n· 
dato em rela.c;;Io aos funcciiJoarins dir~ctos e 
e mesmo em relação ao::: indirecLos, que em 
virtu•Je da lei agem em no mEl e por conta do 
E;;tado, e de loca.çao de ser,iços, em relação 
aO$ !uncciooados que exercem um officio 
meramente executivo, não ern nome e por 
conUL dt> Estado, comquanto no interesse do 
pr u.pdo E>-tado, e p<Lra ,,s seus Iins.:» 

Os seguncos não ·•gem em nome e por conta 
do Estado, ma• praticam para o EstadtJ urn 
aeto d.e utilil'atie puulka, .. u pl·e, tam-Ille um 
set•víc·l., rn~diantc um., remuner:~.ção. :Sào os 
ernpregaclos de secretarias. etc. 

Ora, a relação que li;.: a o Estado com os em
ptef.'8.dos ou funccionarios que agem em no
me e por conta do E.stado, pt-a.ticando actos de 
autoridade, istv e,- Ct>m OS d.ireCcOS, tem a. 
naturezajuridica do man•lato: e a. r elação 
que o liga com os f'U.nccionarios que exercem 

O:·lan,lo, depois de d~rnon:>trar brilhant e
mente a. nat~u·eza j uridica desta rela.çã.o, 
chega ó.s segumtes conclusões : <a rehL\ão se 
fllnda sobre o accôrdo de duas vontades-ou 
se presta um serviço e se obtem u m salario 
ou recom:pensa. ou se na nm man~ato e se o 
e:~.:oreita.: a relação, pol'tanto, e de locação ou 
de ma.nda.to • » 
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Sr . presidente, tOdos os !uncciona.rios a. 
que se :refere o presente projecto sã.o indi
rectos. de m ndo que. a n atur<J7.U. jurid iea. da 
relação existente t>ntre c•lles e o Estado, é 
a de uma. loca,.ii.o de serviços. 

Esw.belecido quo trata-se na h ypothese de 
um contl~a.cto de locaç:ã:o de serviços, cumpre 
v~ri6car qu:tes os seus elft~i tos e quae:; são 
preCis:~.mente os direitos dos funcciona.rios. 

A primeira questão que os mt>>tras de d i
reito admini~tt-,Hivo ventilam consiste e:n 
s:~.her si os funceionarios teem direito ao em-
prego. · · 

CPrta.mente. di z Meucci, o cidadão nlo tém 
direito alg um :~.nteriol' ao empl'ego, tem sim
plesmente a fa.culdade (1e aspirai-o, de a.ccor
âo com a lei !unda.meutal, e de obtel o. me
diante a obsen ·a.ncia de certas CO[H.l ições in· 
trin~ecas e extrínsecas. mr.s uma. vez r e:üi
sadas e sa.t•s leltas e·t~\s condiçõe~. em vir
tude da pr·omes,a da lei. aqueUa. fa.culda·'e se 
transforma em '\'ex•dadeiro direito adquil'i.Jo 
sobre o ohject() do empl'!'go. como sob:·e o 
complexo de elr~itcs uteis e honoríficos anne
xos ao mesmo emprego, direito est e ~a.nccio· 
nado, quer pelo •lil'eito pn hlico como pelo d i
t•ei to privado; i;:to c. que e11contro. gar·a.u
t ias, quer nos regulamentos e leis e::;pecla.es, 
([ uer no direito a umo. a.cç:i.o perante os trl
bunaos. 

Em l'ela.c;<to aos ei!eitos do direito siognln.r, 
tleixa 1<>:; à descr ipcii.o da a.utox·idade adminis
t l'l\ti\'ll, po•ler:i. recln.mar pet•ante ~sa. auto
ri•lrule ou perante ;o au torida.lc superior l e
gitima. mas em rela.ç:l.o aos e!Idtos do di
r e itt, cummum. pP:mnte a. \\Utorill.aile judi
ciu.t'iiL, p.-los 111eios considerados babeis pela 
lei. . 

As!im, quando 1\ lei tenha. dei:...::ado exclosi
vamente ao jnt1.0 da a.utorid<1tle allm iaistra
tiva, as !)t'OJooc;.õRS como outra~ r ecompensa.:; 
e as pen:t~ tli~ci plinares. e o fu llccionn.l'io for 
victimn. de uma. injustiça. potle1·à. pedir a r e
parnciio elo acto de que foi victlJUa á. pro
PI'Í:\ autorid:J.rle q_ue a praticou. ou á. autori
dade supet".o1': mas, si. a. promoçü.o lhe f'vr 
negada. subsistindo e estando ró1·a de contro
ver.;i:L as cond ic\íes tt•aç;adas nas leis e rt>gu
la.mentos, ou tbr-lhe impo!>ta Ullla pena, f.,::-J. 
de taes condições, sendo as>im manifesta
mente violad>l a lei. do oontra.cto entl'e o Es
ta•lo e P-Ste ruacdonario, terá elle o direito 
não ~ó de fazer '~ sua. recLa.macii.o pe-r,mte a 
autol'ida•le administrativa, co1no per:~.nte a 
j udicia.ria. · 

Em>tnando o direito àos íuncoiona.rios de 
um contracto de locação de ;;erviços. e ev i
(leute que surge <1" h i uma rela~"io pe.;;soal en
tre a a.tlministl'••~.ão e o fuuccion:uio, para. to
dos os elfdtoil civis deste instituto. 
Comp~te no Esta.do o direito de exigir <lo 

unccionario não sô os serviços a. que se 

obrigou, como o cumprimento severo de to
da..~ as dispo-;íções legaes ou regn lam,.ntares 
a. qne es:à sujei to. e l lla ca.bea obr igação não 
só de mante1· o foncr:ion~rio no empreg-o, 
como a.i~oda. a de pngar-llH~ os resp~ctivos 
vencimentos, a de pr-nmovf'l ·O, a d~ aposen
tal-o. e cumprir por l'eU lado o.quellas obr i· 
gações. 

As obr igacões r~ o runccionn.rio são exacta
meut(~ e~s mencionap.a.«:-prestal' os servi
ço~ e pra~ica.r os actbs deterrnina:'os p ··la. 
runcçã.o r!ne exet•ce; e os seus d ir 'i tos, sã:o: 
ser mantido no e mprego. r~ceber os re~pecti
vos vencimento~. e gozar J.os d em(1.is effeitos 
uteis e honori ficos. 

Sr. p"esidente. si a rzla<;>.ii:o existente entre 
o funccionar-io publ!co e o Estado tem a na
t ureza. j m•i•lica. de um contracto bilateral, 
cujas consequencias nascem da Jei.que é irre
tr:J.ctavel, e si r1e$Se contracto d ecorrem di
reitO<Õ e deveres reciproco,, segue-se que ne
nhuma das parte~ póde per··Jer o seu direito. 
por acto exclusivo rh out"a ; e como as nc
·~õe.~ pe.~soaes que in (acien.do co~si.,tt.t••t, se 
x:esolvem por su~L natul'('za. em indemnisacão, 
st'gue-~ que a. obrignção elo funccionar io de 
prestar 0' seus sel'viço;; e a obrigaç..'lo d" ad
m inistraç-~o de mMtet· e,se fu.nccionario no 
P.rnj)rego, e a. de pagar-lhe os re~pectl vos 
vencimentos, etc .. se r··Sc:>ivem nn caso de 
não se1·em curnp1·i•las. t•m indemnis1\ção. 

Haverh, pot·é:n_ da. parte~ •lo Esta"o. ~em
pre a. obrig;lção de indemnL"'ll.r mn funccio
nario, ca~o o desti tu:J. do seu empl'Pgo 1 

Cum pre d i~ti nguir: ou 5(' trata de um em
pregado !le confla.uc:-., n.moviçet á vom;\de do 
!:(overoo e demi.<$iwt arlnut>Lm. . e O<?Ste caso 
a. sua. demiss:i.o n ii.• • lhe di d ir eito a. ind~mni
sa.ç:i.o alguma, pnrque o Govet·no na bypo
these exerce u m direito, e qt.ti st<o j twe utitur 
ncentine··~ l<edit : ou :~lei ni\.o da a a.dminístl:a
ção o dil•eito de r!i:;pen;;~.r o empregado do 
seu cargo descdpciona.riame.nte. sem motívo.r 
o acto. e ao cootl'llorio dete1· mina. os caso,; de 
demissão, e então a. r1emí~o illegn. l deter
mina. cOtno consequenda necessat·ia, a in.
dernnisaç;i.o. 

Por-que, si se trat.1. de umn. relaçã.o bilateral, 
Já qual decorr Eim direitos e devere:; recipro
cas, a •lernlss.'io illc::al do fu.!'!Ccionar io significa 
ap~n:1.s perante o d iren.o-queo E~tado ran un
cion um seu ·•i w~i t.o-IJ.ual o de obter do fu nc
cionario (!em\ttido os ~ervi~o~ do ca.rgo que 
exercia, m:•s como a pil-rte- si póde l'en .. n
cia.r um d\r.-i to ~·ro'\'eniente de um contracto, 
uão pód<! todà via., por SU>t a.l; a. recr e..'t.,.ão. re
nunciar uma obrlga~.ão que S•1bre elh~ pe7_a.

continlia em todo o seu v!gol' a. obr-ig-àção 
qne tem o Estado d e pa.gar áquelle funcciona
rio O!! ~P.us vencimentos. (Apoiarlo.s . ) 

E é principio mesmo de tlireito-que o loca.
tar lo que dis pensn.r o locador sem j ust3. ca.usa 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2010512015 14:23 • Página 81 00 92 

22 APPENDICE 

dos scn·iços a quc.estc ú obrigado, de\•O pa- r1o amprega.·' a. não se aprDveitou daquel!a. 
gnr-l!le totl o~ o~ s~.!n r!os d1u•ante o tempo que f;Lculda.úe. c si este estwo de cousa.~ conti
rult.w p:t'.'t\ o <:Umf:rimcnto (\,1 cont;•acto,- nuou a te At'carns, toda.vi<L sob a JH'C::idencia. 
prl~cipio c;tc.·j r~ l"econhech!o pot• esu C:t- ria Jefterson, c s obretudo depois de J:J.Cl, >OTl 
Jr.;l.T';\ o c~u,;;lgr.tdo po1· urn projecto d~ lei. têr assumi\l.o o go,Terno, outra p•·a.tica !ir-

Com cffJii:D. : o pro,jec to do locação de ser- mou·se nos costumes po!itico:; llaq ue!le pai7. . 
viç:J> que vr:.iuda. omm Ca:;:\ . do Con:n>esso, Jac1-.son , subindo ao p::,de;·, demitliu 500 
uispmu•a no :.J-t. ;34 : « Sen !o o locauor emp1•ega.dos fedt>rnes, c; .insi.itlcou o seu a c to 
dc;!)eil.ido semjnst;). causa, antes ·~e findo o com a nllegação de que é da csscncia do regi
t empo d o contr:tcto, o lOC;l.ta'!'iO é o!::rign.do a men democr:J.•'ico est:1 muoar.f,-a de p~oa\ nos 
pagM-lhe os s,alarios vencido; c os ror ven~er empre.gos publieos, e no Senado Americ;mo, 
,,w,·e~po;1d<!ntes !l. t ,·cs me~es .. » um seu pa1•tidnrio, ta.1nl.leir1 justifi~and•J o 

A Comm\ssiio de Constituição, Lcgisla>;ão a acto. laoc<ou a celeln•e phra~c-qH<l c.os t;C;1c~
Jnstiça desta Cama1',t, propo;r; qne e.> ta-S Ult!· do,.cs Cltbem os dcspr,ja~ ... 
l}l:l.s pa!u.v:a.s. ~o~·~·cvJo,~d,<;: tíe~ a :•·es m~.:;Js- \ ~o que é c!-:rto, é qne esta "Pratica cr:trou no 
to:;~em sub,trtm·l~:s pela"' Svg"lllnte::;----:~or todo o svstema polltico du. Amel·ica. do Norte, e 
lCú lpo do contra,·to, e e.st::. emenda ÍOI appro· como S.'l.he v. Ex . . Sr. llreshieute. hoje os 
vada. . 120.000 empr e:ros federacs des~e paiz con· 
C?nseque~tem ~n_t~-semprc CJ.Il G o func~10- stituem a recompens:•. de srcrviços eleitoro.e:; : 

nu.1'10 for pr1va~o M prestar o~ ~cus eer\"IÇOS _ costume barbw o. p<lll·lera C:J.rl!er. nã.o só 
ao Est:l.rl o em v1~}~de rle llem •ssu.o o~t .d.e qua.l p01·que sacritlca.gr .• ~·emente os interesses pzt· 
que~ outro f>Cto .. lcgo.l-. temelleo. due1tc. de blicos e cesconlleC') r. nn.turezo. da fun cÇ<tO 
S{:L' '!!d;mmsn~~ ~e. tod~~ os ve:•~1mcntos q~~ publ.ira., ~mo ainda porque trall$por!-'~ ::ts 
ct~~Jr,ude des.e a.ctQ, tiver de1xado de P~· - p;oat 1cus da. guerra, uat·:~.a lucu tios parttdo~! 
ce I'. 

1 
. , . (.:i)Joiados.) -

. _De mo• o que. Sl'. Pl'é~•den,~. toda a ques- o systema. americano. diz Btnnl~chili <<i ll1i-
t:.l.o ~·;;dr:_z·soa. ~t;et-quaes sa.o pela nossa. or- tou a pl'iuci pio 0 systema. inglcz, insph'O.n
!;".m~ar:.•!o a•1uunt5tJ·at:v.a. os empregados de-~ do·sc e:m um espirito Tet·da.t;.eira.meote demo· 
rms~n'CIS arl mawa i e Sl o.s _que se refere o cra.tico. 
i'~'':~:et:t-; eram ou nao clemT>SlVeTs ad >ltd"m. Desde a presidf neia. de Ja"kron, porem, o 
'· Te,,n:-s tres o~tle~:; d ': em.p:e~ad~;; ?.u f~•f!e- habito perigoso ue mudan~a de pêssoal en
,.Jun .. r~os pubh.co,-o~ ded.tr .. do, 'l:lt:\hcJOs trou nos costumes. 
pelale! •. e que ~v p~em peruer o.s sens logo.- De quatro e:n quatro annns; ou d.J oito em 
l·~c; nn. rurm~t dns. !ers penaes;-:-os que em.bora oito annos. n. posse d" um novo presidente ou 
U;LO dcd:t1W!os ,., L:il~ r; IOS a•l f]Ull'<'~ t~da.v~:t os a. vir.tori•~ de um partldo poli ti co o.mea.çu. lo·•o 
s~u~ ca.l'i:[O.; pOl' ~:mcm'$0, ü•em d1rC1t~ a M- um numet·o enorme r1e empregado>. e "',1. 
<:csso }!OI' merectmento e a aposent<trT;t e só c<Lça dos cmpr"!JN co111.crc~ s.m~ -r;eriJoaha 
P'-'dern pcrd~!' o• ~éll:> ~~~:1.)~--::ou por pl'O· cclqtemn. . 
úa~~o admn •• ~t,:•:,tt''O ou .JUdiCT~rr<•. ou m~srno b cürpo ,,e fllnccionarios, p0mo esta\·cl e 
sc~n l~l'~C ·~~o. ;~<1~ ~az •S c~pcc•~l;not::e. d~tr>l'· expo~to a.ssim 11.commoçües vtolcuta.s, cJ {u.c~f. 
m.na~c.~ 11:1. le~ e _!ill-llmcnte. o~; .'•o \t'l: te no- mente co1·rompid1,,, 
me:t('<lO e demt~Sá• l do go,·orn~. 1st1> é, os du
lni::si\-eis tul r.ut,•itJ .• 

ParJ. l.M!m com p•·cl rendcr-;o Gata. orgo.nis.'l.
l;.ii·'· p:u ':l. hem conhccr-~·' os s~u~ ~ITd tos em 
J'~la..-:ii.o aos funcc'on:~l'ios. cumpre Yerificar 
quaes vs motivos da lo!. w·riJlca~ã.o esta, que 
um l•geiro cstu•'o de leg-i~la~ii.o compn.rada., e 
da dou;;ríno. do dil·dto publico modcrnn. tor· 
na!·ú. f'J.cil. 

Sr. rn·~-~idcntc, a 1\ ú!.'S~ organis?.,.lo 11l\o é 
a tl."! todvs o; p!>.izes. 

'\'ou l'llferil'-me especin.Imentl! á. Ol'gn.nisa
ç:ão •los Esta.r.os Dnhl·:>S da Aruer icn. do Norte. 

~'P>S(l paiz, t em :1. administração poderes 
descri pcionarios em r e laç-:i.o a. tod(ls os empl'e
gadus pnt-licos: pode nollle~l ·OS e demit til-os 
livremente. 

Si u0 cornrço do governo con st.i tucional d~ 
União ,\mericana. 'Wn.shíngton, com o seu 
gmnde cr itcrio e elevado espírito de jusliç.:J., 
çonsidel'Mdo o empre:;o como um ~atrimouio 

Nos Esl:J.(los t n i!lo5 da AIMl'ic:~. do NMlt·. 
d iz Snint Girons. ""a :~.dmi ni$tJ•r.<;ão fitn com
pletamente dl·~organisada ern é[ltlc:•s !ix.a:; : 
rle l]mlt•·o em ~uttiro annos os emprPg-ados 
publico.; são ame;,ço.,tos de pe1·Jc1 em os !;cus 
lo~• es. 

MuiLns vezes os poderes publicos se pl'e
occup:~.ram d~ sorte d o3 Cunc•!iona.rio>, mus 
até hoje só tccm s'do feito numerosos rela
torios e n. .. 1d::t de ser i. o. 

As preoccupaçües p,~Jitic:L~ , ou illl.1';1. f:tllar 
mais exactemente,ns eleitoraes teem intrc:Ju
zido a. -.enalidade e a ign.ora.ncía na admini;
tl•açii.o americana. 

O mal do funccionalismo é I!Cr&l: compro
mctto as finanças publi~as ~em melhüra ~· a 
gr>~tão dos sci·viç.~s de interrsse geral. 

O desejo im moder:ulo rios emp1•egcs pu
blicos. que este syst.em;~, n.ca:rret:l e tL peÍOI' 
das rloenças sociaes ~ · · 
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E$p:llha. po1• torlo o co1•po d:\ nac;.ão um t:l.dol de uma das p:~.rtes ;-si c ainda prioci
humot· Y(·nal e ser vil, que nã.o e:xclue o espi- pio col'rente de dir eito. que sempl'& qu e o lo
t ·ito ue facr;:io e de ana.l'chia. cndor i'o1· úespe(l.ido sem j ust::l c;msa., isto ,~, 

Cl'êa uma nlultítlão de esfomeados cannzes l'ór:\ do.~ CilSOi< do contr.<cto ou da lei. o Joca
l1e t r•do~ (I~ MHI:\cias e de to·las as baixezas t••r:o é obl'Jgn.do :l. p:::rat•-!he os s:Jlario~ ve.n
pa.r·a ~at.i~L'tzerem o seu appE'ti ~e. cir1os e por ,·encer , l\urante todo o tempo c.lo 

Um po,·o rle pedintes é o u lLimo dos p~vo:: c-onti'M\.0, 'cgue-se :-quo os em;,>reg-m1.os vi-
nüo lta ignominin J*llH]t:al nii.o posse .>> L'loitio~. e me.,:no os que ni'í0 SMrio d•!clat•tt-
P~ ra. ev!t·•r os factos que so dii.o n~ Uniiio dns vital ic'o:; só }Jódem ~r ti~mitticlos no.; 

A:ncric.1na., diY.e:n os mais not:n·eis publr- casos prc\·is to~ c det: larat',o~ na Joi, quanuo 
cis:t·ts. rtuc nos 11~ízes de l'e;:rímen dem· .era- !or·em dostitui(1.os uusseus c::.rgos iUcg.:.lmt~nte, 
tico, é inconvenientissimo que a srlmioistr:l- ou por tle(Uissão ou por :;posantad.ori ~. te<lm 
ç;io t enl1a faculdilde~ descripciou~rias E' tn r·c· <ltrcito a serem indemnh;ados dos vencimen
ln.~.ão ac·s empl'e(l:•tdns, os q uaes d evem en- tos que 1l.ei ~.:;~;-am <~e p:-rceber <'cui'&nte o 
<:0:111 tl•;w na l··i eoa lições que . lhes g::t1-an tam tempo em que c;; ti YCl':l.m pri \'a<ios t!e p1·estn r 
:J. pcrm::I.nenci:1 no emprego. Por·isso me! mo os s~u;- >~<ll',·iço;;. ( .'l.poi«·lo.<.) · · 
que em poriodos fixos lla uma mu,1anca. quer Se. presi<knte, j:\. antes •h• proc1Dmação ,l:J. 
uo 1'\ht>re do Estado. qnet• dl.ls s~:u;; auxiliares Republlca, o eminen te marqucz de S. Vicente 
immcdí:•to;;; ê qlle os demais empreg:l·1os pugnou sempre por este8 p~iacipios 110 con
de,c:n p~l'm •necer em seus c:\rgo~, afim de :-e1ho de esta.t.l.o, <:m parecél"es luminooos que 
nuquirirPm com o t:mpo a expariencia que sempre k iu mpilal-am, e o tEreito fi:'ea.l uc. 
ú i11disp~l1$\~el para bem eonhecerem e e-xet·· imperio sempre consagrou ess~s mesmos 
ce<'cm os ser'~icos que l11es competem. principias. 

Lave1aye diz que_-.pn•a haYer b:.~ns em- A Ol'clem do Thesouro n. 331 . de 21 t'ce ou-
lll'<?g:<dos pablic·.lS, é iud is:pens<tvel : - 1• que t ubro tle 18.'55, eX:pf'dido de accorii.ü com as: 
s~jam bem rcnHmer-udos. porque a boa re- rcsoluçõe~ do con>elho d~ í il7.en<Ja C:c 2:l ue 
muner~çãu n.l tl'il he m compctt-ntes; 2 ' que maio e d.•~ 30 Lle j ulho rle ~ ~~5. •' c lO de agosto 
h:1ja. concar.;os ou exames s·?'.,.dOS, vorque de l82Ci. 21 úe abril il.e !S:!S, e tl>\ resc•lu~-1o 
f!st.e~ aíTastaiJ\ os i tlc:tpnzes. e imp0dem que" '''' couse: ho <l.o estr.<'e~• do õ de f.wel·ei['<' <1..' 
tJ ·:o me;l.l;iio sr'.ia um Ja.<' (Jl' minbter ial; e 3" 1853, dt·,~Iar:~. q<r.c. 'JH<IIUlo a ?'ei .. tep,·,.çr'io J 
\li'Í nci pn.lmcnte- que o.~ ampreg-;\'10S sejam ctlnc:!tlirla, po1· .~~r rrc.>a"-~ci1a i.;l{vwlwlt.l , 
i rw.movi Yt:i:!, 1Hl sentido <I e n;To poderem ~el· i"ju,·t~ o H _il!e!la!. a rlemi.<.?:7.~ d e •Hn empr;~!f"t/.i.J 
de rnittioios s.in;Lo nos c.1 ~o::; Ú(l. lei, e com au- cs'e 11·•o -~o .:nt;·,. nn c.,.er..ta ry ,[,, .<&u c;n;m'!/o. 
~.:ir,ncilt de um01 commi:i:-iio cnmpostn. de um co,;w c i•~rlemnisml~ <los ?·t:arlimwto> ·v~;td :/n., 
ccrlo numero de funcé:ionarlos sup: r iorcs. e >:tio pc;·cebi los. 
,!e.:;ign:l.dos pela. me~ma lei , como acontece No p:l:l.'ecer tio mnr:,uez <le S. Vi~ente , <o-
nn. Allemaoba, na Austriu. e nn. S•l ecia. lm~ o qu:t.l fu i tomad:1.1\ l'c.50[uçiTo de conmU:.t 

Or;\ , Sr. IJI'I:Sidénte, foi sob o int1uxo n. !)83, de 15 de m:•.lo r]e 1872. :\ p:'Opo~it•l >lO 
de»la \I(IUtrinn, r .. i. tendo em attcnção o.s 1 um requeri mento de um emp1'0<~ado do The
hcto.s de:;.,strosos que s :; teem dado n a. Ame- souro, pe lindo qne sua nomP.a~:fi.o para o 
·ric:~. do N"r to, qne o legisl3.rlor t,r,~zileil''l deu, emp1-ego que cxerci:t entiio c que ~ó p odia set• 
as ma.inres g,n'antias aos empregados publicas, i ~:oncediúo p:lr acccs.-o f~s~e cot:sitlerud•~ rei o
chegando a.u :J.Xces;:o. tPgr:J()'io, viõto ter sido de·ll iW I() sem cawa 

Pe!a. no~.>a or~ru.u is:u;io só são dc;mi~iveís de idcn tico Jogar na :tl lhr:dcg:1 . o que outro
w!. >P.ult<m nqnclles em i;J•e~ados que por uxer- ~im lhe fossc;m pago;; os nmcimentos que dr.i
cercm' c:n·l!OS de inm1edillta confiança ni\o x:n·a de pet·ceber, 16-s J :- .•. <,O ~'mpregado 
p:>·1t:m dcix~r de sl.'l·o, ar.c:-es~endo que um de f.:,7.P.llth pútle pertler seu emprego por seu· 
gmode numet•o de empreg"dos, C[UC abem dos teor,i~ do Po:lor Jutli<liario em consequencia. 
serviços puhlicos. de,·eriam set• dimit~idos, do cri rn~ que tenh:t c:.mmet~ído, ou por de
livremente p()lo govc,l'no. t r-da.via encont ram mil'.\;Ü.O tl:\d:).. pelo go-.re1·no. 
11a: l <;i :•mpias garantia;; de pCl'ma.nencia.. Si assi m c. po.rece que qul\ndo ~ 1emis~ão 
Bas!a di7.er que empregado:; de e:;tr.t<bs é· <1a.d(l., .nii.o em vir·tuJc J.e se a tença. por 
tle l'í.Jr,·o. enrpt·egarl<:i3 in rer-icres das at Um- cr·ime commettido. mn.s por delib~ração do 
dé;::11$, dos correioS. etc., tlãO po!lem ser ministro, e e l'ecnnhecid!\ injusta, O empre ~ 
detnltt'do.s li>remente peLo governo ! gado devcr•á. ser re.-tituirio i su:~. posiçiio a.n-

Orn, Sr•. pl'osidonte.. si a l'elaç;\o e:xi~t~nte t~.rior, c" mo si a demis:>ã.o não t!ves;e lngm·. 
entre o empreratlo publico indirecto e o Es- E si (1. t·e i>1t ~!J•·aç•1o a).>u•;a o uc.~lifJio da irtjLts
tado tem o. nMurcza. jurídica tia locaç;\o d,} liça e >"est(lbelece o cl·<dito do emp>·c;Jado, o Jla 
Sel'Viços : - Si e pt"iOCipiO \~Qft•ente de direi to gamen!o de SCtl.' 1lUi1Gil11 CitiO.~ <looe t•Í>". C(lm n 

- que de todo. relacão hilate1•al, der!orrendo consequencia necessa,·ia.Jlara iltdemrd.<a~ r'"~ 
direitos e doveres reciprocos não pódc o CI'U· prejui;os cmmul.o$ 11os sat!S meios de .«tb~i ·' 
tt'Mto ser ann~ll(\(10 unicamente pela. von- tenc:a,'!! 
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O a.lludido funccion~wio foi (\ttendido em mental, .<o o Pode>· Jttdicia.rio ci que tem cont
seu 1?~d.ido por a.vh>o de 20 ~e maio t!e 1872 pct~ncia pa•·a distri/Jttir itMiiça'>. 
e res()Iuçã.o de 1 tie fevereiro de !8]3. _No Logo,_condue! .o unico. _po~er competente 
parecE>.l' que determinou est~. r esoluçao, le-se par-<~. r·emte:;rar , e o Judtc1ariO. 
o se{;oint.e : S!' . p1·esldente, nã" JYt'c-ciso fa.zer largas 

· • . consirl.er:~<;õe:> para demonstt•ar que este pare-
. «Qun.ndo. uol·em, o.empr7;:arlo a.pt?.Y!1Y- cer· não tem pl'oce'1encia :!.l!l'UOl(L. 

stca e mo!':l.lme:lto P~1~ o tra l>allto. é vh.:tJJna E' certo que a. Constitui.;:ão, quando no 
t\e uma. vtoleucnl ou tn.} tJSt!ç.a 0 ~CtX:\ tle oc- al't . 48 detl:!rmina. as a.ttr ibuiçi)<:s do 'Ex
cu par~ e:~prego, porque <l <tert;\~~0 ~e<!0'~ - <l•!utivo. n iio f:.ttla em reint~gmo;:ã.\l. MttS a. 
lhe o ~xerctct~ em que el!c s<.>~ac•l<LV<1 • ?(Ll_ece- Constituição politic.~ lirnit:l.-Se •• traçar re
me qUI;.: a me2ttl:•. q ne O_l'~Jnte;,ra.r, retrahlnd'l grt•s gcraes. não entrando em det alhes, não 
por,urn:'L ~e<;:lO O e:X:e!'C{CIO ~.O C<lt'!liQ ao tempo contendo uma d iSpGSit;àO especia.l p:\l'"d. cada 
da. tWO!$Sa.O para. poc.er ter etr:ctto 0 ~a.g:l- um:t d~ bypotbeses que se po;:;:1am reali~ar 
mem~· tlos vP.nc1mcntus. deve ser com(l~ta- no rnunJo ~ocial, e dando 0 art. 48. § 5', ao 
me n!.c repar·adora. e ap:~.g:\n~o: . c?~0 ch~ a Executivo 11. attribuiçiio dn proveJ' os cargos 
~llCÇ~\0 de f<L:lendu., f.od~s 0> : e~t~gtO• da. tn- ci>is, e manifesto que lhe dti. a a ttribuiç:ão de 
JUst;~;to., abra:nger a tndernntsa~mo de l.':l<!O reinte•rror. 
qua.n t.n deverta _eue per.:eoor pelo exerctcto Si 0 intuito do legisla.dor constituiu~. 
que. se lhe snppoe. . . _ , qu";~.ndo fez esse§ 5\ tivesse sido o de d:>-1' ao 

S1 o acto a.unu\\a.t"l'~O de <lemt:>s1lo .c;,ol:o. a. !·:xecutivo unicamente (1. i4ttribuiçã.o de no-
o empregado nas .co~d tçõe_s, em que. ext:s•t.~ a.o mear e demittir os empregado~cí vis federaes, 
tempo e r!' _que f01 <,em l~ttr.o,. consJde~.;n•ie:<> é evidente qus teria u .-ado d~UJ.s mesu1as ex
no e~erc:c:o il:~ ~Ggar, nn.o _sem ~?ntra .tct.o.rto pressõe>. cotno o te?. tt!iã.s no § 2·• do mesmo 
suppor ~ue _ro1 l.~tl.'rromptdo /~-s~e ex:e~ctct?.: arti!<O, em que Lhe deu a n.ttribuiçii.o. ~e «no
para_:~. .,ra.ttfica.<ao. e que nao te'l'"e Inter mear e dernittir livremente os lllllltstr O$ e 
ru~~·lo P3-::0a.? ordenado 1 _ sect>eb.rios ·le Est:l.do.:. 

Nao ~er~ 1s~o fa~er pe..~r sobra. O. empr~ Alem •listo, s1. como pensa. a ma.iona. da 
~d.o pat k. ~os effeitos_n~ pena., CUJil.;nd.cçao commissão, p~ooer consiste em nomear e de
fo~ Julga.~.a_lOdebtta () lnJU>ta. petO d.creto <'.e m il ri>·. C011SÍSte ÍflSO fa~tO ent reit~tPgrar , 
reJo ~egra9~0 ? .. ,.. . .. E' um pt·iocipio corrente e comcsiniJo de 

Sou. P<!l~ , de opn~t-lO que mclua. no pa.,'"a· direito administrat ivo que a autoridade ad
~~nto ~a _ltnporta.ncta. da.s pe~rcenta{!ens e gra- ruinistr:l.ti v a póde annuUar e emendar os seus 
tt !ic,a<~"·. , - , . proprios :lr.tos. 

~- ,Jo ·'e t~ ata_ d_e um~ 111_'e;:"? rl~ me;oa graça, Meucci, qua.n·io tr~ca os cavcteristicos do 
e stm de P• tnCipiOS ge1 a e. c t. )Wttça • » acto adro tnistratiYG, diz que esta acto é emen-

Est;:.'belecido. Sr. presidente, que é ma.ni- dn.n:ll e revoga.v>el pela. propria autoridade da 
festv u rlirei tO dos fuoccionar ios publicos aos q11:~l ellla.oou. 
vencimentos no~ casos de demis&i.o illega.l. Gionnis Gia.nquinto d iz o seguinte: 
cumoJ'e-me, antes de examinar detalhn.da- «Mas 0 dect•eto e providencill.s a.droinistra
meaie as verbas do credito, d iscutir

1
alg_u

1
rnas tiva.s podem ser r e>oga.das e r erorma·las pela. 

questões qne foram aventadas pe a 1 tus- mestn(l. :~.utoritlade de que emMou, d..ante de 
trada maiú!'ia d:l. comm is.->ã.o · novas ci rcumst •ncias e de melhores provas . 

Qo:>l o poder comp(ltente p~ra. reconh•3cer Daqui o aphor<smo de d ireito a.lroiú istl·a-
aqudle direito 1 t· l l 1 · 

Qnnl 0 poder competente ].lara re inte<>.,rar Jvo-prit e-se r ecorrer < a aull\t•1<Cntçllo P'~,-a 
a mesma administraç,io t;telll/)r in(orn>ada.» fun~cionarios publico; 1 · 

A. m<"io-ria. da. commissiio entende que e o E', pois, um axioma de d ireito a.ilmlnistra-
.Judi;:;a.rio. O actuaJ r egimen político. diz ti\'o que nutot-i(l:lde adm inistrativa. pó,Te re
ell:J..e (la mn.is perJeita. discrimimv;ã.o e limi- fo t·mar e aonulla.r· os seus proprios a.~tos ; e , 
taq-.l,,de po·teres: o L~gislativo, o Executivo quando se trata. de um acto ille:,cral. por ter 
e o Jtt·liciario sô teem as attt•ibu i~ões que se int"ringido preceitos da Constitui~:ão ou uma 
Mba.m expresSá~ n:1 Constitui~<ão. e o art . 4d dispo;;ição clara e terminante da le i, essa at
d.' no .. ~a constituição poli+.ica, determinando tribuiçilo se converte em verdadeira obriga
a> atribuições do Execut ivo nao lhe rià a de çao. 
r einte!Jrar f•{nc·cionar ios ; dA- lhe a de p 1·1n:er A autoridade administrativa que violat' a. 
os empregos ciuis, mas p>-o1ler é non1ear c de- constituição tem a. obriga<,;i:io r igorosa de des
m iUi r , e nao reintegrar. fazer o ~eu acto em homeoa.gem á mesma 

Diz ainua a maior"ia da commissü:o : «a 1·e- Co nstituição . 
in.tegmçt!o c 1tma re1Jarnçtio, tem o caracte1· Ora., si a. autor idade administrativa tem 
de w ,1a distribuiçi<o de j w tiça, e p~rante CQmpetencia. pa.n. annulla.r um .acto de de
disposiçae.< claras e terminames da tei funda- • missão,tem ipso r<tcto competeueia. pa.ra. reinte-
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tr-ne_ios~'t. ÜJ':l.. des·1e q u~ ~ tlecr~t~ d:t 1· O Co~grt;~so nc::r~nrl:J-:>... ~o púde Gu~r.tlll'll:t 
<1c.ml~mo dn _li~~;? ,t:·~w .. n~ _'). fo .• , .,~:n:~ 

1 

sem o :tlllw.l.l<J etfetto a l'O!ntc;.rrai,'<J.O. 
11.L> l rn~~:r.e~ !~\~)..,'.",'":- cs.,s'~'-.c~e•t~-s Sah. ,Jnscommissiies, de julho de 18~/l.
C.Jln li:.'~L'C:·• .. r._llo~ .trn.:.1n~e-. t·_\'S ?•,Itt~un;l..- ·F. (h: JJrJ/!,1• presillt>ntc. _ J~a.di,~o dd .)'ou:;a 
r~m- cn_:!~~l.~:t .urn tlecr,~to Vtr~~~_c y ... ~ .... .T!r~_;;: ~J·. rel;ltlJ!'. _ -vi:.·I'(Jí'!e r/e AUJ·eu . _ Jlt!-
])Il.r·tu· a. liiJusr.:~"t p·):··••·r.tUl':t 11 .-,-,,h, 1, ·• • 11 , , ..• , · ~,., p . . ,, ' , ' I L ft:UO+~ e ."'t.n.qu.r,llj 1ú;:..- ...:\1. 0. (;ça, t. /..L-
~;J.!:.~~~ ~~~ ~ 1::.0(o~·!·e~~ut~' ):rr.. 1~0 \~~,:-~i.~;~ ~~ A(I,'J!:Jli.O Goi·do, corn 0s restricçõe~ t!(lt~..;tantc-s 
l. 1c1 ~"ç·~-e~·: c.s~· ::1''1 ~;;.::'. 11p'·?r·" _c_oí.tt'ft.ln~ 111; :S8U votcl •:m >C_,p:u·;vlu.- LLri::; Do;Hiotfj1!~s. 

~· u ~ 'I:; .t U.~-·: • · 0 1~..!:', •• u. - ~o 1 • t F \ -~ , ..... _Jr . 
dlrern-sc :t.ctos Ue n;1tnrcz·t (live1·srt. ~ 0 · vo 0 ... m S?~l.·.ra ~-» 
Q't"csqner qu~ f,J,.sem as mten~ue:;que 
·t~ictar-J.IIl :1 rJovR nJnH:a,-~l). clla. n:to iJ 
uma. rein !~eg'l'Llr,.:íi.·• no ~(·ntido jtn·i,tico 
ue~t.:t pal~Wl'i1., u:lo e :t tle: (•gaçii.O eX
Pl'€$~[1. tl~1 r1ec~-í·úto da. d~~Jlli~~n.a e n:lo 
pjdc pot· con~tf[\Wnci;t dnr log·"'r n.l'c
stituiç:\o dos \'dlcimrutos }Jr:di,lo..:, n 
11~0 ~et• oor acto do tner;~ gi\~çn. do go
•er·no i:npcri:l.l.» 

Finn.lmente. o p~ra~el' ,)a mn.ioria., l'élntai!o -
pelo Sl'. ~!edeiros c 1\lbtH}U8l'qur, esli1 em 
nmnifesta contradic<;iio co!ll n. emench npt•e
senwdtt pelo pt'Ollrio Sr. l'l!eddros e Allm· 
cruc>r(jll!'-

No p:wecer amrrna a ffi(:ioria do. commis
sií.o que t nt!o o ereJi lo d<;ve Set' r·eensa•.lo 
pnrq ue os funccion,,rios a quo ~o rei·~, o 
pl'ojcúu nii.o o'>tivcr .• m ck•s _cl'i_bunae> seu-

O Fodet• EXPCULÍ\'O hojG não pede dístrH1uir r.'2nt,.lll'· cnnhec~!r'o os s,·u:; da·eJLos, e,entt'<~· 
gtaçast!~~t-t r•:ttut"eza e. qn:tnto :1. rlil·!•ir,·1. o r.:trno n:lq:J>·lln emendo. pl'opüe o sen autor 
empl'eco::ulo. IH\S condh,(b< <h\ lly•,>othes::. 11ií.C1 f!l1t1-n~o se.i"m p<I,ro~ ~~pen:lS dou~ funcc:io
tem. O.; decr·etos du demiss~o ml.o púdem ~''r na.,·io8 ! Como se concili:u· uma cous:r. com 
r;oV\•1!:1•.!0$. no S(;!l!ido rlc> s~r·em con~íc1eL·adosl outJ'3. ~ 
corno íne~;:istentl"s o_rt mlil··s~ :1;tndo logu.r o. J?iscntc m:~:i> (1. rr,t_a.i~ritt rla comrn!~-•ii.o n. SG· 
qne <l.nm·o. nt•me:::r;"o n·tl"L'"Ja. J.l ~~·qt:e tm"..tro gmntc CfllC,L:.to: «::>! P•"le o Exccutl\"O esten
exprdrdos pelo C'r"\·c:·no no exe1c:c;o de i.l1:m der a aupltca.ç;io de um,l s~nteil\.:~l.» 
a. t. t;:tbai<;iio kg:tima ; :1pcnas ]'Ó·lc:m ~er C'X· A quêstiio é \'el'da 11eil•:tmente impertinente 
pe.-lr,los ,,utr~s, H?!ll~:llllh) naY:.:r:crtte. ou ::e- ~orque u:io se tmt:t, n~. hy_potheso. de ac~o 
li"rlC.f/i"lc.;d", :H qllll.eJ'C!ll, mas >c:n o r::!Terlo pro.tic;:r'o pelo Poder Exe:cUti voem execuc;:w 
:lpo:Jtado. ,te qu:•I(!UtJl' :;~ntN1ç~t. . 

CL:mo ji ['OII!hm;i em meu voto e<c1·r~to. 
«E,;tes silo os principiüs \"CJ'uadeiros n:t lJO:\. l'~t<'s acto~ prr:.ticadns pelo Pndm· EXêCUti\'O 

tloutr·in:' do t!il'<•i:.o :-.dmin!stl'.•t.iro; na. pt·:t- oi\ ·• o fo1·am em oxecu.;:lo de senteu~a pr·ole
t!c.t. por·ém, no no~o dit·tito fisml, e~t~bele- !'ida pelo Podl'l' Ju 'icü~rin, mas soim no cx.-r
cr:r:t!li·Se c• <st:io E'lll vig-.. r os &<:~uiu1K~. ú. cicin de uma o.t.tl'ioui,;il.o propt·ia e legitima, 
l":!ja luz dc,·em ser apre<:io.J,•s O!'. t·eecntc,,; (ma.t a. ,~e de~f:tze-:.• os s~u:; )'r~•1Jrios :tetos, 
::eLOS \10 [;!OVerno, (jlle lJ:l.l'CCelll ter ur.te!'ln!· quando lnComr.itUC!On·,~s OU ill~g-a~~. 
11::•lo1 :t "'>a"ult:L A oJ·rl.:"" do í•i?Si<i.t"t~ do D~,-o p)n:lc\'fll', t·•davi:\, que, consid~1·a•lú 
T;·i/.1.,,,.,[ d~> Tf1%o"'" Sacio.·-td, H, iJ.'~1. (!,; i!!e;;ul e nullo 11m o..cto :tt.lministruti'-'0 pdos 
:!1 d~ o>t! rrl~;·o d.! 18:-í;í. t\c:J· ac~o:·t.ln C(>Hi a,: tt•i ~)unaes fCiiCI'i\C~. e ,~onYenceud<•-se o 
1"C:iúlli~·Jl·,~ o!o Conscllio dP Fuzenlh du :~S rlc J~xccutÍ\'0 de que os funJarmntos da dcci
m:do c :3r1 de .iull10 de 18:?:), ! r> de ngo~to de ,ão jurlic!•·ria t·~t;io <Je v!enu n,,cot•do com os 
18~•3. ~I de :1.hril de I f::?...; P d.> r·c~oli.rç:i.u da preceit,;s cou>tiw(:ionar,s e com as lei.:; f<·:lc · 
con~nlt;J. d•• con;C:!lln do E•t:\'lo de 5 r'e f,\\"C· "<le:>, de•'e dc>dc LOi,fiJ rel'ogar qua.o$qmw 
T'eiro d•• l S33 . ..-stahc.:l~'·l:\l ~l rcçp·:t geral-'lue. otl tJ'<J; a c tos qna tenha praticado, id"lltico.> 
qwtwlo a rcin!egt••t::fi.o <.\ c:.-•nccdtdo. por se r.~r :iqu~l!e, niio esperand.u nova~ scuten~'\8, 
r.·conhf.•<:itlo infuwJil,h. iuju~t;i. QU Hl!•g-al.n.l porquo si é cm·to que o5 otribunaes deciúem 
<1emis>~o. o i•ITIIJI'(•gado n•il:t<'g;•::.do nii.n sô. em especic, oln·i~:<nuo a (lecisií:o apenas nos 
~ntm ~:o ClWt'~Jc'c• •'o "'u c,•:npw·go. corno e! limites d.~ ltypotbesr,: v~utihv'&.:. t"~a.via. ê 
m.e:_n:lí$ado 9üs Yew~_ir_rn;;:lo~ ou ren.nme;;t,~s '!,la pr,,pria. hO~J·a. d~t admrnistr·_ac:ac:> ll<lO mnn
vencHlos (e nao pGrt;t"!~Jt.J(:S. rer netos const~krn:'os tnconstrtucwn~as e rl-
E~ee:pma-~e. 11:H·<Ím, com o ;;c uó lc ver Jo 1 Ie:rae~ Del o. n.utr•ci,Jac1e lel!itima. 

texto dD. 1nes:nn. o•ci<om n. :33! e (la r·on~nlt.<tl Entende-se no . ., E~ta.dos Unidos que umn. lei 
l~e. 2G :1e rr.nr·:·_o. d_c 1~72, o c:•-o 1!0 dnp;ic:.t;~ cuj~> incon~t! tu~ionalida~e f,J_r recnnlleci·la J?llr 
c.e >•!I!Cim::!ntos. l;t·l e. qnandu úS vt•nL:JIHH1· ,eoten~;:•. dellnttu·:J. da JU~t.1ça. federal l!óde 
Lls f.1r:un a.honad'''' ao sub,ti tltlo do cmprc-, ser •'t;".sohe•.leàl~. em t·;>do o Pll.iz, nõ.o ha.v~!lclo 
gndo Jernittid.~ ou a. quem foi non.le~do l't~l'<t I mais juizes qt~c. a ~;:x~cu1;em.- (A!e:x~tud~r
o se_n Io:;~r. Neste _ca;;v. pat•a p1•odnzrr o d1to Jc,ha-toü-lwlzcw,·!/-) 
o~<:lto. !! nt:,)e,;.<;:m:J. :\ autorisaçii.o legisla- A :pr·oprio. lMioJ'io. do, commissilo con,oor·,Jtt 
trra. com isto,_pois lliz : 
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«Comprchenue·~e, totln.ví:l,que, si dr.dn. a! ~<Jes 'lo parc~tl1' .t:l. maior i:\., m:1.;; invocando 
pl'im ~i l'(). :;cnten•:~ . o podet• rtue tem ~ompc:- ; f unrlaméntos ,Jivcrs()s. 
ienei., p:~.ra.l'<: \'og:L;' a. me.tid<\. crm veccc-:;cl s. gx . e de parcce1· que o EJCccutivo. tem 
que dove ! 'C w·ogiJ.l·a, t:t.t~ ?nv.i:o lCf;ro:,,~(l~>u:n. rc; J coJnp<:t·!ncin. t>~· r·~ reiL;tegrae r~nccionar~os, c 
{u;en(/o ass im . I me>m n tm.ra rec<ml! ec"r o d·rE·tr.o d il~ Jnnc-

Diz J:,ais, porém. c.~;e na.rcc()r : cinnm·ic·3 a· .. iil t:>g"t<Hh.< aos Vt·nciallP.rat ·lS quo 
., : · --~ ,.., 1 _ 

1 
... 12 . 1:- , deiXal'iun d"1 pc !·....:.~b·r.tnasf}ucnão tl"Jll~l•rn· 

.:· l tlt 0:ssc o c:-~.,o '•'J Oove,no. N.to. P•.e- petench p·n·a ''-';te!·r:lino.t· 0 pa.g>tment() üe~~~s 
Ct>~tncnte o que lht: r ... tta\'a. et'<1. corop:!tellCHl.. venci mentos mesmo ou e tenhu. ver!;a, p··,;,·quc 
Rctllt~:gJ·a.r u m m~~recltal nc) qtladro do tXt:l'· e;:~'l. comn"t~ nc.a. é cxdn~ha do P.vtlet· Judi· 
~tt!J é t,;t·e.a~· mat> um pvsto n.e~se quadru, c;ario. l':em 0 Legislativo a tem. 
e cre;u• llltl. tS lt!Oi\ verba no or~:J.mento.f P:n•a qu., a c~m"1"' mellwr p:~ss1 c:omprc-

Nii.õ comprehendo o;; motiYOS q:;e teve a. h~ntleru p.~ns·tm.,nto do meu collega, peço 
maioL·!a. da co:nmisoil.o p<"ra. úlla1: em ma- lictmç,~ fKti•,t formnl'lr nlguns exe~pk'S . 
l'c~htiCS do ex;;rciw, qnand•J o que s':l d.iscute l)m.fun~cion,,rio vltnl•cco é d~mttt. tdo con
e a rf:litl t\l~l'!\;;i'to tic i'uncc'onn•ios ct<l ~lilli$Le- tre a e!p!'êSS3 tlisjJ05!Ç.'i.O 'dll. JeL U!n ou do~S 
rio d a Juotil,:a. e ...:c.~·ocios lu tct'iores ! ! Niio ha me1.es ~.epuis, no mesmo exe1·cicio, e 1mo 
IIWhum ffi<li'e~:hul tlo cxot·~rto entt·e a•.JUeltcs t~11do o •C\U lo;;at· sidop1·ecn~hido p~r outro! o 
fuu~.:c , or1i.!.r;os . p:·opr'il> Exeúutivo l'<'iu tt·gra uquellc fu Hc,c tO· 

Tctl;tv h, de\'0 nizcr q11e si ~ m:lior;a. C\.o. nar io e rcconli'~Ce o SNl direi&o (l.OS ~-enci 
conuna~são qt:iz relerir·~u á l'eint··gt'llÇii.o do meatos que ue:xou <'l.e rec:ebct• clu t•:mte <l 
rnil. :-~~lw.l Alm~rd;~ B:nTetc engan:J.·Se, qunnuu tempo em r, uc e~te"e fut•n elo emp,·e~u . m:ls, 
allil'111a que o Govel'no Ct'I!OU um núvo posto emb .·ra, tcni~;l ve:·~:t, n1io pú I~ c.lct'<lt'mln:t r 
no qua.•lr<> ordinario e crcou umo. uova Yel·l.Ja e:;s~ li"gamemo .-eut condemna~.ii.o antenor, 
no cm;<:.mertto. p!·o(',,r ua pel•l Po 1"r .rudichlt'io . 

O GJVu111 1 o que fez foi, em c\:mp~imento Ouü"J. hypor.laese: 
Llc UIU:t seutenç. dos t ribunaes thl<;rat!S, e E~;<l reinte"r:tç:lo tem logn.r, nitO!l fJ mesmo 
em c.tt;npL'Im,?t:to. l~~ _um p:·e.c.eit? ~;l>.tituci?· CXCl'cicio cn; qt:c ~c 11.nu u.. d~mis:;~o. ma~ 
n.d, -~;lUUHll •• ~ re~ouno.lltS>c rr:,tn~c!Ml. At.- em entro, c 0 c 1n : •r~gú rm <•xo•rct•\:> 'flC•l' 
nu.l.l:t•.to o .~~~<0?- o m;~~~:ltM fo1 ~c~~~~a.t· no, entro tle morl c.>CJU~ 0 '(iO\~('\rr:o nil:J tom "':1'· 
qu"dlO OI\u ,..a.tw, o looar que le::, :L .. n~ment~:> bn. P'<I'a 0 'lil":tm<·nto. Rointe" l' ll.n<lo u funcClO· l;n: lll'l',te:lcltl.: e. l~UeJ:n e!ta.•:n. nes;;~ .l.ogar. em ::.-rio. 0 ~·c•~mt~c<!t>ndo 0 ,G;;_ dircit, :~os ven: 
'n t~t<l~ . ::.e u .n ·~· .. t o ll lt\,al e ~~r ts~~ n 1.Jlu, ctm~nC·JS 11 ue tlei X.Mt tle 'P~l'Cel>er. p~· le :1•> 
s.~ lll i.l to.ado (!ltadr~ e Jtcou a.c,rega .o. Como C.::o:t"r••s:;o um cr<~dit<l e~ne~k!l p:trn. c.;s·.1 p:t
dt.~ct··:;e~~ot~ •. ~u~.~ • .uo~v~mo Cl'eOU IlOVO lOgl\l' ga.r:~ntO. 0 ,:ong1'c:i50 rccon l:ec;: q n•~ :1. rd.n-
110 t~U~:~u<?· ~t~a._~o·.' :.- • . ,. • te:;r<~~l.o f•)i ju~t.;t c lt•g;d. rt~alti..'CC o dtrt'tto 
n~ul,ll!:i ~ t t:Stu. Sl~t .. <~'<~O e trre~ular, o res tlCJ ,-.,:nt''" :·~vlu ::vm~lh~,; '\"~:!l ei monto;;, n I'J nw 

f tOll$:WéL p:.or <::!la n;.w e v ~:!tu:il Guveruo, q.ue ;1.utoris:n':' 0 J'f.:~~~cc!.i i"O p~tgam:•lliO, m:1.s nii.o 
•.~ ~IUHtou_ ~ ?umpl'lt' o ~c_u tlever, ~u~ o üO· pódb lá.:(cl-o, ,.,...11 uana. se11 t,.nç:t untH·i.n'. 
H t IJ\J _pa:s:s.~o.o que 3. !HO_v~ou P':.t.~tcanúv prorcrid;t l)e! s tr·ibu naeJ;. ccJnúcmn:llldO a. 
;).(~~;s Y,l~.~.us~;tu~l,.~ll.~~· .!:.~"~ ·;c,, ap M tes) :,. F'uzcn<la ao"rl'li.,J'ido ]n:.;amcnto. . . . . 

.Jj; St e t .r':,.ul;~r a. st.nu...,.w de ~un ,,a,~ml Um índivillno co: t ~nli:c uut;t li t l' tol;t. nccca-
r?l'il. dO qu~c).l'O Ol'\1! 0111'!0, porq ue e CJ~Ul C~W t:~.ndo Utn~< lcttl't\, o no tJi ;~ U•l~ll V\l:tCi lli6!1 LO 
C.:•u:?~·.SU a.vp:a.u·t ~~ ~ut<~ ~ ~c~.~~?. b~,'l~rno tem :l qmtu til~ . ptwiS1. p:~r;~ p1,g:Ll-;t, m:t-:, 
passa.du I)!.\'~ 1" umrJ . e,t l .. )OJ .t!!o: . .. :s lu r~ do ~c· •'tt n~o u. ·loUtl"n11 Ül• meu liltl>T.J·ado C•)l\~g:t, 
qua.Jt·<~ c a tuJa tleu :w acrua.l Go_·,'e~·no n.u;: 01;;'uOI'(l. qud1.,1. náo pórle ···fi'<.!ct•t:W e;:;c p :lJ.;'L· 
t or ,s :t<,:ao::at•;\ promover í\tu ·lu. mats tll! IO,J !U•:Uiu, ,~: ;n an t e~ ;;e1· inti!ll;~.do de lun•~ cartl\ 
o llle t :-.~s ! '· de so::tenç:t! (.-! nt!e.~.) 

l{cptro .st n. n.lgum gov,;l'llo ca.lJem c~nstlras P • • • 
p?r <:.-;t::s' 1ilcto.s n::.u c iot'On te~tavel:neute <lO !).[;~s esta. dontr:n:: cs l :~ em ~lllillel:1.:111_\L· 
actuat qtte cumpl'iu um:1 sect~eu~::l. él<> Pud~r no :n1:1. C0 .11 :1 C<)liOO~~ac r:.~c n.te 1:~~0: <tte.;;.:e 
.J<I\Ii :ia'· i o ,~ olH•r,·ou a Cot!StltUI\'i1.0. mos "·o momento, se ta .n ~1.0 _..:-!·l ,Jn.tt;reza 1 ~ mt .. ;w 
Gvveru.o que pt·oro~oa e uewr;n i n;,~n c;;t.a si- do Pvder Judtclar~o! .!!. u·~a. tm;ova . .;ao com-
tu:t.r;ão. Cútn actos inconstitucioua.cs . . p!e!H)., absotu;,a, ortgma.l:ssllD.<\ ! . 

Sr. preshlente, l?:I~ Ca·:~ d,, (i~pu~to ~ mn.- Nií.a . ~J nsJ.gr~~: o. _ t•" ro•·n~a. de U!l\ !1. stmples 
nifL'Sh<t~ imp1·udcl'l<:là d~ <lolltrllla e li:ts c•Ja· llispo;ul') C·J:JStl tUClOU <1l: e umo. reftJrma de 
clusiles c;lo parecet• da. illtut:•,td.l lll<~. ioria d3. pi.'Íncipio~ ! _ . • 
commis-·ii.f'. Com dfen.o, Sl'. prestd~nt~; _.cm·S~ ~nt~n-

0 m~u illustrodo collegn., memb::ü d<\ com.,. dido a.té h~je que o P_9lle1: Jucnc;~:lO so (:~c tde 
mis~l), o St•. Lul:r. Duuuogue.:>, cu.JO ta.lcut.o, contendas; a sna ac~ao so se le;;h:!naquandr) 
iltustra.!,~LO e criterio, eu ".liás s~mp!'e r c;:o- h<~. um litígio, qua.':do h :1. um du•et to conte:;:, 
!llleci e arlmil'ei, obegou ti.S mesmas conolu" tado oq desconhecido, 
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Porb.nto, para que seja lPgitima a acção 
do Trrbu nal Judicia.r·io, e a.bsoluto,meme im
:presr:indivel que h;tja. urwt cvnLeota<;ão dtl 
direito, 

Ser·ia pr.oc~o que o Poder ExecutiYo ou o 
Pode1• L(•gi~lat.i'>'O de5con l rer:<>.s~e o rlir·eito do 
funccionario, para q ... c o Poder JudiciarJo 
pud~;sse se proouncíar. 

Entretanto, pela doutrin<t sustentada peor 
meu illustril.rlo collega em ~eu vvto l:"rn sepa
rado, a interven~ão tio Ju liciario deve ter 
log~r i<!o'mpl'e. rncs11ro quan,lo o Execntivo eu 
Legr•latlvo recon: tec:arn o c1.irE-ito Jo funccio
nal'io e queiram tOI'Jral-o errectivo 1! 

Sr·. pre;idente. quer a doutrina, do 1X\r0cer 
da maio1·ia •h comrnlssiio. quer a,"uo vow 
em separado que venho dt: exatniii;J.f', alem 
de ~auifestarHente lmproce''entes ,ão con
trarra,; <;rodo~ os preceuenks dê:; te Congresso. 
A doutt·rna que esteve sempre em v1gor t!.
que cabe ao Executivo reconhecer o tlit·eir.o 
ú~ runccio~n.rio reínleg'L'ado aos vencii!Lent•JS 
neto l'ecel.a los, devendv ped ir ao Congre;so 
Cl~edíto e~pecíal para es;e pagamento, ~uando 
nao tenha no orçamento a predsa verba. 
L~m?J•o-me elo~ seguinte~ pareceres <~a Com
ml~sao do; Orç:tmenLO. appro>ados no anuu 
pa~:sado : (lê ) · 

«Na Cór rna de p!l.receres anteriores, a Com· 
rnií<Sã.o ele Orçamento julga que nã.o ha. que 
nef~l'ir no l'equerirne11t0 ern que A1f•rn;o 
Henrique de O li vei1·a. Mont:wry e José Ht!n
rJque ,\dE'rne reque1·em ao Congre;~o a rl.e
ct·ecaç:ãode ve~ba.qne d1zemserde 10::386$1;06, 
pnra pagamento dos •·eneimcnto;; que dei
xaram de reccbe1· desde a épocn. em qae 
!ol'am demittídos att\ serem rcinteg-rn.dos nos 
c;•rgos que oceupam no Correio. Sem desco
nhecer o ciireito altegado a~s alllldidos ven
cimentos. a Commissãõ continú:lajlllgar que 
é ao Poder Executivo· que cabe o Cl)nhed
ment,1 e deci,.ào, ~al>o recurso, do ohj~cr.o 
l'equcorido, calJendo ao Congresso prl'lnunciar
sc tão sómeute quando lhe for solicitaúo 
cr·ed i to para esse pagamento, si o for. 

Ss.la (lrts com missões, 25 de agosto de 1895. 
-Jo1!o Lo1>e.~. presidente.-Lo.~~ro "l{uller, re
lator.-Al'•e;·to T"'T~.<.-Au•lttsto J11onle>~e
!ll'o.-F. P. J1[o.Jp·inh.-Se1·;;e,lello Co;·;·êu.. 
-Be!l ed,:c~o Leile.-Augusto Seve1·o.-Paula 
Guima1·<1es.» 

«:1.' Commisslo de Orçamento foi presente 
o requerimento em que o or. Er·nesto de 
SoU7.a e Oliveira Coutinho diz ter• sido ex
onel'ado. a 28 de maio do anno findo, de bi-

«0 engenheiro Adolpllo Lopes reclam:c r1o bliothecat·io da Es•·otr. Polytechnica e snb· 
Cong1e~~u l'\aciona.l a ·.otucão rle um cre'!ito sequentemente reintegrado no m<>s,no cargo, 
pam pttgam~nto de •encimentos l:vl'l'~~pon- pelo que pe 1e t~-o Congre~so Nacional que au
~ente~ a 13 mezes ele exercício no r·ar;ro de krbe o pagamento dos seus vencimentos 
t!scu.l •le 3• c!as>e. corno ~.iuda.nt"' jtmto á dtn~antc os >~ete mezes e :LO dias em que ficou 
E~tmda de l~e•ro Centr,ol ela Bu.hia., que dei- Jelles priv~do_. 
xou ''e receiJer pt>r não ha.>er cred1to na res- A commrssao Jlf'Usa que, sendo a exone
peetr>o. all~molega. I raçi'í.o e sulr~equente re!niegraç;1o actos ema· 

O pcticiorl<trio não junta. um só documento nac,os ·~o Poder E~ecutivo. a este compete o 
que prove o ex"'l·cicío do cat•go e a n:io pP.r- conhecLLoen_to do tll~e1to, por ver:tura decol'
cep~:ão de vcu~irne11tos. que allt>ga, de onde. rente da rP.mtegr~.çao, ~-os vencrmentos re.
de~de logo, a impossibilid<Lde c.le delet·ir 0 clamados '[)elo pe.t1Cl_ol1al'.ID, s. qu.;m restu.ra 
requeridv. não so "Pelo desconhe~imento do alll•!a o .recur_:so .J!!drclat'LO, c.1.ben•lo ao Po~er 
quar.wm, como principalmente porque 0 Cun- Legt~latJ ~O ta~ ~omPnt~ o exame do credrto 
gt·es·o niio po11e votar· cr~clitos por mera que lhe lor sollcltrt•do, Sl o for, pn:ra. occorrm• 
alle"'~~ii.o dos inte1·e$saàos. ao re~prctn•o pago.ment,}, pelo que, enten-

D~ma.is. na hypotlrese. e ao Poder Exe- ciendo Qlte o petH:iunarío deve dirigir-se ao 
cutivo que incurnbe solicitar 0 el't'clHo pr·e- Po ~eE Execut1vo. ~ de pa.J•ecer que a sua 
c~so, um'• vez rE:conhecido 0 direito do prti- petrçcr.o seJa tndefenda. 
ClOnarro por· v1a do competer1te :proces~o S. R.-Sa.la. d~s com missões, 30 de maio ele 
adrninbtrati"Ç"o, 18\J:J.-Se-,·.;e•lello Co1·rêa, rn•csidente.-Lauro 

Quanto á pi'Otellacfio r1e pagamento, contra ;1hclle,·. l'otatnr. - tl.u,qusto Montenegro.
a ç ual multo justamente cl"rn". o t•eq u~l·ente. P. p. Jla.y1·in h. -Bencdieto Leite_ -A.ugt1s1o 
não é ao Cong,·.;~so que ca.be obvi:J.r. · Se~cTo.» 

P or estes !'und>unento,; jul>ÇL a 'o:nmissão 
ue Orçamento que deve ser indeferido o :pre
sente requerimento. 

S. R.-Sala das sessões, g de julho de 1895. 
-Joao IApes, presidente.-La11.ro 11IvBer, re
lator .-.-tióe,·to Torres.-Ser::edello Corriia. 
Attgusto Monte;ugro. - Augu..<!o Se1leJ•o, -
Mayrinh. -Paula Guimarc<es. » 

«No. ~eticão em que o Dr. Frederico Mau
ricio Draenert requereu, em maio de 18~4.ao 
Congres~o Nacional pagamento de venci· 
mentos a que ~e julg<L com direito ex-~i do 
art . 5i do decreto n. L 142. de 22 de novem
bro de J892, pensa a Commissão de Orça
mento que não ha que deferíl'. 
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Sem desconhecer ôs importantes ser-d<;os 
].:n·e~t~ dos à. cau~a. publica., como pro!ission:..l, 
pelo peticion<trio, a Commis~ão de Orç,a.
mento enten•1(.> , na fõrma de P<\re-cere~ antr:!· 
r iores, que ao Porlcr Executivo cabe oell:"-IDil 
do dir eito a llega.do. a.gua.r·Jando o Cungre~so 
que lhe sl'ja soli~itado o respectivo credito, 
havendo de(erimento. 

S-R .-Sala das commis>ões. 5 de setembro 
de 1895.-Joao L?pcs, pr.-.sidente.-Law ·-, 
MuU -.1·, relator .-Augu.<to J1nnteneyt·o.-Al
b6l'IO Ton·-1s. - Benecliclo Leite. - Augusto 
S<~~Cl'O .-Pav.l« Cuimarites. - .[i'. P. JIIay
rinh.» 

Muitos e muitos outros p~1>eceres identicos 
a es U>s fOl~d.m a. pprovadns pelo Con .-res:;o. 

Accre;;ce qu e ainda. no an no passado o Con
gres.;o autorisou o governo <'- abrir o DSCE'!l· 
sario credi-to pe.r a. o pag;unet;to de ven,~i
menr.os :los prores:;ores que tendo sido dcmit
t idos foram depois reintegmt:lo~ por ll.cto do 
Executivo. Eil-os. \;8) 

Dee1•eto n. 2.295,de ll de j unho <le 1896-
Abre ao Ministerio da. Fazenda, no cwrente 
exercicio,o cr·e1ito supplementar de 5: 182.S757, 
á vet'ba-Exercicios nnrtos-para_ e:ff ctuar o 
pa~amE'nto de vencimento do lente da. Fa
culdade de DireitQ do Recife, Areediago 
Dr. Luiz Fr:tncisco de Sonza. 

O Pre~idente da. RepulJlica dos Est.ados 
Unidos do B;·a:z.l, u~amlo da. autorisaçti.o con· 
farida a o P oder Executivo pelo a.rt. 8', n. 9, 
lei n. 360. •' e 30 de dezembro de !893, e tendo 
ouvido p l"éviam,.nt e o T r ibunal de Contas, de 
accordv com o ar t . 55 ~o r egula mE-nt o an
nexo ao O.ecreto n . 1.166, de 17 de dczem bro 
de 1392, decreta : 

Art. J.." F1ca aberto il. verba- Exercícios 
findo,;- do Mini -ter :o da. Fazenda, n o oorrent e 
exercicio,o c reditosupplement3.r rJe 5; 1 32.~757, 
d~sti nado ao pagamento do vencimento que 
com!Jete ao Arce~ iago Dr. Luiz Franci:>eo de 
Souza, como lente 'lil. cadeira de latim do 
cm•.:;o o.nm~xo :i. Fa.cu'dade de Direito do Re
cife, relo.ti\r;tmente ao tempo decort•ido de 
5 de março de 189 !, em que deixou o exer
c ício, por Y'1' sido jubilado po r decreto ue 
2 1 de ftl vereiro d::J 1ne$mo a.nno, a té 17 de 
fevereiro <le 18\JZ, dia. anterior ao e1n q u e o 
re~is~umiu, vi~to ter sido t·eintegrad.o, por 
decreto rle 3 de feYereil'O de lS\12. 

Al't . 2." Revogam-se as dbposições em 
contrario. 

CQ.pita.l Feder:~-1. ll de junho ele 1800, S• da 
Repu blica..-PrtuoE:<rTE J . oE. MoR.'I.ES BARROS. 
-l<,·anci~CQ de Puula Ro<l!·igues A.lt~es. 

Dec1•eto n . 2.296, de 11 de junho de 1896-
Abre ao Minister io da. Fazenda, no corrente 

e=-ercicio,o crc•lito snpplomentar dc 0:301!1;930 
U. vcl'ln-Exerddos 11ndos-p:u·a. e1!e~r.uar o 
p:1ga.mento •l.o Ycncimet~T:O do len:e da Fu.cul
éb.rle tle Q;re;to <[, R1-ctle. D~:. Albino Gon
çalve~ MPir•:• d~ V:\sconc~llo<. 

O Pro::sl<L1~o te c.l~' R~p:tblica. dos Esta-los 
Unidos do Br:~zil. <ISrt.n•lo da n.utorisa<>.iio con
íeri·1(l. ao P0der li:xecu tivo pdo <1.rt. S', n 9 
da lei !l. :3~0. de ~o _de deze;nbro de 1895, e 
tPndo ouvtdo pt·evtamente o Tribunal de 
Con tas. de :tccor•io c:om o :u·t . 35 rl o Regula
mento annexo >l.O decreto n . 1.166, de !7 de 
dezembro de ll\9Z. decreta.: 

Art. 1.° Ficn aberto iJ. verba- Exercícios 
ftn•loo- ào :\Iinister io da. Fazenda no cor
renr.e4\Xercicio, o credito s npplem'enta.r de 
9_:301$930. tlestina.do ao paga mento do ven
Ci ru~nt..> que compete ao Dr. Albino G\Jn· 
ça lves Meira do Vasconcellos como tente da. 
cadeira tle porr.u~uez ,1o cul.'so annex o a Fa.
cuhl:l.ile de Oil'ei trl ~o Recife,l·ela.tivamenteao 
tempo •l•!conidv de 5 de março de !~91. r m 
que deixou o exercício por ter sido demi tt ido 
por decreto rle :?.1 de fevereiro do mesmo 
anno, atê 24 de novembro de 189~. d!a. ante
r ior ao em que o reassumiu. visto ter sido 
reiot~gl'<~do p or d<!cl•eto de l3 de setomllro do 
dito o.o no. 

Art 2." Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Capital Federal, ll de j ~mho de 1896, S• 
da RepubliC;t. - PRUD!l:\'TE .T. DE MORAES 
s.~n.nos.-F,·a,,ciscodc P ,w.ta Rad.t·igue$ Al•es. 

E i~ a.hi. Porbnto, Sr. pre~irlente, quer o 
parecer li:J. tn:\ioria. <la commis:;ã.n, quer o do 
voto do illu~trado Sr. Luiz Domingues além 
de contml'ios ao;; principi·:>s geraes de d i
reito. ~ d ;spoS1(,:ili'S cunstitudor.aes. a inda. 
sfio contr-at·ias <~ t Ct\\os os nossos precedentes. 
~r. pr·esi<l<>nte. entrando em uma. outra. 

or dem de considerações, passo a examinar a. 
rna.teJ.••a. do pt·oject-o em dtbate, fazeodu ap
pli•-açào do~ princí pios e d.i:sposições legaes 
que t·oho expendulo. 

Por decretos cl.e 1:1 de abril de 1892, de 1?4 
c de 2S de maio de 1804, o pJr divet·sos ou
tros actos. fu1-a m do::rn ittid.)s: o Dr. José 
Joaqulm Seabra.. no cargo de lente cathedra
tico da. Faculdade de Direito do Re-·i te; o 
D1·. A;rtilur Fet·no.ndes Carnpos da Paz, do de 
substituto da. F•u~ttl(lade de Medicina d ·sta 
capital; Dr. Htla.rio Soares de Gortvêa, do de 
lente catb edn1-tico desta faculdade; Alfretio 
Alexandt•e, elo de lente llo Gyrnnacio Nacio
cional; o Dr.Et·ne::;to de Souza Oliveirn Couti
nho, do logar •1e bibl\othecar io da Escola Po
lytechnica; Alft•edo Gonçalves e Gra tulino 
Vieira de Mello Coelho. dtJs logares .te I' e 2o 
otficiaes da. Secretaria. de Estado do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores, bem com~ 
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foi apo~ent<tdo o Dt'. Joaquim Jose de 11-Iene
l:('S \'icim. di1·~ctor do I-'e•t·'!/O{/tt~·~· _ 

To·lu>< e;>;;Cs :teto~ 8l'am nullus. por contr~
J·i•s tl dispo~içGe., termillt~llt~~. qu~l' da Ccn
st.itui-;:lo. 1uer cteleis rljuer•v~.s. 

Com effeito : 

Ocl Drs •• TCis•~ .T;:,nqnim Scnl.m1., ll.ili~rlo 
Sc,:tl'P.$ 11.c Gou·nh e Arthur Fl'r;mntles C:L:n
p:""~S dll. P~z, exerc~~1.ln. cargo~ in~~m?ri..,·cis o_u 
vi talício~, em -_-irLtldl' d:~s dt.,pu;~çue~ tet·mt
n;;nte-< uo:: ans. :,5 do dccJ·r·to IL 1. ~;:;z H. de 
~de ja,pcil'O •'e l8flL--H do ~ecreto n: L2~0. 
de lU oe~ro rnez e arwo,-e z, do cotltgo a.p
]'truv;ldO p •lo t'.e<~rt·to n. 1.150. •1e il de de
lem'>I\• ele lSOi'.. e 111i.•l po-.IL~m perder os s~us 
lú•',\rC·~ ,;;~''o , .a (<J•·•11 11 das le•s p·•;we.<. O que 
•.·xlste mlS leis :penafs o. respc:iw ú twicamerac 
o tl 1~;po~to no :tl'J;, 5;] do res;.e~üvo codigo, 
mdm ccnc\:biJo : 

« O contlemuo.do ú. pena de pl'i:;:io cel!nlar. 
maior rlo ~eis an~cs, incorre por t.:ü facto 
c1u hlt.el'dici:iio cujo;; eírútos ~;lo : 

bi perua dl) todo officj,, eleclivo, t<em-po
r~u·io ou dlulic.ío, empre:::o publico ela i\a
ç5ú oa ·Llo,:; E~t<vJos, e das re:::pectiv~s Yêtn
tnge:ls ou Yer:cimentw. » 

Se:m a conclo:J;u::çiio, po;·tanto. em "Pena <lc 
prisio cellular m~iot• de seis a '!los, nenhum 
daqut:ll~s lemes po·'i" ser priv<.do da vi Ln.
Jiciedade, t<mto Jmis que lhes era. ga.!'?,n!iua 
pelo ~wt. i-4 da m·.s~a. Constituição Politica : 

«As p~~tentcs, os postD5 e os c.~rí'!Jo.~": inatno
v:-ceis sac yar(~n!iclas enl tecla a st!a lJle
nttHde~ » 

Ora., n<>nlJUm d:>.queile3 lentes foi proces-
5:tüo, e mrrito menos con(lemnado a J.<C:m de 
prisão cellular rn~.ior de se13 o.:mos. de modo 
que os actos pelo~ quaes for;1m d~mittidos •~os 
seus c~.q~os eram ma.;l i fc>stament\~ nullos, 
por vio'M·em 2. CGn~tituiç:}o e lei.; fcdm•aes. 

Pol' ;;ctoo; de !2 de noYcmhr·o e de 14 de 
dezemb1·o d 1 ;tmlO p;',S3acto. o pro])l'io Po:lcr 
Executivo revogou o~ decretos de demi,;siio. 

O Sn.. LEvVJGILIJO FJT.GUEnu,s- O Podo:r 
- Legislativo ::ii:o appt·ovou todo3 o;; netos pra
tic;I.<Jo~ p~l·) :\I,~r,,chal Florlv..no Peixoto ~ 

stitucionne3 pr:\tload05}le1o ExecutÍ\·o, mesmo 
durante o e~t,u\o (e sitio. 

Si o Pu,~er E::cecnti ,.o Jião póllo \'ÍOlflr :o 
Cl>n;;tit;Ilrcilo, nfioo pà''e t:ltnbero o ;·ongt·e~so 
~ si o Congl'e•so app1·ov:w o~ ;tcws iucc)ti~\Jn
cio:·:n~s do Exe~utivo a. aJlpl'o\·n{~:to c t:L:) 
null1t, como ~ão nul!os :.qnelles acto<. 

SJ.o prmdpio5 c:;te,; Jnui\.0 comesinhos c que 
j:i rrmtm m~srno consag:·ados no pt'· jl'cto rJ ne 
regula o esta~.o <le si tio, approvado pot• C'St;t 

Cam;,v;:~o no o.uno ll~SS:>do c que se "ch;~ hnjc·. 
~:o S«nado, e ~xH·nnlw, J!<.'i~ <J.tle se me dcm 
:qm.~-tes c,1Il10 esoe n. que res~ouclo. 

Com fJJl'eit•), o p['ojedo appr•w,~do pot• c~b. 
C:1s:t. no ,,nno pos,:aeJI), e remettido ao Scnarlo, 
co;uótn entra outr;<S. a.:> seg-uintes dt~P·J:>i
çõe~:-a do§ 3° do art. 1" p:;lo qn:ü O €'~é:.t·lO 
-de sit:o.so determina !'.. susp·n~ã.o de gMnn
th1S constltt:cion::.es consa;::nahs no art, i~, 
§~ S', lü. J I, 12, 1:3, 14 e li princ., conwt·
nentes á Jiberua.de indh·í lua.•, ao domfcili.J · 
do cidttuã.o e ú, ~ua proprie luue; ~ do art. 4 ·, 
pel<~. qu~l. ~u~penso o e,trtdo ri~ sitio, cr~sam 
tot~.o> o.> n:\'eitvB rlelle deccorr·entes; e, lin:d
mente, a do§ 3· do ln>t. e.·-q\le dc~e:·mimt 
a responsabi!id:vle crjrninal do chefe do Exc
cuti>o ou de seus agentes, no ca.so de violação 
rla Constit.ui;;lo dnraute o eA.ado de sitio. 

Estra,nha.ntlo po!s o aparte, peço licenç:\ 
-p~ 1':1- couti nua r. 

Alf;·edo A!exa.odm•. lente catl1edrn,tico do 
Exte:·n~.to do Gyamasio Nacional, tamuetn 
n:lo podiD. llcrde•· o sett !Ogil.J', slnão na iol·m:t 
"~·s leis pen:J.es. c das disposi~•õe~ do regula
men'to anne.x•' ao decreto n. !.1~4. de ~8 ·.l.c 
dfzembro !lB 1892. e o acto pelo qual lüi des
titlüdo n5.(l se fundou em nenhum dos mo
tivos exarados no art. 51 do citado tlecn·to, 
pelo que r~ra. nul!o. Esse c.cto foi l'CVOgll.dO 
pelo p;:-cprio Pod.cr Executivo, por decr~t-> 
•le Z:?.~e novembro dí:l 1894. • 

O Dl' • .Joa~nim .José de Men~>ze~ Vieit•a, 
•lírcctol' do Pedagogtm», c::ccrciu um ettrgo J(l 
confhnç01., e era, pob, um i'uncciona'l'io rJemis
~i 1•el c.d n:•lwn. Ni.i.o ro·!, po!'(\m, demitwlo, e 
sim a]Josentado violenbmcinte, com pt•ute
l'i\,;io d;ts dispo~içi'íe~ d<!. ld n. 117, de ·i tlc 
novembro d;; 1892, que regub1·i~i1 u. con
c~,;.<ão de :J.posenbd.,rias a fu.ncciouat•ios 
publtcos, •le con!ormid,,U.e com o art. 75 da. 

O Sr •. ADOLl'I!O Gonno-Res:;onucrcí uo no- Con,;ütui~'ão. o acto era nullo, e 0 Dl'. ille-
bl·e depuiado, p·mdcrando ; nczes Vic,ira não Sêl cc.ni(mnando com ellc, 

1" que r:. appro·,•açiio pelo Congresso dos deixou de tira..• o titulo de aposent~clo:-ia, 
actos pl·:J.ticad()S }lthl PoJeY Exe~ll ti vo du- agu•ml"ndo "su~ repa.1•ação que chegou com 
ra.r:ie o e~tarlo t.le sir.io só tem o elr~i to r1e o dcci"ero tio l rle ;n,,r._,o de ltl93, qucJ r1.~-cl<~
e:omil' o chete tlesta puder ele rosponso.bili- rou o IJle;mo acto ~em elTeito. 
cl.de crim'll<ll ; O governo. deda.1·anuo sem eiTcito a auo-

2~ que Sll~J?0l1SD o estado <lr. sitio C(:Ssam ~sI scattvlorb~ ca,;,o si e-<s~ ac:o ni':o iiv~su_tido 
effe;tos de touos o~ act:;s dul':1.nte cite pt•att- loyM'. e r"mteg:ra.r.lo e~~c funcctonarJO, r;cu
c:J.clos ; lhe i;:so-t<~<:1o direito uos vencimentos du

s·· finalmente, que an Cou:;re;so fal!e;:G lr;wte o tem1l0 em qu-~ este•e printdo do e::c-
compctencia :po.ra üu.r valitl.u<lo a actos iucou- j ercicio do seu ~rgo_ 
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Os illust1·es membros divc1·gentes da Com- O r,cto anlllllla.tot•io de uma. d~mis~ão 
misôão de Con;;titui~"to, Legislaçiio e .Justiça, praticad~ J:~la pi'Ojlriu. aato:rid>~de, que fez 
::il'i!. Pa.ulino rle Sou;r.a. e Vazo:! e l\Iello, nüo e;;~. I dem;s·~•o, tendo e(l'eito retro cU vo ..• 
concol'cbru.m com e~ ta. concluzii.o c.llegando o (l[!J di ~erso.> apMI,;) rot· ocr.,indt) QCt' um'l 
sog11inte: ric ~·il:> o QX,.,rdc'o <1.o ca•·g-·1 :-.o temp!.> d 1 dc-

<•0 Dr. Jo:\quim José de MBnezes Vieira. m•ssu.o, pu.ro. poder tct· eiTeito o pagamento 
dire~tO!" do Parlcy~!iiW;J n:i.o pórle invocai' O dOS veuciment03, iSto C. C'Jl\~llll(\f; C emi}I'O· 
pr·incipio da ina:novilJilkl:tde, que neuhum1L gado nas co:Hl içües c;m qc1e e;xistia ao tempo 
lei lhe concc1ieu: em poi:; àêmi~h:cl ml ml- •l:t rl~missiío c·con~idcl'a.ndo-o no exe1·dc!o Jo 
''"''· O m r;tivo allega•lo pa.r·:1 0 p:1gamenc.-. C:J.f<tO, r.lá-Iue dirl'ito aos venc;mentoo. Si isi<J 
dos v enc:rnen tos conespon''cntes no te:o~:.o lOII\ lo;ar un <!a.-o cie d•:mi,;s5.·•. co!n mai•11:ia 
em (]lle c.<tevc demit G1d0 é a nulii<lade da de. twzao_no .cuso. 'le a.pn::e11 t:~dona. o.' ll'~tto 
apose:nt<ldoria qm lile fo1 r\a•.l.a pelo a.cto que retro:lc:tv? e m:11o ru:c~ntu<~:d" e o dn·c1to do 
o pri~·c.u rlo emprE""·•. Não() uma J':l7.ào p 1·o- 1 fuu~c onar;o amd.a ma1:; ovhltulc-
cedenre não ~<:'ndo"'conse"uintemente justitl- ~~ =~ , . d~Y.e:n os Jl!u,;tr.•dus a.uto:·es <lo voto 
cado o pedido de credito. o em set)::tra lo, qu e.' e~ boa h" um de ex•:m!nar: 

Sô l)() t• dous t itulus pwc 0 emprega<1o pedir o r.m~r ~•t1lo dem1SSI\'el ml-nutum n~o .~m 
o ]>Ug"Jmento •'e •·encimentos: para os in<~.mo- um.~n·eJ to pree.x•steute. co~ no tem .o vttah•·Jo. 
viv~is o direi to l[Ue teem :w Iogólor, para os . Nu.oy!m r i1!-!l.'?- A rdaçao que h;...r:~. o func
d('missiw!i;; o t~b;llho ou exercicío. ern CI!J't.os ct:.•nano d~lll1S5tvel a!.ln«l•w! ao Esta•lo, tem 
casos supprido p;>\a licenr;a. Na hyiJothe-:e a me:>m_a nat.ureZ.'lJt~rl~l c:• d~ r7taçã.o ft Ue l ig,~ 
nilo se tl'll.til. do primd1·o ca~o. pois nã.l! era. o func·wnar·to q~te nao e~etnl5Sl \'e~ od nu1w11, 
ia:•movível, c noi.Q e~tú. nas conl1içues do se· .\ dltf~t·r,nç:'.. e dé. efi'o:ttcs e con~l:>Ce apen:ts 
~uu.lo, pois não esteve om exercício. A nul- no_s:•pu!~:t~: r:~,Jlllo em rtlaç,ão ~ns emr.re;;a
l:da\le rlo dc::rct•• que apusentou, e por si sô, ~.o., uem.l~stye ;s <t·l. r~ctttu.nt, o "->t a do l'I·Set'
não potlia uear ttm titulo ou dire:to. va-sc .o a tretto de a.nnul!:ll' o c~•ntracto (JlUlll· 

do qu1zer. segue-se flU·~ dles uuo teem a treito 
,~cumpre ter lmn prese.nte que quando um a imlPrnnisaç;lo no c"so lte dcmis:;:\0 illega.l 

ernprC!!I:ldO inamodvel e denlltti•lo e depois ~rnqut~nto (1\leoS uukos te~m- ' 
r;-:int!'grado, o dirPito aos vencim?JltfiS do Ma•, ~'·•n·.lo certo que o co:.tt-açt.n n:io fo i 
tempo em QUi\ este;·e demíttido, e canse- annl~llado, porq11e o Dr _ M neze~ Vieira não 
quP.nt:in. não da >irnples nullidade do der.1·eto !oi rlcH•itl.ido. e sendo cc>•to aind:t que o acto 
de '1emissã.u , rnas do direito pree:'Cistente qne d 1l o.posent.ador;a roi con~id<'~r~tilo sem atreito 
ti l.lh<~ ao Jog~r, em virtude de uma. lei deter- nu~tcOJ. r:eixon. de existn· :tquellilo rel~.çilo ju~ 
mma.da. ru!tca, e C••nsequentemer,te tem elle direito 

«Ora,em relação ao director do Pedagogium ao~ ~·cnc;mento,.. (AT'oiados.) 
o decreto revogaolo é nullo, po1·que r econhe- !Ssses p riud pios q ue acaho de expor, fo1·~m 
een·lhe um direito qu·J nã.r.• tinha-a apos~n- coa,ttgractos e m um pare~'er que rleu funda· 
taduria-e niio pcn•que lhe houvesse v iolado menttl a um projcc:to converti !o lloje em lei; 
OJ. lgun1 direi to com<' privação do loga.r • ., 8' o decreto n. i8, de 23 dn n.gosto de 189-2.. 

Parec.·-:t~c ql\e est.1.s considel·açõcs ca~ecem 
de procedenci:>.: em prim~iro Ioga;·, porque o 
acto tio:~ ~poS('nl:t'loria era. nnllo i11sn ju.rc: 
desde que o:ffendi:1. um p1·eceico terrnina •• te 
da no~~a constit11ição. desde qne. foi pr.~. tica
tlo cnm inobser\"U.n ·ia rle lli~posi(>"les clar<~S 
r\a lei que regnl:1. :1.s aposentafloria.s, o acto 
om n nl!o, e o ac_tn nu llo não prnpnz eiTd co : 
AcltiS a ]lrincipio auUus, uu!lum JWOdtJ.cil 
c.ff'ccltts, 

Portanto. si e <\cto er:1. nullo e roi foi deolJ.
rado sem em~ito pela pt'oprio governo como si 
~Ht;)ca ri::csse e.-;.~is t ido .. si foi, p ·rta.;~to~~l.p:l.ga .. 
do on. v ido. dest~ cmpre~·:ulo ~~se act" , q u:.l n 
conscquenr•í:J, 1 A consPqnencia o q<~c conti 
uuou a situa.ç-ão jllridlca. em que el ·e se 
:.t<:hava. anteriormente a es,e mesmo acto. 

Accresce, e c! Jll"in::ipio cor' l'ente de direito 
ac1mini,;rra.tivo q!le a. :.nnullaçào rle um octo 
administr.,tivo pralio:>:~rlo pt. lll. pNpri~. nuto
rirl:ltle a.Jmioistrati •a tem eifeit~ ret:o:~ctivo. 

Eis o plrecal' : (Zc) 
«:\' Commissão de Fazenda f. •i pre;:ente o 

J•equeriment..o de Justiniano .José ele Fú rros 
po,gador do The~ouJ ·o Nacional, em que ped;. 
u p-agamento dos ~eus ,·er.cimentos ~uraote o 
lltpso de t~np:l dc2Z r'! e janeir0 de 18!JJ a 25 
de m~rço !lc 1891 em que esteve pl'ivaolo c 
inhibido de e:_.;:ercer o seu empr·erro nor mo· 
tlvo lndependente de sua vonta•lc." ' 

O peticionario nllega: 
Que, nomc.ndo pilgrtrlor elo Thesouro Na~io

nnl, pvr decrdo de 12 de abril dll 1Sí6, exe•·· 
ce11 o seu empre~o sem cen>ura e a men0r 
nota de seus ~tlPO!'iores, ate qne, p;)r tlccrcto 
do governo pro\•isorio tlc ~Z de jaueh·o ele 
1800. fui <lposentado sem (ltte ti ,-e5~e os annos 
d lt lei. scrn (\1:-claraçií.o dJs moti>os, e sem 
que llottvessc IJCõ.\ido. quando :tl iás se reco
nheci:\ o peticlonario ainJu. vl1.1ido o robusto 
p;1ra. o so••viço pubtic;;; 
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Que, desta. fórm:\ violentado nâda req~e
rcu. nem t irou t itulo de :\po:;en~dorta, 
a."nardan,lo mais t<.~.rde sna. repa.t·açao que 
che"OU com o decreto de 25 de março de 
1S9't. que-tornou de nenitUlll ~ff~itv aquelle 
que. ílkgJ.l e injusw.metl;e, o apo~entou. 

Enteitile a Commi;;&lo que o decreto rlo 25 
de março de lS:.Jl, tnl'O:lodo de nenhum 
eJreit-l :oquelle outro. que o il.p_osentou, de22 
de j:\Oêiro d r:: 11<911, fez :~o pettctoa:n•to com
plet>L e inteirl\ rein_tegraçao rle Se?- empre.~~. 
cr.so em que.e pratica. de n~s~o dtreito adm~
n istt·ati,·o que nenhum pt··•Jntzo em suaantt· 
guidade e em seus vencimentos <enh~~ a 
sofl'l·er os emprega·'os quo, C•)mo o ;petlCJ~
n ario, sem que deem c ·usa nem mottvo, ,a,o 
p or decretos do Poder Execut.i v: o . a:p···sent-ado~ 
e m·iis uwd.e por outt·os J•eadmittltlos em su~:> 
func<·ões e no servko publJc.>, do qual est1· 
vera.m afastado~ in vo1untariamente. 

«São estes os termos do decreto de 25 de 
março de 1891: 

dteoolve tornat• sem elfeito o <1ecreto de 2~ 
de i~neirocle \890, CJ.U3 " poseatou Ju:>tiaiano 
José de .l::larros, pag-<1dor do Thewuro Na
cionaL» 

«E' \):tra. a. Commissão fóra dedu vida, que, 
<lecrctadJ. a reitltk-,p·a~o. d_e:ro.pparece_ram 
todos os e:lfeltos do a.r;&-J anterJOl' que p;•Jvou 
o e:upreg-ado do ex~rcicio de seu emprego; 
pc.rqu:Lnto a reintegr~;lo niio é outra cou:ro. 
rna.is do que a revogação do que foi injusto e 
illega.L. 

cO decreto, portanto, que reintegrou o pe. 
ticionario de"e t er exe~uc;U.o dupla : 1", a l!e 
::er readrntttit!o no seu emprego, como j il o 
foi· 2>, a de não perder sua. <l llt <gui<ia:~e. nem 
seu• vencimentos. como enteude ~ Com n1issilo 
que os não de v e perdr"J'. porque <L i:;so oito se 
deu ca.I.Asa nem u1oti "o• seo<lo que foi pri· 
vado do exercício cotm·a sua. \'"Ont:~de . 

« E as~im se tem consirlerado no !besouro 
NMional por diver.,l.S vezeB e mui recente· 
mente com o Bar-ão de Pat·~tn:~.p'acaba. (o qu01l. 
tendo sido a (JOSentado, to.mtrem sem ser a :>eu 
pedido) no logar d~ dil'eeto:· do cont encioso 
:por dec:·eto, de 2! de abril de ISSo e consi· 
derado este de nenhum eJIAto por de~reto 
de 23 rle junho de !S.-!8, f.ir:~. reg-:; ituido n.o 
seu emprego e :P&2'0 de toJos os seus venci
mento~. 

<.<Conclue, portanto. a Commissão de Fa· 
zenda o seu parecet• com o projecto abaixo, 
que o submette á delibe!'aÇ<io do Congres:;o. 

O Congresso Nacional decreta: 
«Art. 1.0 E' o gove.-oo auto.-isa.do a. ma.ndar 

pagar a Justiniano José de Barros, pagador 

do Thesouro Nacional, reintegrado por de~ 
ereto de 25 de ma rço de 1891, os venci
~nen!-os de ~eu empregn. a contat• d11 2Z de 
.)anen•o de l t~!lO até 25 de março de 1891 ern 
que estt!ve pr1va"o de e~ervel-o por motivos 
independentes de sua vonta.de: 
«Ar~. 2 . • Revogam-se a.s disposições em 

contra do. 

Sala õas Comm!ssões, 15 de janeiro de 1802.. 
- J[arcolino !l{oura. .-.4.stolpho P io.-Le!te e 
Oil icica..- Be;errit. - Jl!tw.-a.-A. ,lloreira. 
da Sjlva .» 

Este projecto, depois de approvado em 
amoo-. as Casas do Congresso, foi sanccio· 
nado pelo deeL"eto n . 78, de 23 dé agosto de 
lSU:3. 

Gr-J.tnlino Vieira de :lv!ello Coelho e Al
r.redo Gonr;a.lves, 1-· e 2• officiacsda secretaria 
rle Ena<.lo <lo Minister io da Justiça e Negocias 
lnt~riot·es, exerciam cargos que n•io era.m de 
livre escolha do !lO verno, mas de_ c.ccesso, fW'' 
me,·ecimenlt>, no qual contavam tempo para 
aposentadoria. e dns q uaes não p011ia.m ser 
p t·ivados-o primeiro, sioão no caso de haver 
rncorridn em algum crime verificado por pro· 
cess·' judicial'io ou administr<~tivo, por contar 
mais de 30 nnoos de servicos, CJ)mo dispõe o 
art. 14 do dec1·eto n. 1.160, de 6 de dezembro 
de 1802, e o segundo, sinão nos casos espe
cialmente taxados no art. 29, primeira parte 
do mesmo decreto. 

Entretan to, o primeiro foi demittido, sem 
ter incm·rido em crime vet•i ticado por qual
quer p!'ocesso j u uie\iario ou a dmin istrativo e 
o sagundo, sem ter inco rrido em qualquer dos 
<'asos taxados no citado art . 29. O acto das 
demissões nem foi motivado. 

Consequentemente as demi~ões eram nul
las, por ille)!:les . 

O Pouor Ex-,eutivo, depois de va.gos os Io
gare~ de 1•· e 2" or-ficiaes, 1·cinteqrott aqu elles 
fuocciouarios nesses logares, e não podia no
rneal·os em 1ogar de railltegral·os, :porque 
~ses ctrgos são de acces~o, na fóL·wa da ci
t •,da lei. 

O acto das demissões foi concebido nos se-
gnint.:s termos : · 

..;< O Vice-Pre.~irlentc da Rept!blica '"esolve 
e.>:oac; ,·a•· os cidadrios G1·a:uUno Vieira de: 
k[ Uo Coelho e Al{1·edo Gonçalv~s, dos loaa1·es 
de i • e 2" officiaes da Secre!a>·ia de Estado da 
Jt~-s liça e N .:gocios I 11t<rrün·us.» 

E ne:n mais umll. palavra! Os meus nobres 
collt;gas Srs. Paulino de Souza Juniol' e Vaz 
de Mello, dizem, porém, em relação a Gra.tu
lino Vieira.-queo a.rt.l4 do decreto n. 1.160, 
de e de dezembro de 1892, contem disposicão 
que o govet'llO não podia. estabelecer, e que 
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constitu_e par isso um abuso. porque a lei que I Em vista. yorém do q,;eex:pendi não 'Preciso 
o autort~ou a rt-gulamentar a SecreW.rh> da invocar mais esse argumento, e :rrrosi··ro no 
Justica e NegQcíos ln1críores. não lb.e d~u exa.ffi(l do projecto. "' 
antorisa.ção pm:a croo.r dil·eitos pa.ra. os func- Alfredo Gon~alves ta111bem não era um em-
ciona:rio~. p1·ega.rio demi~sivel ad m~Nm~. Não cr<t ; por-

Si es;;a dislJOSi"~· d~sseram SS. E_xs .. fosse que era. um desses empt'('~lt<.lf1s, que só pódcm 
consagr:'.'1a J20l'}&:. te:•ta cr~mdo dtrettos. mas. entrar_ n<: secretaria. depois de con\!urso, que 
des•le que nao c ele le1, e stm de um regula- tem d;retto a accesso por me1·ecime11t:J. que 
mcnto niío autorisa.do por lei,consi tue simples tem c!lreito á aposenu!.doria., e (iUe só pôdem 
abuso, e ê nullá. ser demittido; nos casos determin.:.óos no 
Li.mi~me a ponderar que a lei que ~n

torisou es:e regulamento determina. no par.>· 
:;-ra.pbo unico •1o a rt. 11 o scguint-3 : 

..-Aos emprt>.g-<ldO"".; dos. ministerios ou repar
t ições extinctas po•· esta lei, fie2.m ga.ranttdo:; 
todos os seus direitos a.rlquil•ídos, e o goveruo 
é obrigado a. aprovei tat-os nas .-eorga.uisa.t:.ões 
das secretar ias que :>.ub:;ist irem, segund1.> a.s 
convc:niencias do serviço. mas respeitado> em 
todo caso os seus vencimenbs e ca.tegor·i;J.s.~ 

De modo que esta. lei garantiu os direitos 
dos emprega.do3que pass:J.Yam pai"~t a Secreta
l'ia da Justiça c N"egocios Interiores. 

Pois bem, Gratulino Vieira f..1zia. parte da 
antiga Secretal'ía. da. Justica e esta. sect•etaría, 
"tinha. ~omo r egu!a;nento organico o de 22 rte 
a1Jrit de 1868. que no art. 63 rlíspunha que 
:tlcava em >igor para o~ empregados o art. :!2 
do regulamento de 5 de fevereiro rle IS5U. 

Ora, o art. 2Z do regula.:nento de 5 de ié
vereiro de 1859, garantia plenamente GS 
empre~~-dos, determinando que só lJ<'deriam 
perder os seus lopres, no ca~-o de pl'onunci<l. 
em qual'lU~l' dos crimes ahi mencionados. 

Consequentemente, este empr<.>ga.do nf10 
_po•iia ser demítti-io. não só p~l a. dísposiç."io de• 
regul:l.tnento qull in"l'cquei , como ;~.mda. pelas 
disposi(,'ões de regulam,.ntos anteriores, t.'l.nr.o 
ma.is que ~- lei de 1 89~ gar:mtiu-lbe todos 
es tes rl ireitos, nccL-eseendo que ll:l. époc.."\ em 
que fvi demittido, elle já tinh& direito á a}JO
sentadoria. 

Podc~ia. Sr . pres'dente. a. proposito,entrar 
om CCtnsiderações sobre um :•.ssurnj)to impor
tante e interessantissimo. qu:1l o d;; respon
<>a.bil\dade '10 Est.a.t.lo pelos actos tlo i:;xccutivo, 
qmto•lo praticados no exercido normal de 
suas funcções. embora excedentes ó. autorÍS(\· 
Ç"d.O legislath'a;-e á. luz do~ princípios gera.es 
do m~nd~to. e da doutrina dos mestres rno
dernos de direito administrcttivo,poderia. de
monstra.r,que na bypothese, esse empregado 
era u m terceiro de bo:t fê, e que não tendo o 
chef~ ,;o Executivo sido respon..<abiliS:J.do pelo 
seu almso, o · referido empregado, quando 
mesmo a disposi~.ão regul3ment&r constituísse 
um abuso de a.dminstração, teria amplo di-
reito á"iildemriiSação.. · 

a.rt. 29 do decreto n . l.lCO, de 6 de dezem
bro de 1892. • 

Os meus nobres colle~as relawres d:l voto 
em sep:~r-ado. em rela.,-~o a Alfrt>do Gooç:1.l· 
veo di·t lliD ,- que o que ha no art. 2~ do re
gulamento são normas paro a propría ao!mi· 
nistt-a.çii.o, ma.s que não ho. uma dis:K~sição 
que inbiba. o Poder Exccuth·o de fazer de
uli!lõiSf.s fJ ra. naquelles casos. 

Estas considel~~ções Fão absolutamente irn· 
procedentes. Desde que o a.rt. 29 detet·mina 
os casos em que e::;se~ fuoccionarios estão su
jeitos a uma pena, e.;tas nórm<J.S por• isso 
mesmo que se trata de uma. rela.çiio bilate· 
r a.l, de um contracto de l()(;:J.çã.o de serviços, 
ger:~m um:Ls t.a.mas obrigll.Ções que o Estado 
deve curnprir. Não se cowprebende era um 
contracto biia.tera.l,que uma pa.r·te arrogue-se 
uma faculdade contra direitos ci:t outra, que 
não ccm:;ta. da. l~i e do mesmo contrncto . Por 
isso mesmo que não con:>ta. de díspos!çii.1.> ex
pressa. do regulamento, faculda.de para o go
vc:rrlo demitti r linemente, es;;a. faculdade o 
go,•erno não tem. 

Port<..nlo. desde que o l'egula.mento deter
mina os casos em •1ue o empregado poderá. 
s~-1' demittido. e desde que a. pena't.Ji imp-JSta 
tóra de;;ses e:lSOS, a demi~ão e manifesta.· 
mente iltega.l. 

supponha.-se, -porém, que o que o regu
lament o dQtermina. não uorm,1s de admi
nistração ; suppooha·se mesmo (lUe o regu
lamento prohi be os meios .iudiciarios ; suppo· 
nba-se tu~o isto, mas quid inrle ? 

Qua.nr.o a. lei , diz Meucci. deL•a exclllsiva· 
mente fiO julz:> da. "utorida.de administ;·a.tiva. . 
a irnposicão de uma pen~. isto quer dizer q_ue 
o direito do empregado nã.o esta. tutelado por · 
garantias jud icia.ria3, mas não se pode con
fUndir direito oom garantias. e gan.ntias ad
·ministra.tiva.s sempre o empregado •em. 

E si a lei •~etermioa normas para apropria 
administração a o acto é pratica,lo- contra 
ea:sas normas. e injusto: ba um direilo (•ffen
dido e a. propria. a.utorida.·le admi nístJ.':J.ti va 
póde repar ar o t<eu acto. E. si é ex;H:to ainda 
que a annullação de um acto admini~trotivo 
tem e:ffeito retroactivo, e. s i é exact o mais. 
que o Mto annullatorio dest;1. demissão foi 
praticado IJela. proprta aut.oridacle ad.millistra.
ti>a, segue-se que as consider.t.ÇÕCS do -..·oto em 
Sllpv.rallo não tem procedencia. alguma. 
. 5 
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Sr. presidente. nas mesml\,S c~n~içõeses· SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 18Gô 
tav.:~. o Dr. Ernesto de So" za Ohvr·~r:• Co_u-
tinbo. biblioLl\e~<l-río da Escola Polytcchtnca ( Ylue po.:;. 2JI <lo 2o ,·ol. ) 
demitti!lo com.. ~urpresJ. do director de;;~e 
esta belecimento. sem motivo algum, e depo1:; O !!!h•.Pa1•unhos :;}.!onten.ê~p·o 
de jú. tel' :prestado m~üs dc40 armos _de ser- - :sr. pt·e:>ideute, nfu> esta.n~ r.bsoil<taw .. :lte 
viços ao paiz, ju!g:1.1los bons e valiosos por dis[Josto a ~utrur neste c!eli:.te. O nobt·e Ul~y~
mais t1e nm g()verno . ("l ]XIiHdos. ) - Latlo pelo meu Est;ldo, que o J'Oltl l'eu, fcn th-

Vou terruin<w . Sinto-me fatigado. e estou. versas r tf.:rencius à política dali i, que ro:'<•lll 
· ·d C..'l.IJnhn.:ute respouditlas por· octro tl!sti::.:to 

fatigando _9S qtl~ me ~l(lli iStlllgUl 0 com a. deputado '[lela B·thia.; parecia que o nssttm(llO 
SU:l. attençao. (-\·ao aptaaoos .) e:;ta.va Jiquio.la<!.o, ate vor que todos os r.lcpu-

SI'. presidente. estou convencido de qu e ta elos, '11le se succcdcra.m na tribuna, t rahu-am 
justifiquei :ô!nplamente o meu >oto em sepa- {ie rcspontler <to illustr<\ Sr. Zama,colloct\!ldo 
'I'ado e de que procurei elucidar o assam pro ::; . Ex., pócle-~e dizel', em unidade. . 
tant~ quanto o permittiam a~ _nli~hu.s !orças. Hoje, por·êm, fui surprebemyuo _colT!- o ths-

A· Catnsr:~o, em seu alto cr1t~rzo, pezara ns cur~o t.to nobre depUt<~do pelo o" d1stncto di1 
razões q ue cvenho de expor, e consic~<!l'nndo Bahia, que aliàs hontem disstJ qne est" disr.u~
tambem os fundamentos dos pareceres llos são não era at.lequad:~ para se t rat,u· de J.l'Jh
meus illustrados col.lcga.s, p r·oferiri a .ultima. trca e,;tadoal. 
palavra. nesta. coatenda.. Faço votos _smceros s. Ex. chamou-me nominalmente n 1ri
para. que es:a. palavra. seja a do cllrer<:o, a da. buun, fazendo refereocias à t'<tin!Ja, i ndivi-
just iça.. _ . dualidade. 

Si prim.o.-{acie este projecto nao t :'!m 1m- Xão sei si con...-em na discussão de uma. lei 
porta.ucia. algurlla, em seu fnndo, tem a. ma- da rorça, e aqni neste Cougt·e.;so, esla!·- sc 
xima. todos . vs !I h~ a se repisar questões elos Es-

Trata-se de um credito fle 59:000$. e que tndos, com <~-~ qunes não nos .rle\·emos ~n
importancia póde ter mu c1•edito de q uantia \· ol...-er sinão t·ara~ vez<'ls, c em c~$OS m :ato 
t5.o insignitlcante, :perant~ um CoOI,'1'e:so,qtle e::peciaes. 
no dizer do Sr. Medeiros e Albuquerqne tem o SR. LEOVEGiLDO FILOoJm·.:;~- Foi o 
votado todos os creditas pedido.; }Jelo :;-overno St·. Tostn. quem Pl'OYOCOil . 

com pc>·fcita iacomcie;lck. mesmo os <!t'editos O Sa. PA\U:-;"HOS MoNTE~EGRO- Nilo foi o 
de milhares de contos de réis votad(IS 1:~ ul:- Sr _ To~ta. 

0 
pr :voc<\dct•, e sim 

0 
nobr<! tlep~

t imos d i:I.S do gover·no passado. e nos prtmel- cado p elo 1• \listrictll, tendo aquello n <·C:l:;st-
r os d ias deste, pa.t•c. =_gamenw da.s d~spezas 

1 .... - ~ dade de e~qJlicar e esclarecer a g'\111$ r~olll(ll). 
feitas por a'lUcllé f;O\-erno · 0 uobr·e rcpn~sentao te do 5• distrr<.:to_ l!<~ 

l\!as, Sr. presidente. cru fun<lo trat<t·se d.e Bahia , porém, que . sempre qne occul'a a trJ
reparaçües de di reitos inuh·iduaes lezr,~os, tle !Juna • . procum pe;su;1,!mente n~lestar-:~1~ , 
prccciLOS constitudonaes violados, e <: ab~o- veiu ntuilt•, sem nece,:;;Hlade, r~V1Ve1· o ·<~
luta.mente pre ::iso que o Cong-reosso a.pt•overte- sumpto, nuo perdeodo a occus,Ko d~ tt'azer ~~ 
se deste t:nsejo para demonstrar de um mOLln min lta individualidade ao Llei.Jatc . 
e loquenr.e perante o pair.. que sai.Je veh\r "" Sr. pl'esidentc. ja qu& me aclw na tt·ihnna, 
guat·da da Cons~itui<;:ão e das leis. do que e~liit.s u>íl.l co:;it;~v;l... não vindo, por·tauto, 

Porque no dia. P.m que o paiz ;;e con vcnceJ· prep..'ll"clJlO, autes d(} cntr-:lr no ponto 9«~ pes· 
de que os direitos indivitlutLt:S ·nõ.o tee>n m(J.is soa! mente n1e r.tiz respeito, ~\c;' o dlZ.-:r ~~l
garan tias, e de que. parnme o Congresso da ~um;•S pahvras so!Jre a rcspo.;ta qu? ~ no
H.epublica, os p1·eceitos coustitU!\iOna(!:> nada üt·c deputado Sr. Filgueiras deu ao d!sltucto 
valem, e const ituem lcttl'a. lllOl'tà. oll! ne:;:;e Sr. Tosta. 
dia., Sr . presidente, a Repub:ica cone~·ã se rio Rel'et'indo-me á Bahia, disse S. C: :c . que, ~o 
pel'igo ! ! contt·ario do que alllrnou o Sr Tost<t, mw 

( ,r · ' · · , , 0 o;·ado,·,; muito era prospero o estatio de suas t!U:\OÇJ\~, :•cct•es-
"'-'u•to ~c'11 • '-"t"

10 
vem. <!ento.ndo que o Supremo Tnbuual. Fo:deral 

felicitado . ) tinha proferido duas de~isões quo lf'!I PO<'tü
mm a re:.ti tuiç;.1o de g r·andes qua ot1:J.:S que 
tin hnm si. do pag:1s pelo~ cont.ribtüutes •. 

Sr • .PI'eSitlentc. cu na.o liel a que ve1u ~la. 
questão ucste momento. Accusa-se o nltrmo 
novet·o:tdor ul\ Bahia <3e não ter >ebrlo pelos 
~~t.~resses - do E~wdo e estragado ns :;;uas. ti
nauças; o nobre deputa.~ o pel~ 2° dislr1c~o 
sustentu, que o estado hna.ncGlro d:1 B:~.lua. 
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nií.o era ln;;tiomvel. como dis;,el'l• o Sr. Z:\:na, ü!reito, c cumprindo o que, corn r :t7.ito, cet:· 
tanto qtHl ul timal-t<wte tiv~rno;; no Banco .;!dera um dever. 
Emi::;:>or , •k>pnsiwtla:;, ~ourns da qu"si A reclamação acerc:t. u~te imposto tem 
l.OOO:OOú~'.lliO. sido Mt<\ por qu:lsi tv~os co; Estados, porque 

[)~ u:n l':>ta;;o quo tem recolhido a um entendem que a renda deste imposto liles 
est:llJelecirn~D~<.l btoncario, Yoocen<:!o juros, 1 perteoce. 
sol!r.'l.~ na iDtpO\'tanci• ~ ~ppro:dmad;\ de A que vem, porem, isto contra a. actual 
l.OOO:OOOS, q•1e tem o> scn;; pagamentos polit icad:\Bahia.?! (Apar!es . ). 
todos em •\i:l; q•1e, si t<:m •livid;'l.s uo e~tl':\U- Não tem, ))OÍ$, r"z5.o, o n•)bre depnt.:vlo 
~c!Ü'O, pt·ovcnicn tes de emprestimo ali i feito, pay:L avanca.r que é precario o estado !lnan
nnnca. debm: de [lil.((1l.r pontualmente o:; ee1ro. de uosso Estado. As decisws a. qt!e se 
pmmios e amorti ;mr;:iio; ~ne ~ r.,z em din. o referm, é certo que prejudicam a sutt re~it<1, 
pagamen to :L seu,; f,mccwnartos e acode a mas ba. de se procurar e eucootrar outras 
todos os seni~os urg-l!nte~, uli.o se póde tlizer f~ules, que o habilitem a ma nter os :>eus ser-
qu.3 sã.o mli.> :ts ~~·~\s fin:uH.~ts _ VIÇOS e solver os seus compromisso5. Ag-uar-

. • ,, . . • . D demos o procedim(lDtO dos poderes competen-
"> O s~ ·. !~e')HI.'lt. ° FlGuEnb, · - eve ~e~ en1 ra:ce dessas deci~õe~, uma das quttes 
~·L 000 .O:JO;;tO:J. tot profen-ja ba poucos dtas. 

o St~ . PA:t.\X l{OS l\1o:-=TE:O:i!C.t:.C'): - E' real, Qua.nto àO b.'tnl.lilismo, que s. F.:<. u i::se 
não ll:Jl' cun:p?omisso;; coutl':lhi<lo~ ultím:t- e~isliL· no ~ertão, poorlo de p:lrte <!. exagg~ra· 
men t\!, mal; pJr outl'DS tomados desdt.J o te:npo ção mot:vada. por p:tixues politicas rlos que 
da momu-clli:l, !'Oi~ o ernpre.stimo mais im- pretendem a.ccusa.r os directores dos nego~io~ 
pot•tante t'oi reali>a.do pelo conselheiro Por- pQl!licos da. Bahia, a verdnde ~ ·que as Juta$ 
tel l:l. dü~ Leo~óes e de outros muuicipios datam 

E' est~ o ma.iot' compromisso C)Ue t em. :l. do te~1eo da mon:~.;:-cbi:~., sendo e:tplot-ados peh 
Rnhi:.t, e o nw.is cneroso. ma:; V . Ex. com- oppostçu,o. ( .-tptwtes.) 
pr~hende que o iJQ.;so Est:vlr> nãrl podi:t re- O rlist:ncto Sr. deputado Tosta. disse uma. 
pellit· e~t:\ rc~pon~a.lrili.Jade; l\Ssumiu-~~ e ha \'erda.de nd'irmatJclo que nm c::o;:-s.;nador, cor
de honral-[1. ?.t,;, -se-:: extincto o o !lu~. religlonario <io nobre represeot;~Dte do 5" diS· 

O SR. l..!::O\'JGtr.no Fiot:t:n~AS dii. um t!·icto, o Sr. F.myg•Ho &'\ntos, membro do 
direetorio, en1 um i1lteru'r.tc. que tove com o 
Sr. Julio Pimentel , Jt\ Ga;eta de Noticias, 
avançou que o pens•\tnent() de seu p:~rtiJo ó 
sómente demolir. 

ap;u·te. 

O SR. P.\I~ \;.: H03 Mo:-:n:·n:ca~o- G::.r<tnto 
;J. V. ~~. qu.:: nii.c.• tem ·l~ixa- lo de cumprir 
umlL só d:t.;; ci:L<::;ulas do aon tracto, t em p;;.;::c'l 
pontu11.lmcnt.', e. ~ nlo ser a. b~ix::~. de cam
ulo, polli:.L ter r~i to ma:orcs a.mortizaÇlies. 

s. Ex. rer'e~iu-se a decisões do Supremo 
T ri bntl:tl Federa L .i ulgamlo it1constituc10nae;; 
doLl> impostos, de :iou ·s que tra.zem p~u·tt o 
E~tu. · lo d;, ll:<.llia g t·;nlr!e onus, porque tem de 
ra1.er· 1·estitui•):i•~S. qneren1lo (l:J.lll tirar (\l'g"ll
mentn contr:>. a Jlúl itica domi!lante naquelle 
E.otU.oir), !11:\S ue\·e ter •·nl >i:;t>L f111 C aquelle:> 
impostos ;;:1,o rc-prn:luz1rio~ do prirneiro orCl•
rnen to. <'!lle r .. i org:tni~mlo pnt• umn nssemblén. 
'lne apoin.V:\ o Sr. Dr·. .Jose Gonç:üves ·da 
s:1 vn, nctu:~.l ~:hel'~ <la. opposição e cort·eligic-
nm·io de S. Ex. . .. 

.Ti~ viJ V. Ex. qne nit.O se JJÓ::!e (trg-uir MS 
qne dir·igem <lctualmente os negocies pn!.·li·~os 
da B tltia õ\. cre:,.;;ão •lestes impo;;los conside
rado;; inconsti t•wionaes. que o. I iús exbtiãm 
antes ll:t. Pl'oclu:na<;ãl) (.h~ Republica.. 

O SR. LEOncrLDO Fru;t;xmus - Y. E:t. 
não ncalla da l'l;ce!ler um telegt·:unnm do !lro
pt·io se~rclnl'io do Tll<3õout-o. pedínclo p:1r:~ s.:: 
prote:'ita.r contl\1 o imposto de 50 •;. sobr~ 
:~.guardeote r,ue .-ae }ll'(~uuic:LL' a hwoura 1 

O Sr •• PAMNifOS 1\:Io~'TE:.-<C:GRO- O uobre 
SGcretario do Thesouro da Ballia està em sen 

0 SR. LEOVWILDO FILGUEm.-.s- illembN do 
directorio nunca foi. 

O Sa. PARANIIOS Mo~:rEi\'r<c;Ro- Não ptfir~ 
mo, mas 1JO~so a.sse!!Urar que é utu membro 
import:tote do partido de v. E:r. 

Quauto aos coroneis Felisberto e Heleodoro, 
a.ppell.o ào juizo de S. E x. jl:lrn. o doS!'. depu
t:lllo Za.m~'t., que ainda hijntem a tlirmou, em 
aparte, QUe o uoico culpatto d;.1quell<\S la· 
menta.veis occurrencio.s é o Sr. Heleodoro. 

0 S1~. LEOVIvlLDO FILGUEitU.S - Culpados 
são ambos. 

O S1~. PAt:.A'YHOS Mo;.;n::<~E<JR.o- Niíoé dr~S..' 
opín ilo o Sr. Zamn, quo não pode ser sus-
peito. .· · 

O Sn. L'EOYIG.It.DO FtLGUE!RAS- E quando o 
coronel l<'eli~rerto ma.ndou inceudh•r·lho as 
fazeudas ·~ 

0 Sa. P AIUN J!OS MONTENEGRO- ISSO não é 
vc!•dt\de. A c;u·ta. que V. E:-:. leu nq11i , e em 
que baseia a sua accus:Jçfto, uão foi esci·ipta 
pelo Sr. Felisberto. E !Je contestotl formal
meo te a autoria quo lhe era 1\tb•íbuida. 
( Apa1-tes .) V. Ex . bem o S..'tbe. 

0 SR. LEOVIGlt.DoFlLGUElR Asdà Ulll aparte, 
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O Sa.? Al~ASffOS MflNTEXEGRO- V. Ex.s<tl:~. '. co·1servar·>e o que e:-: isti:l, qu:mdo qu~si t udo 
e en invvco sen t~sternuuho, que o actual go- e:;t:ox;t centl':lli:;:.do. ;ol,•ste ponto a B.>hia fui 
vet•u:tdot· d:~. B.rhin. assim que ~s:;uwiu o <!().. o E~tado 'JUe mais <l<llno ,ou-sa l:m fazer a.l'&-
vemo, um dn5 .seus primeir·os «Ctos foi ao- forma riM repartições, que ufi.o er<'l. mat:; ]lOS· 
m~>nr pal'a ali i um delef!:ado especial e novos :;[vcl ar'.i<tr. 
juizes, insuspeito.s e dLQ"nos de todD o r e.:;peíto, L:i <.leu-se uma ou olltra inj ustiQ:'t rela
velo que uão ]?Odem 'deixa!' de inspirar GOU- tiva : nad11. mnis deSclllpavel ; poi:; V. E~. 
üançl! a todos. bem comprehende que não h<J. quem seja im· 

U)t SR. DEPt:TAno -V. E:t- deve ficnr peccavel. 
sati5feito por ver que. qmLndo a opposi-:ã.u U)I SR. DEI>TJT,\.DO-Injustiça. houve, teuho 
ra~ c:rpitulo de accnsações de-sta. ordem. o c~rtezt~ . 
a-o-creruador torna a~ niedirlas que V. Ex. diz, e não se contes ta.. (H a ma.is aparte .. <) 

O SR. PAI\..\...' HiOS :\Io~-ni:NFGl\0 - S nilk'\ \'. 
Ex. que o g:overo:tdor tanto urro se deixou 
le,·nr pol' con,·enienchts po!itica;;, que nwo
don pnra a lli um juiz de direito, que não é 
tlli:Wo a. partido a.lg:um, e como jui7. p:-e
pa r:tdol' um mooo distihcto, que de ce1·to não 
:;e pôrle dizer nliado ao Pnr tido Repubiica.uo 
F~d~ral. 

Um go'l"crmldor que assim proceoe, qae 
escolhe como seos ::m.xili,,res naol>ra de po.citi
C<Içã.o do Estado hom~ns honesto~. compe
tentes e insu>'peitos á pl'opria opposic<tO, uão 
póde ser accotsado set·i<J.mente. Pot• conse
guinte permittn. o nobre •leput,•do qn <l lhe 
dlga,' que o J!i.'OCellimento de S. Ex. d"'via-se 
esper .. r , pelo resultn.do das providencias qne 
o actual g-o>~rnndor tem tomndo e h:~ •.le 
ainrla tomar-. (.Apartes.) Fique o nobre depu
tado certo que si ~;sse dbtillcto cid>\dão não 
couse:-;uir J)acílka.1· o Estado e ucabar C)m 
aquella~ lam<>ntnveis lutas , elle não conti
nuara no go'\'erno. 

0 SR. L E(I';IGILI'O F IGUEUU.s-Olhc \'. Ex. 
<JUe o Sr. Rodrigues Lima dbsc q ue, si uiio 
fo~sem plll l ido~ "" solrl:t•los autores do atten
to.do contra o Diario da. Bahio., deixari:t o 
;:-ov~ruo ; d l~ não foram pu irlos e o 
Sr. H.•>tll·igue;; Lim:t continuou. (Ha. ottlros 
apa~tes .) 

O SR. PAtU:o-:Hos M:o:s-TF.~<EGRo-Os autores 
des~~ crime nf1.0 fora!ll Je;;cob<r-to·s. 

o SR. L!WVI&lt.Do FILG'UEIRM- For:1m ; 
L:\ nto, <JUC S. Ex. demittiu um otl1cial , filho 
do <.'Otmnamla.nte. 

O St-t. P.u~'\:\llo:; M oNrE:>IO:GRO - Contra 
e~t~ •apparecet·am alguns lllllie';os, o C]U'J i'oi 
su!'flci.,ntil pnt~t que fo~se llllnidt) com a ele 
mis::iio, nilo ;;e inst:.onr .. ndo proces~u, por.v1e 
a<Jnelles simples indicias nlio eram snm
ci~Jües. (.4.pcu·tes.) 

O Sr. r!Hpt:tado Filgueirru; accusou t:\mhem 
o ~o ver· no, Cl'roecialmeote o ultimo ~0\'Cl'U;\
dor. pela exCJcuQiio que deu iL reform:1 •la.s 
r apa:·tiçUe;;. 

S . E~. não tem ratão. Esta reforma. e...-a 
indispens:n•el. com o a.ugmento de serviço, 
que pa.ss<~ram 1);\ra. Esta.dos, não era l>ossivel 

O S 1t. PAR,\.NHOS MosTEXJ.-:GRo - v. Ex. 
não ]lÕde ter certez;t a.lgum:c; e hem de'\"e 
s.dle!' que sempr·e que se fazeUl reform;~s. os 
que uão mellioram ou nlo s.'i.o aproveita.do5, 
clamam e queix:lm-se dizendo- ;;e victima.:; de 
injustiças, ( .-t.pat-tes). 

Explic:tdos estes ponto;;, trata.•·ei do que me 
e_ pe~o:ll, não poLiet:~uo deixar ele n otar a per
Ststencla com que o nobre deputa.do pelo 5• 
districto procum sempre fer·lr-me. 

0 SR. LROVIGH,PO FrLGU}~LRAsdà um aparte. 

O SR. PAttA~"'t!OS Mo:sTtcNr"'P.o - Exist.i:\, 
Sr. presidente, ll:J. l3t\hi;t, o p .. 'lrtido Nacional 
•.iepois denomiundo Nacio!la.l Democ?·ata, 
qtw.ndo a eUe se reunir·~un t\lg-tms que se ~<lp:t
t•n.ro.m do tlenomin_<\do J~ederu.lis:~, que tinha 
maud<J.tlo para aqu• qntiSI a nnanrw1dad13 dos 
deputados it Constituinte e feito os membros 
olo cou:;res~o do E-:;t culo . 

De-;le fazia.m parte o no'bre 'leputa.do pelo 
5° dis trieto. os Srs. Luiz Viaana , José Gonç~l
\'es , Vi~torino e nluitos outros. No seio da:;te 
p<tr·ti•lo ;\pparecen g t'aorle •lí>'er:;reocia, Cl\Í3. 
<&u:;a orígiual foi, póde-se dizer, uma que;;tii:o 
coos tilucion:.\1. isto t;\, si se (levi;t e~l'l lle lccer 
recu r:;os do reconhecimento de poderes feitos 
pelo~ Cm1sellros "-·funieipaes, dó seus membros 
e <.lo 111tendcn te, como atli se <ltmomina o cuer() 
do Executivo. 

A \'entou- se tt ídétt de dm•-se J'ecurso da
queHas detibcra~iJes para o Scno.do. o Sr . 
senador Lniz Vianna. sustentãra. qne niie se 
t!evi:J d;\ r tal recu.-,o, deveudo-se manter a, 
>~n tonomht do municipio. O Sf ·. senador J1's..>. 
Gonç:'t.lve;; div~rgiu. querendo qne se estabe
lecesse o re!'crldo recurso, c que canseguiu, 
i:IZ<Ondo p:~ssar o pt·ojecto neste s~o tido, que, 
~.lnccionado, foi lei. 

!>aquella dlvergencia. oriainou-se a sdsão 
qae se deu no parti tio FeJ~1~alista. 

0 Sn.. LEOVIG1Lil0 FIGTIErRA.S di~ um a.p:~rte. 

o SP, . PAR.\NliOS MoNTEliEG:w-Est."!. lei e 
de . . . não me recor·•.lo precisamente da data., 
pois, como disse, fui surpreilendido com esta 
di;;cussã.o, par'" :~ qual 11ão -vim preparado; 
mas po~so a:lllrma,1· qne é anterior ao rompi
meotodefioitivo que se deu nos dous partidos 
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do _qunt res~:lto•t que cad~i. grupo de um 
umsse tJo do outro. ( 1) 

se casiiio dessn. eieicã-o jâ. est:wam disct·ímioa _ 
Jos (2). 

0 Sn.. LHlVJGlLDO FILGUEIRAS - Na lei 
feit~. pela Congresso de S. Ex., ha este re
curso. 

0 Sn., PARAJ"f!OS MOXTENEGRO - Respei
tou-se o que existiu.. (A.partes .) 

D<1do." diver;encüt no Senado, na. I')Uestilo 
do recur:;o das decisões sol·re ~e~onh~cimen
tos rle pl);"ler·es, o p:\rtiJo Nacio•al De,·•ocrata, 
ua qn:1l en !'azht JXtrte seurlo ate membl'a d~ 
seu d.irectoJ·ioe fi:\ co~mis~ão executiva, não 
PD<!ia ser• indill'ereote a ella e nu sua imprensn 
d~tenrleu o morto de ~nsar 1\0 s~. L\\\7. 
Vuwoa, sttstentando <L inconvenienda elo re
ferida. recurso n:<IJneUe caso. 

A d1Yerg-cn<:ia cJos Srs. Viann:1 GonÇ3,l v e~ 
deu log-ar a di::cus~ões e recriminaçoes, tor
nando-se lJTeconl!i!ia.ve\s o~ dons grnpos t~elos 
me;;mos dit•igidos. 

Fui de pílrecer que o p~u·tido Nacional 
.De;noe1·ata de"l'ia deix:•r aue os tulversario~ 
liq uUassern e o tre ~i a. q"ue,;tão. A mi nh,, 
opiuião . oão )Jrevnleceu. entemlew1o-~ q'l<:' 
Dol>_ devmmos unlr a um do3 grupos. F1_1i 
entab àe pareccl' de que nos •lererinrnos umr 
ao g1•upo dirigido pelo Sr. Lniz Vianna e a 
elle me uni autes da eleição de ! 0 •1e março. 
ao passo que outros ente.ndera.m q_ue se ctevi:.< 
prefet'ir o do Sr. Jo~é Gonçtllveo. 

Os partidos tl'~taram êO.t;'i:o de J•eot·gani
sar-se porque o que ha.via. em uma amal
i;atna, umn coufusão. 

0 Sl't. LEOnGlLDO FILGUEIR,\5 - Quanrl~ 
sa org<~nisar·am os p·wtidos, j:i. tinham sitlo 
feit9.s as eleições de 1 de rnarça. 

0 SR. PARANHOS ?tloi:O"EJ.";'EGEO - Foi muito 
antes <tísso. 

O SR. LKOVJGILDO EILGU~lRA.s- v. Ex. 
estil. engn nn..io. 
"'f." O SR.. PAR,\NHO~ l\IOl'I'TENEGRO- V. E:c. 
tem ahi os vapeis, póde lel' [1, dah\. 

N'L reuniiíQ que teve Jogur em abril rlei ns 
razões porque me tinha unido ;,o Jl~rtido 
qur: tomou o nome de RepV-btkamo Federat. 
e disse que, bem que tiv&".Se irJé,•s parlamen
t:u·istas, entendia, comtudo, q•1e em vistrtdas 
círcumstancia.s em qllA nos acha vamos, devia
nJ03 snstentnr a Constituição de 24 de f~ve
;:-êiro em to/1.''· a su'' pleuitnrie, ll\é·que o 
tempo e a e:tperiencia aconselhassem [a sua 
r1wisiio. 

0 SP... JaS8' !GXACIO:- gntri.o li. Ex. hoje 
não é [HL11twlenlarbta ·? 

0 SR. PARA::nros MON'rF.I\"EGRO~- Fni até 
então, mns hQje, qne estou eon>encido dos 
i!l~onvenientes do sy8temt\ entre nós, posso 
dizer que não o sou. 

o SR. Cr:-<crxATa BRAGA:- Ain,la qne.nã.o 
fizesse esta .ieelaração qne muito o honra, a, 
posiçã.o de V. E:.:. era perfei htmen le su>ten· 
t:J.ve!. 

0 Sn,. f' ARAXHOS i\fo"Nn:2·1EG UO :- Já vê, 
porta.nlo, o nobre deputado pelo 5° districto 
quil a referencia Q\Ie ft:z à mtulla pessoa, a. 
quem procu1'a sempre molestar, nãoattinge 
::to fim que teve em vista. 

O qne <\dmlr~, porém, é rtue s. Ex., que 
vAi n declarar-se ']lresidentb 1ista, estej11 com 
~eml a.migos qne acompanham o Sr. Jooe 
Gon~lves, 110hlo n:~. Bnbi:l. no z:-up<J do p:u·· 
tido nacional, ~ne sempre foi-e ~ parlamen
tn.rista, fOI'Ill<IO<lo nm partido clcnominado 
co,,sawcionat, ~ue reugiu contra a indicação 
do '!entr., dll p:trtidfl republicano rc.let~ll ~ara 
Presidj)nt~ e Vice-Pr•,sidento da Rcpubltca, 
:tpr~8en t:\ndo o.1n1ro" nomes. 

Si s. E:-:. acha qtte a minha tJosiçüo no seio 
do p·•rtido republicano le•io:!J'i.Ü é insnsten
t:wal, qtm\ ;:era <1. sua uniclo aos nacionaes dã 
Rthia, pa.r·Jamentari~tas u!tra '? 

O SJ~. LEOVlGILDO FitGt"EYRAS : - Não 
"flnh,do . Esti\.Q to(tQS hos?ed\l.dO~ no Pô.\~túlo 
republicano redeml. 0 SR. LEOVIGlLDO PlT.GOEII'tAS (l&wlo) -·15 

de al.Jril de lS94. , O Sn.. PAttANKOs MoN'rEl\'"EG-Ro : - V. Ex. 
o SR. p .\ R.,umos 2\foNrE:NEGn.o _ v. El:. mesmo tem dito que a. parte mais num e rosa 

esta engC~nauo. 
Eu 11ei de mostr,1r a V. Ex. 
0 Sn. LEO\'IGIWO FILG"OElR~>S- NãoJmos-

tra e eu lango este repto. ·• 

O SR. PAJU'1\'JIOS l\Jox'I'EXEGRO- E eu ~1c
ce\to e 'n<Ji r\e mo~tt•ar que deixei de perten
cer ao partido ll<lCiOn<ll antes <la eleição <le 1" 
deroarç·o, e que os actuues partidos na 0<!-

(i) A. lei" que noarcferi~nos~é de 2ll <ie jlliho da 1Sn. 

(2) Em 12 d• d~r.embro de 1$93, di ti~ ao nr. Alm•ioll. 
C~H!t•~. pre~ir]l'l.t.l'te de directono- àl-. r.:lrtirlo D:lcionni, 
um~ cada lll~\niic~t.ando n minb:1 db·er;..:-enci.."l na ori~n· 
t:~.~;~o que pre~endi!'L se~ir o ptl.rtid~' e ·:t~sli~~ndo-n1e d.e 
~t:'-:.. ti\reCt~'~r-\o, 

B"'t:l. cnr-t."l. '"i public:ldn no o:Jortt."l.l de ~·~.qc:m:t~" e-m 
j.,nelro d~ 189~, quan1Jn s~t hin ta;\\b-:;<1 pulJ.lC~Ldo no 
.c f)b:r~o e El:O~~\do rln. Bain:tl't UIJJ ~l't~s:.o notidar.uJo :a 
retwiã,(, dos. grupi)S dirit:idos p~los S!::S~ Ct•uto e .TM;é 
Gonç~Lv~s. 

A umão do~ dh.,.ersos grupo~ re:~JiSlHl·~e: :'tntc:s. da 
eJei.t.ã.fl a n.s reuniões, que trqer~ml.,g-nr po~LerilJtmeate~ 
t~ã.D fora.m mnls de que n. confirm.:J.ção so1ewna tlo que 
j~ e:tiol "'- ~ """' pu r ~o doa B .. !Ji~o. 
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e importante do partido u::.cional da Bahia 
e~tà unida ao se11 grupo e eu uao desconhe~'O 
que realmente ba. alii membros que perten
ceram âq 11elle pa.rtido, que são dignos Lle todn 
a consideração. 

o nobre d~pu.tado pelo 5" districto não coe
tentou-se em ilízer qu;, no pa.r t\11 o republicano 
rederal exist.!a p:J.rlamentnrístas, av:~nçou 
mnis que havin. até monm•ebistns. 

0 SR. LEOVlGlLDO FILGUEIMS;- ~o dizer 
meu nio, no dizee d'O Pai;. 

O Sa. Bt:ENO ne A:XDR.Ali~- E nesse ponto 
argll.~: e.at.m truito bem. 

O Sn.. PARANltoS 1\IoxTE:>!;;~R.o- Ao mesmo 
tempo 'lue S. EI.vem t· az.::r o que <:ousidera 
diver,.reocia ent1·e os memb:-as do p:n•Udo l'&· 
publi~,\DO federul, não póde contestar quo no 
seio d ' seu p:trtido, na Bahia, dell ultima
m,·nte ·um to·opimenta, a pi'oposito de não 
Qll· rerem alguns a.dheri• a um 'J)t\rtido que 
aqui se funuon o anno :passado com o nome 
de-.Dc:?nccrata. 

0 SR. LEO'VIGILDO FILGUEUU.S- De mo•lo 
algum eu f~rei parte desse partido. Jà o de
clarei. 

O Sn.P.w~tNHos Mo~>'TEXEGn.o-V. E:.. póde 
YarNr a sua. testada, mas a •·erdade é que 
t: a· te de >eus curreligiona.rios não silo llo 
mesmo par(·Cer. . 

A propos!to de m;nha adh esão ao pu.rtido 
republic:,oo federal, eu, em oceasião oppor
tllo:J., expuz os motiV·lS que para isso tive. O 
no' re deputado acaba de ler •dguus trecbo.s 
d~t~cados de minha exposição e eu pediria 
que a publicas~ integ1 almente. 

O SR. LEOVIGlLDO FtLG'GE:m.As- Pllb!icarei 
o que l i. 

o sa. PARA.NHOS Mo:<:TENEC.Ro-Devo pu
blic~w tod~\ a <.lec:araç;io, si é qne hn. le:thla•l•· 
no que v nobre dc~utado prcte;:J<le Jaz•n· 
aqui. · 

o SR.. Josf: lt~NACia-11as elle ha de publi
ca~· o q lle Hão !e ll ~ 

O SR.. PAr.ANIIOS Mo:-:TE..'\EGRO- O nobre 
deputado sabs que nem sempre se puolica 
sómf!ute ~quillo que se ló. Emtim, o nobt•.: 
deputado fará. o que qui;;er e entender e, si 
não llzer a publica•;ão integ1·al, eu a filrei no 
1ne11 di>CUI'SO . . 

Qus.oto ús accusnções ao g-overno de meu 
Estw!o, devo dizer qu~ o nob!'e deputado pa
rece. 111n t:m:ttico, quando se tt·a t:t deste a~
sumpto, proctH·an•io s~mpN occasião par.• 
tr a~;el-as á di~us~ão. 

O SR.. LEO\"ILOioo f'.!wuEnus-Certa.mente. 
Não podem ser esquecidas. 

0 Sr . PARAXHOS 1\Io:s-'l.'EXEGRO - Ainda 
ag-ora ninguem provocou o nobl'e deputado. 

O Sr. Tosta · -ç-eio npen<1s re~till.::a.r algumas 
proposições elo St·. Z:un~ e a t;llei;liío parecia 
termintuh~ sem :l.zed•lmes, quantlo S. Ex. veio 
reviver o assumpto. 

O Sl{.LEO\' !GrLDo F1LGUrilRAS dá um n.parte. 
O S1~. P ARA.Nllo5 MOXTEXi·:GRo-Oe,·o con

cluir e o laço, tlizen.lll I] ae 1.-oto pelo pi'ojecto, 
pot·que contio inteiramente no a~tud go
verno. 

O SR.. Lc:ovrGILDO Flt.GUEH'..,\S- Eu confio 
ua Commbsão. Alem clis..;;-1, o tlllgllldlllO e 
preci:;o, porque estilo se crenndo veL·datleiros 
exerci to3 no Estados. 

O Srt. P,\RAXHOS MoxTr:x:r;;r:rra - Voto pelo 
projecto tal qu<~l se :~c lia e o •ligo, nii.o $Ô !'ffi 
meu nome coll!O de todos os me:<S comp;mhei-
1'05 de banc:tda, pot•qne todo~ deposit:1m plena 
eontiaoça no actual Pfesiuente da Republica . 
(JI~ito bem) . 

~ Ot;rre:o ele X ot:cius - Con.-enç;"i.o do par
tido reoublir.aoo federa list:\- Depois do lwi
]h(<nte"e b.;m or ientao!o discu1·so do Dr. Ma
noel Victurino , scglliu·se com t~ p~ J a.vrn o 
illc:str·ado nch·og;\do e pre:;timc;so che(t; .pQli
tico Sr. descm bttrgo.dor :líont:::r:eg;·o, profo
r r:ldo com segumnç•tt e precl~ft.o de llngU:\f!·em 
o tmpot·tante di:;cnr;;o que pa~$:lln1•S :l. re
:Silmir : 

<O Sr. de~embar:;:-:ldor· ,\lon~ .. mezro come
çou dizendo ter nece~;irladr.: dé "xp!Tcm· ;\ sna. 
presenca nesta ren:lião, e :t 5Ua actua l soli
daried:tde com os l!lle ;.1. prom.-,v·~l~•lll. 

Qucl' que se sail,,t d,,:;; ;noth·a:; que :1. i;;so o 
levam, pn.ra. QU~ se julg11e o s~n proce;ii
mento com verJadeü·o coahccimeuto ue 
CltUS<.\. 

Sal,em todvs qne foi 11m dos mni,; (\0ci•lidos 
~ol\ludoi! do p:n·ti•to nacit,na I. de,cle ~IH\ cn~a
<';iio e recou,;tr·nc.;:\o, na. ~a.d ' ': lhe :m.::-m<n~· 
tou o l'}u:tlit'icati ,·o de-t!t·mocml>•- em .::ousi
dernção :1 oovos :\Jepto:;; qu,; for,ttn :>e alistaL' 
em suas tllei1·a:;, e as mo.Jíric:\(:i:•)i! e aitur:1· 
Çôes feitas ern ~en prO!.!'l'<tm:n:.; sC!n•lo c1ue 
ne.>ta segan•la pho.se o•:cltpou <t eminente t•o· 
~ição de membr·o tlo dircctorio e d:1. cOinmls
são execll ti \'a . 

Fvi dos onc mais se tledh:<.1.rttm â. causa 
desse paJ•t\t.Ío; dos m,;js intran~igentes ; uão 
s~ esq1\ivando diaute U.e tt·auallõo ou sacrili
cio algnm, esroudo sempre cu trt.! os que mais 
activos se mostr:,.vam, rec,:bendo em compen
S(It;.ào a. honra d~ se:· contem pla•lu em suas 
combinações eleitoraes. 

Em dias do anno p~~sado de'I·SP.. como e 
g.:ralme:Jt, eonhecidn. unt .-o,:rj:im<mto en tre 
•n.:nllor•os pt'Oetninente~ do p~.1·ticl •• federa
lista, originado por nsst~mpto ffl~n intcress:wt\ 
muito purticllhn·monte :to p:trtitlo naciooal o 
às i<léas que o me~ mo del'enclia cottt ~u·uo1·. 
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ri&l.do e animado por muitos naeionaes que ACCe!1tuando-se a diverge:lcia.entre os dous 
tam:.~em reprovàra.m, QUer a mesm<l. união grupos, demo•lo quo em qttiSi impossivol a. 
qu ::;:_· o utodo por que foi levada a effeito, r e- ~na. rP.coociliação, pensava. r1ue o partiuo na
sol v.~u nuir-~e por su;J. vez âqu3lles que. uo l\Í0 11<\l , :e vi<> col!oc<l,r-se na. espectativn, sem 
seu m~t!o de peusal', melhol' comprehendiam ~e rnan;festar l'}ue.r por nm Q:1er po!' out1•o; 
:t poiiti,~t, nfio se .julgüttdo iucotnpativel com 'lua. po,.'tim, dad:L a. hypothe:;a de um11 colH
os me~mo~, apez,,r de :tlg·um.t divergenci<t enr l...-açilo , união, ou alh~nça, devia inclinar-se 
pontO$ de seu pro~r:tmm:t, llOrQUfl ~t verd•'-:ll~ nãol pura o lado di rigi~o p<l!' ;VJuell e de quem 
é q~;e ainda. nii.o temo:; partidos perfeita:nente po:· ffiilitos e diversos m~tivos, inclusive o 
con:.'titc~idos em todo':; os Estados com tl ne- 'l.UG tmll;; dt• do causa. o r ompimento, devia 
ce:>5-\ria. lig-açii.o entre sl. ::'lão ab.i Ul'<t-, porém. o m t\ IS possi\"el dist::wciar-se, pois, sempre foi 
as >'-U'tS idéas. Quando se olierecer oppor- o sen lli<tis ra11coroso udversario, e sim para. 
tuniJa,Je, pu:;-narâ. pelo systemlt parlamentar o outro que prvcurav:t dar mdhor o:·ienta· 
de ci tle ti <lde [Jto, ma.s emquaoto uiio chegar ç.ão aos neg-o~ios publicas e estabelecer uma 
es;;a occn.sião, ou oito for ell;J. a .!equaõa, tra- p:>litie:a· ma'is ct.lm;t, tolerante e udequada. à 
l.~tlbl"à pelo l'esrJ+lito ao pacto •le 24 de feve- ·~poca olo reconstruc:..•.ii:o que aiuda atr;l.-vcs
r eiro . Affirrna.oclo a sua. solidariedade com ~:amos . 
os fi ns desta convocação. assu me:\ responS.C'l.- Nestf: sentido, não occull<l. deu até a lguns 
hilidtHie de seu proc:edimento com toda. a passos p:l.l?<l o.ma a [tprJximaç5.o, que na.tura.l
!"t•..: nqueza.. sem a.tUIJig·uirhldes 11e:n tergiver- mente rtós~e e:tl l'<3Sultado 11ma união sem 
~;tçõs:s : nfio tetu nem 1·e~enti.meotos, nem quebra, de principias e s:lcl·ificio da digoidade 
<trnhições; sett l1ttuito é trab.dlutr peta. detini- de c:wla. um. Oon~t!\ndo-lhe dep<'is que SE'l eo· 
tiva oq;:~uislloi;ÃO de um p:u·tirlo que, :~.lém de :;:1\l'lin\'.;wa U1nu. uuiii.o corn o gr upo dil'i~tido 
pra ticar um:~. p..tític..1. sem odh•s uem violen- pelo P,X-govern~der ({epos_to em 2.1 de novem
cia s e1n qllalquer senti• lo, pugna peh defe;;a , hro de 1891, pt·oeurou lllforrna.r-se uo que 
uQ. ReputJlic;~ . pelo e~ta.beleeim .. nt o do ~overuo b>l. via. de rcl<\l <t esse respeito, tendo-se-llle 
civil, pdo desen v•)\vitneoto d:)s principi:1s tit·- ;\ssegur.ulo que não tinha. fundamento o 
mM.os na Constitttição Feder.t t, modiiican- bo:tto, o que o tranqaiUisou. 
do-~e_esta p;;los meio~ \'egtllares nos pontos Poneo tempo depois, porjm, foi-lhe com
em •lua :\ ex:periencia demonstrar que eleve muuicudo q~e esttwa assenta.dt\ e resolvida 
llav .:r alter;lÇiiO.» essa uuiiio, o que SP. t inha realisado, sem qtul 

SESSAO DE 29 DE JULHO DE 1896 

O Sr. Cineinnt.o Drnga- Sr. 
preS>idente, nin@:UOm mt~.fs do que eu com
pJ•ei:.etld.e que e temetario da, minha parte 
entl'a.t• neste deb:t.te (nr<o apQiarl os); IDM é 
sa.bi•!o que a deftciencia. de meritos é sempre 
o cli]l1oma rlos ousados. 

N:io se me t.:ondemne, porem. ao rr.a.ximo 
da pen:~. que os ousados merececn , porque 
tenho a a.ttenuante, sinão a justificativa. de 

. ' "il' cumm•ir o mett dever, já como represen· 
tor.te da.-nação, .i á ocmo relator do parecer 
d.a maiodo. da. Commissã.o de Diplomo.cia. e 
Tra.~ados. 

Dep.'lis da OI'açio brilh:~.nte que aea.bo de 
ou·t ir. o meu papel se tor na muito mais 
difíi~il. 

O nob:•e or:..dor que me precedeu revelou o 
que jil. SlLbia t. c.~m•tra. que S. Elt. possue; os 
dot('S ma.is ftilize$ · de intelligeu~ia., uma 
mu~-tração pouco commum na ma teria .•. 
(Apoiados • ) 

fo;;se ouvido, inteirmnente â. sua revelia, 
~iní1.0 cr:m maniresta tlescousideraçi\o. 

Coro.prelte!l•le-se que nii.o havel'ia. quem, 
nessa~ .!ircumstan~[,lS, niio se desligt,SSe im
mellhtto,mente do dil'ectcrio, e foi este o ~.;u 
procedimento. 

Eutü.o, só (lt>oS c:~m\nhos liuha ~\ seguir, 
pois ufi .:> tinh:\ :1 Telleidade de creat um t 9r
ceieo p.•rtido - t·eoolh:!r-se 11 vida t>r i•' illh , 
:\bn.ndoaando a politicn., on reagir contr:t 
:tqudh1. união, dll.n<io o se:• 11poio ao; que, 
no $ett entender, t inham melhor intlli~:io po
titic"' e pror.edia.:u mais correr:ta.meote elo que 
o seu ex-chefe, que tinhn sido o prap1·io n 
ontreg.'lr o bastão qlltt lhe li!1h:1m couíbdo, a 
~e retir:\•io IJr nsc•tmante da> lutas puliticas, 
mostr:t:Jd;J-se vonco (!!l.lrno e upto (>t\l'lt ellns. 
1-:reou. tal•ez nii.o seguiudo o primeiro alvi
tre, nl<\S, si a.ssim pro_ced.eu, foi porque não 
oodla rn<tis l'ecua.r, pms tmba. ss apresentado 
candidato :l urna cadeira. na. Cãmara Federal, 
pelo 7" distl'i~to, onde era muito conhe~ldo, 
contav<t amigos pres~imosos, sen~lo muito 
prov:wel 11. sua eleic:'i.o, por ter tambem o 
:tpoio dos que dirigiam a. politica. do mesmo 
<listricto. 

Nesta circu.msta uci:l-, estando cada vez mais 
-convenci•lo de que ft>i um deBacerto dos 
c\1efes do pnrtido na.cional aquella uoião, cão 
podenrlo ser iudift'ereuta aos negocios poli
tioos pela -posição em que se collocá.ro. auto-
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o ~- L.\~1E!\"HA. Ltxs-Não apoiado. !r~nbmo é snhmett iclo a nossn annlyse. Oon-
.l hes. pois, lo;tar de honr-J no Cll!';;O d;ls mi

O Sll. Ct"ClNATO BRAG_A-. - • e um pa.- nhas olo;.erv:.~-ões, sem yre;;cindir de comple
tr ioti,;mo elogiavel. como e o dos que mais se tül-tlS colll a discus~ão d~s altas conven!encias 
dedicam -pelos interesses da. patr~a.. , politicus que o pro.j ecto ~onsulta. 

s. Ex .. portou-se. como vtmos, com o São duns ns ordens de in tere:Oses a que o 
cavalheirismo o mais correcto p;u-a com dit·eit'l Mtende: os interesses i utemos e os 
todO$ nús ~. posso d i1.er. quasi ~-pecial_mente intero·sses elteJ·nos . 
para. com o humilde . ot·ador;_ e da t ribuna, P~demo,; nos servir do direito como !\\cho 
a"radeco ·:t S. Ex. essa gent1leza . . ~eguro para iHumi.nar o nosso C<J-minho nr.. 

"si me :1bo.lanço a oppõr -1he cont_t•a.dtcta ordem dns rP.h<<·ões interio1:es de um p:tiz. O 
é, ccomo já disse. porque o de~el' me 1mpelle róco de irr-adiações ê alli ;tl:uodttnle . 
a isso e ainda pot•que todos nos sabemos que. Desde a Lei das Doze T~l :oa.,;, de:;de o Alko
com o vr1l0r de fld\·er~nrio> d~s:;.t o_I·tle;n rão, ntrrwez das lcg-i:::l aç·õe; de Solon e Ly
corre parell1as a g·enerosldade a m:o ts ti- curgo, c;l;t maf:estos,., d:t ])ot·teutosa legish'· 
dalgn. . _ çiio romana ilnti-j nstin~1nea , justinc:ul&1. e 

Tl'r,ta.rei de :\ naly;;;tr a~ obJec<:õ~ que s •o po::.t-justineanea, a tr:t'>'éS dns de~ret.1es o:Jo 
Jev:tnta.las :10 par~cr da comnns&tv .e con· todo o dir~ito ct\ nonico, <hls consolid:lções 
s~queutem~nte ao p1•otocollo que esta suo- m<>nnelin:1 , atron~iua. e ]Jhili.ppioa., das Ex
UJetti<l•l ao juizo d,, C:\IYl~rt\ . travuvr.ntes até as eon::;tituí<:õ~s J)O!itic;;ls, 

Ft.l·o·he"t, ob;,ervando meticulos;~m~l"! te tanto do Imperio como da Reput.Jica e de 
que as impr~ões qu~ sobre meu ~Pll'lto todas as n:~~ões cult.1s M boje, através tias 
p t•Oil ll:t.in t• Ji;;curso que, UC::tbo <'a 0.\W!l' n~o l~i s or·o.iinaria~, das codidCl\ÇÕeS S,YSterJ?ati
foram completas, quanto eu deseJ<\1'1;\ que sad;tS. dos ~rastos dos t rib mmes, :tte os 
o f o:;: em. pa J'ec•;res e às obras dos ju5riscon3ultos, ~m 

Par ece- me que o ora.'lor que T'recedeu-~e tndo isso nôs poderemos encont rar mmta. 
na tl'itmn;\ ene<1ra11 o pl'oblemo., P•U>a CUJa COU:'<\ de palpav.,l, de le!ritim:-tmente pon
soluç;ío a Garoara é cllamadt\, por uma. de deravel, de nbsolul.olmenté serio e fixo. 
suns faces. . . Ahi, na ordern in terna. o direito ê um cri-

De f:1c to, o que e qne se expõe ao Jlll1.0 da. terio s e"'uro de conhecimooto e ríl3ol ução 
Cama1'tl ; qual é o pr·oblema. cuj:J. soluçiio se da s que~ 'toes: E' um<\ verdadeira cid;tde, si 
pede 'l . . me permittem o parallelo, que não será 

E' si :t solução que den o Execu~tvo as talvez dos m:tis felizes, onde todos os pra-
que~ tc•es com a lt::lüt de\•e ter o assentJmen>o zeres da civili~•Jção se encontram ao l;tdo 
do Co:l)(resso ;;\ncional. . . dns rle:õéfl"•'CM e dos vicios, onde torlo o 

Pat•a bem pondt·ral-n, P. -prec~so ter_e"? nsta. progresso hnmaoo jà. peoetr_ou, onde to
que essa problema. tem duas !Hces dtstmctas: rla:; as classes ~ocines s~ m1; turnm , oode 
um::t, :1 :li.str<tcta, outr·a. a concreta ; UJml, :t toda. ordem <\e construccoes diffice i ~ se 
philcsophic'l, ou ,o;i <Jnizerem a juridica, ou- a"'rUp:.'l.m, onde todas as relações de dil'eito 
t1'a. <t pr:otica o11 polilica. t:ern e.trectivida.de pratica, oode os meios 

_:so u1eu concoit•l, <• nohre coHeg:t que.~om de defesa externa. sã.o seguros, on•le os 
tn.:l to fwilho se {ez ?n,·ir _nesta ca~:. so_ se tribunaes proferem suas sen tenças _regula~ 
occupuu cb parte plnlosoplncf\, rl;l. terc-.to .1 u: res. onde o pronunciamento elos JUIZES e 
1·l-li•::L t!r. Jll'oj ., cto . A qn~stão. pol'elll. não f'>"·l Í lla.~o ti •, o pela. iorea. publica constituiola. e 
po.tu. l!nh .rn(,nt.:: nc~s·~ terrcn~,. nem pelo disciplinatla na obedi~ncia á. lei escripta., 
1l"l't'C~-• qu ~J clai)Or ei. nem pela mensagem onde o homem pó•.~e contar com todo3 os 
de S . Ex. ,, Sr. pre:>i..!ente ela Rcp~t,lica . elementos pa.ra. que tenha.m realidade o 

Eu1 arni,as essos peç.~s . Sr. pre;;_JCJente, ~e suwn cttiq~o<e tribuere el mc11ti•,em lred6re . 
cogita do as~umpto •. sinilo excustv:un~nte, ~' d xt . v m ~ 
ao menos principalmente, pelo s.eu r•rtsmll. .. ,as, na. or em e err?r. qu~ e. os lii-
conereto- o hte-e·~e 1m~.tico dtl. nMioD<\Ii- Ao passo que, na Otdem Jlltema, o . 

· : ' "" reito percorre sua. phase, que chamarel-
dade brazt!eJra.. positiva- na ordem exter na. elle t..travessa 

Dou realce. il relevante omissão, sem anirno a epoca pastor il. 
de cen~•u""J. . c-omt udo, e lla é asl:a:G slgnit!- Que vemos abi ~ 
catil'a. 

Eu C(Jmprehendo, entr<Jtao to, que se não Um campo quasi incult o . estado qua.si 
po~S<\ ne~ta ordem de locubrações, abst ruh1r de na tnrez3. de que fatiava HobbPs : a 
do lado jut·idico. idade pr imitiva. Os pastores dos rebanhos, 

O 1lil'ei!o se :•cha por t.' l forma entrelnça:lo - os soberano:; das naçõe.$ . . . re:speitan
às en tmoh:1.S da t;Odeolo(.)e v iva, qu~ é i m- do-se á. custa. da força bru t:t ; Ja trocinios 
pos~ivel dei:c:J r de tel-o em alta cout.t , sem- de ovelhas, iocursues de lobos fe rozes no 
pre que um phenome~o p llysiologieo desseor- redil habitado. 
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Sobre esse campo, assim, selva.tica.mente cipio qa. arbitragem, progride nos ultimos 
ens.1iam aio(la os pri meiros vôos-os pri- . I.Otn?OS tanto e tanto. que póde·se dizer qu-e 
meiros vôos. porque os tr .balhos de Grotiu;; t:l.ll.a armo que p:sss:~. é, p:~.ra. seu desenvolvi· 
e de Puffendorf datam de uontem-duas mento, como se fôra. um seculo dO$ tempo~ 
R.Vea a.lviçareil·~.,;; uma. é a. opinião dos iúos. 
juriscon;mltos, manifestada nas obra.s de E eu a.ppello das opiníões ~qui citadas, an· 
dil'eito internacional ; outl':.L repre$ent.:t os ter i ores aos ultimos progressos realisa•los p:lra. 
arestos, os precedentes, os casos julgados os recentes pareceres emittidvs sobre a mate· 
internacionaes. r·ia.: o direito é urna sciencia. e. como tal. ca· 
. Ambas trnr.em nos bicos o ra.mo r1e olivera pa.z ··'e ape1-feiçoamentos de toda;\ ord(lm. 

da paz-a a.-rbitragem internacional... Sobre a n;a.t.eria. que éoostitue uma 1nrte 
Repudiat·a de cllofr~-e ternerario. impo•·taotis;,ima (lo direito internacional. pro-
Condemnal-a. ~em exame seria um crime. cu rei fazer estudo nos autore:> que mais mo
Examinemos. Jerna e mais prof1tadamente se teern prc· 
A-J lado da enorme caudal, a que jil. me re- rJccupado do MStlmpto. 

feri, •las roa~ de direito na ordem . int~rna. Entre os nota v eis intemacionalista.~ do nosso 
da riqueza pujante desse manancial, en.:on- tempo existem Ka.marowsky, De Cs.1·d. Drey
dramos na ol'dem externa a pobreza miser'l· 1rus. Revon e Meirinhac, que são os ultimos 
vel de dous lacrimaes qu·•si capilar~.s. qu e teem e~cripto, •lizendo a. ultima pa.la.vra 

Sã.o constituídos pela opinião dos juriscon- da especie. 
sultos manifesuulu nas ohras de direito, e A Aca.dr.mia rle Sciencia.s Moraes e Politica-s 
:pelos arestos ou casos julgados. da Fran~a enten•leu dever pôr em-concurso 

Nessas duas t'ra.cas fontes beberei :t1•gu- par:-~ o anuo de 1802 D. seguinte these : -'l a>·· 
mentos pat·n, demonstrar a. procedenchr. da bitJ'ct!Jem inten>acionCil, seu passado, seu pre
arbit rgem no caso das reclamações italla- senta e setl f'utt,ro . 
nas. · Esta t!1ese, posta em C"ncurso, pro•;ocou as 

Começarei pot' estudar as opiniões dos juc loculH'acões ma.is brilhantes que se poderiam 
risMnsultos. dElllejar; e entre essas estâ. a. obra que a Ca-

Comprehende-se que eu nü:o faço dessa mat·o:~. vê em minhus miios, e que fo~ coroada 
:parte de meu di~curso elemento unico, ca.pi- pelo [.,#ítHto. 
~ali~simo, das obset·va.çúes que teuho de fazer o Stt. NILO PEço~.;>;BA-0 Sr. Revon admitte 
a ~amara. . ate o a.rbitra.ment o ern que;;tão de di"oi-

No tereno da theorta., cada cabeça, cada dade. " 
sentença. 

M:as tlu:oria.s, e sõ t hcorias. foram invoca
das contra mim; invocal-~·hei, tambem a_ 
meu favor. 

Doutrina contra doutrina ... Entro, pois 
com o meu contendo~ a navega.r neste m;~.-r 
delle tão conhecido e de mim nunca dantes 
navegado. (Riso;.) 

O SR. BELISAR.IO oE SouzA-N"'a.o parece. 
0 Sa. CINCI:iATO BRAGA-Obrigado. 
Qual é, em synthese. o problema. que se 

discute? 

0 SR. ClNCll\"ATO BRAG-A-Não é só el!e. 
0 SR. NILO PEÇ.-I.NHA-Elle mais Qllll todos. 

O SR. CJl>CINATO BRAGA-Este escrlptor diz: 
«Nó.> temos mostrado a. idéa. ... » Confio em 
que a Cama.rn. acl'editaJ•â. que eu não trunco o 
peusa.mentú do autor .. . 

0 Sll. BELISAJUO DE SOU7..A.-Na.turalmente. 

O SR. Cr~crNATO BRAGA-- •• e digo ísto 
para ler t•·a<iuzindo para. que nti.o ~re~a pe-
da.nti~mo ler o origin:>l. · 

E:' es te: Os di-reitos imlivi,luaes. as ques
tões fie d ireito pri vado (porque a taes ~e 1-edu- ~ Mostrú.mos que a idé:J. da autonomia e a 
zcm as reclamações italianas). a.s questões .-le idé 1 da. arbitr·a.gem são absolutamente dis
direito privado podem ser objecto de uma. tlnctas llma. da out!'a ; que a arbitragem 
deci~iio proferida. em tribunal arbitral inter- não poderia fedr a verdadei ra. soberania; 
nacional1 ?odem sel-o. quando mesmo não ~,ue, ao contrario. a. livre aec7ita.ção de tal 
tenham sido préviamente submettidas a.o es- JU)gamentq_ por um Estad~ e a ma.ís bella 
tudo c ao julgamento •los tribunaes locaes ~ manifestaçao dP.sta a.utonom1a sober:ma.. 

, . , •:- ::iend~ o.ssim. qu~ os contlictos que es-
Q S:a. Nrto PEçANIIA-E a ques;;ao. ca:o:~.m a competenc·a. arb1tl'H l ~ 
.o SR. C!SC1l'1ATO RR.ii.GA-Essa e a quest.iio.l' l!nicamente aquelles ~ja s~lução :poderia 

D1zem muitos trat.adbtas que sim; contra. f'ern· essa p;·opr•a. sobera.nta.. 
est.a. decisiio conspiram outro.~ eminentes a.u- &•bre es~e ponto.nenllum compromiss-:> pos-
tores mod('.rnos. ~iv11 l ; nenhum rlil'eito pa-ra os Estados de 

Ha.. porém. uma circumst:mcia a. assigno.- n~zet· (~ppellos p;~ra. a1 bitros ; incompeteo~i:t 
la.r: o direito Internacional e caro elle o prin· absoluta. de qualquer jurisdicçiio. 

C:..m!l.r~ 6 
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Sómenie os almsos da. sol>e!·ania. poder!a.m 
d:~r logar a. u:n deba.te legitimo ; ma.s.quauto 
ao pro?rio prh·ii•·giv d;~ au;,onom!n.. nã.<:l e 
um obje~;w de que ~e p,·o,;.-<a, oii~pot• ; é um 
direito im r>re:scwipti,·eJ .in"l!en:weL p:wa cuja 
a. p"t~eehl<.~ão a. ma.i$ ele,·a.ln, ju3r,lc:J.. intet'ntl
o:.ional niiu teri<~- l:ctpa(;hii!tl·~ ;dgum<L.» 

Entre as r€clam;tçüc~ ita.liarn~ . qu'~ en
tr:l.l·a.m n;, f' fl.O ven(;;!o . pr< o to~ol[;sada. h:~ ~~
~uma. cnni.ra. '" l:o;sa :mtonomi~ . contr;\ ;J. 

-n~s:l. i:Júepend(:n·~l•t de '90YO ii \Te! Respondo 
· que n:i.o. 

O Srt . :\fEDEmo.> E Ar.n t:QOllRQt:S ....:. Ha.. 

O Sn. CJ:xc rxATO Bl·:M<.t - :\:1~> 1!:1. . S:'i.o 
t.o•hs l'ecla on:u;ões or·itm '::.s c.le p:·eteudid:;s 
les0e~ ou ,-:or:c~<)e;; do <iil'&ito :pri·;a·'o de 
sul.ditos i<::.ii::.no~ . A distinc.,;iio a [;~zer-.>e é 
que ha entre eli:\.5 : 

1". r ecbm:t<:õe.o \!ontr,:. Yi(•l:~çfí.o de direitos 
~tu. . .;; pessoa~ lle i talia1~os : 

2\ 1·ec~1.m~-:.\i'Jes por d,~rnnos CiLU&v.io.:; Ci i t 
Z,ç; ts , ou em à h·dtos pM ;·imoniMs. 

Um:ts e outr<>.3 siío comp:-eller.dlrl::.s ne>te: 
tredl~). em tlU6 B.C\'Ol\ diz que e nece~aria õl. 
gonerall~tç:l·:o -'PJ « da :.~.rbitr;tgem em to\los 
os dominiclS .juridic.>s, t:mto de orde:n pu
b!í~n. . como de ordem lH'ÍY:1/1:t , t:l.Ilto >l(: 
dil·eito inter:l".cional, como de ol'dem in
terna. ~ 

R;,yon e5L'l'êveu om 189:1 ; rno~.erni:;simo. 
por tanto. 

Est õl.llll)s indaga:1d.o se pôde-se consentir 
que que.;tões de úirei to3 p:·in~•' o.; poss;Lm sel' 
olojecto de :w loitragem intern:ccion;tl. ~~in· la 
quo não suj•! iiA)S •mtr;!'iormente ;tos tritun,>es 
Jo pa iz. 

H.c,SpiJlllia o emeritco professor de rlireito ~.e 
Touío•.1se. De :-.reydnll:tc, p:1.g. l S '~ .• L'w·bi
tragc Int,:rn~t! irmal. 

"' o~ }J'lnto:o:. ~aa~o de rlii'l!itn como d e (itcto. 
pre>istos pelo compromi~so sü.Q •:m ::er·al. uc-
1\:!ridos U.'l~ ;tl•bitros e"'· íJ•·imci>'lt mlZo ; sem 
Ju vid:t, clles !bt·urn já v ilj;:Cto <le negoch~eõe:< 
d lplo:naticas e t:l.lvez me~rnv \tC·Uina H1e<lia
çã.o; mns. C"< Jlrincipio, ellc.< ni1'o forcrr,t aíiHlH 
di >·imidas J;o,- wn trilnmal. » 

Cont.[numvlo a :<preclar a matería, diz o 
m<;smo ~cJ·iptor. combatendo o pensar de 
\Vheaton, que se pronuncil pela prévia ttU· 
diencii.\ do tribunal local : 

« Essas itl.t::ts póàem ser sustentadas em 
t heoda ; uras. na. p r;~ti ca., \'~-se muitos YC7.e<' 
os go \·ernos protel't.'l.rem em f;l.,·or dos seu:: 
nacior.11.e~ . que eiie~ j ulg-<~ln lt!l;nt.los, antes 
que 11. justiça ào pa.iz wnira \lefini1i v:~omwte 
estatuído ... 

D.:) outro J:r.do, a idéa. de 1•eeorre1' á jus
t iça do p>tiz nii.o pôde ser apresentada quando 
O liti;;io fm· d irac:ament.e ti'M tu.la JlOr 'l>ict di
tJtOulfl l i<:tt e pela ,,.ontade de dous Estados, en
ti·egues J c J>la,w :i. aebitragem.» 

E. no easo, as l'eclo.maçôes datam todas de 
lS'lO :• 1894. Si a exc<'mão a ess:~. regra é 
qua:1to a. meia duzi;> deltas, as oun•as .i:i. ti
n:,am sido adrni t tidas i di.:;cu~sii() diplom<:.
t ica. pelo govern<i passado. se,g:unilo c onst:1 
dos re:tpectivos :lossien. Est iLo. pois, no caso 
previsto pe!Cl :;.-;J tol'. 

P~tri!. que o não estivessem, et•a preciso que 
a cnanc.:ll<\rla U!'azileira. tives~e desde o prin
cipio repeli ido a\1 re-;laino~ues i11 limiae -litis. 
~:l.u o rez : as questões incidem exactamente 
ll(l trecho ClUe "~lb·J de !e r. 

11a~ niio 'q nero r~ferir-me exclusi,ramente 
a·~ n.1·bit1·1\mento pa•.). os casos de di1•eitos in
dividu·te;; vio!r:.dvs e não submettidos a.os 
tl:i bunaes do p·:.1z ; :L respeito de:>ses são ca
te:;o:-i•::t;; o.s p>:la. ·a as que acabo de ler e en
cerram doutrina. pro!i!S:Sa.da em uma. escola 
de direito. a Fa.auldada de Toulouse . 

Ent rarei. por momcntvs, na. aprecia~.ão de 
alguns otn ros caso> em que •~ corrente da 
op!nião moderna é sansb•elmente dh·ersa. 
da que por muito iemp') prevaleceu ne as
~~lmpto. 

De Merignn.c, resumindo em uma. Jbrmula 
os casos em que os tratadistas repelem a. u.r
bitragem, euumera-<Js assim : 

].0 Quando a ll0~1·a e S. dignith de o.e uma 
nação e.;t ii.o em j .y,'() : sea p(l.vilhiio. ou seu 
embai:xador insultõ.vio, por ~xemplo . 

2. •· Qua.t1õo s~ trat;.t de sua e~isteucia : 
exemplo, si a. se quer incorporar a outr o 
paiz. 

:3 ." Quam~o se quer fer i[-(!. em suo. inte
g-rid:tdt!, :J.t•reiJ:uando·lhc parto do terri
torio. 

-l." Quant1o se :~.tton1:.a. contra suo. indr.pcn
dcnci<t : exernplo, I·eduâtJdo-a rL ost:l.do tle 
vas;;aln on llltt:rvin(lo S!!m dtreito em seu~ 
negocios iutornos. 

A proposit·.> do pt•itneiL·o ca.so quero deter
me um oúuco. po1·que (não sei O"Jm (ltle run
dameotó ! ) se procura ver nas reclamações 
italianas um caso de honra., de dignidalle 
nacional. 

Ouçamos a proposito o il!ustre professor de 
direito: 

- Do caso em ?•te a. hcmru e a dig,tidttrl~ 
de õtma na.ção esMo ~mpenlt.e<das. 

« Um <lo~ rcpr<lSentantes da. Iogl:\terr·a.. 
b-a.ta.do de Wa.shingron de IS7l, sir Statrort 
No1'tllcor., cuj<t opinião é approvad:\ pelos 
Srs. Bulmer incq e Kamarowsk.i, diz que a 
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maior parte das guerras tem por causa o 
sentimento da llignidaàe nacional mal entcn
(lido. Elle accre:sCt'nta. que «a. liGUJ':l. à.{: uma 
n~çã.o consiste no facto de nune:a dia. consi 
der:w-se como não tendo r:~zii.o . m:::s no fil.cto 
1\eiht procurar. com. toda. a equidaue, reco
nhecer o direito do ~eu ]Woximo com relação 
:1. e lla me.~ma ; e de f~zer, wesmo q~::tnuo lla}• 
iiuvida. ma.is do qne lhe prescreve uma 
stricta ,i u~ti ç--.J., d~idindo antes contt·~t si do 
que a sou favor}>, 

« Não ba. escreveu um sa.bio muito dis
t.incto. nada mais ehstico e que melbor se 
pr<!$te il. diver-sidade (!.as interptetações. que 
as questõfS de digoidade e r!e hvma. Ba.ta 
:is vez"'s tun incieente s~cund~1riu , a inepcia 
de um agente diplvmatico ou aio~ a petu
l~ncia. (le um ,joroa.!ista.. para desencati.~~r o 
fla.gel lo du. f!Uerl"v. e chamar ios armas dous 
11:·;r.ndes E~tados. TBmbem, a cC\'escenta elle. 
o jadicioso Pa.ley r~.commend<t, como u:na 
liç-<io de prudenCia., que nun~ se sep:u·e a 
llom>a nacional do interesse n acíona l. A con
sideraçii.o do interesse e, corn efi"eito, um 
principio ~erio; calcula as despeza s e as con· 
tlequencias ; rt>ílectG ames de ·empenhar-se 
na. gu~:na e pal'a o tempo. » 

O mesmo esc-riptor esta ainda ce>rn a ve1·· 
d&.de qnando <•tlirroa que a!\ expressões- a 
rli«nidade da nossa coroa, a llon ra da nossa 
bJt~ldei"a, a uloria das .cassa.~ armas-são 
for·mulas imp"ooent.es. mas que podem en
cour r a~piraç<•es i.asaciaveis. E', na. verrlade. 
com semelhante linguagem que se abusa a 
vontade da. noultit!ilo ! 

Os pensamentos que acabamos de tran· 
~crever são perfeitamente justos: a gente é 
muit:~s ve2es levada. me~mo de boa. fé. a 
1:xa.gge:rar o sentimento da digoida!;e nacional 
~ ~ente a. vê empPnhuda. onde n::~. verda.tle 
11ilo esli~; e vae um povo ptJ.ra a guerra como 
os particulares viio para o dudlo. A Fl'<tnça 
tllll 1840 · o~capou dtl achar-se em luct•\ corn 
:~ Europ" ir.t~: i !"3., porque ella acreditava. 
estar a sua !ligoitiade empenhad'l. em susten
tar o pa.chá. uo Egypto ; em lSíO, clla acre· 
ditou a suo. honra em perigo, lleante da re
cusa. do rei da Prmsia de se constituir ti · t1.or. 
o).e que nunca um Hollenzellern subh:ia. ao 
r.ur .. no da He:spantaa. . Quem. não sabe que, 
exaltando habilmellte o c!t.audnismo de um 
}JO>o, a gente se expõe a cont1.uzil-o a actos 
cuja, consequencias podem ser 1ncalcu
la.veis ~» 

Portanto, é muito mais prudente que. em 
log,,r de dar inrncdiatltmeutc o :,p·ito de 
guerra, se entreym~ a palaVl-a. a h01ae:Js que, 
tLt~rec,ando tiio hem quanto as p3.rte~ em 
câusa o valor d:1 110nra nacioun.l, uma vez 

quo poàm•J.o achar-Ee um <lia expostos a 
ver a elo seu paiz em uma situaçii.o identica, 
julgarito CC•Ill o maior sangue f do, sendo tks
intereosados . 

O e~,d;go do duell'l deixa. bem ás teste
munhas o cuida<lo de dec11.lir ~i se re<llizarà 
ou não o encontro: os paT·ticuL!·res os mais 
estimaveis cnnstituem ju1·ys de honra! Por
que um Estaolo se Jll'ostraria mais $USCCptlVCl 
elo que elles~ Ou antes, porque O:$ c!uadãos de 
um Estado pt•eza.l~ü'm mais a sua honra col
lectiv:!.. it<to é a bont't:L do Estado. do que n. 
individ.ual~ Quem compenetrar-se bem. dessas 
itléa.s. verá que não ba hypothe<e em que a 
honra r:acivual e:xija t1ecessaria.mente a 
gucrrn. 

« O terceiro. o arbitro. com elicito, recla
mari~ ~crupre um:\ satisf"ãção com que se con
tentar-io.. dle proprío si foss a parte inte res
~:ldi:l. : não poJeria. "m vista disCO, mostrar
se a patte mais E-xigente do que o arbi1ro, 
sob pena de deixar ver que a honra. na
cional não ])assa para. ella. de \llll pt•er.exto 
e que elin. pt·ocm.•;t, s, •b essa capá, sa.tisfazet· 
o.m!J1ções <·U O• iios, q ua ulo ousa mostrar enl 
pleoa luz, as claras ! )) 

<<Hoje as questões de dignidade e de honra 
são en0a:r~das com maior calmn •lo qnt~ na 
época em que escrevia. o abbade de Saínt
Pierre. Esp~:ramos r1ue se dê nru P<lSSO mais 
n~\ est!'a.d:1. d~ p1·ud.encia. pondo de lado por 
uma ve:o eseas susceptibilidasies nacionaes. 
que sô o sangue rlerramatto pareco poder :1.p:1-
ziguar ; que chegue o tempo, e tM.Ivez nüo 
e:;tP.ia.louge, em que se comprehenueril. que, 
p::~ra dar ll. um )JOYO "' s::nisl'aç:lo legi1ima 
que ellr. tem o dil'<!ito de e~per<> r quando f'vr 
fe t·tdo em sua digníd;,de. rnell!or S(ni., a 
todo;; os r~speitos. "· 'l"ia pacifica do nrbitra
mento do que •> recur~o da::- armas. O r.rn
ra.do pan·americano ue \Vns.hington. de l~!ll\ 
do qua l se tratar~i. mais aMante. n:1n contetn 
reserva. relativa a honra e ã. di<~nidade da:~ 
pat·tes. » 

Mals adean te : 

« CQmo QUCl' que St'j>l, e nof.W(!l que em 
um grande nume1'0 r.e tratados perma.nentes 
de arbitramento, entre os que acabamos de 
ana.lyS<l.l' todas as guestiies . litigiosa_. , sem ex
cep-;ao . que possam surgn• etme as partes 
conkacta.utes. ~iio stlbmettid<ls atos arlJítros. 
;;. m que se tenba em vista as l'fservas acima 
dt:vlas. para certas hypotheses om que o 
arl>itJ':lmento é r<~conl•eci:~ . ., impossive.t p<Jla 
,,,,úul"ia tios outor,:s. E' o que a.contt!Ce com 
os accottlos estCJ./;c/ecidos ent1·e as Republica> 
amcvic:mws, tll\tes do iratado pan~americano 
de Wu.shington, <lo I H~JO . » 
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Para terminar: t1·o• que citou, o orador que me procedeu na 
trtlmoa disse que p[J(\i•t se chamar o seu tra-

« Em resumo. pelo exame que precede, ba!ho (el le antell'ia. esse embaraço para si) de 
fica esta.beleci<l<l qtte a a1·bittagcm põde pet(ci· pur:~.mente thcorico, e acci·escentou que a 
tameMe pl·odu~i1--.~e -~em re~ort:a. $Í se recor- theoria er<t o !'a.cl<o que devia conduzir os 
rer a ella desé!.~ o •·omeço, antes que ag pai- noo>'OS passos na justiça. 
ÃÕes ~~pere:tcita~ns tornem irnpo.sslvel qual- Deante da iheoria. que acabaia de ver 1 Opi-
quer solução a.mtga vel. » niões di~cordantes, si quereis de il!lla.l valor, 

« Gumpre 1\!zer not3.r que as idéas que ~ não !eval'de:; em at~e~~ão a dift'ere~ç~ de 
precedem são. dentro tle certos limite.<. apro- epoca. em qne e~s-•s oprn10es foram emntldas' 
wiwdas ru• pn<tica. Com efl'eito.Ulteriormente dtlrert>n ç:a a mi~ f~vora.vel. . . 
occupa1•-nos-hemos de diver~os trata.olos per- Depots das ~pllll<!es qt~e acabam de ser lt
maoentes de arbitramento concluídos cntrc!das per-.<nte vos. oao_ WJO porque repugnar 
di\•ersD~ Estados da America, assim como de uma._ hypothe>e acceJt;t por au tores com a 
um certo numero de pr0jectos, de tratados p_rob1da<le q~e teem ~odos os ilo~ens de sc,en
dc natureza. semelhante en tt·e es~e.s Esuvios e c.Ia e que veJO l'epelhcla sem ra.zao de ox·de~ 
as EstadO$ europe~s; provaremos que es~e~ suoer i<'r. _ 
tratn.do3 e po·ojectos r!e trc1.tado~ não coatcem Estes auto1:e~ ne~ sa.o ao. menos repre>en
,·e.<erva alguma e entregam, ~em excepção, ao ~'\utes dos mm1:>tertas publlcos, ele. Inl!'Ilste
nrbitramento todas as difiiculdades flUe pos- rws do extel'lor. ~e govet·~os r.~ naçuesmter
sam surru entre as p9.rtes contra.cta.ntes.» ~~satlas 01sto; v tvem no mter10r de ~eus !!'a-

;;) moeteS. preoccup<\dos, em loc.ubt·acoes <'on-
E' esta a tendencía {!eral do espirito culto. st;J.ntes do seu espirito, em m·dem a tomar 

do espírito jurídico rio nosso tempo. cad<-1. vez ma.is nota.vel o a.pe1·f~içoamento hu-
Est<t obr<l. ·~ tle 1895. e constitue um inven- mano. 

tari(l mu'tto completo, consubstan,.iando. aliâs, l\Ias deixemos o ter!'eno rias theorias, pas
opioiões correntes eotre go,·c1•no3 que til.zem semos M terreno pratico. Eu disse no começo 
moél.e!'namente os seus tratados ; que ~ão do meu discurso que havia. duas ordens de 
corrente.;; en tre meu1bros do Instituto de Di- foate3 do direito iote1•na.cional, desse direito 
reito lnteroaeionaL, e no espírito de muito~ incipien te que en~aia os seus Jll' imeil•os voos 
lentes de direito. E ê isto que no co~mpo da em urn campo qua.si inculto : as opiniões ju
doutrina estâ assenta.<lo por este modo: pela. ridica.s e os aresto:> ou casos j ulgados-
ultima pa lavra. da noss' época. pelo ultimo Aqui! lo que se quer fazer passa.1· agol'a. 
pa.s~o dado pela civUisacão no terreno da JJtl.z, como um inglorlo tl'aba.llio de humilhacões e 
é isto que cOnl"titue o que se chama. aqui ,le~prestig io para o B1·azil t<<rn-no ~ido t:J.m
convenção hutnilhante !! ! bem com ccr le?.a pa.ra qua.si. todas m; nações 

Estes autores nenhum interesse especial do mundo, - e náo me refiro á. êpooa. re
teem em tratar por tal maneira questões que mota em que essas naoiíes podiam allegar 
dizem respeito ao mundo todo, quall'lo e ltes fl'aQt\(~z~. mas ;lo factos occorridos no J)resente 
nem siquer são amer1canos. mus europeos ; seculo. 
estes auctores desconheciam, quantlo escre- Um dos mais e~timanos internacionalistas 
viam os seus conceitO~. as questiíe~ entre o destes tempos, Ka.ma.t·ouwsl;:y . ci~~Hica em 
Bra.zil c a. ltalia.l quatro grupos os diversos !\l'bit1>ament0s oc-

Em tbeoria. como os meus d istinctos c.olle- corridos ne:;te seculo: pr imeiro. contestações 
gas aca.harn de vec, não é bl~~osphemia. dizer te1·r!toriaes, (questões 11a fi•onteira); segundo, 
(lne o arl)\tramenm é meio correcto para. re- viola.,:.i,o da neutralidade ; terceiro. viola..-ão 
solver as questõe:; submettída~ á nossa apre- de di1·eitos na pessoa de subrütos estrangeiros 
ciac<Lo. sejam questões ·de direito privado, (é o nosso caso) ; quarto, reclamações por in
sejam que.<tõe.s que possam a.fl'ecr.a~ a bonh demnisaçüo de da•mw.~ causados a estrangeiros 
nacional (do que <l qui nflo se trata) ; em vez (é tambem o D0$0 ca.>o). 
disso blasphemia. é dizerem o contrario aquei- Como se vê, catl<;lm nestes dous ultimos 
le~ que acompanham de longe os :progressos grl.lllllS as reclamaçues de q ue trata o pro-
do diteito inte1·oao::ional. tocollo itaiiu.no que ana.lysamo~ 

Não faÇo inju;ti\ltlo :~os rn~us íllustres col- P errencem a esses grupos os seguin~s 
logas, que poo!em ter outra. opinião; mas fa:>tos: . 
quero dei")(ar aJ;si~nar!o que a(}uillo que con- Foi confiada. a A lexanill'e I,d:J. Russia. como 
stitue para uns exacr.amenra t' IIZiio de gi'aode arbitro, em 1823, a questão em que os Es-
3.ntipa.th.ia. contt·a. o pNtocullo póde cou~titnir tados Uni~os · redamav<lm da. logL<tterra. 
ao contrario, pa.ra. outros. um pnsso dado no indemoisação pelo pn-ço de e~cravos verteu
caminho do po·ogresso juridico internacional. centes <t subditog norte-amel·icanos, con-

Mas, quando ter mina.va !I l onga série de auzidos para. .fóra do territorio fixado no tra.
opiniões de jurisconsultos, q_ue leu, e de ou- ta.do de G;md. 
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O arbitro condemnou a Inglaterra ao pa
gamento de uma. indemni>ação, depois tix:ada. 
em !.240.!160 dollars. 

Em co11Sequenda do bloqueio trazido pela 
França á!! cosr-~ts do Sénéga.l, nc~gociantes 
ing-Iezes da. região senti:·am-se gravem<-nte 
lesados e, p01' via. diploma.tica, reclamaram 
da França uma indemnisação. Arbitramento 
fói confia.d.J ao rei da. Prussia, que rlevia. 
examinar dous pontos:- um de facto, isto é, 
si houve realruente, em consequeneia do 
bloqueio, darnno causado a inglezes commer
ciantes : e um de direito, i~to é. si, a.~mit· 
tido o facto, a França devia uma ínJ.emni· 
sa.~io por 1;aes prejuizos. A senteo~.a consi
derou a. França. obrigaria ao pagamento lle 
uma indemnisação, fixada. depois em 41. 7i0 
:ti.•ancns. 

Ent1'e a França. e o :1-Iexico, deu-.•e um 
caso de arbitramento a proposito de uma 
indemni.S<1~ão de damnos. Eis urna das 
questõe~:-0 1Iexico tem o direito de re· 
clamar da. França por damnos causados a 
mexicanos depois da tornada de Ulloa, um11 
vez concluída a pa.z 1 A Fra.nç:t. tem direito 
da reclamar ào M~xico contra. medidas de 
explusão de francezes 1 O arbrito foi a 
rainha. da lnglaierra., que decidiu negati
vamente. 

Em 1841, durante a travessia de um navio 
americ3.no. La Creole, de Richmond. :L Nova. 
Orl•ans, llouve urna. revolta. de escravo~ a 
bordo ; passag-airo.~ mort"s e feridns ; capitão 
~a-.-emente ferido. impossibilitado de dar 
orr'ens; o immediato sob ameaça. de morte, 
foi o!.>rigado a dirigir o navio para. o porto 
iuglez de Na~sau. 

Alli deu-se a pris~o de muitos revoltados. 
escapando o maior numero. A Jlõ'Oposito, a 
recla.maçã.o do gabinete de '.Vashington ao <le 
Lonrtres extgín(lO l'estituiçã.o dos e~cra vos ou 
equivalente de preço destes. Arbitramento 
internacional resolveu a que-stão. 

Pot· convenções arbitr-ae~ roram resolvidas, 
entre os Estõ•dos Unidos e o ?erú, a~ questões 
de indemnisa.ções consequentes à. concisca()1i.o 
dos navios Li::::ic Tompso;~ e 1lla1·iana. Isto 
em 18i3 e em 1868. 

Ern 1864, O S,•nado de Hamburgo foi C3CO· 
lhido como a~·bitro entt·e ;1. Inglaterra e o 
Peru. A 23 de março de 1861, o capitão 
inglez '\Vhite foi :preso em Callá.o, sob a im
putação de autor do o.~sas,;inato commettido 
na pes:;oa do pre .. iden te do P(•rú. Con~er\·ado 
pr&>o durante perto de um anno, foi depois 
solto por falta de provas e expulro do pu.iz. 
A Inglaterra foi vencida, segundo a decbã•' 
arbitral, na re(llama.ção que quiz fa.Z•ll"Va.lcr. 

Em 4 de julho de 18ô8, os Estado:; Unidos e 
o Mexico l'ormaram urna commissão para 
<Hlcidir sobre :J.S reclama.cã.es nascidas depois 
da paz d~ Guadeluve-Hit!.a.lgo. Os norte-

america.nos pediam 500 milhões de dollars e 
o& mexicanos cel"ca. 83 milhôe~. O arbitra
mento liquidou as reclama,·ões. 

Em 1874. os Estado.:; Unidos e o Mexico 
a.mda recorreram no arbitramento para a 
solução de uma reclamação formulada por 
um subdito americano. O Mexíco foi condem
n:v'o ao pagamento. 

A questão da. captura e deloocão do Mon
tijo, em 1871, foi ob.iecto submettído ao arbi
tramento rlo ministro inglez em Bogotá; 
questão entre os E~tados Unidos e· a. Co
lunlbla. 

Entre esta ultima nação e a tnglaterra.. o 
arl,itra.mento resolveu a recla.:na(,'.ã.o da casa 
Coterwort & Powel. de Londres. 

A Cõrr.e de Cassação de Fl'ança foi escolhirla 
para arbitro na questão entre Nicaragua. e a 
Franca para regular a. solução da reclamação 
do capitão Ala.rd: a condemnação foi em 
40.220 francos. 

As contas de despeza.s entre as frotas das 
dults potencias alliadas-o Chile e o Peru
foram liquidadas por arbitl'a.mento em abril 
de 1875. Al'bitro; o ministro dos Eiltados 
Unidos em Valparaizo. 

Em 1880 uma commissão mixta. foi esco· 
lhida. para liquidar as que~tões de indemnisa
ções reclamar!as por irancezes, le~a.dos pela 
guerra de secce>são. e de americanos lesados 
pela guerra. franco-prussiana e pela. com
muna, e as nascidas da guerra. do Mexico. 
Um dos a.rbit1'os devia. ser nomeado pelo então 
irnpe!'ador do Brazil. 

Em ISSZ ao B:·a.zH coube indica.r um dos 
:~rbitros que deviam soh~era questão das re
clamações üe indemnisações entre a Franca e 
o Chlle. As decisões do tribuu(ll o.rbitral se
riam executadas .no Cbile (segundo o com~ 
promis~o) p~la (m·ça p•.•blica., do mesma modo 
?Me se eUas livissem sido p1·o(eririas pelos tri.· 
bun(I/.!S oJ·diluH·in.~ rla pai:;. 

Em ISSi, o representante d.a Hespanha. em 
Bog'Otá serviu de aro•tro entre a. ltali:t e a 
Coll!mbia,a proposito da. nacionalidade de um 
pretendido subdito italiano. 

Vê, pois, a Carnara que eu não dizia iu· 
fundauamente, ao começai" meu discurso,que 
no terreno do direito, revelado em arestos, 
eu poéteria ta.mbem estudar a. questilo que nos 
preoccupa.. 

Veem m;\is meus collegas a que fica. re· 
duzida. a admiração com que, sem fundamen
tos, f<) i r<>Cebirlo por alguns o convento feito 
pelo govel·no, convenio que se apregoava 
como uma. estupPnda blasphernia. para. o es
~~do cl.e nossa civili~aç..'i.o e uma o·líosissima e 
unica excepção na histeria. <tos povos do Occi
dente ~ 

:Mas eu só me occupei de precedentes es
trangeir(ls, agora devo lembrar os nacionaes, 
para; que nã.o ande passa.ndo como certo que 
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só a Republica faz pactos de arbitragem desta 
especie 

Em 1862, o rei dos belgas foi escolhido ar
bitro para regular uma questão entre a In
glaterra e o Brazil. A 27 de junho de 1862, 
tres officiaes inglezes do nav10 La Fo~·te fo
ram presos no Rio de Janeiro, em conse
quencia de uma rixa que tiveram com uma 
sentinella brazileira. O gabinete Saint James 
viu nessa prisão uma injuria á marinha 
britannica. Por sua vez, a opinião no Brazil 
clamava contra haver a Inglaterra exercido 
actos de jurisdicção em aguas territorLtes 
brazileiras. Como se vê, a questão de digni
dade nacional entrava em debate, sobretudo 
para a Inglaterra, que reput>tva aggredida a 
honra da meirinha britannica. R:;correu-se. 
mesmo a·sim, no arbitramento. A decisão 
arbitral deu razão ao Brazil. 

Em 1873, os represent,mtes dos Estados 
Unidos e da Italia foram escolhidos arbitras 
para estatuirem sobre uma reclamação de 
um inglez, o con·le Doundonald, a proposito 
:ie prejuizo3 de que elle se queixava. A 6 de 
outubro o Brazil fvi condemnado a pagar 
38.675 libras sterlinas. 

O naufragio da galera americana Canadà, 
no recife das Garças, no Rio Grande do Nor
te, foi objecto de arbitramento. 

Igualmente o foram os damnos causados, 
pela abalroação da barca norueguense Queen 
pelo monitor Parà. 

Deante de tantos precedentes, custa a crer
se que pareça a alguns causa do outro mundo 
oprotocollo que discutimos ... 

Havera, dir-me-hão, casos de arbitramento 
consagrando doutrina contraria. 

Para o meu fim isso nada importa. 
Quero só accentuar que não se trata de 

uma convenção unica na historia dos compro
missos arbitraes. 

Quero dahi concluir que, firmando-o, o go
verno de minha terra não inflingiu desmora
lisação ao paiz, entrou em composição que 
muitos outros paizes teem honrusamente 
adaptado em attenção ás suas altas conve
nieucias. 

E assignnl-o para honra do paiz, para hon
ra da Republica. 

Humilham minha terra os que attribuem a 
seu governo, livre e democratico, intuitos 
deshonestos de fraqueza inconfessavel. .. 

«:Os povos, diz um autor notavel, teem 
sempre os governos de que são dignos.» 

Nem S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, 
nem S. Ex. o Sr. :Yiinistro do Exterior, para 
nossa honra de brazileiros, são capazes de tal 
con,lucta: ao contrario, nem seria digno do 
povo brazileiro tel·OIS como governo. 

Nem o passado do primeiro, nem o do se
gundo, quejá tomou parte no governo em 

quailra perigosa, no período transacto, au
torisam semelhante modo de ver. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE;_Esse Ul· 
timo desempenhou-se tão mal dessas func
ções que a unica lei que fez teve de ser re
vogada oito dias depois. 

0 SI). CINCINATO BRAGA-Não tem razão 
o nobre deputado ; o merito de S. Ex. é 
comprovado de mil modos, A questão a que 
allude o nobre deputado não faz prova 
contra o que eu disse. As opiniões podem 
vaeiar; essa revogação poderia por sua vez 
ser um erro. Mas não discuto essa questão 
nem quero produzir defezas pessoaes. 

Estou me occupando do assumpto sem 
attenção a pessoas, sem attenção se quer a 
parti los, Agita-se agora uma questão na
cional que deve ser resolvida, tenrlo-se em 
vista apenas o interesse de nossa cara Patria. 
Si me refeei ao governo, fil-o no intuito de 
uma reivindicação que interessa a propria 
patria brazileira. 

E' em seu desaggravo que levanto ener
gicamente meu protesto contra es;as argui
ções que tendem a amesquinhai-a! ! 

O SR.PRESIDENTE-Ob3ervo ao nobre depu
tado que a hora está esgotada. 

O SR. CiNCINATo BrtAGA-Não posso soe· 
correr-me de alguns minutos de tolerancia 
da Mesa, porque tenho ainda muito a dizer. 
Assim deixarei 11. continuação do meu dis
curso para a sessão 8eguinte, solicitando de 
S. Ex. o Sr. presidente hftja de me con:;ervar 
para então a inscripção. (O orador e muito 
cumprimentado). 

SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO DE 1896 

(Vide pag, 15G do 50 vol.) 

O Sr. Menezes Prado-Sr. pre
sidente, o requerimento ha poucos dias apre
sentado por meu nobre collega, deputado por 
Sergipe, Sr. Gouveia Lima, que sinto não se 
achar presente neste momento, nada. mais 
visa do que baralhar os negocias politicos 
daquelle Estado, afim "de mascarar e encobrir 
a anarchia que alli domina. 

V. Ex. sabe que o Estado de Sergipe 
acha-se, ha ,, ous annos, f'óra da lei. Tem-se 
praticado alli toda a sorte de violencias e tro
pelias, sem que os sergipanos, meus distin
ctos patrícios, tenham, até o presente, encon· 
trado o apoio indispensavel para a repressão 
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desses abusos, nem a ga1•antia precisa para a 
effecti v idade de seus direitos. 

O coronel M. Presciliano de Oliveira Val
ladão,actualmente nesta Capital, afim de des
incompatibilisar-se para a proxima eleição 
senatorial, pretendeu,na legislatura passada, 
ser eleito senador por aquelle Estarlo. 

Mas, não contando alli com elementos po
liticos su(j'jcientes e seguros para seu trium
pho, foi derrotado. 

Despeitado por essa derrota então, alta
mente protegido, como parece que ainda o é 
hoje. tenrlo á sua disposição todos (,s elemen
tos officiaes, mandou depor o presidente legal 
daquelle E~tado, o Dr. J. Calazans, e sub~ti
tuil-o por um governo de facto dictatorial, 
servido por uma Assembléa não eleita, im
provisada por seus amigos políticos. 
Deixo de comprovar eotes factos, porque nas 
duas sessões legislativas anteriores estaques
tão foi amplamente discutida neste recinto, 
não só por mim, como por meus companhei
ros de deputação, membros da maioria da 
representação daquelle Estado. 

Deante desse attentado não se resignaram 
meus amigos políticos, pelo contrario \)rotes
taram contra elle ; não o reconheceram, e 
desde então teem empregado todos os esforços, 
áfim de restabelecer-se o regimen legal em 
Sergipe. 

Neste proposi.to, esgotado o prazo consti
tucional para o exercício de presidente do 
Estado, elles elegeram novo presidente e nova 
assembléa legislativa estadual, que não fun ~
cionaram devidamente, porque a esse tempo 
o coronel '{alladão, illegalmente de posse do 
cargo de presidente de Sergipe, lançou mão 
de todos os meios ao seu alcance, para 
impellir, como de facto impediu, que presi
dente e Assembléa funccionassem regular
mente. 

Estando prestes a findar o segundo perioclo 
constitucionaL e não havendo sido ainda essa 
questão resolvida, apezar de ter o honrado 
Presidente da Republica se dirigido ao Con
gresso, em mais de uma Mensa~em, solici
tanrlo os meios que julgou necessarios para 
resolver esta e outras questões semelhantes, 
entenderam elles que deviam eleger novo 
presir1ente e nova Assembléa, que tratavam 
presentemente de ent1·ar na posse de suas 
funcções. 

Essa eleição foi feita perante mesas legaes, 
e preenchidas todas as formalidades recom
mendadas por lei, ao passo que a eleição 
feita pelos amigos do coronel Valladão foi 
procedirla perante mesas •illegaes, como será 
demonstratlo em occasião opportuna. 

Como vê a Camara por esta succinta e li
geira exposição, que faço, meus amigos po· 
liticos estavam no uso de um direito reco
nhecido e garantido por lei. Sr. presidente, 

desde que elles não reconhecem á legalidade 
da depo~ição do presidente legitimo, Dr. José 
Calazans e, sériawente nioguem puderá reco· 
nhecer esta legalidade, visto que já existia 
estabelecirla no E3tado uma organisação po· 
litica e havia' uma constituição em plena ex
ecução, elles usavam de um direito lançando 
mão de todos os meios legaes, para que se 
restabelecesse a legalidade naquelle Estado. 

O padr·e Dantas, actual detentor do governo 
de Ser·gipe, entendeu que devia impedir essa 
assembléa, legalmente eleita, de funcclonar, 
como confessou em seu .·equerimento o meu 
nobre collega deputado por Sergipe, Sr. 
Gouveia Lima, pretendendo deste modo em
baraçar e suffoéar a opinião publica naquelle 
Estado que defende a legali.Jade e reclama a 
garantia d!:J seus direitos, afim de obrigai-a 
pela força~a desistir desses direitos; essa op
pressão irritou a opinião publica, communi
cou-se a todas as clas:;es sociaes e a força 
policial, que não se achava contente com o 
seu comma.ndante,revoltou-se e depoz o men· 
cionado padre. 

Mas, segundo noticiam jornaes desta Capi· 
tal, e é focto verificado, elle já foi reposto 
por ordem ao governo federal. 

O governo federal, Sr. presidente, não 
cons~derava legal o governo do coronel Valla· 
dão, não havia a este respeito duas opiniões, 
e por isso já se tinha mais de uma vez diri
gido ao Congresso, a solicitar meio8 para re
solver esta questão. Entretanto, o honrado 
Presidente da Republica mandou repôr. na 
administração rle Sergipe, o padre Dant'l.S, 
cujo governo é mais i!legal do que o do refe
rido coronel. 

O padre Dantas é uma invenção do coronel 
Valladão. 

Este padre acha-se na administração de 
Sergipe na qualidade de presidente da assem· 
bléa Legislativa estadual; mas, essa assembléa 
não foi eleita regularmente, foi improvisada 
P" lo~ amigo!J do coronel Valtadão, pela ne
cessidade de terem uma Assembléa, afim de 
reconhecei-o como presidente de Sergipe. 

A Assembléa legal,que alli existe, foi eleita 
por meus amigos políticos, que venceram a 
eleição de senador, na qual foi candidato o 
coronel Valladão. sendo reconhecido pelo Se• 
nado o seu competidor, assim como venceram 
a ·eleição de deputados ao Congresso, cuja 
maioria temos a honra de representar nesta. 
Camara. 

Consequentemente, a autoridade do padre 
Dantas é um<t autoridade fictícia, uma auto
ridade evidentemente illegal. 

Si se tratasse de um governo serio, le• 
gal e regular, todos comprehenderiam e lou
variam a solicitude do honrado Presidente da 
Republica por mandar repol-o, uma vez de· 
posto; mas, tratando-se de lima autoridade 
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_,· desta ordem, manifestamentBillegal, e incom- Temos eleito assembléas e presidentes, ina.s 
. ·. prollen::;i vel. - e;: tas autoridades não teem pod;qo funccionar 
· Si o govern~ quer "iver no regimen da. Ie- · porqne nossos a.l]versa.rios politicos de posse 

galida.d.e, como annunciou o honrado Pre::;i- material do go"õ'crno teem a'busado do poder 
dente da R~publica, ao a.s.umir o exercício empregando a força para imp~dir o exercfoio 
do.elevado carg-o que exerce. devia enca.mi- d.e nossos presidentes e Assembléas, muito 
nhar as consas 1->ara restabelecer-se o regi" embora. tenham sido elles legalmente elei, 
·Dien legal naqueUes estados de onde elle ded· tos. · · · · · 
appareceu. como acontece ~ro Sergipe. · O que temos feito, e neste ponto nã.o esta-
. Penso, Sr. presidente, que o governo fe. mos dispo;;tos a aceeder aos desejos desta fo

.. decai. visto ter o Con~res5o se negado a re- lha., é nã.o abandona.L' n r.ss!!S m;,sas legaes 
· gulamcntar. como eJLe pedia, o a.r·t. 6• da pa.ra pleitearmos eleições perante mesas il

nossa. Constituição politica. nai uralmente por legaes orga.nbadas por nossos a.dversarios pO:
enteoder que este artigo não precisa de regu- Litico<, porque isto seria. dar· visos de Jegali
li\men taç.ã.o, cabendo a.o Presidente da. ReiJU- dade a essas mesas e sa.ncc)onar a. Uliurpa.(oii.o 
bliL-a o direito de interpreta! o e applical-o. que soltremos. porquanto ainda acreditamos 
como julgar mais acertado. rle>e tom!lr co- quf!, quae:;quel." q_ue sejam as vici:~sittides pôr 
nbecimeoto do que ha oc-corrido em Sergipe, que tenha de p!l.:'sa.r esta. que8tão, aC!Lbarâ 
desde a deposiç_-:ão do pregidente legal. Dr. afinal 1101' triumphar a l<>galida.de. . · 
Jo~Cé C3.1<iza.ns. ~té a presente data, deve apre-
ciar a. legalidade dos tà.ctos occorridos e re· 
solver essa questão. · 
. Mas. uma vez·que o governo não se julga 
competente, por falta r1essa regula.menta~ào, 

. . para. el$te :procedimento. não deve tarnbem 
impedir que, sem. a sua. iritervençiio. a evo
lução se raç.ado regimen illegal pa.ra. o legal. 
que se o :per e essa transição por força das cir
cum.~-tancias, como aconteceu em Sergipe. 

Ter procedimento .contrario, é commetter 
uma. incoherencia, ê ·cahir em palmar contra.· 
dicção comsigo mesmo. 

o governo quer viver no·regimen na lega.· 
lidad.e. mas sciéntemente manda. repOr uma 
autoridade illegal. pela eircumstanc•a de ser 
au toridade de lll.cto, uma vez que teve uc en-

. contral-a em exercício . 
J>n.rece-me, Sr _ presidente, que n&o póde 

. hM"er maior incoherencia nem maior coum.~-
. rl icção.Essadualidade de governo nos Estados. 

@em que se encont re em to-'1(1, a. União um só 
porler, uma só autoridade que se julgue Das· 
tante competente para d•rimir esses coofiictos 

F e resolver es...:as questi3es. v:le iotro luzindo 
. no pa.iz ana.rchia., desmo!·alisando as in~titui
. o;.õM e acahará por destr~ir a ·Republico. . 
:. Uma folha. desta Captt;J.[. que " o1cfral~cc 
defende a. causa do coronel Val1<1dão e os seus 

.. amigos p:Jiiticos de Sergipe, censura o meu 
nobre collega. e aOli!!'O padre Olympio Campos, 

,.. à quem attribue a õeposiçií.o do padre Dantas, 
por ter a.ba.ndona.do o terreno legal, patrio· 

. .. tico e legitimo da lucta. nas urnas. 
'.·;·· ... Esta eensura. porém. é immerecida. e inca
.':~· 'bida. porquanto parte desta folha manifPsto 
;, ~,.engano. . 
-:C Sr. presidente. nós nunca abJ.ndono.mos 
::~;_~este terreno, .. temo3 pleiteado to'!as as l'llel.
t~: · Ções que se_ teem pl."ocedido naquel~ll Est:l.do 
0t:.~P!rante m~~)egaes, organiso.das por J!l~U~ 
~::.·amigos pohticos, de accordo com a Constlt!li-
- ~., çãO e 3s leis de Sel'gipe. · · 
:?': ..... : ~ •. • • . • ~ 

~Y- ~-

SESSÃO DE 6 DE AGOSTO DE 18~6 

(Ytae p~g. 10-i. do 40 ~ol,) 

O $r. Serzedello Corrêa
Sr. president e, assomo á tribuna: tendo ne
cessidade de me l'obustecer n•~ mais profunda. 
calma, tendo necessidade me.~mo de respon~er 
pela morleração, pela brandura. ao en thu-
5htsmo patriotico e e:s:altado do illustrà.do 
orador que me precedeu no de~te. Devo wn
fe;:s~r. porém. a v . Ex. e á camaro. que 
assomo á. tribuna. cheio de prorunda timidez; 
entro no debate a.ppreh.enslvo, cbeio rle cogi
tações ptl.triotica.s, temendo sern duvida ne
nhuma as enorm~s responsabilidades que 
pesam sobre meus hombros. 

De uin lado, Sr. presi•lente, ter de occupar · 
3. tribuna justamente depois do nobre depu
tn.d<1 pelo Rio de Ja.neiro, cujos echos fulgu
rantes de uma. palavra. scintilla.nte ainda se 
ou vem neste recinto; • lepois do nobre depu
_tad9 pelo Estado do Rio, de Ja.neiro. cuja p11.
la.vra tlo.ente. bella. imaginativa, cheia de 
a.ttractivos. sa.be domina-r' tndôs os corações, 
servida. como é por uma vasta erudição e 
amp1u•ada como está no escudo immaculado 
.~e urna a.lrria pa.triotica.; de um cot'liçã() ener
gico, bem formado, gr-c1ndc como a magestade ue nos~os r ios. · · ·· · .· · 

S. Ex . deixou apàs si . como rethorica. . e 
imaginaçãO uma estetra luminosa que se m~ 
atngura. ante o céo chumbado que .envolve a. 
P?-tria.. um(!. l!<urora ~re~l. que veio alluqi;. 

§~~os·r~&sn:!~~? m~s:&~ ~: -~\!; . po_ . .. , ... --··· .. !!.!. ... 
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di&., a proJlOrçâo que s~ a.va.nça ~esta. d\s- portantissimo discurso-que pronunciou nesta ., 
cussão, a proporção que a alma naciol!a.l senU!. Cam&.ra, quando disse- • • • • ( .Su$$Urro·.) 
que o protocollo vae ser a.p~Mvado. vio-se · . · . . _ , . 
escurecendo e desnuvia.ndo. Apoíado.t.) O Sa •. Pa.ESm~rtrs- A.ttença.o . 
· Si o nobre deputado pelo tado:do Rio de 0 Sa. SERZBDELLO CoR&EA._; ... <Si oonsui
Ja.ne\ro me deixou, tendo de succede~lbe na. tasse os sentimentos intimoR de minha. con- · 
tribuna, a. tarefa difilcil de a.:Pa.gar por assim scíencia e as inspira.ções do meu patriotismo, · . 
dizer as impressões dos rasgos da. sua. im~- votaria contra o protocollo, mas nio o posso . 
na.ç:ã.o e da. sua..eloquencia batalhadora, S.Ex. Cazer !Ja.t~ melhor servir ao meu paiz.»Como'? 
me deixou todavia. ume. tarefa suave porque que' razões são essas que levam S. Ex .. re- . 
o seu discurso,"beltíssima: peça. de oratoria, publicano e que ma.1s do que qualquer outro .. 
flllgurante de imaginação, não teve um só vem d- propaganda, deste passado da pliresa.- · 
argumento, . um só a.rgumen.to de valor, em e de cesintel'e$58. S. Ex. que ·maia· do q-ue _ 
fa. vor do . protocollo que S. Ex. com ta.nto nillguem tem tido na sua vida publica, ag• ·. 
calor_deCende. (Apoiados.) . gressões, insultos e glorificações as mais ex· 

S. F.:x. niio trouxe ao exa.me da. questão traordina.rias, chegando a. ser finalmente o· 
:~quillo que nós todos tinham os o direito de que é. chefe de um partido que ·é inquestio~ 
esperar do seu ·grande talento e de. sua. ele- na.velmente, dig!).nr o que quizerem,uma furç&. ·· 
TadA erudição, a. ·discussão calma, desapai- organlsada no estado de ana.rcbia em que se ·, . 
xonad& do usumpto á luz dos tratadista.s de encontru o paiz; a votar contra os seus aenti-· 
modo a deinr convencido o espirito da ca.- mento9 de pa.triota.1 Não; S • . Ex. me per
ma.ra. e do pa.iz de que esse · protooollo não mitta que lhe diga: parece ter esquecido este · 
era. uma. humilhação para. nossa. patria, de passado, ter ·esquecido mesmo asreaponsabi
que.nãoeraaviolli.çâodos prlnci.pios mà!s co- !idades da sua poslçã.o.qua.odo nos veiu dizer 
mesinhos do : que está consignado no di~í t? que abandonava.. os impu~ íntimos dos seus 
internacional.. . · · · · · sentimentos, os . 'impulsos de sua. consciencia. 

De outro lado a res_pon~bilidade que &:d-Vem para só vér aquillo que S. Ex •. chamou twS . 
da na.tureza do a.ssumpto, grave, dehcado, olhos.da. Cama.ra- as ra.zões de Esta.dG, mu.s 
envolvendo intimamente princípios que não que são pretendidas razões de Estado! E si 
morrerão com os. homens que os fi:rmarem, não é assim . que razões de Estado são esss.s 
masque vi..erã.o eteraa.tnente_na. consciencia. de que talla. o nobre deputado por São · 
das geraçõe~~ futuras a proporça.o que o tempo PaUlo 1 
for mostrando como bumilh~:se poc3erão Interpellodirectainentea V. Ex .• ~lle ra
succeder a humilhações. Questão io.terna- zües de Estado são essas que não podem ser 
ciona.l delicada. que raz abotoar á minha. denllnci.a.das á luz de uma discusSão ? Si exis
consciencia o medo de errar, que espa.rtilha. tem essas razões de Estodo, venba trazel-as â. 
o meu espirlto vacillações delicadaS e que Ca.mar:~., para que o pa.iz saiba. o que ha, pois, 
!azem·na.tura.lmente com que avultem em cada. um de nós que somos republ~ sa
meu coração gMJndes :receios, e que se en·- bemos zelar o D09SO manda. to, o t'uturo e o 
cutellem mesmo · no meu espil'ito preoo-- decoro da. ll.epubllca.. 
cupa~s de que eu possa eata.r em etTO, ou Havemos so pelo espa.nt.a:lb.o da phrase, sem 
que eu possa. mesmo, votando contra este co[JSciencia, ~Wm conhecimento da :verdade, 
protocollo, ter eontribtlido indireetamente vota.r u. humilhação quando é pl'eferivel -para . . . 
pan. males que não conheço. E d!Zendo iSto, as nações e. morte com a. honra. a. viver sem . -~ 
eu tenho neoossida.de 'de me refer1r, antes de e !la. ? · . . · . · 
entrar no debate prop~i.a.mente do protoeollo, Ha.vemos nÓI! republicanos que telll<ls ~ re
a.ntes de discutir o ILSSUmpto á luz dos in· sponsa.bilida.de da. con~oli~acão da. Republica., 
ternaciona.lista.s ma.is notaveis, antes de· dis· de votar o protocollo exacta.inente . como o 
éutb• ·mesmo á luz do relatorio do ministro vi&Qdante incauto entrega. a. bolsa. ao bandido 
do exterior, agarra.ndo a.lguma.s dessas que&- que o assalta, só por medo da. aggressõo ou· -',> 
tões que vãO ser objeeto de a.l'bitl'a."llento e de petder a vida.1 (Apoiados.) . · . 

. que sã.o 0bjecto de reclamações; tra.zendo·as Ma.s si essas ra:~:ões de Estado são . tão gra-
ao . conhecimento da.· Ca.mara.. descarnadas, ves, ·st ellas são tio. importantes, tão extra.or" 
novas, para que se :pe.rceba. bem o que vae de dina.rias ·que ·não· . pOdem mesmo sahir · oa.~ : · . 
ga.nancia nellas.-. . · esphera. ·govername11ta.l para vireni D«!Se ~!· :-~ 

· · . ~ · _ De · ~io · gimen de })ubUcidade, -para vir&m. ao recirit.~ . · • 
O SR.· Nn.o ÇANlrA esca.n, ' e daCaJnara; pergu_nto ao nobre deputa~o. por ·;: 

que é. S. Paulo, ~ue naa10r confissii.o, que ma.iCJr .de: ·> 
O Sa. SERZEDEI.Lo CoaaÊA.-Tenbo necessi· cla.raçào pode haver; de que esse Pl'Otocollo .>; 

dade de .me refer.ir . a.o nobre deputado ~ nos é imposto pela humilha.çãQ ~ . (Apoillclos. ).<: ;~ 
s. ·Panlo; lea-l~ da maioria, chefe do_partldo Sr. presidente, devo diUI' i. Cama.r.a.entl'an- .·:: 
repuW~uo r~erat, a.s suas lieJ&vras no im·· do neste debate,qu~ nio_ ~ho !LillOluts.m&!lte :;i 

··. CUI&ra · · · · · · .. · 7 . ··· 
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- ~ :'- apre~cu}>ação dedes.I"es:peita:r a opinião de 
: ·. todos os cc.llega.s que, por motí vos de patrio

" '"' tismo, .tão dignos tomo os que supponllo pes-
suir, . vot:.un a fa -(-or ·· do;; protocollos, devo 
dizer á Ca.mara que não me levam absoluta.-

· mente á tribuna. odiosidades á. nação ita-
lia.na. . · 
, Muito ao contrario, antf1s mesmo de eu-

. · · tra.r na discussão do assumpto, antes mesmo 
. -· · de usar de pl\r,,ses ~ue ca1•ecterlsem bem a. 
'' . natureza. de muitas t\as reclam:J.Ções, devo fu.. 
· . -_ zer a confissão de que como latino, como ).ler

··t.en~nte a esta nobre e generos~ raça, sinto 
dentro de minll:1 alma. todos os fremitos da 

·,enorme admiração por este grande e generoso 
'povo. por est.'l. nobre nação, que vem de um 

. pas3:uio beroico, herdando todas as tradições 
.da Roma antiga, e que babita, em uma penín-
sula onde· se a.sylara.m os restos da civiliS<lção 

· gJ-eco-latina, base da,civili.sação oceidenta.l, a 
i; -que.nos orgulhamOs de pertencere qU:e çreon 

a eivi.Lisa.çã.o dos pQvoa modernos, a scieneia. 
e as arte.:;.· 

'Devo dizer tambem que não tenho a m~
nima. preoecupação de ferir ·a numerosa. co
_lonia italiana que nos 'Presta. o seu tra

. · 'bal'bo e n. sua aclividade ao susuiTO dos 
.,_ nossos cafB7.a.es -

· Lembro-me agradecido que ·R. esze paTo 
. J)erteaceu esse l1ornem extraordlnario. maior 
-do que Ga~tour, Ga.tibs.Jdi, qile combateu 
tantos a.nnos em favor da liberdade do povo 
brazileiro, que casou com uma brazileir;1, 
qne foi bom, meigo ao lado dos fr~co.~ contra 
os fortes: GarHmldi, finalmente, que ha. de 
ter ainda um dia uma estatua. levantada em 

_ ·terra. brazilei'ra. (Apoiados, m.uito bent.) 
Venho i~ tribuna. cumprir o meu dever, de

fender a honra da minha. Patrla., .sqlva.r os 
bons principies d.e !iiL'eito internacionaL sem 

~:. odiose sem paixões. calmo ; venho i!Omba.ter 
.-.· . o a.cto do governo, embora. reve;tido das 

. ,maiores syropathia.s á pessoa do actua.l Pre
:-::.: _ sidente_da. .Republica, varã.o illushe em quem 
·;::: .• i'eopeito as -virtudes ·privadas e :patriotismo; 
::; •a:do-notavel-Sr. miut,;tro do exterior, um 
":'.-,.dos talentos mais brilllantes da act ual gera
:• : ção e a a. pa.tria brazileira (apoiados); cheio 
: . .. · de ··attencções a. do meu Hlustre· collega 
:: '. deputado pt>lo Pa.rá, honra. de minha terra 
;. _.:"natal , l>orque jã. tão moçQ se revelia. urn es
;.;: pirito preparado para todas as altas dis
' . ct~ssões, mesmo. pam ns que assumem o ca.

, ,. . racter no meliritlre especi:!.l,. como a a.ctual. O 
:·.: nobre deiJtltado pelo Para rlizia-nos hontem 
f:- · . em um dítcurso, que peço licença para dizer, 
:~;.\ sem orrensa a S. Ex .• foJi em -seus pontos ca
; ··,. pitaes, .de. motlo brilhante, respondído pelo 
[~< .. Jllustre chefe do partido republicano. de .Per
.c \ Iia.nibuco, o Sr. Dr. Martins Junior, que esta. 
:'~; .;Cam.ai'a. devia approvar os. protooollos · :llOr· 
C;; . que:si ella acompii.Jlh& a politica . do Sr ~. Pre-
;.:.•· 
::,:·~ -> ' . -':. 

sidente 'da. ·'RepubHca. dentro .do paiz., si o .. 
·apoia. e serve-~e delle para. fazer a monta
getll do maClbinismo eleitoral nas diff~rentes 
loca.lídadesdo paiz, devea.poia.l-o na di.recção 
dos negocias exteriores; si o presidente serve 
á .Camara para a política interna, deve tam
bem servil:' para. a externa ! ! E accreacen
tava. S. Ex., completando o seu pensamento: 
que si a Cama.ra não approvasse ós proto· . 
collos isto importa;va. em uma; ruptura. entre 
est:i\ e o ·Presidente que di~-se represent:1nte 
de um pa.rtído com maioria na ca.mara. 
maioria qu~'> com elle g-Overna. o pa.iz. con
clusão natural, a camara deve approvar os 
protocollos para. não romper, para não divor-
ciar-se do Sr. Presidente. _ · 

Nã.o. Senhores. O nobre deputado está er· 
rado. Si o . Sr. Presidente. governa com.um 
partido elle deve ouvh• as inspirações· desse 
partido. ·11: si a Nação e o partido não.que· 
rem os protocollos S. Ex. deve a.bandonal~os 
para não divo't'ciar·se da: Patria, para nã.o 
trahh:·o seu partido! (Apoiados, »!•.dto bem). 

A não ser a~ sim s. Ex.· deve renunciar o. 
cargo. 
. _ Mas não ; felizmente o P r esidente não pre-. 
ctsa renunciar o cargo r'!eaute Cla.··votação ·da. 
Ca.mara;e niio}lrecisa. fazel-o, porque estamos 
em pleno regimen presidenoia.l con&-.grodo. 
pela Constituição de 24 de fevereiro, e esta 
dita. a cada. poder a. esphera. . de sua. aeçã.o 
·ha.rmonica.. mas independente. _(Apoiados.) 
O que diz a. Constituição é que o PreSidente 
da Republica. deve entabolar as nugociaçües, 
deve entrar em ajustes. convencões e Mcor
dos, mas que é o Legislativo que em nltirna 
a.naly~e vem claTament" positi.va.r a. lei ed&.r· 
lhe realida<le eft'ectiva, vem concretiSS:r e 
fa_zer afi~al o tratado. (Apoiados.) Si,.é assim. 
no~. a. nao ser que se entenda. que so teli.os o 
direito-ad referendum para os tratados qlte o 
Pre~ident~ da. Repllblicà. a.cha.r bons. embora 
o :pa.iz entenda. de modo contfario, temos () 
direito e o dever de examinar e de recusa.l' 
todo. e qualquer tra.tado. celebrado J.lelo 
Executivo sem melinctra.r o chefe da Nação, 
exactamente como s. Ex. não otrende, .nã.o 
melindra. o Congresso todas as vezes que 
ex~r~e ci direito .de" 1lcto ás leis que fazemos. 
( Apoiado.•.) . · . · 

Si assim oão fosse, nada. -mais h a. veria do 
que·· a annn.llação rio · Legislativo, a. não .. 
existencia da. índependencia. de podel'es e o · 
desapparecime~to completo · da Constituição .. 
de 24 de fevere1ro. : •·. : 

O Sa. · Zru.o..-E eilta attitude tomamos· nós · 
no Congresso Constituinte,.. rejeit-... ndo . o tl'll
tado sobre o territorio das Millsões; e . n inguem 
se arrependeu ainda. de tec votado. eontra~ . · 

0 'sa .. . ~ENi:~s. M.ti.Rl'LNS .._:. v: Ex. :dã.·m~' .· 
licença para. uma reetil!ea.Ção lEu:nãÔ argu~ . ' . - - - . - . ; ·.·. -- . ' ~ .. ' ::- ..• -· ~·--· 

:\ 
• .. ~ : ' .- . 
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convicção de um retmblicano sincero- ella que ir1so1entemente procuroil firmar, em nota, 
.vem.immacuiada, bÕne!;t.a. e pura, do I'egi- o ministro itclio.no, fere de . frente o nosso 
roem der.ahido, do reg-imem passado. . direito c e: povo soberano e de nação iudepen-

Mas dizia eu que dt'>U: .ria.p:;.r:t o :final do dente. 
meu discurso,àlgu'mas obset·vações com refe- O governo ita.lia.no claramente, em nota .de 

:rencia~ topicp~.da oracão do nobre deputado 15 ~e '?utub~o. nota qu~ se encont ra. no rela.-
pelo Rto de Janeiro. . -torw a · pagmas 134, dtz : 
.·.· Tenho necessidade !'le_entrar .na. an:~.lyse do «La rontroversi.a iuvolge la questione dei 
:&SSUmpto.e começarei dt:tendo êl: C:J.ma.ra que limit i del dirito di sovranitá. territor iale nel 
;es~ ques~ tem duas fa.ées. pôde ser enca.- conSOl'l'iO dei popoli civili, tanto piu grave 
· rafl~ ·debal:to rle · do~s as_pectos; tem duas ed importante per l'ltalia che ba a.ffidato al 
te1~ que, por asstm dtzer, se COJ!Ipletam Brasile cosi "l-ande numero di eittadini. )) 
uma a outra : de um lado. a questão the- Eis, Senh~res, isto é a. interveiÍção· em 
orica, a questão de doutrina, a. ·questã.o dos 
Jli'incipios que regulam-o direito internaci- nosso direito· soberano de expulsão, isto e a. 
.~na:l:n:Ls ·multiplas questões que 0 pr~to~_no consagração de doutrina. diversa da que Fiore, 
·envolve,ou para con&-.grar esses prmCiplOs internacionalista. italiano proclama, quando 
:ou pa.ra.,oomo 00 .momento . se dá., violar os diz que só nii.o· tem amplo ·direito ele juris-
-1D.ais coine>inhos destes · prinéipios. . · ;licção e de don1inio territoria.i os povos que · 
;·<, De outro 'lado, a quciltão coue1•eta pratica ; vi vem .~ob protectorado · · 
·:a. .natureza. das ;.-eclamações 11ujei~ao proto-- Claramente, este ·trecho. em smdraducção 
~collo e que dev~m ser objecto-~mas, a.s do litteral, quer dize1• que o governo italiano 
:aJlsgato .á·.de indemnisação; · ouu-... s, · as do deseja. saber ·ate onde vae ·o direito de ~robe· 
:·azlegato B ; e. e .D do JUizo arbitral. pa1'3. que rania territorfal no Bra.zil! !. (Sensa.çao.) 
este decida si ellas são ou não fun<\adas e si O Sa. PEDao MoACYR - Isto nã.o a-rlmitte 
:9 governo do Brazil dev& paga1• as indemni- um simples l:~ivo de sopbisma.. · 
sa.ções solicitadas. · o sn.. SEil.ZEDELLO CoaaÊA -No entanto, 

·~ .. Occu-pa.r·me,bei, em primeiro !ogar. em- Sr~ presidente, .isto é dito por .. um ministro 
'bo1·a rapidamente. da primeira parte. porque de uma nação em que, um dos publicistas 
~& ' 'erd&de é que o assumpto tem sido com- mais notaveis. que f<J.z lei na.jurisprudeociõl. 
:pletamente explana.r!o pei•)S oradores que internacional; flUe í'az lei no direito interna- .. 
. me precederam. 1~ já, mais tle uma -:vez, tem ciooal italiano, ·o Sr. Fiori. cl:u-amente aí-
· :ficado ftrma.do no el'pirito rla C-amam do !Irma. que o direito de expulsão de estran
:paiz·e de todos a.quelles que teem lidue.<ses geiros do territorio, é um direito que di
.diseursos, que o protocnllo nà.o conS:J.g<a, in- man:J. da. soborn.nia nacional do mesmo terri
!elizmente par1L o no~'O pai7., os princípios torio ! ! (Apoiados.) · . 
·mais co1·rentes do 1lireíto intern:tcion:\1. Mas. senhores,. eu poderia ainda d izer :í. 

Ha dua.~; ordens rle idéa.s, pe>r ll!:isim dizer. camara o que se dá na. ltalia em relacão á 
·nesse ·amontoado de recl11.maç;ões do governo. expulsão de estrangeiros. · 
italiano. Nesse amont••:l.do de' exigeocia.s, A lei sobre a. seguranÇA publica, dotada 
·'l>Ódem·se dest.'\car duas questões, perfeitam&ote com 0 cod.igo penal de 30 de junho <le 1889, 
àisttnctas: de um ta.rlo; as que envolvem o em seu art • . 90. estip!Jia que os estran~e;ro~ 
:direita de expulsão.; de outr·o lado, as que se conuemnados por mottvos de or:lem puobcn., 
·:referem a. con~sões feita.g ll- ita.bao.o~. coo- podem, depois de · postos · em . liberdade, ser 
·.cessões que foram àecla.ra.da.s .caducas · ou expu lsos do reino. o ministro do Interior,-· 
ail:mllaoa.s, e que os reclamantes, sem terem por mo ti vos de ordem; .. pó de a.utorisa.r que · 
'ido. aos tribunaes brazileiros, se!]l terem ap..: estrangeiros, de passagem ou residentes, se- 
··péllado para o Po~er Judicia.rio do paiz. sem ja.m expulsos por motivos que elle se reserva 
terem a.ccerto o principio, tã.o salutar, consa.- o dn•e>ito de apreciar. o. gov-erno da It&.lia. se 
,grado'na nossa Const1tuição e de que, com reser\•a, pois; 0 direito de· conhecer quaes são. 
::ta.nto brilho, fa.llou o bora·a~o depuhdo pelo e~ses mo~ivos ·de ·ordem publica.·. · 
Rio de Janeiro, ·o pdncipio de igualdade de 0 Stt. PEoR.o MoACm _ se reserv& .o dl-

-todos peraute a lei. sem terem recorrido aos ·' . 
tJ::ibunaes j u'diciarios do pa.iz, süo convertidas rei to.·· . . ... . 
:.em reclamações interuacioua~s. exigindo-se o S&.'.SERZEDELt.o Co&R.f:&...-_E' claro, pois; . 
,rima ·quantia; mais ou t~·!enos a.vulta.a!a, por Sr·. presidente. que , o direito : que ·se.a.rroga. · .· 
;Pi#endidOS prejUÍZOS de que e:l-."65 COOceS~ÍC Ú m iniStrO dO interÍOt' da. italia -par& ex.pul.,- ~ 
,9narios de epqcas !eli.zes, ·se consideram. vi~ sar· estrangeiros, é o. mais à.niplo. Qu~nto a . . .':
"'ctimas. · . · · Iiõs, quer o governó italiano.saber a.te onde· ·• 
-:.'.:'Em:· ·relação·, Sr. presidente,- a doutrina, vae Ps5e dil'eito l L - . . . . · .· . . . .· 
.quer '<tUelràiil' quer nã.o queiram :os depu- . Mais a.indo., .Sr. presidente_; · eneontrei.·'em :
.~doútuê. teem defendido. a.q ui· o pro tocou~ um jo,rnà1 · 1mpo;rta~ti~simo· a:a· di~i~ ·.~~~r~.. .:·, 
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, '> . naci~nal, onde escrevem as· maiores stirrimi
da.des do díL"eito internaclonal do mundo; no 
anno tie 1894, referencias curiosas a. resp~ito 
do direito de ex_pulsão. · · · . 
. Em França o.direito de expul&io;come na. 
Allemanha, é nb;;oluto e o abuso da. expulsão 
de fi'l!.ncezes de torritorio allemãc, ·como de 
allemães de terdtorio ft'l!.ucez, foj. torll:.ldo 
tão amplo, que as duas ~nações t iveram de 
fazer uma especie ·· de concordata, · não pa.ra. 
Iiroital·o, iliio pa.ra restringirem e . dizerem 
quando ca•1a uroà· dellas deve exuulsar,mis 
apenas -para. estabelecer um conjuncto de 
formalidades sobre o reconhecimento de facto 
da. nacionalidade do individuo, que deve ser 
e:r.pulso. · · · . · · . 

ve, poreonseguinte, . a . cama:r~t qu,tnto é 
amplo o. direito de expulsão de estrangeiros 
em nações, que !::e presa.m· e que sabem .man-
ter a sua soberania. · · · 

Ainda ba pouco em um (lOS conõados mais 
importantes da. A.Uema.n.ha, uma. eom~nhia 

: de . actores dinama~·quezes· foi e:x:p(llsa. por 
decreto, porque pretendia simplesmente re
_presenta.r :uma peça em. linguagem dinamar. 
queza; e o fa.cto surpre.hendeu tanto a _Djna.
namarca. quanto já- havia. um: decretO do 
g<lverc.o•a.Uer:iião.prohibindo ao governo local 

· d<l c.onda.do de · expulsar estra.ngeü:os do seu' 
: territorlo, reSer.vando·se ao governo i:mp~ria.l 
esse direito.· · · · 

Pa.réQe, porconse.,orrunte, . Sr . . presideute, 
que·neste assumpto de expulsão de estra.D· 
geiros a Italia., · o governo italiano · q,uer re~ 
duzir o .· Bra.zil. á posição exactamente do 
Egypto, em que o goverao tem o direlto de 
expulsar estrangeiros, mas $6 pOde t'.l.z.el-o 
depots do consentimento dos respectivos mi
nistros oa consules. P&r~e que o governo 
italiano enten\le que nós 'estamos TMis ou 
menos na.s condições do ll:gypto, quando per-

- gunta até que ponto vae o direito de sobera
nia. territol'ial ao Bra:z;\1, no tooa.nte â. ex.pul· 
são de estrangeiros ! ! . ( .4.poiados; »tt<ito óem. ) 

Disse ha. P011CO,.t•ererin,to-ine ao .direito de 
· expulsão, _que eu tinha. encontrado ·esclare
. ctm~ntCls · importa.nti.ssimoa em um. volume 
de direito.internacional privado e . de juris· 
·pradeneia comparada; refe't'erite.ao anno de 
1894; jornal éS$é em que escrevem os mais no-

. ·ta;veis interna.cíona.lísta.s do mundo. 
. .. Pois hem; êSSe mesmo jornal. · em artigp 
a.ssigna.do .por u.m dos homens mais . emi
neutes:e apreciando a. lei da eoluru.bii & res· 

·:peito ~a expulsão de. ~~ra.ngeiros, traz .. estas 
m:emo~veis pa.J.avra.s: · · . · .· . . . · .... ·· -· · .. ... 

· « Alf'i n . 14!5 •. ·c1e 1SS!k em :;eu .. a.rt; 13, 
. di.i : ogoverno .. fica. autorisado o. e..-ic:puiS.'l.l' do 
. territol'io oolumbiano qualquer estraogeiro 
que se-iDgerir.n~·_politica_dÇI _pa.iz. . . 
: :- ·. - . .- . . - ... ·.:~.. . ·. ~ 

. ~- : ... 

. . Será. po~ivel . concluir · dabi que· o governo·: 
da bolurn bia não tenua. ·a faculdade de e%~~; 
pulsar esh'l),llgei!'oi ~iniio. por !i9-usa pOlitiea 1~; 

Seria sini,'Uia1· que o legisl•1aor eo1u .mbiano·~ 
t enha assim restringido o -pod.e1' que o (\ireiw·, 
internacional proclam:J. em favo~ da iodo: o::: 
governo sobre o fundamento da. sooera.n.ia. ; 
territorial. · . .' · ··. : :, 

·seria. isso bizarro e 'pouco · compaiivel · Côm/ 
as medidaS de expul...~- . : -; , 

Conclulmos, pois~ que apeza.r do .texto o~ 
governo conserva o direito ele e:xpUlsã;o. n·Qs~' 
termos geraes. em que este direito e procla...;., 
mado )?elos pri-ncipios do. direito interna': 
cional, com as uoícas limitações· que .. de-.': 
correm de tratados.:~> · · ··;; 

. Eis, senhores, a ·doutrina. sã, que não SOffr~ ' 
contestação e que o govei·no italiano .. nã.ó. ' 
quer q_ue se appllque ao Brazil !. l (Sensaçtlo.) .; 

Vamos adia.nte, ·vamos ver a. Suissa., vamos) 
ver nessa peQuem• n.a.çã.o, encra.vadã. entre:; 
gran.des e poderosos !JOVOS,o que peusa o se~c:: 
governo. . . -~ 

Na. Saissa., Sr. lll'esidente, paiz que- os .' 
nobres détmt.adoo sabem t>erfeit.a.mente que .. é.i 
um modolo àe dcmom-acia; na. . Soissa, que-e.' 
-por ass\m rlizer o nsylo de todos 00 retugia.do(' 
políticos que precisam de gua.rida,ge enoontm'·i 
o principio~ o dir-eito. de expulsão amplo, · 
~baJ., completo. · · )·. 

O artigo da Confederação Suissa é CRnce:-~ • 
bido· da. segui.ute tórma: · . :/ 

· .rA confederação tern o direito de expulsar 
e seu territorio os estr\longeilQs;que compro·· 
me~ta.m a seguranç<\. ínte1·ior ou exte1•íor .:~>- •. 
A Suíss(l :J.d<>ptou o rlir•eito ele asylo, mas . 
como direito qui.'> l.\1e '[}1\rteuce e não e.os es- · 
trangeiros. Abi todog ~-< cstrangeir~s pôde~·. 
ser expulsos. quer e-~t~l<tm, quer nao -sob .a c 

prottcciío de um tr:i.tad,). . 
V e v. E>:: .• Sr. p't'esidente, e vô a Oamara:. 

que O direito sempre vt'l.e <l.O ponto de OOxl· . · 
signa.r o direito "e expulsão, mesmo no caso·, ~ 
em que f.t-ata.dos especíaes possa.m consagrar_~ 
protecçiío a. este ou aquelle estra.JJgeiro_ · :; 

O SR.. L.umNBA. LINs-No art. 4~ do tra.:~·· 
ta.do, que celebrou em 1.890 cotna A.llema.nh,a .. ; 
ficou resalvado o direito de ,expulsão. · •.·:'f 

O SR. s:ERZED!>Lto CoRREA- oS .nob~ 
deputados . .-;ue teem (lef~ndii.l9 .o protocollo~ 
'lue com. tod(l. o. calma. teem empeuha.d.o: no(le::~ 
bate todo o !u·rn~em Je sua ·condição,-teeti(: 
a.fflr•mado ao espírito da Cam:~.r:t o receio ·e:fl.i 
a.pp-reh~nsiio de novas d.i.ffi.culdades. si . Pi>r~. 
acaso o,protocollo !liio .tar approvad<L . ' . . . · ~-~ 

Mas, Sr. pre;ident<~, pa1'ece \nc:rivel: ·q11é;~ 
por questões de contractos. q\te se: dizem: Vi.o~\' 
fu.à.os est..1.n(!o a..~ pr~rte> sujeit.tS . as leis e tl'i71 
bunáes brazileiro's, q:u.e ~r quesWes de.a.sSàS;'; 
IIÚl&tos; que~ ~ dã.o ein t<id.t!o o pa.r'tei,# i 

. . - -.• :. • < •.• r.> 
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A'I'PENDÚlE .. 

k);i~ri~Q; 't?Os (p.~aes ~ã.ot~m a respoosabili~ prejuizos e. mesmo àguellas, que. se reputam. 
~1âaQ.e o. governo do paiz, nos qua.es, ao con- de honra. : · · ,: 
:::t~arJo; ~ ~governo, as .autoridades · federaes, 0 SR. FREDERico BoRGES- Apoiado. 
)_.em]enhal-a.m ~p~pre todos os I)Sforc;os e de;._ 
~::ram todas as'providencias, é 1ncrivel, repito, O SR.. ;:>ERZEDELLO CoR.R.ÊA'-Mil.S; Sr .])resi
~(qu.e.por isSo a, )talia.:polisa. .. ter motivos de dente, deixo de larlo a questão da. expulsão, 
i.<t-asus·'belli . :Seria preciso sujlpor essa. .nação em que a doutrina está_ perfeitamente expia-. 
<.:desvair..da e o seu governo o. baixo da. civili- nada, o a.ssumpt<> está profundamente deba
·' 'saçã.o>Nãó ; ·nã.o 'ba. motivo de carus-belli .. tido, para me cccupar das questões compre
:}Aindabc. -póuco em Nova Orleans o a.ssassio:i.to penJid•ts no állegado B e seguintes~ que · .illi · 
r:::de uma ' leva. en'orine de it alianos e" o conse- port:tm justamente nas i.nd.emnisa.ções mais. 
·s_quente llncba.mento.foi objecto de reclama- avolumadas. que são as taes_questões. que se · 
;·:ções, mas o governo ~mericano soube sempl'e q iler. P•>r força., sujeitar ail a.rbitra.meuti>, 
~.~'firmar .os princípios .de direito interçacional, e pe.ra as qu~s se quel.' por força crear u ma 
:;.:soube ·razel' respeitar a constituição a.meri- e~peci~ de tribuna.! especial, . d.e fOro nobre, 
' ·.Ca.na, ,não dando absolutamente sa.tisf:l.ção, distincto do dos brazlleiros, para sot~-el-.o.s. 
~i.àinão dentro da lei e fh·mando o principio São questões de concessões .íeitas a. estran
"·.:de·:que a .·eon.stituiÇão americana. concedia geiros, cujos contractos se di7.ém · vjolados e 
t~)iQs-~est~ngeir(IS igualdade de ~irei tos, aos que' não se quer. que vão aos noss<» tribu- • 
~·cnaCionaes, e que o gove1•no amer1cano nessa naes. Para .provar o absurdo dessa 'jurispru
i''cone;essão . a esses estrangeiros não· cedia dencia de nova especie não tenho sinão · de 
i,~uma linha .. um passo siquer adeante dos ler poucas palavras-da Heni·y Whea.ton e . 
• ;:direi~s. que. por acaso coubessem aos na.cio- depois o comme!l!&rio feito por . um outro _. 
;· naes, aos-amel'icanos. . tt'a~di~ta. al!lericano, «l.ue faz Jei a1·e_s.Pe.ito 
;;'J · Esta..é a.,jurisprudencia firmada pelos Es e CUJa a.utortdade nl):o e contestada por nin~ 
•rtados Unidos, que se eneoiitra.j ustamente no gu:~iS bem ; Wheaf.<>n:. a pa.gs • . ·102, d~ : ~ua 
~:-;me$lo.]ornal .de 1891. jà. citado por mim. obra; qtie é um monumento no assumnto, diz 
t ;detalbadamente uescripta e onde se leem 1 J! 
\::todas .as notas do governo italiano e ao mesmo c a.ramente, fallando do conftillto entre a.s 
~i;ftempo as respostas dadas. pelo governo ameri· leis da.s di1rerentes nações . o s~guinte :.: 
~: éa.no; firmando a· doutrina,- que em poucas . <O. primeiro principio, nesta ma.terii : 
!:'·pa.làvras, acabei de e:r.pender. . resulta. da independencia ·das nações. Cada 
\ -· Cita ainda. o mesmo jornal em apoio dessa nacã.o possue e exerce só O·direito de sobe>' doutrina. os !a.ctos, que se. 'deram entre ame· rania e d!Johí result.l. que as leis de cada pàiz 
·;~:ricanos e bespa.nhoes- o morticinio de um atrectam. obriga.m e regem .naciona.es e es
:;; ;grande .numero de hespanbóes, o desacato ao trangeiros·. Da.hi ainda K.luber deduz o co
;. ·consul bespanhôl. tendo o governo americano rollario. que todos os actus passados e totlos . 
. ' .. '.declarado que pelo consul revestido de sua os oontractos feitos ·Sã.o regidos · e regulados 
•· a.utol'idade, dava o governo americano a·sa· pela. lei do pai.z onde são feitos.> 
,~ tisracão p1•ecisa.- mas pelos llespanbões, não. 
~:·.}lo_rque no terr itol'io amexicano os estrangei- Nã.o . . ha, Sr. presidente,· consa-gração mais 
'i',; ros.eram iguaes aos nacionaes e não tinham cl&.l'3. do principio de que estrangeh'08 dentro 
:'>mais regalias do que estes. do nosso paiz, domiciliados ~ui re~peitem o 
.,'?· .. •. Eis ·como nrocede 0 : .,"'overno americano regimen creado pela ConstitUlção <!e 24 de 

r fevereiro, que estabelece :1. . igualdade de na.-
r~ eXigindo o respeito ãs leis do 'pa.iz e não ad- clonaes e estrangeiros, a. i gualdade de todos 
:> mittindo. intervenção. estrangeira sinão nos perante a lei, estão sujeitos a lei brazileir:~ e 
J;,'·easos em que essa interveoçã.o .pôde e deve aos tribuno.es.brazileiros. Como. pois,·cómen- · 
'·'<ter ·o. Jogar. · · · ~? -·Em relação a nôs, os factos são interes~ .tirque estrangeiros,queteemtidofavoresca. 
? .iant"•·. . . . . Republica,que teem obtido concessões Pa.ra en- · 

- ~ riqueeerem ueste pal..z, que esses estra.ngei-
t=~~ Qua.rido · é preeiso usofruir :tocl.a.s as vanta- ros. no momento em que o pOder publico en~ 
;~:;:gens .da. nossa · legislaçã.o, quando é preciso teurle que essas concessões não foram cum
$i,:tirar tocos os lueros-d3. nossa Constituição ; Pl'idas, que os contractos uã.o foram obser
!'1;-·todas as-re.,aa.lias que a Constituição eríncede .vados, que a.s clausulas respectivas .. não .fO,.: ·, 
~.;:jl.os' est~ngeil'.os, ... todos querem.- ser igua.es_ ram executa.das e que ·por conseguiu~ . são 
2;!a.os :u~cwnaes, .todos reclamam 1gualdade de nullas de pleno direito, com.o consenti!,' que 
S':dir.e_it?S; q~ando, porém, se trata.ce·pr('jUi · esses estl·angeírOS_ tenham direi~o, . antes de~ 
~;;;:zos: . ·1muedia.tamente se a.ppell:.l. para a na- pelo mencs, pleitear a questão ·uos trib.una.es. 
*-cion,alldade e lã vem a reclamação, como. se do paiz, antes de _pleitea.r .. .'diailte do póde~ ju~ . 
~:aa.:n?.- ca.so _da . Italia, QU&.Si sempre de ma i:> diciario da Republica, a sua razão,. teo.bam o 
~w,menos dinheiro para solver questões de direito de ir a:o ministro de 'sua naciona.li- . 
!j;;;:·;,·; ... ,. ... .. .. . . . 

~{~~-:-_ 
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· -uade, e este• vir .immediataril entt; cQm- _$3. -',_9utra.questi6 cúriosi~sima, que' é at6': .~Ú\'-'7:(5; 
reClamação de cai'àcter dlploma.tico,.exü~ihdo dicula., q ue>roLsempre objeoto d& ironia; q~e :2;~: 
índemnisaÇõesdP. pretendidos pl'ejuizos.llsso nD- tempo da. monaréhia í'ói objecto·de sar..: :-;:"; 
é impossivel de contitiuar • .isso, por honra. c11.sm'o;d_e toi:los a.quelles que ouvi&lll,-.que es~: •< 
nossa, não deve contiriU:ar e muito menos ti- cu"tavâm as impertinencia.s -do ree!amante; <.:-; 
car consa,arado ·como doutrina internàcional que·na:Republica nunca penetrou, nos seus- ;? 
applicad.a pela It.aliil. ao Bra.zu.-- ---- primeiros. tempos --na 'chancelaria; do eítel'ÍOI: .--- :_ :-; 

Sr. pres1dente, h a. ainda. questões no pro- que neste paiz: onde abundam os ·ad vo,aoad<is · : _: 
tocollo, Que a~oluta.mente ·:não podiam e não o reclamante nunca encontrou um siquer, que .. ~, 
deviam _fuzer parte dslle. · ·. . • : _ _- . . - quize!lse . tomar. a. si a causa. pa.ra leva.l-a. a.os.·C/ 

Ainda mesmo quando o protocollo consa.- tr-ibutiâes~ • q úe ·nunca encontrou mais. um· <' 
. grasso a verlb.deira. , doutr l:na ·do direito inte1·- ministro italiano, que ·o fizesse sua; de seu go. <> 
. nacional, ainda. mesmo quando consagrasse os v erno, e a traduzisse em uma. nota · wplo- ;,: 
_mell!ores-:principios,<iue regula.m-·o·assuinpto, matlca,. como ·qbjecto de. reclamação, .esss· .. ·>_ •
lJão pndia. ser'_ a_p_provado; porque encerra questão, digo eu, e a celebre questão Fra.nzini, . 
reclamações, que o : go-verno-_ brazileircr -não 11uestão de eincoenta. milhÕes (riso), ·questão ---: 
teve a energi!t .de faier ratirar•. (Apoiados) fa.bul<"'sa da fundação M uma. nova: cidadé.' _. 
·o s~. BELISJilliO n.'E . souz~_:_Nã;o apoia.d.o. CO!D. 50.000 italianos em 10 annos. (Risada-~;) · 

- . - - Qu~tão. ridicula.; Sr. presidente.-tã:o ril\icula 
·O Sa; S:nzEnELt.o Coa-a.ÊÀ...:::Questões' que q-ue .eu niio.t&Dho escrupulo, e não vae msto:. -~ 

não são objecto· de. assumpto di:plomatico; iocouveui~ote 'algum,- não. tenh() escrupulo -', 
questões que se_ forem ao juizo arbitral-:só_ em·-. revelar _á Ca.mal'a as palavra~; que-ouvi:-· -. 
nos l~io de enve·rgcinhar, porqizl! hão de r!l- d~Sr. ministroitaliano, quando occupa:v.a. eu :~-
velar fraqueza. com que. o. governo· bra.-7.-ile~ro a. pasta' das relações exteriores;, . ·· · .. 
deiXa de_1)tzer·re;opeitar a • lei do seu -paiz::: Trazia ó in.inistl'Ci -as- suas recla.mações ,a_. ·_. 

·- Ha.. questões, . Sr. presidente, de· sub-eoi: -respeito. de. assassinatos :de· italia.nos. mi Rio '.';, 
preitadas, __ questões âe. concessões da.das· .pelo .Grande ~ queixa. v a-sé da demora. de informi_-:<·, 

:Ministerio da. Viação. · .. . • . · - · .. · .·. ®aS' a. respe~to do assuinpto. . . . · - . · ·: • 
. Assim ha uma. coueessã.o especial jlara. uma.· MqstreHhe. o:em}ienho, que o gove-rno do;..; 

. estrada de~ ferxo aerea, que o governo -con<li~ Rio: Gra.nde tinha · pata' descobrir Q5 a.SS&s~ ---· 
·derou, .ftrma.da.· em clausUla. da. mesniacon- sinos· e a. _seria deotelegioammasurgentes ~-e-
cessão, caduca. -- - . . - energicos.-que havia transmittido._ . . ----
. Oneclama.ntes appella.t·am ]_)ara. .uma,serie Em resposta.· dizia-me .. S. Ex. Agrade~.o, , • 
de ministros_ da. viacão, e estes--ministros, mas V.. ''Ex. vê· que• o governo_ do rei niloc c 

a.pezn.r dos empenhos, apezanla boa: vonta.de traz di!ficuldades a.o governo do. Bra:zil ; o, :_ 
natural em u.ttender . â,s :reclamações- do.s _go:verno do. [ta,lia tem. o maior interesse em-
pa•·tes, que ·se dizia.m pre-judicada.s, foram traze-r para aqui sómente questões fundadas- -
sempre accórdes, ssmpt•e uniformes;fi~mando em direito. ~a. muito tempo o sr __ general_ -
o principio de que o concessionario não tinha. Franzini- p. !'Ocut•a a , -Ieg. ação ita.lia~a para; . 
direito absolutamente á. revalidação da sua. fa:zer sua. a. recla.ma.cão de indemnisação par. · 
concessã.o e muito ·menos a indel'Ilnizaçii.o •. · _,.prejuizos sotrridos,- 'l_:enho ordem· do gove1·no ,;_ 

E11 me5mo, como ministrQ da via.çã.o. de· :para não fazel-o porque o m~u governo con·. :;.;' 
po!s de estudo meditado sobre. oassnnipto. sidera. essa questão uma exploraçii.o. - _> 
aellJ.m de~pa.cho em que firmet- claramente o· Sa.. T!MDTSEO DA. Cosra..-lsto é -editl· -- : 
estadou~rma. ' . . - - .. . . -- .· . .. - caute. . - '-
- Mande!bUl!<làl" d,a·MumCipaltdade os funda.· ·.·· .. ·. •· _ .. _ . . _ . . . . · - .• ~,\: 
mentos;que. .esta.tinha tido pa.l'a .mand~-r.der·. O . SR. i:lEBZEtlELl.o. CQrou:A.-P:Issam-se. _~s~:-; 
rubai-; o tapume .da~Ca.dóCa.. e encontrei os a.nrios~ e _a reclamação 'Franzini -figura. . no~:~ 
·aaqumeritg~ tQdOSlegalisa.dos, enco~treico J)Q: pr!>tooopo e tlg_ura_:_como.aq_uella., que te_m di-~~{ 

_.de~ munici~l col~l'~cto;agindo depois-de res, · r~1to J. mdelllru~o ma1~ ,av:ulta.!la,; .. indelp."':~;: 
· peüados a.s -formahdades legaes, -de modo a. nisa.çao que estOu certo no JUIZO:a.rbltral na.().:-': 
.não ter o reclamante :onde- aga:rra.t·~e ~ará obter~ : decísã() favora.vel m~ que no emtanw:s 

· · jurídicamen~e basear•a,sut~, reclamação. -., _ .ha. d.e comt._~o- OJl,ElSO do r1dicnio; com:tod_~ ;;; 
·: • }ndeferi a prete~çã.o, 'l."es~ndo: . aos reque, a. :IllO~~uosJda.de.: do_ a.'b.surdo, . com_-~d~ ;lJ:\: 
rentes 'os :.' trjbunaes. do c];l9.1Z, -onrte devm.rn. ga.nanc1a da. espeeula.çao, nos ,aba~er DOJU!ZI)i.·<' 
.Jll!liteâr._ó• seu direi~à: Ji:!Il _.vez :diss? obteem_ do. :Sr. (Jieveland. .. . - . , - • : : : :~~:~ 

... que o . IiJ.i,nistro_- i~alia.no 1ntervenha e·· :pelo .. O, nobre dep~tad~ :pel~ -R• o -~e !a.nell'o:nO,')') 
-_ .protocollo- c_rêil.~8e um • ti:ibunal :;I.rbitral, r!e; ~d1scurso, que. -~r?Ul!DCIO~; . na~> - liâ J?Ul~o;z; 
ca.racter .intern:tciim&J;:com otfensa de nossas nesta-CallllU'a;_dlZla.. LlUe ·o··. pt(ltooollo · devUL·,.-, 

·· ... 'leÜ1a destoespaitO.·ao.;;triburin.es 'do :paiz pa1'a ser approva.do.pcirque..elle á uma. :victoria.~a.c}: 
··Julgar•a. quest_ãó~ Que.irrisãoeque e~~eot_r diplómacia·. brazll~~ qae .ne..da .men_o..; ~~''-' 
· (AlliÍi<l~~-:t _·-~ __ ::/ ' - ·'· -: _i - - ,_ tres_:~u q~t~- ~~~~s Lt&l~;~.u~ 't~~:j, 

·-·--· . __ ; -~ ---- __ -- . ~- .. -- ---. . ---- ~-_:_,-/_:.·-- ~-:~.:r~ 



sido derp.ittidps e q~e o Sr. M~gliani, qiplo· O nobrf) depu,tado fez uma oração · nlilit!).r 
mata de guerra, preparado pela S,l,la victóri~ corpo Napoleão fe,zia·aS aos Sfl'llS SQlda~OS an· 
em Venez-uela e outrl).s republicas qa Ame- tes qo cpmbate para dar-lhes COl'agem. . 
rica do Sul, tinha vindo ao Brazil, como um A Camara vae vpt~r o protocollo e sabe 
dos espíritos mais p:ràparados na ltalia, para: naturalmente, com, a cpnsciencia que lhe dita 

. ;resolver a que~tão elas reclamações it~lia~as ; o patriotismo, qual !l.S resppnsa.pilídS~odes . . que 
q\le o Sr. Magliani tiqha:·se rec11sado teilaZ· .assume e qual e.oSe\l dever. (Pausa.) _ 

·- mente ~ assignar o protqco!lq que o Sr. Qe Recorç.!o-me, Sr. presideu~e. qe uma sessao 
Martino havia feito, protocol~o ql,le não tinha memoravel ~Q r'egimen passado quando deante 
i:nel,'ecido a approvação go goverrio dp rei. de um governo libe~~ que tinha pma ca
- Mas, Sr. presidente, contra esta historia, m,ara un~nime que se apresentava deante 

co1;1tada, pelo nobre deputado fluminense res, dessa mesma camara para dar explicaçõe!! 
ponde o reliJ.torio do Sr. ministro do exterior d!l. crise qÚe se h~via da(lo,' da objur.gatoria 
(Apoiados,) tendo o protocollo firmado pelo (ie um deputado notavel, que se levan~ra e 
Sr. De Martino a çla11sula 6• em que se es~ !lissera, ó-qvidas a!! explicações: si a ca-

. tabeleci!!- o ad referendum do Congresso e mar.a a.pp\e,r de t\oje e~ de!!onte o governo, 
· como elle era inilludiv!'ll. o ministro italiano passará (1. histwia com a designaç~q de ca
para não deixar o seu governo em · posição mara dos servis. · 
Inferior estabelece.u a clausula de que o ac- o SR. BELISARIO DE SouzA - E este 
cordo tinha de ser l!.pprovado pelo rel. deputado mais tarde foi ministro. 

Eis a razão dessa exigencia ppis é certo 0 SR. SERZEPELLO CoRREA _ Passará e 
qúe de ante-mão o governo italiano approvou passou ~ historia sob a denominação de ca-
já o protocollo. mara dos servi's:! I . . . 

Vê o nobre deputado pelo Estado do Rio Não serei 4:m; membro do parlamento, que 
de Janeiro que não ha absolutamente razão pronuncie est11. phrasecontra uma camara Re
ilesta historia contada da demissão de quatro publicana. cam~J,ra que vem do sacrificio pela 
ou cinco ministros italianos. Republica-v~m de tim passado que a honra; 

O que está claro ao espírito publico é a mas 0 seu procedimento será decisivo para o 
sagacidade, a habilidade de Machiavel com juizo da historia. 
que a Italia preparou a enscenação para Si a Oamara votar 0 protocollo passará a 
illudir este paiz de selvagens e ter uma vi- ser um tumulo- tumulo de cadaveres mo
ctoria diplomatica, quando o que nós temos é raes, tun:tlllo lugupre onde não hão de mesmo 
a humilhação de nossa soberania e de noss11. poder pairar as sombra~ daquelles que teem 
patria. (Apoiados geraes.) trabalha4o e vão votar contrl!. essa humilha-

Senhores, a clausula 5•, que os nobres rle .. ção, porq-qe essas somoras foragi~as andarão 
ferisores do protocollo affirmam aqui ter sido á proeqra de uma patria dign,a. (Bravos.) 
a mais extraordinaria conquís~ · P\tra o di- VozEs-Muito pem. (O orador e accolhido 
reito arnericano, é justamente aquella que por urn!l !ialva de palmas nas galerias e recin.to 
el}cerra a humilhação (apoiados); é, portanto1 sendo comprimentado.) 
es·ta clallSula 5•, que a principio p~rece urna 
conquista, mas que tem o-salyq· o direito-_, 
que se reserva á Italia de intervir quando 
entender que houve denegação de justiça, 
isto é, quando entender que os nossos tri-
bunaes violaram a lei, onde a conquista~ 
Ao governo itali~~o~ fica livre o direito de 
intervir quando for ~enElga4!!- a justiça pelos 
nossos tribunaes ! ! Quem o j\liZ para · co
nhecer que foi n,egad.f!. justiça Y Qual a auto
ridade de nossos tribtn~;tes e çOm ·que direito 
dada uma sentença o governo · p()derá revo-
gil,l-a por accordo 'dtplolilatico ~ · · 
·. Vou terminar, Sr. · presidente; o debate já 

tem sido aJongad.o,' o ll-SSultipto tein sido estu, 
d.ado em todas as suas faces. ' . . 

O nobre depuU!,do por S. Pal11o, que dirige 
a campaph!l. a favor do :protoéoUo. coP,segutu 
m.esmo que -qnia · dai:J palavras mQ.is fulgu~ 
rante desta camarjt JlrOCUraSSÓ produzir Umlj. 
l'll!pecie de allúci.qa:çao para g~ciqir ~qqelle~ 
gq~ ~indq. vacmaill ~ 

SESSÃO DE I DE OUTUBRO DE 1896 

(Vide pag. 749 do 60 '•o!.) 

O Sr. Oarlo!!! Jorge-Sr. presi
dente, venho á tribuna com. Q fim de cumprir 
o dever, que me impõe o facto d~ ter sido re- · 
!ator do parecer,que a maioria da Com missão 
de Marinhllo e Querra apresentou ao projecto 
deroogii,ÍlisaçãQ qos estabelecimentos militares 
de ensino, parecer que não mereceu acquies
cencía dp bonrarlo deputado pelo Ceará, 
membro daquella commissão e que hontem 
se occupou deste mesmo assumptu. 

S. Ex. conforme declarou em seu discurso, 
no intuito de defender o seu 'vot.q ~m sepa-
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rado, ha mais de 15 dias que vem para esta progresso em sumina, que teem feito as di
Camar!J, conduzindo a· sua mala de livros versas sCiencias nos seus di:fferentf.'s ramos e 
a que denominou bateria; eu venho produzir o lente criterioso, que tiver noção do cum
a defesa do parecer da commissão trazendo primento do seu dever, naturalmente se acha 
apenas como munição um exemplar do pro- na obrigação de estudar, de acompanhar os 
jecto com o parecer ele S. Ex. e um volume progressos da sciençia, ·que lecciona e minis
de leis do ensino de 1890. tral-os aos seus alumrros, sendo isto, uma 

Assim como quando se discutiu o Orça- simples q1.1estão de programma, cuja àppro
mento da Guerra eu tive occasião ·de recla- vação depende exclusivamente das congrega
mar contra a insufficiencia de algumas ver- ções e que escapa à alçada do Poder Legis
bas nelle consignadas, o que dava logar á !ativo. 
desorganisação de serviços já creados e a O nobre deputado no seu parecer combate . 
.impedir a boa marcha de outros já iniciados; o regulamento de 1874, porque, segundo diz 
.assim como estou sempre prompto ·a pugnar S. Ex . .eate não estabelecia a separação dos 
pelo direito e pelo engrandecimento da classe cursos technicos. · Ou S. Ex. escreveu o seu 
militar a que tenho a honra de pertencer, parecer antes de conhecer o da maioria da 
me julgo tambem com o dever de defender commissão, ou si o fez posteriormente, não 
todas as medidas, que, sem prejudicar o pro- leu aquelle com a devida attenção, porquanto . 
gresso do exercito, tenham em vista eco-. a maioria da commissão apresentou a se
nomisar as despezas da União, porquanto sou guinte emenda: 

. daquelles que não desejam que o exercito 
seja tão pesado á Kepublica, a ponto de exi- «Ao art. I•, depois das palavras na pre-: 
gir desta dispendios inuteis, que redundam sente lei-:-accrescente-se-e o decreto n. 330, 
em benficios de alguns com sacrilicio geral de 12 de abril de 1890, no que diz respeito 
da Nação. aos cursos de estado maior e de engenha- · 

o noore deputado que a este projecto deu ria. » 
parecer em separado, em seu discurso profe· 
rido na sessão de hontem, reproduziu~o es
tendendo a argumentação em alguns dos seus 
principaes pontos. · 

Assim é que s. Ex. após a transcripção 
que faz do projecto primitivo apresentado no 
Senado e do substitutivo approvado naquella 
casa do Congresso e que constitue a.ctual
mente o projecto em discussão, diz o se
uinte: . 

« Esta reform(). não póde ser ampla nem 
completa, tomando por base o regulamento 
de 1874, visto como não corresponde m'ais as 
necessidades dos conhecimentos modernos ; 
assim, pois, com esta reforma vamos retro 
agir de um mouo inconveniente e inexpli
cavel.» 

Com a acceitação desse projecto, Sr. pre
sidente, não se retrograda, porque compro
vando-se o regulamento de 1874, que consti
tue a base daquelle, que se quer adoptar, com 
o de 1890, actualmente em vigor, claramente 
se vê que as matarias necessarias á instl'Uc
ção militar, que as matarias indispensaveis 
ao estudo da sciencia da guerra em toda sua 
plenitude, que se achou contempladas em um 
destes regulamentos se acham tambem no 
outro (não apoiados), ·divergindo apenas 
quanto ·a sua distribuição por anuo ou por 
cadeiras. 

O regulamento, que se quer tomar por base, 
satisfaz aos conhecimentos modernos a que 
S. Ex. se referiu, porque sem duvida al
guma, ·alies não podem consistir sinão nas 
novas investigações, nos novos .Processos, no 

Ca.mara 

. Por consequencia, Sr. presidente, a maio
ria da Commissão de Marinha e · Guerra ac- · 
ceitou o projecto, que veiu do Senado e apre
sentou esta emenda restabelecendo· a sepàra-
ção dos cursos. . ·· 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -Mas Separou 
o curso com esta emenda ~ · .. 

0 SIL CARLOS JORGE-Separou. 
0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Não separou ·. 

hei de provar a V. Ex. 
O SR. CARLos JoRGE- S. Ex. tanto defen

deu a .. separação do cursó no seu parecer, 
como no discurso, que hontem proferiu; m11.s. 
eu não sei quando S. Ex. tem razão ; ·si 
quando acceita a separação do curso, ou si : 
quando acceita a sua accumulação. 

G SR. THOMAZ CAVALCANTI- Eu não ac
ceitei a accumulação. 

O SR. CARLos JoRGE- Vou mostrar. 
Absolutamente, não; quero me referir ao 

projecto n. l32 ques. Ex. apresentou á Ca
mara e não trataria delle si S. Ex . não .o 
tivesse feito. · 

Disse S. Ex. no projecto apresentado á 
Camara, projecto que ainda não tem parecer 
da Commissã.o de Marinha e Guerra e que 
tem a data r1e 23 de setembro de 1896, tra
tando do curso de estado maior diz no art. 55 
§§ 1" e 2·': 

« Os officiaes de infantaria, cavallaria e 
artilharia de campanha, com seu respectivo 
curso, só poderãose matricular p.o 1• anno. 

8 
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Os de artilharia de posição e engenh:i.ria 
serão a1mittidos á matricula no l" ou 
2" anno ; no primeiro sem exame algum, no 
segundo, depois de approvados no respectivo 
exll.me de admissão.» 

O que quer isto dizer Sr. presidente 1 Que 
S. Ex. admitte que o official, que tiver o 
curso de artilharia ou de engenhatia, possa 
ter o de estado maior. · 

0 SR.. THOMAZ CAVALCANTI-Não cante pa
linodia porque está errado. 

0 SR. CARLOS JORGE-Si esta errado, a 
culpa é de V. Ex. que o escreveu. 

Ainda mais, Sr. presidente. O nobre depu
tado estabelece que o official de artilharia de 
campanh·a,só possa se matricular no L o anno, 
podendo o de artilharia de posição maüi
cular-se no segundo. 

Pergunto ao honrado deputado que diffe· 
r ença existe entre os cursos dos officiaes rle 
artilharia de campanha e de posição para que 
uns gozem de reg-alias, que outros não teem 1 

. Diz ainda o nobre depu tado em seu citado 
projecto,secção \'H, art. 68: «Os actuaes offi
ciaes do exercito poderão completar seu curso 
pelo novo regulamento e os que tiverem o 
curso de sua arma poderão se matricular no 
estado-maior, qualquer que seja a . idade e 
posto que tiverem, preenchendo . as formali
dades do art. 56». 

O que quer isto ainda dizer 1 Que todo o 
· official do exercito, seja qual for a sua idade, 
seja qual for a sua pat<:1nte e o curso que 

·tiver, poderá tirar o curso dr estado-maior. 
Logo S. Ex. a 1mitte a accumulação de cur
sos. (Trocam-se apartes). 

O SR. MILTON-O melhor é não ter · cursos, 
é declarar a liberdade de profissão . 

0 SR. BARB?SA LIMA-Apoiado. 

0 SR.. CARLOS JORGE-E' iSSO que vem es
tabelecer a anarchia no exercito. 

Diz ainda o nobre deputado em seu pare
cer: 

«0 regulamento de 1890, acabou com esta 
falta de definição das profissõ~s; o official de 
engenharia é engenheiro. o de artilharia é 
artilheiro etc., visto como tendo só mente o 
curso de sua especialidade, não póde ou não 
deve ser empregado em outra. Dabí a oppo
sição, que fazem·a e:;te . regulamento os que 
·desE:>jam ser bacharel em sclencias militares e 
não officiaes do exerci to. 

E' teiste esta situação mas é verdadeira». 

Sr. presidente, faço minhas estas palavras 
do honrado deputado: E' triste esta situação 
mas e verdadeira ! 

Esta situação, porém, Sr. -presidente, foi 
creada pelo regulamento de 1890 e não pelo 
o de !874. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Não apoiado. 
OSR. CARLOSJOWE-V. Ex:. cursou aEs

co1a Militar justamente commigo ao tempo do 
regulamento rle IS74 e felizmente não somos 
os. uuicos, que existem com assento nesta Ca
mara. 

S. Ex. recorda-se · de que dentre quatro
centos alumnos, que alli se matriculavam an
nualmente poucos concluíam o curso do en
genharia e quando a tul'ma destes excedia a 
10 era a grande. (Apoiados.) 

Pelo regulamento de 1890 vê-se que o alum
no é bacharel antes de ser soldado, antes 
de ter a menor noção de balistica mesmo no 
vacuo, antes portanto do conhecer a arma 
que man~ja. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Agora leia O 
meu projecto nest9 ponto. 

0 SR. CARLOS JORGE- Mas O projecto de 
V. Ex . não é substitutivo do que se rliscute 
ainda mio foi apresentado á consideração da 
Camara. · 

Estamos aqui trtttando dos regulamentos 
de 1890 e de 1874. 

Não tem, portanto, l:l. Ex. rar.ão quanrlo 
no seu discurso defendendo o regulamento 
de 1890 reprova o de lH74, dizendo que os que 
o queriam, desejavam ser bachareis. 

0 SR.. THOMAZ CAVALCANTI dá um apa.rte. 
0 SR. CARLOS JORGE~ 0 nobre deputado 

transcrevendo o regulamento de 1874, o fez 
desde o lo armo do curso preparatorio até o 
ultimo do curso superior, tJanscrevellfio. po
rém, o de 1890, o tez do meio para o fim aban
donando a primeira metade. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Só quanto ao 
curso superior. 

0 SR. CARLOS JOR.GE-0 regulamento de 
1890 após o curso de preparatorio estabelec·.e 
um curso geral de quatro annos, onde não se 
estuda nenhuma ma teria de assumpto mi
litar. 

O regulamento de 1890 estabelece em um 
dos seus artigos, que o alumno que tiver ap
provação plen't no cm•so geral tem o direito 
ao diploma de bacharel em sciencias. 

Eu pergunto ao nobre collega : qual dos 
dons regulameQtos dá mais diplomas~ O de 
1874 pelo qual o alumno tem a carta de ba
charel depois de ter completado o curso de 
engenharh, pt·e~tando mais alguns exames 
ou o de lf:i90, que dá o titulo de bach<trel an· 
tes de matricular o alumno no curso supe· 
rior? 

0 SR.. THOMAZ CAVALCANTI- V. Ex. sabe 
que eu condemno isso. 
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o ·SR. ·CARLOS JoRGE - •A:· Cctmmissão de .o Sa. ~. CA.aLÔs JoRGE. ~ Pela. noss~ orga"'':; : 
:Marinha. e Guerra do Senado s·ustenta.rido o nisação mUita. r ··o ol!'lcial de . engenheiros OU· ·-.·: 
seu·projecto baseado no regulamento· de 1874 de estado-maior deve ter o cu1•so .de arti· : ... ,. 
diz p seguinte. : : . . - · . . : · _- . lllaria. · . · ·. · . · 

·· Sabem todos que a. promoÇão de ·generll.l ·é 
« Pf!lO ·y~gil.lamentÓ -vigénte nas Escolas feita. de éntre os eoroneis. de . todas as armaS? 

Milita.l'es o · a.Lumno : pa.ra. completar o curso lllésmo ·de engenheiros e do estado-maior de 
de engenllaria. . tem. de--perman~r a.i.tse.n:te 1• classe. · · , . 
das fileiras dos corpos li annos ; sendo tl'es ora, se esta . promoçã.o reca.hir. em . um · 
estulla:ndo os .prepáratorios; t:;_oes o c1ú-so ge- official.dó co~]io ,fe engenheiro ou de estado..,_ 
ral. .um o curso da.s tres at-roas, dous o C\UJ:SO maior que não.tenba .. o curso de artUha.ria 
de estado mn.ior .. de -primeira Cl:lsse e final- teremos Uln general que não tem &OSOlUt&
me!lte dons o de engenharia; ; isso na hypo- mente o menor conhecimento de uma, 11.rma 
these de não perder um só, quer por motivo combatente. que não conhece siquel' os pro~ 
de moles tia, quer.de reprov~ção.» · cessos do f;lbrico d~ polvora.; ·, 

Esselongo estadio éscolar prejudica. o servi- Por tlm dis,;e o nobre deputado: <~-0 q~e ha _ 
ç.o geral do Mini:>terio da Guerra;· reta.rtla. o de a.tt1\eavel no:regulament~ de 1800, · a. ve~ 
conhecimento, ·que o_ o:fficial deve pos:>uir de nerancj.a 9omm1ssão de .i\~a!:tnha e Guet·ra..do . 
seus l$Oldados, assim tambem a. confiança re.~ Sena._do na.o ata.cou-a.divu;ao·do a.nno lecttvo_ 
ciproca. que uns e outl'Os·devem ter entre si, em period<?s. . ~ ~ . . . , : . · 
confiança,que muitns veze~ se torna iinpot'· Esta. . "<l ls;:ostçao n11.0 _-so tl conh:aria _a.-
tante factor em ·arriscados teitos militares.» um bom metbouo ·de ensmo, como e . ~nt1; . 

· · . · ·. . .. - eeonomico, porque uma. mesm>t mat;_ena. e .. ·· 
E' _prec~o dizer o seguinte, a Com missão. de _da-i!~. .por dou~ lentes, -um no prim~ko período_ . 

Ma.riD.lla. .e Gue!'l'a. do _Senado · euga.nou-~e- e o~t1•o no segundo e (). ex:1gencla..de dous . 
em vez de ser . necessarw ll a.nnos pa.ra._tn·a.r lentes quando um b.'l.sta.va..». · · . , . : ·· 
o curso ~e. engenhal'ia. são pt·ecisos dez; no E'· o proprlo honrado deputado que assim ... 
C3SO de não. haver pel'da de a.nno·ou por mo· se manifesta; S: E:s:. reconhece que o regula• . 
tivo: de reprovação ou por molestia .. Diz: o niento de 1890 e atacavel porque estabelece . 
nobre .. deputado que a commissão erron, !Das que uma in.esmo. nia.teritl. deve se\ lll?c~~n&da 
o eqmvoco parte iie S e Ex. . por dot:s lentes. o que· é. IJreJUdict&l ao 

o ·Sa -· ·Taol!A.Z CAV A!1lA.NTt-Então leia. ensino . e a.o.ti-economico. · Ora.~ como esta 
~ • · · .· · • ·. . · : . dispo~içã.o existe ,o. o reS1;1lamentCI desde o 

O ·Sa . . CARLos JoRGl!: - O _regulamento de primeiro a.nno a. te o .ulttmo, se(;"ue-se que 
1891),.que a. Camara. talv92 na.o conheça., con~ elle e a.tacave\ no seu · todo. nã.o so -pela. m
tem·os seguitltes anuO$; trt'l$ de prepa1·a.torios, convenienc:n rle serem · as· · ma.t~ri9..~ lec- - . 

· quatro de cUl'SO gerl),l ; um de cu~so das tres cionn.dM por dous pr.ofessoJ"es,_ que pod-:lm 
armas e dous de cursl? geral tecll.mco . adopta.r metbodos int~~ra.mente d~ver~, ~ 
·o Sa. T11.o:.rAz CA.VALcA.~Tt dã. um aplrte. como tambern porque asstm se lllll:ntem ~ 

corpo docente no dobro do necessariD. . 
O Sn.. CARLOS JoRGE-O equivoco pal'te de Send.o estes os pontos essenC:iaes_ do pa-recer. 

V. Ex. e não da Commlss~o de Ma.ri~ba. e de s. Ex. que foi . .hontem rep1·0àuzido em 
Guerra • . O al.umno l>ara. t1rar 0 cur.oo do seu discurso creio ter respondldo a. .todos 
engenb:arla _~_)elO regulamento de · 1890 g;1s~ elles. espera.ndo que a ca.mar-a. acceite o pl'O_
der. aonos e tsto na. hypotbese · ne não perdet ·jecto que veio do senado não só porque eile: 
anno atgu~. ~ · .. · · . . · satisfaz as necessidades actuaes. d.o exerclto, 

A Com~uss:t.o de Mo.rmha. e Guerra do~- corno ainch · o estado. financeiro do p!liz. 
na.do equt~ocou-se por~ue suppunha. qu~ pata )Muito bem · nncito bem .) . ._~ 
se tiral' o curso techmco de .estado ma1or ou· ' 
de engenharia era. "necessa.rio . ter .o oflleiafo 
cur.So:de:artilharia. ; e tem toda. ra.z\lo a.ssi~ 
pensando -porque ·eu entendo ·que . o !)fficia.l · 

SESSÃO DE 27 DE OUTUB~O DEIS~ 
que· tem· o.ctirsci de estado maior ou de:enge. 
nb~ri3:: dere .ter o cUillo · coinpleto das tré.t 
:n•rna.s, a é artilharia:, ca. v:a.Uaria. e . iilfa.n. ta· 
ria..- · . ; .~=:· .. : • . . ."' :, · · .·. . ·. · . .· ... ·. .· . · ·. ( Yldo ··'P~S ." G4~ :.do, i;~·, oi.)· 
~ã~é':p~eçiso· ser-se militar pa.ra. compre- . . . . . . 

llender ,o que: e~tOLt ... ?tzendo; · ·•· . .. · : . -~ . o s lt:. Do:rbosa Lbn~'-NUo· qu~- ~ 
o ·:"SR: T:a:o"LU CAVÜ.CA~"T(:..-Teulio CO; zer-"'. pro~e~lar por fórma. algQ.ma. o debate. 

nl1ccimeu to das leis miiita.re~ e sei que noa - : Bem se1 que. os-- tra.ba.lhos d~sta. Ca.amra. . 
pa.!ze&milita.r.merite Ql'ga.ni!;!!l.dos o. curso do B:?tão por ta.J fórma. a.traza.d.~, quetod~ a~-; . · : 
a.l'tilbarla. não importo. o de co.va.lla.ria.. ·pLdez, embora. menos compa.t1vet:- ~m~. a· ~~~- =. ~: . . .. . . . . . . · .. · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2010512015 15:54 - Página 36 de 44 

· ..... 
>. ' . :60' .. -. Al'PÉNÍ>ICE ·. 

' ::_ pertancia. das leis etii. a.ndam.ento, fõróa. de dé~ ::eomp.rehende-Se, lior~(\nto, a. ·perturbação 
· seja.r que ·se~empregas,;e·nestes ultimas dias. que semelhante disposição da lei fed\ltal viria· 

_ Todavia es~a ra.pidez·n&o póde ser ta.l que t razer aos orça.ment!ls esta.duaes, invadindo a 
· degener& · em ve~dà.deira. · -precipitaçã.:>, por e$phera. de att ril:luiçã.o destas :circum~cripções 
certo prejudicial· .à relevancia. tl.e assUmJ)toS como tributar eom à taxa de 2 l/2. - ~/~ aquel
SO bre os . q uaes se esta a deliberar .cOmo sejam Ies generos que o legiSlador estaduaL-tenha . 
os q,ue·entendem com a orga.o!sa.ção do .Orça- julgado deverem sa.hir_absolutamente isentos 

.. mento·da Receita e Despeza Publica, maxime de qualquer imposto; :, . . . 
·. oa.; .situação excepcionalmente . crítica que Parece que é absolutamente incontestavel . 
: a.tl'&vessa. a. Republica, amea.Ça.da material" esta pretenção dos Estados de nã.o serem·por 

· ·- mente na. sua riqueza, nas fontes do seu pro· fói"ma alguma, em ·tal a.ssumpto, .perturba.dos 
' gresso. materiaL Bem sei que n!o sou dos que pela intervenção que, n o caso, assume o ca
. possam alimentar a pretenção de mais ·escla- racter de um verdadeiro abuso dos jodé_res 
· recer o debate, trazendo emendas que oonsi- federe.es. . . .. : . 
· gneln: as medidas e providencias qúe exige Afigura-s~-me tão evidente .este abuso, que · 

... a situação; · · não me demorarei em demonstrar e assigna.ta.r · 
Entretanto, certo de que ·as minhas idéas, todos os perigos · que resultam desse· artigo, 

consignadas nos additi,·os que vou ter a. honra não só no exercício financeiro por que ha.. de · 
.:· de apresentar ã. Camara, hão de ser submet· ser votarla. esta. lei, mas ainda, e muito prin

tirlos á approvac.ão da houra.da e competente cipal meote, .pelas consequeilcias que hã.o de 
Commissã.o de Orçamento, abalancei-me a tra- ser ·tiradas ·fatalmente da. nossa con

... ,· zel-a á a.pr.écia.ção desta·commissão e da ca.- ducta, da nossa. ·cóndescendencia com esta. 
mara dos ·srs. ·. Deputados para que sirvam: primeira . invasã.o; · que ha de ·ser . segu

·.> ·pelo menos como simples lemb'ra.nça.s ·a. pro" · rameote seguida de muitas outras, no dO'- ·· 
,,.·--~-··. '1>01.aesit8o. ·de a ig.un_s .... desses ass_ u.mptos _ primor - mínío r eserva.do.dosEstadqs ... ... · . '· . ... · 

di! . Não e iliiio pedir aos Estados, indo. tomar-
. Por ._outro lado.não posso 'deixar de levan· lhes á !'orça recursos.que o:)egislador consti: 

tar o meu protesto,como representante de um· tuinte lhe quiz deixar .. para. . por. essa 
. d.os Estados federados, ao ver ao mo estou veudo, fórma.' occonerem ·aos servi !,'OS· . que )hes 

··· , -dia -por dia,as usurpações d'o ·Poder Ceo tral; foram distribuídos,- por: occasiii.o de ser votado 
. ' :as invasões da. União no d_ominio privativo, o acto federal de 24 ne fevereiro; não é inva.
. commettido á. competencia desses Estados. dindo esta. esphera de attribuições privativas 

· · Parajustiftcareste meu: acert.• ba.st'\râ. que dos Estados·que a UniãO poderã.- equilibrar·~o · 
· m e refira a algumas das disvosições do projecto seu orçamento. · · ... 

da.. receita, lendo-as, para que a. Ca.mara. .. A _receita .publica cr escerá, . p~lizirá. 
&precie a razã.o·que milita em meu favor, ao muito mais do que até. hoje temos alcançátló·, .· 

· atfirmar proposição de tal ordem. sem que .se faça. preciso .sobrecarregar, além 
· • O n. 8 do art. !•-do projecto da receita, de toda .a. medida. as tuas ·que oneram a. 
consigna como uma das dotações com que ba importação~ nem os demais iinpostos consi-
de contar a r enda federal-$albidas-(é a epi~ gn·•dos no actual lJrojecto. · . . · · .. · · 

· -graphe .desse numero; e tllnto importa dizer Basta, Sr _ presidente. que o·góve-cnoprovi-
. por outra fórma- ~.-:xportação) - direitos àe denciecom a energia que é deesperarporpar te 

2· 1/ 2 •;. ·da pol!vora fabricada po1· conta. do dos Poderes Publicos,deante d;\ crise temerosa, 
goue-rno e sobre a expo,,taçüo do D istricto Fe- qu~ nos a.ssoberba.; basta _que o gove~no·pon~a 
deral. · · de parte · todas as· condescendenc1as .parti:- · 
- A tê aqÚi, está. muito legitima. a consigna- darias, cerrando . ouvidos ã.s solicitações 
çã.o constante deste numero ; mas o projecto de cor.religionarios; basta que elle qu~irii. 
accrescenta :-e ·aos _productos nao ~;~~.jeitos á interVJr nas Estações fiscaes, !)&l:&'·_ pWlll': a 
·imposiçao dos Estados, desitlia. e 3. fraude, pal.'a ir ·ao encontro. ·da 

-Contt•a esta. parte, é que. protesto; apre- inc<'mpeteacia, e estas Estações darão meios . 
sentando emenda suppre$siva. . sutficientes para. acudir ás despezas. _que 

: · Os Estttdos, tributando .o.~ productos obti- pesam sobre a União. · · ·. · · · · ·· :~ 
'. dos DQ. seu ter1•ítorio, generos da sua pro;>ria Tenho em mãos a· e:x:posição apreseiltada ao 
·· .producção, ., o fa.zem variando a:s taxas rle MiO,i~tro da Fa.zenda, pelo holir3dó· director 
· i modo'!!-' sobrecarregar uns com · mais e outros das Renda.s· P:ublica.s, o ·Sr .. L '\lÍZ Rodolptio : 
' com menos tributos. ,reservando-se a. · liber- Cavalcanti de · Alboquerque, -ora· em .cóm- ·• 

dade de ir até ao ponto ·de rião tl'ibut.1.r por missão na. ~ande,~ da_Capita:l F~deràl,com.?- , 
· . fórma ·alguma: o r esultado de in<lustt'ia in- .seu luspector.-: ex.posição-;-Da qual e:~~ . pr~ · 
:. cipiciente, que é preciw animar, que é pre- vecto; intelligente .. e. honrado funcetona.rto ~, 

· · . eis o .primeira.me_nti ·que se deserivoiva.ni, (r.ipoiaclcs)' lembra :ao ·governo as prõvin~n- •· 
7 · ·,para que .. possam:.vir a. ser fonte da receita. cias de que 1-:arece pa.ra.· ... qu_e a. .arr.ecadaçao, .. 
··: p\lblica> ) ·.· · • · · naQ..uella. Estação fiscal. 5eia o ·que deve·: ser f • 

; . . . :. · .~Y'f;o• 
·.-.. ~ ) ,1· ., 
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e$teja ná altUra. das previsões do legiSlador.~ ve~~ à~t~d~a~o'a. .;éver a. tabeiia de veti- . 
esteja. de accordo oom o Augmento que se . cimentós dos empregados · das Alfandegas, :; 
nota noconimercio (iopa.iz. . ·· · .. · . · · .pat-a. o fim de substituir . as actua.es grati1i~ · · 

Com.quanto iildica.da.s sómr!nte para. a Aira.n" cações por potceritageils em.. quotas, seglindo 
dcga. .-!:1. Capital ~edera.l, está. certó de que dispunha, ,'.o art. 60 da ai:i.tiga conso\idaÇã.o 
estas :providencias produzi.rã.o · resulta.rio, ·da.s·l eis·das Alfa.ndegas e Mesas. i1e Rendas, · 
nõ.c.me:nos lisonj('iro, si .rigorosamente, in- !eitf!,S a·_eSl!a disposição as modificaçõeS que · . · 
.fieXI velmenle a.pplicad.as as demais' Estações · ~tender _conveniente». » .. . . . . . . \ ·: 
fiscnes, notadamente ás alfandegas de pri- Muito se ·. falla. mUito se tem discutido, . . · 
meira orclem. · · · · · aqui e fóra. de~ta. Camara, sobre a graVi<tade 

Nioguem ignora. o desvio da.s rendas pu- excepcional da crise que atravessamos. · 
blicas; a. fraude que campea em· q_uasi'todas Afilrma-se :constantemente, 1Jor toda.S as 
estas l'epar ti.ções. sem que os . funccionario$, .fórmas, que é preciSo ·.cuidar sériameote na-. 
honrados, trabalhadores, zelosos,aquell~ que q uestão economica e na. questão fu:tanéeira..; 
são .ciosos .. nem · só ·da sua propria. . repu- que é preciso reduzir as despezas publicas e 
taçM como dos , ser!i(}os. publicos commet- a.n.imar a pl'O'iucçilo, para qne tenhamos-mais 
tidos .â. sua. guarda, .. pos...~m ·prcvidenciar fartas fontes de renda.. _ 
como se faz mister. · ·. ··· . . · ·. . Diz-se que-somos che,uados á. quadra dos 

As difficuldades estão ' aqui . sufficiente- ·sacriJlcios, e que Cadil. ,patriota, cada republi.; 
mente indicadas. 0 que é ·-preciso .,é que . . O (l;l.UO, deve . contribuir-- sinceramente, . real~ 
governo não b.e5ite ·nein demore providencias mente, com ·.o seu contingente de e:;forÇos:· · 
tã.o claraiilen te formuladas. e cuja demons- Fôra. de deseja.t• que os. membros desta. .e da 
tr~õ pratica;_ estã;jit (eita ·no augrnento .. da. out~. C.:i.sa . do Congresso dessem o primeiro 
renda. dá. Alfaudega da. Ca.pita,J. Federal, :i:lo exemplo. . ·-· ·. · •· - ·• · • .· · · -·· .. . ·. - ~ , . . , . : . . . . 
mez que aca.ba. Q.e findar. · . · · · · .. · : , . ' ]'{ão ~~ormo ' á. . popularidade, não préümdo .. . 

Estas . considerações i nduziram-me a sub- 1'a.zer-m:e r ecommendado aos meus eleitores, 
metter. á a.preciaçã.o da Camara. a seguinte nã.o_.voua.o.Êmcontro absolutamente das cri
emenda.:.additiv'a..: .· · · ticas acerbas dos adversa-rios do actual re

. gi:men, e não me .deíx.o, por fó~;ma alguma, 
« Fica o governo autórisa4o. a. au'gme.nta.r 'levat· pelas l nsinua.ções amargas como as que 

o ni.im.ero: \{e · empregados da.<> 1\l!à.ndegas vão ~endo feitas dia. por l'lia nos jorna~ · (]lle 
da Ca.piful Fede1>al e de primeira ordem,a-pro- malsinam a politica republicana.. · 
veitando 'ps funooional'ios da.!! extincta.s The- MILS · entendi que não devia. deixa.r de 
sotirarias de Fazenda e e.ft'ectuando a.s remo- · trazer á Camara. francamente o meu -modo 
ções quejulga.r conveniente,· pâra -o· Gni ·· de depmsa'l'; · eonsignadona. emenda que vou ter·· 
:~.ttender ás justa.s solicitaÇões do dit·ecto:r de.s. a honra de ler, só porque se pOderia. dizer, 
Rendas Pnblica:s ·e ins:pector .em eommissão só porque se :poderia suppôr que ·o humilde 
da.quella.· .Alfa.ndega.. Sr. ·Luiz ROdolpho Ca- •.leJlll.tacto a.rma.va. á popUlaridade . . . _ 
valca.ntr de Albuquerque, segundo aexposição Seria fugir de Scylla. ]l(!,rll, cahir em Cba.-
jnstificativa;_po'r este apresentada 30 Miais~ro ryMes. ' . . . . 
da F3.2ellda.: » · -. · · · . . · · . Nem pretendo mer~ esta a.ura que a. 

tantos seduz, e a tantos mt.!s traosViâ, nem 
E' sabido que~ na.s repa.rtições ft~deraes. um por fórma. alguma a. temo. · · 

dos motivos . . q-ue · mais contribuem pa~ Estas considerações entendo dever ía.zd·OS, · 
activar õ zelo por . parte· dos CunéCiona.rios porque uma. dl\s medidas que propOnho re!e- · · ' 
ll1lblicoe. está_em ta.zel-os.totnar parte nos la- re-se ao Con:;,"''esso e ·a outra .re&re;se ao 
cros resultà.ritescd~ úma maior a.treeadação·.- !roV&rno :. · . · · , 

Outr'ora.; pe\a., antiga eonsolidação' _das leis . ., Que·importa. . que ·haja o maior esforço em 
dO.S 'Alfandega.g · e Mesas . de Rendas, -estes. em,. ·~nf~ccionar. ·· orçamentos,·· os mais ·. paciente• . 
prec,"'3.d6s tinham ·os seus vencimentos · di vi-;- . Jriente, . os .mais sã bia~ente elaborados;· que:.. .. 
didos em ordenado e 'quótas,que lhes rendiam 11Jlp()r t3. q_ Ue todOS OS6.DDOS.Se !ixem O ~ttum,';- · .. 
tantó mais ·quanto maior era a arrecadação o I1lâxim0, a que poderã a.ttingii' a des-peza; e > . 
~Jl'ectuada·.' • ,-:: '· :, : .· .- · · · ·· · · . ' as fontes a· que o Poder Publico ha._ de ir bus,; :' .. 

:A:nóVí~i· ~ri.solida.Cão dasleis da.s Alfa#degas. ear :meios para ocoorrer · âq'u.ella, . si .este . . : 
e ~-resas de -Relid~J,S alt~u a. tabelia de .ven- quamtim n_ão é r igoroSI.m_ente respeitaào, si. o . i . , . 

cimenro.s; su~tituiil.doas quot~ ou porcen- .estrangeiro tem. a oert~~· de que este tjuan- :: .: 
tag~ns .por _gra.ti.fiCações fixas. . ·. • . . · t·u1n é excedido ne. qu8,sl totalidade da.s-_verbas ·;·,., ; _ 

su·proponho que se restabeleça. a taoolla. que-entram como parcella.s paraformar.esta;,· , ':~-~ 
<le vencimentoS:adoptada 'na vigencia. da a.n ~ . -somma r . . . . '- . : -_ .· : • . .: .. ~ - . ; . -:: : :· . ci.'; : 
tiga: cOnsolidação _dasJeis. . . . _ : ·. : _ . -~ · rela.tori~ · do honrado · sr: ~MiniStro~dil. :,,:~( 

A em~n.d&'que cciusígna: esta~· minb.a.~ •idea, ·Faze a da .in!ormi.: que. '(urain .uspendid<JS' e.ti:r'.)\;:~ 
foi -redigi.dã ·pela. seguinte rorm~: «Fica: o go- c1'9dltos suppleme~ta.res. no U!tiino · ex~cio, :-~ 

"':- . •,, :.~~ . ·- . . . . . ·- . . . -.~:~:· 

: ..... . · . - · .... ·_: ::.;· 
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;·, :;erto de iO. OOo;ófu$.Sal)~:se . qu~. jã. em junho hájam de p~ecipitar~; d~ er;~ em erro, ·na 
. dpcorrente a.nno,mnitasda.s dotações orç.a,ruen- ruina.· total. · . . . 
. t3rias_.destlnadas,ao serviço publico pa.1·a os •. Esta. mioha..emerida foi -rE!digiaa: ·por quem 

·-,- 12 mezes.do exerci~io êsta:va.m excedidas. ·· nã.o se·limit:,; a o\har· passivamente ).)~ra os 
Na presente sessão jà fora.in votados,emlli'io perigos reaes. fo l"_ca é conv ir, •-cia.situa.çã.o 

peq,ue~> i> ! -n~mero,_ . cre~!tos supplenienta.r~s ; que atravessamos. e a confiar- inconseq_.uente~ 
·maiS do que ISto.: teem Stdo approvadoscl'edttos mente. iucoberéc.temente, em · tirii" l4isse:;; pas~ 
. süp_plci.ii:éiitai'_es· abertos pelo ·governo .sob a ser, /.aisJe; faire, que absolutamente -não tein 

· · s_úa. respon~abiUda.de. (A.pctrtes). · · razão-de ser . · · , . • -· 
Bem sei que ·o lcgt\do que. o Governo Repu- Sei e · devo formulal-o,clara.menúi.- e:x·pres~ .1 

cblican\) ql,le com~çou a su a. administração sa.meate, para que das minhas palavras se i:J.ão . 
eni 15 de .novembl'o de 1894 ·encontrou era ti"Çem conclusões a que ellas não·.· se:prestam·,.· 

. pesadissimo. · · . que si o :;ovecno a ~nto tem- sido. levado, isto· 
. . Bem sei que nem ao menos ao CGogresso· é _uma.consequeocia. da.quella:s itua.ção· a. que 
·--foi dado, si é que isto ainda hoje é pnssivel, ba pouco a!ludi: é um r:esulta.do _da_ il.normali-
. ter um computo exacto. um calculo ·r igoroso dade .dos dia~F que ·_atrá,vessa:mos-·e pa.r&:ós . 

· -· ·_do es~o em que se eneontra-va naquelle mo- quaes· nem o governo actual nem ·a. . grande 
·· · riíerito·o The5ouro Nacional, ·a ·da fórma. . por parte ·. dos que · o·a poiam contribúil'3.m por 

que· se :achavam excedidas ns . diver,;as dotl\-· ~orllia alguma; · • · . . .. · . . • · ... 
. , . · ções· orçament:trias; ·roas : ·nem por. isso" se Faço justiça ú; integridade n;tora.l e ú.rectl-

. -deve deixar de ir em auxilio do .actual Chefe- d».o do actual Poder Exeéutivo.; mas, · pOl'. · 
· _dõ Poder Execútivo, á _ cuja 1tonestiilade ~fr~- isso mesmo que assim procedo, é que entendi?: 
- ctidão·-faco.- a devídajust•ça •. para.· -concital:o que não nos d.evemos·-limital'; :,a..- pedir; que , 

... a que· seja energico, i n_fie::d"vel;· m~n~ndo r1- devemos ·concital-o, :_por· ma.neii-á._ ·rorma.l; ·· a_-__ , 
.' ·,: gorosamente" de!ltro dos "limites .em que to- manter o orça.mento :.dentro dos ·1Jniite3 em. . 
;c · · rem votadas as diverS3,-S consignações:orca" que : votan"os. . · · :· ,· . ·- · . . , . 

menta.rías; e -quando, J>Orvcntura..~ os seus se~ Si é defeituoso o orçamelitó:cciroo t iver- sido 
· cret<wios o informarem de que é pl'ova.,;el votado, nia.ls · defeituoso será. · ·éxced.ido p~r >, que ellas S€:iam excedidas. a S. "Ex.~_ .niio esta torma irre,"'lllat' - · ,' · 2: · ·:··,-_ 

. , . falleça. cora.gem Jl4l'3 di~ pensar o pe$$Oal su- . Si grande~ são os defeitos de'um o~mento 

.·, perabundante,qoe e causa desse augmento.de oomo a.quelle, que é consla.ntemente :alvo dé 
-~ · :, ·-despeza, e ãdoptfu' as providenda.s r~tricti- · critiCaS apa.ixonadàS dos adver;;a"rios ·do" ' re'
. · va.s de t:J.<;s a.bnsos, e:tpondo logo aos repre· giOJen repub~icano, nia.iores .serii.o as cliJilcúl-

.sentantes da- Nação ns difllculdades em que se üades e defeltos sia..e:;tes:a.ccrescet·em os que. 
encontra . ou que possa. pl'ever, para que o resultam dos·e:x:cessos que está assigllalaodo; 
Congresso. ao mesmo tempo que reconheça. a (.4.partes). : . · . . · • • _. 
necessidade em que porventura se encontre Não sou dos :que pensa.m· que -.o COngresso 
de elevar o computo das diversas dot.1.ções seja;no tocante a.o assumpto sobre o qual está. 
orçameot.,rias, haja. (le, C(mcomit;\ntemente, esplanando Q.S ~nside:rações qUe a Camara me 

. simultaneamente. providenciar no se_ntido de t\tz_.honm de ou vir; uma. cor_pol·a.çà~ de inno. 
restringir outras despezas. :tfim de que, de cc>ites. Aeho que, si hoje· estamO$ convenci(1os 
accumulo eOJ accumulo, não chegue o pa.iz da ditncoldHde · dO: situa.ç:iio~ devemos ser os 
à completa l'Uina. · primeiros a ·dar exemplo. de que queremos 

. O SR. Ftü.NCisao G.t.ICEitiO-V. Ex. dá-me remedial-a; · · · · · ·. · · · : · . o povo não se preoccupa oom. as noções 
licença. pa.1•a um aparte? lic1.a.s no livro che,~do no ul:timo paquete.:: o . 

:O SR. B.uúlOSALua-óuvil·o·heiéom todo povo que n~o eonhece1.eroy - Bea.ulieu,-·. nem 
. o-gror.o. faz. -discursos · :dnanceiros, ·: olha . constao~ 

·- · o sa. FRANcisco GLtCERto-Nós--temos o dF mente,. maxime •. n·os· ·tramites a.ffiictivOs;.-em. . 
. .reito de pedir isso a.o Po·.ler Executivo, de:v(Ji~ que é elle quem mais padece; ·_P.ara. .a mais 
~. de llui_:.'d3t'mos nós, Poder Legislativo, orçi- a lta corporaçãQ politica: do paiz; e_pergunti· 

mentos.equ_ ilibrados. Antes, niio. . a cada. um, Camara. e Seaa,do,pQr. . qil~J>a.zã<i :é 
. .. .que · pessoalmente .·.não ·contribuem ·os·:. seus 

~ :- ~- ·. o sn.. BanOSA-LlMA._::Nem outro é o meu membros oom p Sll.Cl'Üici() . ~e: )eus·:eómmodõs . 
·: ,. · ':intuito, affirmo ; · e de .tudv quanto estou õi- e da.S sua.S vantagens,_pa.r&.o _ :siérificfó·;geta~.. 
; . zendo e .teribo " ainda. de . apresentar. não re- que·_se · est~_a. p"edir .ao pá.iz":.:· .. :-:~·; . ': ',/· :t><.'-

··•· s3J.ta. outra eousa sinão o testemunlió que , :Nao _od1gO ;por_ declama~o; ·que .1iou:v~~. -
_, · dou, perante. o paiz; de minha.· sinceridad~. de de ser encaixa.da no meu :discurso~,-a •titUlo.:de: .· 

-'• :·, ~convicções~: segundo· as · tluaes entendo -~· digo enfeite ora.to"r io; .porq_ue · estou'córivencidoO.e~ · 
;:~::•:; ·.:· que aos amigos ." e ._que.se deve· falla.r a .ver- que mais .:vale · o exemplo .do:.qúe;'discurso:s;·: · 
~{::_dide;· a]Ontai~lbes :ó_ perigo e"dizer·lhes I'ra:.!.l~ cté que mars ;~1e que se _aemonst-re::q"tie~Si1úi:'· · 
;~·.:_t-;_.~ente como-devem _pl'oceder para.-· _que nao d.ifficuldo.deS,· que si ·e . p~o· Uril_ii.'reforma. . 
...,·.>.·: -~;- .. ... ~ ·:··:: ;.. . . . . ··. ,..:.:.... . ::<=::: . . ···<: ·.:-: · . . . .. ·:~·. : ... ~~ f. 
~~:~;~~- .::.;\:·· ·.:.· . . . . . . . ·: ·•· . . ~- .... :_ . . . .. , : ~ . ~ ·· '" :".··· ~· 
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:radi~~~ .- eSsi :~~fot'ma o Congresso· ~ :ini~i&; 1 ~· c~~ara. sabê· quú tn' cons~quencia da-· raiti .~G~~ 
começ~ndo pelos seus membros,do que -yiv~r~ 

1
. deas;iduida.de ás s~-s~esr\esta Cn.rnara; ainda; • ·. :·· 

sea ;d1rer coo.staut~mente- qu(l é prectso re-... o ,anno . passado fot_na.o peqnena. (L verb~-que · · ·,·.~· 
mediar;oque ê proof!>O acudir á. sítua.çã.o.a.flli- 1 pesou .no or.çamerito.da." desper.a·publica, SQb:. :·:-.:::t 
ctiva.em que se encontl'a ·.a-Naçãó; · e de{iois 1' a fó~ma. ·de subsiiliÇl, dui>licando-se. - · · -• : :; :~:.;;; 
diss!>· contin~ar o -!Jia.rio~ do Cong":esso a s3-hir .. Na() .. 4 e_ste .. J> exemplo . ma.is .. . :e'difi.-.-· · /:'~!: 
eheto de .bont~s dlseut"Sos, mas na.do.·de pro-· can~· e ma.~ eloquente que,os repl>esen·tan-: :-.·:/ 
_videncias iegislat i v as, de aujllrisa.ções a serem te;; da Naça.o._ OS· que pregam: .. a doutrina . .. :~.:z; 
tráduildas. em medidas de governo :pratica- da. .. e~onomia e :da .pontualidade . nos seus . <::-: 
mente efficazes. · · . . · . :· · compromissos e pela qual se ba.tem; não-é· 
. São as ·. seguintes as emendas,·a. q1,1e ·venho por certo ésse o·.mell~or. exemplo que·.devem. 

me referindô : . . : . . . . . . . dar a est.e povo . . ·. .·· • . ·. . . . . 
: · .. ; · - . · . · . . . : ' · ·o p.ovo. r.acciocina perfeitamenté, com recti· . · .... 
· Ao n. 30 do:ar t . 1•; . Snbstltua-se pelo se- dã.o e clare~ . : · · - · : . · ·· · 
guil:!k~ ··· ·< ·. ; :·:- ·. . · · --·-· : . . · · ' .. o Sn. . . FnAl'icisco ~LI_cEaio..:.O nobre ãepu~ . 

·.« ··Imposto de·:~~ ~ f ... :so~r~ · v~~cim~nt9s d~3. tado ~em :toda .~ razã.o_; isto. é êxa.cto. .·· .. · ·.·;. 
fun~i?Darios :pul_Jlicos .e · d~ w·•; .;;·sobre os . •o SR.' FREDERICO ·a oR-Ges..:.l\fas ê necessa- .. . ' 
s ubstdiÇS do> Pl'eSI_dente .e Vtce-~l'eStqente da. riO' dizer que·os qua.tro:mezes aesessão mar- ,; ') 
R;eP\lbhca. . e dos membros do CongreEso Na- cados pela Constituiçã.o.sã.o insufficientes. . . 
ctonal-:-1.?07.:600$, -.. em vez·de-1.300:000$. » • · .-· · - · · · · - . ··. · , 
·. .. .• · · · · · . · . ,. · 0 SR. . ALCINOO GuANA'BA.ll.A.-E'.verdade 
. O gõvern·o solicitara do ·Congresso ·Na-_ que·osquat,'o mez~ são insufl.lcientes; mas o . 

ci~~~l . ria. sua : PJ:OXJD}a : l'~u!liiio,. os cz:edi~~ qu~ ilã.o .é ine!los verdadeiro_ é que a !alta. .de . 
supple!Xlen~rt:; .que 'Julgar .: :n~ess:mos al? ass1~utda.d~ ·e a causa• :·do· _prolopgamento 
va.rlfM; rnbrtro.~ do orçamento,- nao ·poden~o; · das sessõ.es. . · . .. . · ... . · · .• 
eni-1lypothes!l al~I_lla.; .. - ~brir ;_taes ~rerli~s o SR:• ;s_.i:RBosA Li'lfÃ7E' ,_un\a. questão dê · 
sob sua. ~ .~ponsa.bilt~a.de _e .devendo J)rov!.- econotma 1ntern•1. mas e bom que a. ·~_marn .. · 
c.le_nclar~ com. o · preczso ·. r1g_or, para que. n~ não fique unicamente nisto; assignata.i' e uã.o · 
Se.Jatn exceP:td~s. __ .:3:S ~o~çoe~ ;_daquella: te1 providenciar. . .· . . · . . . {--~ · · . · 
anll:ua.. . . :. • · . · · · Toiós'os dias a:nginentàni-se os ··iínpôstos, 

Ap~esento :tambem esta e!Dend_a ao n · 30 di~im.do ao mesmo te~po que. o r:ovo geme 
da _tfn do ot~mento que . ~...., ~~posto. de opprimido par encargos ·extraordinariamente 
2:"1asobr .. e:vencwlentos e ·subsHilos;:mcltmve pesadós. ~ .· ·. '· ··· 'l . · · -. . - · . -
os do Presidente o .Vice-Presidente da Rll'- , · · · . . · . · . ·. .. 
pilbliea;· é .. d'os Membros do congresso Na- . _oS~. ~REDE.R.rco.BonGES-0 lrielhor seri(L 
clonal.· · . . . . . suppnm1.r. o ~ubs!dio. . _ . 

;A simples :ed!t-Cç~o. si . n orientác;ão repu- O S;i. B.\RB()!l,~. Lt.'d:A.-Si algum-erro exiSte 
bhca~a.. a};r~on nao estivesse· a demonstral' de mi';lba p:ute, ·si· lia. . ·al_guma ex:aggera.Ção 
que e a.sstm _mes~o •. mostr~ndo qu~ o Pre- .nM mmhas pa!a Vl'as • . queu'<'HJ. Camara a.ttri· 
sidenta .da Repubhca. o- VIce-Pres.ldente,. os bu.il-.." não à. preteação .de arma.r ã. popula.rl·. . .. 
Srs. rleputa.dos e sena.dol'es.estl.o incluidOS.;!la da.de, da qual aaúa.· quero e da ·qual naô$.. · 
g~.-a~de ca.thegoriados runcciona.~b.'S da Nacao, reéeio, ma.,; a ~iucerida.de com:.que ~ou ha.u~ir :·, 
daquelles que · exercem funcço~ pnbllca.s, oa.s minhas convkções de re[mblica'tio as con· ·. · . 
sujéit&:; :pela 1órma. <3:escripto.-n~-te ~rtigo, ~idro:a9i)es que estou ex pendendo. . · · ' . > ~~ 
o Pres1dent~ da Repuhllca.. o Vlce-Pres1dente, .. A minha· emenda, que concretisa. -medidas · · : : 
os ~anadorell e os·deputildos:ao imposto nos legislativas concernentes'. a , 'essas. considera-: · :::: 
~eus 'vencimentos ou ~~bsldios • . .. ~ · . · ·~ ~es; que reputo ousada$ e:a seguinte: ··. ·>:~ 
· ·Mas pergunto: SUJel~m-se consc!enCI«?S&· · · · · . · · . _ ·· · · . · .. ' 
meote • . coherentemet,te ·estes funcmona.rios, Ao n .. 30 do art. 1•-Subst1tua-se -pelo se~ ·,:.·:.: 
os. deputados :e· se!l~dot'll!', a. tudo, áqtiellas guiotG : . · . · . . .. . . . . - ·. .;"''; 
re~~rq_uê-es_ta. presc~!PÇiiO:J:IICO~da:· que na_da · . «<[~p_os~ ~~~·. 2.•{_ .. sobi:_~ vencimentos· .d_e; .::_·;; 
tee!fl .de'dept•tme[l~'P<u·aquem qu.er qne seJa, funcclo!la.rios .pubhcos: •. e· de; 10 •j,.; ·.sobre os: ·• ·:: 
e. seguD[io:as · \lll.~' os:~oil~res;·Pu;b_l_lcos Pl'?- subSidios;do~'Pres~(}eute. e Yice.-Pre$idente.da.>-.. · >: 
curaUfpro~e~;:pr~~ll! ·:prov1de~c1ar. 11a.-ra RepilbJ!ca. _e' dos M:embrQ.s .do . CongresSo .. Ni~ ;:'l, ti 

~~s~~;~~~~g*~~r~J!fx;~~t~~:~t~ ~i~nal;>~~ . ·· · ·. ·. · ... ;: . . -.·:> ,, :·:.:·: · .... · := :- i-~·;; :,.~1 
nãO;:•:S&.bé'se.\ qu~~.~em::,relaç·1.o, ~ .qa.IDj\ra. dos. ·.Ca.da.um con~~Jb\u.r;\ a~uJ! pa.ra tt.~,rllt;ficJJ.k.~Z.r-~ 
Srs~ :I)epu~dQ.S na[) selrt-cede ~1m ; .a, Ça.~ d,ades . ~a. .Pa,~~ll~ na,~ ~8<bd~~de~:suas ~orCl!S~ ,~~ ~~··· 
mn.i'af~agà',que.'é.m:C!)ns~q_uenc)~ .:, lia·. falta .de. ·e .. es~ :·~ quec~ .. 'a., .. l:>oll. ;;~!)utrl!la: repu_b~~ll!':~-~-~d 

~1~~~~~:,~i_tut~~~~~.:~ ~.~~~ (i';;~~:su~f:.~w'/ .~d~+~· l!in~:: é~;·~~~-~:;~ 
meiron:~meça.r a;re,forms::p<~r. noa mesmos,. que-os repnbhcanos_at~da. ln~ntinba.m u111a.s :.:<:';, 

·<.<.-~ ·· .-.:-:~:.:;0/ .-::J ... ij-~'·· ··~:-.,,s·:::· · .:- ~,·;_; .: ... · · ,.:· ':.::~: - · .. ···:_: .. .. ::·!,~ --~~ 
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. :anW< muro.s a -to da •;taaoão ::"" ..,..ünhbd., do "'""" do Saoto .&gost;- ·: l 
ceira do paiz e -parecendo-lhes que não era nho, a.quem e além deste ate o Recife, si as 
ena. tão dífficil quanto se diz que o e noje ; Praças do Patã., da. Ba.hia, de Porto Alegre, 
e nesta. êpoca. o orçamento consignava esta Pelotas, emtim, si 11mas tantas outras circlim- -
medida.. scripções onde se trabalha. muito, e onde se 

o orador não sabe porque, precisamente soffre não-menos... , · . 
quando as difiiculdad.;s se amontoam, precisa· U:rtrA voz-E onde se· paga imposto. : .. 
mente quando os recul'8os do Thesouro · são 
mais escassos, se dê o exemplo de ainda ir o O SR. BABl!OsA ·LIMA-..• serão sufficién- : .. 
Congresso pedir mais do que era. c:on~dido temente lembradas, si mais uma vez· Al
par<~. satisfazer a.s.suas despeza.s na epoca que (andega Street dietará. a. . lei limitando ás· · í 
absolutamente não se compara. com a. a.ctual. raia.s do seu horisonte todas as providencias ~ 

A Cama.ra. conhece a marcha que tem se- com que se ha de acudir ;;t.os reclamos da praça. . 
guido esta questão de OrÇ:J.mento ila. Receita. .do Rio de Janeiro, graças aos recursos que 
na actuallegisla.tura. e na legislatura trans- estão no Thesouro Nacional que, si me não .. 
a.cta,.sa.be que o O~a.me~to da Receita foi· engano. são formados das quotas que veem· 
profundamente modificado, alteradas as fa.xa.s de todos os Estados federaes.. . .· 
que serviam de base a arrecadação de impos- Eu, St•. :presidente,alimento a CO[lvicção sin-· 
tos, aendo ele~a.da.s as taxas aduaneiras cera. de que o a.ctua.l goveroo,amigo da. fed~a· 
de 50 °/n e 6·•;.. Semelba:nte augm.ento çã.o,pondo-a em pratica.,coin aquella integrida.
acompanhou de perto a oscillação e&mbia.l, de que não surprehende a q nem ~a.be que á. testa· 
gravando ta:.nto ma.is as taxas de importação, deste mesmo governo está. úm dos velhos , 
quanto mais desfavoravel tem sido o cambio. propagandistas do regimen republicano. confio· 

A pa.z se fez, os conflictos do ruo Grande em que essas providencias serão dadas de 
do ·sul, aos quaes se a.ttribuia a depressão do modo a absolutamente não se parecerem com 
cambio, que eram considerados como factores aqualle que. sob a · denominação de aU.XiUos d: 
primordia.es nas d.ifil.culdades financeiras ~m &Cl"'?~ra., ~~ilita~a.m o ca.mpa.t:lh& · eleitoTal dQ 
que luct.ava.mos, cessaram ; as compltca- ultimo mmiBter10 da.. mona.reh1a.. Que elles se.;. 
ções interna,cionaes desa.pparecerll.ID pa~ dar não pareçam absolutamente com a. repa.rticão · ' 
loga.l' esta confraternisa.ção de que todos }louco equitativa que se fez dos bfflt.~s emit· 
damos tffitemnnho; e, toda.via., o mercado tid.os, segundo se dizia., para. irem a.o encoi:t~ 
camlrla.l continua a. manifestar symptoma.s tro das dilllculdades com que luta.vam. n. 
cada. vez mas gra.ves, a depressão cambial la.voura. as industrla.s fabri&·e .. o commercio; 
continua a fazer-se sentir- de uma maneira. que o actua.l governo da federação se 
desoladora. e por mais que, se gra."Ç"e o lem'bre de que o é desta e não de um- imperio 
povo, que se a.ugmentem a.s contribuições, centralis&do aqui na. rua do Ouvidor, pa.ra o 
por ma.is que tenhamos sido pontuaes na. 11mdenãoseesquecera.bsolutamenteé!equeba. 
satisfação dos nossos oompromh!sos,noserviço lavoura de café, por este lado, e h& a. la.voura. 
de juros da nossa. divida, quer intf;!rna.. quer de canna. que se debate em situ~ bem -
externa, por mais que se tenha a. certeza de a.íl1ícti va J.à. para. o norte e tein complica.- · . 
que todos os Estados pl"ogridem, vendo-se que cões outras, resultantes de toda a ordem de 
a Vida 1lli.Ciona.l como que desperta. daquella. desapontamentos, das difficuldades em que se 
leth3.rgia. em que o doutor de Louvain a. encontranftoda.s 8.8 industrias, que procun.
manteve durante 50 annos de um esteril rei· ra.m. · aproveitar os sana capita.es e o seu 
nado-:, por mais que todos estes fa.ctores esforço e que se viram tolhidas nela excepeio-'. 
convirjam pa.m nos dar uma melhor situação, na.lida.de da. crise que atra.yessamos. .. . : . 
é certo que esta é cada vez ma.i.s precarja.. Fico certo de que estas proVidencias, si pu·' · · 

. · de:ssem ser tomadas com efftcacia.;em que ab-
0 S:a. CAS&ANO DO N.A.SCIMENTo- Qual a. solutamente . não· Cl'eio, porque .o "'OVerno . 

ca.uS&? principalmente incumbido de má.nter a ordem·. • 
O SB.. BARBOSA LIMA. - Ainda hoje os jor- materia.l, diffi.cilmente tem meios de acudir: 

naes noticiam que o governo procara. pôr·Se ás crises socia.es, dilllcilmente tem recursos 
de a.ccoido com a. priJ:rcipal das nossas Com- para. impedir que a. marcha., que reslllta. .da· 
~ões perm~entes pa.n·~ ftm de acerts.~m ~ropulsão de .antecedentes bistori~s que 
:nas providencl8S que· mats se compadeçam veem de longa data., se accumnlando e con-:
comcas difilculdades e:x:cepeionaes da. Praça do spira.ndo, possa ser detido •. · .·· . . · . '· 
Rio de J a.neiro. · En me felicita.rei,si essas providencias forem· '• :. 

Como deputado pelo Estado de Pernambuco, proporcionaes á quota ·com .que· • cada. Estado . 
pergnntO si. porventura.. essas ·providaneias federado conf1i,bna ·para· o ·total pécuítia.riQ, ·-· 
·serãO ba.staDtemente consentaneas com as que constitue no sen conjnncto 08 reenrsos de 
e'ltigencias ínilludive~ ~o regimen federativo. qué o govern() vae lançar mão~ acn~ir·& , 
paraaees~rema.té a.~quedem.oram crise e:-não.P:Oporeiona~énte a. vim~anç& -. 

' . -- .. 
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em que cada uma dessas unída.<les da federa
ção estiver colloéado, jun~o ao centro, de 
on~~e se vae tr"1caoda este circulo augusto. 
com que se quer aspbyxia.r a federação bra
zileil'a.. 

A casa, perdoa.rã que me refira. a ponto tão 
. me~indl.'oso, que disperta suscapti.lidades tão 

vivas. m~~os pernambucano, conhecendo as dif
ft~ulda.des com que lucta. a minha. terra, re
duzida excJ.u;:;ivamente ao patriotismo e es-

··fOrQO dos meus conterrane~. sem o minimo 
amparo, sina.o :tquelle que absolutamente e 
impossível a. União deixar de lhe dar, que 
esteve a. pal par de mui to perto t~as as aspere
zas da. situção em que Ee acham os meus con
terr: neos. não serei tirlo por um exaggerado 

. ---em r~ordar qu~. além das dítflculdades que 
assoberbam as Praças vi1linhas do antigo mu
nicípio, ba Olltt"OS emb·traços que veem de 
longa, de muito longe, estiveram se accumu
lando, que e;.tiveram conspirando como fa
etores crueis para. aggra-.;-a.r a nossa situa-
ção. 

Hd, os que resultam de se t~r lançado, 
com mão:;; la.rgas, em grande -parte dos Esta· 
dós, que demoram aqui nas vizinha.n(;3S dessa 
Camara ret:Ul'SO s que se foram accmUla.ndo, 
elementos que foram proliferando a que con· 
stitnetn hoje •1escudo com que~abroquelam 
maiB ra.cifmente esses Estados contra. a dítn
eo.ld~de da- ~ituaçâo do que o ·podam f<~oZer os 
de là do not•tr. · 

Rcliro-me á immigra.~ão; re.6ro-me á opu
lencia. de meios com que pudel"a-m :pag:n• e~sll!; 
Estailo.s, á constante caudal que 1luia. dos 
reaursos fef.e1-a.eil e que promanava. da •·~'a do 
.Sacr,cmento !Iara. essas circumseri pções na. 
mesma. epoca. em qufl não s·~ procura. ,.a. 
systhematicamente contestar na. Europa que 
os E..~tadDi do not·te fos.~em a-bsolutamente in· 
ca.~e:; de rece'Jer immigrantes. 

0 S:a. NILO PE:çANHA.-~Ias nem todas es5aS 
circnmscripg(:es teem lucrado eom a immigra
çã.a. O Rio ne Janeiro estã nesta circumvisi· 
nbança e não tem recebido immigrantes, Sã<> 
Pa.ulo. sim. · 

O Sn. BARBOZA. LIMA. _.: O Rio de Janeiro 
semiJre os rec,ebeu c vivi:~. em t4:rfo ca.so ao 
in1luo que r•sultava da. visinbanca do Cl:'.n-

, tro; e ahi todos os elementos ineurodos na 
:prospera. e antiga provincia. do Rio de Janeiro 
podiam e pul!emm ~ desenvolver com mais 
-vigor do · que puderam fa.zer os Estados do 
éxtremo norte .. O elemento trabalho :repre
sentado por essas levas e Ie-v'as de immigrau~ 
tes· á conta da. União nesses Estados e o ete-

. · mento mtelligencia trazido por esses !actóres 
. ~ntri.bnira.m poderosamente pará arma.lo(l6 
contra a crise a.ctua.l deases Estados. 

0 SR.. RilJ:NO DE ANl,)RAIU. dã um. a~~ 
Camata 

·-

O SR. BAR.llOSA. Lo.rA.-0 nolJra depnt.ldo 
diz muito bem que augmenta.va. a. renda da. 
União ; mas ê esse um veniadeiro circUlo vi
ciüsO. 

A cada. augmento que ess~>s elementos tra
ziam para Uniiío, ma.i:; vigor tinha. esta para 
de noYo ir auxiliar esses mesmos Est:..dos . 

o SR. BUENO DE Al'IDR.UlA-lSSO e que é 
progresso. 

o SR. BAR130SA. LIMA-Este e o progresso 
material; mas não o é sob o ponto de vista. 
da justiça, porque nã.o ha a. divisão equita
tiva. 

0 Sa. Bo&..~O DE ANDRADA dá.. um aparte. 

~O Sa. BARBOSA. LurA.-St não póde repartir, 
o nobre deplit<ldo ha. de dizer que sob outros 
aspectos, o poder r.entral põde dar meios no 
sentido de levantar os oukos Estados. Deu-se 
ao porto de Pernambuco, aspiração que-vem 
desde ·1833 pela sua lei pr·ovineia.l n. 2, os 
recursos para que aq ueUe porto se construisse 
oom a. me:;ma celerida•!e com que se e~tá se 
con~:;truindo o eá.es de Santos .•. 

O SR. BUENo DE ANDRADA-Não custa o di· 
nbeiro da União. · 

O SR. BARBOSA L1~-Mas custa.m os be
neficios da União po$!.<1. ao serviço de S. Paulo. 

O S1~. FRAl'I:CI~co GucEruo-A verba da 
emigraçã.Ó aproveitou o lllCU Estado, mas o 
porto ile santo:> ê feito á nossa. custa. Demais, 
:somos todos lil'3Y.i.leiros. 

O Sa. · \8,\.R.BOS.\~~LmA-'Disse que o as
sumpto era. ex.tloaordina1•ia.mente(melindroso; 
ha. aproveitar e a:pro"'l"eita.r. 

Nà.ü t\ve,;se o opul~nto e generoso E.~tado 
de S. Paulo a ~Otuma •1e recursos· a~umu~ 
la.·1a pa.ra esta. immigração b:I.Sta. e continua., 
P< de ria. elle a.cceuar a.os ca.pi ta.es estrangeiros, 
obter l'&'Ul'S()s in·lispensaveis para. o caes de 
Santos ~Quize.·~e Pel'nambuco e não teria. le
vantado somma. de recursos para. i'azel-o. 

Entretanto nã.o faço nenhum · appello á. 
União :para que haja. do promover o progresso 
rl~ Pernambuco .. , . 

o Sa. Flo:.t..:sciSco GI.Ic~::mo-Peruã.o; o pri· 
meiro emprestimo foi interno. Eu concordo 
com o nobre deputado; o &ta.do de S. Paulo 
é favor~if.o. 

Desejo que o norte seja favorecidü. ~ao 
pertenço a meu Estado, l'OU brazileiro. lsto 
e, a guerr& entre irmãos •. 

O SR. BAR.BOZA. LIMA-Isto não é a guerra, 
ê o reclamo . energioo, sincero e franco 
de quem a.n.tes de tudo é pernambu.ca.no. 

O,SB.. f'R4NCT..sco GLlCB:Rll:-~ão amo São 
P.a.Ulo·comôt mi.nJla, Pa.~/e sim ao Bril.zil. 

9 
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O SR. BA.RBOZA LI:uA-Amo-a. tambem não I de Pernambuco ninguem. emigraria, abando· · 
:•o jJonto de sacrificar a minhu Patria,a. Patria. nal'ia o seu lar. · · · . 
Pernambucana. (Ha apm·:es.} o s, - · 

Pernambuco. ha<1e s~ habituar a nü.o olhar l . ·::-r. .• i FRAi'\orsca GLICER.Io - Eu te~bo 
para o centl'o. a ni'io pedir absolutamente ao oplm'!',o d fferento, eu acho que _o nort~ :pode. 
centro ilrovilie!l()ias que entendam com a conco.rer com ·O sul no comruermo agrtcola.. 
elaboração do seu progresso morat e ma· O Sa. BARBOSA LIC~IA.-0 nobre deputado, -
terial. leade1· da maioria, e -digno chefe politico 

E' por isso que eu nedi e espero da jus· tenha a. certeza de que, em Pernambuco, ha. . 
tiça da Camara. e da~ equidade em que ella. a maior admiração, o mais sincero acata- . 
deva elaborar as ·suas leis a suppresstfo ·da mento pelas nobres tradições republicanas 
verba-immigraçao-porque si o imperio. que do Estado de S. PauLo, e tenha tambem a.. 
era. a centra.lisa.çã.o e o favoritismo, poude certeza de_ que são justamente estes sentimen
tuzer a immigra.cão da. fórma que fez, n. Fe· tos, que dtctam as palavras com as quaes 
deraç-.ão não póde nem deve. (Apoiados}. ~t.9u a pedir ~o Congresso q~e faça ·a rapar-

Si Pernambuco não está em condições cli- t1çao da dotaçao orçamenta.r1a., para a der
ma.terica.s. mesologicas de attrahir o immi- rama da immigração com a justiça. que é de· · 
gra.nte allemão, polaco ou outro qualquer, es~ra.r, ou então o que é mais certo, su:p-
não é razão para que po1• isto seja obrigado a. :prupa.-a. . 
de\l'amat• no erario as quotas para aqnelles S1 se mantem, no orcamento federal, a . 
que teem esse conjuncto de condições clima- quota de 900 e tantos contos, para esse íim, 
tericas. · e Pernambuco não lucra absolutamente um 

Si a equidade nã.o ft~.lha e si a justiça é ceitil, não é isso equitativo. 
aquillo que a~redito ser, essas affirmacões A Camara. ha de permittir tambem que eu 
são incontesta.veis. (Apoiados.) . recorde_ que, quando governador de Pernam-

Ao iniciar a.s minhas considera.<.:ões disse, e buco, d1vergia do honrado l-.hnistro ·da In
muito bem, que tinha a certeza de pisar. no dustt•ia, queero. então o intelligente paulista. 
sólo em que coiTiam lavas e que estava nas o Sr. Paula Souza) pedindo-lhe que da quota. 
proximida.des de Vesuvio. destinada para a immigracão, houvesse de 

o SR. Fa. .... ~cxsco GLICERto _o nobre depu·. Il_I''2_Videnciar. no sentido de .~ar _l)Osto á dispo
tado não é logioo. o Esta1o de v. Ex. tem Sl~ da.quell~ Estado um VJge~~mo do totn.l 
grandes subvenções para est1·a.das de ferro ass1m repart1do po1' toda. a Un1ao. 
no orçamento daNação. O SR. BUENO DE ANDR.A.DA. - Em que 

O SR. BARBOSA Lrn:A. :._Tem algumas; mas base '? • 
Pernambuco contribue com uma renda não O SR. BARBOSA LDIA-Um vigesimo.Sendo, 
pequena para a Uniã.o. por exemplo, a. dotaçã.o de ~0.000:000$, fosse 

De maiS, o honrado e patriota leader ha. posta á disposição de Pernambuco a quantia 
de permittir que lhe lembre, contribue com de 1.000:000$000. · 
o ;mposto de sangue, não o imp(}sto de sangue 
D:l. a.ccepção rhetorica. de quem está lem-
brando a guerra, · 

Estou oonvencido de que a vida dos opera.· 
rios que estão em muitas industria.s perigosas 
corre mais risco do que a. do soldado que 
pe~ em uma guerra. eventual e proble-
ma..lca. · 

Mas é esse pa.ra. Pernambuco o imposto que 
lhe causa. difficuldades. sinão quasi a rnina, 
p:~rque rouba.·lhe o braço tão escasso. aos 
trabalhos da. lavoura, tanto mais que não 
tem o supprimento do traba.lllo estrangeiro. 

O Sn.. Fru.,'I\Clsco GLlCERIO - Sã.o volunta.-
rlos. . 

O S:a. BuENO DE ANDRADA-Apenas arlth
metica., não e um calculo basead"o. 

C? ~R.= BARBOSA Lm~-E~to~ dizendo que· 
solt~1tei (e ;nessa occas1ao c1te1 a. lei or~men
tarta. em VIgor) que fosse posto ti disposição 
de PeYnambnco um vigesimo dessa quota, ·e 
respondeu-se-me então que o que cabia a. 
~ernam~uco era. lj20 do total de inimiiJ1-ante~ 
mwodu:tdos segundo mn dos contracto$ que 
foi feito, consultando interesses e consultando 
(actores· que não era:ll~ preci.samen_te 'aquelles 
que Pe1"1tant buco podia possuir; tratava-se de
!mmigrantes que por fórma alguma queriam 
1r a. Pernambuco, ci. vista do clima e de 
outras cirenmstancias que se veri1iea.m· na- · 
quelle Estado. · · O SR. Rumos.,. LIMA- Sim, mas. o nobre 

deputado actredite que neste 'Ooluntariado a. 
metade que o determina. não é rigorosa.mente O SR. FRA.''WICO .GLICiilRio-Quem fez esSe 
livre. · contr?..cto '? · · 

Fossem as· condições do trabalho em Per- O SR. BAR.BOSA LlMA_:_Não sei quem o·fez · 
~mb~co tão· pl'O:.Jiel"3S• estivesse em condi· mas. fosse quem fosse, a. qllestão é que Per·· 
çoes tão benefiéà.s, que resulto..vam o influxo na.mbuco ficou sem ímmigra.ntes e sem di- :. 
a que venho alludind9. aceredite V. Ex. que nheiro. ·· · 

_.· , ., 

,. 
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Devo obsen·l\r que csforcfli-me ]Jil~a. que o l do; n.c~~csclmo;;. e.m vez <1as taxas addlcio
~st:vlo ohtlve~se :l:gnns ka.ballHl.rior~s c ma- nea. s. cohr·e-sc o impostn "nl mo·eda cn.p:\z de -. 
rmos. hCS1lat!ho"~ c po~tugne1.es, t~·a.!mlb:\.- sald:J.r toúo.> o.; noES)3 compromi-;so$·aqui e 
dores ((C CliJn·l~ m:l.i; comp:1.ti ''bi~ cont o de no escrangeiro, ruoed<~ que tenha. curso em 
P(;l'lHtmbnco, p:lr<l :~uxili<lrem a lü.Ytinr<L tod03 os pn:ize;; e que n:\o estej;t tão ;mjeita.. 
n·tque!le E>t.."tdo; m:ls. comél !ititavarn l'P.- como o pa.pel-moe!.!:1 de cul'ilD .for<;aà•l ;,. <>s
curso~. nã() tinh~mos aque[la quota em di- pecu!J.çii.o dJs iniml::;os tbs in5t.tuiçücs. que 
nhciro,. o l'eimlt.ado fui l\llllo. . <.L~Se~tar::t.m_a~ su:ls·bateriil.s no unico reducto 

Nií.o quero por 1'6rm~ alguma P1'0crJ.stimn· en qne fe p::nle:·iam ac:ts~elhr-n~t gueJ:"rá 
o ·debate. nii.o pl'etcHdo po1• maneit•:~. nenl!unm ttnau~Elir,,. 
protrt\hi!-o; si fui mn.is longe, <lo qtlc real- A quest5.o não comporta a'bs~Iutameiltfl. 
mente pretentiia, is~o se ~t:vc:r:'l attribuir à uma discussão Jlll fim ue hm•a. regimental. 
natureza dos as3umptos .. em que tive de A er·nenda ha de ser ot>jectO de ps.l'ecer•, e po3·. 
tocar, uma especie de tlali >na ca11gcrc ; a>- tel'iormente o de\:Jaie ~e il.briri sobt•e ella. 
surnpto que esta resguard:ulo pelas con V f\- 1-'e!o menos.não ~e dirá que uma. sGluçfio, 
nienci<1.s nctuaes ; mas ([Ue Út•tlmente 1m de que a t·tnto3 se atigm•a en()rgica. ad e~:~-re
sct• tt'<t7.ido â C:.~.mara, nas se~;~iles prox.imas. ,,,s jJID• úos. _. e:c:,·cnu• ,-emedic<, nüo fo!ise 

Si o honrado Chefe do Partido llcpablica.no aventado., si bem que por nm ollscurb depu
Federal n:i.o puzer o seu vo.timcttto ao serviço tn.do.que absolutamente não se·tembm de ter 
elo. c:~.usa da justiça., :Pela qual ~11 ba- a, veleida.d~ de f.nat1ceiro, mas em toda o 
teudo pam uma regular. justa e·equita.tiva caso, larubl'o.nrio o problema. des~tio o IJl'O• 
uistribuiçii.o d11s do~~çoes orçament.J.rias... nuuciament.o da Ca.rna.ra sobre eUe. 

Q S!~. FRANCISCO GLICii:KIO-V. E~- póde A ement1a. é a SegUinte: 
~ont.1r cmnmigo... na receita, como na 
u~spezo.. · « Os direitos de importação serli.o cobrados· 

em m.1r:J. licando o governo autorisalto ~~ ex
O Sn. RI.RJJOSA LmA-N'o dia em que não pedir o regula.lileuto e ·instruecões necesso.

poclesse cont:J.r com o hçmrt1do Ci:cre ((O Pat·· ria~. derogadas as leis n. 21i0 de 2& rlr. jn· 
tido Republicano Fec\et•al. p2.ra vir Sltisfs.zer U"'iro de 1894 eu. 559 d(l 30 de dezembro de 
a. sGde de jnstjça, que o men Estado tem, 18l)j, e feit~s n~s respectivas taxas e p~rcen· 
ne~e . din. a c.,nJara co:nprehetlde, en teria o t::~.gens as precha~ reclucr;ões em vista. d;1s 
1-:rande do:ogosto de não P''''C\r m:tis mWtu.r var!avões do cambio, rx•r<l- •{UC nii.o excedam 
sob a bandeil'o., que S. Ex .. empunha c,:,m em c;Lso alg-um aquelles direitos ·:1 impor
tanta galhardia e tanta mae:<tria. ·tanc;a por unidáde e pol' mercador la qu~ 

o Stt. FR.\.o\'cisco .. GLICEIWJ- Desejo ver' 0 preseutel?ente, s,egundo o.s. ~ct~ll:es,_ deix;• ~ 
nobre deputado no Or~.amento do Irrterior, lmportaçao de productos esnan,etro~ .. Aqut 
co1u as rní!smas disposiçõés. esta a eD;~e~da.; parece que o pensa-
. · sarnento esta formulado com bastante clat'ezr.. 

O $R. R..,uu~os,\ LmA-0. honrado !cader porlenrloentretanto. corno acr~·1ito st'r absa-· 
obset'va er_u apar~e que deseJa ver-me. com. ll.s tutameuto rejeirado .. mais a i~éil. estil. aqni 
mesm:;J.s d1spos1çoes no orçamento do mtel'JO\' e ell<t traz.nu seu hOJO ratalmente a solu(,ilo 
e a Camara ~abe que estão na }I:! e><' algumas do problema r1ue t •nto no> afliige. 
emendas, que procHrei justitie..'l.:', no mc~mo 
sentlrlo, nas m~srnaMli~po~íções em que estou 
tlefeudendo as que ora apresento.· . 

A' hora. vae adeantada, e eu tenllo necessi~ 
dade de le't· ma.is algumas emendo.s, que en

. tendem com 'doutrin.a. que ~stou cerco. ·é ca.
. pa.z. r! e apil.ixonar acamara quasl t.;.ntoquaoto 

os pontos. em quo i!:l. pouco toqui. Refiro-me 
:1 cobrança .t!os impostos de importação e!n 
ouro.· 

Dir·s·e-ha que s~u incollerente; que co:n~ 
'brito com vlslvel contraJicç.ão, porque ainda 
'J.'esoa;m a.os ouvidos dos honrados deputmio> 
. as· pala Y'l'as, :com que me . referi à si tu ação 
eicepcíonal, em qu~ se e:aconka; o povo bro.
zíleiro pel:o gra.v&me cxtraÇI'dinario, sob o 
qual vac·~endo quasiesmag-J.do. : 
· A .C;lmara ~e récoràa:.de: qu~ as t:J.J:ifM e as 
taxas 'aduaneiras 'foram sendo 'elevaclas até 
hoje; voltemosao pontô de particlit e em vez 

Restam-me ·algumas observações sobre 
emenda::> secnridm·iu.. 
. Uma; entende com uma preaccupacão 

que·n:t praüc;L elo regimeo reprtblicsno do
rnin:~·me <l. caca c1ia, e que me obrigou~ for· 
mul•tr· esta emeud.a, pel:J. noticia \IUe tenllo 
ue qae. máo grado a SC[>:trar;ão ô> lgrt-j~t dq 
Estado, h<). um ct·edo· ltUe continúa. a sel' de 
algumit sorte privilegiar:to. 

A antig-:t Co>1so~úlaç(Jo das leis riM Alfan
cleg«s e .:1fasas ' de Re>tdas pre:;crevla que as 
imazlln:<, &lfui3S, OS ob~ecLOS ue~tinado~ ao 
culto divino. emfim. não· p3.ga.vam imposto 
de importação. . . · · . . . 

Ao con;olida.r-;se· nov3mente as rliõPOsições 
Nl:.ttivas a este assumpto, est<'l. dJsposlçã.o foi 
ornittida. De modo qu.e parece que taes o1Jje", 
ctos cahenl.no regimen commum, ps.ga.nrlo · 
imposto de .imp~ttação. 
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. . . . 
Entretant.'. i:sto ulio acontee<~ (t$ imagem:. , · Todas 3.!' 'Prat icas dP.stinarla,. a !'eguia

i!! alf<tia~ ; os •-·~jecro~ i apol'tadv;; co1:1 f- <'S· mi'nhr a ,·io\u, huma.nr. cOP.l n p c··~ ·uva.ç,:iQ 
tino a.o cu!rü (~}\ t,l lt•Ueo s.1o (:1~1 ~·,·gr.:.L h·ent.ü:-= rrJigW~l.. nc.!lrnnt peran ~e a lei (HH iguàl 'ade 
de direitos de iwporta<·:i-:•. I <.te cvn•ltç01-.;:. 

S.:!i qu<õ s~ t·élD w l!(:Jta·'o, ~ ç,~ lliiuistr•·~ iie Hn. oun·us emen1h1s que n.p:·~$eutei, mas 
.F~zenr'a , etn regTa. te~m cvncec!ido e:;,.a J:~ n-, esr.;1o ja..sobJ•e ;: ~le~a ll;• tlias. 
· C«O. j Uo.:a. re!,\re-se ao :ts~tl•'ar. . 

. . • J:\ ii(l o censuro por i~to; pelo cont!':wk•. 0 at·t.. Ç)·• 'da. Cvustiwi.,.·rLo § :~·preceitua 
. · acho que teem fdoo . nHJ ito (or~ tn . Sc•mcnl:3! que (IS E.stad·'~ po 1em lanç;n· inwostn,; u~ im-

qliiZei'(I. que u. pro,·Pcm~n• f'•)s;;e cum!Jiet>,, · !JOL'W.ção sohr~> mcrcador::,s ue · proc~deucia. 
que. M ... to o regimen de ioteiJ'<t ncUtl'<\lh~.:l.'le <!:St toangei!':•- conuan to que · o pn><i : ~<!fo dr.s t.es 
de Estado em m:•tc•·ja · ~e r"H~ir..o. dada ,. si-:- impos&o,; rcvert<t. p:u-a o Thes:·uro Fedbt-al. 
tuaç.fl.o em QUe o collocou o llecreto de 7 ..: ~ ~a~ul'almente tez-se isto p~ra. !à.cilita.r a 
janei!'O ole !890. se:{a nd•J o qu;1Lv E~t~do ,·c. :_:JrMeCt,:ào os in.lusll'ias lo.::ws. 
nii.o com indifi'erenç;l.niio C(.o D! ma YMlt(\de. O<m•JO p<l-·Sàtlv oCou~resso L<~gisl!ltiw do 
como preg·.nn un~ tanto~ preu·n.,M Jlt•is <bt E~t..1do de Per11:ttulluto fur11nllou e <•ltOu uma 
Igreja c:'tlw<lC::J.. aqct,_,l·cs ([ll<! mai~ d(: ~•Jh~·le- lei que auto1·ha:v:< 'o goYel•nu •.Ü\([ttelle Es
cet'n a<1t:. se1ts en . .::in~\tnCf.t ~.~.~s~:nM t..'ütn·it;u •t J ae.a.- .&atlo n. to1x... t'. c~ ·.J no j u1g-•~sc .cnu \' ~n i ,~nte, o 
t;unent.o e ,·enel·:t<;f•·>. qu:z,·N q a e c) ~íini~n·o '\:.wque e a t>\ri nl!:\ <!e n·i11o üe proced<·nci.n. 
d:;. Fazenda proce·'e,;::;e ,',a IM~tn:\ fórrr. :~ com ,1a_ 1\e;;mblic:t .\ t·gen t in:~. tia. tte;>ub!i.ca Ori
retaç_ão ao~ ohje.::cos oJc5,!n:l.dos t• qtra.e;,quer· i.:' tlt<l l e ;:o Cltile. p;tr o fira do::. :~.=-s i mttrma•lo, 
cultOs. _ coa;;P:ruir d.nquelle.• pRizes a. dh:linui\~Ü.I) na 

Eu_ formulei a :;egtt inte eme:td n.: 1an co:n que é ali i oners.do o a&;tlC<'tr de 
_«o. go_verno não po!',!'l'.i .omce•l<'r í.;en- !·'crtl:u!lt•uco. ~ . _

1
_ · : . • • , • • 

· çu.o He ''n•etto:; a<.b:ureir{lS a.< nn:tl!l'!tS. nl· ~u . (jll<l en~·> ~'<lva a ;,e.t . . h l\ Esta.rl?. 
!'!L.ias e obje.:to:; ?roJ'rir;s (' ,,x.:lnsiY,,3 de C\IJ.cnu_t C]'~e •:e:l-c,:l~l )JJ'OYit~enc~ar·, >~:?trO ·.o 
qu:tlquet·culw rc!i;;t .. so.::om qnP. s<: i.llo~·i~ue ,,, ~ Qtr;e ·~ J~1 JJ1,_L,ul.. v'':· de . c~orJ •. :. ~. ~01 ,;Btet_:
f'l.ZBl ' iguaes c,11wes$õe:; ;;m; fiel.> dl' t d . .1s 0 , ,nfd.o ~o m•,so. ~i1 ntstro lle .. ~L. au,e' ~ o~, 
credo;; · oh;~r·\·adog nv B:·:l.zit. uw.- v~z qne pai·~~ íim. <:,t' mr:~~:t~n:l3.-'5e. bem; ,,;te 7''Itar 
que o s· •l i<:\t.e :u ~s r;;>p~ct i\'a~ rv.lmlnist.m<;ile~ ~ttJ •t -'8._,, ..., ~1.'::0 . l•tre:~t ~~~ qu\ 1 ·.~•t,JO~ p~r 
e pr,)V,.<.1/J que t:tfS ,,1.>)-'.:tO; se de,ti.u:a:l! ;, o.; •[U•\\que. fO.,!l•t ~ett,Jr~u,~ ,t euJ~olhdade (,e 
te:H ulos e c:•:;a:; tie ora··ií.o. rfi!O~:;a.s .relaçces m.te!'ll;j,ClOnaes. e ussHn o •, 

. ' ~z 

O SR. C,u;;;uxo DO ~.\5Ct)Jii::O."l\l •lú nm . ·,\ emeno:l3. que :1.gora apr~~emo é o com-
apat·t~. . . r>lemeuto daq U•:llu. lei. · . 

O SI~. R\RM~.'- LmA - V. Ex . mo per- ·sei bem. que t} go\·erno não p~ ·ccis:t., ser au·. 
mitr.il'iÍ. um:~ ponc!eraçil.o; nâr• ~~i ~e te'l'à · tm·i!>ll(!o p<t.l'lt. poder· cot<.Lbot:u· .r.e:;cciações 
occo:·r :do al::u m ca~o n" qua l v. Ex ao tempo deste ~ell('l'O. ~!\:\>', fc-.rmulando. ~- emen•la sob 
em que tiio crtteri.os:tmf·nte est~ve ti ~esra •J;t .:t fóriD<I. ole autori:>a\'àl,, o meu pensamento 
repartl(,'àO do:>. ta.7.eud;c. \·eri:i.ca~~e esce ract.o. foll..,v:J.:' de mo 'o ''ívo ao con hecimento do 
o; ernpL·e~ado-.na. ~ua. m<ti o:·ia.. s1i.o o.~ mesmos !!mier·no rtque llil [lroviJeo.ci:l e· p>:'<llr -J::;e que, 

· que v~ em do imperio. ~om u wesma educação. erlwnd,m<lo·s:: Ct•m os gove::1•nos ;Jac.t uellas uo.- · 
De moilo· <.Jue . quPr 11a. COI!-Oli<h<:;ão dos a:n- cionali<lRdes. obtt~·esse tan~o· QU•.(mo possivel 

tign.s di~JJO~j~,ões, 11uer n<L :oppllé;l.çã.o d:1. ·lei o qu(! nô> t~mos em vis ta. 
actuol, ern regt'll. oito ~e püern b<·m i.lO p:~r· dM · Betn ·~evê que, ·eo;gotado este rOCUl'SO. re
eXi!!encia.s do no,·o rc~a1en. n:i.o otJe,lecem I r t:1rá. ao Est:.l·io uo Pei·nambuco taX&!' a. fa
sutftc'teotemt>.nte ''-S IJÍ•c,crip<;ões do no\·o sinh<l d!.! _t :·!g•_. da Repnblica Arg<·llt i~l:l.. tlcan
l'egimeti politico. e ;Lc;sim confundem religiào do em 'con:!ic;&-s mellions pot'ru.tJto n. Jll.l' ilha 
com theolof,dsmo; üP.s•le q"e não se t !'a.ta de <le t r igo que ll(JS vt>m deB<lltimor~ e d.: Trleste· 
culto a. nm ente s·.•brenatur·.d, eot.en 'em que 1 e onet·ar igu~ lrnente o xarque d.a. RcpubliCll 
não e l'et·giiio, enll t'llnd~m o••m eon!~trencias! Argeo &i n:1. a.ba~tecendo-n:•s com aq uelle qm 
litt~ra.rius S<.oh:-e q ""!q uet' us~umpto . mtts não 1 vem· do Rio G1·a.nd.e •!o Sul. . · 
entendem que ~~ja ma ter· ia. l'{•tig-io:;a . Outl'U.S emen las snppre~sh'<tS estão na 

O:·a.. este n!\o ó po:! :<.,.J.e vis tu •'v Jegi>ln.·1or; mesa c se refaem uó imposto Jc Cón.;<\1 mo. 
e e~istern ainda. n::.5:--~> Gani?.!';~ m;.ti tos de:pn- Já tive occ:lsiii.o de t'azel'. algu nas obsel'va-· 
ta~•JS que 11 zei~J.m pat·k do Con~resso Con.<,t i- ções sollre este . :tSSumpto ; . n:l•' i-nsistii·ei 
tum te.e s:~.!rew o pells.<tme:~to <JUe pr·edomioou 3gora sobte ell:ts, limitandq-me :.:.lembioaFas 

. n"qut-lla Assernbléa. . ra.pidamente. 
: ·: Q E$ta.·lo a.brotut :J.ment.e não tem preferen- _ A (}uesti:o é esta: o ·imposto de consumo 

ci!l-s P.lfi mn.'ter i:t tle religi;'i.o; foi m1lis ln11g-e htllç~l<> sol)l'l~ meJ·cadorias <:le pr .. clu.-·çii..o tfe 
·: do q u~ a. 4 me:-ica. c\.o No;·te; u(\o tem · pcefe- c;• da. Est..'l.d'l, não. ó COO$tdera: }o co :no lWl ·:ç'll.· 

rencia nem pelo atheismo, ne~ peto tlleismo •. vame addiciooa.Lao imposto de'·e:s:portaçã.o ..• 
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q~e pesa sobre aquellas mercadorias, · o im
posto do fumo cobrado pelo~ Estarlos sobre 
mercadorias quando importadas tambem não 
devera ser considerado como gravame addi-
cional á importação. . 

Si, como se diz, ~,:;se imposto que vae 
onerar o genero de pro'lucção nacionaJ,sobre 
o qual se cobra imposto de exportaç ·,o, está 
capitulado no artigo da Constir.uição, que se 
reft~re a impostos da. competencia curnul.tiva 
tl.a União e dos Estados, então o imposto (·o:n 
i.gual nome que os Estados consignavam.Jlos 
seus orçamentos, deverá estaa· capitulado na 
mesma disposição constituciona:t. porque essa 

. e~phera de competencia é cumulativa para· a 
. União e para os Estados. 

01·a, esta interpretação não é a que 
accc'ito, porque resultaria dahi que o ge
r:ero de producção nacional, por exemplo, o 
fumo, depois as bebidas, mais tarde o assucar 

' de canna (já se taxa um dos seus productos 
~o alcool:-) e assim por deante, a titulo de 
consumo, serhrn onerarlos pela União. 

.. .. 

· Ain•1a ha. outro ·a.s~ecto · da que.stão que 
não deseu volverei e que já foi discutid-o pelo 
illustre deputado pela Bahia, o Sr. Tosta: · 
o imposto de .industrias e profissões ca,pi
tuiMo no art. go da· Constituição, attribui· 
ção exclusiva dos Estados. . . . 

Aqui as raias se toca.m,a ponto de a União 
inter·ferir em materia comm·~ttida á compe-· 
t~ncia exclusiva dos Estad·•s. 

As outras são insigüificantes, estão na 
rr•esa e serão objecto de discussão _ d!!o Com
missão. . 

Arleantada a hora, termino a serie de con- · 
sidera.ções qu~ 'pretendia faz.er .sobre a ma- . 
teria em debate. (Muito bem, muito bem.) ' 

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE l896 

(Vide pag. 361 do 2° vol.) 
As mercadorias, ás q uaes o Esta rio vae perlir 

recu,·sos, ficariam oneradas, e reciprocamente O Sr. Nilo Peçanha-Não ·póde 
as mercadorias imp)rtarl.as do estrangeiro, deixar de lamentar que o illustr.e represen
oneradas pela Unh'í.o, seriam, a titulo de con- tant.e do Rio Grande do Sul, no brilhante 
sumo, on• r<~das pelos Estados. appello !]Ue faz ·ao governo do paiz, tenha 

O resulta1lo t'eria uma situação absoluta- deixado em meio o seu pensamento e o espi-
mente insupportavel. rito nacional da Camara drís Deputados. 

O qúe se me aff!~ura como como raznavel e Não comprehende por que o Parlamento se 
legal é , que os .Estados não podem taxar a torne cumplice ~om a situação de desfalleci
importação sinão naquelles casós previstos no mentos e cie,humilhações, que abatem o Bra., 
IJ.rl. 9, § 3°, e que a União não póde t"xar zil, á revelia e á indifferença do Poder Ex·. 
t.ambem os generos de producção estadual, ecutivo. · 
fonte principal da receita dos Estados, que Não comprehende por que percamos a po- · 
estes arrecadam por melo do imposto de ex- sição de ramo e emanação cia sober>~nia poli
portação. tica.. d ... Brazil, nos restringindo á missão de 

Por estas razões apresento uma .emenda vingadores dos sentimentos da Ratria, dos·. 
~uppressi •a de:>sas duas rubricas. Aliás odes- melindres augustos .da autoridade, quando o 
tãlque na receita não é tão gl'aude. governo deixa a Republica e o credito do 

o SR. FRANCisco GLtCERio-A consequencia paiz, a descoberto, de todas reacções enfe-
é a mesma, taxar ou não toxar.. . . sadas no exterior. (Apoiados.) 

Não comprehende o protesto platonico dá . 
O SR. BARBOSA LIMA-Em um caso, a mer- Camara, quando o governo permitte que á 

cadoria ficaria. duplamente onerada, no sua roda., se debata incoercível e avassa.la· 
outro caso, não. •lvra, a corrente dos que solapam a conquista 

No caso que figurei, o fumo, o alcnol, que a. Republica. fez na opinião, e no passado 
por exemplo. são só taxados pelos Estai1os largo do Impe1•io ! 
Que os tributar<lm mais ou menos conforme ,\ ' face do caso Lamoureux, e o estran
lhes convier. E' producçiio sua, elles sabem· geiro que deprime o Brazil, será preciso que 
r-:i e;;, tão em condições de supportar um11. taxa indiquemos, recommendemos e convençamos 
mais ou menos pesada, e a.ugmentarão ou ao Sr. Presidente da Republica, que nenhum 
diminuirão essa taxa, segundo as condições povo policiado do mundo ainda se despojou 
da respectiva lavoura . de direito primario rle soberania., o direito <;le 
· No outro caso, não; a União quer meios e expulsão, quando o estrangeiro dentro da . 
vae taxar um genero de producção estadual patl'ia é objecto de escandalo, de inquietação · 
que já soffreu a taxa da exportação, e ne~se e de perigo 1! (Muito bem.)' · 
r:aso, a indnstría estadual morrerá, por i~so Ainda ha pouco não indicou Portugal, a 

, que{:\ du plamente taxada, ou então o Es- um granue espírito, a um estadista do:> mais 
•;ado rliminue a sua ~axa de exportação, e itlustres da Hespanha, ao Sr. Salmeron, o 
portanto desequilibra · o seu or~amep.to, caminho da fronteira 1 
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·- - . . - .-: 
Niio o f:tz t\ Franç:>. h los os diM. castiganu•1 

.o.jornalismo e::.t1·an~ciro, c1 ne i nterve1n n~~' 

.~volucões e nos deba.te.õ da . politie:~. intem:t. 
:quaudo o ·e;copo e lerir ·os homens e a,; in
':stituições da Republica ~ 

:: Ma.s. aqui. o go,vemo. é o cat:l.lcp\\c) de 
: Tolstol. (apoi":clo~j ; aqui .o gove1•no se tàz iTI
.. sensível a todos os revezes dane:;;;\ b~ndeil·a, 
· e .a .t~as i\S in,;pira~ões superiol'es do f;euio 

da. Pa.tria. (il{uito bem.) 
·· . Porque recüar diante do Sr. Lamoureu:x 
·Não é e lle um inimigo do pal:r. 1 Niio apc)l'tou 
a.qui, celebri:m.ndo-.e com o ataqu~ ao Sra.zil. 
tt llorn em que extinguíamo.> a c~craYidiío ? 
. Não :p11recla. elle um condema.do <\ im:l.gem 

.· ·da.q_uelle ttiste período america.no, em que a 
: ·.apotheose do rancor eo;cra vocr,>ta. e<ip!!ta va. 

.as:pGnw de fa.(;a, nas l'.uas eu,au:;uent.'\uas 
dos Esr~llos do sul, os co1•ações do~ a.bolícío--
nistas? · . 

Ah ! mas o govetoo não sente com o paiz. 
· · El.te subvenciona meusa.lmente dous jornaes 
estrangeiro~! nesta Capital. e que combatem o 

· direi.to bra.zileiro nas maiores questões in· 
terna.ciona.es de nOS:."3. historia ! (Al;oiados 1t1!· 
'ínerr).~os.) 
. Elle deixa sahir do Thesouro Nacionn.l.for

tes subsiiliós pecunia.1'ios , para que indiví
duo~ que não eorrespoudem á nossa. generosa 
hospitalidade, aggridam dentro do nosso tel'· 
r Ltorio a.s nossas aspirações. o noss:~ senti
·mento e· o nosso direito. (Muito bem.} 

Niio se lembra. o Brazil; que o O.lmira.ntt 
hmYo que deixou o seu: ultimo o.lento nt 
C.\wpo o,o!'io. e cuja. memoria é um pa.drão 
de 1-(i<lria. o um· incea.tívo par:.t os saudosos de 
honte:n. J'oi quem deu á. re~·olta da marintJa 
n. colon<;ão imperialista . e que poi. n. Repu.,. 
blica ao litigio da.s bZ~.ionebs do plebiscito 1 
(•il'oiados.) · 

Porque, .pois, mentir ã. Na()io. respons.'l.bili· 
sa.ndo n. Republiea. por esses desastres e e5$es 
esb;~.r.ja.mentos que . a. revolta. determinou 11 
legitimou 1 · 

Sim ! Quantlo muito condemnou o pre$ente 
governo ; elle:e qw~ e::.t-:\ comprorn.ettendo a. 
situação do regimeu.; elle é que está pela 
sua. fraqueza e · pel:~. sua inepcill, :pondo em 
perigo as institui(l{i~s! 

O ca.so de a.gO\'a, do~ a taques elo Sr. Lamon
reux, não e por.venturs. um symptomn1 Nem 
elle. o·go_verno. soil're com o povo, vingando 
as oft'ensa.s ao noS$0 credito, ao nosso nome, 
e a nossa dignidade la fôra .-

Movimeutos na brio temos tido, sim, mas 
partindo da mocida4e, TepeUindo li'ort e llon
rao.do a integridade moral da família. bra.zi
len·t\. 

Nesta. emergencia; façamos como o povo, 
que a. fantasia. de Augier, tornou amacro da. 
sua raca. e do seu te"npo t Affirmemos ã. opi
nião e á critica de amll.tihã:, que ·si o goveruo 
se estiola, transige e recua, nos ataques :.o 
progresso do -patz, · o Parlamento ainda · é ·a 
unidade, o desfor~ e a desatironta. da Pa.tria! · · Sim! Dizem quei.a.moureux a!)ems re:pro~ 

. · du?. nos "teleg1•amroa.~ dift'aroatorios contra o (-4poiatlos geraes. O oracl01· c ge1·al•ne11te 
Bra.zli, as expresSões da folha. mona.rchista, ·Q vbraçado.) 
LiÇerdade, o jornal qne se duella com os '})re-
ga.dores <lo novo regtmen, e que. fere a. repu-
tação dos que patrioticamente adhet•ira.m a. 
olle. · 

M(I.S, q_ue autoriJatte mora\ teem esses 
llomeos. p:t.ra fallar á ·imaginação t;l ao cri
tel'io do paiz . se r~ram elles que re~1tziram 
"-5 finanças da Nação a esse esta•\ o miserando 
de agonia e .de deseapero '? (Apoiados geraes. ) 

SESS,lO NOCTURNA DE 15 DE OUTURRO 
. DE 1896 

( VidG p>g. 35> do ao r ol.) 
· . Pois o encilha.mento. armando a for tuna 

l'&pida. e deslumbradora., não datott do ul- os..-. Helveeio Mon~e-Sr. pre· 
timo.gabinete do lmperio ~ Não ~e lançaralll. s\d~tlte,não preterido desgostar .a. V. Ex., 
as economias privadas da população, em h~- desfljoso, como se mostra; de en~errar o pre· 
multo e em. orgia, li.s gra.des· dos escl'iptol'ios sente deba.te, aproveitando assim o tempo ja 
.~nc.arios: á pel'specti':'a. dos sonhos phantas. escasso para a votaçã.o dos orça.mentos; e por 
t1cos u~ l'1CJJ.teza elect~e<~ 1 . . · isso, o mais breve possível, concluirei as 

·. Depo1s,. ?S que. nao q_u4eram l1ga.r a ~ua ·observações que tenho a fazer re:..erentes a. 
r~ponsa.btltda.de a formaca.o da l~pubh~\, interesses vitacs do Estado do Ceará., preju
Dy.? for~m cot::-r na Bo!sa o.s seus tttuJos z:o- .!iiCa.dos pelas. disposições· contidas · no Ol'ça· 
bllla!c\ucos, •~ conqu\sta das posições mer- mento da rnnustria. e Viação. · · 
cant1s ?. · · Sobro a. iltustre· Commissão'de O!'çamento ê 

. . . P or que insistem· hoje em com moções na.- que deve recallir o. culp:.> de ver-me V. Ex. 
cionaes, em . desordens no domínio :repubti- agora. na. tribn:1a., porquanto foi ell~ inj11sta.. 
cano, si foram elles os autores e os ín~tiga.- dando parecer contrario à emenda assignada 

. da.re~ das insurreições e das .ntn.sitOrcas ~ pela. deputação (~areuse e outros dist inctos 
·. , (A.poiado.• .) · collega.s, pedindo a. consigna.çio orça.Jllen~ia. 
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;t verba. de 311:000$ para o pr;longa.me~to nosso regimen passado, sendo•êxemplo disso 
l'da Estrad<L da Ferro do Sob:•at,ser,·iço inadia.- a Estrada. de Ferro do Sohr~l. que, embora. 
'4el e de cu.ia realisaçã.o dep~ndem \nt"ressC>s neclli!saria ao Cea1•it, só assim pôde ser ob-
vitaes do Esta.r1o e da. UniiLo, como procurarei tida. · . 
demonstrar. Sr. presidente. a este respeito é meu pa-

Conseguimo.;, Sr. presidente. a. muito custo, recer que a Uoião não dev.e passa~' suas e::-
nii.o ser illterrompido o prolongamento da trãdas da rerro aos Estados, e menos ainda. 
Baturité ; falhando-nos todos os esforços em- arrendai-as a. empr·'zas particulares, não só ' 
pregados no mesmo !.'!!11ti~.o em _relaçõ.o fi. porque precisa co~binal-ns e~tra.tegica.mente. 
continuação da. construcção da Sobr~l. como e só ell11. poderá guardar e-ma.nter e3sa.con
si todas a> estmdas de ferro da Uoião niio veníeneia em terrirorio tão vasto como é o 
tivessem iguaes direitos il. dotação das verbas nosso, precisando ser ligado em todas as suas.· 
indispenga.veis pn-a. as co11stmcç00!! de suas ,pa1'les por communicaç;ões regulares e u-nifor• 
linhas aos pontos terminaes. mes ; como tambem por que não são ellas 

Si a União,desfalcada em recursos, precisa q_uem sacrificam as rendas -publicas. das quaes 
fazel' economias, sacrinca.ndo suas garantias ·consumindo ::Lctualmente 2.268:955$683. va.-. 
de prosperldatle futura. a~ faça completas ; lem muito mais do que isso os resultados in~ 
\)a.'!'a <xm\ os prolongamentos- de suas ''ias dirPCto~. que produzem. -
ferreas em geral ; mas dotar a umas, -e até Guardando pa.ra si_ a cnnstrucção e admi~ 
com píni(Ues quantias, e r~usar a. outras nistraçã:o da linha central estrategica, e da. 
lguaes dit•eitos. nã.o e justo. qual fazem parte as estradas cearenses no 

Não sou infenso, Sr. presidente, ao pro- plano geral de viação ferrea do paiz, poderá 
gramma de economias, que a !Ilustre Com- a. União deixar livxeaos Estados as em-prezas 
missão de Orçamento procura realisar, em- 'particulares as construcçõel:l das linhas late~ 
pregando para ísso to-Jos os seus esforços, e raes, mais propria~ ~ws interesses locaes !l de 
actividaile. Ao contra:rio :acho l]_ue na. qüo- zonas. 
dl."3 actual de dHiiculdades tl.nanceiras, sen- Com relacão á Estrada do Sobral e outras 
tidas por todos nós devemos empregar os com ftns inter-estaduaes. não 'POderia a União 
conectivo.s a nosso alcance para debellar ta- tranMeril-as a nenhum dos Esta.<ios por eJ!a _ 
manha. crise ; mais faça-se isso com orien- beneficiados; sera obrigada a con;;erva.l-as, e 
tação, o bom senso pratico, distinguindo o como propriedades suas em todo tempo, 3eja 
que sejam despezas improductivas, desper- qual for a crise financeira por que tenha. de 
di.cios, de despezas repre:>entando transf,Jr· passar, nã.o de-ve esqu_ecel-as n;,. prom:pta. con.
macão do ca.pital, valorísação da. 1brtuna clmão de seus troçados. · 
publica. . _ No en-t~etauto, Sr. -presidente, o illustre 

Nesta. cla~ficaçao se acha~ as estradas de relator do orçamento da Viação expre em seu 
f~rl'O da U!llêLO, e os esta.beJ~c1mentos do en- p .recer, que não consignava verba para. o 
smo superior,_ como gil.ratttll'l.S, aquellas de prolongamento da Estrada. do Sobral, porqne 
nos;;a prosper1darle mate!'Jal ; e estas da so- te•l'> cUa nma parada determinaria· porque pe
beronia p~pular!. desenv~l'vtlndo - a in~elli· queilas ~e,·bas sd dao pa.1•a pag~m~1~to dopes
gencla na !or'?açao da razao, de qu~ d~tende soal, ab-~o,·.;eates dos poucos rec~wsos, que se 
o real conhemmen~o dos ~everes e dtrettos de podericm~ a'IIJi1'e.r;a-~• na acQ-uisicao de mc:~~erial 
cada. um nas relru;oes socuws. rodante meUwrametuo de officinas etc., ele. 

Não entrarei, Sr. presidente,na. apreciação, ' ' 
i coo.-vém ou não á União passar suas vias- P..1ra.da determbiada.! ... Por quem e <~,Uandor 
erreas aos Estados, ou arrendai-as a empre- Não ccosta aos representantes do Ceará acto 
as particulares. Esta questão acaba de ser algum otiicia.l dos poda1•es publicas nesse 
rilhantemente discutida pelo illustre repre- sentiflo ; e si essa l'strada esta parada em 
entante da B:~bía, que me precedeu na tri- sua construccão no corrente a.nno, foi devido 
una.. ao acto !mpatriotico do Senado, que, na 
Apenas accrescentarei que : si governos sessfio passada., cortou & verba do prolon

a ,iulgando de interesse nacional ~hamal' a gamento, vota.dn. pela. Caffi(l.l'a, _não sendo 
exclusi-v&.mente as administrações e con- resta.l:elecida. então ·por c_ondições politica.s 

trucções de vias-fer1•eas ; si outros p~nsa.m e especia.es, bem conl1ecídas por todos nos. 
ratica.m diversamente, danrlo ás em prezas Si é pequena a. verba pedida, a deputn.çã.o 
articulares essas att1·ibuições, não deixam cearense se satisfaz com ella., e pedirá- .ao 
omtudo, de transparecer a verdade Jlratica governo que, para bem aproveita l-a;. mande · 
e que a.s Companhias só emprehendem. li- fa~er· a. construcçã.o por empreitadas bem. fis- : 
bas eccmomicaroen~ uteis na obtenção de cali11adas.- . . 
m tra.!llgo remunerador, emquaut.o que os O illustre relator, Sr. presidente. :pre~_n~e. 

tado., precisam de línbas estrategicas, e~- empregar .os poucos recul'sos na acqtnstçao 
erimentaes, e ate eleitoraes, cómo se deu no do material rodante e melhoramentos das - . . .,. 
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officinas da. E:>trada. do Sobral. nt- entretanto. I que geralmente tem. produzir ~ulta.dos_ 
par~ esse fim. não de:,;ignou verba 3.lem da. directo~ e in;til•ectos. beneficos ao pa.1z. : 
commum. que, \1a. muito~ annos não é des- O que precisamos n~se ra.mo do p,11bheo 
pendida. nã.o obgtante as reiteradas requi- serviço, como em todas a~ repartições a.dmf- . 
sições das directoria....;;, demonstrando a ca.· nistrativas é diminuir o funceionalismo ex- -

· -rencia a.lli da renovação rlo m:~.terial rod~mte. a.ggera.do. luxuoso, herança do regímen -pa~ ·. · 
s.\oda o mesmo com que foi ~ estrada inau· sa1lo, e acer·e~cl·1o ain·la m;lis por motivos 
~'U!'ada em 1880, e com o trafego hoje de in<:nofessa.veis no rE>.gimen actua.l, qu&.ndo as 
216 kilometros. · - verda•.les democr~ ticas só pe·1 em pa.ra o servico 

A illustre Commis.~ f~o Otça.mento quer publioo administrativo pessoal rt>stri~:to, ap~ ·. 
parar a. l!:strada do Sobral. na Cirla.d.e <lo lpú. e honesto, ga.ranti•lo com m~lhores -ç-~mcl
qunndo a alguns kilometrl'lS adiante, e con- mentos par<l o e:x:ercicio independente e pro
tornando a pontA do sul da. Serra .ia.lbia.paba., ve\toso ne 15eUs respectims cargos_ ·· . . 
e:ti$tem mineiros conhecidos de onro e cobre. , Os deflcits de nos>as estra.da.s de ferro pro
esperaniio o prolongamento rla. e;;tra•1a para. veem dv crescilio numero de empregados. : 
serem explornAlos por Companhia. ingleza, índevirlamente aboleta•los nellas, cnmo tam~ 
cujos agente~ j~í. ali vieram e não pódem dar bem, em gra nr'e P'H'te, as perturb;lçõe:s ~m 
começo a tr .balho algum pel:l !alta pr~sente no;:sas fínanca" teem a.smes:nas causas. Ass1m 
de transporte dos materiae;; nect>ssarios. mesmo esses deficits não são grandes a esmn-

Sr. · presi~ente, e ju:>to, em be-nitlcio ,,.o recer-no". oompensados, oomo são. pelos re· 
Cearâ. e da União, que a. illustre· Commis~ão sultados iodirectos no de~envolvimento iias 
do Orçamento, em vez de decretar a sus- inc1u:;tl'ias. (1,;1. riQueza publica. e particular 

. · pensão da coostrucção da E~trada. de Ferro rlo pelo trabalho das famili~. que se vão collo· 
Sobral, faca o contl'a,rio ; deixa.nrlo de per- cando nessas Tastas regiões percorridas e até 
sistir nl) erro de qne as estrarlas de ferro rla então despovoadas. · 
Uniã? lhe RãO J)rej'!:!diciaes às fi_na.n~as. - . Pas~o a ler. Sr. pre~irlente. para conheci-

HoJe. pela manha , Sr. pres1dente, e:caml- inento de v_Ex:- e da C:Lma:ra. uma. esta.tist\ca. 
nanrlo o relatorio rlo Sr. Miois~ro da .Viação- tirada de documento~ offi.ciae~, e pela qual se 
e fa.zendo um estut1o compamt1~0 das verba.s demonstra. que os óefic!ts rias v ias-ferrea.s na
oreada.s no anuo pas,;ado par-.\ as cons truc- cionaes iroport'1m em :l-773:038$683. . · 
ções e trafegos das estra,las de fer-ro, e de · · · 
quanto ga;t:J.ram ellas; cheguei à evidencia 0.; sa1dos em 505:(183$000. · : · 
de que e.."SI'I importante ramo do servic;o As d~<spezas rea1i<"ada.s em 42. 697:418$401. · 
publico não é o que se 3-cba. em peiores coo- AS 'ferba.s orç:~da....; e1n 57 .ô22:54i$72 4. -
dições, podendo a tê com melhor <firecçã.o, da. As rendas arrecadas em 39.428:4\53$401 .. 

E.st.nd:I.S 

SobraL ................................... . . . 
Baturité ••••. .. •........ . . . .. - : •... - . .. . --

Sul de Pernambuco ........ . ... . _ ..• .. •••• . 

Centra.l de Pernambuco . ....... .. .•. .. . .. .. 

Pa.ra.byba. .• ••...•••.•..• . •.•.••..•. - -. -- - ... 

Pa.ulo Affonso •......••. ••..••••••...•••..• . 

Prolongamento dl!:_ Ba.hía. •••.•••.. • ..•.. _ . • . 

Central do Bra.zU ••.••.••. •.••• . ~ •.•. . - . - . . 

Urugn~yana. ... . . __ ....... . ~ .· . ... _ . . .••..... 
'!)alego ••.•••...••..•••••• . ••• •••. : • •• ~ .• : • . 

Som ma:· •.• ••••••• • ••.•..•.• -

·.• 

279: l45.'SOOO 
2.054:02S~i32 

2-~:503~50 

4.215:002$620 

Vcrb:I.S dcspendld:~.s 

25V:9~9$968 
943:353$211 

J .2.314:04fitill\2 Trafego · 
! 2BO: 200$532 Const. 

{ 
3_ 609:1\92$0R2 Const~ 

í31: l ~~58 . Tmfego 
L2:l3:200$000 . J 280 .260$5-~2 Const. ·· 

1 476:351$169 

254:179$215 

3.106:138$680 { 

1~8:234$231 
l.l6Ó:320$"274 . 
1.405:341$731 

{ 
28.011:706$000 

38.431: 171$715 . 1. 704:916$000 

2.741:813$650 
3.().56:31~167 

57 -6"22:547$729 

1 .632:021$.652 

~.697:.41!$68 

. .... 
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Baturifé .... . ........ ..................... . 
Sul 1\e Pernaml:iuoo ...•.•..........•.•..... 
Paulo A:!Tonso .. •..............•.•......... 
c.mtral do Bra7.il. ........................ . 
Central de ?ema.mbuoo ................... . 
lJ r ugua yana. .............................. . 
Sobral. ... . . .... .......................... . 

Deüdt< 

91 :5r.7::;9~5 
1.656:5\.) 1~4í54 

SO:DIS$234 
1.034:00U$000 

S"\doa 

2i:~57$000 
4i7:416:WOO 

10$032 

3. 773:038$1383 505:083$032 

' 73 

Sr. pt·ésldente, por esses dados officiaes ser\·iços de correios e telegraphos, como a.ca
çê_-se qlre d;1 s ó.uas vias fer1·eas no Ceal>;i. a. bou de demonstz•.~or o íUustre r epresentante 
Ba.t.ur·ité despeu•ll'U rluant1a infe-rior .ã verba. pel11. Bahia. . 
or<;dda t•ar(l. 1~95. e destinada para seu t t'a- E" nada em compa.racão a muitas cousa.s 
fego e C<'nstrucção. · inuteis. que pesam injustifica.velmeme a~ 

Compa:ra•la $1la. receita com a.. despeza h a o cr·n rio publico. · e para a extincçã.o· d1W. q~aes 
deficit tle.91 :55i::;985. falt<t-nos a energia. precis • p'wa. agirmos 

A Sohr<ll tambem não con~u:niu a: verba como devemos. (Apoiados.) · 
orçada pa ~<\ tr .. fego, e deixou um pequeno SI fiz11rmos o e~tutlo de quanto gasta a;-
sa.tdo de l 0303·?. União com g~rantia.s de juros, pago;; em ouro, 

No orçamerito t>a.s~o deixou de t P.l' verba. :~. E' tllprcza..-< estrangeiras onacionaes algú.ma.s · 
pa1·a constJ·ucção, e 3gora. :\, Commis:sãó do das qm\es com oomracto:> eviden.temeote ca· · 
Orçamento conllt>mna·a.injusta.meúte ;i. mesrml duco~; si fizermos o Cll.lculo do quanto sedes· -_.· 
sorte, cormndu-se·lbe;lté a ::e1•bu. perU<1a peto :pt!nde com um funcdona!ismo ex<~ggerado em 
governo para trafego f'm l89i. l)Umero, e em P<irte incompeten t e e infiel. 

o ·>aldo apr~sentado por esta via-ferre-'1., veril. v. Ex . Sr. presidc;nte, onde é de jus- . 
embor:~ inslguifi.,ante. demon~tra que suas t i:;.3- cortat·em.-s~ de~p~zas, f•lzendo-se 1'eaes e 
cond i:)Õês .ti nanceh-as vão melhorando, e que ju.~titicav:eis e•!Onomias. (Apoiados.) 
o dl!crescime .. tn gradual de seu" cle{icits ur,s St·. presidente, ficou demonstrado que as 
anuos anterioJ·es anima. a confiauça. no au· ren1tas 1la.~ Estradas de Ferro da União em 
gm~nto dos resultlldos benedcos, directos e "" · · $ 0 · 
indircctos, aos interesses eeonomícos da !ou:, atllltgl~am a 39.4:28:46:). 4 3; e serviços .. 
União e d\l E:'taue>. pnbli cos, que realisam tü.o bons resultados 

!l.ntes de chegarem ~os pontos ter minaes de · 
Além rll\ Ba.tnrite der:J.m (U(.cits as E,;trada.s seus i!úmpletos desenvolvtmentos, pesando só-.: ... 

Sul de Pt·ru:J.mlluco. Paulo Affonso e a (kn. 
tml du Hrn:r.il 11,. tot..."\l •le :.!. ii3:038.S6S.'l. mer.to ;aos cofres pttbli~ na. importa.ocia. de · 

com a. .So!:r:1.l lferarn :re.ldo:; no totul de t 1-es mil e poucos contos. não devem sotrrer 
""' córt.es nas verb:l.s precb-as para seus prolon-
w5:0S:J$03:! JL Central de Pcl'natnbuco e '!1 go._ment os, eeril <Ltroplliat-o5. (Apoiados .) 
t:rugua.yam~. 

D& to•lus oiJM M qne cxcetlcrl\m ú.s verba$ E' justo, portanto; o que a deputação cea.- · 
orÇ<11lãS para l li9~· foram n. ::iul e Centml ele rcusc pede para o pro!Qngameuto d~ Estrada. 
Pernambuco mt ímportancia de 4&~:lt'ii$46:2. <lo Sobral. 
e COlll a. il•rr.gula.ridacle "ísin•l e cr iminosn de Lemb1-a.-se á illustre comm1s~ao e á Ca· 
empre<.;a.rem no t 1-õfego g;-;mlle parte da. verb~~o ma.r11. que se t rata de estradas .te ferro em 
con~igua.d:l. para. construcç-iio; w<las as 6utr:. s um Estado sujeit.> a crises perio•1icasde seccà.· . 
se con~er\'al'M1 :i.quem da:. respectivas verbas e que, para se attenua;rem a.s calalitidade!; · 
ar cada:;. que produzem, preciso ó pôl'-se em facil com-

Feita~ a.s di!!'e-renças. Sr. presidente. entre municação o littoral do Estado cou1 o in te_-. 
os snldo.~ e os ''eficits ,.ealbados pelas.estra.das riur, a.;; zonas ferteis.com as agreste~. as mais 
de ferro nncion!IA·~- vê·s~ que pesam ellns ao> Sé<:c:ts co1n a.;: flUe gozmn de mel b.or regulari- .. 
cot're> ilu. Unlão 3 .268:955S683, 0 que nã.o é dadeem sua.;: I:::>ta.çlies, os terrenos agricolas . ·. ~ 
desa.nimadm·, l l'\vando-se em cont:~. os gran- e frescos das Serra.s cnm. os ar idos Sertões. fa.- · :: 
des benetbos iudit•ectos, que préstam ao cililnndo-se as:;im nas gnndes crises os tra.us- . . _ 
pa.iz.. . pol'OOS de SO<~corros nus infdizes. · · 

S!'. presidente, sã .1uem presenc:ou e quein . ~ 
O SR. F~·'-'"'CJSCo .Gr:..Ic!';RIO-:-Não é p0uco, bem póde iJ.\"aliar qu••es sejam -Qs h·.,rrorés .,'. 
O sn : HELYEcro MoNTE-Não ·e muito; é ·ca.u,•ados pelasoeccasno Qt:ara. Cr!ançu. aban- · 

quasí nada. em relação ás despezas com os donadas :pelas estradas e na maior p~nuria.; ~' 
C;1mar~ .. _tO . :-~.:·~·~": 
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a. prostituição, a. morte moral e pl1ysico. pela 
fome e pela. miseria., foram qu,ulros que pre· 
senciei na doloroSà época do 18i7 a l8i9. 

Si os meus illustres collegas ti ves;em como 
eu assistido tamanhos horrores, coneorrill.tn 
com certeza para que, em breve tempo, fos
sem uma. verdade as Estradas de Ferro de Ba.· 
turité e Sobral. 

Desejoso de nã.o oocupar por nu1i11 tempo o. 
a.ttençio de V. Ex., Sr. pre:;iclento, turmiuo 

fa.zen1lo um appello á Ca.mara. dos Srs. Depu- . 
tados paro que mais complacentes. e. com pe
netrados da.s necessidades imperiosas de um 
Es~ado, que precisa de fac11idades de ~om- · 
municações por suas v ias-ferreas, e na reali
snçilo ne sua prosperidade e defesa, revoguEI 
esta. sentenç:~. da. illustre Comtnissã.o do Orça.- . 
mento, votando verb:1 para. o prolongamento . 
do. Estnlda de Ferro do Sobral. (Muito bmn, 
muito bem). 
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