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N. 82, de f916, idem n. 20, i:le 19W, idem 22:991.$096, para 

pagamento a D. Annita S. de .Meudonca. Pags •. 16, · . 
. 17 e 263. · · · ·· ' 
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N. 9CI,' de 1916, idem n. 28, de 19116, concedendo licença ao 
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',o SENADO FEDER.A.L. 

. ' . 

· Segunà~·~ ~ossào tl~ non~ logjslaturtt ~o . Longmsso Naoional · · 

as• SESSÃO, EM 1 DE AGOS'l'O DE 19i6 

PRESIDENC!A · DO Sa. PEllRO BORGES, 1" SECaETARIO 

. A' i hora da tarde abt'e-se· a sessão a que -·concot•rem 011 
Srs. Pedro· Borges, 1\fetello, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves•, 

· Uego Monteiro, Indio do Brazil, Costa Rodrigue's, Pires Fer
reira, João Lyra, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, Afauj.o• Góes, 
Luiz Vianna, Doming·os: Vicente, ·João Luiz Ahrres; Miguel de 
Carvalho, Erico Coelho, Aloindo Guanabara, Bueno de Paiva, 
Adolpho Gordo. Alfredo Ellis, G~nzaga Jayme, Leopoldo de 
Bulhões, .José Murtinho, Xavier da· Silva, Generoso MarqueS', 
Vidnl Ramos .e Soares dus Santos (28) • -. -

. Deixam··de comparecer com càusa ,iusÜfícaàa os Srs. A .. 
Azeor·edo, · Hercilio Luz, Silverio · Nery, Lnurú Sodré, Arthut• 
Lemos, Mendes de Almeida, .José Euzebio, Abdias NeveSJ, Ri- . 
·beiro Gonc:nlvés, Francisco· Sá, Thpmaz Accioly, Antonio de 
Souza, Cunha Pedrosa, Walfr.ecto Leal, Rosa e Silva, Ribeiro 

. de Britto, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Siqueira do 
Menezes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, .. Jos6 Marcellino. 
Irineu Machado, Francisco Sitlles, .13ernardo Monteiro, Eugenio 

,. J'ardim, Alencar Guimarãe$, Abdon Baptista, Rivadavia Corroa 
e Victorino··Monteiro (30) • . . 

' ' 

'E'· lida, posta em discussão e; sem ~abate, aP,provada a: • 
acta da sessão anterior. . . .. . . ... .. .... , . . • • . • ...• 

S.- Vol. IV 

• 



2 :ANNAES DO SENADO 

' ' O S~. 2• Secretario .(ser~indo d~ I•) . ~ ~onta do ·s~ . • 
guinl.o 

EXPEDIENTE 
Officio.s: 
Do Sr. l\Iinistro da Viação e Obras ~ ublicas solicitando a 

remessa da planta da· estrada de ferro, 'projectada, que par
tindo de Coroa tá vá ntó. Tury-Assú, aJ'im de poder .a Inspecf.(lria 
]'ederal das Estradas emitlir seu garecer, satisfazendo a re
quisicão feita pela Commissão de bras Publicas e Emprezas 
l>rivilegiadas do Senado. ~ A' Secretaria para providenciar. 

Do Sr. 1\línistro da Justica e Negocias Interiores commu
nicando ter. sido designado o dia 3 de setembro futuro, para 
a eleicüo de um Senador para preenchimento da vaga. aberta 
pela renuncia do Sr. Dr . .illilcbiades ~\Iario de Sá Preire, na· 
rcprescntncüo do Districto Fede1·al .. - Inteirado. · 

. 
O Sr. 4• Secretario (serviildo de .2•) declara que não ha 

pareceres •. 

ORDE!Il DO DIA: 

O Sr. Presidente -A ordem do dia consta unicamente de 
votnc<ies. N<io havendo nu.mero para se proceqer ás mesmas, 
vou levantar a sessão, designando para amanha a mesma or
âew do dia hoje, isto é: · 

. ' 
. , · Votação; em discussão unica, da indicação n. 5, de 1916 
· . ·para que se consigne naacta que foram recebidos com especial 
· agrado od. agradecimentos do governo belga pela decisão do 

Senado inserindo nos seus Annaes a· conferencia do Sr. 'RUY. 
Barbosa feita na l"aculdade de Direito de Buenos . .Aires. : . . 

Votação, em 2• discussão, do projecto' do Senado n. 1, · 
de :1897, que determina que são nnllos os contractos ce,Jebra- · 
dos pelos agentes do Poder Executivo em que· não estiverem 
declarados o artigo da lei que autoriza o contracto 'e a verba · 
do orçamento quo autoriza a dcspeza (com um.:_substitutivo · 
da Commissiio de Justiça e LegtJlaçao e parece,r {avoravel ci,a 
de Ji' inanças) ; .. · 

Votação;· em 2• discussão, do projecto do Senado n. 3, de 
:19 f G, que nu toriza a adherir á Convcncão Internacional as
signnda em Berlim em novembro de :19.08 e a inscrever o 
nrnzil en lre os membros de i • cla&Se do Dureau Interna-

. clonai "para a protecção de obras !itterarias e artisticas (com 
emenda da Com missão de F~nanças); · 

' . 

' 



Íll!:BSÁO EM 2 DÊ AGOSTO DE 1915. 

Votac!to, em 3• discussão, da proposição da Camara dos 
D~pptados n_;. 7, de 1916, que manda con&ide~a~ como insti~ 
tmcao ~e utllldade publica o Aereo Club Braztle1ro, com séde 
na qapltal Fe.deral (com .parcea1• {avoravel da Commi8sli.O de 
Justtça e Leu~slação). · . . · . · · . \ .. 

Levanta-se a sessão á 1 .hora e 35 minutos. 

· 69• SESS.ii:O, EM 2 DE AGOSTO· DE 1916 

PRllSIDENCIA DO SR. PEDRO DORGES, 1° SECRETARIO 
' ' 

A' :1 hora. da tarde abre.:5e a ·sessão a que. concorrem os 
Srs. Pedro Borges, Metello, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves; 
lndio do Bvazil, J"auro Sodré, l\1endes de Almeida, ·Pires Fet·
re!ra, Ribeiro Gonçalves,· Francisco Sá.

1 
João Lyra, Epitacio . 

Pe.'ISoa, nosa e Silva.' 'Raymunclo de l11iranda, ·Luiz IVianna; 
:Miguel de Carviilho, Erico Coelho, Bucno. de Paiva, Adolpbo 
Gordo, Alfredo Ellis, Gonzaga .Tayme, Leopoldo de Bulboesi 
José l\furlinho, Xavier da Silva, Generoso Marques, .:Vida 
Ramos, Soares dos .Santos e Víctorino Monteiro (30) • . 

· Deixam de compareflllr com causa justificada os Srs. A. 
Azeredo, Hercilio Lu1., Rego Monteiro, Silverío Nery, Arthur· 
Lemos, Costa Rr,drigucs, José Eu.zebio, Abdias Neves, Tbomaz 
Accioly, Antonio de Souza, Eloy do Souza, Cunha Pedrosa, 
Walfredo Leal, Ribeiz·o do Britto. Araujo .Góes, Gomes• Ri
beiro, Siqueira üe J\Ieuezes, G'uilhermo Campos.,, Ruy: Bar~ 
bo.sa, José Marcellin9, DomiilgoS< Vicente·, ~o:ão Luíz. Alves, 
Irmeu l\fa(lhado, Alcmdo Guanabara, Franczsco · Salles, Ber. 
nardo Monteiro, Eugenio Jardim, All)ncar Guimarães, Abdon 

, Baptista e Rivadavia Corrêa (28) • . •· 

· E' lida, posta em discussão e, sem debate. approve.da- a 
acta do. sessão anterior. · ·. . · . 

. . . ' . . ' ' ~ 

. O Sr. 2• Secretario , (serviildo 'de I~) dá colilta do seguirite 

EXPEDmNTE. 
, Officios: . · 

Do 'Sr. Prefeito do Districto Federal 'linyi~lildo . informa. 
gões contrarias á resotucilo do Conselho MunJCzpal regulando 
o provimento dos· Jogares de solicitadorlls: dos Feitos da Fa. 

. zenda 1\funieipu.l, cuJo véto pende de deliberuoão do Senado. 
- A'· Commissão de Constituição e Diplomacia .. 
· Do znesmó Sr. Prefeito snbmettendo ao. Senado as razões 
que o levuram u ~v~gnl' sanccão á resolução do Oousehp Mu
LJ.ioipnl que o autoriza a oonocdel' a :Erico Alves Salgado. ou 
empreza que. organizar, o direito de construcoão, exploraollo, 

'' 

. ' ' 

' 

,. ' 

•' 

\ ,/ 
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' 
ANNA~S DO SJ>NADO ·i.;:· 

1.1ao .e goso, . por cincoenta annos.; de uma p3strada de i'lln·o ' 
CoaJ'l'JI elcctrwa elevad~, com o traçado que ID~Iiloiona, me. ' 
di ante as· condicõcs. que estabelece. - A' Commissão . de Con. 
stituicão e Diplomacia. ' 

Telegramma . do Sr. João Guimnrães, Presidelilte da As
sembléa Legislat.iva do Estado do Il:io de Janeiro, commullli. 
cando que foram i!itstallados os trabahhos da :t• sessão da 9.• 
legislatura. - Inteirado.. · · . . •' 

O Sr. ,4" Secretario (sei.'VinCÚJ de :n pl'Ocede :ã I~i·turu do 
~Seguinte . . · · · · 

PAI\EOER 

N.7I-üH6. 
' . 

I 
Ao parecm~ da Cilmmissão do Policia n. :li:~, de 1910, prO'. 

pondo ri norneacão t~ffect,iva dos actuaes supplentu~ da racla
coão dos debates·, Offereceram I)S homrados . Senadores João 
Luiz Alves •. Ribeiro Gonçalves e AleJilcar Guimarães, uma 
emenda creando mais um Jogar de supplell.to e autorizalildO a 
Mesa a fazer a nomea{lão para o novo Jogar .. 

Chamada a dizer sobre essa emenda, sente a· Commissão 
, não poder aconselhar ·ao Senadó a sua approvacão. porque o 

· referido parecer cogita simpJesmeMte de prover effectivamen. 
te aquelles Jogares, creados lllO. anno passado, e Não de ol'ga~ 
nizar serviço da redacoão dos debates ... 

A eme!ilda .em questão, além de dar :nova :l'eicão ao quadro · 
dos · funccionarios, creaudo mais um Jogar, sem dotação· or
çamentaria e sem necessidade para (\ serviço, modi:fica.)hü :1 
orgalilizacão e hwide· no disposto do art.. 146 do Regimento, 
quando declara que. ccJilão são admis's,iveis, . em qualquer dis. 
cussão,· emendas que não temham immediata relação com a 
ma teria de que se trata,. · . . · 

Nestas condições, é a Commissão de Policia de parecer 
"- que seja rejeitada a emenda ap·resell.tada P.Or aquelles hon-

rados Senadores.', . 
Sala· das· ·Commissões,· 2~ de dulho de :1.9:16. - A. A.ze. 

~·cdo, Presidente.,-Pedro BDI'rtes; 1• Secretario.-.l. • M. i<lh:
Jello, z• Sect;etario.- J. Pe1•ei1•a Lobo, 3" Secretario interino. ·. 
,;_A' Commissão de Justiça. e Legislação. • ',\ : 
, •I 

' ' 
E' igualmente lido, posto em discussão, que se elilcerra 

sem debate, ficalildo adiada a votação, p,or falta de numero, 
o · segui11te 

PAREOER 
\ 

' N. 72 .-.. i916 
' ' 

A .Commissão de -Marinha 'e Guerra requer sejam pedidas 
ao Goveno Federal, pelos .Ministerios da Guerra e da. Mari. 
:uhll, respectvamente as seguintes informaçõ.es': ,,.. " 

' I '1 

' 



, 

1· 'sESSÃO EM 2 DID AGOSTO nE lO .1'6 

·r. Si lm mHi'tru·n~ em adividade dn St'l'VÍ{;n cumprolwn
didos, uactualmente», ·entre os amnistiados, con1 restricoões, 
que tomaram par.f.c no movimeRto de 189.3-94 ? 

II. Si os ha (JUC sejam prejudicados pela 'suppressão das 
x·estricções, coRforme a propos.içiio n ~. da Camara dos 
DeP.utados ? 

. III. Em que consistem os favores que decorrerão da 
npprovacão dessa proposição ? . · · 

IV. Qual o prejuizo· pecmliar.io . qüe, apezar de não re
cebimtlnt.o .de vencimentos atrazados, soffrerá o Thesouro ? 

V.' .Qual a responsabilidade do Thesouro, decorrente das · 
melhorias ·cte .. ·reforma que porvefoltura possa acarretar a 
approvacão da proposição ? 

Sala das Commissões, 31 de julho de 1916. - Pi1•es Fer. 
1•eira. Presidente. - F. iU lfni/;es . de · Almeida, Relator. -
Soares dos Sa11tos. - Laurel .':lodré. - A. lndio do Brn:íl.; 

ORDEM DO DTA 
• 

o Sr. Presidente - A ordem do dia consta exclusivamente 
de. votacõ·es, e não ha. numero para s.e ,pro~eder ás mesmas. 
Em vista disso, vou !l}vantal' a seSISão, designando para 
amanhiT a:mr.sma tlrdem d.o dia de hoje, i~to é: . 

· Votação, em dfscussão unica, do requerimento d~ Com
missão de Marinha e Guerra, solicitando informações ao Mi
nisterio da Guerra, I·elativamente á proposição da Camara dos 
Deputados que manda supprimir as r.estricções postas tt!'l ul-
timas !~is de amnistias.: (Pa'rr:eer n. 72 ele 1946 .• ) . . 

I 
· Votncão,· om discussão unica, da indicação ·'11.. 5,' de 1910. 

para que se consíigne na acta que foram recebidos com espe
cial ;agt~ado ós . agradecimentos do governo belga pela sua de
cisão inserindo" nos . seus . Annaes a conferencia do Sr. Ruy 
Barbosa feita na Fn:culdade de Direito de Buenos Air.es; . 

. " Votai)ão, en/2" dism;ss-:ío, do .Projecto ~o~ S~nado n. • f, 
de 1897, que determina que são nullos os contractos celebra-

.. 1 
1 

dos pelos agentes do Poder Executivo em que não. estiverem . 
. declara.dos o artigo da lei. que autoriza o contracto o. a verbn. 
· do or1:amento que autoriza a despeza (aom. um. substitutivo. 

rla (Jommissiio de .Tnstiça e Led·islac.ãrJ. e pm•eaP.r favoravel da 
rle- Finanças) ; ' · 

Votação, cm 2" disc:U!SSãO, do t:iro,jocto do s·enado n. 3, de 
1!115, que autoriza a adherir fL Convenção Internacional as-· 
sig·nndn · cm Berlim cm novembro Jle 1!108 ·e a inscrever. o 

. • , ' ' '• I . , ' , ' ' 

\ 

' ' 

'. ' 
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ANNAEB DO SENADO 

:Brazil entre os membros do i • classe · do :Bureaú Interna• 
cional para a protecção de obras litterarias e artística& (com 

· emenda da Commissão de FinanÇas); · 
' ' . . 

· Votação, em· a• discussão, da proposição . da· Camara dos 
Deputados n. 7, de 1916, que manda considerar como insti~ 

, tuicão de utilidade publica ·o Aereo ·Club Brazileiro, com séd~> 
na Capitar Federal (com parece1· {avoravel da Oommissão de 
Justiça e Lr-nislação) ': . , · , 

· Levanta~se . a sessão á f. hora e 40 minutos • 

. ' 
.f 

70• SESSãO,. EM 3 DE AGOSTO DE i916 

PREBIDENCL\ DO SI\. A. AZEREDO, VICE.PRESID~ 

' j 

.. 

A' f hora da tarde abre-se a sessão. a que concorrem os 
Srs. A. Azeredo, Pedro Bllrges, Metello. Pereira Lobo, Lopell 
Gonçalves, Rego Monteiro, India. do BraZ'iJ, Lauro Sodré, Costa 
Rodrigues, Mendes de Almeida, José Euzebid, Pires Ferreira, 
Ribeiro Gonçalves •. Francisco . Siá, João Lyra. Eltiy de. Souza, 
Cunha Pedrosa, Rosa e Silva, Luiz Vianna, João Luiz Alves, 
'Miguel de Cnrvalh~, .Erlco· C:oelho.·:.Bueno aa· Paiva. Adolpho • · 
Gordo. Alfredo Elhs, Gonzaga .Jayme, Leupoldll. de :Bulhões, 
·fuM Mu'r tinlto. Xavier da f:iJyn, Generoso Ma:rques, Vit;lal Ra· ,. 

· : mos, Soa:es dos 'Santos e Victorino Monteiro . (33) . . · 

' ·' 

· Deixam de comparecer ca.m causa. justificada os Srs .. 
lleroilio Luz, Silveril) Nery.' Arthur Lemos. :Abdias Neves. 
Thomaz Acnioly, Antonio da Souza, Epitacio' ,Pessoa, Walfredo 
Leal, Ribeiro de :Britta. Arau.io Góes, Raymundo de )Miranda, 
Gomes Ribeiro. Biqueira de Menezes, Guilherme Campos. Ruy . 
Barbosa, 'José" Mar:cellino. Domingos Vicente, Irineu • Machado, 
Alcindo Guanabara. Francisoo Salles, Bernardo Monteir~. Eu. 
genio Jardim, ·Alencar Guimarães, Abdon :Baptista e Riva~ 
da.via Corrêa (25) . · . · , 

, E' lida; ·posta em discusslio e, sem· .debáte, approvàda a 
acta da sesslio anterior. · . ~ . , . :,1 

' I I • 
O Sr. t• Secretario declara que não ha·, exlled'iente. · . 

' 

O Sr. 2• Secretario . Pt-oc~de á leitura dos segufntesJ 

PARECERES .. \ 

N. 73- !916 . I . . . 

Em' f013, alguns agricultores de Quixadá crearam com 
ds ·seus · proprios recursos um curso pratico e gratult.o · da . . 

.. 

' : 
•• 

.. 
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áll:SSÃO ll:M . 8 Dlll AGOSTO DE i 916 7 

instruccão ag.ricoln e tãd bons foram 0s resultados desse curso · 
aur; foi subsl.i~uiclo pela. Escola Pratica de Agricultura de 

·• Qmxadá, organizada com maiores e mais ei'feclivus elementos 
dP. ensino .(' que visa diffundir o ensino elementar agrícola 
pur. todo o Estado do Ceará. · · · 

Pela lei n. 1.201. de 17 de agosto de 10U, o Governo 
desse Estado creou um rpo.sto zootechnico annexo á referida 
escola, com a subvenção annunl de 12 :000$000. 

Sendo o terreno que serve para campa de culturas, ex. 
periencins e demonstração da eBcola dema.sindamente pe· 
q1,1eno ·e mal situado. e,possuinclo 0 Governo Federal. a Ju. 
sanf.e do ncude .. de Quixadá. H 1 hectares de optimas terras 
da cultura de que " Horto.;FJorcstnJ• 0ccupa. apenas. uma pe. 
quE-na parte. o director, mem]jros do conseh lo superior e a lu· 
mnos dà referida esc9la. bem como tlutras pessoas; dirigiram. 
se nl) Congresso Nacional solicitando a· concessão para ·a mes~ 
mo. escola/de 16 hectares e mr.h!' dacruellns terras. . 

A Camara dos Deputados. deferindo a peticão. npprovou·a -
e remetteu.a ao. Senado como pro.iec.to nutariznnrlo o PClder 
Executivo- a conceder á Escoln. de Agricultura Pratica de Qui. 
:xadl\,. .nn Estado rlcrCenrá, pelo tempo de sua· ·exlstenc!n, u 
usufruct.o r! e. de:r.eseis e meio hectares · de terra .perten· 
centes a0 Governo, s'it-nndos a .insante da barragem dn ncurte 
.de Quix:ad\i .. entre tl IeUo do antigo . rio Sabiá e a linlm de 
· tramways .. p.nra nelles estnbelrcer os seus cnmnos de cultu. 
raf!. ex:neriencias e demonsl.rncão. voltando ao Governn n rto· 

, mimo des't.as 'terras com· todas as culturas e melhoramentos 
n~llas· existentes,· sem direito a indemnização alguma, caso 

' lie,ia nxtincta ·à escola. · · . . 
· E' manifesto aue a conces~lín' ~ c.onveniPntissimn e qno a 
proposicfin tem~ por fim um. fntP.Tesse publico, pelo 1 que a 
com missão. de Jnsticn e LPI!'i~Jnci'io é de 1111rncer qnr. scin nn. 
provnrla p•elo Sennr!o. modificada a redacção do art. •2•, de 
n.ccôrdo com a seguinte · .. 

' .. ·.EMENDÀ 
' 

i\rt. 2•, redl.fa·se assim: 
«fla,so se.!a ex:tfnctn a. Pscnln voltar~ a pdsse r!P~tnR ferrns 

a Unill.o. one ficará· com· direito .ás cultnras e mP!hOT'nment.os 
nellas existentes e sem obrill'ac~o de qualquer lndemnlznc!lo,, 

' Sala das Cummiss.!5es. 2 de ·nl!'1l~fn de i'P I n. - T?n1f!lrto 
Pessoa; Presidente. - AdOT'flhn Go'f'do, Relnlor. - Gnmrma 
laume. - Raymundo de Miranda. ,.... A' Commlssfio do FI-

. ·nancas. · · ~ · r, 
N. n- foto . . 

O Dr. · Vfrg!lio Carrlosn de Olfvcfrn. nrlmfnf~frnrlnl' rlns 
Corre'ios du. Estndo do Pará, requer ao Com:resso' Nacional: 

a\· que 'llle se.fn manr!ndn r.ontnr parn P.frr>ffo rln nn·osPn
tadoria postal o tempo decorrido ,entre a sua revers~o M se~ . . 

' 

.. 



vico t.Jostal. como contador dos Cor·r·eios do Pará, e a sua o:x:
·oneraoão Ide chefe de secoão dos Correios da Bahia; 

b) que lhe s~a mandadó contar, tambem para effeito de 
aposentadoria, o tempo de servico 'PUblico, que vier a com
provar por certidões respectivas, de ordem geral ou fcdemr; 
esl.ndunl ou municipal. 

Para ;justificar·,, .. primeira <parte d[} ,seu p'edich.l, nUegn 
CJUC, tendo sido indevidamente exonerado do cargo de chtefo 
de secção dO's ·Correios ela Bahin e requerido a sua reintegra
ção no quadro dos funccionarios postaes daqueUe Estado, 
foi-lhe prop,osta a reversão au serv.i,ço no cargo de contador 
dos Correios do Estado du Parít, .conferindo-se-lhe assim um 
nccesso de classe, .que deve ser 'cansoideradu 'como um acto re
p·arador da in.íusUca que sorff.rern c.om a sua anteriot• exone-. 
l'fli}ÜO. . . . . 

O Dr. Virgílio CardosO< de Oliveh·a fl)ii <!)'O!!' acto tde 7 de 
· agosto <lo i8!M';: nomen:do Cihe~e ele secção ela Administraçã·o· 

dos, Correiois da. Ba.hín~, c, a .2~ de abril de i895; :Coi desse 
(largo exonerado, :por ter sido a sua numeaoúo :feita contra o 
:dispo.sto no art. 489 du roS!ulamento rquo baixou com o de-
m·eto n. 1.692 A, de i O de abril .cJe 1994. · . · 

O peticiona~io'; durante H annos, deixou ,passar sem 
]J'rotesto, a sua exon;eraoão. e só cm 29 de a'gosto de 1908 re
clamou contra. eHa. 
· Estando ainda p;cnidente de solução es,sa sua reclamacãv, 
:foi o poticioml:l'io nomeado .c.ui!Itador dos Correios do Estado 
do Pnrá, ·entrando em cxercieío de seu novo cargo. 

Não se trata, portanto-~ de uma reintegrar,ão,'ma.s de uma 
nova ul/Juencão, feita depois de decorridos 14 annos da ex-. 
oneração·, e para Jogar:_ •clifferonte e do livre escolha do Go-
verno., . .. . . · 

Não tendo havido· reintegtracão, nenhum direito tem c• 
;pot.icionario ás vanta,gcns della decorrentes.. · 

Quanto ú segunda parte dó pedidu, refére~se ella a as
sumpto já resolvido 110r lei. O art. ~·2'f, § a•, lettra d; da lei 
;n. 2.924, de 5 de ,ianeiro de 19115~ disp'õe que, :p:ara o effeito 

• da apusentadCria, só serít com;putndo · o tempo de serviço fe
deral. 

E', portanto, a Com.missão do F.in:mcas dê :par&er fiue 
8e,in indeferido o. requerimento. . ' 

. ' 

Sala das Commissões, 2 de agosto de :1916. - Vict(J'1'.ino 
~llontei1'0, .Presidente. -· Bueno de Pa<~Ja, Relator. - L. de 
'Bul/tõe,q, - Alc('ndo l:i-ttana.l>f!l'a .. ..:.... Ftancisco S6. - .foÜIJ 
~.111ra • .._ A imprimir; 

N. 75- :lt916 .. 
O Sr. capitão 'cte l'rasat.a CollaLino Marques :cte. SOnJza, 

requereu vaTios favores, inclusive l\fe1!'amento .perp'etuo de ., 
· igr~os~ is_~:!n.!)ão djj jmP.o~to.s, ~r-~i.~Ws· d\W!!nt.e t2.~ @~O.!> ~ 

• 

. ' 
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ae ·direitos de mportacão para o material necessario á con
strucçã'o de obras, afim de levar a ·effeito ·Um systema de via
liãO hydraulica estrategica, un:indo a bahia de Guanabara :í. 
da ilha Grarude, e !piara a construmyão de uma cidade balnea-
ria em .Tacarépas:uú. · 

A Commissão . de Finanças, tendo delihet•ado ·ouvir sobre 
-o assumpto a opinião do G'overno e de accuvdo com as infor
mações do :Sr. 'Ministro' da Far.enda, enviadas ao Senado com 
a mensagem do sr·. PresMente da Republica, é de parecer que 
se.ia indeferida a peticão, além de outros motivos~ .porque rt 
,quadra _actual não permitte tenl.ativas seme'ihantes. 

· Snhi das Commissões, 31 de .i!llb<l de 1916. - V:i'cto7·in(l 
'III onteh·o, Presidente.--' .r oiio L!tl'a, Relator.- Bueno rle Pai-l!a. · 
-L. de ll'ttlhúes.- Aleindo Guanabara.- li'mncisco Sá. . . 

PARECER DA COMi\!ISSÃO DE OBRAS PUBJ,JCAS E EMPREZAA PRIVI
. ~:~DAS 'N. ·J fi2, fiE ·:I.!H5, A QUE SE REFERE ,o PA'RECER 

A' • Com missão cte· Obras .Publicas .e Em prezas · PrivJÍegia. 
das foi presente o requerimento do capi•tão de fragata hono. 
rario e capitão-telilentc reformadn Collatino Marques de· Sou. 
za, que se propõe a organizar un1 ;;ystema de viaoãó h;vdrau. 
lica estrategiea por um caRa! de 50 metros de largura !iga111do 

· a bahia de Guanabara :í. da jlha GraNde o construir na ros. 
tinga da lagôa de Jacarépaguá, uma· grande cidade balnearia. 
que se denominará «Hermopolis»; para rememorar os ser
vioos prestados }lU Pres.idencia da Republica pelo Exmo. Sr. 
marechal Hermes Rodrigues da Fo!ilseca, e de f6rma a per. 
mittir que os navios de . guerra e os mercantes de pesca de 
calado."maximo de. quatro metros· possam navegar por esta 
viagão hydraulica ·sem passar p~lo oceano. . 

Para tal empreheRdimento solicita seja.lhe concedido on 
ú empreza que organizar o aforamento perpetuo de ,todos os 
terrenos alagados, seccos e devolutos, desde a barra de Gua
râtiba até á ,lagôa Rodrigo de Freitas, e 'para a esquerda até 

·a praia da Saudade, na bahin: de Bota!'ogo, abrindo um tm1el 
hydraulico FIO morro da Babylonin, pagando elle o fôro 
legal e obrigando-se a aprofundar e manter FJa dovilda 
quóta o canal das barras· das lagôas Rodrgo de Freitas, Ja. 
carépaguá e Guaratiba, d'e modo. a darem passagem· nns b:~i
xas marés aos navios do citu;do calado . 

.Para amimar a Vililda de capitaes estrans·eiros. que avalia 
em 3~0 a 300.000 conto;-.. de ré is, necessarios á construcoão 
d~ importante·s obrns planejadas, pede ainda o requerente 
d1spen.sa. do pagamento de decimas urbanas dar ante 25 anaos 
da c01astrucciío de cada casa, isenc~o do todos os direitos do 
importação para o mater.inl aec•lssario á r.onstrucção de todas 
as obras, direitos de desnpropriacl'io de terrenos·, e predios c 
yarios outros favores.. . - . ,, . . . - ' • 

• ./ 



ANNAllS DO 'sENADO 

' ' . 
A Commiss!io, tomando na devida considerao!ío as infor. 

macõos do JHinisterin da ·Marinha e depoi~ de. estudar de~ 
vir!amr.nte o assumpto, .iulgn o emprehendimento . de· mui 

· difficil, si não impossiv~l realiznt\ÚO: peln. ill'!possibilidade 
de !evnnf.nmento do capllal necessnrJO. Além disso o· cami
nho que ·se tem em vista abrir entre a lmhia do Guanabara e 
a de Gunratiba não tem o valor estrategoico' e commercial 
que lhe deseja emprestilr o. seu imnginad·or. 

ProJectando o St". Marques de Souza um canal de 50 me-· 
tros de largura cum a profundidade npenns suffi·ciento á$ 
embnr!lr:cõos de. quatro. metros ele cal::t~o. tor:n'ó'u-o ·.por Isso 
mesmo sómente aproveitrtvel .. pelos 11avws de pequena tone
lall:em · e fraco calado, naviOs de cú'mbate da classe torpe- · 
doiras, e ilestr01/e'l's ou submersíveis- navegando s6 a super-

. fiei e. Nestas condições. a sua· travessia em teinpo de guerra. 
peJ'ô canal ·seria facilmente obstada pelo fogo dos navi.os 
inimigo~ do lado do .mar. . · . 

Quando fosse possível manter taes navios a distan,c!a, dé 
f6rma a não pod~rem elles obstar a navegaçãio pel'ó' canal in- · 

, . terior. n ·via marítima nela barra estaria ipsu· facto aberta. 
tornq.nd'o-se n~sim injustificavel, sob o ponto de vista estra.. 
tegico.~. a abertura de um canal inf.eríor, que s6 serviria 
quando o caminho natural estivesse ·livre e. porlant.o. tam~ 
bem utilizavel. ' 

·Para· o abnstedmento dos estnbelecimentos nava·es que se 
venham a c'únstruir na babia de Guaratiha e mesmo de uma 
esqundrn que Já tenha a sua base navnl. ó desnecessaria a: 
via mnritima. ·qualquer que ella se.ia, existindo, como existe, 
o ramal de rt.acurussá. de bitola larga, percurso seguro e li
gado directamente aos princlpa;es centros de abastecimento 
milita'!'. . 

Si assim nii'O ge Justrfica. sób'• o ponto d'e vista -estrate
gico. a cnncess1io de tal via marítima interior, com mai'o'r 
razão é ella in,iustificavel sop o ponto ele vista commercial. 
Porquanf'ó' si, ha razão pnra um dispendio de 250 a 300.000 
contos âo ré is ou de qualquer outra quantia em· uma via de 
communícação quando ella tem elementos de trafe!\'O que ga
rantem. de qualquer fclrma a remunerac11lo di) capital. . · · 

-Ora, tnl. nã'ó' se dá no· caso em questão.· .Â zona a que 
~erviri:t o dito. cannl não tem . elementos paro fornecer um 
trafeg-o intenso: o systema de v!aç!!o não represent.a sobre o 
caminho' nntnrnl. ora seguido, um encurtamento notavel. para 
lhfl Pflrmitt.ir n preferencin.: e. mesmo que assim fosse; o. seu 
aut.or ~ó projectou o canal para embaroac11es de quatro me~ 
tros. de c!llado. fornnndo-'ú' assim imprAstnvel. mesmo para 
nave!\'aQãO de cabotagem,. em Stln quasi totalidade. ' . 

Tnmberri n!ío se Justifica como.· obra. de saneamento. sen
dó' como tal mJl.itO eliscutivP-1 no seu. valor, e até mesmo de 
~mbellezamento. · 1 

.. ' r;·· 1"1'"'1 

· o~ bnlrros maritlmos est!!'o se desenvovlendo · reS'lllar
mente serri dispens!Ii de pagamento de imposto e outros fa-vores" . .-........ ;r;~:~~:::zaz:c••. ·- .... ' ... 

• 

\ 

( 

\ 
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Continuem o Governo c a .Prefeitura do Dist'l'icto Fe· 
dera! a dotar esses bairros paulatinamente, á purporcão 
Que se forem .naturalmente .formando e desenvolvendo, dos 
indispensaveis elementos de 'bygiene, Comt! agua ,potavel, i!. 
luminação. esgoto, vincão urbana e ·calçamento de ruas e o 
Rio de Janeiro augmentará sempre sem. necessidade de arti

:fi!Jios, que. além do mais, veem de certa fórma alterar o as. 
pectu geral da nossa natureza, por si só tão encantador . 

.Por toda·s essas razões. entende a Commissão que 0 re· 
qu.erimento deve ser indeferido. . . · 

. • ' i 

Sala das Commissões, 25 de outubro de 1g15. - Gene. 
roso Marques, Presidente.-Bemardino Monteiro, Relator.
Silv'erio Nery.-:A imprimir. · 

' 

N. 76- 1916 
/ 

·O projecto n. 31, de 1912, offerecido pela Commissão de 
Marinha e Guerra do Senado, eleva os vencimentos dos func
donarios civis da Secretaria do Supremo Tribunal Militar, 
equiparando-Os· aos de igual categoria do Supremo Tribunal 
Federal. 

No parecer que· sobre elle proferiu •. em :l3 de novembro 
de 1913. disse á Commissão do Finanças: «Sem apreciar a 
Justiça da pretenção, é a Commissão de Finanças, de parecer, · q1 

atte_nt_a á nossa situação financeira, que se,ia rejeitado o 
· prOJecto~. 

· Em 2• discussão, foi apresentada 'uma emenda. tomando 
para termo da equiparacão ,os funccionarios _da Secretaria. da; 
Guerra. · · · 

. Mais do que, então, procede agora o fundamento invo
cado, assim contra o projecto,· como contra a emenda. Pensa, 
pois. a Commissão que um e outra devem ser rejeitados.' • 

' ·. ' Sala das Commissões, 2 de agosto de 1916.:.... Victorino Mon
teiro, Presidente.- Francisco Sá- Relator.-. Bueno de Paiv!Z. 
-· Jotio Lyra . ....: Leopoldo de Bulhões. - Alcindo Guar~abara.-

~ ' ' 
Eli!ENDA AO PRO,JECTO .N. 31, DE 1912, A QUE SE REFERE O 

. PAREÓER SUPRA 
' 

t • 1 ' 

Ao art. f.O Onde se diz: «os mesmos. vencimentos que 
os de igual categoria do «Supremo Tribunal Federal:.; diga
se: «da Secretaria da. G;uerra~; . . . · . · 

. Sala das sessões. 22 de n.ovembro de· 1913. - Pires Ji'er-
retra. ·-A ·imprimir. · . ·· 

. :N. 77 - f916 

A proposicã0 da Cnmnra dos Deputados n. 229. de 1912, 
torna extensivas o.os :runccionnrios das _Caixas Economicas 

• 



· Fedel'a>es dos Estados do Rio de Janeiro, Bahia. Piei'nambuco, 
· São Paulo, Minas e· Rio Grande do Sul as vantagens da apo~ 
sentadoria quo competem aos funccionarios publicos federaes. 
· . , A Commissão de Justiça c 'Legislaéão no seu parecer: 
n. :33. deste anno, opinou no sentido de ser vcjeitad,a a pro
posição, p.or se lhe afigurar inoppovtnnn a r:oncessão cm lei' 
do mesmo projecto. .. 
· O Sr. Presidente da Republica, na. mensagem que diri-

g·iu ao Senado prestando esclarecimentos que lhes \foram soli-.. 
r•it.nclos sobre a mal.eria de .que cogita a proposição, communi ... 
tlOU que: ao· ·Poder Executivo não pa·rene .opportuna a con~ 
versão em lei de tal medida. · . . · 

. Est11 Commissão, confurmando-se com a.' .opinião d() hon
mdo Sr. Presidente da Republica, aconselha ao Senndo tam~ 
bem a rejeícão do projecto, que; si niío fossem.,as condições 
pt·ecarias da ·nossa situaçií.o :finrmccirn. devia merecer maiS 

· nmplo estudo. . · · -· 
. Sala das Coromissões, 2 de agosto de 1916.-Victo1•ino Mon

teii'O, Presidente. - Alcindo Gua:nabara, Itelator. ,- Btte»o 
de Pah•r1. - Joiio Lyl'a, ..:...., Francisco Sá,- Ler>poldo de Btt~ 
lltílc.l. 

PARllCeJ' DA COli'UVL!SS.'i.O DE J'US'.l'IÇA E LEGISI.u\Ç.ÃO N, 33, DE .. 
~19:16, A QUJ> SE REI'Eftll O PARECER SUPRA 

. ~o\. Commissão de Justiça o Legislacíio, antes de ·emiWr 
parccoJ.• sobre a prop,osicão da C amara uos Deputados n. 229· 
de '1[)12. [ornando extensivas, aos l'unccionarios das. Caixas 
oiconomieas Federaes dos Estados do Rio de Janeiro, Bahia, . 
Pernambuco, .S. Paulo .. Minas · Gernes e Rio Grande do Sul as 
vantagens -da aposentàdorü\ que competem aos funceionaT'ios 
publicos j:ederaes. opinou que sobr.e · o assump~o .fosse ouvido 

·' o Governo, remettendo-se-lllc, por üópia. a mesma proposicão. 
O Sr.. Presidente da Republica em mensagem, tran~m.itti

da ao Senado am 11' de dezembro do 1914 pelo Sr. i\hmstro 
·da .Fazenda, informou--:o seguinte: ' 

<3:St•. Presidente do Senado Fedet•al-RespoJldendo :a vossa 
. mc!l~Ugrem de 3 ~e ,julho do. UUUo prOxim_o._passado, om QUO 

· sohc1taes esclnrec1men tos a'cerca da propos~çao ~a Camara. dos 
_ Deputados que torna extensivas aos funcclonnrJos das Ca1xas 1 

· Economieas Federaes dos Estados do Rio de Janeiro; .Bahin, 
Pernambuco. S. Paulo, !\finas Giera•es e Rio Grande do Sul as . -
vantagens da aposentadoria que competem aos fuoocionarios 
publicas fei:leraes, communico-vos que Do Poder Executivo. 
não parece opportuna a conversão em lei elo referido projecto. 

' nll 

Rio de J aneiru, 2 de dezembro de 1914; !t5• da Indep1en
dencia o 28• da Republica. - W~ceslau Braz P. .Games.1o 

De aceôrdo com a in1'ormnçã0 do Goyet•no •. a Commissão. 
;;ulga~do inconven·ientc dat• maioi' extensão tis aposentadorias, 

• 
'•' 

' ' 

' . . . 
...... 
\l 
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coino .são reguladas nas leis Vi!lentes, é ae p·àrecer qUe seja. 
rejeitado o projecto. . · · . 1 

. Sala das Commissões, 14 de junho de 1916.- Epitacio 
Pessoá, Presidente.- G1tilherme Campos, Relator.- Adolpho 
Bordo. - Sá ;Frelre .: 

. -
l'llOPOSIÇÃO DA CAl\:I.~IlA DOS DEt>u'l'ADOS N. 2•29, DE 1912; A QUE 

SE REFEREM OS PARECERES SUPRA 

O Congu:esso Nacional l'é!SO!ve: 

Artigo unico. São ex'tensivas · aôs funccionar los das Caixas 
Econllmicas Federaes do Rio de Janeiro, Ba'hia; Pernambucot; 
S. Paulo, Minas ·Gera as e Rio Grande do Sul as vantagens da. 
aposentadoria que; pelas leis em vigor·;· competem aos flm
ccionar.ios p.ublicus 1'cderaes, correndll por conta das càixas 
economicas a dcspeza provententc do pagamento dos venci- . 
mCJntos aos Junc.ciunarios aposentados; l'evogadas as disp·o-
:Sições em contrario. · 

· Camara dos D~putados, 23 de dezembro . de 1912. -
Sabino Bar~·oso. lltnt01'; ·presidenbe. - A. Simeão do.r Santus 
Leal, 1• Secretario. - Raul de .~Im·aes Veiga; 2• Secretario. 
- A imprimir. · 

N,! .7$,...., 19t6 · ' 

A p!•oposioão · da Cumara llos Deputados u. 12, deste 
anuo, autoriza a concessão de um anuo de licença, em proro

. gação daqUJella em. cujo ·gozo se acha.- com dous · terços · da 
respectiva diaria, a Antonio Corrêa da Costa, :txabalhador de 
2" classe da 4" divisão da Estrada de Berro Oentral do Brazil. . . , 

·o· requerente instruiu a . sua peticão com uma certidão 
provando ter gosado dos seis mezes de li1Jença que Um podiam 
ser dados pela. administração daquella ·estrada, de con:!'brmi-. 

· dade' com a ·lei n. 2.8·42, de 3 de ,ja.ueiro de 1914, (art. 91), .....-
J•evigorado pelo art.' 2", n. VII, ·ela lei n. 3.070 A, de 31 de 
dezembro de '1915.· . . . 
' Além disso verifica-se no laudo de inspecçúo de sande. 

J'l:litlt peln repartição . compe·~ente, que o peticionario esfã 
· -· · sotTrendo de molestia muito grave. 

EsLa Commissão é do parecer qu•e seja approvada a pro-
,, posicão. · · ·· · · · · · ) 

' 

\ 

' 
· . Sala das Commissões, ·2 de agosto de 1916.-Victol•·ino·llfon-
te'ÍI,•o, Presidente. - .T oã0 Lu i:; Alves. - Btteno de Pai·oa.-
Joãc. Lyra. - Alcinclo Guanabara. - F1•aneise0 Sá.·- Eri~D. 
coelho. . ·. 



• 
ANNAES DO SRNAllO , , ' 

PROPOSICÁO DA CAMARA DOS DE:PU'l'ADOS, N. 12, DE 't9:l6, A 
. QUE SE llllFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
·. Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado .a. 

c.onceder· a Antonio Carrila da. Costa, trabalhador de 2• 'classe 
da 4• divisão da Estz·ada de Ferro Central . do Brazil, um 
. anno de Jicenca para tratamento de saude, ·em prorogação 
daquella em cujo goso se· acha, com dous terços da respe
ctiva diaria; revogadas as disposições em contrario. 

. . 

Camara dos Deputados, 27. de jun!J.o de 1916. - Astol'f!hO 
Dutra Nicacto, Presidente; - Antonio .rose da Costa Ribeiro, 
,i• Secretario. - Juvenal Lamartine de .Faria, 2• Secretario. 
- A imprimir. · . · · . · .. . . '•: 

N. 79-1916 
/ 

<' ' ' ' ' ' 

A proposicão da Camara dos Deputados n. :16, do corren
te anno, autoriza o Poder Executivo a conceder a Henrique 

·Eduardo Cussen, archivista da Estrada de Ferro Oeste de Mi
nas, um anno de licen(;a, com. ordenado, para tratamento de 
sa.udel e em .prorogacão daquella que lhe foi concedida pEilO 
decre o n. 2.998, de 29. de setembro de 1915. 

Esta Commissiío, considerando que a petição do referido 
funccionario veiu ·.acompanhada de uma cópia da informação 
pr~stada .pela directoria daquell~ estrada, provando ter o re
querente esgotado o prazo max1mo das licencas que lhe. po-

. d:am ser dadas pelo Poder Executivo, e ·de .um 'laudo de 
exame de validez no qual se verifica que elle está soffrendo 
de ecLasia da aorta .compriinindo a trachéa, é de parecer que, 
á vista da informação, da allesaciio da. molestia, comprovado 
officialrnente,. e tendo :em consideração a idade avançada do· 
peticionaria, seja concedida a· lieenca e consequentemente . 
. approvada a proposição. · ' : 

1 
· 

· ~ala das Commissões, 2 de agosto de· 1916 • .:_ ~ictorino 
-Monteiro, Pres,idente.- João Luiz Alves • ..- Bueno de Paiva.; 
- JOtJ.o Lvra. - Alcindo Guanabara. - Francisco Sá. ,.... 
Erico Coelho. · 

PROPOSIÇÃO DA. CAMARA DOS DEPUTADOS N. ·:16, DE 1916, A QUE SB 
REFERE O PARECER SUPRA \ 

· O Congresso Nacional resolve: . 
· · n n 

. 
. Art. 1." E' o Presidente· da Republica autorizado a con

ceder a Henrique Eduardo Cussen, archivista da Estrada de 
Ferro Oeste de Minas, um . anno de licença, ·com ordenado, 
para tratamento de •saude, em. prorOsaaão daquella que lhe 

. 

• 

' 

' ' I 
• 

• 
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· l'oi co'ncedida. pelo decreto legislativo n. 2. 998, de 29 de se-
tembro de 1915. . · 

Art. 2.• Revogam-se as disposicões em contrario. 
Camara dos Deputados, 1 de julho de 1916. - Astolpho 

Dutra Nicacio, Presidente. -·Antonio José da Costa Ribeiro, 
.1 • Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2" Secretariu. 

. ..- A imprimir. 

[i N .' 80- i916 
I 

i; ' Luiz. Augusto de ,Azevedo, ajudante de escriv;to da. the-
1 'JurararJa da Est~ada de FerJ'o Centr~l do Braz11, solicitou 
:ao Congresso Nac1onal um 'anno de lJcenca, · em prorogação 
e .:·em vencimentos, para tr·atar de seus interesses. 

A Camara dos Deputados, baseada· na informação da di-
. rectoria' · daquelia estrada, provando ter o peticionaria gosado 
o prazo maxiirio das Iicencas que lhe podiam ser dadas pelo 
Poder Executivo, . ,e accrescent: .ndo o respectivo director não 
haver inconveniencia na concessão da licenca, votou a ·propo-

. sicão n. 17, déste anno, providenciando a z·e~·peito do bene-
1 ficio ,que aquelle funccionario solicitou ao Poder Legislativo, 

f

.·e com a. qual está de. accõ;-do a Commissão de :Finanças, sen
do, por Isto, de parecer que se ·:!dopte o mesmo projecto. 

I ' 
'; Sala das Commissões, 2 de agosto de i916.- Victorino 

1 
Monteiro, Presidente • .:.. João Lui:: Alves. - Bueno de Paiva. 
- João Lyra. ~ .. Alcirido · Guanabara; - Francisco · Sá. ....., 
Erico Coelho. 

. l 
PROPOBICÃO DA CAMARA DOS DEPUTADO!! N. 17, DE 1916, A QUE 

SE REFERE O PARECER SVPJ.\A 

.. 
O Congresso Naclonal resolve: 

· · Ártigo unico. E' concedida ao ajudante de escrivão da 
thesouraria da Estrada de Ferro Central do Brazll, Luiz Auo. 
gusto de Azevedo, licenca por um anno, em prorogacilo e sem 
vencimentos, para· tratar de seus interesses; revogadas 118 di..:.-
posicões cm contrario. . . · 

Camara doE,' Deputados, 1 de julho de 1916. - ÂÚolpho 
Dutra Nicacto, Presidente .. - Antonio José. da .Costa Ribeiro, 
i• .Secretario. _; Juvenal Lamartine de Faria, 2• Secretario •. 
- A imprimir. . , ' 

' 

N. 81 -:- i9i6 

·. · O credito especial de que' trata a presente proposicão da 
Camara dos Deputados n. :l9, de 191'6, na ·importancia de· 
4:701$306, tem po~ fim occorrer. a,o pagame.nt.o devido· a 

' . 

. . 

'. 

' 

·~· 
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.HJ iÜIN'AES no 'sENADO ~ 

D.D. Ilratliilde Silva Heis Cerqueira, JUlieta· Reis dà Gama: 
Cerqueira e Virgínia Reis da Gama Cerqueira, viuva e filhas 
do Dr. Eduardo Ernes•Lo da Gama Cerqueira, em virtude de 
sentença judiciaria., 

. Esta Commissão considerando que' o credit~ foi pedido por 
mensag·em para manprimento de uma ,sen~enca: .indiciaria, 
passada .em Julgado, é de parecer que o Senado ·approve a 
prop()sição ., ' 

· Sala das Coínmissões, 2 de agos•Lo de 1916. - . . Victorino 
Montei1•o, Presidente. - .Alcindo Guanabm·a, :{telator. - L. de 
Bu.lhões. - F1•ancisc.o Scí. - .Tocio L1J1'0. - Eríco Coelho, · · · 

' 
l'HOPOSIÇÃ'O DA CAl\1AIÜ DOS DEPUTADOS lN. :l!J, DE 191!i, A QUE SI!! 

REFilltE O PARECI'.Jt SUPllA 

O Consresso Nacional resol'v.e :· ' . . 
Artigo uriieo. ]~' ·O Poder Executivo •autorizado a ahrir, 

pcl~.J• .Ministerio da ]'azenda, o credito especial de 4 :!701$306, 
para occorrer ao pagamento devido· ·a DD. Mathilde ·da Silva 
Reis Cerqueira, .T.ulieta Reis da Gama Cerqueira e Virgí:riia 
Reis da Gama Cerqueira, viuva •C filha& do Dr. Eduardo Er
nesto da Gama Cerqueira, ex-,iuiz federal da .secção do Estado 
de Minas Geraes, ·em virtude de sentenÇa judiciaria que con- . 
tlenmou a União a pagar-lhes, r.espectivamente, as pensões 
a!:lnuaes d~ 2 :30_0$, 766$666 e 766$6li6; r1evogada& as di&pOsi-
cues em contrariO. · , -. 

· Gamara dos :Qe{)U•Ludos, i de ,julho de 1916 . ..:... AstolphtJ 
Dutra Nicarrio, Presidente. - .4.nton;io' José lia Costa Ribeiro, · ' 
-1" Socretario. ;-, Jwvemrl ·namartine de Fm·ia, 2" ·Se(lretario. · 
- A 'imprimir; . . -

N .. 82- 1916 

Foi · presente a esta Commissão, para interpôr .pariecer, a 
proposiÇão da · Camàr·a do.:. Deputados n. :20, ;deste nono, que 
autoriza • a abertura, pelo Ministerio · .da .Fazenda, do credito 
especial de 2.2:991$096, para poagamento em virtude de sen
tencn ju~licia•ria, a D. Annita Sussekind de McndonQa' c a 
seus filhos menores Edgard, Carlos e Irêne, sendo: 13:137$770 
ú · primeir.a, e 3 :28~$~42 a caua uin· dos ultimo>•. . 

Trata1111ào.se Ide •'llm:a .sentença !contra ia; .F.azen\:la Na
cional, que ··empregou todos os recursos, quer: no correr da 
:woão, ryum· na execução. é a CommiEISãO de Finanças de pa7 
recer que se,ia upprovada a propo>·icão. · 

Sala das Commissõos, 2 de' agosto de i916.- 'victo1"ino 
Monteiro; J?)l•esidente. - Aú:'trldo · &uanàbara, · Relator. ..::. 
L. da Bnlhõcs. - Jdão Lura. - F1•anci.sco Sá. - E1•ico 
coelho. ' ,. 

' f '• 

I ' 

' 

' -
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N·. 20, DE :1916, A. QUE 
SE REFERE -0 PARECER SU~BA 

• 

O Congresso Nacio.nal ~resolve: • 
-' 

Ar-Ligo unicÔ. J~' o Puder Executivo autorizado a abrir, 
.pelo Minís·terio da Fazenda,· o ·éredito especial diJ 22 :9!H$096, 

,para'_pagamentÇJ, em virtude de sentença judiciaria, a D. An
nita Sussekind de Mendonça, vi uva do ex-ministro do. Su
pl·emo _ Tribunal Federal, ·nr. Lucia. de Mendonça, e a seus 
filhos menores Edgard, Carlos e Irône, sendo, 13:-137$770 ú. 

· IP•rimeira, e 3 :284$442 a cada um dos ultimas, relativamente 
ao período de 23 •de novembro de 1909 a 31 de dezembro de 
Hli3; .revogadas as leis e disposJ_ções _em contrario. 

'--· , ' ' I 

Gamara dO<· Deputados, 1 de julho de 1916. - Astolpho 
D1tt-ra Nicacio, Presidente. - Antonio José da Costa Ribeiro, 
.:1 • Secretario. -· Juvenal Lamartine ele 'Farta, 2~ Seci•etar.io. 

. I 

N. 83 ,.:- 19'116: 

Esta· Commis~ão, no exame que fez da proposição dd Ca-
. mura dos Dcpul,ndos n. 2-J, deste amw, que autoriza a conceder 

ao praticante ·de 2• classe da DiJ•ecloria Geral· dos Correios 
PliRio 'ele Burros Bai~bosa .Lima um amw de J.icença, com or

. dcaado, verificou ·que o pet,icionario jú. gosou o prazo ma1 ximo da líccnca que 1 h c :J'oi concedida eiv-·vi do decreto nu
moro 2. 7 56, de 1913, c urt. 456, § i o, do regulamento 'postal 
qLte baixou com o decreto Il'. 9.080, de 1911. · . 

Acompanha a proposição um attestado firmádo por tres 
medicos afl'irmando que o peticionaria' está soffrondo de tu. 
bcrculosc pulmonar. · · . , 

Tendo em vista o exposto, é a CommisiJão de FiJaancas de 
parecei' que seja approvada à proposição. 

Saiit das Commis.sões, 2 de. agosto de ·1916. - Victorino . 
Montei·ro, Presidente. ~ João Lui: Alves. :- B11erro de Paiva, 
,..... -Erico ·Coelho. -·.João Lyl'a. - Alcindo Guanabara, -
F1•ancisco Sd. · 

• . 
PROPOSIÇÃO DA CAMAllA DOS DEI,>UTADOS N. 2:1, DE 1916,. A QUE 

SE REFEllE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve:. 
' · Art. · 1. o ·Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

, ao praticante de 2" classe ~a ·mrectoria Gera.! dos'· Correios. 
PHnio- do Barros flnrbosn -Lima um n11no "de. llcença para tra-
tramento do. saude o 1 com o respectivo . ordenado, .a começar. 

·de 5 de novembro do allJio passado. . ... -· ·. 
' I , 

S.- Vol, lV 2 

. ' 

.. 



!S ,\NNAllS DO SENADO .. 
A1·t. 2 ." nevognm.so UH di~posicõe~ .cm contrario. . . 
C amara. dos De.(lutados, 5 ·de julho de 1916. - Astolp/w 

.i)utra Nü:acio, Pz·eside:nte. - Antonio José da 0(Jsta Ribciru, 
1 • Se.cref.ll;riq. - Jp._venal · Lamartine ··tdP. Fp.r:_ia, 2•. ~retario, 
...., A zmP.r.un:u: •. . _ . . ".-.....t -. . 

N.~ 84--.,19:1.6 

O J)ro,ie~to da Camara/dos Deputados sab·n. 22 de ·1!HG, 
autoriza a ·~oncessão do um anno de licença, com .dous ter·
cos da diaria .que lhe competir; em prorogação, para tra;, 
tamcnto de saude, ao n.iudaHI.e de. 1" classe da 4" divisão da 
JMrada do Ferro Central do Brazil Adalberto Alvares Vieira . 

. A petição, que foi encam~nhada .ú Camara por iLJ.termedió do 
Sr. Ministro <Ia Viacão, é acompanhada da cópia da informação 
prestada pela directoria daquella · estrada, do laudo dé im.spe
cçijo de saude e de prova de ·haver o requerente gosado o ma. 
ximo · das liceLJ.cas que lhe podiam ser concedidas pelo Pode!" 
Execu Livo, de accôrdo .com o art. tH da lei :ra. 2.824, de 3 do ja. 
Beiro de 191.4. 
·· , A Commissão de Financas é do •parecer que seja appro. ' 
v ada a proposição. . • · · , -· · · ·· 
• $ala das C!Jmmissões, :31 de julho de· 1916. -- Vwt(J~no 
M,ontei1•o, Presidente. -,-, João . I.yra; Relator. - Bueno de. 
Paiva. - L. da Bulhúes. --. Alcindo ,Guanab1•a.· ,....., Fran- · 
cisao Sá.: · · · . , ' · · .. 1 

1'HOPOfiJÇÃO .. DA CAJI!:ARA DOS DEPU'l'ADOS N •. 2·2, DE· :1916, A QUE: 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

' 

O Congresso Nacional resolve: 
' . 

"- Artigo tmico. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a conceder ao ajud:uite de :1' cla:Bso ela 4' divisão da Estrada 
de Ferro Ce~>ltral' do Brazil Adalberto . ·Alvares Vieira um 
ainw do licença, com· dons tercos da diaria ·que lhe competir, 
em· prorogação,· para tratamento de saude; revogadas as dis-
posiçõ(ls cm contrario. , ~·, ' 

·. cãn1ara dos De.(lutados; 1 de julho de 1916. -· Astolpho 
· Dutra Nicacio, Presidente. - Antonio José da Costa Ribeiro, 
1 • Secretario. - Juvcnal Lamm·tine de Faria, . 2• Secretario. 
--,A imprimi~.. ,, l.J.ú . · · 

' . 
N. 85-1916 

.' .· .. · Ao conferente da alfandega do 'Pará Edmundo do Rego 

.Barros l''ilho, eoncede a proposição da Camlffa dos Deputados 
n. 23. de 1916, um anuo de licença com a ordenado, 0111 pro-

. rogação~ pat·a tratamento· d.~ .'saude. · ' . . . 

' .. 
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• 
'J:ondo o pel,icionario aHegado a impossibiUdaae de obter 

mais fnvol·es dessa natureza · administrativamente, compro
vando tambern eom attestado medico a sua enfermidade. ·a 
out1·a Casa do Cong1•esso approvou a proposição .concedendo
-lhe, n licença· pedida. · 

Estnndo . esta: Commissüo de . accôrdo eom o voto da 1Ca
maz·n dos De'putndos, aconselha ao Senado que adopte o mes-
'mo projecto. . . . · 

·- · · Saia das Commissões, 3 de agost-o de e :1.916. - Victartnô 
Monteiro,· Presidente,__,.. Alcindo · Guanabal'a, Relator.- Bueno 
de Pa·iv'a.-João Lyra.~L. de Bulhões,_;_F,·anci8co Sá. · 

I 
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS ·N. 23, DE .:1.9:1:6, 'A QTJE 

REFERE O PÂRECER SUPRA. 
' . 

o Congresso .Nacio;nal resolve: 

. . A'rtiSio unico. E' concedido um anno de licenÇa, em pro
rogação, para tt·atamerlto de. saHde,. com o ordenado, ao con
:rerente da Alfandega do Pará Edmundo· do Rego Bart~os ]'i
lhO; revogadas as disposições em contrario. 

. . . 
. Camara dos Deputado.s, .7. de julho .de 1916. - Astolpho 

Dntra Nicado, Presidente.~Anto'nio José da Costa Ribei1•o, 
1" Seoretario.:......,/uvenal Lama·rtine de, Faria,. 2• Secretario., 
-,:A imprimir'. - · .. 

·. 
ORDEM. DO DIA .... 

' ' t • 

· ·Votação, em discussão )mica, do requerimento dn Com
missão de· 1\larinha e Guerra, solicitando informações dos Mi
nisteri.os da Guerra o da i\>Ja:rinhn· relativamente á broposicão 
da Gamara dos Deputados -que .mànda supprimir as restri~ões 
postas ás ultimas leis de amf!istias; · . . · . · . . 

Approvado. 

· Votação; ·.em discussão unica, da .indicacão n. 5, de ·f916,: 
para que se oonsignfll'na nata que foram recebidos oom especial . 

'agrado ·OS . agradecimentos do: governo belga . pela decisão dO 
·· Senado inserindo nos seus Annaes n .conferencia do Sr. {tuy 

Barbosa feita- na .Facilidade de Direito de Buenos Aires. ' 
. . :Apprcivada. 

,.,· 

, ' . , I . ..:._ . . . . . . . , . . . 

o·.sr. Mlguel de Carvalhà-(pela ·ordem)-Sr. PresidentC7 
ped'i · a palavra para declarar que .votei . contra a indicaci.íO:., 

' ' ,. . . . 

o Sr. Presldente··.:... Na fórma do Regimento, V; . Ex •. 
mandart'i. po~ escripto a sua declaracão.. . i · · \.:. 

• • .. 

I 

• 
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• 

Vem á mesa ~ é · lida a !'leguinte 
.,. \ 

DECLARAÇÃO, 

' . ' 
·: Votei contra a indicação por me parecer inconveniente 

se . .admittir que representaJtte de qualquer nação possa. se en
tender directamente ·com o Senado, apreciando as deliberações · 
desta Casa do Congresso. mesmo para louvai-as, pois a quem 
é. permittido elogi.ar não póde ser prohibido. censurar. · . 

Sala das sessões, 3. de agosto de l!liG.-M·iuuel ·ae (Ja1~· 
valho. . ·. . · . . , . , 

· Votação, em 2·· discussão, do proj e~ to do Senado n .. : 1, 
· · de 1897, que determina que são. nullos os contractos celebra

dos pelos agentes do Poder Executivo. em que não estiverem 
declarados o artigo da Iéf que. autoriza o contracto c a verba~ 
do orçamento que autor1za a ae~peza. · · 

·. 
E' approvado o seguinte . • 

. . . 
SUBSTITUTIVO . 

O · Congresso · Nacional resolve : · 
. Art. 1. • Os contractos .. celebrD{lo" ·com,-: os poderes publi-

.. oos são nullos de pleno direito si de. suas clausulas não 
constar · e~pressamente a disposição da lei· que os a~toriza e 
a ver.ba o.u · credito por ond·e deve correr a respectiva des-
peza, · ' · · · · , . ., 

Art. 2. • .sob. pena de responsabilidade, nenhum paga
mento podet•á ser ordenado sem que na. lei que o autoriza 

1 
· estejam consignados os 'fundos correspondentes á despeza, 

.. Art. ~," Revogam-se ás. disposições em ' contrario. 
' ' . ; . . . 

. O Sr, Presidente - 'Na fórm~ !}o Regimento fica. preju- · 
· dicado o projecto n. :1. de 1897; . · _ · 

' .• 
O Sr. Pires Ferreira (pela m·âem) ....- Sr. lP-residente, re- · 

queil·o dispensa . de intevsticio. afim de que ent~e na . ordem 
_. do dia da sessão de amanhã 10 sub'stitutivo que acaba de ser 

· approvado. · · · · 
. ' . . ' 

' Consultado,. o Senado • concede a .dispensa requerida. · · 
' ~ Votaoão, .em .2• discussão,. do projecto do Senado n. 3, de ·; ' 
1915, que autoriza a adhe·rir ú. Convenção Internacional· as
signada em Berlim em novembro' de 1908 e a inscrever o 
Brazil ·entre os . membros de 1.• · classe do Bureau Interna
cional P.a'l'a a protecção de obras litterarias e ar-tísticas. . ,· ' . , ' .. . 
· · Appl'Ovado·, . · > • . . . 

' ' ... 
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E' lgnalmente approvada a seguinte 

• EMENDA· 

Ao artigo unioo: cm ve~. de «abrindo para isso os neces
Rnrios cr.editos» diga-se: «abrindo para isso ct•edito nté a 
quantia de frs.. 5 ;.ooo.». , 

, ' \ \ ~ I ' 

. O Sr. Mendes· de Almeida (pela ordem) requer o o Se
nado 'concede, dispensa do interstício para a 3" discussão· . 

• 
. Votaoão, em 3' discussão, da proposioão da Camara dtts 

Deputado"s rr, 7; de 191,!!,, que manda considerar como insti
tuição de utilidade publica o Acreo Club Brazileiro, {lom' séde 
na Capital Federal. · · 

· Approvadn, vae sér submettid~~ á ·sancc~o. . . 
/-··· 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou 
levantar a. sessão. 

Designo pnra ordem do· dia da seguinte: ' 

. ·. 3" discussão do proJecto do Senado Íl. 6, de 1916, que 
determina que siio nullos os contractos celebrados> pelos· 
agentes do ··Poder Ex;ecutivo em .que não estiverem declarados 
o artigo da lei q;ue autoriza o contracto e a verba do orça
mentei que autó·riza a despeza (da Oommissão de Justiça. e 
[,e(fiSlação e parecer. {avorm!el da de Finanças).; 

- . 
. 3• discussão do projecto ·do. Senado n. · .3, de 1915,. que 
autoriza a adherir á Convencão Int.erríacional .a.ssignada~<em 

· Berlim em novembro de 1908 ·e a inscrever o Brazil 'entre 
os membros· de i'' classe do Bureau Interrtacional para. a pro..:· 
tecoílo de óbras Jitterarins e artistticns ( cpm emenda da Com- , 
m·isstio de Finanças. já apprm,ada em 2• discussão); · 

. - ·,, . . . ~ ' 

3" discnssiiÓ dn , proposição da Cnmnra dos Deputncto's 
n. 8, ·de. :Ul16, que autoriza o: Presidente· da J,tepublica ·a. in- • 
verter,· dentro da verba tot:ü: de 59 :000$, votada no orca-

.. niento do Ministerio do Intorio1', ·ris respectivas parcellas o 
dá outras providencias (coin ein·enrlas da Com?wissão dq Fi-
1W1lçlls, já ap1l1'0nacla cnl'. 2" .discnsstio) ; , · ., 
\ .,. . · .. ~ I .. 

3" discussão da .prciposiéiio da : Cilmara ·dos Deputados 
n. · ·t·"· de 19'!6, rjurJ abre,: pelo ·.Ministerio da Fazenda, o cre
dito de 60 :654$93!); parn occorreb. a Jlngamentos de dividas 
processadas por exercícios findo& (com JJm•ecer fa'!!oravel da 
Commissão de Finanças); , · ' 

... 

. ' . 

·, 
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3" discussfio do pro,jeeLo do Senado n. 9, do 1916, que 
eowJede ntl ll:wh:u•ci AIJ'r·edo.dc Arau,jo Lopos da Costa, 3" ot'fi
cial da Secretaria ele Estado do Ministerío do Interior, íllUl 
anno do licenca, com o ordenado e ·cm pr"rogaÇão, para tra
tamento de saude (da Cmnm.íssão de F·ilzanças). 

' ' 

Le~anta-se a 'sessão ús 2 ·horas e 10 m!nuto:s . 
.. __ 

:. 71" SESSÃO, EM 4 .DE AGOSTO D;E 1916 

PliESJDENO!A DO SR. A, AZEREDO, VICE·PliESIDENTE 
. . ' 

I 

A' 1 hora da tarde, abre-se a sessão a. que concorrem. 
St·s. 4-• .Azer.edo; Pedr!! BorgeB, Metello, Pereira ;Lobo, Rego 

· Monteiro, Ind10 do Brazii, Laura Sodré, Costa Rodrzgues, Men
des de Almeida, José Euzeb:o, PireE:• Ferreira, Ribeix·o Gon
oalves, João Lyra, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio-. 
Pessoa, Araujo Gócs, Luiz ViP.una, Miguel de Carvalho, ·Erico 

, Coelho. Bueno de Paiva; AdoJpho Gordo, Alfredo Ellls, Leo-· 
poldo de Bulhões, José Murtinbo; Xa,;ier da Silva, Vida! Ra-' 
mos, Soares dos Santos . e Victorino Monteiro (29) •. 
. Deixam de · comparecer com causa justifícada. os Srs. 
Hcrcilio Luz, Lopes Gonçalves, Silverio · Nery;· Arthut . 
Lemos, Alldias- Neves; Francisco Sá. Thomaz :Accioly, . Â.'ll
tonio de Souza, Walfredo · Leal, Rosa e Silva, Ribeiro de 

. BI'itto, .Raymundo de Miranda Gomes Ribeiro. Siqueira. da 
· ·:Menezes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, José Marcellino, · 

Domingos Vicente, Joiío ·Luiz Alves, Irineu Machado, Alcin~() 
Gua'nabara, b,rancisco Salles, Bernardo Monteiro,- Eugenw 
JaL~dim. Gongazn Jayrne, Alencar GuimarãesÁ Genero.:o Mar. 

·· ·ques, .Abdon Baptista e Rivadavia Corrêa'· {211) ', ' .. · : · 

, . E' lida." posta em discussão,' e, sem cÍI~bate; approvad.u a 
ao ta da sessão anterior'. · . . · 

o ·Si:'. 1• Secretario dá conta do seguinte 
' . . . 

' . . . . 

· EXPEJ:)IENTE .. 
Offioios: ··. · '.': · I , 

' . Do Sr. Dr. Antonio Vicente Pereirai de' Andrade, JUIZ 
. E<u.bstituto federal, na· secção de . Pernambuco, oommunicand() 
terem. sido ultimados os .trabalhos da apuraciío .da eleição 

· realizada no dia 25 de junho para preenchimento. da vaga do 
S~nado~1 .abertn pelo fallec_imentcr do Sr. âesembargndo1· . Si
gismunao Gonçalves, e env1ando cópiti da ucta ger'al d.a . mes· 
mn.. apuraçijo. -. A' co.mmissã,o M Poderes, . 

- .. 

.. 

• 
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Dá Junta .~purailora das eleiçõ~s realizada.s nó Estaao 
de Pernambuco, cm 25 de junho ultimo para preenOhimento 
ele ~1m a vaga .de \Senador J!ll l'epreseritacão dp mesmo Estado, 
cnvwndo o dtplorna expedido ao Sr. general Emygdio Dan
tas Barreto. - A' Commissão de Poderes. · 

Do • Sr. Presidente da referida .iunta enviando as actas. 
cm triplicata, do municioio de :Floriano, no Estado ·de Per
nambuco; cm .obediencia ao art. 99 da lei eleitoral vigente, 
POI' não ter· ttdo bam _para apurnl.as. - A' Commissão dtl 
Poderes. 1 · 

. ··no Sr. 1\'Ioura Costa, dà Assembléà Legislativa do Es
taao do Amazonas. · communicando a instal!acão da. :1. • sessão 
nrdinaria da nona legislatura da mesma ~.\E.ssembléa. - In
teirado.. . . · · · 

Do Sr. coronel Gonça'Ives de .Paula, Presidente da. Assem-. 
hléa Legislativa do Estado do Ceará, communicando a instal
lação dos trabalhos da quarta Eessão ordinaria · tla sexta le
gislatura da me:Sma assembléa. - Inteirado. 
· Do Sr. Solon de Lucena, Presidente da· Asssembléa Le

g-islativa do Estado da Parahyba. communicando ter assumi-
' do o exercício do cargo de Presidente do Estado, na confot• •. 

niidade do ~· 2•. do n:rt. 27 da Com:·tituição estadual,. por· se 
ter afastado o Sr .. coronel Antonio Pessoa. do governo do Es
tado, .cm v.irtude de molestia. - Inteirado. 

Do St·. Ministro da Viacão, • transmittindo a mensagem 
com que o sr. Presidente da. Republica. restitue dous dos 
nutographo,t"o da resolução (lo Congressó Nacional, sancciona
dil, que abre ao mesmo ministerio, o credito de 177:867$, 
para a Rep~rticão Gerat ~os Telegraphos, para attender a di
versns E·Cl'VICOS. - Arr.htvc.se um dos autographos e remet- . 
tM·e o outro . ú Camnra . dos Deputados. · . . ' . . ' 

•, 

· , O Sr. 2 ·Secretario declart que- não ha. pareceres. 
, I t . . 

. ·.O Sr. 'Alfredo Ellis · (*)'- Sr. 'Presidente, na. sessão de 
hontem. -após a vot.açã.o: da indicação por mim apresentada, 
exprimindo a satisfação .do ·senado' pelo agradecimento do· 
governo belga; a pt•oposito da deliberaciio desta Casa,, man
dando insllriJ:• em seu;:; ·Annaes a' conferencia feita pelo egre
gio Senador St·. Ruy Barbo,sa, pl)r occasião das festas do cen
tena rio de- Tucumnu. na 'Republica Argentina,. o nobre re
prcscalantc do EAtado do Rio. de Janeiro,· cujo nome peço ve
tria para declinar •. Sr. 1\'Iiguel da CarvalhO, achou opportuno, 
. para resalvar sua responsabilidade, enviar á Mesa uma de
c lnrncfio de voto; 

· Em primeiro JOgar. Sr. Pl•esidente, vou .ler a indicação 
ror. mim apresentada e depois lerei o. declaracão de vote de 
S. ·.11lx., para, então, fazet• os devidos commcntarios. 

·' 

( • ), Este .discuvso não. foi ~·eviSJt.o pelo .orador, ., 

' 

' 
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· A minha- índieáção ··está n'ssim · redigidâ: 
. «<ndiélri QUe .. na. acta. da sessão de hOje se. COnsigne. que O 

Senado recebeu · com especial agrado os agradecimentos d<J 
goverM belga pela sua deliberação mandando inserir nos 
Annaes a conferencia feita. pelo eminente Sr. Senador RufJ 
Barbosa. na Fauldade de Direito de .Buenos Aires,,, 

A declaração de voto 'do representante do Rio de Janeiro 
está concebida no.s seguintes· termos: . · - · 

«Votei contra a indicação por me parecer inconveniente 
se (tdmittir que repreaentanl.e de quàlquer ·nação possa . se 
entender· directamente com o Senado. apreciando ás ·delibe
rações desta Casa do congresso. mesmo para Jouval-as, pOis 
a quem é permittido elogiar. não póde ser prOhibido cen-
surar.,, · 

Sr. Presidente. acho · que S. Ex; , o. nobre Senador, foi 
de· uma infelicidade extraordinaria. • · 

O SR. MioirEL DE CARVÀLHo - Não será a primeira, nem 
a ultima, com certeza. ', · . · \ . . . 
. . o sn: ALFREDO Er.us - s; Ex. demonstrou ciue não ha-' 
via lido a minha indicação. e tanto é assim, que se refere ao 
emba ixàdOr bel~. quando ' o embaixador nada mais fez do 
que servir de ·intermediario entre o goyernl) do seu. paiz e 
o Senado. 

Não era o· representante do gOverno belga que se dirigia 
· no· Senado. em seu nome. Não. · Sr.. ·Presidente. 

A-minha indicação era muito clara; tratava-se,. justa
mente. do acto de um· governo soberano. que outro meio não! 
tnha para ·fazer chegat' ao conhecimento do · Senado ·os. seus 

·agradecimentos, .sinão por intermedio do seu representante 
aqui acreditado. . . · 

Eis a. razão por que digo que n nobre Senador não 'leu'; 
com a attençiio devida a indicacão que tive a honra· de apre~ 
sentar ii. Mesa do Senado. . . · · · 

Estou convencido mésmo. Sr. Presidente. de que se 
S. Ex. tivesse reflectido sobre e lia não téria feito, a declara
,ção de ·voto contrariQ, porque qavia ·de verificar que ·esse. 
voto não tinha razão de ~er. pOrquanto. o l'epresentante belga 

. n.ão nos· h~via elogiado P. as,sim não podia tambem .arrogar a 
s1, a nutortdnde ou n faculdade de noR censurar, como ao no,.. 
b~e Senador pareceu. · · · . . · · · · -

· Acredito que se· S. Ex. l.ivesse lido a indicaoão por mim: 
apresentada não quebraJ'itl a unanimidade do Senado, tra· 
t~ndo~se, como se tratou, de .um aoto de peferencia e de de-
lwadeza para ·com o gOverno belga; . 

E1·a o que tinha a. dizer. (~f1tito l~em.) 

. O Sr. Miguel 'de càrvalho (*) ;_ Sr. Presidente, o nobre 
representante do Estado de S. Paulo me ·veiu · ·9Urprehender 

( •) Este discurso não foi !!'evlsto pelo ora/dor; ' . .. 
' 
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e· permitta-me V. Ex. que· eu diga que, si fui· iDifeliz como 
aprouve a S. Ex. diz~Jr, apresentando a declaraclio que pren
deu a attenção de S. Ex., . não menos infeliz foi o nobre Se
nador, já que não quero dizer que foi mais infeliz do que eu •. ·· 

· Não foi menos . infeliz porque, sendo a cada um de nós 
liVlle votar .como entende, encerrada a discussão, salvo o caso · 
em que pessoalmente se julgue· offendido ·algum illustre Se-. 
nado~, não· ha o direito tle se vir analysar os motivos que de
termmaram. a algum representante da Nação nesta Casa· não 
acompanhar ·a ~aioria .. Quod capite . quod · sententia. · · 

· Eu sou obrigado, pela imprudencia de S.· Ex. a tocar no 
caso, que não quiz ·estudar na occasião em que foi discutidll. 

. Pareceu-me e me parece irregular, sou obrigado a dizel-o, 
que um officio. de uma alta· autoridade internacional,, em vez 
de ser apresentado á Mesa ·para que ella delibere a respeito 
como melhor julgar, seja desde Jogo tido neste recinto, puden:-
da· dar Jogar a altas inconveniencias. . . . 

·· Houve a leitura do ·officio do Sr. Ministro da Belgica. •. 
Os seus termos ahi estão bem conhecidos. de todos nós. ·E' um . 
oill'icio attencioso, delicado;. Exprime a &atisfaoão do llepre
sehtante do governo belga . por 11m a deliberação do Sena.do, 
mandando incluir nos seus · Annaes o monumental disc'Uil'SO 
proferido em Buenos ' Aires pelo · illustre Sr. Senador RUY. 
Barbosa. . , - · · · 

Si fosse uma manifestacão pessoal, ainda eu a.dmittiria' ,1 
. que. o Senado, pela fórma que eu já disse ser irregular, de lia 
conhecesse e respondesse. Mas não;· como S. Ex. mesmo, o 
Sr. representantrl de S .. Paulo, acabou de dizer, não foi isso 
o que se deu,. Era màis do qu~ uma pessoa altamen1!J.collo
oada, . era mais do que um mimstro fallandu no · exerciclO das 
su.as funcoões, era o embaixador da Belgica que, em nome do 

· seu go'l(tlrno, vinha apreciar a deliberação de uma das Casas 
· do Congresso dos Estados Unidos do Brazil. E' isso. - com. o 
· devido. respeito, ·com. o acatamento com. que· sempre ouço a 
.palavra ponderada, eloquente;' do illustre · Senador por São 
Paulo .~ é isso que me não parece regular. . . 

. Indiscretamente foi aqui lido o officio, porque .o officio · 
podia. ser entendido por V. Ex., Sr. Presidente, com~ J;li!J-1 
encl\minhado, pois, devia vir por intermedio · do . Mimsterio 
das Rolacões.Exteriores o qual deliberr.ria com a Mesa· 9 que 
'se deveria fazer a respeito, não se dan,do. o. que outrora ~se 
chamava escandalo por tambelll poder exprimir ·a perturbacao, , 
o desagrado que de . qualquer outro pudesse provir. · 
·· , Eu, Sr. ':Presidente, discretamente. ·não fiz essas consi
dQracões quando em discussão a indicação do nobre repr.esen- . 
tnnte de S. Paulo, e nem inosmo ·occupar~me-hia delle, neste 

-momento, si S. Ex. com certa severidade. . . , 
~ . I 

· 0 SR. ALFREDO ELUS - ~ão apoiado. 
0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - , , , não tivesse estranhad() 

o meu procedimento,, declarando, em termos cortezes, é certo, 

.. 

,. 

' o 

I . 
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mas. bastantes para me magoarem;. que eu não conhecia 
agull~o de que estava f.rntando, que eu :n!lo . tinha ·lido a in~ 
dJ.cacao apresenl.ada,.por S. Ex., que eu não conhecia. os ter~ 
mos do officio em questão. Pe·rdoe·me S. Ex .. o que venho de 
dizer. Nito fôra isso, e Olll não teria perturbado a suo. attenr.ão 
o a dos meus lllu&tres collegns. • 

' 

. Cont.inúo na minha opinião - ainda que, por deficiencia 
inLellecLunl não tivesse podido prestar toda a attencãu ao meu 
illustr•o collega - contimío a· julgar inconveniente' que o re
presentante de uma nacão, em nome do. seu governo, venha 
significar n. V. Ex., Sr. Presidente, como representante: do 
SenadQ da Hepublicn, a sua satisfação prov.eniente de. um acto, 
do uma deliberaoão praticada portnós outros. Tal importa 
no r·econllecimento do puder vtr; àmanhã, outra nação, pot' 
asse mesmo motivo ou por qua.lqo,er outra circumstancia, c·s.
trnnbnr o ·nosso .proceder, significar o pe-t.ar que lhe deixou 
uma de!ihera.cão do Senado com rela(lão a um acto que .por- · 
ventura lhe não se.ia ngradavel. . 

São ·estas ns consoidera(lõ~s. mal alinhavadas., •.. 
0 SR, PIRES FERR.EIIÜ ....,- Não. 'apoiado. 
O Sn. JlfiOUEL 'm: CAJW.UoHo .:.:... .•. mal alinhavadas .••. -

. . l . . 

O Sn. VlC't'ORINo MoNTEIRO ..:... Aliás muito sensatas. 
O SR. l\ITGUEL DE CARVAÜro - ... que apresentO aci meu 

nobre· collega1 pedindo-lhe as ·minhas, i:lesculpas si acaso, no. 
que tive a dtzer, não causei o que sempre, procuro causar a 
S. Ex. : - o agrado, ,(Muito bem·.) . · 

' ' 

o,sr. 'Presidente -A Mesa fez. lôr. a carta que lhe foi 
dirigida pelo honrado Sr. Ministro do Rei dos belgas porque 
•Jile não se. dirigia inclividualmcnt.e ao Vicc·Prcsidentc do 
S<lnado, mas, ao, proprio .. Senado, e como não envolvia. questiio 
diplomatica a. Mesa não poderia exigir. que esta carta vi,es~e 
JIOt' int•JI'rncdio ele ,no~sa chtm·cellaria .. A Mesa recebeu ... do. 
honrado Sr. J\o!in·istro da Belgica a carta que lhe . era dirigida · ' 
e fel-a Jr.r como :faria ler toda e ·qualquer outra carta .diri-
gida. ao .PNsidente do Senado ou á Mesa. tratando de. qual-
quer nssumpto que interessasse ou não , á . Naoão~ A Jlfesn . 
acceitou a fez ler essa carfu porque ella envolvia uma :sim· 
pies manifestação de cortezia para· com ·o Senado da Repn-

·'blicn; não tinha outro intuito n!)m outra sisnificacão além.d<) 
agradecimento pelo acto com que' ·o Senado se havia man~
festado cm relação ó. conferencia do Sr. Ruy Barbosa. 

· Foi apenas um acto de ,cortezia·i absolutamente não foi 
umit intervenção nos trabalhos do Senado.· ·. · 

-· .. - ' \ '. ,' . ' ' . . 
O Sr. Alfredo . Ellis - Sr. Presidente, julgat•.me-hm 

dispensado de voltar ú. tribuna após as claras e explicitas de..: 
olaracllf:ls de V: Ex. Como o Senado acaba: de ouvir, tratava~ 

1 se simplesmente· de ,um apto de méra oortezia... · , . · . ' 

' 1·1,. 
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U11Í SR.- SENADon- ~poiado .. ' 
O SR. Ar,FREDO ELLIS - Apresentando minha indicação, 

que interpretava o sentimento do Senado, mal sabia eu que 
tet•ia depois. de vir aílcentuar e deixar bem íllaro que era este 
o sentimrmto .quo me havia levado .a lrunr;ar mão úaquelle 
meio. i\'Ieu intuito era agradecer ao governo belga a cortezia 
quo nós dispensara por intermedio do seu illus~re minis~o. 

'Mal sabia 'en tambern •CJUO ia desagradar ao honrado Senador ' 
pelo Rio de Janeiro que me merece muita ·sympathia por sua 
cordurn, sinceridade e sabedoria. Por ,esse motivo. é que cu 
de ·facto, estranhei que S. Ex. fizesse· uma deelaracão de 
voto que ·estava em desaccôrdo eom. os termos de minha 
indicação. S. E:x:. qu:eira desculpar se· alguma palavra minha 
o maguou; deve saber que eu absolutamente não tinha ·essa 

.. tenção. · · · ·· 

' 

0 Sn .. !'IIIGUEI, DE CARVALHO - Muito. agradecido. · 
O Sn. Aú•n1wo Er,Üs''--De resto, Sr. Presidente, eu 

nada mnis 1 tenho a accrescentar depois- das phrases pronun
ciadas por V. Ex.; mas, tambem não podia fiear em silencio 
desde que· o honrado Senador. pelo Rio de .Janeiro censurou 
a Mesa... · 

' . ) ' 

O 1Sn. 'l\fitauÉr,:.nll c.~twM,I-ro-i&u não censurei a ?Ilesa. 
·.O Sn. ÂLFREoo ELLIS - ... por haV'er feito lêr o officio 

do Sr. l\Iinistró da Belgica. · 
0 SR. MIOUEf, DE CARVALHO.~. Não foi a'Mesa; foi V .. :Ex., 

· quem len esse o.~ri_ cio. no; sm_1 discurso o desde esse mo me;!) to 
· devíamos aprovar a indicacãir por uma qilestão de ·cortezia. 

O Senado não podia clei-xar~e approval-a desde que foi lido 
aqui o offi.cio, não pela -Me!á:, mas por V. Ex. . . I 

o Sn. Ar,FREDO ELLTS - Foi em virtude da leitura feita 
pela Mesa que eu formu1ei .a inclicacão; nem podia ter conhe-· 
cimento daquelle officio do representante. da Belgica si não 

· fosse pela .leitura feitá' ria Mesa. · · -. 
0 Sn. PnESIDEl'ml ;:_ O officio foi lido' no expediente. . ' ' ' 

' o SR. ALFREDO ELLIS -·.E .foi de accôrdo com' 'essa lei-
tura que. formulei, ~inha indicacrí.o. •. 

i 
' ' .. , 

ORDEM DO DIA 
' 

CON'l'IIAC'!;OS CELEBRADOS COM' O GOVERNO 
,, 

s• discussão do projecto do Senado n •. 6, de 1916, que 
· .. · 'determina q11o são nullos Qs contractos - celebrados pelos 

~sentes do PQder 'Executivo em que nã1> estiverem declarados · . ' 

' . 

' . 

' '·' 

. ' .. 

.. ,., 

' 

.;·· ,.: '• 
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o artigo da lei que autoriza o 
monto que autoriza il despeza. 

contracto e a verba do orca• . . . 

Adiada a votaoiio·. 

CONVENÇÃO INTilllNACIONAJ., DE BERLIM 

a• discussão do- projecto ·ao Senado n. 3, de 1915, que 
nutorizn. a adher.i:r 1i Convenção TntArnacional ,assignada ·em 
Berlim em novembro de 1908 e a inscrever o Brazil entre 
os membros de 1.• ·classe do Bureau Internacional para a pro-
tecção de obras Htternrins e art.ist,ícas. . 

' ' . . . 
. Adiada a votação. 

CREDITO Dll 50.000$ 'AO MINISTERIO DO INTERIOR 

3' discussão da proposição, da Camara dos Deputados 
n. 8,· de 1916, que autoriza o Presidente da Republica a in
verf,er, dentro da verba total de 50:000$, votada ,no orca
monto do Mini&terio do Interi.or,. as respectivas parcellas e· 
dá outras providencias. 

Adiar! à a votaoão. 

·' 
CREDITO PARA EXERCÚJIOS FINDOS' 

. . 

. a• discussão ·da . proposiÇão da Ca~ara dos Deputados . 
n. H, de 1916, que abre, pelo~Ministerio da Fazenda, o cre
dito de 60 :654$930,. pára. occorrer a. pagamentos de dividas 
pr?cessadas por· exercícios. findo~ · · · 

. Acl ia~o a v o tacão. ' 

. f.JCEN(l:\ ~\0 .BACH.ARET. LOPrtB· DA -COSTA 

. . 
3• discüssiio ,do. projecto do Senado· n. 9, de f9f6, que 

concede ao. bnchar_el Alfredo ele Arau.io Lopes da Costa, a• oft'i-. 
cio! da Socrotnrin do Estado ,:do .Ministcrio do Interior, lllm " 
a uno de ·lice.íiç~, com o ordenado· e. 'Cin Pforogaoão, para trn~ 
tumlfnto de sande. "'- ·. , 1 · 

Ad indn a vo-tação. 

O Sr. Presidente ...:_· Nada m.ois h~vcndo a trntart· vou I e· 
vantar a sessão. ··· -... 

Designo para ordem do dia da seguinte.: · · 
. Votação, em· ·a· discussão do projecto do Senado n . 6, . 

. de·' 1916, que determino. que são .nüllos os contracros cele- · ·-

I 

• 
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nrailoE, pelos agcuLes' do Poder Executivo em que não estive
rem declallados o artigo da lei que autoriza o co·ntraeto c a 
,verba qo , ot·came:nto 9ue autoriza a despeza , (da Com1ni.ssão 
de Jttsti.ça e Lertrsla~·ao a parecei' favor((l)el da de Finant:as); 

. Votação, cm 3". discussão do pt•o,iec'~o do Setiacto n. 3, 
de 1915, ·que . autortza a adherir á convenrlão Intern'<!cional 
assignadn em BeJ'lim em novembro ·de I 908 el a insurever o 
Brazil entre os membro,::-. de i" classe do Bureau .Jnternacio
n~l para' a protecção de obras litteraria,s e. artísticas (com 

' eii!IJ'!.da da Com1nissão de F1na11ças, · :id ap)l'l'aMda em 2" dis-
cussao ~ · · . ' 

' . Votação, em 3" discuss·ão, da proposiçiio da Camara dos 
· Deputados n. s,· de i916, que autoriza o Presidente da Repu~ 

bliea a inverter, dentro d:i. verba total-de 50:00.0$, voLada. no· 
areamento do Ministerio do Interior, as respectivas parcollas 
o dá outras· providencias (com emenda da Commissão. de Fi-
nanças, já approvado ern 2" discussãoQ; . ' . 

. / ' . . . . -
YoLacão, em 3"1 ,discuSSoão, da nroposição da Gamara dos . 

Deputados n. ·u, de i016, ,que abre, pero Ministe.rio da. Fa
zenda; o credito de 60:654$930, ·para oécort•er a pagamentos 
de dividas process•adas por exercícios findos .. (com parece!' 
favomvel da Co·mmiss<io de Finanças) ; 

V·otação, em 3" diwussão do :Dl'Oje.cto do Senado n. o, 
de 1911l. que concede ao .bacharel Alfredo de Araujo Lopes da 
Costa, 3" officiah da Secretaria de. Estado do Ministerio do 
Jntel'ior, um anno de licen1)a, com o ordenado e em pl'L1•roga-
1Jilo,. para tJ•atamento da saude (da Commissão. de Finanças) ; 

• - ... • • 1 

Discuss·ão uni c a do · parecer da Commissão '.de· Marinha. e 
Guerra n·. 20, de ·1916, opinando pelo ind~erimento do re
.querimento em que o general de divisão, reformado, José 
. Zenobio da Costa, solieit,a. que, por equidade, se lhe faça ex
-tensivo o beneficio ·dv que trata o art. 4•,· da Lei n. 2·.290, de • 
13 de dezembro de '1910·, que 'remodelou a tabella dos ven-

.,cimentos Iijilita-t·es (com parecer da ·de Finflnças, opinando do 
mesmo' mlilo); · . · . . 

~.· ' ' . ,• . 
· · ·Discus~·ãó \mica do . parecer da Oommlssão. de Marinha e 

Guet·ra n. 21, de 1916, opinando que. seja arc;hdvado o reque
. rimento ém1 que o capitão de fragàta., ·reformado, Collatino 

Marques de Souza, solicita reversão ao serviço actiVo da Ar
. mada. (aom ·parecer . .da de F:tnanças, · opinando . do mesmo 

mõdo) • · · · · -' . 

Discuss·ão uniea do parecc.r ·da 'Commissão de Pinancas 
~. 56, , de 1916, opina.ndo ·;pelo indeferimento ·do • :requeri
mento om; que Eduardo l<'r:anco .. de _Sá. ped~ no .Congresso Na
cional,mars. um ,ann.o. ele lweuca,.p!J-1'~ commuar o . tratamllntu 
Aa sua, saude; · · · · ·· · 

-
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, 2• diiseussão da Jll'oposil)ão do. ,Co.m(\.l'!i /do:S Dep'utaidoEi 
n. _:3, de l!H 6, concedendo um nnno de hcen1;a; ftn f!l'Ol'O
gnçao, . para· tratamento de saude, com· o ordenado, ao .confe
rente da Alfandega do Pará, Edmundo do Rego BM>ros Filho 
,(c01~ parc~er tavoravel. da 'Commissáo de Ji'inanças) •. 

• 
LevanLa'-se a ses·são ás 2 horas e 15. minutos. 

72" SESSÃO. EM 5 DE AGOSTO DE 19Hi 
' . ' ' 

PRESIDENCIA DO sn: A. AZEfUlDO, VICE.pRJi:SID&S'l'E ' 

' ' " I \ • : ' ' • I ' ' 

A' 1 h~ra da tarde, abre.se a,.sessão a que concàrrem os 
Srs. A. Azeredo, J.>ed1'Q ~orges: . Meteno; ~e~eira Lobo, ~pes 
Gonçalves, Rego Monteiro, Ind10 do . B1'azil •. Costa R~rigues, 
José Euzebio, Pires Ferreira, IHbeiro : Gonorulves, JJl.rancisco 
S:l. João Lyra, J .. uiz Vianna, Miguel de Carvalho,· Erico Coelho, 
Bueno. de Paiva, Adolpho · G:ordo. Alfi'edO< :IDUis, Gon>~aga 
Jayme, José 1\furtinho, Xavier da S:Hva·, ·Generosu '1\>IaJ•ques,. 
Vida! Ramos. Soares dos Santos e Victorin0 Monteiro (26) •. 
· -Deixrun de comparecer com causa justificada os Srs; Her

cHio ·Luz, Silvcrhl Nery, La.ur0 Sodré, .A.rthur. Lem()s, Mendes. 
de Almeida, Abdias Nev~s; 'l'homaz Accio!y, AntoniO< de Souza, 
Eloy de Souza. Cunha· Pedrosa, Epitacio · Pessoa •. Walfiledo 
Leal, Rosa e Silva, Ribeiro de Britto,. Arau,io Góes, Raymundo 
de i\Iirandn. Gomes Ribeiro. Siqueíra de Menezes, Guilherme 
Campos, Ruy Barbosa, José MarceHino, Domjngos Vicente • 
• ruã"o Luiz ·Alves, Irineu Maohado, Alcindo Guanabara, Fran. 
cisM Salles. Bernardo Monteiro, Eugenio Jardim, Leopoldo de .. 
Bulhões, Alencar Guimarães, Abdon Baptista e Rivadavia · · 
Corrôa , (32) ., . · · · . · · · '· · . 

E' lida. posta ein discussão ~. sem debate; appl'oyada a. 
acta. da sessão anterilll'. · 1 ·. . · . , . . · .. 

. f - ... ' 
O Sr.l • Seoretario declm•a · que não ha ~expediente. 

I , ·, ' . ' , ' ' ' ' ' . ' . 

O Sr-'.2• Secretario declara. qqe não ha pareceres. J 

. 'ORDEM· DO DIA\ 
. i 

. . ' 
. · o Sr. Presidente __; A primeil·a parte 

co11sta de votacões. Não hav~ndo numero 
maleria em discussão. · 

'• 

da · ordem I di>;. dia' 
1egal passa.•se á 

• • ' 
FAVORES DA LEI N, 2,290, DE 1910 

· .. • Discu&~ão unica do par.ecer aa Commisslio de Marinha e 
Guer~a n.. 20,. da :1.916, opinando~ pelo. indeferimento do· ·re· 

. '• 

• 
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querimeni.o em que -o gcnel'ul de diyisiíb, Q'l~fot'rnado, Jos~ 
~enollio drL Go~.la,. so!ifJilfL que, ·!JOL' cquidaclr., Stl lhe fuça ex-· 
f.r:·n,Hvu o beuciwJo de qu.e. Ll'atrL o a:rL. 4c, da lei 11. 2.200, do 
13 de. de.zembro de 19i0, que remodelou ·o. tabella dos ven-
cimcnl.os militares. · 

Miada a wl;acão., 
.• . 

REVERSÃO AO . SEll.VICo DA ~OJ\: 

Disous.."ão unica do Pait'ecer da QoÍIUnissão · de :Marinha e 
Guerra n:. 21, de :1.916, opinando que seja ar!lb~vado o reque. 
rimento. em que o ca.Pitlío, de tragata, reformado, Oollatmo 
ilfari!Uos de Souza, sollc'íta reversão ao serviço actlVo da Ar-
mada. · · ' · · · · · ·· · 

Ac.lindu a vutação •.. 

LICE'NC."- AO SR. EDUARDO DE SA' 

DiscusE·ã.o' unica do parecer da commissão -de Finanças 
n. 56, de :1.9-16, •Oplnomdo (Ilelo indeferimento do ll'equerí
mento em que. Eduardo Franco de Sá, pede ao Congresso Na
cLonai mais um anno de licença para continuar o tratamento 
~a sua saude, · · 

Adiada à. votação. 

LICENÇA A EI>MUNDO DE B'ARROS. FILHO 

. . . 
. 2' . discussão da. :Vroposição da 'Camara Idos DelÃutados 

n. 2a, de 1916, concedendo um· anno de licença, ·em proro. 
gacão, para, tratamento de saude, com o ordenado, ao co~e
rente da :A.l!andega. do Pará, Edmundo do Rego Barros J1'1lho 

Adiada a votaoão,, 

O· Sr. Presidente - Nada· mais havendo a tratar vou le~ 
,vantar . a· sessão. . · · · , · 

. Designo pru•a. ordeii;l do d~à da seguinte:· 
Votação: em: a• discussão; do p~ojecto do Senado n. 6; 

de 191.6.; que determina que são nullos os contractos ceie~ 
·IJt•'arJos pelos agentes do Poder Executivo em que -não estive
rem declarados ·u artigo de lei que autoriza o contracto o u 
verba do · Ol"çamento que autoriza a despeza (da Camm'f.sslio 
de .Tustiça e Leuislaçao e parecer tavo.ravel da de Finanças); 

Vot~cão, em a• discussão; do projecto do Senado), n. a; 
d~ 19~5, que., autoriza a adherir á. Oonven()ii.o Internacional 
:assiS'Ilada em 'Be11lim em novemblru de · :1.908 ·e a inscrever o 
Brazil entre os membros de 1.• classe do Bureau Internacio~ 

' . ' ' 
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na! para a í1rotecl)ão de obras litterarias c at•tisticas ·(com 
· emenda da. Cornntissão de Finanças: já approvadas em 2• dis- . 

CU-lSáo); . , 

. Votação, em a• cHscus.são·; da pro].:iosioão da Camara dos 
Deputados. n. 8, de l!l'Hl1, que auto•t•iza o Presidente da Repu-, 
blica a inverter, dentro da verba total de 50 :000$; votada no 
orcamcnt.u do l\linistet·io do Inwt•ior, as l'espectiva.s parceL!as. 
c dá outras providencillls (com emenda da Commissão de 1/'i. 
nan(~as, jâ a1Jll1'ovada ·em 2" 'discussão); .. 

. ' I \ 

. Vota cão, :em a·~ discussão; da proposição da· Camarn dos 
Deputados n. H·; de 191&, .q.ue abre, pelo 1\finistcrio da Fa-
zenda, o· c i• edito de ao: 654$-93J), , ,para uccorrer a pagamentos 
de . dividas p.rocessadas .por' .exercwios findos · (~"i!om parecct 
{a1Jor•avct da Commissão de Finanças); · · 

- . 
. Votncão, <im 3" dis·cussão, do J>l'O:iecto: do· Senado n. 9, 
do 1 !lHl. que concede ao bacharel Alfredo de Arau,io Lopes da 
Costa, 3" oi'ficial da._ Secretaria de Estado do i\Iinisterio do 
Interior, um. anuo de licençat, com ·l.l · ordenado .e em :proroga

\ ção, para tratamento de saude (da Comm.i'ssão de Finanças); 
. ' . 

Votação,· em discussão unica, do par-ecer dá. Commissão 
de M:arinha e Guerra -n. 20, de 1916', opinando pelo indefc- · · 
;rh:r)ento do requerimento em que o general de- divisãU1; !·e
formado. José Z·enobio dá Costa. solicita ·que, por. equidade, 
.se H1•c faca extensivo o beneficio de que trata . art. 4•·; da lei 
n. 2.2901, de 1a de dezembro ·de 1!!10, que remode•lou a· ta~ 
beiJa dos ·vencimentos militares (com parece1• da de Finaitças, 
opinando tlo mesrno modo); 

Votação, em dfseussão unica, do rtar-ecet• da Con1missão 
·cte .Marinha· e Guet·ra n. ZI·, de 1016·; op-inando que seja ar-
cbivado o requerimento em que' 0 capitão. de fragata, ref()r. 
mado, Co'llatino 1\Varques de 8ouza, solicita revers:ão ao ·ser-
viço activo da _Armada (ctlm parecer da de Finanças, opi. 
nando do mesmo ?nodo) ; : . · 

Votacdo, em discussão u-nica, do par.ecer da Commissão de 
l\.inanças n. 56, de 1916, opinando pelo indeferiment.o do. re- -' 1 
. querimento ep1 que .Eduardo .Fr~nco de. Sá pede ~o Cllngressu 
Nacional mu1s um anno de hcença• para contmuar o tra. 

" mento dtt sua saude;. 1\ , 
1,\ \' 

· V atação, em 2' discussão; da -. proposi~,ão da Camara dos 
Deputados n. 23, de :1.916,. concedendo um anno .de licença, 
em .prot•ogacão, .para tratamento de .saude, com. o ot·denado, ao 
conferente da Alfandega do Pará-; Edmundo do Heg!l Barros 
Filho (com P.arecer, (av~ravel da Commissilo de Finanças) .. 

' evanta-se a sessão cí 1 hQI'a e 50 minutôs . 
. . ' ---.. '" 

• 

/ 
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73" sm;s;w, J~fil 7 DE AG08'!'0 JJE !Olü 

, PllllSIDENC!A DO<! l'illf:l, PllD!IO llOI\GilS, 1" Sl>Cilll'l'AI\10, E A, AZEl\EDO, 
VlCJ~'"'PllBSUJ.BNTE . 

.. A' J hora da_Larde' abru-s·e u scss11ío a que c;oncot•t•om' os 
St·s. A. · Azere·cfo, I''edro Borges, ~icLello, Pet·uira Lobo, Lopes 
Gonçalves, . Rego ,Mo~ileiro, _Indio_ do, Braz.il, Lauro Sodré, 
Costa Rodt·tgucs, ;Josu Euzebw, l'tros B·erJ•etru, Ribeiro Gon
çalves, l<'runcisco Sú, João J...ym, Eloy do Souza' Cunha Pedro~ 
sa, Epitucio l'e~soit, Araujo Góe~. Miguel de barvalho Erlco 
Coelho, Alfredo Ellis, Gonzaga Jaymc, Leopoldo d:e B'ulhões, 
José Mur~inho, Xavier da Silva, Generoso Marques, Viela! Ra-

, mos, Soares dos Santos e Victorino Morrteiro (29). 

Deixam de cómpareect· com causu ju·s,~ificadu {)S Srs. Het·
cilio Luz, Silverio .Nery, AJ•thur Lemos, Mendes de· Almeida, 
Abdias Neves, 1'homaz Accioly, Antonio de Souzu, Wulfredo 
Leal, , Rosa c Silva, Ribeiro de Bri LL~. Rayrriundo de .Miranda, 
Gomes Ribeü·ó, S iqueira de lll.•onezes, Guilherme Campos, RuiY 
Bm·bosa, J)u•iz Vianna, .Tosol i\larceJlino, Domingos Viccn:ve; 
João Luiz Alves,· Irineu Macbudo, A.lcindo Guarmbara, Fran
cisco Sa!leso, )3ucno _de Paiva, Bern;ardo_ Monteiro, .Adol:pho 
Gordo,· Eug,emo Jardtm, Alcnctu• .Gumtaraes, Abdon Baptista • , 
<l Rivadavia Corrê a (20) . · . 

. E' !ida, posta em discussão e, sem debate, approvada a: 
acta du sessão anterior. · . 

O Sr·. 1" S'ecretario dá conta do ticguintc 

EXPEDIEN'rl!~ 

Orricio do Sr. !" Sect·etal'io da Cumat·u dos Depu Lados Cll-' · 
vianda um dos aul·ographos' da resolução do Congr-esso Na
cíoo,al, sanccionada, que abre ao l\lmisLcrío dti · Agricultul'&· 
o m·edito de 630 :000$ p:wa pagamento do. subvencão devida· 
á Es•truda de .Fc!'l'o. Funilensc, no Estado de S. Paulo. - A.r
chive-se .. 

,! ' ' 

O Sr. 2"Secrétario pl'Ocede á leitura do seguinte 

PARECER 

, N. SIG _: 1910 

, O prO,iL'Clo 'n. 21!, de 1015; do Senado asseg>u~·a aos rcser-
yistas dt1SJ sociedades de tiro do paiz o direi,to: ·· · 

a) de pre'fereneia, cm igualdade de condícões para o 
preenchimento dos cargos publicos, resoalvadas as" prÓfcrencias 
j<\ pr.evistas em lei; · · · 

s.- Vol, XV S 
'< 

,• 

/ 
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b) de, eomo cmpr·cgndos publicas, não poderem ser exone
radOS! sinão por falta de exacção no cumprimento de seus de
.vcres, mcdiant() processo administrativo em que lhes seja 
permitLida a defesa. · · · 

A Commissão de .Tusl:iça e LcgishHJãO, antes de . pronun
ciar-se sobre este projecto, SQ!icita a audiencia das Commis
sõcs do Constituição e Diplomacia e do l\Inrinha c Guer·ra. 

Sala das Commissões, 3 de agosto de Hl:l6. - • Epitacio 
Pessoa, P,residentc. :- Adolpho _Go1•do, Relator. ....; Gonzaga 
'J'ayme, · . . , · . 

-. ' I 
O Sr. Presidente - Na :Córma do Regimento ·está. em 

'discussão o parecer. (Paúsa.) 

Adiada a vo-tação. 

· o Sr.. Victort~o Montetro - Sr. il?residnete, si porven-
tura t:ive,sse a hOnra de doutrinar em qualquer· das nossas 
faculdades jurídicas, prefererin varrer dahi as injustas ag
gressõcs, ·os conceitos_ desairosos e infundaqo.s ·com que o afa
·mado homem do lettras e desastrado polJtlcO, Sr, Dr. Es
tanislúo Zetall?s apre;Scntou o e~inente e~baixador R~y 
:Barbosa, a maror glOrla . da nossa mtellectuahdade, no Insh
rtuto Popular de. Qr,ni'e,re'ncias, no salão da P1•ensa, em Buenos 
~-. . . . . 

A nionographia· admiravel, •estupeillda, consubstanciada .no 
mcmoravel · discurso do preclaro embaixador brazileiro, em 
que enfeixou com brilhantismo inegualavel. na fórma, na 
ieloquencia,- na pr,ecisão, em_ alevantados conceitos · e bri
ilhante critica a historia_ do gr·ande e culto povo argentino. 
na occasião em que commemoravn. o centenario de sua. in
:dependencia, bem dispensava qualquer apresentação, si por
ventura. se limitasse a uma delicada saudação· ao preclaro 

· ]lrazile.iro que tanto havia engrandecido a cultura · ameri
J()ana, conqui~tando muHo nOb~·c e ~egitimam~nte o enthust:
;asmo c admlracão,· do~ povo argentmo, (Mwto bem,) 

: O Sr. Zeballos, .porém, · parece ter aproveitado o ensejo . 
· para tentar se reconciliar com a quasi unanimidade dos se1us 
compatriotas, seduzido pela extra.ordinaria ~loquencia ·e cul.:. 
;tura incomparuveis do nosso eminente \\patrrcio .e, · nas· pala
;vras de snudnção elo nosso velho, impe.nitcntc e ranc.oroso 
dnimigo, ainda transparecem injustiças· sem nome, inverda
ides flageanl.es, concertos dcprimcnles contra vei1J.o!os e ·abne-
igados servidores do Brazil, que dormeni ·o ultimo somno no '< 
CPanthe·on dos mortos fbenemeritos e cuja; acção já e.stá' sob 
,o domínio da historia. 

Si' fõr sincera a 'evolução do Dr. Zeballos, si por ven
tura não se trota de uma hnbiiidade politica para reconquis
tar a popular.idado 1 perdida e satisfazer as ambições desse 
irritant(l e trafego· politicO, que não hesitou uti1 só· momento 
~uagdo pesava §Obre seus hombros ~ forJAidayel, r~sp.o~~~~ .. 

.. , 
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.. 
llilidade da paz e da harmonia do · contine11te eul-amerlcaae; 
em querer crimiuosamente. conflagrn.r duns nações. ~rmãs; 
ligadas por lacas o. tradições historJcas quasi indestructiveis, 
pt·.ovocando a guorm fraticida com todo S!lu cortejo de aa-· 
orifícios, violencias. dissipações, crueldades, miseria~ deso
lações o prejuízos· sem. numero, retrogradando .de muitos an
nos o nosso desenvolvimento· ·economico, o nosso progr~so e 
a: nossa cultura - só tnJ•ro,!nns · n npplaudir mais essa . con-
quista do nosso grandu '-···--·•·-"lu<,lt'. - · 

Será, porém. isso um facto 'I . . 
. . Que digam os preciosos_ manes de Joáquim Martinho e 
Campos Salles. que, habil e delicadamente,. evitaram a ap- · 
proximncão calculada -do homein fatal que . preparou . a de-: 
monstracão naval ·nos nossos mares do sul contra a nossa 
~)atria, fracassada sómente deante da. habilidade dos pol!eres· 
publicas da .nossa terra, do criterio . e alto b'Om senso dO povo 
a·rgentino c de sua· apinião culta, que foi. decisiva nesse· dif
ficil e ans-ustioso momento. em que o contricto e arrepen
dido-de· hoje-, lancou :mão de revoltante' insidia, falsificações 
gr.osseiras e' as mais desprezíveis arnias e futeis preLextos., 
. . Que digam . os ,saudosos. manes .dos extraordinar~os dpa-· 

. triotas ar·gentinos. ~~·andes amigos da. nossa Patria - Mitre, 
)'tocca e Snens Peíia l · · · · - ·. · · · 
· ' · Que digam· Lau1•o Müller. e o· scintillante · jornalista e 
.~minente po!1ti:ca argentino Maonel Laine,z ·que. no El DiaM'o, 

··sustentou brilhante campanha em favor· do Brazil é tantas 
vezes inflingiu memora-veis de.rrotas ·ao falso cultor~ do· di~ 
r·eito, a.o Iscari.otes .da .Paz americana-, do progresso da sua e 

·.da nossa terz·a. da JUStLça e da cultura humana, :.que pela sua 
Accão criminosa e. perfi da. estiveram á beira' de um abysmo ·: 
, Sr. · Presidente, esgag despretenciosas · considerações fo

ràm ·provocadas pelo. topico do discurso . em ·que o. Dr. Ze-
)lal!os diz:. > · · · ;·, ' . · · · · · · • 

' ' ' . ' ' , ' I 

«A Faculdade do Recife· tinha' formado u;; grandes esta~· 
distas do Imperio: N aouco,, Silva Paranhos, Saraiva, Zacha
!I'ias; Coteglpe e . outros. O advento da Republica e. n morte, 

· afastaram do • Governo . aquellas . gerações· de.· estadistas,. PIJl' 
todos os titul.os eminentes, e novas influen~as foram surgindo 
no suL'do Brazil. o· EsCada de. São Paulo, pela•.sua; riqu~za, 
as suas industrias; a .sua politica cosmopolita-,:::··s·atrirada do 
nacionalismo; tinha, por seu turno; 'foL·mado. Oí:li .sua Faculad.e 
de Direito :um grupo ·de' homens que o povo ungia com, os 
seus ·votos e que transladàram ,o poJo. da politica· brazileira. 
do· norte para· S •. Paulo •. Mas este. domínio. hogemoriico não 
1era tão completo. como fôrà o dos bahianos do ·rmperio, por
,que o Rio . G~ande, com 0 seu caudilho 'dymnamico, Pinheiro 
:1\fachado ;· eontrabalançav:a a' .iniflut!ncia; . · :d~s mentalidades 
paulistas.· Pin'heiro Machado, .• ·recentemente · assassinado-; a· 
~ueril •conhecemos 1em Buenos Aires;', ·e a' cuja memoria de- · 
;vemos .uma. piedosa e saudosa !tlliciade,, .é, .ll' meu.ver, o :ultimv . 
~a~dil.hº d~ B.!\aZil1 da.qu~!l~~ cagqiAh!J~• tãQ º~mm~~ AA, . ' -. ' ' ~· 

., 
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. .America 'cto Sul,. quo. cimentavam a sua forca em um céms.or
. cio, nem. sempr.o bem definido, entr~e o poder .officíal. ,e. a 
popularidade.· Pelo desenvolvimento da sua cultur·a, peiG 
prestig~o dos seus· estadistas civis .e pela gravitação dos bem
pos sobre o espirita de todos os povos, ,já o Brazil se não 
presta aos caudilhos nem a prestigLos artificiaes; e clara- . 

. menUe se pvevê o advento de tempos propricios paz·a que as 
Universidades govemem todas . as regiões dessa .• ex!JQnsa e · 
rica nacionalidade.» · 

Em nome, Sr. Pr.esidente, da ver·dÚde historica, protesto 
vehementernente contr·a semelhante iniquidade; em •nome da' 
verdade historica, asseguro . que jamais a acção patrioti>Ca~· 
abnegada:. .. sempre legal, . serena . e · alevantada! do st·ande 
amigo Pinheir,o Machado~ se poderia comparar aos caudillíos 
· sul-americànos. que dominaram pela forca. !peJa: violencia7 
pelo terror e quasi sempre sem ideae~ patrioticos. · 

VozEs - ·Muito bem .. . ' . ' 

. O Sn. VICTORIN,o MoN'rEmo - Em nome da verdade; 
hislorica, reivindi.Co para. d nosso querido morto, _,cujos déspo~ · · · 
jos ainda élamam por viganca legal, c.omo uni dos mais .es.. , 
forçad{)S campeões da legalidade ..• . . . . . 

O SR. SOARES Dos SANTos .- E grande amigo ·que sempr~ · 
foi da Republica Argentina; , . · _. 

·o Sn. Vrm•onrNo· MoN'rEnio "- • :. da autoridade consti
tuída e da intangibilidade do n{)sso pacto fundamental. · 
~~ .. ' ' . 

. Os SRS. ·JOSÉ. MURTINHO E OUTROS -"--' ApOiad,o.·. 
O Sn. VlC'!'ORINo MoNTEIRo -' Em nome da verdade bis- ·· : 

torica, que <Dilo· póde ser. deturpada por fernentidos, falsos e 
calculados arrependimentos, reclamo para o benemerito chef~ · 
tómbado na defesa de seus itleaes patrioticos, ·a· -collab.Oraoão 

~- offi,ciosa, dedicada, preciosa e decisiva ao «grupo de hOmens .. · 
' · , que o pov;O ·ungia •com os seus votos,e que transladaram o 

pol{) da politica brazi!.eira do. norte para. 'S. Paulo)j· sendO.. 
. : esse cai!Ldi'ho·; na phmse. repulsiva, que: devolvo, filho dessa: ' · 

· ... ··· ,mesma F~cu~dade de Direito dppde tambem .sahiu Ruy Bar~ 
·. bosa. e discipulo da «sua politica .cosmopollta,, saturada de .. . . . )' . . . ·' \1 naciona 1 sm.o) • . . • " . . o. .- ., .· · · . . 

':- Em nome ·da verdade·. historicà, a'ffirmo' · q_ue PinbeirQ 
Machado. foi o mais f.orte· esteio em ·quê se,aporwram os ao .. 

: yor•nos d.e Campos· Salles,. ·Rodrigues ,.Alv-es, · A:ffonso . · Penna, 
· .'Nilo Pecanha' e Hermes dli'· F.onseoa; e que, ninguem mais dei 

q_ue elllll cooperou parâ. a manutencão ,da • sua autoridade ~ 
independenria. (M~ito .bem:) ' . · • , , . .· 
· Em ·nome· da verdade· historica, declaro. apomdo no. oon• . 
senso do Br·uzil . inteiro, ter sido. pinheiro~. Machado o princi .. 
pai .. factor da, ele i cão do Dr. Wenceslau Braz. que. o Dr:~, 
Zeballos· •considflt:a como. o golpe .final ','.''do . militariam? nlli · 
Br.azn... ... ·· , , · .. _. , . ,.: 

'r ·Í , , •; ~. I t ~. 
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· · · Em ·nome da verdade llisLodua, assegmo ao paiz int,oiro 
que o ideal constante de Pinheiro l\laehacl(J ora a manul.eneiío 
da 0rdcm Icgu I, .o pr·csti.gio dn autor• idade -consLituidn, ,n inTe
gra 1cxecucão da ,Constituioão · rlc 21t de r.cverciro, na qual 
collabo·rou no Congre~s.o ConsWuinte. 

Em nome da verdade historica, ~·epillo, com indignacão, 
·como representante do glorioso Estado do Rio Grande· do Sul • 
. qué aqui · -ropvesento apagadamente. . . . • 

. . 
VozEs - INão apoiado 

. . 

o Sn .. SOARES ,DOS s,\NTos - \\fui to d!i·i;namente 
o Sn. VIC1'0ofi!No MoNTBIRO - ... que rião fórmn caudi

lhos S'Õ!m ideaes, e· sim esf.adiwtas e abnegados· servidores. pro- · 
testo (~ontra esse epitbeto' deprimente de caudilho, 'forjado 
talvez pelo seu ma,is preclaro expoente, que; para sati&fazer 
ambições pessoae's ülcDnfessaveis. mesmo· incDmprehensivais, 
só. pr'dprias de um dlegenerado intellectual. procurou immer
g.irr em um mar de sangue duas nacionalidades que se com
prebendem. se completam, e lançar a desolação. . entre dous 
.Povos, /cujas tradições ,e .aspirações democraticas 'ds approxi
mam. é; finalmcnt.e, •dar a mais formidavel' demonstração. cDn
tra essa cultura de ·que quer fnr.er '-apanagiD, querendo 'c'o'n~ . 
flag~ ar ctous. povos irmãos e cimentar entre elles O• mais: jn-

., tcnsb odi'o e incomprebensivel rancor. · 
· ·. Em nome. da .verdade bi:storica, sim, Sr. Zeballos. eu vos 
p~oclnm') o mais fiel e g?nuiriô repres.entanto desse caudi
lhismo, que invocaes •. para cimcnf.nr vossos planos infernaes. 
de. O(!io', desDlhção e destruic;ão. · , · · 
· Em nDme, finalmente. da verdaie historica •. rep.illo o epi~ 
theto de dictador que. asswcnes ·ao immortal Fló'riano Peixoto, o grande sustentaculo -da legalidade.~ .. . . 

' . o SR. PIRES FERREIRA - o seu principal sustentaculo; o 
c'o·ns'ó'lidadDr do . nDvo regimen. · . · · 
. o SR. VJa•roRINo MONTEIRD ';,-.:. ... o consolidador da Repu. 
blica; e cuja !'isura. her:eiica foi 'já incrustada em bronze como 
a mais..,eloquente manifestaçãD da gratidãiO do povo ·bra11ileiro 
ao jneStJUàcivcl patriota. . · · ' ·. , 

· . E :c'dmo se· trata. Sr. Presidente. de uma questão alta
mente opportunn, peco a :V.' Ex:. que lf.'aca transcrever no meu 
d:iscu~so ,este artigo (mó'strando) dQ CorrciD dd Manhii), em o 
9jlal, rnu!to propriam,ente trata da conversão do S~. Zebal- ~ 
Ws. (11-lmto bem; mu.1to bem.) . , 

. ·~· 
' . 

'· '· -
· :, Artigo a que .se refere o Sr. .senador Victorf.no Monteiro 

CONQU!S!rANDO ALMAS 

Ttilvez não resultem da missão do eminente mnbn.ixador .. ,, . 
nas .festas do' Centtinario argentino. nem os gloriosos · trium- · 
ph·os i:ltern'acionaos . que. segundo uns, v.irinm coroar n nossn 

• 

: . . 
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entrada na· !ll'el'llli européa, nem as calamidades que. 'nà 
opini·ão dl'.l oulros. seriam o resultado da· quebra da nossa 
neutruiicladc. Pl'ovavclmento t4do Jicará como. dtÍJlteii e a 

· co·n1'eronoiu. de Bnenos Air•es, archivudu · entre as obras pri~ 
·mas d:1 n'o'ssa lilteratura. nifu porturbará dentro cm pouco o 
somho dos diplomatas e u.s. vígilias dos solda-dos. Comtude• 
uma w'nqui'sla real c tangivcl, uma conquista d:o carne Sl . 
osso. embora pacifica o incruonta, já está feita para nos 
consolar da perda dos louros marciaes .. c'o'm que de · Par.is nos' 
acenou u fogosa segunda juventude do Sr. Clémenceau. 

Rtlf Barbó'sa conquistou o Sr. Zeballos e assim· trouxe 
para o seio ele .Abrnhão da fraternidade americana aquella 

. ovelha desgarrq.da. cujo fígado congesto o · rancor'o'sci, ha 

. annos, provocava o's· mlos eloquentes do recemchegado tri!l]m"' 
[lhadDr de Haya, · • . . 
. . O alcance,~dessa vic.toria da palavra só póde !er avaliado 
na sua pl:enitude. quando se pensa em quem· é o grande ini .. 
migo,, apanhnctú agora na rêde subt~l o' 1iormidavel com que 
.o embaixador o envolveu, Zeballos ó, não· sómente o mais 
I'ancoro'Bd, como o mais· vil dos· inimigos que este pai~ já 
teve. No historia · occidentada das nossas relàções' com as 
outras nacões americanas tivemos outros adversarias ,_ R'ó'sas 

· o Loprr. - po1; exempfo. ·Mas tanto rJ <lespota de .Buénos 
Aires c·omo _ o dictador paraguayo. er!lm·· i~~:imigds, qu~ tirvl!lm. 
algum scnt:~mento de . lealdade ·e CUJO odJo se 1nsp1rava em'·. 
razõ:cs. p'o'liticas. el'rudas. sem duvida, mas em todo o· cruso 
comprchensiveis. Z·cbal!os· occüpa um Jogar differente na 
ga!erla dos nossos desafi'ectos. O seU! odid nasceu da villeza · 
dó . seu caracter,' a mesquinha inveja, invejá que o tornou 
1rreconciliavel· do grande.·'Ri'o' Branco.· porque, em Washin
gton, ·o Presidente Cleveland achou. mais fó'rtes os argu~n..; -
tos do modesto advoglU!Oo d'o' Bruzil ·e poz de parbe . as razões 
do -fanl'arriío· que bnsofinva. antecipand'o' a· victoria que. con
siderava inevitaveJ.' · · · . · . · 

. - · · Para sepvir. a esse rancor. gerado· em tanta mesquinhez. 
Zeballos. quando ·se. viu guindado ao . p'o'sto 'de ·Ministro· das · · 
Relacões Exteriores da grande Republica visinha, .niio recuou 
deante •de arma nls>uma por vil e ignobJI.. que_ olla fo'sse. Es~· 

: bnn.jandCI. p ourq. do seu paiz, subsiqiava. em Londres, :em , 
· J.llar1s o em oul,!•(is ·centros europeus •. 1ornaes, que se presta-· 
ram ·.a c-nlumniràr · systemo:ticnmente o Brazil. Por instruc~ões 

.expressas de· Zebnllos, abriu-se na Tnglnterra uma campanha 
de insu!t.os e de croel sarcasmo contra- a. Mar.inba brazileira.· 
que os escribas. pagos ·a tanto' por linha pelo· energumeno-

' de Ilu•JIIo,s Aires •. a.pon'Luvnm como incapaz ·de se utilizar dos 
. navios em construccão no·s estaleiros inglezés.. __. 

' 

. Zeballos tinha sonhos . gr•andfosos e dizia-sã eximio rtO!! ' 
methodos mnchin.ye!icos. •Que foram agora tiio im.placiaveJ..:, ·, 
mente cnstigndos .nn' cloquen~e p•t~eJe·c:ção. do · cmhai:xndor.:· 
Querendo· deixar o seu nome immortalir.ado na.llirstoria sul- ' · 
amerlcann; · com um· 'g()Jpe. que o. igualasse. aos grandes. mes.., 
tre& d•a perfidia diplomntica •. eJ1.0 çr;mcebeu ~ontra• o Brazil o 

• ' l ' 
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plano infte,rnal do te!egrnmmn. n. 9 de que pretendia fazer, 
·um instrumento para. c:wn.r um abysmo irremediave! cntr:l) 
duas nações irmãs e clesLinndns n. serem. amigas. A calma, o: 
Mnastidadc e o Pl1 trioUsmo de Rio Branco cortaram as vasn.s 
ao bisonho fn.lsurio, que cahiu redondamente; condcmnado 
pela ópinião do· seu pruprio pn.iz, e ficou cJ>."PDSto n.os Olhos 
do continente inteiro comei um réles intr•igante internacionat 
o. .quem fa! lava mesml) o me.rito da habilidade no desem.penh'.:> 
da sua nefanda missãO de perturbador do. vaz americana.. . 

O chanceller clecnhido aindo. redobrou na sua morbidai 
p•bobia contra nós ·e, poucos mezes depois, recorr,ia. a. u!Ill 
exped,i,r.nte bem característico do seu feitio moral para. tirar: 
do Brazii uma vingança ·mesquhrha. O Ttme:s ia fazer um 
grande supplemento sul-americano, para cu.i a publicação as 
differentes repub!i.cas contribuíram com subsídios mais ou 
menos considerav•eis. Zeballos arranjou meios de ser o en~ 
carregado de escrever o itrtigo de apreciação geral sobre o 
nt)sso continente e, abusaMo d10 encargo que o jornal lon
drino lhe confi·ára, de!'l'amou sobre o· nosso paiz uma ondOJ 
de insultos, de calumnias e de torpezas ignubeis, que eram 
ainda mais graves por serem disfarçadas com a capa da •im~ 

. parcialidade doutorá! e àogmatica. ' 
Depois dessas -proezas. começou o rapido decUnio de Ze~ 

ballos na volitica ·aTgentina. Tendo conseguido fazer-se 
e.Jeger D~ptltaclo por grn.ride maioria· no principio da. presi
dencia Saens P'efia, gaJ•ças ao apoio dO partido a ·qUe\ per~ 
ten'Cia, o irrequieto aventureiro teve mais tarde a· idéa de 
pôr á prova. a sua iní'Juencia pessoa.!, pleiteando. uma. cadeira 
dle Senador. A sua derrota i'Oi tão ignominiosa q,ue a Nactt;n 
- o gl'ande e sisudo orgão da impDcnsa pQrtenha - pela. p'ri• 
meira v·e·z·na sua lOnga vida jornalistica. sahiu do sério p.a.ra 
fazer uma pilheria. mordaz. com o candidato estrondosamente 
repudiado pelos seus eleitores; · · ·. 

. Hoje, Zebal'los· é apenas o assumpto da veia hrumoristicà 
· do Dim'io e dõ' Jllaíiana, qúe, ,iá não achando mais o que 

explaràr .naquella mina . esgotada, criticam-h e os bi:godes 
faoanhudos e o comparam aos figurões dú cinematographú •' 
Dizem os o:rgentinos que Zeballos ha muito seria. um cndnver 
em decomopsição, ;sj. não fossem as inhalaçõcs ·clà o:dgeni6 
que' de vez em quando lhe süo dadas do Brazil. Quem sahe 
si foi para poder prOlongar a sua ingloria ago.nill de con
dlemnaclo politico, ·que o contumaz diffamador do Brazil se 
deixou conquistar p1e!os o'ncánttls do nosso embaixndor? 

' . ' 

ORDEM DO DIA 

O Sr .. Presidente - Constando a ordem do dia mmlusi. ' 
vnmonle Çe votncões e osLnndo ·prcscnt.es opcnns 20 Srs. Se. 
nndores. vou lcvn.nLur. n sessão. · · 

. , 

• 

'\ 

, . 
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'.' ~ t\NNAES DO SENI\!00 

Designo para ordem do dia dn. seguinte: 
Vvtnc;iio. em disccJssiio uniea. do !'l?<tuerírnentu da Com; 

missão de .Just.i,;a cJ, L1~gis!a~:iio, pedindo a audí.oncia das de 
ConsliLui~flo- o Diplonwcia e do illaJ•iulJa c Guct·t·a sobro o 
projeclo do Senado n. 2/j, de 'l!H5, que concede i'avo·res nus 
l'eser·v.istns das linhas de Lil'O ·do l!)a.iz (1~a'l•ecer n •. 86, de 
·I !J Ui) ; 

VoLac;ão, em, 3" discussão ·.do projecto do Senado n. 6, 
de 1 Di G, ctue , determina que sã"~ nullos os contra~ tos ceie· 

·brados pelos agentes do Pode!' Executivo ·em. que não esti<ve'
ll'em declarados. D art.igo da lei que autoriza o contracto e a· 
Ycrba do cvrçamento que autor.iza a desp~q,a' (àa Commissão 
r.le · .Tnstiça e Leoislaçüo. e·. lla'N:cm• \favomvel da de Finança~) ; 

VotacãO' em. 3" discussão do · pro,jecto du S~enado n, a, 
de 1915, que l\UlOiriza a aci'herir á Convençnio. Internaciumal 
nssignad-a em .Berlim. cm nov.emb-r\l de 1-908 e a inscrever o 
Brazi l entre os ··memhrus de 1 • classe do Bureau · Irnternacio· 
nnl para a pr:otecção de obras 1\itteraria.s e artísticas (com 
cm.ánda da Gomm.issão de Finanr.as, jâ approvada ·em.· 2• dis-
C1Jssúo); • · ' · • 

Votação. em 3• discussão· do proposição da Camhra dull 
íDoputados n. 8,. de 1916, que autoriza o Presidente da Repu· 
])Jicn. a inverte-r. den.tro da verba total de 50:000$. votada n~U 
O!'c;amcnto do M.inistcl'io do 'Interio!', as. reopeetivas pa:rcellas 
c dá outras providencias (com emenda da Com,rnissrto de F1:-
nanças. ;iti approvaâo em. 2" cliscussúo )'; . 

:'icotação. em 3" · discussã:o do proposição da Camara .du1s 
·,Deputados n .. 14, ·de 1916, quo. abre, pelo Ministcll'io da. Fa· i 
zoada. o crcd1to de 60 :65·4$930, para occorrer. a pagamentos 
do dívidas processadas pot exerci-cios findos . (com pm•acer 
{avoravel da Oomm.issão de Finanças) ; · · 

·- ·votaçí\o, em. a• . disr,ussã" d·o pro:i ecto do Senado n. 9, 
dn 191 o. que concede ao bacharel Alfredo de Arau.io Lopes dn. 
Costa, 3" o1'ficial da Secretarin. ·de .. Estado do. Min.iste:rio do 
Inl.erivr. um· anno de licença,. com -o ordenado e em. pmrogn. 

· ção-, para tratamento elo saude (da Com.m.isst'io de Finanças); 
. "' • , . , - ' ' ' I \ " • '• -· •• ; 

· Votacãc;. r.m discussão unica do parecer da GommJssao 
_ de MarhÍhn e· Gu~rra n .. 20. de 1910, opinando(peloindefe· 

u·irnenl.c> elo .requerimento em que 0 general dO divi~ãu, re. 
:l'Gl'mado. José Zenobiú' dn Costa. solicita qu-e. por equidade! 

. so ·Hle faça .cxtensiv-o u bene'Vicio de que trata o ar.t. 40, let 
n. 2. 2!Hl. de '13 de dezembro de 1910, que rcm~delou a ta· · 
bulla. dos vencimentos mNitares (com. parecer da de Finanças;. 
OJJínando do mí:Sim.o modo) ; _ · · 

Votacã\l· em discussão .unicn do pn.~ecer dn. Comf!Jissiio 
de Marinha .e Gue11ra n. 21, de 1!116, opmand'o .que .se,Ja ar. 

· chivnd" o ·rcqucrlm'cntll' em que 0 cnpitão , de fragata., refur· 

,, .. 
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macio Co].Jal.ino Marques ele Souza, sú:licil.n. 1.•evrmsão' ao ser· 
·v-içu n.cUvo da Awmnclll (com. 7Ja1'cce1· da. rlc Ji'ina.n(!a.~ o1d~ na·nrlo do mesmo •m.orlo) ; · 

Votar;ão, cm discussão unlco. do parecer da Commissão 
de Finanças n. 5:6, de 119116, opinando pelo indeferimento do 
requerimento em que Eduardo Franeo . de Sá pede a.o Con. 
grosso· Nacional. mais um anno de licença para continuar o 
tratamento da sua saude; 

VoLaçâo, em· 2" discussão. da .propo-siçím da Gamara dos 
Deputados n. 23; de ·1916, concedendQ_ um ann.:~ de liceni}a. 

· em p,r.orogaoão, para, tra,tamento' de sande com o ordenadQ, ao 
C<1nt'erenLe. ela A!lfandega dD Pará, .Edmund:o dD ,.R:ego Barros 
J!'ilho . (com pm•ecer: {a.voravcl da Commissü.o de F1rna.nça.s), 

' I. I 

J .. evnntri·se a sessão ás 2 hurn,s da tarae; 

' 
:ACTA DA REUNI.:\.0 .EM·S DE" AGOSTO DE 1916 

PREBIDENCIA DO SR. URBAN ú SANTOS, PRESIDENTE . . 
A' 1 hora d~ tarde, acham-se presentes os Srs. A. Ai e

recto v Pedro . Borges,' Metello, Pereira. LobQ, Lopes Goncnlve~·, 
· IndiÓ ·do Brazil. Lauro Sodré. Me.ndes de Almeida, José Eu
zebio, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, João Lyra, Eloy de 
•Souzn.; Cunho. Pedrosa, Arnu.io Góes,. Miguel de . Carvalho; 
Erico Coelho, Alfredo Ellis, José Murtinho, Xavier · tla Silva, 
:Vida! Ramos· e Soares dos Santos (20) • 

.Deixam de comparecer com causa ·justificada, OE· Srs .. 
Hercilio Luz.- Rego M6nteiro, Bilveiro Nery,. Arth.ur . Lemos, 
·costa Rodrigues, Abdins Neves, Fancisco Sá, Thoma.z· Acci6!w, 
Antoni,o de Souza, Epita:cio · Pessoa, Walfred11 Lenl,. Rosa 
e Silva. R.ibeiro. de BrittQ, Raymundo de Miranda. ·. Gtl'mes 
Ribeiro, Siqueira'· de Menezes. Gpilherme Campos•, Ruy Ba.r~ 
b<isa, Luiz' Vianna, José. Marcellino, Domingos .Vicente, J!Jão 
J,u:iz Alves, Irineu Machado, Alcin:do Guanaba.rà, Frlliilcisco 
Salles, · Bueno. de\ Paiva;: Bernardo MISnteiro, Adolpho Gordo, 
Eugenio Jard.iln1 Gongaza Jayme. Leopoldo de Bulhões. Alen- . 

. ·car Guimarães; Generoso Marques, Abdon Baptista, Rivadnvia 
Correa e Vict'i.\'rino Monteiro (38) . 

O .Sr. i• Secretario dá conta do seguinte 
' 

. EXPEDIENTE 
' 

Officio do Sr. · Dr. Bernardino Monteiro, Presidente do 
Estado do Espirita Santo, do teor seguinte:. «Accuso o- rece~, · 

,bimonto do oi'ficio cm aue V. Ex. 1h0uve po•r bem commu;ni-

. . 

/_ 



.... 
I • 

ANNAES. DS SENAIIÔ ; 

car~mti estar o Senado· sciente de haver eu assumido a f)re. 
E·ídencia do Esf.ndo do Espírito San: Lo; e levo ao alto conheci~ 
mento de Y. Ex. que. na conformidade do referido officio, 
darei as n·ecossarias provídenciits. ptu•n nttender á soUoitaoão 
nclle. consignada. - Inteirado. . . 

o Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres. 

• ·O Sr. Presidente - ~l.'endo comparecido apenas 20 Srs.1 
Senadores, não .p6de haver. sese·ão. . . · · 

D~signo para ordem do ditt da seguinte a mesma ,iá mar., 
cada, 1sto é: . . . · i . . 

Yotn~iio,· em discussão unicn, do requerimneto da Com- . 
missão de Justíca ·e Lcgíslacão, pedindo a audiencia das de 
Com•tituicão e Diplomacia e de Marinha e Guerra sobre o 

·projecto do ·se.nndo n. 21~, de 1015, que concede favores aos 
· reservistas das linhas de tiro do paiz (parece1· n. ..BG, de; 
49/6) ·, . ·, . . . j. 

' Votacão. cm 3• discussão do projecto do .Senado n. 6,· 
de 19Hl, que determino. que são nuJios. os. eorrtractos cele
brados peiOE• ag&ntcs do Poder Executivo em· que não estive .. 
rem . declarados o artigo da· lei que autoriza o contracto e a 
vet•ba do areamento que autoriza a despeza .(da .Commissão 
de Justiça ·a Leuislação e parecer favoraval da de. Finanças).; 

.. Votação, erri a• dü:cussão. dei pró'jecto do. Senado n. 3, 
de 1915. que autori:l:a.· a adborir á Convençüo\ Internacional 
assignada em .Berlim em novembro de 1908. e a ins·rcevor o 
Brazi! entre os membros de :! • classe do Bureau Internacio. 
na! para a protoccão de obras .!itternrias· e artisticns (com 
emenda da. Commiasão de Finanças, já appl'ovada em .2• dts• 
cussão); . · · f''i:,•·ft~ . . . 

·Votação, em 3• discussão,. da proposição da:t camara ·dos 
.Deputados n. 8, de 191.6; que autoriza o Presidente da Repu
bl,ica a inverter, dentro da verba total de 50 :000$, votada. no 
orçamento do l\finisterio do Interior •.. a,.. respectivas parco lias 
e. dá outras providencias (com' emenda dd Commis'são de Fi. 
nan.ças, jd approvada em .2' disc11ssão) ; · -

. Votaolio, em' ·a." disousslio, dn. p~oposlc-ão da Camat·a dos 
Deputados n. 1.4, de 1916, quo abre, pelo l\Hnlsterio da .Fa~· 

' zenda, o cr·edHo de 60:054$930, para occorrer a pagamentos 
. de dividas proce~sadas por exerclcios · findos . (com parecer. 
. tavi:lra11el da Com.missão de Finanças); · .. · . 
· . · Votação, em 3• di~oussãô do projecto do Sen~do n, 9, 
de 1916, que concede ao bacharel Alfredo de Arn.u.io Lopes da 
Oosta, 3•· official da· Secretnría de Estntlo do Ministcrio do 
Interior, um nnno de licença, com o ordimado o cm .prorogn~ · 
cllo, pnrn tmtamento" de snude (da Commissao_ de Finanças) ~ . 

... 
~·· ,', 

.. . ..... 



' ·- · Totâciio, cm discussão unica, do· parecer da Commi!são 
ae Marinha o Guerra R. 20, de 1916,. opinando pelo indete. 
rimento do re.qucrimento ·em que o general de divisão, re
:formado, José Zenobio da Costa solicita que, ·por equidade, 
se Hw faça extensivo o beneficio de que trata o art. 4•, lei 
n. 2.290, do 13 de dezembro de 19Hl, que •remodelou a ta
bella dos vencime.ntos militares (com pa1•qcer da de Finança.~, 
opinando da,, me.çmo modo) ; · 

Yotacilo, eg~. discussão unica. do parecer da Commissão 
de Marinha ·e Guerra H. 2I. cte· 1916, opinando que seja ar
chivado o requerimento· em que o capitão de fragata,- refor
. mndo, .Collatlno Marques de Souza solicita reversão ao ser~ 
vi c o activo da : Armada ( cmn pare cor da de . F'llnança8 
opinando do mesmo modo);-

· Votação, em discussão unica. do parecer da Commissão 
de Finanças n. 56, de 1916, opinando pelo indeferimento do 
requerimento em que Eduardo . Franco de Sá pede ao Con. 
gresso Nacional mais um anuo de licença para continuar o 
trat~mento da_sua saude; 

. -.Votação. cm 2• · di~·cussão, da proposição da Gamara dos 
De.putndos n. 23, ele 1916, r.oncedendo. um anno de licença, 
em prorogaçüo, para tratamento de SEIUde, com o ordenado, 
ao conferente da Alfondega do Pará; Edmundo do Regu 
Barros l!'ilho (com pa1•ecer (avoravr.Z da Commi~$ão de Fi· 
nan~asr. . ' .. . ' 

o • 

1 74• ·SESS!O, EIM 9 Diljl AGOSTO DE :1916 

. PRESIDENí.lA DO SR, URBANO SANTOS, PRESIDENTII 

· A' 1 hora da tàrde abre~se a sessão a que concorrem os 
Srs. ·A. Azeredo, Ped.ro B(.lrges, Metello_. Pereira Lobo, Lop·es 
Gon.c,:alvcs, Indio .ao Brazi~ Laura SOdré, Custa Rod!J.'igu·es, 
Mendes de Almeida, ,José Euzeb'io, Pires Ferreira, {libeiro 
G•mj)ah,es, Joii~r,Lyra; E_luy de· SOuza,, Cunha Pedrosa,. Epi
tncio P'essoa, Araujo Góes, Ra;vmund() de '1\Uiranda, 'Gomes 
·Ribeiro; ,Jctlio Luiz Alves, Miguel.·de Carvalho, Eric() CoelhO, 
Alcindo ._ Guanabnt·a, Bueno de Paiva, Alfredo' Ellis, Gonzaga 
Jayme, José .J\oLurtinhO; Xav:i'e1! da Silva, GoneroSt1 .1\farquoil, 
Vida! Ramos e· Soares dos Santos (31). . · 

Deixam de ·comparecer , com causa .iustif:icada os · Srs. 
Hercil'io Luz,_ Reg() 'MonteirO, Silverio Nery, Arthur Lemos; 
Ahdins N oves, Fr'ancisco Stí, Th0)11DZ Accioly, Ant~nio de 
Souza,· Walfrodo J.~cal; Rosa e, Stlva; Ribeiro de Brttto. Si
qu~i•ra do ·Menezes, _Guilherme 0ampos, Ruy Barbosa; Luiz 
:Viann.n, .Tosé .M:~rcellino 1 · Domin~os Vicente, Irineu lWnchl\do, 

' 

.' 

... 
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]<'rancisco Sallc·s-, Bernardo •Mon~eijro, :Ad10J(pbo 'Gordo, ~u
genlío Jardim, :Leopoldo diO Bulhões, Alencar · Guimarães, 
Ahdon Bnptisln, llivadavia Corrên c Vic.lorino 1\fon/.eiro (27), . 

. . Súo l.icl!as, postas .cm d•isoussão e, sem debate, np:p~·u'Va
das . as actas da sessão aut.orior· e da reunião de 8. 

~ . 
O Sr. i" Secretario dá conta do seguinte · 

. . 
EXPEDIENTE • 

' 
Cinco offi.cios dó-Sr. '1• SeqretaJ.jlo da Camara d.os Dep•u.:. 

tadus~ remettendo a•s seguintes . · ' . · , 
/ 

PROPOSIÇÕES 

N. 30 - 1916 

O Congresso Nacional i'esolve: 
. ) 

Art. 1. •' E' o Presidente da Repribhca autoril'jado a rpro
t•ogar até U de ,ianeir~ do corrente aooo a Jicenca com que. 
se achava o trabalhador de 1~ clal!se da Estrada de Ferro 
Central do BrazH. Antonio Pereira Teih:!ilira, concedida .fPor 
portaria do ·~Ministerio da Viacão de 20 de outubro ·de 1915, e 
a conceder-lbie mais s·eis mezes de licenca, a ·contar da. re!'e
l'ida data, de 14 do janeiro, com ·abono-. dos dons ·tcrço8 da 
respectiva· dial'ia por todo o ·tempo da licença. : ... 

. . ,· . . . 
Art. 2." Revogam-se· ns disposições em contrario. '· 
Gamara dos Deputados, 8 ·de agosto de '1916. -~\!tolpho 

IJ)utm Nicac·io, Presidente.- Anto,nio .José da Costa .Ríb'eir'o, 
1" Secretario. _..;.Ju1Jenal Lamo.?•titw'rle F'ària, 2" Secretario.-. 

· 'A' •Commissão do Finanças. ' 
' . . . -· N. 31......; 1916 

· ' O ·Congresso Nacional"resolve :. · · · ' 
Artigo '\mico~ Fiea. o' Poder Executivo autorizado a con

ceder a :Tu lia Alvares da. Cunha, tolegraphistn de i• classe da 
Repa:rti•cão 'Geral dos Telegraphos, seis mczes de licença, com 
ordenado; para tratamento de saude; •t•evog·n.das as disposições 
em contrario. . · · · . . . 

' . Camara dos Deputados,· s de agosto.· dé 1916. -IA'st~lplt.o 
IJ)nt1•a Nieaeio, Presidente.-" Antom:o José da .. Costa Ribejro;· 
1 • Secretario.- Ju:van.al Lama'rtina da" Faria, 2" Secretario.-,. 
!Ai' ·commissão <lo Finimca,s. . · .,, · 

. 'l'l 

I,, ' 

.•·' .. 

' 

., 



sÉSS~O EÚil_?.. DE. AGOSTO DE 1916 

N. 32-lDW 
. ' 

O ·Congresso Nacional rcsolvu: 
-'\!!·Ligo unico. E' o Presidente da Repu!Jlica aulmi'lado a 

conceder a Antonio J!'onseca da rCru~ um anuo de licença, pat·a 
tratamento cta: saude, com u!Jono de dous. tm:oos dos t·espc

. ctivos vcrwimentos, pot· serem elle~ exíguos; revogadas as 
disposi1;õcs ·em contt·at·io.. · · 

. ·Gamara dos Deputados, tl du agosto du 1U1ü. -~lstuljJho. 
Dutrtt Nicado, J>rcsidor1te.- Auton'io .José da. Costa RWe'iro, 
1' Secretario. -J-u·venal Lamm·tine de Fu·l"iu, 2" Sec.retario. __, 
._~-,.. Commissão de .l!'inanças. 

O .Congresso 'Nacioual resolve: 
~\.rtigo . unico. E' o Presidente da Hepublica autorizado a 

. prorogar por um anuo a licen1;a concedida pelo l~!linistot·io da 
Via1;ão c t()bras Publicas ao a.iudanto· do. ~··das se da EsLrada · 
de t.l!'e·rro Ceutral

1 

do Brasil -'\!ntonio Affonso Ferreim de Ma
cedo, para tratamento de. saude, com abono da diaria a que 
fÇJm dir~ito; l'evo,gadas ·as J;lisposil;ões êm contr1J:L'io. · ·. 

? ' I . , ' 

· ·Camara dos Deputados, 8 de agosto de• 101li. -..,~lstolphti 
Dtttra Nicacio, Presidenfe.- Anton·io José da Costa R-ibeiro, 
i o Secretario.- hwe:nal La'll!artine !le Far:ia,. 2° Sec:retario. _. 
.A' Com.miss~o d~ Finan((as. 

N. 3·1- :l91ü 
. ' 

O Congresso Nacional de!it•eta: 
. ' Artigo unico.· Para · cxecUIJÜO. da sentcnc.a a . que se i·c

fe.t•e a lei n. 2.955, de 13 .de janeiro· de 1915, que condemnou 
a Fazenda Federal a 'restituh·' a Liliz· Hcrmany & Comp .. e 
outros, a; importaucia de '97:2!Hl$1t>5\J, do impos.tos indevida
mente. cobrados, o ,Poder Executivo abrirít o nece~sario cre~ 
'dito, oxtraordinnrio, devolvendo-se ,a esses credores do The~ 
som·o Na·cional, por ·pagamento· cm dinheiro, a impoi:tancia a 
que tem direito na· mesma especie em •C]UC ·houverem sido 
cobrados .. aque)les imppstos e revogadas. as . di.sposb;ões em 
contrat·io. · · · 

' Camara dos Deputados, .. 8 de agosto de 1Diü. -llstol}Jlw: 
,Dut1•a Nicac·io, Presidm*; ~\Antonio .fimJ da Costa Riú'eiro, 
1 o Secretario.- Juvanal LamiwUna de Fa1'ia, 2o Secretario.-,. · 
W Comomissão do Finan~·as. · · 

O Sr. 2' Secretario declat'a que não ha ,pareceres. 
.. I 

' . 



' 

' 

IS •, .. :~NNAEI BO SENAIIO 

O Sr. Pedro ·llorge/i'- S1•. Presidente,. o nosso illustre col
le;;a, Sr. Victorino Monteiro, pede-me pára <lommunicar· ao 
•Senado que, achando-se de cama, não pódo comparecer •ás ses
sões. 

.. O Sr. Presideitte I_ A :Mesa fica íntei:rada.' 

O Sr. Mendes de Almeida -/Sr. 1.P'rcsidcntc, ha assumlltos 
urgenlos na Commissiio de Constituição e Diplomacia. ;~lc·han

~ ~o-se ausente o n'bsso ·destine to colleca ·Alencar: Guimarãe~, 
!Jue tão cedo ni1o regressará, rogo a V. Ex. que nomeie um 

. pos nossos colle;;as para substituil-o. · ' .. · . 

O Sr. Presidente-:- Nomeio para substittlÍ!' ü1Lerinamrint.e 
o Sr. Alencal' Guimarães, na Cornn1issão de ,constituh~ão. e 
:Diplomacia, o Sr. Senador Lopes Gonçalves. · 

O· Sr. João Luiz Alves -Sr. P,residentc, 'acrhando-so .ati
sentes os Srs. Senadores . Bernardo · Monteit·o, Walfredo Leal, 
!Alencar Guimarães ·e Abdon Baptista, .. membros· da ,Com-. 
missão da. Poderes, e tendo esta Commissão necessidade de. 
l!'eunir-so para tratar das eleições realizadas para o preen
chimcnLo das vagas de Senadores/por .Pernambuco o Rio ds 
ITaneii·o, rogo a V. Ex:J se digno àesignar substiLutos para 
jlquelles nossos distinctos colle;;as. · ' . . · . . -

•. . . ' . ' 

• ' O Sr. Presidente- Nomeio para· substitui•r o Sr. /B(lr
!nardo Monteiro;. o Sr. Senador !Bueno de-.Paiva; para·substi
,tuir o Sr. 1Senador Walfredo Leal, 01 Sr. Senador João LYil'a; 

. !flUl'U substituir o Sr .. Senador Abdon Baptista,. o .Sr. Senador · 1 

iVidal Ramos; para substituir o Sr. Senador Alencar .Guima-
;rães, o Sr. Senador José.Euzcbio. -.. 

I 

O Sr .. Alfredo . Ellis ( ') ..._ Sr. ·Presidente,·. não seria justo 
!JUC passasse despercebido, sem uma palavra de approvacão, 
o acto que acaba de· ser praticado pelo honl'ado Ministro in
terino das Relacõe.s Extm•!orcs, enviando no nosso corpo con
iSular, no estrangemi, ·a cn·cular de 3i do ·mqz passado. : 

· · · E' de tal lm!Portancia, St•, Presidente, esse documento, 
que venho solicitar para e !I e a attencão 'do Senado, e pedir· á 
1.\fesa que mande transcrevel~o nos Annaes, com as' cl'itcriosas, 
com as ,judiciosas· obsci·vacões sobre o mesmo inseridas no 
',Jornal do Comm11rcio, em um treçho ,que tenl10 a honra. de 
llP·resentar •í Mesa. , · , · . · 
' 1 ISJ•. 'P'l'esidente, · a situaçãq actual após a h'llcrra que cn-
i;anguenta a Eúropa é· muitq divei·sa da do passado. 
' Então, o nosso corpo ·consular limitava-se· a redigir', ·a · 

jlommar 1'a·ctu!'as, .a deduúr c a augmentar ,percentagens, sem ,, . 
,( •) Est.~ .di~u~·so nãe :foi revÍsf.9 p~i() ~!'adO~·; · ~ 
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que absolutamente inl'luisso nos mercados do mundo e menos 
ainda que :!'esse considerado agente de informa;;ões no to
cante :i collocncilo .dos nossos produclos uo estrangeiro. . 
· ""' situacilo, no actual momento, j:i· não •ú a· mesma, est:i 
completamente mudada, e· foi naturalmente assim pensando 
,que o nobre· Ministro da;; Relações Exteriot•es expediu essa 
circular, que equivale a uma janella aberta, de incalculnveis 
:efi'eitos á nossa prosperidade futura. 

Os Estados Unidos, a Republica At·gentina ·c o Japão, 
.tratam estes a;;sumptos com extremo carinho, pr1mando na 
escol'ha do pessoal que encarregam de tão espinhosas co:m-
missões. · 

O •corpo consular da grande ·Republica dos Estu(!os Unidos 
da Ame1•ica do Norte 6 modela!', como o 'G iguulmoote ~ _ 
que serve ü Republica k\rgentina. Dahi, •Sir. Presidente, as 
informações 1minuciosas que se publicam diariamente nos 
jornaes financeiros de Nova York ·sobre as exigoncias dos 
mercados estrangeiros, sobre os preços dos productos, sendo 
~erlo que aquella nacilo aproveita, intelligentemente, todos 

. ps csl'orcos que. empt·cga na st.,.uaale (or li{ e· 
Ao passo que as grandes nações Americana e k\.rgcntina · 

se pt·coccupam com o valor de suas ).}roduccões, n6s vivemos 
no doce sub· team·inc j'oyi, ao Deus-dartí, tendo por lemma o 

~~ndio ao fio da corrente com o remo quebrado . 
. Q Sn. INDIO 'no BHAZIL- Nilo apoiado. , 
O Sn. ALFRJlDO ELLIS- 'V. Ex. virá. á tribuna pat·a me 

~ontestar, · .. 
. Rel'er.indo-me ao índio, fil-o syunbolicamenle (1•-iso), e 
não ao nosso distincto collega, o St·. Senador Indio do Brasil .. 
i(R'iso.) Fallava, Sr. Presidente, do indio de cocares e plumas, 
~ não do Indio encasacado, -~)egantc, que nos d·á a honra de 
sentar-se nestas bancadas. 

0 Sn: lNDIO DO BRAZIL ~Agora, muilo apoiado; porque, 
como V. Ex. nilo ignora, ·excepção feita do seu humilde coi
lega,- ha muitos indios .que trabalham pela prosperidade do 
iBrasil. · · -

{i Sri .. ALI'nb:oo ELÚS- St·. Presidente, deixando . de !~do 
o aparte -do .nobre Senadot·, que defendeu o indio do Brasil, · 
repito ,quo essa circular do nobre Ministro das Relações Ex
ter•iores vem justamente cstJ.mulnr os membt·os do nosso corpo 
tconsul:h. ·- . · · 
. . . :o .Sn. 1~IENDES DE Atr.MEIDA -·Peco a pa!vt·a. 

0 ISR, ALFREDQ J!)Lr.IS -,,, SCl'VilldO de incentivo áque!lcs 
que ~·apresentam a nossa patrin. no estrangeiro.·. . 
' . E' convencido, Sr. ·Presidente · ·de que o act'o' do. nobve 
ll'tLinistro interino das Relnoões· Ext'eriores conseguirá o ma
~imo de esi'oroo desses funccionari'o's em bem da· prosperidade . 
~.~ nossa lpatria, que reque.ira. a v .. ·Ex. c.onsult~ ~ ,Oa,s.a !lO:-

• 
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br10 ~i consente que a ci!·cular a que me venho referindo, 
conjunlamenlc com a opinião emiLLida p'elo .Jornal do Com.
·nu!1'Clo, JJaSsem a :r a~ o r pru'Le dos A.nnaas qesLa Casa. 

Eram estas, Sr·. Presidente, as observações que mo per- . 
milti fazer a pró'posito deste assumpto. (Jll·u'ito bem.; mu'iW. 
bem.) . · 

O Sr. Presidente - O Sr'. Sew:ldor· Alfr•.edo Ellis requoi·eu 
que a Mesa •consulte ú Casa sobre se consente na publicacão 
do Dlw·io do Cona1·es~·o, da •cil•cular enviada ao nosso corpo 
consular· pel,o· Sr., i\<Iinistro interino das Relações ExLerdores, 
a~ó!npanhada das palavJ·as d.e àpprovacão constantes de um 
art~g·o do Jomal do Cornmercw. . . 

Os senhores que approvam o requer·imento . foL·mulado 
· po1~ S. Ex ... queiram levantar-se. (Pausa.)_ · 

Foi approvado. - · 

O ·sr. Mendes de Almeida - Sr: Presidenbe, como V. Ex. · 
e o Senado· vi·ram, tumbem acabei .de approvar o r'equerimC'Ilt() 
do nobl'e Senador· por S. Paulo, para que se fizesse a inser-
. ção nos A.nnaes do Senado da circular do' Sl'. Ministro inLe
r·ino das Relações Exteriorres. E' sempre bom · prestigiar. 
os· trabalhos "e os esforços em pr.ol do desernvolv.imento na~ 
cional. N~o posso. porém, deixtH' sem reparo as observações . 
que o emmente Senador por S. Paulo fez em relação ao 
cm·po consular brazileiro. ·· · . · · 

Coino 'Y. Ex. sabe, Sr. Presidente, quando o · Ülustt·c 
Sr' .. Bar~o · do Rio Branco assumiu a gestão da l J>asla das' 
Ilielações Exteriores, appareceu uma. serie brilhante de mono~ ' ·· · 
graphias e relatorios ,escriptos por. distinstos •consules bra~ 
zileiros cm relação aos. inLerosses do Brazil Q oonsiderados 
mes~o no .estrang>eko como assurnpto · de maior valia.; 
(A.powdos.) . . · . · . · · 

O Sr. Barão do Hio Branco mandou publicar· cada uma 
dessas monographias. • .. · 

. ' . 
O Sn. JoÃo LUiz ALvEs -·.Os consules não teem culpil, 

que esses trabalhos dur·inam na Secretaria das· Relações Ex-
teriores. · . · · . , · · · · · · . ' ' ' ' . . 

O Sn. MÉNriESI DE Ár.MEIDA - Diversos membros· do corp.() 
oonsular a mim se teem. queixudo de que não . tivessem . bas ... 
tan:úo circulação os trabalhos por ·elles apresentados· ,e quê, · .. 
eram afundados-nas columnas do D·ia1•·io O[[iC'ial. . . .. 

Ainda hoje, de vez em quando, upparecem '· publicados 
e~~es trabalh~s . em que se ve•om, ·não _êógJente . o eepirito de 
s!mpl,es estatls:t.Jca, mas . a docu!pientacao · especral da con\'e
.niencia ela aprtlicar;üo c do modo pelo .qual se . deve l'azcr a . 
propaganda pm·a a collaboracão ·dos productos úacionaes nessas 
regrões em que iesses zelosôs servidoi\es do paiz e:s:evcem as 
~·unccões d'os seus cargos. · 

' ' • ,. ..- O I I O 

,•1) 

I • 
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Queria ·sómente fazer este pequeno reparo, ·para que não 
pareça que os consules brazilciros, na sua maioria, sejam 
simplesmente individuas que 'vegetam á sombra do orçamento . 

. ·V. Ex., Sr. Presidente, sabe, por exemplo, que no Egypto 
o consul Sr. Debané, hoje encarr1egad.o de missão diploma
Uca, procura, em. diversos Estados da União, desenvolver :.t 
expansão. para 0 'exterior 'ela proclucçü0 nucionu I ... 
, O SR. Jos1~ l'viUii'l'INHo - Apoiado. ' I 

0 Slt. l\IENDES DE ALMillDA ...:.: . . . . o facilitar o seu 
transporte para os paizes em que ene exerce a sua jurisdicção. 

Os nossos c.onsules em, Pnris, Bordéos, Havre, Londres, 
Liv•crpool, Hamburgo, Lisboa, 'Nova York, · Montevidéo, Bue~ 
nos Aires. Genova •C Napoles, todos esses enviaram trabalhos. 
Cito estes, de memoria,· porque não me occorre de prompLo o 
nome dos outros consoles que enviaram. monógraphias .. 

· Entr·etanto; Sr. Presidente, a · cil,cular produz efi'eiLJ 
llOrque agora os trabalhos· dos consulés serão mais ·devida~ 
mente· apreciados. · · 
· O SR. dcrNoo G'UANA.BAftA - Sei·ã,o · aprovcilados ·na Se-
cr-etaria. 

O SR ... RAY~IUNDO DE MIRANDA- E~- o 1caso de se,publicat• 
o que já exis~e. ., , 

. . ' ' . . . ' 

. : . O· SR .. !\fENDES DE ALMEIDA - . Pedi a palavra, Sr. Pre
sidente, para resalvar o traba:lho já feito pelos nossos com· 
patriotas... ·• _, .· · · · . 
. 0 ,SR. ALFREDO ELLIS - Não houve ataque. 

· .. 0 Sa: MENDES·· DE ALMEIDA -. . . . se'm .que por isso ,Sa 
.·negue toda. a vantagem e VíllOr ú bella e' opportuna circular 
do Ministro interjno dos Relações Exteriores. (Mu.ito -~em,o 
muito bem.) .. : • : 

·. ORDEM DO DIA . - I 

. ·'.:. I 
' ,. ' ' '' I ·o Sr. Presidente -•.·A :ordem do. dm cons·ta exclusiva· 

·menté. de votações. e não ha numero· para:· effectual-as. · 
Compar.eceram ap_enas 31' Srs. Senaddres. Vou, pois, I~ 

· ,vantar, a sessão, designando p~ra .ordem do i:lia da &egui~te :. 
Voúrcão,, em' discussão unica,. do recyuerimentÇJ da Cuffi.. 

missão de .Tustica e ·Legislncão, pedindo a audiencia dns de 
Constituioão e Diplomacia .,e·. de Marinha e Guerra sobre ·o 
projecto do Senado n. 24, de 19Hi, .que concade favores :aos 
11êservistas das linhas. de tiro do paiz (pm·ecer n. 86, de 
19161; . . . o • ' 

. . ' . . 

r ·votaçíio, em 3" . qiscussüo,·· do projecto. do Senado n. ü, 
de 19:l6, que determmtt que são nullos o•s contracbos cele
brados pelos agente& do .Poder, Executivo •em q\10 não esLiv.c~ 

. S.-V o!, lV 4 

I 

.' 

; 

r' ·, 

I . 

. ·, .. 
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rem. declarados o artigo da lei que autoriza o contracto, e a 
v.erba do orç.amento que autoriza a despez,a (da .com.missão, 

.d:e Justiça e Leaislação c pm1ecer {avoravel da de Finanças);. 
-· . ' ' ' . ' \ 

Votação, em 3~ discussão,. do projecto do Senado .n. 3, 
de 1915, que autoriza a .adherir· lí Convenção Internacional 
assigpa~a ·em;. Berlim ení novembro de. 1908 ·e a inscrever o 
Brazn entre os membros dé ·!• classe do Bureau IuternaciG
nal para a proteccão de. obras litterarias e_ artisticas (com 
emenda da Comm·issão de Finanças, jd approvada em 2.• dis- . 
cussão); -· .. - , . . 

. . '. 

Votação, em '3" . discussão, da ·proposição da Camára dos . 
·. Deputados n. 8, .de 1916, que, autoriza o Presidente da Repu'" 
-blica a inverter, dentró da. verba total de '50 :000$, votada .no 
orçamento do Ministerio do interior, as respectivas parcellas . ,, 
.e dá outras providencias '(com emenda da Com missão de Fi-. 
nanças, jd approvada em 2" discussão) ; . ' . 

. Votação, em s• discussr:io, da proposição djl. Câmara dos 
Deputados n .- 14, de_ 1916, que abre; pelo. Ministerio da Fa-_ 
zenda, o credito de 60 : 654 $930, para occorr.er a pagaméntos 
de dividas processadas por exercícios findos (com parecer 
favoravel da Commissão de Finanças) ; .. · · ·· _ 

' ,• '' 
._ Votação, em s• discussão, do_ projecto do Senado n .. ;.9, · , 
de 19f6, que ·concede ao bacbaJ;el Alfredo de Arauj6 Lopes da 
Costa, 3" official da Secretaria de: Estado do Ministerio do c: ··· 
Interior, um anno de. licenca,. com o ordenadô e em proruga..: 
cão, para tratament<l de sàude (da Comm.issão de Finanças);· 

, Votação, em discussão i.mi-ca, . do parecer. da Commissão c 

de Marinha e Gue·rra h. 20, de t 916, opinando pelu inde~e- · 
rimento ~'do requerimento em. que o general-de divisão; re- . , ._
formado, José Zenobio da•·Costa solicita· que, por equidade, 
se. lhe faca extensivo o be'nefic'io (l,e que trata o art. 4",. lei .. 
·n. 2.290, de :13 de ·de~embro de !.910; que remodelou a ta- • · 
bei,Ia dos venciffi:.entos militares_; (ê~m p•arecer .da de Finanças· 
op·~nando do mesmo modo) ; . · · . . . -. . I . ·"·\~" 

.-. Votncão,' ·em discussão unica,' :do' parecer da có!mnissãu I 

de,l\Ia'rinha 'e Guerra n. 21, fde:1.916, ·opinando que s"eja ar
·.éhivado· 'o reqilerimento ·em Qúe- o ·'capitão de fragata, refor-; · · 
mado, Collatino Marques· de Souza . solicita ·r.ev·ersão ao ser,
yicó activo .. da Armada. '(com>-2Jarebiir .da, de Finanças opi-

·'ni:mdo do mesmo. modo~_.; _ ' . ·1 •• • • 
' ' , . . ·' . 

Votação, •em ··discussão unica, do· parecer .da Cômmissão 
lill Finanças n. 56, de. 1'916,. opinand(} pelo indeferimento do 
requerimento em que Eduardo Franco ... de Sá pede ao Con
gresso Nacional ·mais um anno ·de licença para continuar o 
tratamento da sua saude; "" · 

. vo.tacão, ·em 2" dis:cussão, da pl'Qposicão da Gamara dOS 
Deputados n. 23,. de 1016, concedendo um anno de licença, . .. 

\ 

.. 
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'···. . . . ' ' 
em pr,cirogação, 'pará tratamento de saude, com o ordenadll•, ao · 
conferente da Alfandega do Pará Edmundo do Regll Barros ' 
Filho . (com 'parece1' (avoravel da. Commissão de Finanças.); . . . . ' •. 

Continuacão da· 2• discussão rlos. artigos emendados do 
projeçto do Senádo Ii. 1.7 de 1914, ,que limita,· para as ope
rações .de cambio, a· taxa .feita pelo Governo Federal e sus
p·ende, até' 90 ,dias· subsequentes á. assignatura de tratado. de 
paz entre as nações. belligerantes, as. emissões 'Vales-ouro para 

·pagamento Jle direitos de irr.portação; que só .poderão .. ser 
feitos em moeda metállica, ouro, ou em notas· da· Caixa .. de 
Con~ersão · (co.m 'pa,receres da Commissão. de Fínaneas .. eor;.
trarws ao proJecto. e ds emendas do Sr. Mendes de Almeida) •. 

· ... 

~-·.. . ' ·~\.·:~·. 

L·evanta-se a· sessãa ás 2 horas e f5. minutos. ··: ·. '· . . 
'' -· ... ' 

.I!ublicac:ão feita por ordem da Mesa. ~m virtude cie de- . 
liberação do SenadO: · ·· · .. '\,' . . . . ' - '._' ' ' '. 

Os nossos consulados e a ezpansio economica 1M BrBzil · 
. . . . 

Pela sua Directoria Geral. dos Ne~ocios Ec~n!>mi~os . ·e 
Consulares. em data de 31 de JUlho ult1mo, .o. Mm1ster10 d,as 
Relações ·Exteriores dirigiu a seguinte . circular ao · oorpo 
consular . brazileiro : . ' ... . 

«Senhor .:.... O Governo Federalfaz o maior empenho' em 
que os consulados brazileiros • possam, como devem, ser um 
elemAnto efficiente · da .expansão economica do paiz, consti
tuindo uni orgão de estu(jo con~tante, .de pesquiza cuidad'Jsá; 
de ·vulgarizacão systematica e opportuna; de informação 
immediata ·c veridica dos productos e das riquezas nacionaês · 
e ·.dos m11rc:ados consumidores que mais ·convenham a esses 
productos ·e a essas riquezas. · . , . ...-. . · 

. E', portanto, 'indispensaveJ· qlie esse consulado· · tenha 
sempre. em viRta o disposto nos arls. 3'26-: 327, 328. 329, 
330. 331; 332. 333, 334, 335, 3311, il37, 338., 339; 340,. 34i, . 
342; 346 e 347 da· Nova Consolidação das.·F..eis, Decretos e De~. 
cisõl.'s, que baixou.éom 0 decréto n. 10.~84,. de 6 de agosto 

; 
j 

' 

.... de !913, não deixando de mandar dentro dos prazos fixados · 
e na fórma . estabelecida, relatorios -concisos e :'claros escru~ 
pulosamente ba~eados . em, dados exactos, colhidos em do
cumentos officines ou em qualquer outra fonte digna de. con
fiança,' sobre todos os assumptos que se refiram ou que pos
sam 'interessar ao desenvolv:imento agricola, industrial e 
commercin 1 do BraziJ, ·dados esses que V. S; irá archivando 
methodicamente para ·serem· utilizados em qualquer ·mo-

... 

mento que dclles se precise. , , . 
· · Como a espera da época em que devem ser enviados esses 

, relntorios 'p6de tornar inopportunaa .. algumas informaeões, rogo 
a V. S. que, além das expos1cões trimensaes. ou semestraes a que . 

• . . . 11 
. -
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. . ' se ·· r~feJ•em os alludidos artigos, mande cpnstantemente, se ' · 
· · necessariq até diariamente, a esta Secretaria de Estado, afim 

de que possam ·ser com proveito transmittidas ao competente 
destino, todas .e quaesquer ·noticias daquella natureza, cujo 
·conh,,cimento' não deva ser adiado. . . 

Pura. a obfrnção. dessas noticias e pura a ,mais larga di
vulgpção possível ·da boa fama dos p).'Oductos· nacionaes. V. S .. 
não· deverá poupai· · esforços, pondo-se em contacto com os ' · 
museus ' e outras instituições agricÇJlas, industriaes e co'.ni· 
merciaes existentes em seu district0 . consular. 'e solicitando 
das rospect.ivas autoridades. ás quae~ y. S. off.erecerá per
m~Ita, exemp!ares, .. pelo menos; em tr1phca~a; de todas as pu-

. bllcaoões <Jne. de 1alguma :fó1•ma, se . relamonem com a nos~ 
'· .s1tuaçãl) economica c Jinanceira. ])e cada uma dessas pumi

«mçõE·s, V. S. eonservará. um exemplar nesse consuladi)lf en-
viando os outros a esta Secretaria. . . 

V. , S. · proeurarú conhecer com a .maior precisão os di
versos rumos em que· esse paiz negocia· com o Brazil estu-' 
dando ·os preços e as cond'ições de . cada artigo e in<Hcando os . . 1 
meios· adequados de. se desenvolverem . os mercados ahi já 
exi~tentes e de- se' .conseguirm n~wos1 especialmente n~?s por-
tos çm que não houver commerCJo directo com o Brazll, dan
do-lhes 1mmediat.a communicacão. de tudo que ,POssa melho-
t·ar- a produccão nacional e expondo-nos minuciosamente • to-
das as dii'l'icnldades que embaracem o nosso· intercambio 

· commercial, quer quanto.·a fretes e impostos, quer. a respeito 
de r.s[or.\•os de qualquer natureza.. ·· 

. Logo que receber as informações de V. S. este Minis- . 
te rio se dará pressa em fazei-as ·chegai', pelos meios mais · ·. 
rnpidos e convenientes, ao. conhecimento d'as' repartições, fe
deraes e estaduaes e ·das ·associações particulares interessa- · 
das. :ís quaes, nesta data, me · diri,ío, tambetn, .,pedindo que 

·· . me forneçam com : a .. regularidade e constancia neces-
.. sarias. elementos: que· tornem . possível o trabalho âe · propa-
ganda economica . dos · consulados, taes como . dados estatisti- .. 
cos, amostras de. productos co.mmerciaveis,· collecções de vis-. 
tas phOtographicas,. tarifas, transporte em·· geral~ fretes; dis
posições Ie!iltslativas n adminstratiyas, cotações de .títulos c . 

· · · de generos1 natas sobre immigracão ,e. todos os esclarecimen- . 
. tos que possam ser, uteis ·ao trabalho de V. ,i :S. e haja vanta-
. gem cm se tornarem . conhecidOs no exterior. · ' , . 

'~· O Governo, espera qv.e 1 V; S.· ponha patrioticamente, . 
para o fiel ·cumprimento das incumbencias,... que lhe 'são con- · 
fiadas por· ,esta · circular:' o maximo ·de sua dedicação e acti-' 
,vidade. · 1 . · • · · '·· • · 

. Aproveitá. o ensejo para lhe reiterar os protestos da 
minha; etc~,·· , : · · .. , . 

.. 

todos 

I . 
. VAUIA A QU!l SE llEFllntU O SI\, ALFREDO )lLL!S 

!IHRisterio das Relacões Exteriores. acaba de enviar a 
os nossos , col'C~i!ls no estrangeiro uma circular que 

·•', . ' •• 
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• 
ho1'1tem publicámos, recommendrutdo.lhes, com o maior em" 
penho~ que .P~estem á nossa· expanilão eco»omica . uma .colla" 
bor!loao effwwnte, · mantendo uma propaganda intelligente e • 
u~tJyn. dt1s 11o.ssas .. rjquez::tS ,c productos e bem assim que en~ 
v mm ao mJmsterJO, constantemente .. já nos relatorios regu.,. 
:l~men~ares, já por · officios, completas informações sobre ii 
sltuac;ao/ d01s nossos productos nos respectivos cemtros · de 
comsumo, além de outros dados igualmente ut.eis. Só ha quo 
louvar nessa acto do Sr .. Dr. Souza Dantas .. Ais recommen. 
dações ·ColliStant!Js da. circular em quesUio si cumpridas · á 
risca pelo nosso corpo' consular, poderão ser muito., vanta" 
.iosas para a nossa melttior c mais assídua dafesa dOs ililter. 
essas economices do paiz no exterior. valendo, ao mesmo 
tempo, em .nãg poucos. casos, por .opportunos e fortes estí
mulos para os nossos. productores e exportadores. A circular 
r(lsume na vctrdríde todo um excellente programma de acção 
pratwa ·e profícua. S6 teremos a ganhar si a tarefa que 
M~la .tão claramente se determina fôr desempenhada de modo 
n corresponder ·ás auspiciosas espectativas com que qeve ser 
registada. Os consul~s não devem ·ser. apenas uma especie 
de. ramificação externa· do nosso perro apparelhamento . bu
rocraUco. Essa carreira exige idoneidades comprovadas, ag~R
tas operosos e idoneos, perfeitamente a . par das nossas pos-

. sibilidndes agrícolas., mercantis, industriaes, das condições 
das· nossas praças, seUJs usos e praxes, da nossa le.· 
gislação aduaneira e outros assumptos. QuaJl.dO se ·c.ompal'a 
a produccão, nesse terreno do trabalho dos nossos represen
tantes consulares com o qua ·razem, por exemplo, os eonsule!l 
norte-americanos. logo notamoo a desvantajoela posição eJn 
que, a tal respeito,. por indolencia, rotina ou ignoraneia, 
nos temos mantido, com honrosas excepções. Os Estados U:ni
dos ~publicam, «diariamente,, um boletim offi-cial,, com f> ex. 
tracto dos informes '.mais importantes de relator1os e ·com
municacões exparsas, mensalmente enfeixados em um . vo
lum~. Aliáis, em todos. os demais paizes adeantados, liS'~-se 
a e~sa cont~ibuição o maior apreoo e os consliles ·respect~v:os 
porfiam erri mantor um serviço frequente, regular e . mmu
cioso de informes economicos; para segura oriemtncã~ dos 
paiz<l~ cu,ios interesses commerciaes representam. A CJrcular· 
do illustre Sr. Dr. Souza ·Dantus foi expedida em um mo
mi:mto mai.s qtte opportuno; o que lhe dobra o valor, O eo~
mercio. universal· passa, nesta angustiosa phase, •'pe~o ma1s 
tr&memde · abalo que aiRáa :foi registado na historJ•a eco
nomica. A 'guerra opera fundas trm~rorm~ões na vida do 
eommreeio e da .'iqdustria e, mesmo depois de celebrada . a 
paz, nssas tral'!llformacões se farão sentir. Convem, portanto, 
que ·acompanhemos assídua e 'directameRte os factos, delles ·• 
recebendo as li~ões quet aos podem aproveitar. · .\· · 

.. 
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. Pll!JlSIDl,J:NOIA DOS SRS. URBANO· SANTOS, PRESIDENTE, E PEDRO 
• . . . ' '-.. BORGES, f• . SECRT<:TARIO 

., •, . . . ' . . :. • .r , . . ,· . . . . •. . 
~' . -· · IA~ :L •hora. da .tarde abre-se a sessaa, a que concorrem 
os. Srs. A .. A:zeredo, Pedro Borges, Metello, Pereira ,Lobo, Lopes 
Gonçalves;. Rego Monteiro, Indio do :S:rasil,. Mendes de Almeida.,· 
José· Euzebío,. Pires Ferreira, Ribeiro' Gonçalves, Francisco S·á, 
J;efÍ.o Lyva,: Eloy: de. Souza,. Cunha !Pedrosa, Domingos Vicente, 

· Miguel de Oarval:ho, Erico Coelho, Francisco Salles, iBueno de 
Piüva, ldolpho 1Go\do, Alfredo Ellis, Leopoldo de. Bulhões, 
José · Murtinho;' Xavier. ·da Silva, Generoso Marqxues, V1dal 
Ramos e. Soares dos. Santos (28) . . • . 

. iDeixam de' comparecer com causa justificada os ISrs .. Her
cilio LU:z; · Silverio Nery, Lauro Sodré, A.rthur Lemos, Costa 

.· Ródrigues, Abdias Neves, Thomaz Accioly, ':Antonio de Souza, 
· Epitacio Pessoa, Walfredo. Leal1 Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, 

Maujo Góes, Raymundo de 1\!iranda, Biqueira de Menezes, 
Guilherme. Campos, Ruy Barbosa, Luiz Viánna, Jçsé illfar.cel
lino, ·João Luiz ·,Alves, .Irineu IMlachaélo, Alcindo Guanabara, 
Bérnardo Monteiro, Eugenio Jardim, Gonzaga Jayme; Alencar 
Guimarães, Abdon Baptista, Rivadavia · Corrêa e 'Vict'or-iO:o 
Mónteiro · (30) . · · 

E.' lida, ·posta em discussão .e, sem debate, approvada a 
aéta da sessão anterior- · · 

' . . ' ' 

' o Sr. 1• Secretario dtr •conta do ·se~inte 
' ' ' • I • ' 

• 
EXPEDIENTE 

.Officios: - . . \ 

·.· iDo Sr. Dr. Jonathas.IP'ed.rosa, Governador 'do Estado do 
Amazona·s, offereóendo um exemplar da mensageni que dirigiu 
á ,Assembléa I,.egíslativa do Estado por occasião da· abertura: 
dos . respectivos tt:>abalhós . .:..... Inteirado. - · · · · · 

. I ,·• ' . . , 

Do. Sr. Dr. Miguel Nogueira, residente em· Monte Azul, 
Estado,de S: Paulo, pedindo licen,ca _para coUocar. ~o salão 
de: honra: do' Senado Federal um retrato do .conselhe1ro Ru-y 
Barbosa, em tàmanho. natural, como .preito aos .seus serviços 
prestados ao Brasil.- Inteirado. ' . _ . ·. . . 

.·. Dp Sr. Francisco .:\ntonio 'Corrêa, .pres.idente da Associação 
· .1Benef1cente. Commermal Suburbana, pedmdo que consto do 
• expediente do ,senado qúe a idéa da tributacão' 'do jogo, como 

"· medida de salvacão na .cdse actual, lhe pertence, po11que na 
assembléa de 1·G de ,iunho do corrente da mesma associação a 

I 
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· apresentou, lendo sido enviada ao .Sr. Presidente da Republica 
uma cópia do trabalho que elaboro11· sobre o assum·pto.- rn.: 
teirado. • · 

Do. Sr. secretario. geral do Centro de Sciencias, Lettras e 
Artes, communicando . que fará uma. sesão cívica no dia 15. de 
agosto, cm homenagem á m.emoria do Sr. Francisco Glycerio' . 

. . -Inteirado. · . . 
Telegramma: . 
Dos Srs. Deputados Annibal .do Toledo e· Mavignier, de 

Matto Grosso, do teór seguinte: 

« Exmo; Sr. Presidente do Senado- Communicamos a 
V. Ex. que quando sabíamos ·hoje em companhia de. varias 
Deputados esladuaes do edifício da Assembléa Legislativa, 

. onde estivemos assistindo suas sessões, fomos grosséiramente 
desacatados por um grupo desordeiros arruaceiros ·armados, 
reunidos deànte residencia particular Presidente Estado que 
nos dirigiu os mais pesados insultos vociferando gesticulando 

· em·nassa frente. Família escrivão Juizo Federal que· se encon
·trava .janellas ·casa Presidente f-ronteira Assembléa assiin 
como delegado policia que se achava numa das 'janellas Che
fatura Policia ao lado residencia presidencial assistiram im

. pavidos toda essà . selvageria acorocoando-a ainda com seus 
sorriso's si não fóra presença fo·vca f.ederal estamos certos que 
insultos passariam para terreno. aggressões làinentaveis que 
pelos des!).tinos Presidente gente :que o 'éerca esteja nosso Es
tado nessa. vergonhosa conjectUTa de não· offerecer ·garantias 
materiaes nem aos seus representantes dentro da capital em 

. 'frente ·á propria .casa do Presidente, na rua principal' da ci-
dad~. Respeitosas saudações~.- Inteirado. ·· i 

O Sr. 2' Sf!Pretario procede ú leitura dos seguintes 

PARECERES 

' 
·~<\:' Commissão .de Finanças foi presente, para interpor 'i:>a" 

recer, a proposição da Camara dos Deputados n. 86, de '1913, 
autorizando a abertura, pelo Ministerio da Agricultura, do cre
ditas extraordinarios a!Jé a importancia de 1. 500 :000$, ouro, 
para attender as despezas ·com a rep·resentaéão do Brasil na 
Panamá Pacific Internacional Exposition. 

10 Sr. Presidente da Republica, por .mensagem de 11 de 
Julho do corrente anno, dirigida. a esta Casa do Congresso, 

/ communka que jú. -se realizou na cidade de S. ~~rnncisco da 
Califa mia aquellc. certaomen. e pede para que o Congresso Na
cional .considere .por esse motivo sem cffeito a mensagem . ~e 

' 

' 

.. 

• 
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6 ele julho de 1914, solicitando a aberLura dos refe!'idos cre-
ditas extJraordinàrios. · • · 

Ds accõrdo com o pedido -do sr. Presidente da Republica, 
é a Commissão de Finanças de parecer que seja rejeitada a 
proposição, com as emendas a ella apresentadas. , 

' Sala das Commissões, 9 ·de agosto de 1916. -.Bueno de · 
Paiva. - Alfredo · E llis, - Alcindo i1uanabara. -.r oáo Lyra.-. 

. E1•ico Coelho. 

. EMENDAS Á PROPosrç2i.o DA ·cAMARA · oos !)IJ!:!'UTAoos, N. 86, DE 
. 19~ 3, A QU:E SE REFERE O P.~RECER SUPM 

I . ' "" '- ' 
Reduza-se a mil contos· o credito, sei)' indo sómento para a 

Exppsicão do, S . .Francisco. , . 
.Sala _ôas sessões, 30 de dezembro de 19'13.-Francisco 

19'6. . 

.. 
. E' n Dovcrno auL<lriz:ldo: 
-!", a abrir os cr&clitos e fazcr.as Ópe<ra'cõe.s de credito que 

fo·rem nccessarias, até dous ,m,iJ contos. de r:éis, para concluir, 
na Estrada de Ferro Oeste de· .Minas, a linha de Ba'l.'-l.'a l}.iansa 
a Lavras, o ramal de Bom Jardim, o romal de Barbacena, os 
servicos c'ontractados c em execucão de Bello Hor-izonte a Di
vinopolis, os abdgos pa•ra material rondante, em contruccão; 

2", a abrir os .credítos e· fazer as operações de credito 
necessarias, até 6. 450:00.0$, para concluir, na Estrada de Fenro . 
Central. do il3rasil, a ligação de PorCella a Vássouras, '600 :000$, 
as obrãs em execução nas linhas Valenciana e •Rio das Flores, -
35·0 :000$; o alargamento da bHola para· Bello Horizonte, 
3. 000:000$; a linha do Curralinho a ,ol\fonte.s · Claros, ré is 
2. 500 :000$000; . . . 

3", a entrar em aceõrdo com os1 crincessionarios e em
preiteiros de estradas de forro, par;a o fim de regularizar.· 
o pagamento aos tJ>abalhos c execução pai'a a suspensão pro
visaria das obr·as con tractadas, sem indemnização alguma..-
.Francisco Srí, \ · · 

. I . 'III 

Emende-se: c sessenta éontos para a continuação .dos es~ 
tudos da Estrada de .Forro do Joazeiro a 'IIhereziita:-:Z>-ihis· 
Fcr7•eira. . ' · · 

L<\ imprimir. 
N. 88-:l!lHi 

Foi presente a esta 1Commissão, para cmittir parecer, a 
proposição da Cnmwra dos Deputados,_ n .. :13, deste ,anno, quq 

' 

' ' 
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autorizo. o llodar Exeeutivo a conceder· a Escola Pratica do 
Agrículturn de Quixadú, no Estado do Cearí•, o uso fructo de 
dezesseis ·e meio ~hectares de Lcnns pertencentes á União, para . 
nellas estabelecer os seus campos ele· culturas, experiencias e 
de.monsli·ações. .. · · · · ·: · . 

. . A. Commissão de Jpsliça c Legislacão, q'uc se pronunciou 
pr1me1rnmente sobre o assumpLo, offeteceu ao aJrt .. 2• do pro
;iecto uma emenda sub;;Litutiva com a qual está de accõrdo 
esta Commissão, sendo,. por isso, de parecer· que a proposição 
seja approvada com a emenda r·eJ'erida. · 

Sala das Q(}mmissões, -em . n d c agósto do 1916. - Bueno 
de Paiva.- João Lyra, Relator. -IMfrcdO Ellis.- Alcindo 
Guanabara.- E rico Coelho .. - L. de .Jlu.lhões.-R:rancisco Sá. 

PARECER DA COMMISSÃO· DE- .~USTI()A E J,EGISLAÇÃO N. 73 DE 191<{) 
. 'E llMJlNDA A QUE Sll Rllr'ERE O PARECJm SUPRA ' 

Em. 1913, alguns ·agricultores .cie Quixadú erearam .com' os 
seus proprios recursos um . curso pratico e gratuito de in
strucção agrícola c tão. bons foram os resultados desse curso 
que foi substituído pela Escola Pratica de Agricultura de Qui
xadú, organizada com maiores e mais effeclivos ,eJementoi do 
ensino e que visa diJ'J'undk o ensino elementar agrícola por 
todo o Estado do Ceará. . 

Pela lei n. ± .201, de 17 de agosto de 1914, o Governo desse 
Estado creou um. posto zootechnico annéxo :á referida escola, 
com a subvenção annual de 12:000$000. . 

Sendo o terreno que serve par·a campo de culturas, ex
periencias e demonstração da escola demasiadwm-ente pequeno . 
e situado, e mal possuindo o Gdve•rno, Federal, a jusante ào· 
açude de Quixadti, U 1 hectares de optimas terras de cultura 
de que o Horto Florestàl occupa, apenas, uma pequena parte, 

,o director,,membros ·do ·éO'(Iselho su]'lerior e alumnos da ll'efe-
rida escola, bem como outras pessoas, dirigiram-se ao Con
.gt·esso ·Nacional solicitando a concessão para a mesma escola 
de 16' hectares e meio daqüellas terras. · . 

A Gamara dos Deputados, deferindo a petição, approvou-a 
e rometteu-a .ao Senado como projecto autorizando o .Poder 
Executivo· a ·conceder. á E·scola a e Agricultura Pratica de Quí
xadú,. no Estado do Ceará ·pelo tempo de sua exisLencia, o 
usufrue to ·de dezesseis Q meio hectares de terra pertencentes 
ao 1Governo, situadas a ;jusante da .barragem do a•cude de 
Quixadtí, en1it'e o leito do antigo rio Sabiá e a linha de tram
ways, 'para."nelles estabelecer os seus campos de culturas, ex
períencias e ·demonstrações, voltando ao Governo o domínio 
dessas terras com todas as culturas' e melhoramentos nellas 
e?=istentes, sem direito a indeni:nização alguma, caso seJa ex-
tmcta a escola.. · ·· · · ·· 

· E' manifesto que a eoncessão é· convcnÍcÍüissima e que a · 
proposioãl) tem por fim um int:eresse publico, .pelo ,que a .Cpm: · - · 

\ 
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missão de Justi~.a. c Le~islaçüo é .de ·parecê~:: "que seja ad· ppro
vada pelo Senado, modific!lda a redacção . do art. 2•,' e ac-
vôrdo com a seguinte ' 

EMENDA· . 
••'.r 

\1\.rt; z•, redi;la-sc ae.sim: 
«Caso seja extincttt a escola voltará a posse destas terras 

á União, que ficará com direito ás culturas e. melhOJ:am.~ntos / 
nelles existentes e sem obeigação de qualquer mdemmzacao ». 

·~ Sala das Commissõcs, 2 · d.e agosto de i91•6.- Epi-
tacio Pessoa, Presidnete. -:Adolpho Gordo, Relator.- Gon- · · ·: 
:::aga Javme.'- Raymnndo de Mi.randa. ' ' 

,. 
~ ··' 

PROPOSIÇÃO DA CAM,\RA DOS DEPUTADOS, N. 13, .DE 1.9'16, A QUE SE 
REFEREM OS PARECERES E EMENDA SUPRA . · 

O Congresso Naciouel resolve: 
Art. 1: 'Fica o Poder· Executivo autorizado a conceder ·á · 

Escola de Agricultura Pratica de Quixadá, no Estado do Ceará,. 
· pelo tempo· de sua existencia, o usoL uéto de dezessets e meio 
hectares de terras pertencendo ao Govemo, situadas á jusante 
da barragem do acude do Quixadá, entre o leito do antigo rio 
Satiá e a linha de t1•amwavs, para nellas estabelecer o's seus 
cwmpos de culturas, expe~iencias e demonstrações. 
. .o\Jrt. 2.' Caso seja extincta a escolta, voltarão ao dominio 
do Governo. estas terras; com todas as .. culturas· e mel11ora
me·ntos nellas existentes sem direito a indemnização alguma. 

J Art. 3.• Revozam..:se as ·disposi•cões em contrario. 
.: .... , ..... 

1Camara dos Deputados, 27 do· junho de 1916.- Astolp!Lo 
Dttfra Nicaria, Presidente.- Antonio ·José d<J. Costa Ribeiro, 
1 o Se~reta~iO: "":'" Juvenal. ·Lam'irrtmr; de . .Faria,:·. z· . .SecretariO· 
·-A' JrnprlmJr. :- · · 

PARECER 
.. :· ... 

N:· 89 -191•5. 
' . 

· A proposição da Gamara dos· Depu'tados, n. 24, de 1916,' 
autOriza a concessão de um anuo de .licença, para tratamento· 
de saude, com abono de dous tercos dos respectivos venci
mentos, a D. l'l.ntonia de Barros Castello Branco, agente do 
Correio de Palmares, Estado 'de Pernambuco. · · · 

· · A Commissão de Finanças considerando que a peticio-
naria comprovou ns suas al!cgaeõcs: de ter gosado o maximo 
das licenças que lhe podiam ser dadas pelo •Poder Executivo, 
e çle estar .. eu1'eru1n de grave molestia dr, qlhos .•. segundo o 
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auto de exame de sanidade a que 'foi submeltida, é de parecer 
que seja approvada a proposição concedendo-lhe o favor soli-
eitado. ' 1 0 _ . 

Sitia das· Commissões, 9 de agosto. de 1916. -Bueiw de 
Paiva:- João Lu i: Alves, Relator:- Alcindo Guanabara.-
Erico Coelho.- .João L11ra. -1Al{redo Ellis. _ 

PROPOSIÇÃO DA CA~ARA DOS ·DEPUTADOS N. 2-í, DE 1916, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA. 

rO Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o· Presidente da Republica autorizado a 
conceder a D. Antonia de· Barros Castello 'Branco, agente do 
Correio de Palmares,. Estado de Pernambuco, um. anno de li
cença, para: tratamento de saude, com abono de dous te,r.ços 
dos respectivos vencimentos; revogadas as disposições em con-
trario. · 

·Camara dos Deputados, 7 de· Julho de 1916:'-Antonio 
Dutra N,icacio, Presidente.- Antonio José da Costa Ribeiro, 
t• Secretario·- .T oão David. Pe:rnetta, 2• Secretario, interino. 
-iâ imprimir. · 

N. 90....:.1916 

:A Coinmissão de Finanças, considerando que o :funccip
nario da Estrada de Ferro Central do Brasil Antonio CorTea 
Picanço, de que trata a proposição da Camara dos Deputados 
n. 28, do corrente anno, Juntou ao seu rr-equerimento, devi
damente encaminhado· e informado, um laudo de inspecção ' 
de saude provando e.Star doente na 17' enfermaria da Santa 
Casa de Misericordia, é de parecer que lhe se,ia concedida 

. a licença nos termos do mesmo p·ro,i e c to, cu.i a adopção .recom-
menda aq Senado. · 

.Sala das Commissões, 9 de agosto de 1916. __.:. Bueno de 
Paiva. -João Lui: Alves, Relator. -Alcindo Gtta·Mba-ra.
Eric'o Coelho. -João 'L1Jra; -,Alfredo Ellis. 

PROPOSIÇÃO DA CA~ARA DOS ·DEPUTADOS N. 28 DE !:916, A QUE SE 
. f O .PARECER SUPRA 

ü Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E'· o Presidente da Republica autorizndo a 
conceder a Antonio Corrêa Pican~·o, cari1mbador da 6' divisão da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, licenca para l.'!'nf.nmento , 
de saude, com abono .ele dous terços da respectiva diaria, ctu.:. 

.. 
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rante o período de 'corrido ·de · 31 de mar,ço até :12 de. setembro' 
do· corrente ·anno. » I · 

I : ' ' .!fi I 

tCamara dos Deputados, 26 de juNJO de 19:16. -Jouq Ves~ 
pucio de Abreu c Silva, Presidente em exercício.- Antonio 
José da Costa Ribei1•o, i" S.e0retario. -J1wenal Lamartine da 
Fa·ria, 2' Secretario.- A imprimir. · 

N. 91-1916 
' 

' 
ü . Dr. Albano do .Pr·ado Pimentel Franco, medico' aju- · 

dante da Inspectoria de Saude dos Portos do Estado .. de Ser
gipe, já tendo gozado as Jicencas que ao Poder Executivo l~J<e 
era licito concedQI', de accôrdo com -o decreto n. 2.756, de ·1·9·13, 
solicitou ao Congresso )'l'acional um anno de licença,. com or
denado, para continuar o tratamento de sua saude· 

· A Camara dos Deputados considerando que o peticio
naria P'r·ovou, mediante certificado da junta de saude, a alie:.. 
gação de Sua molestia, para tratamento da qual 1é calculado, 
pelos medicas examinadores, aquelle prazo de tempo, deferiu 
seu requerimento, votando a pr.oposição n. '27 deste anno, com 
a qual esta Commissão se acha de accõrdo. · . .· 

· Saia das Commíssões, ·9 de ·agosto de 1916. -IBuenó de, 
.Paiva.- Erico Coelho, Relator.- Al{,r·edo Ellis. ,;_João Lyr·a. 
- Alcindo Guanabara. 

; I 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 27, DE 19H.i, A QUIE SE 
O PARECER SUPRA . , 

<O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente .. d·a · Republica auto'l'izado . a 

conceder ao Dr. Albano de .Prado 'Pimentel Franco; medico 
· aJudante da Inspectoria de Saude dos Portos do Estado de Ser
gipe, um anno :de licen<;a, em prorogação. com. o •respectivo 
ordenado, v.ara ttatamento de saude: revogadas as dj.sposicões 
em contrar10. . . · . ·i · , 

· 1Camará dos Deputados, 2:0 de ,iul•ho de 19Hi.- João .ves-
pucio de Abreu e Silva, Presiden~e em exercício.- .tlntanio ·' 
José da Costa Ribeiro, t• Secretario. -l!tvmal Lamar•tine file 
Favia, ·2• Secretario.- A imprimir. ' · · 

' ' 
' 

N. !l2 -1·9·iG 

· . O Sr. Presidente da !Republica em mensagem de 27 ·de ou~ 
tubro de 1915 submetteu á consideração do ·Cong>resso Nacional, 

. a exposição do Sr. Ministro da Justica e Negocias Interiores 
sob r~ 11 ne~essi.dad~ dê s.er .autop~2:ad() 9. Pod!lt: :!l)x~c1l.t~v(). a 

. ' 
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ab'rir o credito .. especial de' 60:557$811, a,fim de attcnder a 
indemnizações rlevidas pelo extravio de valores, J?-0 qual. in
correu. o ~.:depositaria publico Carlos de Cerquetra Agmrre, 
em prejuízo' de terceirros, durante sua gestão. . . 

A Cainara dos Deputardos concedeu o credtto pedtdo pelo 
Governo, por entender .que a responsabilidade pela guarda d9s 
valores cabe. á U:nião, porque se. trata de um desfalque CUJO 
autor foi de facto o depositaria publico, , · 
' Além disso j:á existem diversos mandados judiciaes sob•·e 

a restituição de. valores rcclamaclos, os quaes estavam em de-
posito· . . · 

Esta Commissão de accôt•do com o voto da outra casa do 
, Congtt•esso é de parecer que seja upprovada a proposição. 

Sala das Commissões, O de agosto de HHO.- Bneno de 
Paiva.- Erico Coelho, Relator. -,Alfredo Ellis.- João Lyra. 
-L. de Bulhões.- Alcindo Guanabara. . . . 

' 

PROPOSI()ÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N~ 29, D.E iOW A QUE S'E 
. O PARECEI\ SUP!\A 

ü Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Reptibliea autorizaJC!o a 

abrir pelo Ministerio da Justica e N egocios Inte'rioTes o cre
dito especial de 60:557$811, afim de attender a indemniz~~JCõcs 
pt·ovenientes do extravio. ele liquidas pertencentes a terceiros 
e feito pelo. ex-.dépositario publico Carlos Cerqueira Aguirre, 
ao tempo de sua gestão; revogadas ·as disposicões em eon-
.tranio. ·• ·· .· . · 

,Qamara dos Dep~tad~s. 20 de ,iulho de 101'6. -João Ves
púcio de' Abreu c S.ilva, Presidente em exercício. ~Antonio 
José da Oosta Ribeil•o, 1~ Secretario.- Juvenal Lama•rtine de 
Far,ia, 2"· S.ecretario.- A imprimir. . ' . 

. 
1 E' igualmente lido, posto em discussão, que se· encerra 

.. ; . sem debate, ficando adiada a votação, por falta de numero· o 
seguinte : · ' 

,PACECE!\. 
. ' 

" . 
. N. 93- :1016 - .. 

' .· . . . \ 

,A.' Conunissão de 'Finanças foi presente, para emittir p'a
recer, a proposição· da ·Gamara dos Deputados, n· 18, deste 
anno, · que autoriza a abertur.a do credito especial de ré is 
57:692$699, para o fim de occorrer ao ·pagamento devido ao 
Dr. Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho, em virtude de· sen~ 
tença judiciada. . · · , ' 

A mensagem refere-se •ti impo·rtancia de 68:019$, mas a 
outra Casa do .Congresso attendeu <is consideracões do ~·elatOl' . ~ ' . 

'\ 
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do credito, que e! longo parecer justificou o Aú:voto, unani
•memente sullscripto pela Commissfio. de Finànças, e· ·reduziu 
aquella quantia ·ú somma de 57:092$69.0. · '· • .. 
· Esta ,Commissão, conside'!·ando que' o peditlo de credito 

feito pelo •Poder ·Executivo não corl'esponde · á importancia 
votada pela outra Casa do Congre,sso, onde houve a respeito 
debates acerca da competencia do Legislativo .·:para alterar a 
conta feita na execução da sentença, passada em julgado, é 
de parece·t' e requer' que sobre o assumpto se pronuncie p,ri
meiramenle a ·Commissão d(l Justioa e Legislação. · · · 

_ . Sala das Commissões, 9 de 'agosto de 1916.- Bueno de. 

' . 

Paiva.-L. de Bnlhões, Re!ator.-Alcindo Gnanabara.-Al- • 
frellQ Ellis.- ,loão L1J1'a. -E-rico Coelho. , 

O Sr. Antonio Azeredo - Sr .. Presidente, ha cerca ·dEi 
dous mezes que nutro o deseJo de dizer duas palavras sem,. 
entretanto, ter 'feito á vista. do meu precario· estado de saude e 
dos conselhos de V. Ex., Sr. Presidente, e d1e alguns Sena--. 
dores que me honram com a sua amizade. . ·. . 
, Aggredido, grosseiramente, por cer!Ja imprensa, pensei 
~cupar ·esta tribuna, não para responder,ás injurias e ca- · 
lumnias·, que .sei mere~em o meu .de.sprezo, ··mas paTa dar uma. 
satisfação aos meus illustres c.ollegas e aos me.us concida-

··dãoe · ·· .· ·. 
Realmente me parecia não valer a pena tomar o precioso 

tempo ,do Senado para de•monstrar ta má fr, o despeito re o 
adio das accusacões, . porquanto cahiria tudo por terra, uma 
vez conhecida a procedencia e .os nomes .. dos accusadores. 

Mas, tendo sido levadas da imprensa' para o Parlamento· 
algumas dessas calumniosas accusacces, no momento mesino 

. em que uma dissencão politica se manifestaVJD no meu Estado. 
· vejo-me na contingencia de nãó mais.1adiar. as considerações 

que pretendi1a então faz.er, 
•' . 

. Jornalista ha mais de trinta annos e tenõo procurado sem-
pre. honrar essa nobilissima profissão, jamais lancei ·mão da'. ' 
injuria ou da calumnia como armas de combate contra os .•" 
meus adversUI!'ios, nem úsei nunca· da traição e da má fé 
plilra ferir os meus desaffectos politicas ou pessoaes. · 

Envolvido tantas vez·es em discussões calorosas, na defesa 
de idéns .ou de principias politicas ou sociaes, jamais conduzi· 
-ou· acompanh!li os meus contendores por -um terrêno estreito 
ou contaminado pelas podr.idões da injuria e da calumnia, em 
que homens educados não s•e poderiam •.onseryar de pé· po1' 

· alguns momentos, nem mesmo tendo o nàriz tapado por um 
lenço impregnado do mids ·suave perfume. . . ' · · .· ·. 

E' certo que durante a minha enfermidade, hll sete. annqs 
passados, ·'o meu jomal &e envolveu em p.oJ.emicas apaixona~ 
das, usando de linguagem violenta contra os seus adversarias; 
mas o Senado inteiro sabe que este procedimento não mere
ceu os meu& a.pplausos e sim a minha reprovação desta tri
buna. 

... 
) 
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Não é que ·me. arreceie cta. luta. mas eu a prefiro no ter
veno :eJovado, emrquc d.ous. homens cduca•loa se podem bater 

. ·de gravatas. e luvas de pellica e não descu.luos e mangas. urre-
1 · g~açadas. . , . , 

. Foi por' isto que hn cJ.ous annos. quando v.oltei da Europa, 
respondendo desta tribuna ás <boas ausencws~ que de mim 

. ; fizeram alguns jornaes, que me são desaffectos, disse que ha
via prohibidoa entrada .de um delles cm mmha casa, pedindo 
aos meus amigos 'que rne. não -comrnunkasacm- os· torpezas que 
foss•em} p.orventura, assàcadas contra mim. Hoje a prohibi-

. r;ão está ampliada, não porque os injurias nu; possam emocio
. nar, partindo de. -onde parlem, mas. por hygiene morai 'e para 

não perder -o·meu teinpo com leitura que nada •adeanta e que 
só traz o fel.·do odio.'pequeuino, envenenado peLa fa!La de edu-
cação moral. · ' : ~- , , . 

.. Mas-; si ·eu não leio essas a!.lcusações · r·d1enlas, como po·· 
.. derei .respondei-as?· . . · , · .. , : . 
· E quem poqer~ bater-se •nas trévas, de mãos limpas, c'on-
tro: o trabuco do s1cario? I 

.. Mias serei .eu, por acaso, Sr. Pvesidente, uma excepção 
como alv.o dos Are tinos desta terra? · 

Porventura outros homens- publicas, de maiores respon
. · sabilidades, não teem sido' igualmente amarrados ao poste da 

diffamação?. _ . ' . 
. · V. Ex. mesmo, Sr. Presidente. não tem sido tambem fe-

rido·pelas mesmas sett~? · 
· Por acaso tem· escapado de· aggressões 'yillãs. o eminenta 

che:Ctl ·da Nação, o «predestinado», o «.iudas) de hontem, o en
deosado ·<Je hoje e. talvez-. o amaldiçoado de amanhã? 

O. homem de· renome universal que le·m recebido as maio- ' 
res manifestações de -anr·ec.o ·e admi;onção •lu nosso pov-o e dns 
naçóPs estrangeiras; Ruy Barbosa, não tem sido- vktima da 
inaledi-cencia e da calumnia pelos mesmos indivíduos que boje 
,o enthroniziliin? ·. . · · ·-' . • : 

Quem nesta ·ca·sa não tem sido malsinado po.r essa gente ? 
·. Os qu6 me atacam ·boje, tambem já me elogiaram; ll -no 

· jornal que se transformuu em .pelourin•bo contra mim, sempre 
1 tive uina lamparina; accesa,:. d9!!de os tempos saudosos de Fc~r

. rilira de Araujo e Henri.que Chaves, ·até o anno passado, quando 
. us seus directores solicitaram o meu ·concurso para sua em

prezii e. 'q'ue -eu lhes não pude dar. Elles, então. frequimtavam-
me a casa, senta:v·am- á minqa mesa,-'e me· achavam bom. in-. 
telligeilte, .honesto e patriota, do que devem boje .se peniten-

.. ciar 'pela conveniencia .dUs. seus interesses e . do adio que as 
~ suas ambições não souberam suffocar. ;; · 

Eu. tambem me penitenc~o. Sr. Presidente, de os haver 
'recebido na minlia intimidade. -· . . · . · ... . 

' Com a outro. peiLturinho. isto- é; com o1 seu director supre-
mo. nunca tive rriacões, senão nsi de cortezia,· pela ·situacão de 

. officiaes do mesmo ilfficin, sendo gue, para honrar. as tradi
·cões que sempre mantive na impr~nsa, guardando .para com 

' ' \ 
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mous col!egas todo o respeito e toda a solidariedade, prestei-. 
lhe serviços reaes e quo não são 'aqui relembrados, senão para 
demonstrar á evidencia a correcção com que sempre me có'n-
duzi 'na imprensa. · . 

Quando, em 1904, por occasião do movimento revoluciar 
nario de novembro, prenderam na ilha das CObras, o .. Dr .. Ed
mundo l:!ittecourL, dil'ector do «Correio da Manhã»,- que então 
cu.mbatia o Governo violentamente e defendia a desordem -

.a unica voz que appareceu em sua-defesa foi ·a"minha ... 
Achando-me na direcção d . «A Tribuna,, embora. amigo 

do Governo, em nome da solid1riedàde que deviã:'aos meus 
collegas da imprensa, defendi o jornal atacado em sua liber-'' 
dade e combati o acto urbitrario que ·havia~ determinado a 

.. prisão do seu director. · . · . . ·. • :; · · 
· O chefe de Policia, irritando-sé ·corri:·o.· ,minha. attitude, . 

mandou o'.major Dormevil, da Policia, intimar o meu jornal 1 
par•a Que nada mais dissesse em: defesa ao «Correio da Ma
nhã,, sob. pena de suspensão, e à resposta que lhe dei foi, es-.. 
orevendo o àrtigo de fundü da. «Tribuna» •.. com a minha · · assi-' ' · 
gnaturo. para profligar o abuso. da autoridade do Dr. Cardoso. 
d'l Castro; e concitar o G'ovér•no a· desfazer o acto vro!Cllto. 
No -dia seguinte eu solicitava do benemerito· Chefe de Estado, 
Sr. Dr. Rodrigues· Alves, a soltura do Sr. Edmundo 'Bitten" 
court, que ·fui Jogo depois posto em liberdade. . 

Nada me ficou devendo por isso o director do «Correio 
da Manhã»; porque •. a_ssiin ·prúcedendo, cumpri um dever' de 
consciencia; ·entretanto, no mesmo dia ém que sahiu da· pri
são. o Sr. Edmundo Bittencourt, subindo as minhas escadas, 
foi mê levar os seus agradecime.ntos, confundindo-me os_ seus 
protestos de gratidão, e SOlidariedade em ·Um pl'Oiúngado àJJra-
çO, fão depressa esquecido. . • . .· · . 
• ·Em época: anterió'r, JÜ eu tinha procedidó ·da mesma ma
neira, ·em relação á «Cidade do Rio», dé Jo~é do Patrocínio,. um. 
dus mais nota veis .iornalistns e oradores do seu tempo. · 

·Em plena revulta .de 1893, José do Patrocínio,' quê havia 
combatido a, politica dó' Marechal Flori ano, qúe eu . defendia. 
fugira desta cidade, suspendendo a publicacão do ·seu' jornal, e 
deixando o~ material. de sua prfpriedade na· casa em que elle 
se publicava, á rua do Ouvidor. Um bello 'dia,. p,orém, esta. 
fõra invadido. e depredado o material do. « Cidarle do Rio ». . 

O meu protesto não se fez esperar, e .pelas column!\S . do 
.cDiario de N!Sticia's», de;. minha direcção; combati à violencia 
·praticada contra. aquelle jornal. 'ficando igualmente isolado na 

.. attiturle qu6 assumi. sem que alguem viesse ·em meu auxilio na, 
defesa q~ tomei. · . . . · · · . · · · · ' . · , 

' Mo.is remotamente ainda. no Gove.rnó' Provisorio,. quando 
se deu o ataque á «Tribunal Liberal:., empasteUamento da sua 
typograpbià; ficando ferido gravemente o seu' gerente;· · o 
cDiario de N!Sticias, apeznr. de suas ligações especialissimas 
l)oin O Governo, correu cni defesa do jorm\1 aggredido, som . . ' \ ' 
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medir nem r·ecear as cuu:;etjuenlliati tJUü dalli lhe poderiam 
advir, · 

Felizmente. fl.\'i naque!la occasião ·em ,qu~ a imprensa mais 
aolemnemente manifestou a sua solidariedade, comparecendo 
os representantes de todos os jornaes á ·reunião clinvocada para 
a redacção do «Jo.rnal do Commercil1~, afim de se tomar uma 
·deliberação· co!lectiva Ciüe significasse: .!Jlll protesto effectivo 
contra a vió'lencia e um. desaggz·avo á Imprensa desacatada., 
. l'lessa asse~bléa 1 de joz·n.alistas ficQu ~eH~erad_o que a 
Imprensa unamme susp·enderza a sua pub!Icaoao, s1 . o · qo
verno, deante de sua ,reclamação·, não· · empregass.e · mezos 
tlnergz.· cos e ,Jndispeusaveis paL'a a punição uos dehJ!.quentes, 
sendo incumbidos de escrever esse protesto o Dr. José Carlos 
RodL'igues, Alcindo Guanabara u o humiljle orador que OL'a 
occupa a attenção dq Senado. · - · ·. · · 
· · A minha attitude, na imprensa í'Oi sempre a mesma; man
tive sempre a mais completa solidariedade para com os meus 
col!egas, guar·daildo. o respeito que devemos, .os homens e,du
olldos·,- uns aos outros·, sendo toLerante sem ·.me curvar, e. al:

'tivo sem impostura nem :g~osseria. · · · ·' · 
Sendo assim, . é claro. 0 ~~:Correio da Manb~ nada me dev&; 

tendo eu cumprido gostosamente. o meu dever de jornalísf.a.; 
faze.nd() a sua defesa '~contra- a prepotencia policial e_ inter
cedendo .pela"· liberdade -do .seu director, que se achava em 
prisão. - . . ·· · · ~ 

·Isso uiio, quer .. dizer, portlm, 1que o .direc.tOL' do "Correio 
da Manhã» •. não. me deva uma fine.za muito especial, fóra. d& 

• defesa que fiZ do. seu jornal e ·da sua pessoa, como seu di-
i'ector; .·_ · · . · · · . · ' · 1 · . . · 

O Sr. :Edmundo 'Bittencourt, ·.em outra occasião, sUbiu a~o 
minhas escadas.;· duas, tres.·vezes, no me.smo :ctia, para solici- , 
citar a retjrada de um artigo da "'l'ribuna_,, · escri:pto por 
. ~ illustre advogado .. do nosso ·fOro, artigo qúe feria um seu · 
amigo e parente, desembargador . na COrte de ,Appelláoão. Es-: 
lAva •. sr; Pre.sidente, . o lneir ~ornar já pl!_ginado, -Di,!ls as· in- · · 
stanc1as do· drrector do «Correzo da Manh~ eram ·tântas .. qu&; 
por um ce~to dever de oortezia. que Jwgava .merecer um. cor,. 

. lega. e·,· á vista. mesmo do Sr; Edrilundo Bittencourt, chamei 
o secretario e fiz retirar da, pagina o artigo. a que IDE\ refiro; 
afim dEI satisfazer a solicitação , daquel!e .senhor. ' 

. Esse :foi. um eervico especial, fóra dos deveres de solida
. rredade de rmprensa. e. si o Sr; ·.Edmundo Bittenoourt fosse 
··um homem de·espirito e, de consciencia, oeu lhe faria um ap

pello d~Stà tr.ibu~a, .não para !ll~ P!lUPar das suas ag~essõ~&; 
das suas. cal um mas, das suas lDJUrzas ,._mas para fazer justroa 
uos inturesses ,;upel'iores' do meu' Bstado, que o «Correio da 
Manhb tão mal comprehende. · · 
. Si eu' pudesse cobrar do director. do «COrreio da . Manhã> 

uma. fineza que elle me deve, seria no sentid·o de fazer justiça 
á Dl!nha ,._te~ra,, ,não lOuvando 'a ingratidão,. a trabição:, par& 
servzr a mteresS\lS pessoaes· e aos se.us odzos •.. · . . . , 

s,- Vol. IV · · 5 
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ínfclizmr.nle, não póssõ eütlóii.ti:àr no dirMtor do éÓói.'
reio da l\Ianhü» o mesmo sentimento de delicadeza. a griitiããO 
que; en1. c!';rio tempo, enoónl.réi na pêssóa dõ 'Bêiii:ifiiei'itd bra
zileiro Ginnpos Salles; de saütlosa Ii.:iilmôi'iã .. (apbiiii;l/Js), glie 
l.lll;l.~. din• oscr.ev~n.d~-me deJ:. Pllulo,. ~$fadeciá ~tl dir_éctôr_ tio 
~DlllrJo .de NotJclUS». a defesa Cilie hiiv1à tclfiiildo dp sllu par
tiqq . c do sôu Jr.stado cütitrti. o ~ovel'lló diJ 'Bii.l'!!O de !.Uill!tlll.. 
o Sr .. U~inpbs . !ltilléll ·recoiihéíliil que rEilllliléntc. o dil'tllltõr 
.do «Dinrili âí.l Nótic.His» til111:l: pt·P.stadt:J a Stlfi. l~l'I:a 01! mais 

, .extr.aoi·diJitiriós · §ét'Vlc.os· .. Então, Sl', PI'esidtJnté, tendu éU·; 
· d~sdé o ·.etihie()o de se li· Govei'iió, fe,ito Oppoglção tl.quellé .il~ 
lustra 11ilniêm de. Estado, por cilúsa da. intet·yénf#ãó qtiíl_ é.llé 
·:tãzin. t'Ii1 Màtto Grôssb, ·vi-llie n11 cbutih@ilhclil tltl tecbrl'l!l' à 
S. E.\:. püt•t1 g·aràntir a vida dos illéus amigos. Est.aVàtti éllés 
ameucados · de morte na minha tol't'i1, e tiVe Tltli' .esse mo~ 
tiVtJ, dó stlliCJitar' üt11 «hàbetls-coi•püs~ aó Stiprénio 'l'i'ibunal. 
Este dl'dC11<1i'a tltil'l os paéiéht~s se apr~sentàsseni um mez de
Il.Ois :l sull. barra. , . · · · , 
· ·. Os silllbt:itlttlsLáS ali1ét1()nvutn de nJorte abs 17 pàcieti.L'és. 
Os meus ll.!lligos eslnvnm ttltu~íntldOs, r'étleaildcl' qUe totios fdS'
selil. assthísl!Hlâüs. rttt Usiná de. Itaic~'. }{ecorrer•am · 11 mim. 
Prtliltillciêi .üin diSCUl1SÓ da tribuna dó. senadO, N.!illaméi pi:'il
.videilcills dó· Pr~sidente. dà ltepublica; ··entrêt11tlto, às réélllmà
êões :P!'Ob~tlente.s de Miltto . Grosso I!OitUnup.vatn ili!!istentas. 
Resolvi então recorrer.· não' áo /Presidente da Republica, Ifi:ts ao 
Sr. Dr•. Campos Sal!es; dirigindo a S. Ex .. :1 seguinte' carta; 
1:]\itl pet'o llnr:nça pur'à .!êl' ao Senado: · · ·· . _ . ·; 

«'Exmo. Sr. Dr. Campos Salles .,... Quem esérovi! 
os las linhas não ... ó o Senqdor opposiciOnista, mas o jor
nalista, que não se dirigG ao .Presidente da 1\apublicl.\ 
o~ sim ·ao. Dr,. Càmpos Sallee, p·nrn.' reclamnr . o paga-
mento de uma. divida: velha. 1 · 

'.l.'onho. d.eante dos Olhos a Sua óal'ta de 11 de tnal'çõ· 
<J.c ) ~·91. na:'-.qual V>Ex. escrev6 textualtn~te: «Os seus 
~ervrços ao l!lstndo dé S. Paulo e ao Partido -Republi-

' . cano são. tão oxtruordinarioa ~e jamais .. os ~sque• 
ccremos,. mscrevendo,-os eu no hvx·o de mmhas roemo .... 
rias pura os retribuir ·um dia. si fõr 'possiveb. 

ürn. os· meus amigos cm MattO' Grosso; que 'and1Lll1 . 
amcaç_udos, pe·:seguidos o pl'csos, acabam de pedir por . 
m!ln mlormocho . ot·dem do «hnbcns~oorpus,, . tendo ro.., 
sulvido o tribunal que os pacientes oàmpareceonm á sua · 
JJnrm. Os sjtuncií:i'ni5tae se revoltaram, c amoMnm 'd~l 
modo l~S meu~. tnnig·os, por oçcnsiiio :de s~llt pn'~s~gotll 
pela Usmn ItaiCy, e: pnra que cllcs nao,seJum vrcbmas 
deBsu loucura, tornam-se neccssariils providoncius Ur-' 
gentes o .energicas, cnpuv.es do · ov!tnr essa 'miscria. !'A 
r;obrnnçn que venho f::i7.er dn dividn contrahidll pm1n 
commigo om 180l, t\ que V. Ex. ordolle ns pJ•Ovidonohtd 
que eu acho noccssarias. - · De. V., Ex. 'admir11dor,, 
etc. -·- A. A..zcredo.~ \ . . .. . . ' . .. ' ' .• . _, .... !·--· ___ ,.,. 

.. 
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O J>residente da Republica respondeu immediatamente, 
~m um t)art1o officiiÜ, o seguinte: 

) .· ~SéiJUdor Aze:reao : 
Alti Ytte o Dt•. Otlkratle convilt'Blr oom V. Ex;• a r~eitn 

l:le !JUtt carta, I'lllltl il\ülcaí'.-·lho os pt'tlvidênt!lns quê tle\iêlt! 
set• tolnptln!! f,larn ~llrulltlt' o.ii sc.tlê anilgos, ilfltn de. ttUe .Ut·
dl!nS si!,jlllll cspcdtdW! IrnmcdittiAmlt!lltli. rtllsse !«llitJdó'. · Séu 
lllhi!fó ~- Oltnt)WB SIJU!Is/11 · . 

. , l . Sr, .Pre!idente, uma hora. liepoís clto~llV!i :t :tnillhli casa 
o Dr. Cockrane e comitliS:O combinava todus {l5 priJViileMltll'l 
qllO ci·anl rcquoeridlls, então, polo chafe do ltlilU plll'Ud""~ o 
Sr. coronel,.Generoso Pon{le. Deste modo os mêUs amlgt)s 
vil•anHO 1Jrotcgidos Pólo G'õ'verrto l!'t!dof'b.l, tjUe lh~ fôi'lleeeu 
llmchns capooioeli e t'orç" lll'ltmd:t paro. que êllels pUtlê!i91llil 
passar, Hem soffrer a menor am~al)a neth desueato p!Jr tJitl'te 
dos siluoc.ionistas que os esperavam na Uéinlt Italll:t. 

· Mns . o Sr; Campos Salles era un1 homem .dê cOfi~iéncla, 
.,era um h~mem de corar;ãO. Entetldeu· qull dllVill retl'iDOlt< óS 
serviQos qtte no sei! entenda!.' eu lhe .havia· p~e!i!ado !l proce-
deu (!essa manei~a. . 

Eu não tenho, Sr. Presidente. · o. direito de PIJD8ltf' do 
me,~~mo. mod~ em relaoão, ao. ,Sr. EdlnundO' Dlttcneourt. Não 
pod~rt'J. pe<hr que faça· JUsbca' ao meu :Eiftado, poUpandO"o. 
omhOI'll Ui e aggi'ida pessoalmente, Mesmo porque nãõ' l)odlll'IÍ 
fazeJ-;J, nesse part.icular, mais do que · t.ern feito até hojoe. 
NeRse !r.t·reno. s6 Joi ulém õ cOorrelt) ;ia Itfanhii• cdl1tra a 4Ga
zet:l. de :Noticias:, e· a or.Gar.cta .de N3ticlaSl> ()ó)n'\,I'a o «Oot'i-e\o 
da Manhã:P. · . · . · . 

. f>m'ftlhto, eorno eu aindG me aoho inf<lriormentc utacatlo, 
, (Jompm•atlvamcnte aos alnques com qUo se mimrJseiam;, consi• 

dernndo un~ ilJOS dutros. os sem redactores,· de bobedos,. l!tw 
drões, csbf.!lliortatorios, ohantag:is~s. caftens = niiu 1J(Jdcrci, 
S!'. í>residente. pédir pal'a mim a bencvoleheia dt>sJJoS jot'nat'l!; 
, , Si pmlosssf!. porám, rooloinar o pagamento .dtl lltnll divida, 
oil•ia no 81·. Edmundo Bitt(lncourt: cP'aguc .. me a flnct~ quo 
me deve. fazendo justica á minha terra, não inllitllndo B trai~ 
olio contru n l~aldnde e,.os ~ontiltlentos dil!llos de um Minem 
de b•!m•••. (Muato bem; apoimtoll,) , · · · . ·. , 

Sr, Prllsidflntc, cu . oomcçtirn d1r.cndo que dae column••~ 
éln imprensa . tinham .. sido levadas para o Gamara. dos Depu .. 
tacto~ certas oggressõee injuriosas oonl.ra mim. 

1tu poderia dAixar dil fali ar . no. impren~a. porque o Se-. 
nado o mQsmo n :Nnclio · inteira., sabem· quo a imprMsR, ontro 
n6s, niio 6 · nmnt, ·não tem os mesmos sentimentos do .pntrio~ 
tismo,. nlit, tl)rn os mf'Smo.s 4overcs para com _os seus leMrcs 
e r.nh·e o9Les devercs,'11 ~prme~pal, . que é o de or1~nt.nr n opuuão; 
n4o tom a I\'rcocoupncao da crltoft, da ovn.ngtlhzaoâo, . da dou• 

· trinnçlio . .....: mas a vllellctto pam n linguagem córsnriana., de 
modo u ser. perrcitnn!ente dividido. cm auo.e. parte~ Í· umo. que 

........ , ... ,., ..... ~ ................... ·-· ...... _ .... _ .. . 
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pensa em, orientar 'a opinião, e outra que pensa em demolir. 
a reputação dos homens e até as suas proprias conS()iencias.: 

' A imprensa deve merecer o nosso .respeito - e merece o· 
meu mui especialmente; mas a imprensa que doutrina, a im·' 
, prensa que orienta, a imprensa que evangeliza, ,11 impl"ensa 
que nos t'az rememorar fõdas as notabilidades j.ornalistic!ls, 
que nos faz evocar ós nomes .de Evaristo da Veiga, Vascon-• 
càiiO!I, Quintino Bocayuva, Alves Branco. Ferreira de Araujo, 
José do Patrocínio 'e tantos outros que :honraram. pela sua 
doutrinação, a imprensa brazileira. 

, Mas, certamente, não podem honrar a imp·renaa . l>I"~i~ 
!eira nem m•3recem a nossa admiração aquelles que transfor
maram a .tribuna dignificante da imprensa em balcão de .Pas~ 
chino. (Apoiados.) . · · , 
, Eu dizia. Sr 1 President~ que tinham sido levadas da 
imprensa para a tribuna da Camara dos Deputados . ac:cusa"" 
ções injuriosas contra mim., · · · · \ 

E qu~ ·primeiro as levou .? · 
Quem foi o conductor dessas accusacões contra o humilde 

orador que ora occupa a attencão do Senado'?. · . • 
Uma cvestal:t I - o Sr. Nicanor. Nascimeato. Parecia 

que !aliava o apostolo da liberdade, da mora\idade··e da· ho-
n,estidal:le I , · 

- E então, Sr. . Presidente; as insinuacíies foram. as mais 
e:x:traordinarias. Os termos empregados foram «roubalheira :t, 
a:hefe dê quadrilha,: «roubador de terras, ! Novo titulo pal,"3 
os ladrões: «roubadores de terrQ) I . -· . · 

· Eu não ·queria acreditar. Sr. Presidente, que esse. moçh 
pudesse levar das · columnas . da imprensa·; qull hon~em · ·. o 
atassalhava, Jll<n'a a Camara dos· Deputados, ns injut•ias que 
ella prégava contra mim, primeiro por alusões sem que o meu . 
nome fosse citado, depois mais claramente: com citações ex~• 
pressas, accrescidas . da promessa de· levar · áquelle ramo .do 
Parlamento documentos compromettedores contra aquelle que , 

. ora vos dirige a palavra. . . . . . · , · · 
· · Entretanto-; Já se passaram mais· de vinte dias sem que .. · 
esse Deputado nem os outros dous que o iirii.tal'am iP~dess~m 
apresentar á N acão taes documentos. · 

Venho, pois. Sr. Presidente: desafial~os, como a todos. 
os outros cidadãos que me diffamam:; que me 'injuriam-; que 

· me calumniam. a que ctragam a publico taes· documentos que, · 
dizem; serão capazes de tisnar, de ferir, de prejudicar ·a 
minha hOnra. ~ esse desafio é tanto mais solemne; quanto 9 · 
certo. Sr;· Presidente, que; si tal se déri eu me comprometto 
a· não mais fallar da tribuna desta ,Casa, que só devo ser oc~ 
CUlPada por homens honestos e dignos. (Apoiados. i . 

Mas esse moço que foi o primeiro a levar .para a tribuna 
da Camara ·essas accusações injuriosas, era um dos muitos · 
«amigos, recebiCios. no recesso da minha família. que .subiam 
as escadas da minha residencia e iam, cpiedosamente,, quandO' 
eu me ach~va enfermo e mal, com' .as lagrimas ·nos· olhDw.: 

·-
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fazer acreditar á in'iuha família a sua amizade· e o seu ca
rinho p·or aquelle que estava no. leito, ameaçadlo' de morte. 

!\las, porque. Sr. Presidente, essas · accusações levadas á 
Camara dos Deputados por esse moço que, si não tem as me- .... 
lhores provas de amizade da minha parte; deve ao menos ter 
a. de. ser sustentado. não pelo meu valor, mas pelos meus es
forços, afiar· de ver assegurada para si a cadeira de Depu'
taáo que ora occupa: o que me valelll pór outro ·jado, o odio 
daquelle ·que; ·entrando· para' a ·Gazeta de Noticias, entendeu 
transformar ·aquelle jornal em vehiculo de diffamaçl10' contra: · 
~mi · . 

· Ml!l's ainda assim~ Sr. Presidente, não podia imaginar que 
·esse moQO fosse capaz de a tanto 9e abalancnr porque, en
contrando-se uur dia commigo na Avenida; delle ouvi o se-
BUinte: · · 
' cOra; você sabe, estou muito indignado com a idl!a de 
que possa ser reconhecido pelo Senádo o Sr. IriheUI l\fachado. -
e o que me prende de (veja bem o Senado) nadtl dizer na 
<mnara dos Deputados contra issO', é · saber que vor.G patN-· 
cina essa idéa., ' · 

Respondi-lhe com a maior sinceridade; declarando que 
. 'o Sr~ Irineu Machado não· seria reconhecidO' por mim, mas 

pelo Senado; que eu: não tinha intervenção decisiva nesse re
conhecimento; nem mesmo por solicitaç~s directamente a 
cada .um dos Srs. Senadores;· E a prova é .que estou fali ando 
ao Senado e os illustre collegas ,que me ouvem sabem qlie não 
andei de .porta em porta a pedir votos em favor do Dr. Iri- -
neu 1\fachado. · · 

Mas, não . importa isso. quand'6 é · certo que ninguem 
i8IlOra -que o odio levantado contra o Sr. Irineu Machado sur
giu depois que. elle se ligou ao Sr. Pinheiro Machado'; autos 
da morte des~e grimde brazi!eiro, (ÂpOiadOB.) ' . . . 

Mas, o Sr. Nicandr Nasc'imeiito dizia-me então: 
. . .... c- VOcê' faz mal em amparar o Irineu, porque' elle é 
üm grandíssimo ingrato. 'Reconhecido boje. fará amanhl tudo 
eontra · 'você., no Senado., ·. 

Ao que respondi : . 
' · c- E que importa i&áo ?. Nada tenho que vêr oom os 

actos do Sr. Irineu Machado, sendo,. porém, certo · que, ao 
tempo em que eu · trabalhava pelo seu reconhecimento, o 
.Dr.· Irineu Machado me' dizia: <-Você ha de arrepender-se. 
Na primeira occasião o Nicanor se ~anifestará um ingrato.• · 
· · Foi isto, Sr. Presidente; que eu repeti ao Sr. Nicanor 

do Nascimento, na Avenida; dizendo o que tinha ouvido do 
. Sr. · Irineu Machado com relação ao meu interlocutor, mas 
que isto absolutamente não tinha influido no meu· espirfto, 
.tanto, q~e havia trabalhado pelo seu reconhecimento: o que .. 

' 

'; 
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15~ possiveis 11re,iudicados reclamassem. evitando gue fossem 
afinal có'ncedidos esses lotes de teTTa ao· Sr. Garo1a MachadO 
ou a out.ro ·qualquer, sem as prescripções .Iegaes. 

J!'oram concedidas ao Sr. Machadó', em agosto, essas ter
ras. Em dezembro :foram á Jicitaouo as ou~ras terras da mesma 
fazenda. · . . 

O Governo mandou publicar.~ sempre de accOrdo com a 
lei, no municipio onde ·está situada a fazenda Peri.quito, durante 
30 dias; os editaes necessarios- para ,que a venda, si illicita, 
pudesse ser impugmada pelos interessados, ma.ndando :fazer ·a 
meema publicação na capital do Estado. · 
· .. Então não houve reclamação alguma, só apparecendo 
agora, porque a campanha de difamação fó'i trazida ao Rio de· 
Janeiro por elles. •OS interessados, ·que se. aproveitaram .da op
portu-nidade' para envolver o meu nomr, -como usur)';)ador. de 
terras que adquiri em hasta publiaa. pagando integraJmente a 
importancia devida ao Estaqo. · 
· Agora. antes que eu telegraplhasse ao ~esidente do.EstadO 

e ao. Secretario da Agricultura, declarando desistir dessas· pro
:oriedades. eu havia· tomado outra providencia mte o Sen!ldo 
n!io conhece, mas que se sabe no mJunicipici_ de. Tres LagíJas. 

O engenhei-ro nomeado .pelo sr. · Presidente · do Estado 
para fazer a demarcação das ·minhas terras, alli chegandó' e 
enco-ntrando diversos moradores, commuxíicou"me que ia re
querer a demarcacão judicial para fazer com que sahisscu1 do 
territó'rio qtie me pertencia os individuas que lá habitavam. 

Immediatamentc passei um telegramma ao ·Dr. Carvalho 
Moreira, determinando que suspet~desse a demarcação. ·pois 
nlio queria entrar. em questões com os habitantes .da fazenda . 
·P,eriquito; fossem embora as minh-as ·terras· adquiridas em 
:hasta publica. · • : '. · 
- Disto dei conhecimento ao governo do Estadó' po•r interme~ 

. dio do Sr. corone! Azeve~ó', que ouvindo o Secretario da Agri
cultura. communJCou-mc nada. consf;ar officialmente, podendo 
orden[l;r a demarcação. o que . .,;não fiz até hoje. · 

Onde, pois·> Sr. PresideRt!l. o roubo . de· àuatro leguas de 
'terra que eu pretendia fa?.er mo -Es~ado de Matto Grosso ? '· 

' ... ·parece-me que· não podia. haver nada ma'is 'natural do 
que_ dese,iar eu, na minha terra, onde as concessões se multi
plica.m. e onde pequenos proprietaríos possuem 20 ou 30 le-
guas, -possuir tambem quatro leguas de terra. · ·. 

. Mas, os <ialumnindores gritam por toda a parte - «r_ou- . 
badores•de terras I Quadrilha de ladrões)) I · 

O - . 11 '9 ' . uaes sa.o e es . . . 
. , Essas· cnlumnins. por certo, não ine attingem. , Elles 

devem. ser os que' teem ajudado os seus pai'erites e seus ami
gos e 'feito seus negocias com o Estado. Nã.o eU. 
_ · · Disseram. Sr. .Presidente, de Cayabá para aqui, e aqui 

tomou um vult,o e1normr nn imprensa:. que eu ·era associado 
do Sr. Asensi, um grnnd,e iNdustrial· de lllatto Grosso, o m11ior 
•ontribuinte, talvez, do meu Esta~o. . . · _ 

' ' I ' ' 
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O S·r. Asensi ó um homem a quem não tenho a honra 

de CO!nhecer; Riio sei si é magro ou gordo, si é alto ou baixo 
si ~~ b[!rl:lado OU não, porque nunca O vi; l'IUUCa tratei com 
olle. 

Tive, eRtret.aHto, a -satisfação de receber uma delicadeza 
_, desse ·homem a quem . tenho prejudicado até, dando-me uma 

,p-rova de que eu realmente nem siquer -o conheço. 
Quando se descobriram as' minas de ouro do rio Comme· 

moração de Floriano, telegraphei ao Governador do Estado 
de Matto Grosso, em termos positivos, combatendo a idéa' de 
que estas terras fossem dadas a quem quer que fosse e acon
selhando que· o Estado as exp_lorasse directameRte, ou que as . 
désse· a pessoa idonea, assoCiando-se-lhe o Estado, de, modo. 

' 

a tirar .-da h i os maiores beneffcios. · , ' · 
Vou ler ao Senado o telegramma que mandei ao Sr. 

Joaquim da Silva Marques, quando Presidente do Estado, te
legramma em que combaUa a coil!cessão: 

« Confirmando-se a descoberta das minas auríferas do 
ri·o Commemoração de Flori31Ilo. conforme .. despachos do 
Rondou, coHvém que o Estado faca por si mesmo a sua e~
ploração, e si Hão puder fazer, peRsa que só deverá pe~lt-

• tiJ..;a por terceiros, àssociando-se . o Estado a · concession~r1os 
. idoneos. para que o nosso Thesouro possa· colher os ma1ores 

beneficias· dessa ri.queza do nosso sub-só~o. - Abraços. --:-
Azeredo,, . 
· Pois bem, Sr. ·Presideate; o Governador do Estado de 
J\;latto Grosso, quando eu estava na Europa, _entendeu que 
·devia dar essa concessão ·ao Sr. Asensi. ' ' · - · 

Está_ feita,, pois, a 'prova, de que eu jamais pOderia ter 
aconselhado ao ·GoverRo que fizesse tal ,c-oncessão. E .. tive 
mais, Sr. PresideRte, ·que __ combatel-a Jogo depois de ter "tido 
s'ciencia dt'l que .. ella havia .sido feita, combatendo, assim, o 
acto do .. Presideate do Estado. que era, aliás, meu amigo e 

· pràstim()so corre!igionario. . . · . 
· Ho,je.- porém, seja-me licito confessar, que, depois do 
te!egramma do coronel Rondolirao. Presidente do -Estado - de 
.Matto Gr-osso, recommendando o nome desse industrial para 
que elle obtivesse a concessão, porque muito tinha: aUJ:i!iado 
a sua commissão, não sei si poderia reagir coliltra esse llJCto. 
. J?ior ser da maior importancia e envolver . i!ilcontestavel-

. mente uma ·defesa, vou .Ie,r esse telegramma, para que o 
• Senado tome ·deli e conhec1mento: ' · · 

<• Por ordem do Sr. coraRei Rondon, tramscrevemos o 
texto do · seu aviso .n. 905, de 19, endereçado ao. Sr. general 
Presidente do Estado: - Penhorado agradeço :honrosa attelil
çlio dispensada · á ponderação que julguei de meu dever . pa
triotico vojit.raRsmittir sobre pretenções Asensi e · Compa
nhia. A mtlita gente parecerá que tenho interesses suba!- · 
ternos conderimav,eis ligados á audaciosa àmpreza, m&i oa · .. _ 

' 
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Grosso, envo'Ive~d.P pes~e.s qrtia"C<l o nome de V. Ex.. que~ 
~<l. p_qr~P!lr, fqi juJ.g!lc!ll ~oºl'o {.le A~c!l~ai ~ GílmP, . Clf.lnsiqero 
Il11lJH9!Ve~ ~ fl!!fll~l!- !lll!illl!llls . í11JI!ll~!lões immar~,d~. fl\lflr, 
e:m beneficio da firma de QU•3 fnço' parte, quer l)p Õ!! V, :jiJJi:. ,. 
P!'l.lvQ,nàq. lllle nem ()!I nem ncniJqm rlq~ rrmY!l sQ~i9& mqiJté!ll 
9}1 ffiíHtleYil ;j;írnpj§ l'~lillli:lfl$ de. iJJW!'f!f:,illls pec'llllllfÍ()~. aq Q~ 
S!IPP!IlF! Ç,P.IJfleMmP!l~ L;Ólp V, F~, 13 C)·Ue llCllftlJffi ~ÔI'QQ, 
qrmv~uio 9!1 cwtriJ.Aifl e~t~tJll nu cJi&l;e c!lm pqlitil!!l!! nrlPtl1 .... 
:)ffi!jl'l(lilJl()~. CQJJlQ í'Qj iMCVftfado, JltJSt!l rim, PSPI)11I.qn@í!.-:! 
mente. venho submcLter :ís :v<lSSl!-5 vill~ílíi .p Ül<lh.J§{l tel!li';T!lm~ 
que pqr ()I'(jem çlo Sr, ço~o'lle!' G!lngjg() !\'~nriang dr~ §ilva 
Rondon, de Ouy~~. foi-me t,rmH!miHige Pl!ra (JQrumM, pnde 
~u me achava em :30 de .iúnl\P 'Jir9'xi!no P!l.~f!!!!.c!9, W!!ltn'ímuna: 
este IJUt>. transcreve <:Verbo ad ·ver!JQm» ·a re~post.1. g;umelle 
4~n.e~.BJ'!ÍO fl1!1tto~gl11ls~ens~ a: Ull'). despqcho· <Jlle · tin,hfl ·!·~çe. 
bi~P do ~F. _general llvcsictente do $~tàqa, 4~~1m pro'cecJ!J. (\~ 

\ ~ma.tu. pr.pp~!Cf». p;u>!), q~e v. Ex. f!W,Il. q l;ISO CjlJO melhgr JUl.., 
g~z, a· fflªJs !!i11 capv1~r, qper. c!!l~ta l)lJnQ!J. carta, qur;r ifd 
telftgr:!mnm . annoxo, semppe que · seja v.ar~ · ~ p~fe~ª d!!:!'l 
accu,qações q).le, não sóp:tonte pesam §pbre Ascensj ~ (JoJllp. • 
CQffiA. lílll)@am sf?bPO v. Jil:x;. Paço dovolu!)iíb çl'ó' wle.S'~'am~ 
!li!HI}td~. que. i'a~ )lar:tc dO meu 1\!fchivo, é SUpSCrflV(}-ffi~ 1\d.!f!i~ 
ll~flAJi. = Qap~s Miguel .'lsep.sL~ . . · . 

A ~~~1 cg.rYl, cjpi il .!1C;;min,w :r~~fU)St;t: 

. ililxmo; ~r.. l\[igueJ I AscfJnSi -,. Apresentaud0-!!1!1 os meq~ 
ci.Jmp~illJC!lto~. ven,!JO a~radece.r-!hl). ::.!- geJ!til!!~a. g~ · SlJil c;arta 
e. a ~an1essa do telegriJJilma. q() çoro!!e! A0lc:J. gn, q~e. íJr.nbp 91l 
1'!1'\.~Cll,.· e sqja: fle:v:oJucãl) ·!h e ~rei opportpJll!fi'l ..... !l.!J .. te.. B~!'!J!Hr 
tmdoh-l!,h? qu.e" delles fâça uso! jendo-os DQ SeP.~º . !r'cl,iQ ov; 
aman a. . ' • "' ·-.f 

!UP t!Jnge· <1· hJ:mP.Il d~ a O.Allll~~~r •. o seu 'f!l'll~e4ü:nento· 
t§ttl}ê:-~jl P!\Jlª . m!IlJ ffi!lill .~tS'tllf~llfl,~lliJl, PPlDBiP'P-'linonte 
I}l!RilUifl bllf!l llw llíl'l'fl!lijP. feit~. pPis, fl,u~es, .ttlJl41l sll11yida 
qtJ. fliDD~iiPB ·.!I~ (lP.fJt ~f.l~~l!lll .. n~P. {jf!f se!Js pr.opo'~at1111 am rrpqiJ~ 
~f?!'fíh. ftl1M !lflOffi )!P atmlllflflt!3 , l()!lY!ldos peJo. tJf.irqpeJ ftQJt,., 
GOR1• A IlJi\1~ n~tGYP.l dp~ ID!IH8~~Jl!l&~epse~, ~S&I!.P pfll~r's so-qs 
SP.Jl\tlllfl§. C.AIDA r.el!l' 11e.n p~tr-wtJ~ffi(~. il>'!llilc~t:l!lfle e lnte~W!" 
<j~p mm~!: · ,.-- ~qf)!lprpy():-JTle cm~PO ,c jlprl!!'llt:l~,...,..,.A . .1\~ll-; r.c P..» . , . . . . , ! 
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d•l':'la t'VJtar novas e~pluraçq~s, ~:x;ped~ 111\\JJC<!!í.l-YY!neqi;P !I se-, 
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.l~sse Lelegmmma é, de 5 do mez passado. . 
J>oderli · haver alguma duvida de que eu ·se.ia socio ou in

LE>ressadu de Asensi e.· commigo, o gr·an<le estadista america.no, 
o Sr. Roosevelt ? . . · 

Pois bem; tenho em meu poder uma carta que me foi en.. 
·~regue pelo Sr. capitão Amilca'r de Magalhães, outro nwme de , 
pesu, nssignada pelo coronel Rondon, que pedia a versão da 
mesma para o Lnglez afim de· ser enviada· ao Sr·. coronel 
Roosevelt, rea;ammendando ·O Sr. Asensi que 1por sua vez não 
conhece .o estadista ome:ricooo. · 

Mas, Sr. Presidente; o que se pedia nessa cu~cessão ? 
Alguma cousa de muito extraordinario ? · 
Favores de grand'e monta ? .. 
Absolutamen.tc . não; pedia-se apenas e <Simplfismente o· 

Governo, tr'Oi'a · de. uma estrada de ferro, que rpartiria Ide 
. Cuyabá para <l Madeira; concedesse á empreza uma certa :Caixa 

de terra; conr:e.~são que aliás, o Governo Federal costuma fa
.z&r commummeute, havendo. nli' Estadlo de Mattu· Grosso. ,um,a. 
lei especial para esse· fim. 

Pergunto: si aqui fosse . apresentado um proJecto preten-. 
dt>ndo a. troca de terrenos marginaes por uma estrada de terr'u, 
0 Senado vacillaria em emprestar-lhe ·a sua responsabi!Ldade? 

Imagine V. Ex.. Sr. Presidente, imagilnem us meus i.Jlus
tres co!Jegas. qual a, extensão aa inha ferrea, cu,ia construccão 
seria vbrigada pelo co'ncess~onario. Nada mais; nada menos 

· de !!.00 loguas. : · __ 
Ag.ora vou passar ás famosas concessões do Estado de 

11-latto Grossu para melhor mostJrar au1 Senado quem poderia 
{Jer mais interessado nessa concessão ou nesse ·negocio, si . eu 
.,u ~i a:lgum dos. meus aecusadores. 1 . 

A .. concessãu maior do Estadu' de l\1atto Grosso é a dada a 
uma companhia americana, representada pelo' Sr. Richmond · 
Guimarães, a quem fui dada tambem uma outra grandle con.. 
cessão pessoalmenlcL ~las a concessão maior é a da companhia 
americana, que· !Ji•ve .«.n• de umas mil e :quatrocentas leguas. 
· Esse Sr. Richmoncl foi aO' Estado de Matto Grosso, levando · 

· alguns· elementos para fazer uma exploraéão nestes terrenos, 
mas, lá chegando, entrou logo em luta com· os habitantes dos 
arredores e o resultado fQi surgir uma verdadeira guerra en"'. 
tre a sua gente e a população que habita aquel!as terras, tendo 
de se retirar do Estado sem conseguir. aquillo que desejava. 
· Sinto não poder desenvolver• o meu discurso, e o tempo que 

me resta não permitte fazer• o historico destas concessões com 
todos os detalhes. ' 

Então esse Sr. Richmond, Sr. Presidente, fez uma rMlnma
Qilo pedindo ao Estado de Matto Grosso uma indemnização, .por 
servloos que não prestara, na importancia de sete mil· contos. 

· "-0 chefe da « quadrilha de roubadores de terras:. poz ·em
bargos· desde o primeiro momento, ás .. I igeirezas desse conces
nario; da h i a oonsequencias natural : entrou para o pelou-

\. 
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. r:inbo _da rua do Ç>uvidor para. auxi.liar a uámpanha, de dif~ 
famacao contra m1m e os meus am1gos. · 
. o. Sr. Richmond cons·eguiu aqui as mai'S altas proLeCQões. 
Eu tlve de me hnv.or _com ~ homem 1·ealmoote protegido, 
porquanto, desde o barao do R1q;:Branco até o actual Ministro 
das Relacões Exteriores. Live sempre de resistír para impu~ 
gnar as px;etencões e impedir o furtO!, o attentado que se in~ 
tenta v a praticar contra a. minha. terra, sem que esses bra~ 
:r.i.leiJ•os illustres o soubessêm, certamente. 

' Fui solicitado pai•a amparai· as pt·etencões desse homem 
pelo · ,,mbaixadot· dos Estados Unidos, ,pelo 1embaixador do 
Brazfl nos Estados Unidos. que me ·apresentou por carta. 
quando me achava em Paris, o representante dessa campa.~ 
nhia,., pelo Barão do Rio Branco, de saudosissima-memoria 

· (apoíados). pelo sub-secretario dos Negocias Exteriores, o 
Sr. Rcgis de Oliveira, pelo honrado actual Ministro das Re~ 
Jacões Exteriores, o meu querido· amigo Sr. Dr. Lauro Mül• 
Jer, e pela sua esposa (esposa de Richmond, de quem está di ver·· 
clada, a quem muito respeito), emfim, Sr. Presidente. por. 
.Iodo 0 mundo. E basta a ·.citação desses nomes :para vêr que 
precisava. mesmo da resistencia de uma vontade, para evitai: 
que a indemnização por elle .pedida fosse feita, ·cumprindonotar. 
que uma das ·propostas era a de seren:o obtidos p'elo Governo 
.Federal, ·no Banco do Brazíl, 3. 000 contos. com a responsa• 
bilidadc do governo do Estado· de :Matto Grosso, para satlsfa
zer. as exigencias de Richmond Guimarães. ·Mas nem assim 
acceitei. Repelli essa proposta, declarando que o Estado de 

. Matto Grosso não. se t•esponsabilizaria, absolutamente, por essa 
transacção e que, si o Governo Federal cjuizesse indemnizar, 
que o fizesse ·por sua conta, sem envolver a responsabilidade · 
do Estado de Matto Grosso. 

Convem notar qu'e esse homem já tinh~. s~do repellido 
pela justiça do Estado, onde nada consesuiu. Recorreu· ao Su
premo Trlbunal Federal o este egregio Tribunal não tomou 
conhecimento da sua exigenc~a. Mas elle não perdeu .a espe
rança. e depois disso, Sr. Presidente, ainda insistiu, em pedir: 
ao Estado a indemnização de 7. 000 contos, fazendo· elle o fa
vor de redúzir a 3.000 contos. Si esse cidadão h ou vess() conse
guido uma sentença do Supre.mo Tribunal, eu nada teria a oppOr. 

Esta é. uma das concessões Richmond. . . ' ..., 
·, A outra concessão llicllmond., qu'e ha de audat· alli assim 
por umas 100 Jeguas •. caducou. desde o anno passado. 

Antes' da eadur.idade cssq,Iwmem, ·creio que ·por· necessi .. 
· dndtl de t•ecur·sos.- se offerecera para ahrlt· mão della, recc~· 
bcndo r{.lenas :l qunntia de 30 contos. . 

lleal'tnente. Sr. Preslderite, ou achei que ·era um negocio 
Qxcell~n;t.e piti·a o Estado: indemnizar o Sr; RlchmOnd com 

· sa·· cori tos de ré is e· entrar na posse das suas terras. 

. : . 
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. Qüem me veiu aqui fidlll.r á estê i'éSpoito foi o Dr. Càl'· 
.valhosn, n.dvogado muito ãiitlgo é oonMôldo clft rtoll5o 1'01'& 
A anti~u dt•scmb:u·gador nu Relação de Ctly!ibiL 

· . ~1!=1Udantl0 o ussulllfJtó, paf'!iéeu~me t.tue o lllstatio póderia 
tJilti'll!' 1\a posse de tll!iill dtl 400 lcl;'uus tlo teí'l:'!l.!l em tl'Otlo de 
à!l_conln• np~tHis, 1'_dlegt'11)Jilt!i ao Sr·. ll!t·. Joall!Uilll da Costa 
l'ltltrquc~, eatao .l'L'esrdentc do EsLil.do, scwntiflóllfido•o do. tJUC 
68 pa~~UVII e urz~n~o. Qlle o .I.JOOfdo ptU.'O!ll!i i'UWBVCJ, e <!Ué1, 
ao meu l'l1t', CO!IVI!'Ja ttldcmtlltat' o SI'. Rlchmontl, pois, pol' ao . 
~onto;; apprws, o Estado annullaria essa importante concessão. 

éi. J>i·esidente .do EsL~do. me. re~pondeu: «Não. A conccssno jÜ '\;!W caducttr !li' si elle não pagar a prestação Ulllllllllo 
Mo rã, eu a dcolarard caduca.». 

Jíurrcr.u-me ulildu melhor essa solução, porque assim o 
Ji'..stnrlo nutlrJ dc~pc!làoria, . · 

E ns.~lril o fez o Presidellto do EsttllhJ, ~emanas depois. 
lltlis lllllliuiond re<Jltunou é o nctual Presidente do Estadô de 
'lllátto lÍI'o:;~IJ; ttpczm• dosSà detllnt•ttcGo de enducidadtJ• éOtl." 
,Siilttiu CJt!l) elltt fosso· rcVál!datllt l 

" o (wtlidu l'oi :.ütend!dtJ, sr. PresJdblltc; fOI tlttetldída ti, 
ret!lfillttl(;riu li!Chmond pelo multo ~ hiJtwsLo ~ c 4: illtegro » Pt.e~ 
sldettlc actual· do Esttldó de· Mnt:to Cli•ussfJ. 

Otill'a conc!lssâo de terr•(l5, muito grande· tambem, é a do 
moíi ami!,t0 r 1Jeputu~t• por 1\latto Gz'osso, St'. Pereit'a LeitE>,. 
E~l!a rl !li.! .\o lc!;i.ins' M fl'enté sobt•e o rio Ariuos, por i'uildos 
não mt•dldo~. cou1 tt>do~ os seus atflucntes. Essa concessão. · 
mostüü. ~on~ldcJ'ando que esses .at'.t'lilenf.os não. tenham mnis aé 20 lt•:.ttia~.: !'ê!Jl.'ése!lta 800 legi.HIS. · . 

() tH·uzo dessu concessüo ortt de oiLo nimos, o qual foi 
prorogado por mais quatro. · 'l'ermin!l;dlt esta prorognoão, o 
coronct Pedro Celestino, o «integro», o homem incapar. de 
pt'óCI:tH:r' dtl umtt thnlleirlt menos r:or.recta. presidente, na 
épOca., d11 J~!itndo de Mntto Gl'Osso, prol'ogou~a por mtJ.ls 20 
annos L' .~r·m o nus• !' . 

1\Iu~. Sr,. Presidente, hiL . uma outra concessão t'llilbem 
Qnéróslssimn. à que não me cruero deL«ar .de. x:eferir antes de 
,terminm' o t)Jeu diseu:r~o. E' a concessllo Ol!vicr. : 1. 

O Sr. Oi'ivier é um franooz que requereu e conseguiu, ~io 
sei como, essa concessão, Estando a terminar o prazo, tendo 
dado 01 ivic1· pod·cres ao seU"procurador no Estado para realizar 
o pag:\mmtlo, este não fui effectundo nas ultimas 24 horas em · 
qu:e devia ser· declnradu caduca a concessão, pela extinceão do 
pra~ó conc-edido para o pagamflnto da prestnclio .nnnual. 

·. Que nconlcceu ? . . . , 
. Um .•obrinho do Sr. coronel Celestip.o Co'rrêa d~ CoSita, 

nrttlgó collr.cl.or no norto · di} Matto Grosso, nos limites do 
· !Anlnzonns, o que havia feito, habilmente, em um momento 
~ado, a tr·~nsformaoiil.'l M QOll~~;toJ.: p"'ra o !ogar, d.~ d~lesado, 

• 
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a!in1 de pttdéi.' arréeadar. as relli:Íás e i•éMb~r a ~rcéntatêm 
devldii· êSSC SétÜ!ór cóh!iegtilü, -"- àêSOéiàt1do-se àõ gê!iró do 
góner'l!l . Oaetano de Albti(jtierquc, qUe !ii!t}uellc tefnw i:iadà 
vtilia, flélr!IUl! llflo tltlhà pos!çãn hertliütnà offill!al -:- do pro~ ' 
oút'ildor d!l Ollvler, fll:!er o t)àgart1e!ilo dovido dentró de 24 
llôras, ptu:'à evHnr a ()àdUilidttde, •adqUirin~o. cMio que pór 
2ó ~tinlos, e!lsn cbrtc!ls~ão, si ot!i 4.8 bdi'M 11fio Jlla. fos§e resti
tlildtt a solfima qli13 d~rtl. por adcalitttftlefito. 

1 E ent.ão, sabe V. Ex. quanto elles reclamaram dos cofres 
do :Mátlll GrosêO, qtlc fOI obl'lgadó a COnil:Jl'tlt' {Jsstl concessão, 
pois quo era uma ·dns maiores ? Apc!láll !)20 :OOU*ólló. E ó 
Estado pagou-lhes ! • · 

. i:labe. V. Ex:. quem tinhu .. infh.icncia real, nesse momento, 
porque havin acabado a revolução c dtlla tinha feito parte ? 
O Sr. coronel Pedro .Celestino Corrêa da Costa, tio de João 
Celestino, que mnis tarde, . éomo Presidente do Estado, acon
selho li ri Assemblén que nppruvi1Sse essa roscis1io e outra que ' 

· igualmente fizera. 
Não tive intervenoão nesLe negocio, . como nunca 'tive em 

outros. FUi aindll çontra essa indetnnizaçfio, ·tendo telegra-
phado ao coronel Ponce, protestando contra ella. · .. 

ApaZtir disso ella ~·roi feita, qunndo cm /18 horlls poderia 
ser dcclaJ•ada oaduca, poupando-se assim tto Estado o pagaM 
mento dll ti20 :000$000 ! 

' .. Sr• ~ ·Presidente, innumeras concessões foram feitas ·.no 
J.iJstado tle Matto Gt•osso .a diversos· outros interessados. Devo 
declãt•at', pot~tn. a y .. Ex., ao Sen~do e ao paiz, .que jãmais · 

. ~tiVe a•tllcnor intm•vencão em qualquei· dellas. :mntretani'õ, po
dia ter infurvindo e muito ter conseguido para meus amigos, 
para mim pt•oprió, com o nome de terceiros, porque, in
quó!!tióthweltilénte, de ha anfios pai'tt cã tenho exercido uma 
cel'ta influencia no meu Esttldo. Devo, com tudo, doolarar que 
nunca l)Xet'IJi essa influencia cm beneficio proprio ou em ·b~ 
nuflcio dtls meus nmigns. A prová disso é que, estando en
volvido ainda nm umn questão de concessão em Matto Grosso 

. o nome de um amigo meu, n quem muito pre2o, o engenheiro 
João Péi:x:oto dé A1-evedo, eu fui sempt•e .contra ella - a. con
coss!lo Estlénrt~, que trazia a 'capa da construcção de. urna es
trada de forro ao Porto ·Murtinho, mas _que depois da constru
c()ão de .r,o kilomctros de estrada d() ferro, de qualquer bitola, 
mesmo do 'Dccanvillc» •. ficava sendo ·a proprletaria. exclusiva 

• dos. lwrYUeR do Jllntto Grosso, tomando posse de 1. 200 lesuas 
de terra I Os associados do meu amigo Sr. Pêi:x:oto de Azevedo 
são os Srs. engenheiro Estienne e Antonio Corrôa .da Costa, 
~rmão do .,cronel Pedro Oelestino" Corrêa da Costa. ' 1 

· Pois bem, Sr. .presidente, 6 esta gente que vem fazer 
cOi'O oom os meus jnrmigos, para me atacar de um modo odi
P.nto, poqLH!nino, pretendendo amarrar-me ao post~?~ da dlrfa-

't 
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mncão, como si pudessem apresenl!u· 'conLt'a. tt:Jipt um só do
cum-ento, uma prova capaz de me incompatlbt)Izar copl esta. . 
Casa; 'da qual ...:.... digo com orgulho - receb1 a mator .das 
manifestações que me podia ser feita, com a eleição de Vtce
.Presidente, cargo que posso affirmat· ao Senado, estou moral-' 
mente habilitado a exercer porque sou um homem digno. E, 
no dia em que conseguirem provar o contrario, não é o c!l-rgG 

.. de Vice-Presidente do Sen'ado que renunciarei, mas a mmhtt.. 
j propria cadeira. .. · .-

Tenho concluído. (Muito be-m; · -mu~ta bem. O oradOr, ~ ,_. 
muito cumprimentado.) 

ORJDEM DO DL-\: 
" . . 

O Sr. Presidente-· Não · havendo . numero para ~ vo
' tações constantes da ordem do· dia, passa-se ·á : mater1a em 

discussão. · · 

, ;l'AX,\S PARA OPEBAÇÕES OE CAMBIO 
. ' 

êontu1uàciio da 2• • discussão dos · a1rtis·os ÍJtnendados do · 
projecto do Senado n. i'i, de i9:H, que limita, para as ope
J:l1Cões de cambio, a taxa feita pelo iGoverno ·Federal e sus
pende, até 90 dias subsequentes á assignatura de tr·atado de . , · 
paz entre as nacões·bellligerantes, as emissões vales-ouro par&i 

· pagamento de direitos de importacão, que ·só poderão ser feitos· ' . 
em moeda ··rúetallica, out•o, ou. em potas da Caixa de, Con-" .. 

. . 
! 

versão. ·' 

o ·sr. Presidente':_ Qua!{do esta pl;oposição roÍ. submet- ' 
tida tí discussão Ull/ sessão do dia 5. do mez de ,jull!ho, o Sr. Se
nador l\lendes de • .Umeida offereceu . emendas. ao seu àr
tígo :1 ". :A' Mesa, na :fórma dos estylos da ·Casa, considerou 
suspensa a discussão de'sse · a·rtigo, pt•oseguindo na . discussão 
dos seguintes, a respeito dos quaes tin'ha identico 'procedi
mento, verificada a hypothese da apresentação' de1 emendas 

i . o .. ·no caso contrario,· niio' sendo apresentada eménda, · .consi
. derava ence1\rada a respetiva discussão. 
· · : · · O Sr. Senador ErüJo Coelho. reclamou contra este pro
. cedimento; entendendo ,que a ~Ilesa· não podia su,jeitar á dis

. cl?ssão _o art. · 2~ da .Proposil)iio, desd~ :que ficara suspensa .a 
.d1scussuo do ·art .. i" pela superveniencna da emenda· · 
. . : Esta recinmacão S. Ex. positivou nielhor· na sessão do ,dia 
· scguí,nte, Jazendo ver que nó· caso não· havia; pa1•a apoia!' a 
opinião ·contraria á sua, uma decisão- do S<:mado, como (ie(lla
rava. uma nota do. regimento, sendo unicamente·. uma· deoisiio 
d:t .·Mf)sa, nàoptaoda na sessão de 12. de dezembro ·de 1913 •. , 

,. ' 

l 
" 
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A Mesa invocou, em apoio de sua deliberação, a praxe 
. constante ela. Gnsa em· hypol.heses ielenticas, praxe essa con
··· sub5tanciada não só na nota -do regimento alludido como ~ 
. ainda mais explicitamente_ na ele n. 53, a qual assim se ex--
pressa: , 

' 

«A disposição deste artigo ( 162) deve ser combinado com· 
· a do art. 11!4. Desde que seja offerecida emenda a qualquer 
artigo do pJ•ojccto; suspende-se a ·discússão do mesmo até que· 
a Commissã'o respe'CLiva emitta parecer a •respeito. A discussão. 
dos aJ:tigos, ti' que não · forem 'affere-cidas ·emendas, 1'icaná. 
encer.rada e· .suspensa a votação.~ · . 

I ' ' ' 

Ainda assim, declarou que examinaria o assumpto mais 
demoradamente, r;a:ra dar á .questão a solução que. fosse mais . 
conveniente. ' 

. . Hoje a Mesa vem declarar que, depois do exame feito, só· . 
tem :motivo para confirmar a decisão. anter·iormente dada. . · 
· . Com õlla se conformam ··invariavelmente os precedentes 

. do Senado, desde que na sessão de 12 de dezembro de 191.3 foi 
adoptada pela Mesa. E a ciorcumstancia de haver sido a de
liberação tomada pela Mesa e não pelo .. Senado, cómo affirma 
a nota do Regimento, em nada diminue a autoridade ila mesma 
deció'ão, porquanto a Mesa, na interpretação do Re!fimento, é 
orgão tdo Senado e como tal as suas deliberações no assumpto 
prevalecem até que o .senado por seu voto .modifique ou 
annulle o que ella delibera. · 

Esses precedentes ascendem a numero elevado, sendo para 
notar que elles se reproduzem todos os. annos, por occasião da -
votação das leis or~amentarias, em- cuJas segundas discussões· 
fica a discussão suspensa em relação. aos artigos emendados, 

·sendo encerrada a dis·cussão : dos demais, que não soffrem 
·emenda. 

· ' Além do expos-to, cump·rê -ainda considerar que essa de
cisão é ·a· .que se conforma com o systema estabelecido pelo 
Regimento na hy1~othese, scw resultar. absurdo, como succe-
dera com a decfsãó conti•aria. . . 

.. O RegLni·ento, com effeit.o, estatue que, dada a suspensão 
da discussão, depois de publicado o parecer da ·Commissão, a 
discus~ão proseguil'á, não podendo, porém, se·r apresentadas, 
novas emendas. -· . · · 
· •Ora; sendo que pela apr~sentarão de emenda ao: at·t. 1• 

não 'pudesse proseguir a discussão dos demais a: tigos, ficaria 
tolhido o' direito . do ~·enador ·de emenda·r esses artigos, visto 
como, na continuacão ·.da clis'cussão,' o Regimento é expresso, 
não é licito .apresentar novas emendas. , ·. . 

. Nem se di:;a que esta· prohibicão só se refere ao a:t. 1•, 
cu.ia discussão na Jtypothcse seria a unica a ficar susoens!l, 
porque tal sysl.e:ma rcdundària .em outro absurdo de proct•as
tinar indefinidamente a discussão.· dos proJectos com n sus
pensii.o da discussão de gada -o.rtigo por sua· vez, á medida que 
' I s.- ~,,, · 1 v o 
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.f~sse emendado, para ir o proj c eLo :í Commissií?, e reabrir-se a 
discussão, tantas vezes quantos fossem os ·al'Llgos emendados. 
· · Em vista dessas razões, a Mesa mantém· a interpretação 
ao urt. ill4 do Reg-imento, de accOrdo com o precedente do· 
Sonaj;lo. ·· · ' · 

ConLinu~ão da 2• discussão· dos a·rtigos emendados do · 
projecto elo ~enado n. 17, ele 1!H4. 

Tem a palavra o Sr. João Ly.ra. 
. . ' ' o Sr. João r_.yra - Sr. · Presidente, o projecto· cujo 

debate V. Ex. acaba do IUlllllllCiar · pl·otondo determinar o campo de 
acção d ao·. cm prezas anonymas, rela. ti v amonto as 'uns oporat;ões • 
. Considero, portanto, opportuno fazer obsorvac.;ões sobro a falta do 
Jiscali?.iLÇão dessas sociedades, em. virtude do deficioncia das leis' 

- vigentes. . . . . . . . 
. Quero mesmo aproyeitar o ensejo paea, estando na t!'ibt!na, 

dirigir um appello à illustre Commissão de .Tustiça o Lcgislac;ão o á 
,que esta incumbida elo estudo do pt:ojocto do Codigo Commercial, no 
sentido ·do estudarem mCididas ·que normalizam. o ru·nccioname.nto 
d'aquollos institutos, acautelando os interesses dos capitalistas. ' 

Antes. do ontt·:u• ,lia ordem de considerações que me trazem ú. 
tdbuna; soja-me licito, entrci.ahto, applaudi!· a iniciativa dó Deputado 
paulista Sg .• ·cesar Vo!·guoiro, que, na outra Casa do Cotigresso,,acabá 
<le . propor qno soja considet•ado de utilidade pub!ipa o Instituto do 
·contadoras lli§Cáos, com séclo. na capital. do grande Estado. que ' 
S. Ex. dignarrient:o roprosenLa. · : · . . ' . · 

. Já .tive occasiilo de dizer· que a sobem na.· influencia de S. Paulo· 
sobro a l'iquoza nacional pro\·ém essencialmente do· amor com que 

. , :são alli estudados, sob1odos os aspectos, os problemas. economicos •. 
Esses· estudos toem a, p!'Opt•iedarlo de f~z9r o espit•ito, pratico,. do 

'desviar a, intclligoócia das, chimeras da theorin, cril que é fot•til 'a 
exclusividade da instrucção !ittet'aJ'ia, inclinando-a a dcsigniosde 

. real cfficióncia. , ... · •' 
. A contabilidm:jo, importante depaJ;tamcl)to' da .economia social, 

'não podel'ia:, portanto, deixar do morecor singular apreço, entre os 
ramos do conhecimentos ·que mais• intet•essam.aquolles opel'osos bl·a-
zileil'OS. . · . . . · · ·' · . · . 

· · Citarei ·um facto, que denota. .a . óvidmicia· em que está S. Paulo; 
;na utilizaçiLo dos ensinamentos daqnella. disciplina. •I . ·. · · 

·Foi publicada na ItaliU:, om 19i:l, uma 'obra ·valiosa, contendo a 
. .legislação sobt'e a contabiltdade. llnancoim do· todos o~ pâizes cultos. 
· '.Esse nprociavel tt•abalho, .cm que são· men'ciOI1ados os codigos ae · 

1 , :Estados Unidos, Argentina, Chila, Venozuoln e· outras riaÇõos: amot•b 
· 'eànas, nii.o faz nenhuma roféroncia. ao nosso pnii., . cm gcràl, mas 
se ciccupa da ;contabiliqaclo publica o· ?IL IQgislaçlío tl'ibu~at'ill: ,de 
~- P.aulo, o, ma1s do que Isso, transcrevo mtegralrriento .o .IIllllUC!Oso 
balariÇo do Tl:tcsom·o, concernente no oxercicio do :1910, attescado 
ft:isànto d~ excolloi)~ia' d;i. ll'lct•iptuyação ostadu~l naquella .. adiantada. 
en·cumscrtpçllo polttlüa da Ropub!tca. · . . . . ' . ' .. ·. 

' , 
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A fundação do lnstituA;0 Bmr.iloiro do Contadores · Fiscacs salienta 
:ainda a attcnção com quo S. Paulo vorn acompanhando. o desdobra-. 
monto da scicncia economica nos centros mais. progressisl.as, 

A vida dessas associações, de manit'est.a tJl'Oficuidadc para o 
• .nperfoiçoamontJ dos cont.adot•os, quer om rolaçiio ai!ls conhecimento<:~ 

profissionaos, cuja ambição do conquista despot·tam· prodigiosamente; 
·quer quanto :1. l'ormnçiio .da consciencia, quanto :1. nitid~~o ·comprc
hcns1lo das rospons 1 bilidadcs attribuidas aos que·soincu'lnbem do 
registro das OJlerações re'alizadas, que!.constit.uom a historia das 
-empl'Ozas do ot•dom. oconomica, bi8tol'ia qno ó a unica fonte eluci
dativa .dos factos mercantis occor·ridos o por isso mesmo a 1mica. 
base indestructivol para a. defesa da honorabilidade· dos que dil'igom 
esses ostabelocimontos o púa garantia do que o3 tornam deposi
tarias da sna coàtianl(a ; a vida dessas associações, re'pito, é' uma 
;;erio do.rolovantes succussos, cm virtude dos maravjlbosos beneficias.~; 
prodigalizados, .sobt·otudo, á vigilancia dos dinheiros publicas o :1. ' 
JJ'scalizaçilo das sociedades anonymas. · · : .. ·. 

Na. mcmot•ia justificatiVa do impulsionava]· tontamen do::; conta
dores do S. Paulo, cscripta pelo illtistro. contabilista S1·. Ho1•acio Bar-. 
linck, estilo resumidos a origem o os.foítos das corporaç~os do igual 
natUl·eza, que existem desde :l81H, quando ror funda~o cru Veneza o 
·Co!legio' doi Raxonati, destinado a pugnai' pelo J'ot·talecimento do prc-
,paro tcchnico e pela elevação moml dos guarda-livros. . . . 

· · Possuidores dos mais alLos segredos. das em prezas commercias e 1 
obrigados pela, parte intellectual da administl'ação,. porquanto lhes 
cumpl'e ol'lontm· os gerentes ou directores. sobro a observancia dos 
preceitos Jogaes de qno carecem ser revestidas as transacções mor
(lantis, aquellcs fu.nccionarios' perceberam que lhos devia competir a 
pre1•ogatira• de· peritos vel'ilicadorcs, no; casos em" que so torna con
dil(ilo fundamental, para validado do laudo proferido, a :proficioncia 
sobre a especialidade que lhes é dado cultivai'• . . 

Era irnprcscindtvel,' porém, o alcance da confiança•publica, que 
só. lhos adviria da gonemlizaÇão doi uma profunda.: Cl'ença na capaci• 
dadc dos,contadoros, o essa crença não' so robusl:ec~l'ia sem que elles 
oll'er_ecessem abono rospeitavel, sobre. a sua honestidade e com po-
tencia. ,· - . · , 1 I • : . • . -· 

· Dahi a idéa. de se eongJ•egarem os mais conceituados guarda
livros, organizando esses institutos, om que a admissão depondo do 
exigencias rigorosissfmas, · com . o fim do so constituirom collectiva
mentc .fiadores da idoneidade.de cada um :os que, além .de possuírem 
a aptidiio nocossaria pa1•a o Jnlgamonto dos mcritos · profissionaes do 
todos, são os mais inte1•cssados om zelar os creditas da. clas~o.. · · 

Trio proveitosos fo.t·arn os o!l'oitos. dessa avisada deliberação, que 
'congressos idonticos surgiram logo' ·om varias . oQtl'as · ptaças, com 
appla,u§os, n1lo só dos indnstriaes, cornm.ercianLes O' capitalistas, como 
'do eminenlios juristas o legisladores. . · · · 

· ' Em :1854, ·devido· ao . alto aonceito firmado pelo> socios de taos 
corEOl'açõcs no c,ommorcio o na administraçiio ~publi~a,_ oram. votadas 
na Escossia as primeiras resolnções tendentes a valot:1zar offimalmonte 
a profissllo elo. guardr.-livros o, por lei, de .:17. dq abt•il' de :!SUO, o ~st~do 
da. Nova York, reconhocendo os serviços dos membros da Assoctatwn . 

... 
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or Amerlcan. Ptlbl:c Acconntq, concedia á profissão de jÚrisp~ritós. 
·condições analo!('as. is denominada' libot·aes. • . 

Na lnglatetTaJ, Onde os CJntadot·es o auditores sabem do Institut{) 
llJf Cl1artered; na .f)•ança, onde os vol'ifica.dot•e.s,: commissaricfs o ·censo- ' 
rcs sah-3m da Société Académigue de Comptabilité e funcciona tam bom 
a Chambre Syndicale de.~ C· mptables, .. com sédo em Sena; na Hespa
nba, ondô existem vat•,os Coleaios d~ 1'enedores de Libro.~; na Allomil.-

. 11ha, 'onde ha; na Univer.~iiitir:le Cominercial de Leipzia, um cnt·~o espe
cial para a !'oi•mac;ào de veriticadot•os contabilistas; na Suissa, na· 
ltalia c,· tinalmo(ltÓ, cm .• todo o mnndo cil'ilizado, observa-se que a. 
contabilidade pt,.ogt•ide devido a a.cçào harmonica e pet•tinaz dos OS!lO· 
cia.li;tas, qno se revelam gm•alinento compenotl'a4os da;; suas mclin-
dt•osas o b l'ig~c;õc;;. · · - · · · " · . . . 

''·· Silo reálizados o~ vaticinbs de Lcantey .& Guibaut no seu livro.. 
' Principe.~··Générau.v de Cornptabilité, quando diziam que nào seria exa-. 

get•o afianÇar• tei'. do vL· pot•t.oncer um. d;a aos eontabilislas, bem 
conhedo,•os da. :pi·ofisslo, bem cm (H·dom hiot·arcbica, constiLnidos em · 
camat•as pt•onssionaes reconhecidas pelo Estado o compostas do peritos 
diplomados o molllot• classilicados, a faculdade de pt•oporcionar meios 
omcazes de vigilancia ao. commot•cio o aos poderes publicas, do for
necer os matet•iaos .necess<t~·ios ás vet·dadoit•as estatísticas oconomica.s 
o ;\;- d.oterm~nação das rolaçuo~ c'ntre o tt•aballio e o c:tpital, do pt'o" 
duzit· a~ostrucLt!t'a definitiva o t•aéional. da. conl:abilidadc publica. 
· St•. Presidenta, os rosponsava·.s pelos destinos do paiz já não de
vem pt•ocr;tslitlat' a cll'cctividadc de medidas aWncntos·i lcgalizac;a.D 
da oxistencia deis contadores, subordinãndo-os a disposil:ivos1quc lheS. 
gat·anl.am. o·,· seus incontestaveis_diroil.os e lhos definam expros~amento 
os sons dove,·es. . · · · . _ .• 

A nossã• vida OCO!lOil!ica é flo:•esconto, mas, temos ainda riquezaS: 
immonsas dcsapt•ovoH.adas e, pat•a explot•a!~as, precisamos cstimulnl" 
a ot·ganização do grandes sociorlades anotlymas, pois· ccsó o anonytnato 
possue a gt•aça de conciliar c:1 fazer incidiL' ern 'um só ponto os csrot·ços 
collcctivos "· ' ... - . . 

Sem a ft•agmentação dos . riscos dccorrorúes de pcissivois · in
succcssos,jámais se conseguiria Jovat• a oll'eito os grandes commetti~ 
rncntos industriaos;·. · · , 

A bistot•ia da •eco\}omi'l politic·a ollececo nesse ponto exemplos in·. 
sophism;wois do sut'IH'ohon(lonte valO!' da a.t·guci·a do ·homem, a·vigo
rada pelos ensinamentos qbtllho resultam da pt•atica do commet•cio. 
. Ha conccrçõos empit•ic;ts tll.o extraordinal'ias, que se assemolbam 
ás rnac•avilhosas t•evelações da.sciencia o deslunb:am· pelo. ongenb(} 
que evidnnciam e. pelos bonoilclos que dollas pt•oceaom: ·. . . ' 

Lembr'L E. Mansuy, mestt•e edmio de con:abilidadc, que a.· mo
dicina,dopois de bavot• ompt'cgado pot• muit.o. l.ernpo' ns substancias em 
seu ost~do ·n·lt.m·al, chegou, paio pt·og,•csso da. sciencia, a1.lfli.o uLil:z;tr 

. sinão ox!.t•act~s. aprovo:Lando sob u.n't fót• na excessivamente rcdnzida. 
o pm•o ele:nonto rhorapentico, ltvre das pat·~es tod.ósas e inactivas, 
que as.substanc:as conte~ :o; • · - . · · 

O comme cio, pob adlamonto dos sous ropr•esontantos, obteve 
.. tor•nar independente do cousas immQvo;s o ele·mouto comrmwcial pro
priamente activo- o valor que alias encol'!·am··- pormittinclo que 

.•. 
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(lSSe Vl110t' ci!'Cule integralmente, resumido em uma cousa, incompara· 
volmento movo! -um pedaço de papo!. . , · 

Mais do que isso : pa.m dat' m;tiot• facilidade a() curso dos titnlos 
reprosontlLtivos de pt•opricdades so os fez impossoaos, do sorte que a 
posso dosso titulo tra.nst'et•e a propl'icllado da cousa designada c propor~ 
'Ciona i propl'iodado immovel o mesmo poder do circulacrto das pl'Opt•ic· 

· dados moveis; c, para tol'llar possivcl o levantamento de ·formidavois 
tlmpJ;ozas, tot•nou divisi1•ol.o que é pot· sua IHLtut·exa. 'ndivisivql. 

E' assim que ,vemos serorn movimentadas assórnb!'osas som mas do 
capital absolut<Lment'o indivisivcl, pel•tcncente a milhet•os de pessoas, 
tendo cada um sou direito do pt•opriecladtl perfoitameríto delimitado e 
podendo tt•ansfcril-o como se fosso moeda ou mot·cadoria, som nenhum 
projuizo para a empreia a • cuja c1•eação pt•ostara: eficaz concu L''o • 

. . A par desses sct·viços incstimavcis i pl'O'poridade .coonomiea, 
a« sociedades anonymas originam per:gos, otl'erocendo ma1·gem a cri· 
mi1«lsos ·abnsos.. · 

O Sn. Rmmno GONÇALVES- Muito ·bom. 
. ' 

,O $n .. Toxo LYnA- Por. isso mesmo que tt•aduzom admirável ovo· 
luçilo nos processos .de transf01·mac;tto e movimenta~il.O elo capital, não 

. sendo l'azoavel que os po~crcs publicas tenl,om roprimit·~lhcs a oxpan
.silQ, met·ccodora ao contt·ario de resoluto pattõOcinio otlicial, .torna-se 
inadiavol qtúJ. sejam cslabolccidas providencias mOL'alizarloJ•as das 

· vigentes normas do fiscalizw;fto, pol.'quanto '~JiLO é licito ao Governo 
• sor·indilfcrcnte aos avultados 'interesses dos áccionist.as, princip11l~ 
mente quando somos impollidos a incitar os capitalistas :1 cxplot·ação· 

'de pt•ccio~o;; elemo\1to:; chromacisticos, qlie permanecem abandonados. 
eomo unica solução definit.iva ao desequifibt•io financeiro nacional. 

' 

. Dis-o.mu;to bem o. i!JustL'O advogado po!lfuguoz Amaro Conde, no 
tt•abalho que. publicon sobre a fiscalização. das sociedades anonymas, 
isto é, que silo infinitas as l'órmas a guc tecrn l'CCOI'L;ido os. seus dire-

. ctores pat;a ot·ganir.at· balanços om que a sil.uaçfLo do muitas dollas, ao 
invet·so da vet•dade, ·se apt•esonta pt•ospet•a, ctwga.ndo a.scrmn distri- -
buidos dividendos ficticios, arranjados por moio do l'alsas demon~tt·a~. 
ções da contabilidade. aíim de set•. pot• tal' modo obtida ·a .valorizaÇíir:f 
dos pt•opr;os titulas ou a realização do opet'aGõos· de credito: ou a con
eessão.do importantes contractos. com o .govot•no; !'actos dos quaes 

-.lhos pt·oveoJn.ordinat•iamente ospltntosos lucl'Os em_ detrimento dos 
iutot·esses publ:cos ou do capitalista i li cauto. / 

-. 

':· A:s assembléasgct•acs das sociedades anonY,rnas·é dada· a 'liiJOL'· 
dado "do, escolher Hn·omente os seus fiscacs ou vorificadoJ•es, recabin
do muitas ver.os a escolha em pessoas sem aptidão, . que só sot·vom ... 
para desprotoge1·, com inconvenientes votos' de louvm· ús diJ·ectoJ•ias, . 
os accionistas qtle nil.o logmrn f:oo·.' parte activa ·na admir.Listt•ar,ão. · · 

· Não é nccessnt•io nenhum os 'orço. para toda a gente 111cançar que,. 
tratando-se d~ o~jecto cuja apt·ecia~q:e~igo conhecimento~. cspeciaes .. · ·· 
de alguma. smenCJa ou: arte, só podera SOL' realmente.· qxanunado pm• . , 

•.pessoas que tiveJ'em es;;os. couhocimentos. Portanto; omquanto não· · 

.· 

! 

· !'orem· comrnottidas oxclusivamcnto aos peritos . contabilistas as vet•ifi· ·. 
caçõos ·sobJ•o contabilidade, conl'ot•mo !'ai ostatuido em l~t·atLça,. lngla~.· · ·,, .,f 
teJ'!'a, ·Estados Unidos, flcpulJllca·Argimtina, Allemnnha, ltalia, Pot·tu.o ·,. 

, /, I ... ' ··' 
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gal, Suissa, Hospanlla, etc., serão ilhisot·ios os exames determinados, .. 
que constituem a pedra angular de todo sy;,toma de fiscalizaçn.o mer-
cantil. · . . 
· O que se passa entt·e nós, pot·ém, não é somente isso, porquanto 
além do ser pormittida a fiscalização das sociedades anonymas a quem 
ignora os rriais elementares preceitos de contabilidade, suceede ainda 
que as nomeRçõos do~ fiscaes significam ás vozes capt.ivantos favores 
p~~a complacon.cia qtJo tmduzom ,Pa~·a com os met·e~imo!ltos cl~s es~o
lhtdo>, e ~fLo 1'01tas sempre por mdJCação da propr1a dll'cctot•m CUJOS-
actos vão set• fisc<:.lizados; · · 

A eleição dodisciLes é feit11 poli!. mesma asscmbléa que elege o& 
directot·os das empl'Ozas, sendo clat•o que esses directores, d~spondo. 
de elementos para se ·fazerem eleger, decidem sobot•anamcnte sobt;.e 
a eleição dos tiscalizadot·es · dos actos que oxeJ;cet•em, fapilieanclij. 
essa improvidoncia legislativa )os notol'ios escandalos occot'J'ntos. 
em val'ias sociedades anonymas,. com desanimador;a repercussão no-
espiri to publico. · , . . 

E necossal'io que medidas bem ponderadas venham .dissipa,r o
justo rece:o dos possuidores de capitaes disponíveis, que os manteem 
depositados, a jur·os Jnsignificantcs, talvez descrentes do amparo
legal contra possivo:s avontur•as de improbas administradores com-· 
meJ'ciaes. · , · ·: ·· . 
. ·A fiscalização de um ar em preza· -nã_o podara ser perfciita . sorri a.. · 
completa vet•ificação do' seu movimento c .diffet•e sensivelmente de. 
uma ligeira syndicancia ·sobre detot•minado ponto da osct•ipturação, ·, 
tt•abalho ·que offectivamento,.é possível set· effectuado por qualquel'. 
iutm•essado ou· cut·ioso. . ' · 

A ànalyse rnoticulosiÍ• de livros que ·guardam a .histot•ia de gran
des .ostll.belecimentos, cujas transacções podem ascender a somma&. 
fanl:asticas,·•e SãO tambem ·COllS:det•aveis pelas 'complicações que lhes. 
podem provir na esc.l'ipturação das innnrnet·aveis modalidades d~ que 
silo suscepti veis as •modernas· operações .. m·editol'ias, não é oncarg(} 
;para ser confiado á.rabulice, de impi•ovizados contadores.' · .· . · 
' O pel'ito' contabilista · prec1sa ser profundamente versado :na 

sciencia das contas e, accrescenta.Descha.mps, com a autoridade qu& 
-lhe· confe1•e a· sua sabedoria, .. ·deve tor• adquirido P.ela expet•imlcia.. 
uma mestl'ia que o livro· e a ,escob.· são impotentes pat•a dar"' 
· O pot•it.o contabilista não tam ·SÓ n incumbencia. do averigun.~- si 
. estão. cm•tas ·as descripçõos e ·os· cnlculós ·das· operações ·regis
,tt•a.das, .mas tambem a. obt•igação de pet•quit•it• attentamont.e, no& 

.. lançamentos feitos; a seriodade dos actos. que os origimiram· ;· e um 
.cégo'jam.lis· rlepar,wia no desnorteante:' xa.dt•ez de cifr•as cautolose-

.. mente dispostas, no. ·extenso labyt•itltlfo do algai'ismos, de proposit<> 
. confundidos por insigne guat•da-livr•os, qlia.l~uot• subtil denuncia do· 
.. falsidade,- .. quo nunca .set'la suõtr·nhida â p'enotração inilludivel do 
\-'um .. contado!~ pvovocto,· .mesmo dis!'i~t'çada sob uma dessas alta!! 

equaç,ões a quopodem ser compn.t•adas algumas partidas do esct•ipttu·a~ 
ção. ~ercantil, que os prol'anos. contomplarn.~em pot•ceber ao moilos 

I 

as demonstrações que te~m áv1sta. : .. · · '" . . .· · 
· · . Verificar nllo é sóment.e ler o .balanÇo, como lembra muito•bomo . 
advogado o publici>ta belga Leon Rye" no sou interessante livr·o "ComD 

'I 
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se funda o se administríl a sociedade anonyma "· O vcrificadot· tem ô 
dever de COiifel'Ít' o halanço c de ostudat• cuidadosamontc a situaçfLO 
do·estabcleCimento para oxpot· ;í, a·:sornbléa gBt·al as suas· impressões 
e, conlbrmo proccitú1t a logisl;tção belga, pa1·a alvitrar as providencias 
que ,j1!lgat· convonicnt"'s aos interesses d'a sociedade. 

·.. Confet•ir o bahinço, que « ~ uma photographia resumida dos lil'l'os 
escripturados e deve reproduza· as contas no e~taclo em ou!) se apre
sentam automaticamanta ·no fim do oxet•cicio, não basta. para .se oôtor 
pleno conheciriwnto das condições do negocio)). . 

.. ·O balanço é uma simples p~ça de conta,bilidado e apenas" registra 
as mutações dos valores e põe Ot·dom ·nas c1fras "· 
... ·.Ha gm·almo.n.toa prosurnpç~o, ontt•o .os qne .desconhecom inteira. 

monte a contallllldade cornrqet:Ctal, de que o balanço de uma ernpreza · 
pet•mitte a ·apt·eciação de sou valot:c de sua situaçfLO, mas essa con
cepção é errada e póde.causat• sér·ms decepções. : · . 
. rara, so cvide!lciaJ.' o valot• o· a,situaçlio de um negocio é preciso 

conhecel~o em seus menores detal~es, e os .balanços .mais· correctos 
não reflectem ao menos Os .esclarecimentos que o exame attoncioso da 
contabilidade podtwia pemiitt.ir. . . . . . . . . . 

Dahi a ncctJssidade de set• a fisc'alização exercida taro bem sobre 
. os .livras·, afim de ficarem àpuradas a. sua· concordancia c.om .os bà;; 
· lanÇos, as actt\aes condiÇões financeiras do 'negocio, a olovaçãó ou de
. 'crescimento ·ctos fundos cm movimorito, isto é, do excc;so (do activo 

realizarei sobre'ci passivo exigível, ·a valor das imniobilizações oro con
ft•otito com 10s recursos sociaes, par\ sm•. conhecido. si a. som ma immo- . 
·hilizada é inferior ou superior á. do capital · proprio; e, na ultima hy
potbcse,"si o excesso irnmobilizado provciu de ·lucro re~t.lizado ati de 
emprostimo co~t~ahido,. e; ainda nesta caso, .si da immobilização re- - · 
sultarn ,vantagens suporior<JS aos encar9os'da operação de CL'Cdito fP.ita. 
· · · ·É intere5san:o.e de proveito ·ao~ accionistas· a comparaç1lo de) 
lucro total com o capital iro mobilizado, pat•a SOl' evidenciado si as im-

. niobi~iY.açõos são. on.não prodüctivas, e tamborn s(Os'!UCl'OS .got•aas M 
·negocio corrcspciildam ao capital empregado', ben~ como si esses lucroS: 
são· regulares o ·ctisponiveis,"ou.si accidentaos o indisponíveis; 
-.. :IIa ·ainda· varia~ outras faces sob : quo' lll'ccisa.versar•a tiscalizaç1lo. 
das sociedades anonymas, cu,ja · esct•ipta podel'á, .deinonsti·ando si~ 

· tUaçilO realmorite' pt·ospera, olferepet·; entt·ocanto, motivo justo· para 
ser· condemnada a .a.dmini~tJ.·açào, ·como set•ia.m, pot• exemplo, desre
speitá.~ ás .·Pl'OSCl'ipçiios dos estatuto~, dosonvolvimonto excessivo ás 
transacções do ·modo'n tot;nar7se presa .ao gyl'O do estabelecimento a· 
soinma· que: devot·ia · ser di~tribuida ·corno dividendo ao:; accionistas;· 
.além''do outros líictos igunlmentb censut•aveis. 

; . IJiz-se e é uma ·vc·t·dade que a Sociedade anO'nyma·; como succo~e 
tàínbom com a administmção publica, é uma casa de vidro o 'o publict>: 
de1•e ver tudo· que ·nella so· passa· •. Só aos podot•es nacionaes é dadt> 
indimlr meió · sogui·a· de sot• at.tingida a realidade dessa nobre liÇão, · 
tno·digoa·de ser:consido'rada', além das· ·raziies expostas, pot'q11e nà6 · • 
será pot•niaoccendo · obedientes· a: dept•imento rotina. c tãO distan-' 
ciados dóS aporfeiço;tmOntos• racionaàs o· sciantificos conhecidos'. 
que : llayoremos~ do . activar o · desdobt·amento de ,noss;l.s forças oco
noruJcas. 

' ' 

. . 

. ' . 

.: ,,· 

... 



'J 

SQ ANNAES-' oo· SENADO 

A fiscalização das sociedades anonyrnns, repito, nunca será t•en.l· 
mente l'oit.n sem que se confio a contabilistas aptos, de longo tit·ociuio 

· pl'Ofissional, pois mesmo os diplomados ·que nfLo honvm·om exot•citado 
os conhcc.montos LheoJ•ico" adquiridos, como espirituosamente disso ' 
um publicisl:a portuguor., "sã.o o> meninos de côt'O - nã.o podem om-

' ciat• e sot•vem apenas p:tL'il ajul'lut• a mis.;a ou cantar a lad,1inha "· . 
· . St•. PJ•osiden~o, ct•eio que apenas a legis!açà9 do dous paizcs n11o . 

·consente ás assombléas gemes a escolha pam llscaes do pessoas os-·· 
tranhas à·socicdade: Pot•Lugnl c Russla; .Ma;; Pot•Lugal não abatitlona, '· • 
entregando oxclusivamonl.ó aos accionistas, a !iscalizar;ão das socieda-
de~ anonym11s.' . · 

I .. 

· Ao contrario, as empt•ezas desGa natureza que oxplor~rcm .con
cessões feitas pelo Estado on pol-' qua.!quet• COl'JlOl'!I.Ção administt•a
ti v a, ou ti varem cm son J'a I'Ol' q ualqner pt•i vilogio, s~o t:lm bem fiscali
zadas. pot• a.gcutcs do goret•no Ott da L'Ol<pectiva. CO!'poração adminis-
trativa, auxiliados JlOL' pel'i!;os contilbilistas; ainda que .no titulo de ·~ 
constituiç[o não se cstftbolcça expt•essamonto· tal fiscalir.ação; · -

Além disso, a lei i! e 13.do abril de.fQ11 ct·oon nma !'o par lição l:echnica 
para a fisca!izaçfio das sociedad<~s anonymas, concoâcndo-llle vastas at
tt'ibuiçõcs c presct·cvendo quo as l'uncçõos tochnicas da rofet•ida rep,;u•ti-

.. 

ç!ío ~ó·podcrll.o SOL' oxcrcicks por guarda-livros do L'ocot.Jhccida com po
tencia e pratica~ e qu<i, mesmo para as l'uncçoo.> administJ•ativas, só 
podem sor no;ncadas pessoas que tivoi.'Cm conhecimento de oscl'iptu-
r;tçào ille!'cantiL ·· , ·· . · · · · 

· Nào se limitaram 1!. essas providenc:as os lcgisladore; portuguezes: · 
« Considet·ando do alta convenioncia para os interesses do Estado 

açautclar a reciprocidade do g,lratt,ies outro este c o perito oont~:bi- ·. 
listn, para os etl'oito> de· quaosqucit• tra;bal.hos que lhe po:;sam oven- · 

,_ tualrncnte so:t· confiados na dot'esa dos mesmos interesses; oonside-
, rando que o perito con:tabilistà carece ter autoridade jm·idica i1os _ 

pleitos·em que set•vir, devendo as suas fl.mcções, nas ralações· com os . 
tl'ibunaes o no que alies .rdpl'Osentam pat•a os interesses das enticla
des, ~;el' regulamentadas; considel'ando quo a doeumontaçiio dos plei
tos que lho srw atrecl.r~s, lanto no~ .pt·opriamcnte·. ·.ditos \commet·ciaos, 
como nos criminaes·ou . cíveis, pt·ccisam olforecm· as nocessfu•ias ga-

. rantia.s,, quer. sob o .aspecto pt•ofission·al, quot• sob o· da· hàuoJ·a-
bilidade po1soa1; afim· do· mot·ecer a confianÇa indispen:;avel 
·á. administt·ação.·da justiça, collocando, .. ao.mosmo tempo, a elas

. se dos guarda-livros no Jogar que pot• 'direito lhe pertence·; 

. considerando quanto é perniciosa a pril:Lica que so 11 tom · scgtli- . 
do 'de serem chamados a· inLet·vit· om assumptos,de conta.bilidado. in
ljividuos sem a precisa oornpetenéia pt·oliilsional, resultando de tal 
pratica, pelo> eJTcitos ju!'idicos. qua pt•oduz, um desC.l'Odil.o 'sempre 

,. CJ'c,sccnte pat•a a classe dos peritós cont!t.bilistas, quo, assim, voem 
invadido o sou campo do acção profissional por inoxpcl'iontes e cm•io
S?s.da cspecialidado, podando ·ctal·logar· n deplora veis Ot'L'OS de offi
oto, o levar, pot• osso facto; os tt·;bunaos a resoluções injustas e ini-· 

. qua,s ;: consi9otMdo q~e, a. par das ·re·>pon:.abilidades que aos me3mos 
pct•Jtos são 1mpostas pelos erros pt·atlcados no dosompcn!Jo do sou 
nlistér, é indispensavel dar-lhos todas a~ gat•an tias a: quo:teem dil'eito, 
pelo ell'eito ju!'.clico da p.t•ofissilo quo cxorcom», iustituil;am por lei do 

I I • ' ' • -" ' , !li ., . - ' . . ' ., . 
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20· ele maio do :!OH duas camaras de peritos con!abi!istas, subot•cli
nadas ao Ministet'io da Justiça,_ cstabclocondo-so pcnaliclarles taxati
·vas p1Lt'a os ct·ro~ que fot•em commcttidos peJo·; seus mciobros nodes
empenho elas funcc;r,os que lh?s competem, quer sejam julgados el't·os 
do olficto, que;· de dólo ou potta. . · . 

Essas camaras, quo sào compostas de gu'arda-Ji\'l'OS pot• ollas 
mesmas cscolbidos, visto serem as entidade:; mais interessadas pela 
rospoit<lbiltdado _que necessitam .mn.ntcr, vot•ificam. c dào pat·ccct• so
bro o;·balanr;.os o' robt9r·ios quc.clovom ser nprescntados as assem
, llléa.s gomes dng companhias e socicdaclcs anonymas 'o procedem a 
-exame na5 oscl'iptas, quando .ordenado> pelos t•espectivos juizos, ·'nos 
processos commet·ciacs, cl'iminacs ou cíveis, não produz:udo cffoil.o 
,itll'idic:o os casos em ou a. taes actos forem realizados som intervenção 
-de1s ali udidas cam:u·as. -

Vê-so, pois, qtie cm Portugal jú. não se ·nota a mesma inditre · 
l'Onça que nos fôra tt•ansmittida c aínda pordur;t uo llra?.il, -rolativa
rn()nto ámissão dos guarda-Lvros, o que a fiscalização aas sociedades 
anonymas é alli scr.amont.e oxel·cida, tendo os contadores peritos 
atct•ibuições maisllu rncnos.idonLicas {Lg dos verilicado,·os suiss?s, ro· 
visores <lliemiios, comruissarios belgas o francczes, syndicos italianos c 
auditor:os inglezcs.. ; , · · . . 

Nã.o sei si tom rar.ào Edouard Folliot quandcl:itaapcnas as Jcgis
Jaçõos de Portugal, Allcmanha, Suissa o !Lalia en!c as que asseguram 
mais largas pret•ogativas aos ·tiscacs das.sociodados aoonymas. 
. Ha clfcctil'amontq paizos quo nll.o toem cuidado d11ssd impot·tante 
assumpto. · •. · · . · 

' -·· Gt•ecia o Polonia, por exemplo, obscr1;am ninda a respeito o Co-· 
digo Ft•anccz de :!807. Russia,· Noruega, Montenegro, Túrquia, Egypto 

. c· Dinamarca tambem,não·tonm loi especial.' 
A lcgislaçào'hespanhola não alludo á fiscp.lizaçiío das sociedades 

anonym<LS o cm Luxorn b:mrg OSSIL fiscalizaçi'Lo ni'l.o existo. 
. Na Rus5ia ,as. cm prezas anonymas são autorizadaspor ukascs. c fis

calizadas pclós revisores, . que não podem ser accionistas nem cmpt·o
.gados. Em lllontonegro, o Codigo. Cil'il, que .começou a vigot•ar cm 1 de 
janeiro dc_:l888, ju•ovê a adopção de uma lei especial, que ainda nno 
ha., de Rortc 'que a lorma!idado un:ca.cxigida para o funcciouamento 
-é a. .. aprociaçilo prévia dos estatutos por parte do Con5clllo dó Estado . 

Nn 'ftirquia são regidas pelo Codigo Com moreia! de -:1850, dopen
<londo do .autot•iz<LÇ~O do sultão,' .. quo' detm•mina· as condições a que 
deve ser subordinada cada socicdiido. . · 

No Egypto a autorização só é concedida estando subscripto todo 
·o capjt;tl e depositado, peJo· menos, 25 ''/,. Na Dinamat'ca silo nt.t.cn
didos os 'Jlreceitos · da lei do 23 de janeiro do :!8U2,, qu<J estabelece 
aprm~s, como cond,ção pat•a o estabelccijUOtlfO das empl·eza;; em 
questão, o uv.iso 1JJ•évio á autoridadc .. competento. . · · 

1 Mas, na m:Liot• pa1•to elos paizes a legislaçilo é .ma1s · -Otl menos 
dosemo! vida o o serviço de fiscalização é devJdamonte c2nsidom.dc>. 

Na Suissa ha os commissarios, como existem tambom na Bulgaria, 
onda dovom sot• bu tgaro;; na sua maio da : na Hollanda, onde podam 
se; até roprosent~nte> dos accionista;;, cabondo.-llles, neste caso, 'a · 

' ... ., 
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facnldado do appt•ovar definitivamente os balanços; e na Dolgica, ondo 
podem ser auxil'lados por contadores peritos, · . • 
. Na Austria ha os VOJ'itimtdm•es ou contadot•os, constituindo um 
conselho do tros mombt·os, no m nimo, como existem tarnbcm na 
França, ondo são obrigados a urna ospC:cie do fiançl•, medi1tnto depo
sito, o nas suas faltas o substitnto é. designado pelo .presidcnt.e do Tri'- . 
. bunal do Conunot•c:o; o na Hungl'ia, onde lbes: cumpro a immcdiata i 
convocação· da assombléa goml, QJ:t,lndo not~tm falhas na ,ldminis
traçiio, o ondo são rosponsavois directos pelos damnos rcsultantes1 do ' 
sua nogligoncia. · · · . . :. . 

Na-It:nlia ha os synd:cos o na Hnmania os censores, üns o outros 
com vastas attl'ibuiçõcs. ,. . .. · 

Em MonRco a escolha dos fiscaos é approvarla pelo presidente do 
Tl'ibunal de .Justiça, quando ellcs não siio.accionistas; . . . 

Na Sot•via as verificações são feitas pot· uma grande commiss11o 
de accionistas, quo tecm a faculdade ainda, ropt•osentando a. vigesiroa. 
parte do capital, do 'delegai' poderes a um ou muitos1mand'atal'ios,pa.ra. 
fiscalizarem pOL' sua scz a acr;ão dos directm•es. e do conselho· fis<:al. 

A Inglatet·ra, além das grandes responsabilidades. quo confere ao 
secretario dos conselhos diL•ectot•es, tom os cemorcs e instituiu tambem 
o inspector, que set''ltl pat·a o exame de occ&silio. . · · · . 

Nos Estados Uníiltl• não ha lei fodet•al regulando .as einpt•czas. ano
nymas, c cada Estado tom a sua legislaÇão a •respeito, sendo commum 
não procisar~m.licença p<~ra fn~cciouar,· como não pt·ecisam tam· 
bem no Mexteo. · · · . · · 
'. \ ~~t Succía ha os l'Ovi!,ores, que são ro~ponsaveis pelos. ac~os que 
pratwat•om até dous annos depois do ·haverem OXC!'cido a fiscaiJzaçilo, 
e na Allcmanha a yot•iJicaÇilo é feita pot• dc.logados especiaes, designa
dos pot• um conselho, ospec:e do synhedrio Idealizado pelo contabilista 
Ricardo de Sá, ao qual conselho é dada a vlgilaucla sobro a acçilo do 
dclc,.ado .. • · · · · · ·· · · o • . . '.- ·' 
· Autcl'iormonto á crise do· 10tH,. diz' Mau rico .Bollom, C[uo o vot•i-. 

1icado1' das contas na Allo:nanha ot·a mais· um contador · ernerito que 
um vorificaaot· profissional. · Erà um perito occasional, mas ·nilo um 
revisor permanente. ' · . · • · '. . . · . ·• · · . · · · 
· . qs. acontecimentos daquella época. I:evelarà.m, porém, a insum~ 

I et~ncm ~;t fi:calizaÇil.o organizada. pala loi dos bancos bypothecaribs 
·' o )nrlrJZll'am a sociedade fiduciaria alleruil a óstabelocor uma ropro· · 

. sentaçao pol'manenl.o dos portadores de lettt•as · hypothecarias para. 
impedit• a repeliç1i.o das irrogulat•idadês anterioi•motite ôccot'1•idas. ·. 
· · Dahi a nocossidado do sor craado um ot•g1ío ospocial, destinado 
á revisão das contas. · · · . ·· . ' · · · ' · . · . · . · 
. A .pro~idencia niío foi log? recebida co~ ag1•ado o. oncontt•ou 

Il!Cs,roo serws obst.acn!9s na. m1:LOl'·pai•to dos da·ectot·e~ dos os~aliolo~ 
cJrocntos, por considcrai'OLU a fJscalização- como uma prova do descon· 

. . fiança pessoal. . · ·. . · · · · · · .· · ·. · · I. 
Entt•otanto I) riovo pt'OCCSSO conseguiu vencot'a rosistcncia . dos 

mai:i obsti'ua.clos o o·> conradot•os poril.os pasimt·am a ell'octuar, inespe· · 
l'lldamonto, tres o qnatt•o vezes JlOI' anno, a 1'0Vi•ão das contabilidaclos 
inbmissas a essa l'opnalidade, portados afinal roconhocida elo convo
nkncia incontestava! pat·a os interessados o dil significaçllo decisiva 
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· para rcaJçar o cscrupulo dos que toem ,sob sua guat•da .capitacs per- . 
toncentes a -tm·ceiros. · · 

·o Doutsche Dank confia onlinariamente a uma dessas sociedades,. 
para sorem estudados, os balanços do casas commerciaos que o pro· 
curam p;u•a negocio:; do ct•odito. ' , . 
r· Servic;o semelhante ila na St!Í~sa dcsdo iOO!i, sondo igualmente 

apreciado ·pelos que. pt·ceisam determinat' 'exames sei• i os na csct•iptura-
ção de emprozas ou lirmas commcrciaes. · 

A Austl'ia, quo acompanhara· a Allemanba na instituição das
sociodades fidueiarias, •Om iOOi, deliberou ta.mbem outor·gat··lhos a 
verificação da eontabilidacle dos estabelecimentos mercantis, compa-
nhia• de seguros o cooper·ativas. ·· · · · 

A legblação ingleza véda até que os balatiços das sociedades 
anonymas sejam presentes á;; assembléas geraos dos accionistas anl.es
de voritieadós pot· contadores, que, tiJ•mando-os, po1· ollos so tornam 
responsavois; e ossos contarlot•es, pat•a exet·cerem sua profissàq, pro

. cis'am .sm• officialmento nomeados. · 
J.; , . Tenho á vista neste momento o e:dt•acto do balanço, de 3i de 

dczombJ'O do i0-1,5, da Bt•azilian WaJ'l'a.Jtt ·Company Limitod, "que 
· . , 1'uncciona em Londt•os, Santos, S. Paulo c. Rio do Janeiro, o delle

~·const.a a cm·tidão a que me refel'i. lit·mada pelo> auditot·cs inglezes. 
· St•s, Ball, Daker,. Cornisb & Comp. sobre a exactidão das demonstra

ções que o mesmo· balanço óll'ereco, certidão fornecida cm virtude: 
do exame que fizeram nos livros daquella empreza, conforme docla-

j 

.. ram aquelles auditores. . . 
- Sr. P1•esidente, a deficiencia da legislação nacional é tanto mais: 

sensível, sobre o assumpto de que trato, porquantoas proprias socie
dades anonymas bt•aziloiras, para valol'iZ<tr as .demonstt·ações de sua.. 
contabilidade, quo·nào merece intcit•a. fé perante o commcrcio .ex~ 
terno pot• lhe faltar a prova de exactidão, .oll'm·ccida por quem tenj1a.. 
autoridade pat•a verificar os livros respectivos e assumir a responsa
bilidade de assegm•al-a, silo obrigadas a recor1·er a contadores estJ·an
geiros, porque não tem existencia legal em nosso Pl!-iz ·a classe dos 

( gnarda-livros. ' . . . · ' . . . .. . · . . 
· .Eis aqni o rclatorio da Companllia Taubaté Industrial (mostrando) 

, s~bt•e o a~n~ do io-13, apresentado 6; assembléa . ge1•al ot•dina~ia, quo 
d1z(pag. u). ' C , , · · 

. « Para facilitar a negociação do um emprestimo, a • directoria. 
jnlgon. conv(3nicnte om março do. i0i3 convidat• os St·s. ·Me. Aulill'c 
Dav1s Bell & Comp., contadot•os peL•it.o' no Rio. do .Janeiro e Londres, 

· pat•a fazerem uin exame gct•à.l na cscr.pta da companhia dos armos de: 
HHO, iOi:l' c 1012, afim do demonstL'ILl' os luct'OS obtidos o dat·em 
cct•tificado do estado finunceil·o.da companhia naquclla data.» 

Pat•a pr~'v~r a exactidão das contas' e do balanço de i0·!3, .a dit·e-
ctoria acbou ainda.cbnveniento chlimar novamente aqnelles conta
·dot·e;;, que, depois d(l minucioso oxamo, deram igtml certificado, que 
se oncontm,cm seguida ao resumo do referido balanço. · , 
· Sr. P1·esidente, tomos no paiz contadot•es eximias, quo poderiam 
descmponhat; com· inoxcodivel cot·recção o mesmo tt•abalho que os 
funccional'ios est!'angoit·os voam oxercol' no DJ•azil, po1'que a nossa lc-

' ' 
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,gislaçil.o não Clliclou ainda do pi·cscr·cvol' medidas de qno do ponde· o 
recouhocimcnl.o oll1cial dcs,o.s especialistas. 

A lei bmr.ileit•;t sob1'C sociodados anonymas pormitto que a· fisca
·lizaçil.o soja. confiada a pcs~oa.s ostr<mha9, mas não PL'Cscrovo nenhurmt 
.incapacidade on incompatibilidade cspec.al paL·a impedir quo dosern
.ponbem taos funcções os que não podem ou não devem dosem
.pcnhal-as. . . . r 

EntL'O nós, absorva Spencer Vampré, "a. acção dos fisCI\C> se limita 
.aos factos consummados, c os tiscaos só toem o direito elo oxamina1• os 
Jivros o documentos no tL'iruestl'o que precedê a reanião OL'dinada da 
.assem bléa. · . 

O nosso Codigo Com moreia! só lhes confere esse direito nas de
mandar; judiciaes, o que niLO acontece· na Allcrnnnha, ltalia o Ingla
.terra., onde os accionistas podem rcqueL·or à :wtol'idado judiciaria a 
nomoaçilo do pOl'itos que c.~aminem .os,pontos sobJ'O quo Leom duvidas 

·<>n suspcit.a.s. · 
EntJ'otanto, no• Bmiil, a responsab:liclado dos· administrado:·os 

fiscacs· cessa com o julga)ncnto e appL'OVItÇiío elas contas e actos 
J,cla assombléa geral, não se admittindo, mais a.cçii.o · CL'imiual.contra · 

/ cllcs. · · · 
É assim contraL·iado o PL'u.donle conselho de Jottraml, que comp:wa 

··os rcsponsaveis peln di L'CC~lio das s9cjcdadcs .anonymas ao eh l'istrto, ~· ... 
quo deve conl'essa,· annmtlmen-to seus peccados pa,·a ·soL' . absolvido, · 
·~endo temporal'ia essa absolvição pat•a o cl1l'iotão que monte ao con-. 
fessOL', corno lcmpot•at•ia devo sor~ a absolvição daquol!es dJrcctoros, 
'([Uando illudom a. boa !'é dos accioni;;tas. · · 

· SL'. Pr·e:<idento, honvossemos cogitado om tempo de dolitú• as 
rosponsabilidados dos nossos contadot·os o de gat•antiL'-lhcs ·o diróito 

11 .que lhos 6 indiscutível sobre a mis>ão do vel'ificad01:os, e a contabili-. 
dado da S_t:tndat•d Oil, nessa ruidosa·contonda eró que tudo se tern 
falado, iot•ia sorvido do fundamento inconfundivol á.'acçll.o segurà da 
.Just:ça publ:ca. · · ' 
· Us applauoos do eminentes jiH'istas fL•ancor.e~ i idéa da'fnnclaçf\o 
-da companhia· ao contadores per•itos; que l'oi Cl'Cada cm Pat•is pOL' 
<:laudo Pannctmt, GeoL·gos Hayrnondin. o outL·os, expressam bem · a 

. ·ÍlllJlOL'tancia qtie ciJcs tl'ibutam a cooporaç.ão daquollcs especialista~ 
nos pleitos judiciaos. .... ·· · . ·· · . · · 
·'' ·E. tau to assim é· que a Argcnl.ina, rccillhcccndo ser impr•escin- • 
. diva! a vigilancia tcchnica paL'a a· dol'esa do . commeL·cio honesto, esl:a~ 

· I.Jolecou na lei do tallcncia a intoL·vonr,ão obl'ig~tol'ia. do contado\' 
bl . " ' pu ICO, . . , ·. . . · . ,' 1 .• · , • 

. A Cornrnissilo de Legislaçno ,Jo .Senado. daquella RopulJlica, na 
expos.çiLo com _que justilicou o pL'Ojocto da loi ele :2~ do· der.e'mbL'O do . 
:1012, salioutou ~<que doturmimtL'a a iutot·renção, do contltdor publico· 
nos· actos Jll'Ciirnimu·os do processo, pOL'quo nilo exi~l.om cnt1lo m·odores . 

'. l<igitirnos senão prosumpções mu l'avor dos que estão enumot•U:dos pelo . 
:dovcdoJ'1 c confiM' a a.lguns dos i>resurniclos C!'~clores a . J'aculc!u.de do 1, 
iJlrOjllll'al', Olll hm•rnclll/l com O dOI'OÕOL', a VOl'lflCaÇ[O dos Cl'CdHOS dos . · 
·outL·os inte,·essados, é facilitar confabula(;ucs ou combinações ft•áudu
lcntas. · . . . .·::· .. ' ,. 

. ' •' 

. ' . 
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"A intet•vonção d(l um perito honesto, som ligar,rta com 03 credores: 
nem com o do vedo,·;· impot•ta em uma gara.ntia necossat•ia para a for
mação-da lista o estudo dos liVl'os, · quo tanta transcendoncia toem 
nas resoluções a serem lmnadas ". . 

Como succode:·a na Allomanha, com o e;;tabclccimento da vorifi
ca((lLO pot• par.te das sociedades fitluciarias, surgiu na A rgontina, a 
priócipio, alguma oppos:çM contm a intorvonçfio do contador publico· 
nos processos de falloncia, dir<sipando-so, pot•ém, t/>das as pt•evençõcs. 
com o oxito cxcollento da sabia resolução legislativa, ·constante dos. 

i arts. llS; lln o· 70 da~uclla lei. . 
• Do accõr'do com os dispositivos oxpros;;os nos artigos· citados, os 

tribunaos de appollaçfio commercial organizam no mez do dozombro· 
de cada,anno uma .lista de contado:es publicas diplomado>, que fnnc-· 
cionat·ào no anno seguinte, por sorteio. praticado cm cada caso. Q. 
contadO L' é responsabilizado por qualquer omissfio ou cu.lpa no cumpl'i
mento de~ dovm·os .de seu cargo, desde ·que pt·ovonha pt•ojuizo a ai-· 

. gum erodot•, o será reputado como cumplice do .dercdor culpavel ou, 
t't•audulonLo, se pot• qualquer likma tonta.t• oncobtii'l' ou d;ss;mular a 
culpa..ou f,•aude. · . ' · 
, Os honora:•ios do contador nunca poderão exceder de 2 "lo do ac-· 

tivo·o serào fixados pelos ct·odores, pot• maiol'ia. do votos prosenl:es, 
sondo pagos pelo devedor no caso· do concordata. A acção que ollo 
exerce é di~ectaniente fiscalizada pelos intot·es;ados, porquanl;o. O· 
art. :1.0,. paragrapbo pt•imeiro, daquolla·mosma lei, dcterm1na que O· 
contadot• desemponbat•á as suas funci(OOS conjuntamente com o credor 
ou c:•cdol'Os que houverem sido pua tal fim ·designados, embora · seja. 
acultado ao contador. o.credot·cs intet·vetltot•es, om virtudes das pro· 

· scripçi'Jcs do art. ·14, apt·oseutarom separadamente a lista dos credi-
tas com à especificação da natureza de cada um. . · 

Sr. Pt·osidontc, nilo é só nas faJlonc,ias e nas questões juiiiciaria:s. 
d<i toda ordem, que a collabot·açM dos contadores pet•itas se l'az sen-
tir ben'oficamente. · · . 

. Nos pt•ocosso5 administrativos clla é igualmente p:·ovoitosa, o pat•a 
a pet·feiLa ·verificação das condições do:; negociantes ou em prezas. que 
pretenderem ôt•mal' contt•acto d~ corta monta com o govomo, seria 
de inr.ompat•avel efli~acia. . . . . . . 

. , · , Estabeleçamos como for.malida.de ossonmal para taes contractos o· 
: '.·parecer prévio do contadot·os pucrJicos.sobre a C<tpacidaào financcit•a , 
· da fi~ma ou empt·oza que tivot• de fazei-os o· tet•emos impedido absolu-

. tamonto que se t'Opt•odtl?.am as extravagancias,· mui las yeies dcnun
ciad~ts o it•t•ol'utavolmente csclarccidas,.do commorciantes, sem capi
tal ou dispondo de uma dC\zena elo contos, as:;umii·om obt•igações. con
tractuao~. pm•anto o Govel'llo; na impoi·tancia de muitos· milharo>. 

· · St·. Pt·esidente, nào ha como just;/icat·-so a conces:;ào aos guarda-
livros do aGcurnulat·om. o oxe:·cicio do sua JH'ofissllo em estabclcci
.mimtos·pat•ticnlat•os com as funcçoes de caractot; publico que lhos do-:-

. ·vem compotil•. · · · /. . .· , · · . · 
. To::lo;; pot•cebcm que, si nao existe ·abso!ut.:t dcponrlencia:, e xis- . 

·tom, pelo monos, intimas ligações entro os get·ente'i dos l'htnboloci
montos mol'cantis o o chefe. da t•o:;pectiva contahilidado. Alem di~·m,. 
o guardlt·li~ros comme:cial Jom alinidados naturaos com o commot•cio . 

• 
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• 
:(\ nilo podedL sm· inaccossivel a sentimentos a!I'ecti\'os ou nilo, que 'a· 
luta do interesses ·ordinariamente exagem. 

1 A .meu ver, portanto, seria acertado vedat• ao guarda-livros o exor· 
-cicio do sua profissão;ao mesmo tempo, cm serviço publico e particulaL' . 

. Julgo uma necossidado inadiavol a crcaçilo. da. camara de conta
bilistas, com séde nost.n capital e uma succursal om cada praf<a im-. 
JlOt'tanto do paiz, sendo os p1•imoiros titules de contadot• cont'eridos' 

. poJo Govel'!lo a limitado numero do . especialistas de reconhecida ca-
.pacidade. . · • . . · . 

Os contadot•os assim titulados formariam a eamara de contabilis-
.tas o esta pl'Opo!'ia · ao Governo, depois do cuidadosa syndicancia, os I. 
nornes, tambem om · nume1 o restr1cto, elos. gnarda-livros das outr<Ls 
praças nacionaes, cm cond1çõos do merecerem o titulo official de .. 
-contadov. . 
. · Jnstalladas a camara e suas succursaes, passariam a dcpcndon do 
indica~.ão de cada succursal á camara o do pJ•oposta dcst.a ao Governo, 
.a concessão do titulo de contadot•, ficando excluslvamento ao Go
vet•no, a. nomeação, dentre os assim tit.ulados, as {JOmcações.dos con
tadot·os publicas, cujo numet·o pa1·a cada p1•aça do paiz, bem como as 
I'Osponsabilidadcs c. garantias desses funccionarios, deveriam ser ex-
pressas em lei. · . ' . . , . .. · · , -, 

St•. Presidente, deixo á apt•cciação dos illustres membros das 
·Com missões de Justiça o Legislação e do Codigo Cornmercial, as idéas • 
.expandidas. Entro ollos esmo as summidades juridicas do Sanado e se-

, ria irrisot•io que, humillimo guarda-livros provinciano. (não apoiados) 
ousasse formular projecto soln·o ma teria tão vasta e tllo fertil em subti
.Jczas, que só os mest1•es de direito poderão esclarecer inteiramente. 

, , . I , • . ' ' ' , . . 

O Sn. CuNnA PEonoz,\- V. Ex. é nota.voJ·nutoridade no assnmpto 
c falla sobro tudo 'quanto versa sobro oonl:abilidadc como .mostro 
insigne. · · · · 

O Sn. RrnEmo GoNÇALVEs:... Está demonstrando com ,brilho. 
1 

O Sn. JoXo 'LvnA..:..Sou.grato á bencvolencia dos. IDêus honrados 
·CO!legas. · . . . .. .. . . . . 1 • • • 

. Dizom que ás boas leis são imprescindiveisa co!laboraçilo dos te
-chnicos, quo attendem á parte pratica; do politi<jO, quo dec,ide sobro a 
oppot·tunidade, .c dojurista,,quo dá fórma ás prescripções deliberadas . 
. ·. Entendi, por isso, que nao incod·eria.na consura.dos nota veis ju-' 

· risconsultos que honram esta Casa, lembrando-lhes doficioncias do 
· nossa Jogislaçilo, q no o exerci cio do minha especialidade Pl'Olissional 

permittlll conhecer. · . · 
.. . S1·. Presidente, aproveito a .occasião .do estar na tribuna, para 

<lizer algumas palavras sobre a quostilo financeira, que nosto momento 
Jll~Ooccup<Hilo seriamento·a attcnçll.o nacional.. · . . . . · ,· · · 
· ·Prcciso·mesmo. fazei-o, porquanto n1lo desejo alimentar o .debate 
em torno do assnmpto e 'sinto-mo na obrigaçAo do explicar· a win)la 
attitude, como responsavol quó sou por urn dos alvitres suggeridos' 
pal'a resolver a crise tran~itoria .do Tbosouro. · 

Nilo houvesse poderosa razno do ordem pessoal, prendendo-me á 
situação dominante no paiz; n1i0 estivesse plenamente convencido que · 

... 

' 

' 
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o Governo do S1·. Dr. Wcncoslan Ht·az é merecedor de francos 
applausos, o, ainda assim, fortes injuncções ito ordem politica me 
fariam apoiar decldida.monte a admini~tração do S. Ex. 
. . Essa 'att.itudo niLo me impede, ontromnto, do emiltir ft•anca opi·· 

. nião sob:e os a!Los problema5 nacionaes, mc,mo cOtitl'ariaúdo o pen
samento das auto:'idades mais rcsrciravois pelos proprios· merecimen
tos o pela significação que tenham os seus conceitos, relativamente ás 
matarias do i'mmodiato intm·esso govornamontal. . . · · 

Ao contrat•io, pOI·mitto-mo fallar com a sot·onidadc de quem só 
: <liscuto poJo desejo de. contribuir para· rosolur;õos proveitosas, tantp 

assim que accoita!'Bi· afinal as inspirações dos maiores responsaveis 
pela sorte collcctiva o rolas dolibernçõe> pal·lamenl:al;cs deoot'l'ontcs 
dessa cont1·over5ia melind1·osa, prol'u'ndamento melind l'O'a, excorcio
nalmonte melindrosa, quo se, agit.a om tot•no .do equilibrio da lei de 
meios para. o proximo cxorcicio. 
. Disso o anno passado desta tribnna, cxtornando considerações 
sobre a nossa situaçilo.linanceil'a: cc Na hynothcse do chegar a época 
do cuida1·mos do rccur;,os para os pagamentos do fundina, e conti
nual' o :n1esouro nas emot•gcncias complicadiss.mas de boJo, então o 
credito nacional estará ~;ciJ a ameaça dc.sor it•rcrnodiavolmente sàcri
.ficado c só neste caso tore.nos ll dit·o:to de exigir extremos sacrilicios 
de .todas as clas;;es sociacs. . . . , · . 

. · cc Abi já scrá;a dignidadê colloctiva, jú. sm•á a honra do Bmzil que, 
para SOl' salva, impõe a uhica, deliberação susccptivol do cxito imme q 

. ·dia to. c que não ·poderá. dcsperta1· justa> reclamações - a ct·eai;ão do 
um imposto addicional sob1·o todos os que existem, para SOl' cxcltisiva
mento applic!Ído ao resgato dos compromissos externos~" 
, cc·Seria uma, contJ•ibuiçíLO equitativa o do .. ·camcter proviso1·io; · 

. .pois só . dcv.oria, vigOl'at' omquanto a receita ot•dinaria não. attin~ 
gisso á.' som ma correspondente ao alludido serviço, se:n prejuízo d9s. 
<Jutt·os, que, por sua vez, ficariam l'Ostrictos á.s. oxigenCias. inadiavois 
durante a "vigencia do enca1·go cxtl·aot•dinat·io decretado. • 
. ·Estàva assim enu!lciaâa a minha opinião, do>de a sossrio 'passada, · 

sobre o. caminho. a segui1·mos, se as fontes do receita ern vigo~ não 
assoglH'assom os elementos· nocessarios á cobertura dos comp1·omissos 
publicas en:i 1 Oi7. . '. · . . · 
, . o S1·. Mini;;tro da Fazonda,,.na sua oxcellento exposição sobre a 
proposta orçamentaria, in.!'ol'!l:lou .quo a· dospcza tu·a. orçada om 
07.750.::1685903, ouro, e 406.388:5785658, · papel, son'da a previ:irto da 
receita do :10.0.587:4t~6S2Gô, ouro, e 321.3800:00S, papel. , 

· Peduzido o suphravU om ouro de ·2~837:257:)673, convertido om 
p~pcl, do deficit papo! de 85 .OOS:578S6ti8, teria.mos o 'de{lcit 'papel de 
78.624:748$804;, que ficaria i•oduzido a 3S;OQO:OOOS, ditninuidos dois 
milhões esterlinos depositados om Londres. ·. . , 

Alllrmou o St·. Mitlistl'O da Fazenda na citada. exposição "que os 
·algarismos transcriptos tt•ad ur.em o o nus·. decorrente : da rotolll.ada 

': do> r~tg,•montos om especio, desde o principio i:lo 2' semost1·e do :1017, 
da· inclnsi\o de dospoz!l.s quo dantes e1•am custeadas oxtl'a-orça:menta-. 

, l'iamente, do· uma provisrto mais· restricta das· recai tas ·n. · · 
Mais positii•ás ainda foJ•am as assevcmç1les do illusko titular, nos 

seguintes per iodo:; do mencionado doclJmonLo:. «Para prova do que 
I ' • I '' 

I 
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não oxisle ahi jogo haôil do algarismos, afim do appnrontar resulta
dos favOL·aveis, é insLt·uctivo·o ost.udo cuidado~o da Labelln da roco1ta. 
Baseou-se om uma provisão mais apet•tada do quo pat·a o oxerctctl} 
cot•ronto. Nolla a importação fignm como si, orn 1U17, não houirm· • 
nonhum augmonto, o é .nol.ot•io quo se estilo ostabolecondo correntes 
commel'ciaes novas para os Estados Unidos, para a Scandinavia o para 
as Republicas Platinas. . I · 

«Os pt•oductos silo computados qua~i pcir sou valor em 1 !l:W, em 
muitos c<lsos, pot• menos do: votado no exot·C:cio cot•t•ento. 

«Nilo ha, pois; làrguozas optimistas,» ·, 
Não obstante a fit•moza dessas declat'aGões, 1;1 illusl:re Commissào 

do Finanças da'. Gamara imagina ser do 4. 7 mil contos a doficicncia .da 
receita no armo vindouro o so l'cvcla . impressionada com o dect·osci

. monto, resultante pl'incipalmcnto do notava! augrlfflnt.o nos preços o 
. nas despcr1.;1s de transporte das met·cadol'ias p!'Oc(ldontos do mol'i:ados. 
extomos, da relação porccntu.al ontre a !'onda alJ'andcgal'ia e o valot• 
da importação. . ' . . . 

A cobt•an<;a ad-valarem dé uma pauWl.dos impostos aduaneiros, mo~ 
àida que pt•osontemcnl.c beneticlal'ia o Govot•ilo e impedida que o phc
nomeno ..apontado assumisse ma;ot• proporção, oll'el'CCet•ia, pot• outt•o 
lado, aprecia veis garantias ao commet•cio, porquanto,· dadas circum
stancias inversas, attenuaria passiveis gíHI~uldados. na acquisiçilo do 

.fp!·oductos e~trangoiros. · · . . 
Opportuno toda sido.tarnbom o cnsojo,:para a rafot•ma da nossas· 

tarifas, que, não devendo couscl'VM' o caractct• cxagoradamcntc pro~ 
teccionista de que. so acham cm parto revestidas, pododam ser agora. 
modillcàda.S sém tenaz opposiçiio !los industl'iaes, que' Jluguat•ão com 
mais a1•dot•, om urna phaso. not•mal, pela pet•manoncia do _importantes. 
vantagens, cujo decresci monto ou eliminação lhes seria pt·csilnt.émento 
menos sonsivel, justamcilta palas causas quo esLlio produzir.tdo consi
derava! eleva<;llo n.o custo dos artigos estrangeiros. .- · : · /. · . 

Sr. Pt•esideritc, não venho oxarninat• quem está cóm as pi•obabilida
dcs mais acceitaveis sobt•c a t•eceita .do futuro éxorcicio-si, o 81·. mi
nistl'O da Fazond11, si a Commissil.o do Finanças da Càmara. 

O deficit existo, todos o reconhecem, e a. duvida versa unica-
mente ~obre o molhot• meio do se1' extincto. , 

· · . Pensa o chcl'o do depat•tamonto finanoe'iro da •· administrar;ão que 
elle so deriva exclusivamente do razões occa.Sionaos o, · consequente• 
monto, que é transitot•io.: ' · .· l : · . . 

. Herotit·oi ll. respeito as e:(pressõcs daquella alta antoridade: . 
" Hostabelccidas as condi'<ões not•maes ·do iutercamb1o, o conti

. huando com o -mesmo t•igo•· as ·1:cgras .de economia o de poupartça in
tensiva ordenada. pelo cllofc do governo, estil'l'Ú; solvidil. a cl'ise ·som 

· impostos nem gt·avames no'vos. ' . 
,· ·• ui) pt·obloma a enfrontat• está, pois, om chegar a osso pet•:odo 'de 

. · rcstabe1Pcil1lonlo da not•inalidado commct·cial, dosompcnhando· nossa 
.pal<tvt·a ligada ao contl'acto de 1!l de o"utub1•o do :1014. . . · · . 

uPill'll consegui!' at:avcssat' osso pot·iodo ele ditnculdados tl ncces-. 
' sarici e sunlciénto: quo,·o,•, to,· a cnet•g;a das docisilos· viris, nilo pot·

der a pac:enci<t, snbo•· OSf.OI'at•, reflectir que o tcnipo é elemento· in-
substiLuil'el de to!la convalescença. 1• • . 

•' 

,• 
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ccSómonte o desejo de fechat• os olhos á.;evidencin, ou uma apre~ 
ciação insufficiente do phenollieno economiéo, poderia fingir sut•prel!a 
011 achar novidade na asseveraç!Lo de que a volta das finanças bra
zileiras ao regímen do equilíbrio depende da terminação da belligo-
rancia. européa.» ® · · · · .... 
. Ante affiriDativas Ú!.o eloquentes do director das finan~as publicas, . 
que deixara nos annaos do parlamento e em preciosos trabalhos, que cir-
. culam impressos, testemunhos insophismaveis do sou talento e da 5ua 
cultura, ora. natural que se robustecesse a minha _convicção de ser 
conveniente · restricgu•mos a providencia. exigidlll. pela precariedade 
eventual das êQndições do Thesouro a uma aggravação temperaria 
do regimentributario-vígente. - · · · 

Por isso,· manifestei-me a varies jornalistas,. que me intopellaram 
sobre o assumpto, pela crea.çilo da. addicional de :1.0 ·% sobro os impoB" 
tos actuaes;· taxa que; auxiliada. pela possível reducção do algumas · , .· 
verbas da despeza., facultaria os recursos indispensa.veis para serem · · 
cobertos os encargos do Tbesouro, attendida a insufficienc1a da dota-

. ' 

ção evidente de algumas t•ubricas orçamentarias, destinadas a servi- ' 
~s, que não .devemos. suppt•imiJ', o a. compromissos,, que somos obri· , " 

'\ gados a respeitar, · · · · -
> · O meu H111stre companheit•o de rcpt·esentação, leader da bancada · 

na Camara,convencido igualmente de sm· acertado o alvitre que me 
fõt•a dado suggerir; visto p·ertencer áquelle ramo do Poder Legislativo · 
a, iniciativa das resoluções tributarias,· apresentou .emenda ao projecto 
sobro,o orçamento da.·receita, propondo aquella medida ligeiramente ..

. modificada quanto á percentagem sobre os impostos relativos a venci-
mentos e ao consnmo de determinadas mo1'Cadorias. · ' : · · 

Não tenho a vaidade de suppor• CJ ue haja descobe1•to nenhum re
media milagrosso, nem a persuasão do conhecer tão bem. quanto os 
insignes financistas nacionaos a therapentica molho!' applicavel á cura 
radical do Thesouro.: ·· 

. Tratando-se, pórém, de um caso cujo diagnostico é get•almente 
sabido e está.. confit•mado pelo Sr. ministt•o da Fazenda, julguei que 
tambelli me seria ·licito lembrar um mezinha muito COI'L'iqueira, con
.s_entanea com o meio e com a oppot•tuuidade, porquanto não é ostra-

, nba. álegisla.çilO financeira do Brazil, ji está nos habites dos contri-
buintes, sendo; .além disso, pt•ovisoria. por sua natureza; - · 

. Acreditei que. seria a. uniea n11idida. capaz de não pt•oduzit• gi·ande 
clamor, e· não' me illudira nessa crença., tanto assim que apenas se in- _ 
surgiram contra. ella os defensores de suggestões p1:oprias, sem cujas 
contràdictot•ias objecções estaria vencedora lacilmonte o, portanto, evi-

,'• ' 

.· . 
tados dissabores e .p.~·eoccupa~es,. que não estamos isentos de ve1· 
irromperem co.m .surprehondente · intensidade, provocados pela dis-
cussão orçamentat•ia. · . ., __ 

. Bem sei, Sri Presidente, que não pi·opuz verdadeiramente uma. · · · · 
· solução, mas na:o ha duvida quo indiqum· um ex:pediente capaz de do
minar suavemente todas as rosistencias e que sm•ia do etl'eitos seguros 
para IÍ CI'ÍSO IDOfDOntllllea, que SO tem em Vista dcbellal', 

. . 
O S1t. SoARES Dos· SANros -.l\luito bom. 

. ·. s.-voa. IV 
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' 
:· · O Sn. JoÃO LYRA -·Considero uma. temoridado ·pretender "pre
parar as bases· om que deve assentar a nossa situação OL'çamontaria ,, 

. isto. é, : omprebondor uma refoL·ma tributaria, que despertaria fatal
mente hositaçi:les e divorgencias profundas; n'uma phaso om qno o 
espirita publico vaci!la ·sobro todas ás cot1sns, t;(ls credores batem á 
po1'ta do, Thesouro,. · causas estranhas e de extensão ainda dosconhc-

. : oida revolucionam a vida economica do mundo; d o'Govemo, absor
·,. vido . por uma. sério. infinita de exbaustivas cogitações, luta. po'r•sovo
. rahtomente . para faz~L~ ,estanca: as fontes ,originadas de encargos do 
:tOda ordem, sem ;puJa regula1'1Zaç1ío será u.ma utopia. a .. restauração 
financeira do Brazil. · < · 

V ~mos Sns. SENADOREs - Apoi~do. Muito bom. ·. · · 
. . o SR. JoÃO LYRA ~ A emenda dÓ Deputado Alb~rto 1\laL·anhi'io 

. ·. fort.alecoria a receita, ma ri tendo inalterago o actual systema tributa-
., . rió, o t•epresenta «.O recurso monos inconveniente, considerado crn 

rolaçll.o as outras medid~s alvitradas, pois scr{L o rrionos projudic.ial 
, á industria, ao commet'CIO e ao :r!IEsouno. . . · · . 

, · · •E' o meio quo ·tem 'pelo menos sobre os.outros:a vantagem da 
·•.i;L~. ·· .. • ·· completa generalidade na distribuiçllo do onus.p()l' toda· a. massa. con-

1 t1•ibtt'inte e não sómente sobre os productores, como· succede com a. . · 
addicional sobre o transporte, estando nossa goncralidnde talvez a suà. 

.·• "f ... 
. '· .. 

•: . ,. 
. o.·· melhor defeza. · " ' · · , ·. · · 

• 
•·. '. . ,• 

Soccori-me propositalmente dos conceitos. da illustro .Commiss:to 
do Finanças da Camara 5obro os alvitres que preconiza, com a in

. tenção· do ·.accentuar que a idéa objectivada. na. emenda combatida 
.;. · ·' .

1
. pela mesma Commissão · preencho superiormente as condições indica-

·' . . · das o denota m(mos inconvoniencia.. · · · · · ,. 
' Além.disso, o parecer, dopoisdosustentar muito bom que o imposto 

deve ser pr'eferido pela 'saa produétividado immediatn, por se L' do 
mecanismo 'ramiliát"aos contribuintes e agentes .fiscaes e por attingir 
a todos os membros da 'conectividade, propõe a 'croação do imposto 

·· ;·. sobre transporte do mercadorias, que não tom productividado conhe-
·.'11 .. •• •.. cida, é estranho aos contr·ibuintos o aos agentes 'fiscaes e só·incido · 

· ... <·: · x, . sobre os productores. . · .· 
,. · · ·. A taxa addicional reune,. entretanto, incomparavelmente, todo:; 

·. -· os requisitos determinados o-·a sua cobrança :poderia ser e!l'ectuada · 
, · ~em o augmento do despeza publica,. offorccondo,' além disso; . base 

valiosa para a previsão da ren,da, que é ·n; propria previsão da receita. 

.. ~. 
l 

• orçamentaria.· ' · · . . · . · · · · , · · 
· · · · · Nllo teve á ventura de mcrocet' acceitaçll.o da illusti•o •Commissllo, 

· devido á "sua gonera!idâde e excessiva simplicidàdil "• isto é, por tor· 
· os predicados reconhecidos para ser de prefoL•encia. adoptada, o ·« pot• 
ser difficil acr•editat• quo, dada, uma n!ío pequena ·serio de·:hnpostos o 
de taxas, que todas ollas·possam por eaual · c indistinctamentc sup
pol'tar o m~smo augmento sem i!lconvonionte apreciavel>>. ! . · · . 
, ··Entretanto, a mesma·Comm1ssão de.l~innnças .da .. Camat•a propoz 

o augmento de 40 para 65 ~/. da parto ouro do imposto sobre merc<t
doria.s importadas, augmento que .irá .. incidir. ,ta.mbem . POR IGUAL e 
indistinctamente sobre. o trigo o a perfumaria, sobre o kerozeno e a 
seda, porém em proporções notavelmente mais onerosas;' · . · · • 

~·. . •·· 

' 

.\ 
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.· A t.axa. addicional proposta pelo Deputado Alberto Maranhão é de 
10% sobre. os .impostos actuaos, não equivalendo, portanto, ao augmen-
to do 20 '/o na iributaçil.o em vigor. · 

·A proposta da Commissllo do Finanças corresponde á elevação de · 
20 o;., mais. on monos, nos impostos aduaneiros. · · 

Sobre. a morcado.ria que presentemente é snjeita a direitos na 
importancia do 1008, sondo 40 "f, em ouro e 60 % oro papel, pagará o 
importador. 150$, ao cambio de 12. Elevada a pat·tc ouro.~ 65,"/o, á. • 
mesma taxa cambial, subiria o imposto .aduaneiro a 18:1.$250, resul-
tando ·a dHferença. a mais do 3iS250, ou 20 4(5 o;. sobe~ i50S, valor 
do imposto actual. · "• · 
· · · E'· certo que, si o .cambio subir, declinará à. proporção cio a.u
gmento, mas, si acont.ecer o contrario, J1. aggt·a.vnÇão será muito su~ 
perior a.o de~rescimento possi vol. . · I} . . .. · · 

.. E' a.rgutda corno •razil.o .contrnrta á.- praticabtltdade da. cobrança. 
. da· taxa .addicionala a circumstancia de · ser ditHcil .o recebimento de 
pequeninas fracções, como si igu&l objecção não justificasse o imposto 
sobre transporte .e não rosse possivel a fabricaÇão de sellos das fracções 
mínimas. · · · 

· . Olvidam-se, porém, as vantagens de não occasionar' a cobranç~ 
da taxa a.ddicional nenhum aogmento·na despeza publica, .conforme 
já salientei, beneficio que nãO ):'Osu!tarià. do illlposto sobre transportes, 
o a impossibilidade de ser levantada qualquet• duvida sobre a. consti- · 
.tucionalídade da resoJução que a instituir. ' . . . . 
· .. ; Em ·.emergencias ,como esta,. sabendo-se~ que não ha imposto in· 
.vulneravel á. critica,.sD.o esses os pontos a que devemos principal-
monte attender. . · · '· . 
: '. O momente nD.o é para discutir-se e muito menos para pleiÚJa~-se 
intransigentemente a·victoria de doutrinas- é pa.ra·lançar-se. mão do 
meio que mais promptamente -possa produzir os recursos indispon· 

· sa.yeis. · · · 
; A imprensa, por alguns dos seus orgãos mais ·pt•estigiosos, mom 
'bras de impol'tal)tes bancadas ·e homens publicas eminentes, acolho· 
ra.m com sympathia a idéa. da taxa addicional, ao' passo que os ai~ 
vitres, tenta.nd~ alterar o reg,imern tributaria, vll.o encontrandO vigo
rosa repulsa. · · . . • 
·. . : ND.o vejo · que ·pudesse ser desairoso á. honrada. Comínissll.o de. 

;'·.:·~ Finanças da Camara remodelar,·com a .sabedoria que lbe é justa· 
,)' monte reconhecida, a proposta do Deputado Albet•to !\!aranhão, corri· 

gindo' as falhas porventura. observadas, no sentido. de ser resolvida 
·a: questão orçamentaria. em" harmonia com o pensamento quo olla. 
encerra, até agora. o menos hostilizado, o que obteve a tolerancia 
dos maiores interessados, entre todos quantos teem. sut•gido. ·. 

o 

Por mais que rellicta sobt•e as pt•ovidencias apontadas, campa.· 
rando-as sob todos ouspoctos, só descubro na. taxa addicionaluma 
inferioridade em relação aos outros alvitres apparecidos - bavor sido 
lembrada pelo mais obscuro representante ·da nação, membro humil· 
limo . de uma das menores bancadas do Congresso Nacional. · · . 

b ·Sa •. So411ES .DOs S.Ur.os- N&o . .apoiado. , . 
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O Sn. CuNnA PEDROSA -Nilo· apoiado, V. Ex. está manifestando a 
sua. grande capacidade. ' ' 

O Sn. RIBEIRO GoNÇALVES- V. Ex. esta th·mando agora mesmo os 
sous credites de financista. 

O Sn. Joi\o LYRA- Respeitarei, seja qual for, como me cumpre, 
a deliberàção adoptada pelo Poder Legislativo. Julguei, entretanto, de 
mou dever tornar ,bem publicas as razões que mo 1izo1'.am pugnar 
pela. taxa addicional, ideia que não é nova, porquanto vem figurando 
desde o antigO~ regimon, ropotidamoute, em lois orçamentadas do 
Brazil, sondo utilizada, invariavelmente, com resultados efficazes, nos 
momentos do agudas e tt·ansitol'ias difficuhlades. · 
· Vou concluir, Sr. Presidente, e o farei deixando enunciadas li
geiras considera.çõos, fit•madas om notas estatísticas, para patentear 
que carece do fnndamento essa absoluta descrença., quo muitos mani
festam sobre o futuro financeiro do paiz. 
. Temos commcLI.ido Cl'ros, não apl'Oveiti'tmos pcrJ'eitamouLo os largos 
recursos adquirido:; pela realizaçllo do imponderadas operações do 
credito, mas, ainda assim, tomos avançado o não estamos cm condi
ções de sor submissos a imposições humilhantes, nem se justifica essa 
porsuasllo, que se vae generalizando, do serem abandonados pelos 
nossos homens publicas os intorossos supe1·iores da. Republica.. 

· Não devemos ser optimistas, mas · não ha l'azão para que perd111'0 
esta atmosphera do pet•niciosos desalentos e desnorteante pavor, nas-
cida do conjecturas o àlimcntada por impaciencias. . .. · 

Trabalhemos com serenidade. Busquemos no conforto das nobres 
c utois:Prcoccupaçües o avigoramcnto do nossas energias o a firmeza 
de nossa !'é na immonsida.de de elementos ecQnomicos, que emergem 
surprehondentes da tort•a fecundíssima cm que nascemos. · 
; Si nos cumpre combatet• a inercia o condemnar os erros dos que 
so transviam, não temos o direito de intimidar . os esforços dos que 
a~piram a pratica de commettimentos nccossarios a expansão de nossa 
riqueza. 
. A critica moderada e justa corrige e apura, 'mas a campanha 
.apaixonada e capr•ichosa é csteril, si não qucbt•anta·· inteiramente a 
. crença: na justiça social. · • · . 

Os que toem avultados int01~essos compromcttidos em nosso paiz 
serão os primeiros a. experimental' a depressão da confiança quo os 
impellira a applicar som mas importantes no aproveitamento de admi
l'avois tontos de riqueza, que o Bra.zil possue com exubcrancia incom
paravcl, ante .a portinacia de inadvertidas assevot'al)õcs de que entre 
nós domina a inaptidão, <L indolencia e a doshonestidado. · · 

As nossas condições actuaos reflectem vigot•osa evolução. 
. Em 1880 o cornmorcio do importação do Brazil ora do 3:LG.257:ooos· 

·o o de oxportac;;1o de 21ü.G4:L:OOOS annuaes, ropt•esontando o movimento 
mercantil total de 532.SOS:OOOS, o vorificando-:Se o saldo negativo de 
99~6:l6:000S na oxporlaçilo. 

'Em :L 0:15, a importaçllo nacional subiu a 582.00G:OOOS o a oxpOL'taçiío 
a. :1..022.634:000$, clovando-so a :l.G05.630:000S o movimento global e de
monstrando a. exportação o saldo positivo do 439.63S contos. 

Jl 
' 
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Allcga-se que a dcspcza publica tem crescido exagor•adamunte~ 
Acredito que poderia ter sido monos violenta a sua inevitavel ascon
çllo, mas, estabeleçamos o confronto, c notaremos que não cabe a cul
pa ao actual regimon politico. · . . 

O Sn. lllicv•:L DE CAnvAr.uo - Muito liam. 
O Sn. JoÃO LYnA :-Em :!889, a despoza geral do Br•azil sommou 

208.395 contos e, em :lOia, a dcspoza federal importou cm '50.668 
contos, ouro, o 367.660 contos, papel, ou 453.:163 conto;, papel, feita 
a conversllo da parto .em ouro. 
. Deduz-se, portanto, que a despoza cm :!889 correspondia a cot•ca 
de 39 % do movimento commercial do paiz c cm i9i5 equivaleu 
apenas a 28 %. ConSilquentemonte, o crescimento da despeza não 
tem acompanhado o desenvolvimento do commercio, que é o mais lo
·gitimo reflexo do valor da producção o do consumo nacional •. 

O illustre deputado paulista, St•. Cincinato Braga, no seu · bri
lhante voto em separado perante a Commissão de Finanças da Ca
lDara, saliontà. que a .tributação bra?.ileil•a é, pr:csentomcnto, despro
porcional" ao valor da producção. . . . . 

Demonstrado, como está, que, rolativamoutc á importnncia do 
gyro commerciàl, base mais generica para sorom avaliadas as condi

' ções tributarias de uma naça.o, a desproporção e r· a notavelmente su
perior om 1880, o eminente parlamenta.t• . o ardor·oso republicano ha 
ilo reconhecer que não cabo a.os vencedores de 89 a ·iniciativa desse 
precoce desenvolvimento da dospoza official do Br·azil. . 

Poderão 'objectar-mo qno na demonstr·açiio constante do voto do 
illustrc financista sobro o projecto orçamentaria estão comprchoodi
das as despe?.as ost<1duaes o municipacs, ao passo que o cotejo por 
mim formulado limita-se á dospor.a cont!'al, na monarcllia e na repu
·blica. 

Eft'octivamento, et•am muito irifor•ior·es ás dospozas cstaduaes e 
municipaos de .hoje as que fa?.iàm outror·a as pt•ovincias o municipa
lidades, mas é componsa!fa fl•ancamcnto a dill'crença pelo formidavel 
desenvolvimento do commoJ•cio do cabotagem, que ora oníllo nullo 
em rel,ção ao que JlL'oscn.tomcnte existe, e cuja importancia ·não foi 
contemplada no gyr·o mercantil a. qne .J'CCOL'l'i para colhm· a propor-
ção declarada. · 
. Sr. Presidente, .não é só o cotejo l'cito que nos deve despertar 
estimulo. · ' · · . 

Recordemos quanto oram ainda limitados, cm· phaso não muito 
·remota, os olemoníos de qnc dispunflamos para o ongt•andocimento 
cconomico do paiz. · · · . 

Entretanto, o territor•io br•aziloiro é . hoje cor·tndo pot• mais do 
26,000 kilometro.; do estrada de l'ct'l'O em trafego, h:r vendo cerca 
de 4. 500 kilometros om constt•ucçllo e cerca de oito mil com 
estudos approvados; o p:ttl'imonio publico é angmcntado pm· impor• 
tantos cmprcr.as, como são : a Estr·ada do Ferro Contrai, de 
.valor inostimavel, o o Lloyd Br·a?.iloit•o, que presta concut•.;o trnnscon· 
dente ao commercio em suas t•olnçõos intm•nas o externas; melhora· 
mentes cu~tosos toem sido l'ealizados om 'VII!'ios JlOI'Cos da Hepublica; 
a volba cidade do H:o do .Janoit•o ost.f1' transro1'1nada om nma das m11is 

·.·.•; 
...• ,, ... 
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bellas e das mais saneadas metropoles do· mundo•; edificios publicas 
importantes teem sido construidos aqui e nas capitaes de varies· Esta
dos; beneficias valiosos foram levados a. efl'eito na zona. flagellada pelas 
seccas, na baixada fluminense e cm outras regiões; estão construidos 
cerca de 40 milhões de metros de extensão on 70 milhões de metros 
de desenvolvimento do linhas telographicas ; o Banco do Brazil alat·ga 
as suas operações o fllnda. filiaes nas praças commerciacs . de maio1• 
movimento; reformamos a marinha nacional, adquil'indo modernos 
vasos de guerra. 

Nada disso se obtem som dispendios avultados. 
Sommas fabulosas foram consumidas nesses serviços extraordina

rios e os recursos do Tbcsour9 nilo supportariam, nllo poderiam 
supportar t!Lo elevados encargos. 
. As nossas t•esponsabilidades actuaes nllo traduzem, pois, exclusi
vamente, desperdício ; resultam tambem de melhoramentos reaes que 
ahi ostll.o aos olhos de todos. · 

· Neste momento, testemunhamos os esforços inoxccdivcis de um 
governo modelar pela sua honestidade e pelo sou patriotismo. 

O SR. SoAIUls DOS SANtos- l\•uito bem. 
VAruos Sns. SENADORES- Apoiado. Muito bem. 

· O SR. Joxo LYilA- Na sua ainda curta vigencia já ha feitos sum· 
~ientemonte incisivos para gerar profunda convicção sobre a seriedade 
dos conceitos que emitto. . 

A despcza federal em i9i4 impo1•tara em 83.908:2205, ouro, o 
6i3;800:560S, papel, havendo sido em 1.915 de 50.668:290$, ou.ro, e 
367.660:2275, papel. 

Em HH5, que foi o primeiro anuo do período governamental cor
rente, verificou-se, po1•tanto, a reducçllo de 33.239:030$, ouro, e 
246.i40:342S, papel, ou mais de 300 mil contos, papel, feita a conver-

. ~llo da parte ouro. · . 
. . Que maior milagre podo ria fazer o ·Sr. Dr. Wencesláo Brai ? . 

E' conveniente, é necessario que so divulguem. apreciações des
apaixonndas sobre os serviços admira veis que S. Ex. está pqlstanclo 
á sua Patria, neste instante de inexprimiveis tot•tut•as para 'quem tem 
altas funcç1les administrativas. . 

Diz-se que a solução da crise do '!'besouro é dependente .aponas 
da reducção da despeza. ' 
. · Se retirarmos da proposta para i9i7 as sommas .destinadas aos 
pagamentos dos compromissos consequentes de emp1·estimos,, garan
tias de juros, obms executadas e cm construcçll.O po1· força de contra
ctos, e, ainda, as que pro\'aam de aposentadorias, jubilações, reformas 
e outras, cuja eliminação o poder executivo nllo podo1•ia suggel'ir nem 

. ao poder legislativo seria dado decreta1·, ·Concluit•emos que. o custeio 
ofllcial do paiz está reduzido quasi ao cxtl'emo. . . 
,. ·. E' possível quo a importancia da despeza actua.!; propriamente 
admioistt•ativa, pudesse ter melhor destribuiçllo, mas ·não é .doma-. 
siada; se tivermos om vista o que· gastam outras nações. . 

· O que nos aterroriza é o poso morto do ot•ç.a.mento, que não po
demos legalrnente oxtit·pat• o quo está sobt•ocal·rognndo o total da.s 

•• 
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vet·bas applicaveis á satisfaç1Lo de encargos assumidos para a con
quista desses beneficios quo estamos fruindo. 

E' imprescindível set· reforçada a receita e parece nrto haver · 
outro recm•so, presentemente, além da aggravaç!lo temporada dos 
impostos. · 

Adoptemos, porém, essa Jl!'ovidoncia de modo a tornai-a quanto 
Jlossivel toleravel pelos contribuintes, seja a taxa addicional com 
as modificações convenientes, seja qualquer outro alvitre de resultado 
certo e que nilo detm·mine a balburdia, a excitação, que promanará 
fatalmeutc da mais simples reforma. no actua! systema de tribu-
taç!lo. · 

O meu desejo, a minha. ambição, que acredito ser tambem a do 
Parlamento, é quo o governo seja. habilitado a proseguir na sua obra 
patriotica pela restauração das finanças, pela paz o pela grandeza da 
.Republica. · , 

(Muito bem ; ·muito bem. O orador é cumprimentado pelos ·Sena· 
rlores presentes). • · . 

O Sr: Presidente - Es•Lnndo adiantada a hora, vou !e-
. vnn Lar n. sessão. · 

Designo para. a de amanhã, a mesma ordem do dia r. e 
ho,ie, isto é: · 

Votacão, cm discussão unica, do requerimento da Com
. miss~o dCl Finanças, pedindo a nudieneia da de. Justiça ·e Le
gislaQão · sobre a proposticão da Camara dos Deputrtdos n. 18, 
de iOHi, flll·C abre o crediLo ·especial de 57.;692$690, para pa
gamento elo que é devido ao Dr. Jeronymo Baptista Pereira 
Sobrinho, em virtude de .SiénlenQa (pa1•ece1: n .. 93, de 1916); 

VoLacã'o, .em discussiio unica, do requerimento da Com
missfio .do Justiça c Leg-islação, pedindo a audiencia das de 
Constituição e Diplomuein. o de. Marinha. e Guerra sobre o 
proJecto do Senado n. 2-í, de 1915, que concede favores aos 
.reservistas · das• linhas de tiro do paiz (pa1•ecer · n • . 86, ·de 
1916); . 

' 
Votação, em 3' discussão, . do. ·pro.iecto, do Senado n. G, 

·de 1 OHi, qttc. delermina que são m\llos os contractos cele
llrndos pelos agentes do Poder Executivo em que não estive
rem dc•elarados Cl ar Ligo dn. ·lei .que autoriza: o contracto e a 
vot•bn do Ol'çamenlo quo autoriza a despeza (da Commtssão 
de JustJça c Lcai.~la(!!ÍO e par.eccr (av·oravcl da de F-inanças); 

Vot.nçüo, em -3~ discussão, 'do projecto do Senado n. 3, 
·do 1!H5, que allloriza a udherir á Convenção Inlernacionul 
nssignada·• em Berlim em novembro de 1908 ·e à inscrever o 
Brnzil entre os membros de l" classe do Burenu Internncio-. 
na! riam u pl'Olec(:.iío de obras litterarias c nrtisticas (com 
emenda da Commissao de Finanças, iá ·app1•ovada cm .2.!' dis-
cussão) ; ' 

•t.:::O!.•' -- •\ 
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Votação, em s• discussão, da proposição da Cnmara dos 
Deputados n. 8, de 1916, que autoriza o Presidente da Repu
blica a invP.rter, dentro da verba total de 50:000$, votada no 
qrçamento do Ministerio do Tnt.erior, as respectivas parcellas 
e dú outras providencias (corn ernenda da Cornmissão de Fi-
nanças, jd approv'adf.l em 2" discussão) ; ' 

Votação, em a• discussão, da proposoição da Camara dOS 
Deputados n. 14, de ·1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 60 :654$930; para occorrer a pagamentos 
de dividas processadas por exercícios findos (com parecer 
(avoravelda Comm.issão de Finanças); 

Votação, em '3• discussão, do projecto do Senado n. 9, ' 
·do 1916, que concede ao bacharel Alfredo de Araujo Lopes da 
Costa, 3" ofi'icial da Secretaria de Estado do Ministerio do 

· Il_!terior, um anno de l.icença, com o orde~ado e. em proroga
cao, para tratamento de saudc (rla Comrmssao de Fmanças); 

Votação, em discussão unica. ·do pnreeer da Commissão 
de Marinha c Guerra n. 20, de 191!), opinando pe·lo indefe
rimento do requeJ'imento em que o general de divisão, re
formado, :José Zenobio da Costa solicita que, por equidade~ 
se lhe faça extensivo o beneficio de que trata o nrt. 4•, lei· 
ii. 2.200, de 13 dr. dezembro de Hl10, que rempdelou.a ta
beiJa dos vencimentos militares (com pm•ecer da de Finanças, 
opinando. rio mesmo modo); . 

Votação, . em discussão unicá, do parec-er da Commissão 
de Marinha e Guerra n. 21, de -1916, ·opinando que seja ar
chivado o requerimento em· que o rapitiio de fragata, refor
mado, Col!atino Marques de Souza solicita reversão ao ser
vico activo da Armada (com parecer da de Finanças, opi-
n·ando do mesmo modo\ ; · . . ' 

. . 
Votação, em discussão unicn, do parec-er da Commíssão 

de Finanças n.' 56,. de 1916, opinando pelo indeferimento do 
requerimento em· qu.e,J~duardo l!,ranco de Sá pede ao Con
gresso Nacional. mais um -anno ·de licença para c~ntinuar o 
tratamento da sua saude; 

Votação, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados ~. 23, de 191·6, concedendo um anno de licenca, 
em prorogação, para tratamento de saude, com o ordenado, ao 
c~nferente da. Alfandega do Pará, Edmundo do Rego Barros 
Filho. (com parecer favo,•a·vcl ria Commissão de Finanças);. 

Continuação da 2" discussão dos al'Ligos omendact'os do 
proJepto rlo Sr. nado n. i'i de HlJ ·í, que limita, Jlarn as operações 
de ·cambio, a taxa feita pelo Governo •Federal e suspende, até • 
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90 dias subsequentes il o.ssignatura de tratado de paz entre 
as nações belligcrantcs, as omissões vales-ouro para paga
mento de direitos de importação, que só podCll'ão ser feitos 
cm moeda metallica, ouro, ou em notas da Caixa de ·Con
versão. (corn. 1lrp•eca!•es· da Gornmissão_de F'inanço,s contrarias 
ao 1l1'0;tecto e as em·entl;a~ do Sr. ,lf•ende.l tle Alme-ida) , 

. 
Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minutos. 

76• SESS.:W; E~r 11 DE AGOSTO DE 1916 
. ' 

PRESJDESCJA DO SI\. A. AZEREDO, VICE.PRESJDENTE 
':! " 

. A' 1 hora da tarde, abre·se a sessão a ·que concorrem os 
· Srs. A. Azeredo, Pei:lrq Borges. l\fetello, ·Pereira Lobo, Lopes 

Gonçalves, Rego. 1\Iontewu. Lauro Sodré. l\lendes de Almeida, 
Pires F'er.reir•a, Ribeiro Gonçalves, João Lyr·u .. cunha Pedrrosn. 
Er.itncio ·.Pessoa, . Arau,io Góes, Raymundro de ·l\Hrandn; Gomes 
Ribei;r•o, Miguel . de Carvalho. Erico Coelho •. Bueno de Pa.ivn. 
Alfredo Ellis. · Gonzagn Jayme. LCOllUido ' dre Bulhões. José 
MUJ•tinho, Generoso l\Iawqucs, Vida! Ramo~ e SOares dos 
Santo's (27). · ... 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs •. 
I:Iercilio Luv., Silvgpo Nell'y. Indio do· Brazill, Arthur Lemos, 
Costa Rôdrrigue•s, José Euzebio,· Abdios Neves. Francisco Sá. 
Thomaz Acoioly, Antoniú de Suuzn. Eloy. de Sou~a, Walfredo' 
Leal. Rosa e Si'lv·a, Ribeiro de Dt•ito, Siq1:1eira de Menezes, 
Guilherme 'Cam-pos. Ruy Barbosa: Luiz Viannn, .José Mareei· 
li no. Domingos Vicente. J oiio Luiz Alv:cs, Irineu Maçhado, Al. 
cindo Guanabara. l"rancisco Salles. Borna.rdo' Monteiro, Ado)· 
pho G~l'do, EuS'enío Jardim, Xavier da Silva, .Alen~r Gm. 
rnnriies. Abdun Baptista. Rivadavia Corrêa o V1ctormo Mon· 

.toiro (31), 

· E' lida, posta em disct.~ssão ·o, sem debate.· appru'vada n 
acta da· sessão anter.ior. ' . . ,. 

O Sr. i• Secretario clá conta do seguinte 
fi,; 
'ti 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. i• Secretario da Assembléa Legislativa do 
Estado do Rio de .Janeiro communicando a eleicão da Mesa 
que tem do dirigir os trabalhos da actual Ressão ,.;.... Intcirndo . 

.'•'. 

o ·sr. 2• Secretario d·~olara cyuc não ha pareceres. 

, 
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ORDEM DO DIA: . 

O Sr. Presidente- Não havendo ainda numero para as 
votncões, passa-se á ma teria em discussão. · · 

·' 'fAXA PARA OPEfiAÇÕES DE CAMBIO 

' Conlinuacão da 2' discussão .dos artigos emendados do 
Senado n. ·1.7, do Hli-1, que limita, para as o·peraoões de cambio, 
a taxa ·fcila pelo Governo Federal c suspendo, até !10 dias 
subsequentes á nssignatura de tratado de paz entre as nações 
belligeranLes, as emissões vales-ouro para pagamento de di
reitos do importncfio, que só poderão ser feito em moeda me
tallica, ouro, ou em no las da Caixa de Com·ersão. .. 

" ' 

o Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, o Senado 
desculpará. que o estado 'de saude em que me encontro me · 
niio permitta faHar tiil'l claramente de voz; como tenho por 
habito. llf'as isso foi mais uma contrariedáde ,para mim·,· além 
<las muitas accumulndas pela digna Commissão de Finanças e, 

· especialmente, pelo seu digno Relator, contra. o projecto 'em 
debate. Estou habituado a receber da Commissão e · esrie-
cialmenie do Relator.. . · -

. 0 Sn. LEOPOLDO Ill!: BULHÕES - Provas de affectll .. 
O Sn. !V.l'ENDES DE ALMEIDA - •.. essas provas de descon,. 

sideração, ,i á agora reincidentes, porque,. tia primeira vez, a 
falta de atten~;ão ao. prOjecto que ap;resentei poder-se-hia. 
.iulgar motivada pelo accumulo .de servicos- ~ . tral:lJ~,lhos q,ue 
tem a commissão e especialmente o digno Relator que, além 
d•ls seus serviços na Commissão de Finanças, tem. que .at
tender á sua oscHlante pultitica de Goyaz e ainda á da cidade 
de PetropO!is. . . · 

O Sn. J"EOPOI;.DO 
Jante, .. 

DE Bur.HõEs- Qtie tambem · é oscil- · 

. ' 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA -,;.onde S.Ex. im.tervein 

com o-prestigio que lhe valem as sympathias da populacão1. 
Agora não ha desculpa poss'i'Vel para a rei.ncidencia da desa:t:
tenção; ela !Wimeii'U voz, o parecer . se limitou· a considerar 
prejudicact·o o .priljecto do Senador pelo MaranhãiJ; a~ora, as 
emendas po1: mim arrt•escntadas para restituir as cozid_íções . 
de opportumdttdc c tempo a que fOra condemnado o ;pru:Jecto, · 
depois de ter ficado nnno e meio jazendo nas .pastas da Ctlm
missuo de Finanças, tornam ainda mais desp;reciativo. , . ·. 
. '. o Sn. LEOPOLDo DE Bur"HÕES - N1ío apoiado; nem ,POdi'n 
ser. 

O Sf\. 'MgNoEs DI~ AJ,MEJDA - .... o pilrecer dn Co·mmissilo. 
O fim que ·te cm .em vista a Commissão ·.~ o llela.tor ó monopo., 

' 

··~ 

....... 

l. 

,. 
;a 
11 
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lizar para a roda especial que se considera de financistas 
nac,ionnes ,a iniciativa dOs :pro.iectús de valor, m,~e digam 
respeito á melhoria <las condicõ:es em: .que se ~ncontra o 
paiz, sacrificado pelas lheorias dos conselh·eiros dos !Presi
dentes da n·epublica, que muitas vezes abafam o que surge 
de o~trns iniciativas· para salientar ·Unicamente os productos 
de sua·s respeitaveis intelligencias é certo, mas tamü:lem do 
empyi'ismo <]ue ó principalmente o mal que lavra entre os 
dirigentes nacionaes. 

Era preciso . castigar mais umai vez o brazileiro preten
. cioso que quer que se attendam regularmente as financ:as 
!PUblicas, quando os einPYriclls limitam-se a fazer p·o~itica ou 
a. adiar as solucões necessarias o ur.gentes para problemas 
tambem urS'entes, da vida na~ional. · '' 

Eu tive que escrever minhas observações porque sendo 
esse. as·sumpto em que ha· numerús com .q:Ue jogar e não me 
:p·ermittindo o estado de saude espraiar-me . longi.Wlentc, 
dest'arte resumi o que Vinh:a. a. dizer; para não abusar da 
P.aciencia do Senado ... 

0 SR. ERICO COELHú - Não apOiado. 
q SR. MENDES DE At.MEIDA -. :. e esp'ecialmente, n.ão pro· 

lúngar p.Or muito tempo a situação de tr.isteza em que deve 
· estar u illustre Relator, por ver assim revela,do o ideal com 
que arrastou á assignatura do seu .parecer os demais inem-
brús, da Comm'i:ssão de Finanças. . 

O SR. LEoPor.oo DE Bur,uõ'Es ....:. Desta vez todos eJles dis· 
cutiram o assuinpto. · · · . . 

o SR. 1\IENDES DE Ar.MF.IDA - Ninguem .pense qUie esses 
illustres proceres .são castigados· pela sua desattenção 
ás v.erdadeiras necessidades do paiz. Não. Elles sãO 

·os capazeS'; os sabias, os · talent;ús. Desp'erdioa.m, é 
certo, os dinseiros publicos, mas são heroes; ninguem os 
póde censurar, ellcs são inatacav.eis e só elles são ouvid'os-

. é certo que pela gente que não póde distinguir o jdio do 
trigo, mas· essa ·gente, com honrosas excepções·, é a. que tem 
ost.ndo :\ frente· dos destinlls da Republica. comp:romettendo 
os Presidentes, sem vantagem alguma, nem mesmo para eUes. 

Eu não· nutro a menor duvida sobre a sorte dú projecto. 
E' uma manifestação unanime da Commissão · de Financas; 
dos prop<lstos pelo Senado ao estudo de sua alta competencia. 
E ainda que esmagado .como fOi da outra vez e como ser1\ 
ainda hoj•c. não é .possível desattender á. manifestac.l1o una-

• nime dos informantes dO Senado. 
1\fas, a minha obrigação é ;protestar•é:contra ·essa attitude, 

e .para prútestnr vou dar algumas informações que interes
sam ao Senado. 

Em regra; os assumptos technico.s. ou são abafados nas 
.Commissões, uu então só apru·ecem quando ha um interesse 
9:ualquer, especialment!l particular. MedidAs assim SJe:raes ~ 

I. 
. ·i 
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ve vantagem putlro:r, que entendam com: certais m;aioraeS', 
que fil•am· os int.erosses dos plotum•atas, nntur.a:lmente nú:a silO 
a·eeobidas de Ma vontade. . , 

Por que motivo destruir esses elem~ntos consideradós 
tão .poderoso~ e auxilill('es do trabalho nacwnal? Por .q~e mo~ 
t.ivo descobrir as chagas quo corroem esses orgamsmos? 
Pm• que mot.ivv demonstrar, pos-itiva e claramente, qt.(e;< elles 
inf!'ing;em as dispOsições do leis? · 
. Eu já não quer·o. mais fnllar no que lodo mundo sabe·, 

··que não temos fundo. que não. temos dinheiro. Mas devo 
dizer que a todo momento) ve,io despezas sumpbuarias, dO 
maio .r alcance, feitas sem approvação do corpo legislativo ••• : 

0 '"Sit, MIGUEL . DE CARVM.HO' - :Muito. bem, 
O· Sn. ME~oEs .DE ALM.EJDA-••• sem explicação, a não ser 

o sorrisu de desprezo dos altos funcciona.rios, quando se lhes 
oppõr. a necessidade . de evitar o desperdício• dos · dinheiros 
publicas. Porque, quem levantaria. aqui qulal.qu\er ae~tusa~ · 
ção a esses importantcR cidadãOs, maximú quando clles . os-

. . tão üo. poder ? N ingumn. • · . 
· ... E' . este o systema que I!Sltí dominando IUI mui to tempo; 

· e para que i1• t:Dntm a correnl.c '! · · . 
Limito~me a protestar unicamente para que o protesto 

fique ·e, mais tarde, quando se admirarem de ter o Senado 
da Rcpubliea ceqtwcido estes principias c deixado sacrificar. 
os interesses .scracs, não pro.test.andf} contra. o desp('rdicio e 
o desmando. appnreca no menos a J.embranca de um ou outro 
Senadot· que, eom o seu protesto, lívr·ou a sua responsabili.: 
f.lnde pessoal nesses desastres collectivos. 

Eu tomei um compromisso solemne·1 estou cumprindo o. 
meu dever·. A commissão de Financas ctespreza o que se 
propõe: perfeitamente. está no seru direito. 

A fól'mn. por qUe é redigido o pm·ecer é identina sinão 
peot· do q.utJ a do anterior·: dú explicações sobre os 

· dispositivos, quç. por serem a.g!ora cxtempor~neos, foram 
•mandados suppr1m1r pelo propr•to ·autor do pt'OJecto, ao passo 
!lue. não entra na apr•r.ci!lciic> dos d'ispositiv~s conservà.doSi, 

· hmlland~-se a. achal~os «tnOpportunOs» ou cmconvenientes», 
por mottvos que o Relator. . . . 

O Sn. Lr;nror.no DE BuurõEs - A Commissão; quo con~ 
cardou 1111ammoment.n. . ' · · 

0 SR. MENDES DE AT,MEIDA - ••• decla!1a ter oxposÍJ)s 
sessão de 5 de ,juolho, proximo passado. 

Dcprehende~sc dessns palavras que o ·Sr. Relator ... 
O Sn. LEopowo ·DE BuLnõt~s - A' commissão. 

nn · 
. . 

' 

Q' Sn. MENDES llE Ar.Mmtu - ..• julga. ler I'OSJ)Ondido! de 
muncn·a a esmagar completamente os argumentos apr•escntn~ 
dos. como se infere da conclusão do seu discurso declarando 

· que a commissüo nüo ricceit.n a. minhas doutrinas economi~ 

' .. 

, 



c_Jas c financeirl)s. O Sr., Relawr pensa esta1• fallanda pai·a 
Ignorantes. . • . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHõEs - Basta o:uvir a V. Ex., 
para nfro s,é pensar de tal modo. 

0 Sn, MENDES DE ALMEIDA. - EntreLanto, éonvcm Obser
var quo Laos doutrinas economicas não se afastaram dos 
11l'inctpios que. o R~lalor, acclamado mestr.e, profundo do. 
ma teria, sempre sustentou, com as mOdificacões que a gran
<lo guert·a · irnpoz a esses mesmos economistas inglez:es. e 
n·anci!ZC~. que seguem a classica. escola economista da qual o 
Sr. Senador: Leopoldo. de Dulhõcs ó um dOs mais fervorosas 
adeptos. 

Além do' que. nu. discurso feito na sessão de 5 de julhO 
ultimo, muito pouco tratou o Sr. Senador por Goyaz dvg dis
positivos mantidos; ti sua Litubenntc . eloqU:encia tinha em. 
vista 'desculpar-se de não ler -lido o pt•ojecto, c procurar de
ft:lndet• a sua rcjeicão, salientando e remoendo a extempora
neidade de alguns dispositivos, conío si eu tiv:esse culpa da 
demora de anuo e meio· e nã.cr tivesse já, eu mesmo, pedido 
a sua suppJ•essão, por essas 1emendas que foram ú. Com-
missão ! · . 

Não. insistiria; porém, se não julg.assc de grande necesi
dade para o. pa.iz, não tanlo a adopção do projecto apresen
tado; quanto {t sua discussão para q11e desta possa surgir 
uma acção energioo. e prompta-por parte do Governo em be
neficio do pai~, r~ em todo caso para fh·mar um prot'Csto. 

O Sr. Helator acha que os arLs. 2" e 5" são «. «inOppor
tunos, e os url.s. ü" e 7" «inconvenientes»; acha, portanto, 
d'óra. de tempo ou de occasião proprill» a suspensão da ·emis
SÜ.t) de vales ouro; seu pagamentO em moeda metallica e a 
applif:aoiio da lei (JUe manda intcgralizar o capital dos ban
cos estrangeiros ao •passo que a prohibição da exportação do 
ouro amoedado c o combate. ú. especulação tambem. julgu 
.S. Ex. serem inconvenientes; em que senlido é applicadO 
este adjeclivo. ·? E' dit'ficil saber: os vocabularios"; os diccioo

:narios ·dão as seguintes definições: «improprio~t, «COnLradi
ctorio», «indecente»:· .. 

O Sn. J,EOPOLno DJ~ BULIIÕER - Esta não. póde ter app!i-, 
cacão ao caso. 14 · 

O Sn. l\IJ>NDEB DE Ar.MEIDA - ; •• «inOpJ!Ol:tuuo»; etc. Acre
dili,; que o Sr. Senador uaturalmenle explicará melhor o 
stmLido que se dev'e dar a Laos :ad,jccLivos. 

O Sr. Itelntor, para combatet•. o disposiLivo qllle manda. 
eUcctuar o pagamento dps vales ouro. em moe'tla metallica, 
diz: 

<llA nl'l'ei::ndacão do imposto· ouro ú foiLa uiariamenl.c de 
janeiro !'. d'ezemhro o pódc · oorresponder tis nccessidudcs' tfu' 
n~umcnlo; o Ciowrno pôde !H'eeisar de 500.000 libra~> o só 'Ler 
arrB1mdado 200. ooo, o·ude su evidleucia sor indispensuvel a 
cambial.~. 

•' 

' ' ., 
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' 
A commissã'd, ou untes, o Sr. Relator esqueceu um ponto 

importante, um dos pr.incipues fins do projecto era impedir• 
o 1'echu.mcnlo da Caixa de Conversã'u; . uma v.ez impedida a 
exportação d'J ouro. niiú havia; necessidade de fechar a caixa; 
as nolus circular~iam. ou seriam levadas a troco, ·o o om~u po
deria ser· empregado rio' paiz para o pagamento dos vales
ouro. 

O Governo recebendo esse ouro não o mandar.ia para o 
cstrnn::,eiro. mas receberi.a em tr'o'co as .cami!Jiaes de que pre
cisassa d.u Banco do Brazil ou de outros bancos, os quaes coi
locariam riovamenLe em circulaçãtl' o mesmo ouro. · 

' Não é isso, a•f:inal de cont.as, ou cousa parecida, o que 
estú. fazendo agoora o banco recebendo' os vales ao cambi.u do 
dia, que é a mesma· ta:..:a á qual o commercio poderia ·com
prar os soberanos? Actualmente ú' pagamento. em vez de ser 
Jeito ·~ru ouro amoedado, é feito ern letras de cambio, pela 
taxa de cambio, fixada •pelo banc'ú'. · ·' · · 

A vdopcão do art. 1• do projecto dev.eria naturalmente 
ser acompanhada diei livre commercio (não digo ·c-irculação l 
do ouru no. paiz, ou ainda melhor. da abolicão .c'o'mpleta dO. 
Caixa elo Conversão, desde que· ella nii.\1 nos· está prestandl:i 
servil;o algum actttaJmente. passando assim o om·o· a ser mo
v.imemado no paiz. A discussã'J do projecto odevet'ÜI pt•ovo.
cai· o estudo desse assumpto, para o qual o Relator traria 
certamente um grande contingente de apoitJ, na sua quali
dade de antigo adversari'o' da Caixa de Conversão e ardente 
factor dC' curso forca dó. · 

Ahi já está um p.unto no' qual se vê que as nossas the'o
rias não são tão antagonicas. 

O que ó fóra de duvida é que os noventa e quatro mil 
conf:os da caixa teem · d·esapparecido da circulação, devido 
tJaturalmente ú. depressão camllial vs cinco. milhões de li
bras d3 ó'uro amoedado trancados nos cofres d!a caixa, estão, 
pois, complei;arnente inactivos paralysados, póde-se ·a~M 
mesmo dizer que. no enorme trabalho' do nosso reerguJimento 
1inance.iro e economfco, elles nii:o preenchem .papel algum. 

1 M ii vezes melhor seria ent.regal-OiS aos portadóTes .de 
· notas para · que estes, inhibidos de exportal-.Os, :r;mdessem 

movimentai-os sob fórma de cauções a. penhor; e amda me
lho'r ser.ia si taes portadores de notas fossem represen!ladus 
por um banco (o do Brazil 10u'outro) que com esse lastro .es
ttvesso lla!bilit;ado a emittir notas qua circulassem devéras, 
não anú'drecossem trancadas no ·11undu dos cofres e· concor
l'esseni para facilltar as operações de CI'edHo. estancando as
sim as cmissyes de papel moeda. 

Nunca tive a idéa de que ·Os vales-ouro da Alfandega 
fossem sufficientes para fazer face aos compromissos do 
Governo;. na prplpria oproposta do orçamento vê-se que :os 
compromissos totaes. oroados para 1917, ·montam, em ourd, 
u 97.750:.168$993, ao passo que os vales-ouro das alfandegas 
não se .calcula que excedam d'e 52.300 :000$000; 
. .O QUI! visava ~ntre outras cousas era diminui~ o .formi~ 



davel 'pr.ejuizo que supportou. o Gov.erno durante quasi todo 
o per·iodo. de agosto de 1914 a dezembro de :1.915, mandando 
o Banco do Brazil cobrar .os vales-ouro á taxa de :l.ü, de 15 e 
de :1.4, su~cessivamente, quando o cambio, eomo muito bem 
disse neste ponto o Sr. !lJelat,or em seu discurso, se mantinha 
a!Jaixo do 1!!, de . .iO e mesmo de 11 dinheiros. 

· Si estes vales tivessem sido cobrados •em moeda metal
Iica ou notas da Cai·xa do Conversü.o, o Governo teria apuru
'üo maior renda, ou o· teria trocado por letras sobre Londres, 
sem pagar as commissões de 10 e :12 p.or cento. como .pagou. 
para. .comprar notas da Caixa de Conversão, cedendo, depois, 
o our.o, tirado desta, aos bancos afim de conseguir essas mes-
mas cambiaes 1 - · 

Assim. drive o Relator entender 0 dispositivo ,por mim 
apresentado; e. ·entend•endo dessa. maneira., deveria. convir 
qtw não estou em desa!lc,ordo com os sãos pi"incipios eco
nomicos de que S. Ex. tem a qualificação de mestre acatado. 

Vejam os Sr·s. Senadores a comparação •que o Sr. Dr; 
i\Iaris Pinto Serva. um .paulista competente nestes assumptos, 
faz· da situação dn Caixa de . Conversão na Argentina· e o 
Brazil : · · . 

·«Em fins de abril deste anno, os depositas .em ouro · nas' 
legações argentinas attingiam a 7U228 .570 pesos, ~uro, ou 
cerca de 212.189 :910$03i()1, em moeda brazileira ao cambio 
de 16 d. Na Caixa de Conversão da Republica Ar(llentina ha
vfa na mesma data 2<1.5.528.028 pesos. ouro, ou sejam réis 
73:1.427:995$412, em mo.eda brazile1ra, ao cambio de 16 d. 

.<\.ssim. em abril deste anno, tinham os argentinos um 
tola! de ;316. 756.598 pesos, ouro, ou cerca d·e 94.3.617:905$442 
is tá para uma circulacão em . papel de pesos 1. 012. 919,594. 
em moeda nD~cional. ou sejam cerca de 1.300.000:000$ ém 
moeda brazi!eira, cambio de 16 d. . . . 

Computado. os 10.000:000 de pesos, ouro, do fundo de 
conv.ersão depositados no Banco da Nação da Republica Ar
gentina, chega-se. á conclusão de que a garantia em our0 do 
. todo o papel-moeda .argentino attingia a 71. 85 •[•, sendo que 
rio momento actual e:l:cedo já de 73;. 30 •1•. . . 

!Na Caixa de Conversão no Braz!l, em 30 de abril deste 
anno. havia em deposito: 

' ' 

Libras ·· .. · .. ~ ·. .. ........... ~ 
Francos . . . . . . . . . . . . . . , 
Our.o' . nacional ......... . 

'1\Ial'COS ••••.••••..•••.••• 
DOUarsi ....... ·. . . : . .. . 

L 486. 860-10~11 
8.339.610 

1:1.6:780$(.100 
.. :1..982.870 
14.856.455 

1f. :1.60 
23.310 

723.340 

Corôas ... . · .... ·. . . . . . . .. . . . 1 
Pesos argentinos .•..... 
Pesetas h espanholas • ; .. 

,somma . ' ........... . 
' ' 

,. 

22 .r302 : 907!$500 
4.959:809$82:1 

197 :066$250 
L 455:718$545 

45.791:13'1$640 
6:969$950. 

87:157$567 
430::191$418 

75.230:952$691 

. 

' ' 

v' 

' ' 

' ",: 

·, 
·.·. 

.!;·. 

., ., 

' ' 

' •'' 

,' ·: í 
' ..... 

'·.' 
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;Esses 75.230!952$691 que tínhamos na Caixa d•e Con~ 
v•ersão rep11esentam apenas 7:•1• do que possuem em ouro os 
argentinos, no valor de 91!3,617:905$442. . · 

A importancia total do. papel-moeda em civaulacão no 
Brazil, em 31 de março de 1916, era de 1.015.5•78:569$5.010. 
O saldo dos bilhetes conversíveis em 'circulaoão er~ na mes-
ma data de 94.559:930$000. · · ' · · ' 

Assim. havia um total de papel em circulaoão de. t•éis, 
1.110.138:.1,99$000. . . 

Portanto, ao pass.o que. o ouro .em ciJ~culação na Argen
tina repres·entava 71,85 •1• do papel-moeda em ci.rculacíio, · 
entre nós essa proporção, isto é. a relaoão entre o our.o da 

' Caixa eLe Conversão e 0 total do: papel circulante no paizo é 
apenas de 6 "/". · · 

•.. 

Entretanto, cm 31 do dezembro do 1912, ·a Caixa de Con
:versão brazil,ira tinha em deposito ouro amoedado no valor 
de i: 25.780. 402-2-4, ou, om moeda nacional, ao cambio de 
16 d, 386.706:031$779. ' ' 

. O ouro em ·deposito era, nas · differentes moedas, o · se. · ··• 
g:uinte! 

~Ubra~~ esterlinas. . . . ..... · ......... i •••• · 
Ouro:· nacional. . . . ..................... : 
FrancOs. . . ·. . ............. ·. : .. . . . . . . . . . . -
.1\{_arcos.- . • • • • , •..••••• · .... • , .• · •• · •••••.•. 
Dollars. . .. . ........ · ....... · ............ . 
Pesos argentino~. . ·. . .......... ~ ....... . 
Liras . .......... · ... ·~ .. ·.~·.· ........... . 
Peseta~. . I • • •• , •••••••••••••••.••• · ••••• . . 
Corôn.IS • •.. · ....•.....•...• · ••• ~ •.••••.•• 

' .. 

6. 6.161. 346-10-0 
253:350$00{) 
61.544:.290 
22.145.3~0 
27.051.770 

·130.260 
750 . 

. 723.550 . 
8.660 ' . 

· De tudo isso J·&-ta menos da ciu'arta piu·te, 
A. prodigalidade, a dissipação e a delapidaç~o financeira 

e administrativa, com o consequente desequilibrio ,mt balan1:o 
das transacções internacianaes, deram em ·resultado que,. não 
f~ra. a caixa fechada por decreto, e nella não h·aye!'ia inais·um· 
;vmtcm.. . . ·. 
/ · . A e.xportacão brazileira . de moedas metallica,~, foi em 
1913 de !: !i.06o.ooo, om 1914 de !: 8.257.000, cm 1915 de 
f 5.-H!J.OOO. quer dizel'; um total de :t: 19 . .\66.000, que sahi-
ram do paiz neste curto praz<). I · · , : 
i•.• I I t t.t·o, I t tI I O t t,Ot o I I t t til t

1 o!t t 0 O 1,1
0
1 I,' I I I I O I 

\ ' ·' . 
1,,~.~ .. •.• •• ': ~t·. ~·· 

. Comparando-se a importação e a exportação das· eSII)e-' 
cies met.allicns, verifica-se, só nos ultimas tres annos de ·1913, · 
.19H e i 915, uma dUforenoa a mais na exportação · de 
f 17.321.262, ou sejam, 259.818:930$, ao cambio de.16· d., 
que !losSl•s tt·cs U;nnos em igrlll'nm do· pn!z,. ' 
· · Si a nttiLude do Senador JlClo Maranhão. que ora dil'igc 
a. palavra ao Senado iFederal, é met•ecedor;a do .. audaz • des. , 

• 
/ 
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prezo com quri l.l'ttlou a Commissãü de .L<'iuau,as o ;eu pl'u
jodo, l'U\:O della ,juiz o propl'iu Scmtdo. 

O ~n • .LIWPOLDu Dg BUI~.trúg::; - Nãll li ou v c. duspL't!m nl
gum. O .pt·o,íocl.o l'oi estudado u diseulidu. Apcmls a CUJu
mi.l:·são não ficou convencida com as razões dli nobJ•e Senador, 
que .por isso • não pudemm ser acceitas. 

O Sa. MENDES DE A.UMEIDA - Onde, pO!'~m. o ·Relator se 
insut·ge contra mim é contra a. exportação do ouro, dizendü: 

q:Q art. 6" vem prohibir a e:~.1Jú.rtaç,ilo do ouro amoedado 
até .que seja celebrado o l.mtado de paz; assim vae até o 
infinito, pois que ninguem pódc ai'l'irmat· quandq lerá fim o 
conl'licto que oslít r!Ünj'Jagt·ando a EuL·opa ................... . 
não ha íPL'azo l'ixadú: nós tr.wiarnos ttrita muaato1'"ia seni fim.» . 
(Dinoindo-sc ao S1·. Leopoldo de Bulhões.) São palavras de 
V. Ex. · .. :li 

.O Sn. LJWPOLDo lJE BUJ.nõgs - Nãú se sabendo, ou nie
Jhot·, não se podendo determinar quaudo finaliza a guerra 

. tJUL'Opôu, eu disse qUtJ l.el'iaúws uma moratoría s-i'ne tl:ie. 
O Sn. l\lllNJJICS JJI~ ,\U~Iolllll.\ - «At:ha que se Lt·aLa de di::i- · 

posieões ele dul.ro~ llllizes. t]uanclo não. temos ·necessfdaac de: 
estabelecer sernelhante 1JrohiiJ'ição~. «A. Argentina vedo•u a 
oxpti'rtaoão do ouro, é verdade»; o projec~o· «não quer ,que o 

· ou1·o seja exportadú, ·nem por conta da administração .publi
ca~, e extranha emfim que se limite a ,quantia que deve le
va!' cada 'passageiro». 

Com franqueza: não chego a eomprehe.rider· como pelo 
facto do ser· prohibida a exportação do ouro amoedado nó<• 
teríamos uma moratoria sem fim ! · 
· Nãú é possivel que um · mestL·e illustre eoJnO S. Ex. 
pense que os nossos lJagamenlos no estrange.iro são feito.-. em 
ouro, quando elle mesmo diz que são feitos por meio de cam
biacs. Trata-se naturalmente de uma phrase. destinada a ar-
mar effeito. . . , :·_<i . 

o sn: LBOPOI.DO . DB BuurÕES . - Tambem (I. proj o·cto de 
V. Ex. impo<·sibilita a uuquisiçãti' de cambíaes. 

O Sn. !\1F.NDES DE ALMEIDA - Quanto· a dizer que. não te
mos necessidade de adoptar disposições dos· outros paízes, é, 
pelo menos, um pu~Lulado mUito nrviscadú. ' 

~rodo ü mundo está armazenando ouro, augmentnndo ús 
sua~. reservas, e só o Brnr.il não pensa nissti' ! ! ! 

· Todos. os· paizes pt'ohibem a OXPOl'LUli[O, solJ pena. até. 
do ptisão, algun•· ·delles, e nós devemos permittil-a ? Estamos 
entito tão ricüs como~ a Suocía .que recusa os pagamento.~. cm 
ouro. ou como os Estad()S Unidos que. proferem fazer cm
presbmos·? 

E' caso para t•ogosjjat·mo-IH~s .. , mas,. inl'elizmonLe, a s'i
tuacão é bem differente. 

S,- Vol. IV 8 
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O Sn. LlloPOI.!lO 1m Bur,núl'S -- Não lia: duvid:i. Si aqui 
se permitte o. cxportncüo do ouro, ·é fJOl'quo temo~:, ncces8i
daclc disso. 

O Srt. MgNDES DB AúMEIDA - Na guerra. comnte!'cial ~:~ue 
estú anuuni:indn para depOis da acluul guerra. san(JJ'enta, o 
papel elo ouro amoedado vae ser implirtunLissimo. 

Ao reservas rormiatweis accumulaclas durante a guel'I'a. 
vão naLut·almenLIJ SIJl'VÍl' paJ•n habiliLm· oe. c!ivel"sos ·palzes n. 
umn «reprise» euonomica. · 

o~ g·ovcrJll!s aprovei Lm•nm a oecasião actual (di r. o co. 
nheeiclo econornistn o publicisl.a iLuliano mnaudi, que o .ac. 
clamado mcsLre em finanças deve conhecer), para arrancar o 
ouro das mãos cllis pnrLiculnrc.s. e entregul-o aos bancos, afim 
do lJtlC e~Lcs possam melhor dirigir :t circuln(:fio c regula
menlnl' o cnrnllill, scrvindo.se disso, no fim da guerra. paro. 
effectuar as compras das materias primas de que terão en-
tãü neces8idadr... · 

A Allemanha, ú subido, .ití. iniciou compr·as avullacln~. de 
cobre, algodão, 'lãs, mctne:·, no. Argentina, nos Estados Uni
dos. no Oriente: o our·n vor e lia nccumulndo servil'ú para 
e.rJ'ecLunr·· os pagamentos; c os paizes productores, que tive
rem as suas rc8ervas, ouro, estarão em clíttdir;.ão de e.:dgir 
maioro;:. [ll'oços, ao passo que os paizes, como infelizmente. o 
nosso, dirigido por exLro.ordina.rias cap.acidades, desprovido 
de ouro, terão. de snjeilar.se aos ',p·rcço;:, ínfimos, estipulados 
sob base do pnpeJ.moeda depreciado ... 

O Srt. MrGuEr, DE CillWAUIO - Muito bem. 
O Sn. 1\IIl'xJms DE ALi\lETM - Por este moth•o acho que 

de J'ôrma algmna. se clever·ia. penniLLir a ·exportação do pouco 
ouro que uinda lemos, nem me5mo por conta do Governo; e 
aliás ,~sl.c nfio pt•ecim cxportul-o, desde que .hí conseguiu 
accumular reservas no valo!• de f; 2.Ü'OO.OOO em LonrJr.cs, som 
mandar únm unico, moeda. 

E' Lnmhem um ·erro pensar que somenLe os Estados bel
JigerunLcs l.t•al.arum do nugmonlur as re8et·vus: basta com
pulsar as notas osLatisLicas pura verificm·: o conLt•ario. 

Podem-se comparar ·as reservas calculadas em milhões 
do fr·anco~. conforme o qundt·o ndinnLo, devido à cumpelencia 
do redactor· commcrcial do Jor1wl do Brasil, St•. Augusto Bru
saLi, reputado nestr1 pr·n~a, e que o digno Relator ·conhece 
i(Sigrml al'l'irmuLivo do Sr. Lenpoluo de Bulhúes), como um 
dos mais cfl'celivos coopet•auot·os mt diSCillissão dns 'J.'arifas• 

. adun;neirns, o n quem pedi verificasse ns oslnLisLicus que pre-
. 11Jendta nprcH•nlnr no Sono do: · , ·. · 

Julho i OH Maroo 191G 

Fr,an~~~n. . . . . . .................. : . 4.104 ij,OOG 
Russin . . . . ~~ .................... . 4.210 ·4.329 
Allomanha . . I ....... , ••• I •••••••••• i.696 3.075 

... 

'.j,., 



,,. 

!lllSS.~O l!:M H OE AGOSTO DE i0i6 l 

Jnglatcrl'a ....................... . 
JtnJia .. , ...... · ....... , .........• 
J{t)Sl.lHnhn. , ·, , , . , . , , , ...... , ..... , 
J:follur1dn ...• ; .................. . 
n.un1unü' . .. • • . .••..•••.......... 
St.1 issa . . . . ......... ~ .......... . 
Suecitt , . . . . . .................. . 
Dirtalncu·en · ..................... . 
Estudos Unidos . . . .. ............ . 

J. 00·1 
:l. :l 05 

IWJ 
310 
J 5/r. 
180 
lHi 
I 1'0 

15. !H5 

·m 

1.420 
1.032 

n:Js 
j .071 

2 L10 
.253 
227 
168 

3. 5(13 

21.326 

' Nií.o tenllo aqui, porém, n nota de Portugal, que ainda 
não chegou ao meu conhecimento. 

Hesu!La, pois, quo o auf!'mcnto uns t·c~<Jt·vus deu~s.: cm 
quasi lodos os p:ti~es, c o tMal desse augmento cifm~se em 
fi.38l milhücs ele francos, &8nl cont.al' a Argen1.ina c o Japão, 
cu.jos dacto·s exacLos não tenho ü mão, mns ondo tambcm o 
au.gm.:uto foi sensível. 

Do onde vem e·sse o mo ? Nal.u 1'3 !mente dos pnrt.icu!m•r;s 
quo o guardavam, mas principalment.e de todos os puizeso co~ 
Joniacs ('entre os quaes vamos C()Jiocnndo o Bl'azil), de onde 
!foram dl'(maclos lodos os cnpif.oes que J'oi possível drenar I 

E, Sr. Presidente, el'a essa drenagem que o meu pro~ 
.iecto om :l014 pi·ctendia evHar; o é a outt•a drenagem quo 
sc reo,eLir:í quando ~;o;;sai' a gucJ•ra, quando o ouro accumu
lndo n•'s coft•cs dos bancos podcr{t ser exportado sem perigo 
de cap~um 11elos submàrinos, afim do qu·e poss,Ji.mos .uqui 
guardh l-os em voz ele ficarmos eomplelamcmle clespi'OVidos de 
meios s•lhre oo quaes ~r has•~anclo a noosa rcfol'ma monetarin, 
que cous,t.iLue o sonho· o a aspirru;ão pntriotica do illustro 
mestre, do gmnde: financeiro ... 

O Sn. LEOPOLDO DI' Bur.~rüEs - Em ffi'IJllltO ••• . · 

O Sn. 'l\J'ImDES DR AI.~ I l>llJA - Não senhor, ~ão passa mn 
urypho, está bem redo11clo. 

0 SH. LEOPOT.DO DE .Buurúi'S --,Sou OU quem gl•ypha, 

O Sn. Mi,N'Il~>S DJ' Ar;wmú - ... elo grande financeiro que 
as coterics acclarhum tal. · . 

•ra,mllem sobre este iJonlo vê~se que o projecto visava, 
por vias indirectas, tnlvcr., praticas c ·não theoricas, o:> mes• 
mos fins sustentados desde longo tempo nns theorias eco~ 
non1icns do lleln tor dn Commissão de Finnucas>, que tanto so 
tem bnLiclo ·contra o meu pl'O.iecto. Em que, _pois, consiste 11 
incottVI!II't.crwia dn pt·uhibit;üo da expol'l.ação elo ouro·? i'noppot·~ 
ttúto tumbom acha o pnreGel' o m·t. u• que mnndn. inlegralizar 
o cnpilnl ouro •UOS bancos. Não eompl'ohendo i é OIU não é lei O 
decl'eto n. .:134, de :1891 ? Como, p~is, acha1~ ~nopportuno Ulll 

·' ,· 
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' 
pi·ojeclo que manda executai' uma !ui jú existente ? lnoppor~ 
tuna -e inconvoniente ú u {alta de -execução dessa lei. 

Mas, si o illustre Jlelator acha o decreto n. 434 (e não 
o projecto em discussão) inconveniente e inoppol'tuno, por 
que não apresentou um -outro projecto para modificai-o ou 
destruil-o ? 

Já o disse e repiLo: o que precisamos e com. urgencia· é 
l'eformur a nossa lcgislncilo bancaria; crenr mesmo uma nova 
qufJ se adapte ao nosso meio, e que attenda aos verdadeii·os 
interes,ses do paiz; mas é preciso que se faça. isto já, e isto 
tinha eu •em vista com o p1·ojeclo que apresentei e que a 
Commissão procurou desmerecer. . . . · 

Eu sou dos que pensam que se devem conceder todas 
as iJ',L~anquia&, todas as J:acilidades ao capital estrangeiro; mas 
sou tamoem dos que não querem que, á sombra das nossas 
leis e, especialmente pe,la defiCJiencia das nossas leis, os in
teresses do pa.iz se:iam oe~plorados em vez de ampamdos e 
benefiCiados. O illustre Relator diz que tJIU ataco· ·OS bancos 
estrangeiros que só fazem cambio, ao p~:~sso que elle se rei'erju 
a uma estatística provando que fazem gi·andes descontos de 
1etras, operações de caucões, Lalvez jguae·s . e algumas su-
periores ás dos bancos nacionaes. · · 

O SR. LllOPC!LDo DE BuurõEs - V. Ex. não ,contestou. 
O Sn. MENDEs· DE ALMEIDA - Ainda não tive occasião; é 

agora que me cabe fallar. V. Ex. bem o sabe. 
Por que não apresentou essa estattstica? Já foi publicada 

pela Estatística Commercial a situac.ão dos bancos naciona:es 
e esil'angeiros em 31 de dezembro de 1915 comparadá com a 
de 1914, e v.óde se-rvir p~r~e.itamente ao caso. · 

.. ·oomecen1os por examililal' o capitar dos bancos: 

Os bancos Hacionaes · ti
n1mm um capital no
mimai do, ..........•. 

faltando, a realizar, ..... 

O capital total, reali
zado. era, pois, de. 

Os banéos (Jis.tramgeiros 
tinham um capital 
declarado de ....... :. 

faltando,· a roalizut' ..... . 

SeJ•tdo, poi~, u capital 

Em 1914 Em. 1915 

237.185:000$000 '.236.564:000$000 
62.668:000$000 62.666:000$000 

17 4.517':000$000 173.898:000$000 

81.882:000$000 86.664.:000$000 
. 20. 000 :000$000 . ,20. 000 :000$000 

realizado de.......... 01.882 ;000$000 66.664:000$000 

São peqtHJnos ulgurismo,; que podemo~. upre~iur de re .• 
po~üc .. 

I 
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. Vê-se, pois, ·que os hnnr)os nacinnnes l.eem nm capil.nl 
reaJ~zndo que 11XIlNie do Cfll'ta ele f.l Q, 00() COiiji.llS () napil.aJ 
J•on!Jzado pelns IJn~ICos esLranr;eJros. . 

Essa pi.•omissa tom imporl.nncia ospec.inl para ãomonsLt·ar· 
que as Nossas instituições bnncnrias representam um esforço 
mui.f.o superior aos dos bancos estranr;e1iros, e deveriam, por
t~Nto, merecer a nossa COTilfiança. 

O Sn. J.,JloPowo nr; Bur.HõEs - Essa confiança d~creta-se? 
O Sn. M.ENDrns DE Ar;lVmiDA - Não se decreta qualillio se· 

tem nas mãos n faca e o queijo para se cumprir ou mão o 
seu dever. Os Mínistcos não cumprem o sen dever. Essas iro
nias são improprins de um caso sério. 
. ' 

0 Sn .. LEOPOLDO DE Bur.HÕES - 0 assumpt.o é sério. 
O Sn. MENDES DE Ar.MEIDA - Ve.iamos a:gora em que pro-

porção colllcorrem para o desenvolvimeN!I.o do credito os': · 

" 1914 1915 
Bancos estrangeiros : 
' '" Detras descomtadns ...... 67.358:000$000 74.231:000$000 

Emprestimos em cfc ...... 1. 77. 250 ; 000$000 174.613:000$000 

M4.608:000$000 251.844:000ljl000 
Bancos nacionaes: 

Letras descolltadas ....... 1.94.781.:000$000 168.990:000$000 
EmprestimoR em crc ...... 214.579:000$000 214.547 :000\~000 
Ilypot.hecns .... ........... 107.719:000$000 110.914:000$000 

517.070:000$000 494.451,000$000 

Verifica-s~. portanto. que não tem razão o Relator quando 
declara que os bamcos ()Strangeiros fazem descontos de cau
ções <dguaes ou superiores» nos Nac.ionacs; a proporção é d"e 
. 50 ·r· dos primeiros em comparação nos segundos. E isto não . 
é pouco ! . · 

0 SR; LEOPOLDO DB BULHÕES - 0 que V. Ex. está pro
vando é quo este.~ niío far.em sóment.c cambio. 

O SR.· MENDES DE Ar.M!liD,\ - E' mudar completamente a 
discussão que · emprehendemos. Assim, Jllão me é pos~•ival 
ncabar o rnciocinio. 

O SR. LEOPor.oo DF. Bur.ttõEs - Mas, o que . V.' Ex. diz, 
está escripto. no passo que eu temho que rflsponder-lhe incon-
tiJllenti. - . , · 

·O SR •. MENDES DE ArJMEIDA - Não neces•sitnr1i fazei-o; eu 
:!'aliarei al.é o fim d"!l hora. 

I 
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G SH. LBOPOLilO JlE :BuurüJ,s.- Eu neueit9. Mesmo !i)9r
que V. Ex. pediu adinmenlo da discu~si.ío e entrelanto, fnllou 
na ordem cl,o dia. Eu l'ni surprehendido ... ' 

O SH. ~11\1\tJBs DI~ .·\.J.~mJDA .,..... Não, senhor; ~{~o pedi tal 
adnunenlo; lw don~ on l.t'l!,~ dias que esltí em ordem do dia 
o projec:l.o. Sul.JI'C elll' j:í. l'nllnu o St·. Senador .Toão Lyra. 

M.aii ri pJ·eciso eonsicleraJ.' outro !'neto e imporlanl.issimo: 
serú ·Mm. os unJlitae;; pl'oprio.>· quo os hnneos fazem t.nes 

. opcrnoües '! 
·Natui'nlmcnle, não; elles tiram o5•seR capHaes dos depo.sJ

ios que rrr:f.•!JBm (Jije~le pobre pniz de t'inan~~as a l'ariuda~) 
em erc. n saber: 

:1914 1915. 
Bmwos esl.l.·angeires: 

' 
Depos ilos :i vbtn........ 1.7 4. 847 :000$000 248.307 :000$6lo'O 
Depo.'-ilos a Jll'nzo.. .. .. . :l :UJ. 038:000$000 128.780:000$000 

203.885:000$000 377.087:000~000 

"' Bancos nnc ionurs: 

Daposil.os .;i vis ln........ 214.384:000$000 101.576:000$000 
Dcpo;.·ilns >1 ]H'nzo ....... 141.70-í:000$000 H.!o.l380:0'00$000 

--------------------------
356.038:000$000 336.156:000$000 

A clifl'et·cn!:·a enl.m o capilnl r·o~alizado nos bnhcos naoio. 
_. nae~ o o capiln I l'ealizado no:: I.'S1tr•nngciros está. mais ou 

menos enmpr•nsarln ... 

I 

O Sn. LJWPOr.no nll :Bw.I·rl>gs - Pcln confiança que clles 
inspir·an1. 
. O Sn. ~ll;;..'l!nER llJL\r.)flllP.\- Si V. :Ex. ·se J•efcre. ;í. con

i'ianon. qur. inspit·mn. deve atl.ribuil-a ao governo ·nacionnl, que 
·ltiío sn!Jo rumtll'il' n lei em relaçún aos out.ros. Esta é que ó a 
,Vtl!'f]fl rj(\, \ · I 

EYi<lcnl.rmwnl.c, "ol. poue cause", n confinnon. do publico 
osttí anc!nnrlo mais pm·n os lJaneos osi.L'angeiros que para os 
hnncos n;u:ionaP~; n)mpor·l.nncia lotai dos depositos, em ·:fim 
de 1 !H G, lHH lJa neos esi.J•;mgcil·os arxccdia» ,h\ ele «40 mil con-. 
tosn no.• clnposit.os nos hnneos nacionnes, ao passo que· no 
nnno Hnt.rl'ior rrn d'' ailO mil eont,os - ifl[erior». 
. E. cnll·elnnlo. no passo que os hnncos nacionars mnnt.i
nhum as nHwnns fnr:ilidndes ao eommcrcio, 'oln·c i'Ól'mn de· 
ompresl.imns c (lcscon los - ó cuPiosn essa moei i ricaoão - 1\ 
rnzão do ·t GO mil· r:onlns neimn dos dcpoRil:os J•ocehidoR. os 
JJnncos Qsi.l'<l!l/i''Piro., nãn nuATIIenlmmn essa.~ i'acil idnd11s; tem! o 
rooobido Nn d•;posil.r> :377.087 wnlos,' sórner·JI.r• t'omecrrmn, a 
titulo elo ~:rle~ennlr.ls'' e ,,r>mpr~sl.imosn ~51.8H contos: o rest.o. 
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preferiram guardar cm cnixn, inactivo, ou rcmeLlel-o parn as 
suas caixn•> matrizcR, além-mm· ! 

Dir-se-ha que o estado ele c!'ise que atJ·nv~ssamos obriga 
o.s bancos ·a manterem elevnelas reservas cm caixa; mns, si a 
crisrj é devidtt em granel r parte no rctrnhimenLo do credito; 
se. p::irn solver essa erise';' é necessnrio facilitar os. descontos; 
como poderemos eh:egar a essa solução si os bancos conservam 
cm suas ca.ixas. pnf.·alysarJos, capitaes tão avultados ? · 

Não será esse forrnidavcl encaixe de 1B-í.56~ contos. exis
tente nos hnncos estrangeiros, constituído mn gl'nnele parte por 
essas notas da Caixa elo Conversão, que desnppm·ecernm dn cir- . 
~~~? ' ' 
, Não ·seria. o caso de npJ.?licar o imposto sobre esses capi-
·taes não movimentados ? 19 . . 

O Sn. LEOPOLDO DE Bur.uõ~;s - Muito I!Jem. J:.í sei que 
posso contar com o, voto d'e V. Ex. parn. o imposto sóhre a 
renda. . . 

O Sn. MENDES Dll Ar.i\IEIPA - Essa questão não tem que 
ser· debatida por nquelles que não te cm outra rendn. si não a 
que ganham diariamen Le. 

O SR. Jo,\o !JiinA - O imposto sobre a renda ní:lo activaria 
a circulaofio do capital, no contrario,· reprimil-n-hia. 

O Sn. MENDES Dll AT.11miDA-0 int.uitQ do pro,iecto é csf.u-' 
dnr os meios ele provocar essa movimentaoão de cnpit.aes. 

Será issn tfio inoppot·f.nno ou inconveniente ('.omo o 
Sr. Relato!" e grande mest.J·o c.rn, finanr:as quct· dar a ent.en{!C'r? 

Passamos agom ao ultimo ponto: o eombnln ú espe
culacão. 

O Relator• aflha que prohibil' ·as operar;õ8s a prazo sobre 
. ·cnmhio, que nfío J•rpJ"esontcm n. exporl.acfío efJ'cct.im do pro

duetos nacionaes ·é vibrar ·nm g·olpo ele morte :'t csf.ahi!idado 
de cambio. 

0 SR. LEOPOT.DO tm l3UJ.HÕI~S- E' a opinião fW!'UL 

O Sn. 'l\f·I~NDllS DR Ar.ME!D.\- B, para explicar essn golpe 
<lc morte, diz .quo nt\s «temos letras de bot·rae'lla em ,janeiro 
o fevereiro c de cal'~ de agosto n. ·novembro; lta occasir'íes cm 
que o· mereadn ca,mhial como que fica parab·sado JlO•t•quc as 
letras ouro . nãn são procumdas e isso ,J'Gdundn cm benc'l'leio 
elo commercio uma vez que imp!iett na mn.nul.cneão ou clr
vaçfio do cambio, impedindo na pcior hypothcse n sua quLif!n. 
brusca; todo O qualquer saque a j)I'UZO o(\ Ulll[l CSji0~t·an~a de 
uma .remessa do caf•í ou hm·.r·achn .~ · 

Com franqueza não so comprehenclc em <JllO o pro,ieclo 
vao rlc r;ncoJ1!.l'o :ís idr!as do !Rolal.or. 

O intuito do projecto é evitar n. compr•n c venda sômonle 
dn;: letras denominadas « partic'ula.l'cs », que na sun rcalidnrle 
não existem, e r:u,ja ne;weiur.~o J•cprcsenla cxnr!!nmenle n ,io-
s:atimt .do~ especuladores.. . · 

'• 

J 
'' ,. ' .. ,· 

. I 
( 
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A.;; lci.J·ns rJ,. ,ar!'· 1• linl'!':l!~lla siio f'OlllJ)I'arlns qnnsi rxcln
~.ivnmcnl.o pelos lmueos: D' e,;penliaclor·es niio as qnei.'Cill, cs
JlCcialmcnte agora qur• a nlw1'tm·n elos fli'NiiLos hnnear·ins 1\ su
;ieil.a a loela espr•eie elo l'n!'lnalidacle e di!'l'iculdades. 

Duronl.c lodo o tempo cm que o Bnneo do Brasil esl.cvc no 
mel'cado, costumava onpik-se :í. eompt·a c venda da.;; letras elos 
cspceulndo!'os clr esquina: exigia elos eorrelm·es o nomo das 
casas oxpnl·tnclo!'as ele r:al''' ou dr. bOi'l'ltchn, rrunnclo r.om]lr:wn. 
lci.I·as ele cxpot·tnção, r niio :i'orneeia saques siniio pela pl·i
meira ou segunda .mala, exig·inclo o nome do comprador. · 

Dessa fórma se. opemu log·o no inicio da ca1·teil'n. ilambial, 
durante o Lempo em .que o St·. RclaLol' 'foi Ministro da Fa~ 
zenda, ou director do proprio banco, e :roi assim que conseguiu 
acabar com a llSJl!lculn.oiio deRbmgíjla quo t.ambem nessa épod 
iul'clicil.ava o paiz. ' 
· · Pois bem, agnrn que o proJecto pr.·opõc o .eeRtabelecimenl.o 

:dessa medida salulal', 11 o· ]ll'Oprio !R.elal.or, que o considera 
como sendo um. golpe de mort.e iiÍ. estabilidade cambial. 

O proJecto niio pi'o·hihn a cnmpra a. f)l'ar.os longos elas 
leLeas l!!(titimaR d0 ex[loT'Lacfío, se,ia essa com]l'ra Jeil.n. pelos 
bancaR ou pelos particulaws. que queiram garanti!• uma lnxa 
drtm•minadn pat·a se cohl'ir de uma operruc.iio. · 

o !l'l'.O,ir.eto, no eontrnrio do que pensa n Si'. nelnt,or, l.em 
justamente por Jim a1.'l'ednr a especulação illicHa :;j. joga
:Lina dcsenfJ•eada. rncililnndo assim a enbrndn no l'nN'cndo do . 
!Banco elo Brasil, eomo J•cgulaclor do cambio. 

Ha mais elo um nnno que o autor do pro,incto, que·r no 
Senado, quer pelo . .fomal rlo Bwt..çil, pede a yoJI.a •:\ actividade 
dn. eart.ei•rn eaolll·bial do Banco do IB'r·asil ;. e, na del'osa :feita, no 
dia 5 de ,iulho, ele seu pro,Jecto, ]lcditl o restabelecimento 

·, dessa carteira cambial, hoje 'l'rlir.mcnto 'rostahclceida. o cm 
mãos seguras. Quanto a dizer S. Ex. que « pa1·a .evitar a 
;jogatina, cm nm paiz de papel 'monda, scr.in nece.;;swrio l.~r 
o Governo J•ccmsos em metal para reabt·i-1· a Conversão :10 
par corno ouvimos ao Sl'. ·Relatou·, podel"ci . reisponder 1quo 
sem: te1· os;:r recurso, o Banco do .Bras.il conseguiu acabar com 
a .iogatinn, applicando unicamente o dispositivo lembrado pelo 
p•ro,iecto; isto 1!, negociando, unicamente com legitimas com
pradores se .'laques ou vcndCidorns de cambiaes: c repito, du

. ran1c a vi:;oncia dessa medida, o Si·. Relator foi ~linist.ro rla 
Fa1.erida o foi tambem d ircc!J()r do banco ! 

Não se póclo dizer· que as' nossas theorias sejam tão di
, vcrgentes ... 

IM.as, SP. Príisidenle, o que me afflige, não ó n ar cie 
desdern com que· a Com,m,issfío do Finanons devolveu ít li\!'csn 
o pro,jecto que como acabou V. Ex. de ver é utilissimo, ht•
nesto e OJlporl.unn; mas. n f,ristr situação rm que se cn
con tra n Bl'fi~il. por cama drssr;: financeiros pJ•etonciosos. 
teimosos r. l'anlnsistns q.ur lrrm Ml'l'cado os Presidente d!l 
Republ.ica c nttrahido paPn. a Putria tantos dissobores. . ~ . . 

/ 
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O Senado YUe trJ· anl.~ ~cus ol·hos uma lamcntavel ]Wnva 
do que affimno· 1:\pl'%:11' disso, os diJ•igenl.r~ nfío se eorrigmi1. 

Exl.rwhi de um quad1·o nsl.n!.isl.ieo de um eollaboJ•rudot· do 
Estado de S. Prnilo: 

«En1 rins de '10L7, cmiLI.ido o ull.imo l.itulo do {nnd:inrJ 
llivadavia, esgotada n rmissão de apolicos c de papcl-moerh, 
aul.orizacla pela lei de tOJ5, esl.at~:í. o IBrasil r.om a sua divida 
elevada :'t inerivel snmma rlP :í.OOO.OOO:OOO$. c~ineo mil'hões 
de eontos do 11éis· !· · · 

Si não, veJamos: 

DIVIDA •JlX'I'llnNA. PlJNPAPA 

EmpresLimo de 1888. , ....•............. 
Emprestimo de 1883 ................. , .. 
EmprcsLimo de 1880 ................... · 
Emprestimo do 1.805 ........... ., .... : . . 
Fwnrlina elo 18!l8 ...................... . 
Railway Hecision de J OOL ......... , .... . 
Porto do Rio dil ·1!101 ................. . 
Lloyd Brasileiro de ·I !10ii .............. . 
IDm:presl.imo ele 1908 ................... .. 
Esbrada de ·F. Corumhtí de 1.!108-Hl09 .. . 
IProrto do ·Pernambuco de 1 !lO O ....... ; .. 
Emprest.imo de 1910 ....... .' .......... . 
E. ·F. de Goyar. de HHO ............... . 
Lloyd I.BJ•asileiJ'O de 19tO., .............. . 
Porto d oRio de l.!l'lO ......•... , ...... . 
Viação Bahiana' de 10H .............. .. 
Viação Cearense elo HH l .............. . 
Emprestimo de :1. 9'l3 .................. . 
Fund·ina ele :l9H ......... , ............. . 
Idem, a cmittir om 1016 ............... . 
Idem, a cmitt.ir em 10'l7 ................ . 

~ 

2. 71:31.000 
,,,'173.:100 

t7 .tuüs. 30o 
(l. 925. !lO O 
S.3ü8.600 

:12 . 935 . i180 
7 .•698 .100 

2'10.500 
L83!UOO 
3. 051.400 
1. !iOO. 000 
(). 76ii•. 000 
3.938.580 
1.000.000 
t, . 01\2. 000 
2 .1100. ·000 
2.400.000 

:LI1. 000.000 
- •5.&05.075 

4.376.356 
3,240.96() 

116,;6.55.255 
ou, a cambio de 12 ..................... 2.333,093:000$000 

DJV!D,\ IN'J'EnNA PUNDADA 

:A.polices ele 5 % em circulac;úo ........ . 
Diversas clm·issües especiaes ....... · ..... . 

DIVInA FLUC'J'tJ;\N'I'F. 

Let.ms do ThesouJ.'O ii %. ouro, lihrns 
,,, 088 9·"0 • • .. ,_.·d •••••• o • • • • • • • •••••••• o ••• 

Idem, G %, ...•. ·. : . ..... ·~· .......... ···:·. 

802.38.!.:000$000 
. •5 .• 936 :000$000 

808.320:000$000 

8:1. 7rü5: 000$000 
42.319:000$000.· 

• 
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:I ')> ..... A :.IX A llS DO SE!M·DO 

!Responsabilidade do 1\hcsouro, pag·nveis 
em dinheiro e apolicr.s ......... . 

Cofre de orp'llãos ...................... . 
Caixas economkas .................. , .. . 
Depositas publicos ..................... . 
.Varíos dcposiLos ....................... . 

Papel-moeda, al.é 30 de ,i unho do i!HG .... 
Rcsponsahiliclade do 'riJCsouro na emissão 

ela Caixa de Conversfío ............. . 
~1\.polices de garantia .................. , . 

81. !)!J4 :000$000 
9.974:000$000 

1 "'2. 'i !)(i : 000$000 
5. 040 : 000$00(t 

7::JA7ü :000$000 

":3·1i. i fi.[ : ()00$000 

1 ;JH~.3i8:000$000 

:18.000:000$000 
Jli5.001J:000$0(10 

1. 388 ,r378 :000$000 

Tol.ri. .. ........... , ........ ·4. Oü•li.•55::í :200~000 

niío ínr:Juinclo o restante da emissão autorizada em 1!H5. 
Dc~~a cno,rme divida, para o 'J11leRouro Federal !illros 

sobre 3. 5 78. 'ii7: 200~000. 

Esgotando-se cm 1 0'17 o prazo do. funrlin(l Rivadnvia, a 
União terà de fazer, nesse anno, em Londr·es e Paris, pag·n
mcnf.(Js e,m ouro no valO L' de f: JO. 808.·088, para :fazer face 
no SGL·viço da dívida fundada r;xlerna r. da.;; garantias de 
.iuros, c no resgate das letras· do i'fllcsouro, · a eur·to prazo, 
rle vrmeimcnto jú adiado, e que, provavolmcnLe, não poderú 
r·eforma•r além rlcs~n data. 

A cambio do J2, serão 2Hi.173:7G0.$000. 
Accm~~cida a esta cifra a de S7. !J07 :000~, pat'a ,iuros das 

snbinas papel, dos depositas rlns cofres de orphãos a das 
caixaR rr:onomicns, ,iuros de apnlices inl•~rnas c resgate de 
subinns \'f!rwidas, t.emos fJUC o 'rhcsouro ::J?cdcral terú. de des
pendei' cm HH 7, só CCI/11: o servi o o de sua divida, fundada o 
flucLuanle, a quantia de 3o.l :SilS$7:fl0, mais de metade de 
sua nt•r•ccadar;iío provavC'I, nosso excrcieio, mais do dobro da 
mádia dos orcamcntos de despcza do iB1·asil uniLario nos ul
timOí\ 10 anAoB do regímen impct•inl ! (A m•~din dns despozas 
no ultimo rlcconnio do Jmpr.l'io foi do H5.000:000$ por~ 

• anno) . » · 

Niio •rn·c pnl'ccc SJ';;. Senadores, haver llm •([llndro mais 
dc.soladol' ! 

E, para que não me· seja imputado criterio pouco .firme, 
• apresento outf'O quadt·o. sobre a mesma situa•cão. ' . 

Por esta fórrna o Monitm· ;1/l)l'cantil desta Cnpif.al assim 
considcr·a a: , . · . 

· ··. « Situnr;iín dn divida cxl.rJ·na da Uni fio rm ·llll7 . 
. ~ rlil'irln rxlcrnn eonsoliclnrla em ;Jo rle .iunl!o dr I DH 

~J'n do i: L0:!.~~!!.8GO, 



SllSSÃO llllt iJ llll .\00!1'1'0 Dll 1916 :!23 

· • Os empi:rsLimo~· eu.ios sMvicos rln ,iw•o;; fomm incltJidO$ 
no conl.rado elo {wulhl(f sommnm: 
Emprcsl.imo de ;, % ............. ,. 
ii clüm de .'J ~~ •••••••••••••••••••• 

G:l,IOil. %0 
ti.HSI.\.:!00 

lcleul dQ G o/tJ •••• , •• , ••••••••••••• 20.910.700 BG.HGn.tGO 

()s emprcstimos delle exclu.ido;; e 
. eu.Jo;; .iu I'OS df'l'f~t·ITn Sf~l' jJil/.;'OS 

« nm especio », .~ommam: 

8.3uil.OOO I(Fundinr;) cmp1·r~st.imo de HWB, r. o/o 
Idem Oln·as do Pol·lo () % •. , . , ... 7 ,li08. :LO O 1 ü. O!lô. 70'0 

--~-----
'J'ot·•' · . '""~ .......... ,,,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,, 102.432.SDO 

Fltnc{ina-loan de /fl-/.1. 

!Aos 31 de .iulho ·de 1017'Íerminarú o prazo do 
·reforido contraci.o, dovendo o Governo ro
tomnl' o pagamento normal c rogulm• dos 
,iuro;; de t.odos os emprcstimos que con
stit.uü•om então a nossa divida externa. 

' Nessa dnt.a o limite ext.remo da cunncidadc 
emissora do refet•ido conl.mcto de i O de 
oul.ubr•o de :I OH, estar{L «mais que prova
vohnont.o l> nt.tingido pela omissão tot.al de 
:!: :15.000. DOO em ti lu los de d ividn nos.sa, 
garantidos pelos remanescenlcs das ren
dris da tAU'nndega da Capital Pede~al c 
j)elas das demais al'fande:;as da Naciío. 
;PUI'a pagamento om 'iurulin.ys dos ,Juros 
dos trcs annos do referido contracto, ne
eossitnr:í o .Governo de corca dil, .. , .... 

Para outros fins, como se;iam P!Hmmontos de 
· titulos que deveriam ser resgatados 

(i: :117, DOO om .~otembl'O de Hlfll) e g·a- ' 
r:intias de ,iuros pago~ cm Ut.nlos dó 
j'uml'ina, .(:omo se vê · dn mensagem 
(f.: 550,000) o o o o •1 o o O o o o~ o o o o o o o o o 1 o 1 o 

Pu1.·a out.ros .fins pJ'tWistos na claUSlliU 13 do 
ret'ci~'iclo fund'lna .. ...•. ; ............ , . 

Tola! ela cl ivida externa de 1 fiO i .. . 

·. ·"" '"! .. I 

, ... 

., .... .; . 

1?.000,000 

H 

Iili i. 000 

· 2, :1:1;~ ,o no 
117 •. 1,12. snn 

Os oncm'u:os em Otlro QllO essa somma aearrofnt'IÍ nn· nrnl'io 
puhlino unnualmcnte, .são assim cliscriminndn~: 

!í3.Hl3.2ü0 a-í '1o igual a ........ .. 
.. ü.SfHi.200 a 4 :1/:: '7r i~,;unl a ..... ,. 
.\2.38!:1.400 a 5 % i;.:unl a .... .' ... .. 

:(F. L) ·JG.OOO.OOO 11 ii~~ igual n .... , ... , 

Sommnnclo ~ ... , .... , , , , , , .. , , ,. , , ... , 

2. !2ll.5<ll 
'1011 "~'l '· ' , n ~ • 

.:2.·lto.tifl· 
7~0.1100 

• 

I 

c.~ 
\ 
J 
" '• 



i24 r. ANNAllS 1>0 ·SENADO 

Desl.n sommn .~w n dcchnil', pf\I'U HH 7, a 
parLe J'eial.iva nos r.'OUJlOfiN dos Lilulos dos 
emprosl.imos. eu,ios Yenéimentos sfin .nos 

· mezes de ,ianeit·o, l'ovqreiro, mar(.~o e 
abril, yisLo ·como os mesmos incidem nn 
na vigencia do contl'aclo, ~üo pagos como 
(undinus. · · · . 

Esta importancia. é do eeren de ... , ....... . 
restando, pois, « un1 encat·go para 101.7) de 

cerca ·de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A\ esse encargo 'lla a.inda a ajuntar a impor

tancia de compromissos venciveis e exigi-
, veis .cm 1.917 e ·cujos pagamentos consti

tuem igualmente « compromi·ssos de 
honra da ~ação ». 

São elles, segundo' n mensagem no Congresso: 
' '' 

J: 1. 305. 000 

J: ·i'. 000. 000 

' , ... 

Lettras · our·O do Thcsouro 5 o/o •••.• ~ : .' •• : • 36~ 340 :246$000 
Dividas ntrazadas ......... .'............... 6:222:222$000 . 

I . 

.·, . 

'. 

'-· ' '' ' _ __;_,....;...__; __ 
· - Total .......... ; .. .. .. .. .. . .. . . 42.562 :·468$00.0 • 

.Juros. das. letras (um semestre) .......... '::.·· 1.817:012$000 · · . ' . ' ' •· 

$.ommando :Rs .......................... ; ·.. .. 44.339:480$000. 
o:~ .qunes reduzidos a esterlinos representam ~ 4. 993.000 . 

de onde um total de .............. , .... ; .. .J: 8.993.000 
representando: 79.929:000$ ao cambio' de 27- d. ·e ao cambio 
de 12 d. 179.860:000$000. · .. · . . ' 

•· 
O projecto de orçamento para 1917, na despeza. consi

gnada ao Ministerio da Fazenda, em um total global de:· 
..... ' t ~ 

. ~1. 702:698$796, ouro, e H5. 025 :328$702, papel, destina 
ás verbas seguintes· no serviço da divida': · .. 

' Juros;. amortização e outras despezas coín a: ' 
, divida externa par~ o exerci cio de 19'17. 6~. 562 :686$000 

· Idem · para os emprest1mos das estradas de. 
ferro encampa-d'as.; .... : .. ; ........ ,. .. 6.276:576$000 

' ' 
' ' ' ' 

.-- · 'J;'otal ........................ -..... ;. 70.830:262$000 
equival~ntes a ...................... ;: ... ; f:'·112 7.970.000 

· de onde uma dr.'!'.iciencia OJ''\amentaria de. , , , . :e 1.ooo:ooo . ' 

.. Para os com.promissos internos os encargos s.ão: ' 

Apolices em circulacão em 31 de março de 
:HH6. (809. 000 :000$000) . . . . . . .. . . .. • . . 40.450 :000$000 

Juros das letras (50. 000:000$000) • • • • • .. ... :a .000 :OOQ$00ó . '· I ' 

. '·~ 

. •.·. 

'' 

.. 

' 

I' 

' " 



.: ./' 

!Apolices a ·um.iLtir.· para pugumeuto d~ delJi-. 
tos menmonudos na mensagem -de réis 
'156.-100 :000$ ·cu;ja liquidação .é de 50 o/o 
em moeda papel .e 50 o/o em apolices de 
5 o/o, ao .ty.po de 85 o/o (cerca de mim 

. •02. 000 :000.~000) . . . • . . . . ... . . . . . . . . . . L GOO :OOC$000 
ltosgate de letras ,que. não SIJ,iam «consolida-

das» ·em apoliccs ............. :. .... .. . $ 
Juros. de ,,apolices que forem emiLLidus riara 

estradas de . ferro ................. ·. . . . $ 
Importando LúUo cm ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.050: 000$000& 
' . 

Nuncu. ,jul;;·uei pcedlda a situu~ão cconomica da União. 
As suas administracües l'inanceil'Us foram, são cleploravcis. 
, .. \gora mesmo li no Estado ele S. Pa·ulo, em uma das edioües 
deste mez, a seguinte· nota estatislica, lisonjeira, aliás, para 
os· tempos que correm: . . 

«As renda l'cdernes, aJ·t·ecadaclas em 19 il:i aUin<>il•am ú 
importancia de 203. 2·í í :31:!:J;790. · "' 
· Essa ·importanda, feita a convet·são·· em papel Ja · ptll'lc 
ouro, ao 'cambio de -12 1J.: o/o está assin) descriminada: 

~\inazonas. . ...... o ............... ·. o ...... . 
!>ará .... ; ................................. . 

· Maranhão ........................... ; .. . 
Piaul1y .... ! ............................ . 

· ce·ar:i ... ;·· ... o ....... o ... : ................ . 
Rio' Grande do No r te .................... .. 
.l~arallyba .. · ................ · .................. . 
· Pernambuco .....................•....... 
Alagôas o ........ ; , ........... o .. ; ....... . ·s r,..· ·• · · · e '0 l·P.O ••••••• ; ••.•• ,. .•••••••.•••••.•.•••• 
Bahia .............. o •• o ••••••••••• .- •• • ••• 

7.822:815$018 j 

'16.213:244$944 
2.993:588$986 

524:678$486 
2.297 :496$88·1 

58!; :505$837 

Espi)lito Santo. ; .......... · ............ ; : ... 
,., ... Porto do u'l.io (inclusive Estado do ltio) ..... . 

:-·.·. S. Paulo ...... ............. ~ ~ ............... . 

1. ,,9o :054$'132 
'13. 90'1: /!09$990 
3.483:084$020 
·2.01.7 :844$196 

. 12.987:831$632 
86•() :8'21.$395 

82.058:065$372 
8L 208 :619$·530 
2.879 :86'1$'564 · J?arant\ ._. · ......................... : . ...... .':.) 

· Santa Oatharina.; .. ; ...... : .............. . 
Rio Gi·ande. do Sul. .......... ;_ .......... .. 
MaLta Grosso ...... • ...................... . 

·Minas· Geraes ......... .' ... ; ........ ' ..... . 
~G·oyaz . ; ......... ·-·~· .. . ·.: .... · .... ~ ....•.. · .. • 
Recebedoroia do Distrioto .Federal. .... ,. .... . 
Delegacia- 'Jfiscal cm Londres ............. . 

. Acre ........ · .. ; ... · .. -;- .................... , .. . 

2.681:526$689 
.23, 903 :681i$H2 

1 ••. 792 :347$29'1 
5. 369.:516$41111 

175 :806$0f5 
34. 565 : 066$502 
3 . 445 : 479$2H. 

77:96'1$150 

I IJlot.al ...... : ... : .· ........... o. 2-13.3~4 :312-$790 

Pot• esLu estatística se verifica que só S. Paulo concorreu 
. parit as rpt~dns 1oederaey cm 1 OHí, com a impqpLaiJ;cin de 

'81.208 :619,~o30, ou cerca de -10 .o/o da renda total.» .· · 
~·' 
'• 

. . , 
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Fosse isto aproveitado deveras intellígenLemente .. 
Mas isso fOra com 6. impossivel. · · · 
Cada vez mais' o GovCÍ'no evita cort.ar ou impedir despe2ns 

inuteis gravamos dispeusavcJs, como, nn ·primeira sessií.o se. 
crcta, demostt·arei. E' um mal sem remedi o. · . · l 

Que as udministl'U<}ues i'edomes são, pelo menos, desidíosus, · · 
JJasta attcnder á seguinte amostra do que ha por esses mi· 
nistCL'iOS : , ' 
, · · «Tomemos um exemplo: A Estrada de :Ferro Central nos 
u!Limos óito annos vem dando o seguinte r.esultado: · 

Auno~ 

:1008 ..... 
1909 .. ;;. 
ilHO ..••• 
1911 .... . 
i!H2 .... . 

•1913 .... . 
1914 .... . 
i 915 •..•. 

Iloc~lttt 

:29.7.20:621$850 
30,6.25:115$000 
2!!.097:804$186 
;)2.423 :9.íl'$720 
37.042:29.2.$000 
~J a. 82i : 3!:11$7 o7 
!0,850:ti!0$000 
~1.80t! :GüHOOO 

· De~pezrt . Dcjloit 

32 .. 182:336$501 2 . .J.(i1 :751$642 
. 31. 281·: 000$703 65!): ·185$·703 
38.521 :StM$848 · 8.G.2·í:080$0ü2. ·' 
•i5.05J ;.[08$553 1il.li.:t7.:1t66$827.. 
.J.ü.7:J.8':7.l5$5ü.i · .n .. ü70:·i23$51M: , 
1.!l.ü83 :ü21$1t47 5.861:.239$680 
52. 1:!85: 51ü$000 12. 03·í: !lO!i$000' 
51 :590:50 l$000 9. 781 :937$000' 

Dej'ícU total cm oito. annos.. . . . . . . . . . !il. 6.27 :200$568 

· · A:hi está, neste exemplo, cm um só, o que é a' adminis
tração J'ederal cm todos os departamentos publicos em todas 
as repartições, em todo,; os serviços, em .. toda sua engrenagctü 
burocratica. A!Ji está ao que attingimos · J!ilL'a .satisfazet·· aos · 
interesses de todos os politicas nas suas convenienc'ias1 pcs
soaes: devoraram o paiz. . . · · ·•· 

'· ....... 

· Entretanto, soh uma· administração particular, honesta. c 
oomJietcnte, exclusivamente brasileira, a Companhia Paulis- · 
tana, em igual pcr•iodo ao que L'OfeL'imos, da Central, dá. o sc-
II'Uinto resultado: · · 

I " (I 
~nnos Hocclt1\ Dm;pc:~.u. SniUot3 , 

:1.908.. .. . 2.2.1W!:<1.21$80.Z JO.H6:979$838. 12:.247:44:1$9(.\l ' 
:1.909. ; . . . 27. H '1 :851$72!1 12. 4 i1. :8•í8$1ü4 1~1:640 :003$565 
:1.910 ..... 23.07.2:010$080 HJ.ií04:324$13·i 12.567:685$955. 
:1.911 ..... · · 21. ta5 :300$22.z H. o1 1 :376$338 15.2,23: !l.23$88.í 

.:1.912...... 3U.057:43!J$!1•H 1 i.:3t.>.í.:7l7$ilt8 Hl.592:7.22$193 · 
~13..... 31;,045:510$848 :17.823:1!.2[)$464 1ü .. 222:081$38í 
:1.914..... .26.103;.81.2$863 J:i,050:!J3ü$163.' :!2.242:87•6$700 
19:15.. .. . 30.502 :!lS•l$202 U. U2: 030$303 - :lll, 360 :053$95:) . . 

Saldo total em oito aunos ........ : . Hü. 007 :GS9$6o:t. 
. . .----

E~sas' observuoões são feitas pelo re!'erido t'Dr. Serva, 1,iti' . 
citado por mim Jm momuntos. J~ste quadro, essa comparação · 
são symptomaLicos . 

No ta capiLal deu de rC[UC afi'irmado tem 
p.o Jo1'nal 'do Brasil, li, Srs. Senadores, no 

• 

'• 

., 

neste recinto o . · 
bello artigo dQ · 

.J,' • ' 
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sEs·s.\o E!lr H oE Aao·sTo om 1o1ô - T .. ., .. ·-· 
nosso 'r!minerite collega, ,sr. Senador Alc1ndo !Guanabara, re
plicando a imput.a(;õcs que lhe fizer·um, c publicado no Pai;; 
o importante orgão republicano desta Cidade: 

«.O que me fez oscrevel-n (artigos anlcrim•es). .foi a 
observação da iacapacidade, da incornpeleneia, ela leviandaLle, 
com ·que os mais vitaes irllcrcsscs elo paiz vão sendo tratados, 

. nesta hora, pelos que teern a responsalJilidade dos· seus des-
tinos. Assisto, como toda a Nação, ao· espcctaculo desolador 
da frou;x:idão, da dubiedade, da uculralidade, {]Ue o Sr. Pre
sidente d!t Hepublicu; conserva. diante das pequeninas riva
lidades mineil'Us, (JUC fazem com .que não so i'irme um pro
gramma, ,não se assente um plano, não se tenha un1a directriz 
certa e um rumo fixo, 'quando o •momento é de dolorosa agonia 
e a !hora 6 pren1w de ameacas. O que se vô, são rivalidades 
pessoaes c mesqui11has: é o Sr. Antonio Ca.l'lo;; contra 10 

. Sr. Calogerns, ·é o Sr. Carlos Peixoto contra ambos, a se des
moralizarem reciprocamente, ele modo tque !Justa que .uma 

· idéa .s'eja apoiada por um, paJ'a set· combatida por outro, 
sendo o resultado total desoa luta imperdoavel a re.Ieicão, 
systemnLica c successivn de todos. E' a hypertrophia da 
vaidade, ag-gravando o delirio da incapacidade. Essa compe
·f.ioúo, pessoal e mt~scruinha, chega a extremos absurdos: ahi 
temos nós um 'pro.iecto de .ot·çamento, elahoi·ado por urna 

. Oommissão. dtJ Financas que se deelara governista, presidida 
pelo proprio leader elo Govcrtro na Gamara, onclo ·si não en
contra uma .referencia, · siqum·. · tí proposta do Governo, .que 
tem a responsahilidade ol'l'icial do St·. Presidente da Repu-1 

· .blicn I A, explicação desse Jacto anomalo, sem precedentes na 
, nossa vida parlamentar, não vamos pl'Ocural-a em nenhum· 
. fac lo transcedente, cm nenhum principio superiór: a expli
. caçüo está< em <CJUC' o Sr. Antonio Carlos, Julga o St•. Cnlogems 
incompetente para a direcção .ela pasta da 'l'llzenda e allstrae 

. deli o, ao mesmo 1Jasso CJUC o Se. Cat·los Peixoto, ironicamente, 
sorri. da inuompeteucin de ambos. . · · 

Eu não terrho motivos pat•a ·me inlct•essar pessoàlmenle 
pelo Sr. ,wenceslau ,Braz;. mas .tenho fodos os: motivos para 
.não ser indil'ferente á sorte do S!'.· Presidente da· 'llepublica, 
a que esl!í estreitamente ligada a ·sorte ·do meu paü:; Pois, 
em verdade, ,lhe digo que, si S. Ex. não se decidir a.•quebrar 
a sua neUtralidaclo diante da luta .mineira intestina, e, si não 
StJ. decidi!· a i'ixa!' por si mesmo, um plano, reunir ·os seus 
amigos o . exigir delles, como acto de. disciplina. politica, a 
approvncão desse plano, .verá que não chega a resultado algum, 

. , que tenha seriedade c el'l'iciencia.' 
« •rodo o trabalho ot·carnentado .que eslii sendo feito 'na 

Cnrnara não servir;\ Porém, para ba~e da nccão do ·Presidente, 
por.qué esse trabalho niío L1~111 seriedade- escrever, até não 
tem honestidade. Si o orçamento .c]ue alli está preparado fe-

, elta-so com um deficit dt; 50 mil contos, o areamento real, o 
orcament.o exacto, o areamento vordudoiro, ha de fechar-se com 
um deficit duplo. O que:alli está feito, ó a.montira. Basta urn 
~elance ·de olhos, parn provnl~o. , .. .. ....... 

• .. ... \ 
' 
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Ve,iam; pot· cxcin(J!o, o. carvão da Estradá ele :Ferro Cen• 
Lml. A ~~sLracla consome :!-10. mi! toneladas de · carvão po11 
anuo. Custaram, esse armo, :!6 mil e autos. N;tda :r:nz. !lrer• qu~ 
o preço dessa· mercadoria diminua, para o anno tque vem., 
País bem; consultem o or~nmenLo: !tí estão consignados, para 
o earvão dn estmda, oil.n 111il eonl.o.> ! Ha poucos dias; foi 
·assignado um decreto, cmitLindo .25 mil contos d'e apolices; 
para pagamento a ·constructores ·de Estradas de Fer-ro. Juros; 
cm 1!!17, 1.250 contos. Pois, não h a, no OJ'(iamento, nem um 

· vintem para isso. O Governo deve- deve, tem de pagai-os.......; 
para as obr·as do por·111 uu ltiu ·l.il'llill.lt~ do Sul, 7 .1:!00 contos; 
ouro. Nfto ha um vinlem, IJO. orr:amento. U Governo deve 
pagar dous milhões de. !'r·arwoti' por mez, s.ejam. 24 milhões 
por anuo, .para as obras do porto de Pernambuco; O orça
mento não cog·ita, di-sso. As e~:onomias feitas são para rir., 
Corta~ se ao ·acaso,· nas gtu·anlias· de ,juros, derivadas de con
tractos, que hão de ser rmmpridos; corta-se :nos pagamentos 
a Jazer ti City Improvemonts, armada do um contracto-que lla 
de ser cumprido; corta-se na illuminação publica, feita tam-< 
beni por· contracto que tambem •ha de ser cumprido. 

Queiram, ou. não .queiram,. não são··· 50 mil: .são mais de 
100 mil contos, .que si hão de at·r·arwur ·da pelle do «povo»; 
nesse anuo fatídico de 1917 .» 

e o o o•o O o o o o o o o o o O o O lo o O o o o o o O O O O o o O O O O o o O I O' o O o o~ O o o o O o O• O O I ol 

llj:, ·mais adiante: 
' f • ' .. o o o o O o o o o o o o o o o o 't' o O o o o o o O O O o o o o o o.o o O O'." o O O O o o, o o O O O o o I O ej, 

' «Nenhum paiz do mundo . ,i :i mais· pretendeu eliminar, 
rle(ic'ils deiS)la natureza, sinão. pot· uma acção lenta, enL que se 
conjuguem ·moderadamente as duas for'cas da reduccão das 
clespezas c da expansão das · r·cceitas :'"pela propria expansão 
das !'orças productoras do paiz. Si temos pagamentos forcados 
preoccupemo-nos só -com ·Olles, não pretendendo equilibrar, 
de subito, o orçamento, escoroiando. o JlOVO. que não nasceu 
«só para sof:l'J·m· o chi.cote dos im1iostos », como disse sabia ... 
mente' o :Qeputaoo cu'Lhur Bernardes, que tainbem tem a au
toridade de ser mineiro. Si não que1:emos nos entender como 
os nosso·s credores,· que, dada nossa neutralidade germanop:hHa,. 

·não tecn1, realmente, nenhum motivo ·especial para a nós que ... 
. rerem agradar, i·ccOJ·ramos tí p~·ata' dó casa ·e procuremos na 
caixa· velha das joias, iJ annel qu'c devo."ir para o .prego. ·· 

O que ll:l'!Ui digo, pódo · não agradar aos :J'raldi·queiros põ;.. 
liticos, que, sem · tradicües; sem nome, sem passado, sem au..
toridacle e sem eompctencia, querem pl'osperar, i:ingindo que 
deTendem os poderosos do dia. como (t(Jucllc animal que s~ 
dei'eude a si mesmo, 1 empinando o posterior c empestando a. 
·atmosphera; mas é a vel'dadc, que tenho· o dever de dizer; 
altq e. cl~ro, cmquanlo ú tempo, para (JUC a ação se não deix~' 
!ud1brrar com os que lhe mentem e pt\ra que o Sr. Presidente · 
da Hepublica t.en h a n. sensar:ão, exacta o .iusta, do , peso todo. 
dessa verdade. 

,. , ,. - , I "I • '; 
: • ••• t t•l- I 1•1,1 1'1 1,1•1 I l,.t I tI 1'1 o•- l•l·t t: I tI t: t t I I o•t t '.1' t t tI. I I t:t o t! 
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. · · ~lelhor' do ~que ·q Íez ·o .. antigo· ,ioJ?nalista e pomico, desde 
os· t(lmpos do Lrnperw,, que· se poderra escrever? 11 . 

· Sr,. .P].'esidenté, ··como. 'V. :mx. vê.· estou com minha saude 
altera9a, a ·ponto de· estlu·. emiW.ndo ·esl.1ls consideracões ·com 
certa· , difficuldade . · . . . · . . · 

Si V.:. Ex·:, ,consentisse .e si com isto .. não houvesse in
cfracoão do. Regimento, . eu requereria a ·suspensão,.. da sessão 
por 10 minutos:.:Pal.'a'·<f.er: ·um pequeno descanso. " 

· . · .. 1(\ ~~·: PnnsÍôE'Nirri-,-, V; Ex., ·poderá requ(lrer a suspensão 
âa . sessao pOJ' alguns .mmutos, ·podendo por ·sua vez a Mesa · 
declarar.•adiada .u:,:disposicõos da materia, uma vez que V. ·Ei:.,· · 
.se sent.e': enfe!'.nio.·:e. ainda' não concluiu o seu >discurso. · 

.· .... o .sti .. M~·NoEs~ DE ÂLMEIDA-Neste caso, Sr. P.i.-esidente, 
· agradecendo a amabilidade de V. Ex. ,-vou concluir esta pri
meira'·parte, certó de ~ue, ter•minada,: v.~· 'Ex., como aeaba 
de alvitrar: declarará adrada a discussão.' · · · 
. · Vou• terminar, Sr. ·Presidente·. . . . . . . 

•· . .Não 0~io pôssivel, a. approvacão do Sãl~· ·projecto, con· 
tr:a o qual. não houv~ l;liDa ~ormal .opposicã,o; , elle tem um .vi. _. 
cr•o de orrgem: .. devr•a· subsCII'ev.el·o um desses ·moços . ·habeis . 
QUe são erguidos Jfela ·reputação que lhes. creàin commensaes 
ou i•tidas · ãe' propagrunda; feriria gTave.s inJteresses, embora 
lucrasse o paiz. Falta..: lhe tambem a palavra official que pre-

. :L'~e. gastar,. esbal!Jaa· a. j1oz1:una P!lblioa; desrespeitar a lei,· in· 
frrgLJ-a com ·a cel.'lteza·. da1 rmprunrdade,' · : ·· . · ... 

·.-. Mas não h a ·ma,! <JtiEi · sempre dure. :nem bem que· se não 
a.cabe. E' impossível .que· o mneitó-. continúà . sufi'ocado· pelo 
. peso dos resposteiro$;officiaes: .O ·clamor. oonSI1Jante contra o. 
delírio das · desl)ézas· 'ilonqui•stai'::í· ·.Jogar para as'Oidéas · des· 
interes.Sadas ~e,..patriotic~s; > ' . '''": :. . · · :: · · · . · .· 

. Que importa :o S~Crifiei~ Aess~ ldéas, ~ . holocaustro aiOS 
planos ''dos. ·Ça!Dpai!.I!l'lOS e ás rntr!gas do~ rncomp.etep.~s .. ? E' . 

. desse . sacl'Ifrcw ;que . nascem e tr.mmpham .os. ,prmerpws sãos 
· .e ellevados. . ·" · • :· 1 •. · · ·.·. .··. ' . ·:... .. • . . . · . · .. •. 

·. · . ·continuarei,.<Srs~ .·Senadores a missãó que me· lmrouz :· 
' cl~marei mcessantemente coatra 15 -irue. entender prejudiciaL 

á mirilia. Patria, fira a· quem íl&rir. · . · · 
·.Não· succumbirei si os. homens· fi-earem surdOs: ao· meu 

clamor. .. Alguma vez ;hei de ser ouvido. . ' :. _.,. · 
. 1. ! • • • • • . •• . • ~ . • . ' ~ .' 

. 0 .SIIi. LEoPOLDo. DE BULHÕES .,.- Sempll'e 4J fOl. . 

. o SR. 1\IF.,.oE:s ~!l ÂI..MEI~A - ·sr;, Presidente; o. meu !!S" · 
: · •!;ado· de ·saude . ilãó me permtite · contrn.uar nas eopstdel'a.Qoes 
· ·que venho· fazencl!o. ·Sinto: me muito · incommodado e .por •. t880 

pediria·. a V;-- Ex., que me conservasse a P!lllavra. para con.. 
tinuar amanhã.·. (Jlluito bern;, muito :bem, •. O·· orador é ·cum-

. :· 

primentado pol' :va'l'i.os. Srs. Senadores. ) · · 
, \ . :·. . . ' . . 

· o Sr.:, Presidente - A Mesa vae consultar·_o· Se1;1ado so
bre. 0: . pedido- ;do .. · nObre . Senador ·_pelo · Maranhã~, . adrando a 
discussão· do~ proj_eoto· para a sessao lie amanhã.. . . . , 
. · · B.- Volo IV · . . . . .·:. ·1 • \ 9 

..: . \: . . •.: ·; 
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Antes porém. pede licença ao hOnrado Sénador . por; 
Goyaz para dizer que S. Ex. não tem razão no aparte. qu~ 
deu quando .orava o hOnrado Senador pelo. Maranhão, decla~ 
rando-se sürprehendido com o projecto na ordem do dia.1 
· Desde hOntem que eile faz parte da ordem· dos trabalhos • 
. tendo continuado hoje a sua discussão. por )aso que a hor~ 
da sessão .de hOntem foi toda ella preenchlda pelo1 honrado. 
Senador pelo ·Rio Grande do Norte. .:' '· .. , . · · . • 

Foi, portanto, um equivoco do . honrado Seriii.dor por, 
Goyaz, manifestando-se surprezo; com a inclusão deste. p~ 

. jecto na ordem· do dia da sessão. de hf;lje. · : .. · · 

o Sr. · Leo.Poldo de Bulhões - . Sr. Presldellte. ionge d~ 
mim ee!lllurar a Mllsa. O meu aparte foi' mal cOmprehen~ 
dido. ' ' .I ·• ,''•.'\ .·.~·.~ .. ~i~.ti.F~ 

o SR. PnEsmJilliTE - Basta . a declaraoíio de ·V: Ex., , .· 
O Sa. LEOPOLDo DE BuLHÕEs - Chamei apenas á atten~ 

cão do orador para o seguinte .facto: .S. Ex. tinha·trazido, 
escripto o seu discurso,· cheio. de dados e. elementos · esW.tis~ 
ticos, ·náp podendo eu de prompto 'll'e;SPODder . :porq)ue nãio 
tendo acompanhado os trabalhos desta Cas~ nem hoo. a ordem 
do dia,. não sabia que o projecto entr·ava em discussão hoje;, 

· Lembrei ao orador que este parécer era de 21 de junhO 
. e que ainda não tinha sido dado. para ordem ·do dia; tendo 

sido incluído na .ordem:,dos trabalhos· talvez ·a seu ,pedido.J · 
. . . : ' . .·· .. ·. . . . . ' 

Eu tinha os . elementos para responder ao orador; lnaS 
deixei-ós em casa e hoje fui surprehendido .·com o assumpro; 
naturalmente por não ter lido a ordem.:do .. dia, · 

~ .. \ .. '.' . . . ~. . ' . . 
. O SR. PRESIDilNTE -lA Mesa·:compreben~eu mal .o seu: · 

aparte.. . ··. . · '·•::: ::.- · · · ', .. ):.·-'--·""· ~ . ' . . . ' . (- ~ 

o SR. LEOPOLDo · l>m BULHõEs -'- Assiin, ;sr. Presidente; 
ao passo qu8 o noibre Senador peló ·Maranhão sabia. que o. 
projecto entrava em debate e vinha .PJ.:eparado para ·dis-. 
cutil-oi eu, porque não tinha lido a ordem· do dia, :C1quei -d~ 
preverudo de elementos para. responder. a. S •. Ex.. -,. · · 

. : .. · O Sa. PRESIDENTE-:- A Mesa , quiz apenas dar. llllià ·.ex-< 
phcacão a V •. Ex. . .. · . . · . · . 

·o Sli. ÚoPOL~o DÉ~BULHÕEs~Não houve pois da mi;.i 
· nha. parte censura á Mesa. ·. . . · · , .... . ' ; ' ' ( 

. Consultado, . o Senado concede o adiamen~ pedido .pelo · 
Sr. Mendes· de Almeida. · · · 

: . O Sr.· Prealdtmte ~ Levanto 'a sessão, designando! para: 
a . de amanhã, a seguinte. ordem. do dia: 

•• I '1 

' J • • 

Votaofio, em diecussão unicà, do requerimenti$ da oom. 
mlss&o de .Finanoas. pedindo a audiencia da· de. Justioa e Le.. 
glellçlo •ª a J!l'OP.OSioio dJ, . Cam'U'IIt dOI!! ~P.U~ n .• l i8, 

• • ,:,'•: •. ',! • 'r: . 

·~·· ... :·. 
~-~ ~~ ,:-,~r1J · ·· 

' ·- .. ,,,,' 

. I 
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de 1916, que· abre o credito espécial· de 57 :692$690, para pa..:. 
gamcnto dõ que ó devido ao Dr. J eronymo Baptista PC!' eira 
Sobrinho, em virtude de sentenca . (pa1•ece1· n. 93,. de ,191 fi); 

Votação, em discussão unica, do requerimento da Com
mi~·são de Justiça c Legislação, pedindo a audiencia das de 
.Constituição e Diplümacia c de Marinha e Guerra sobre o 
IH'Ojecto do Senado n. 24, de '1 !!15, que coriccde favores aos 
reservistas das Unhas de tiro do rpaiz .. (p_areCe7' 11. . 86, ~ 
1916).; '. ' 

. Votação, em· 3' discussão do .projecto !lo Senado n. 6, 
de 1916, que determina que. o·ão nul!os os contractos cclc
bi'a!Íôs pelos agentes do Poder Executivo· em que não estive
rem declarados o artigo da lei que autoriza o contracto e a 
verba do areamento que autor·iza a despeza (da Co-mmissão 
de Justiça c Leo'islação e parecer favoravel da de Finani;as); 

~ . 

Võlacão, crn 3" discussão do projecto do Senado n. 3, 
de 1915,. que autorza a adherir á Convenção Internacional 
~mgnada em Ber·lim em novembro de 1908 e a· ·inscrever o 
Brazil entr·e O$ membros de 1" classe do Bureau Internacio. 

·. na! para a protecção de obras litterarlas e artisticàs (eom 
ernenda da. Cornmissão 'de Ji'·inanças, já approvada ern 2• dis
cussão); · · 

I 

. Vota cão, em 3• di.::eussão, da J?roposlção . da Gamara dos 
D~putad~s n. 8, de :19:16, que autr1za o Presidente da Repu~ 
bllca a mverter, dentro da •verba total de 50:000$, votada no · 
orçamento do Minist.erio do Interior, a's respectivas parcellas 
e dá outras providencias . (co'li1 emenda da Commis,são d,e, Ji'i
nanças, já app_rO'vada em . .2• discussão) ; 

Votacã~,. em s• di.Ecússão,. da proposição dá damara <los · 
Deputados n. 14,· de 1916; que abre, pelo Ministerio da Fa- · 
zenda, o credito de 60 :654$930, para occorrer a pagamentos 
de . dividas processadas por e.xercicios findos (com paA'er.er 
{avoravel da Commissão de F~nanças); . • 

. Votação, . em 3• discussão'· do projecto do SenadO- n. 9, 
de 19:16, que concede ao bacharel Alfredo de Araujo Lúpes da.. 
Costa, 3• of1'icial da Secretariâ. de Estado do Ministerio do 
Interior, um anno dei licença, com ó' ordenadot e em proroga. 
ção, para tratamento de saude (da· Commi/;S{ÍIJ de Finanras) ; 

~. ' ' o q_ '• • • • • I 

Votação, em .discussão. unica, do parecer da ,Gommissão · 
de Marinha e Guerra n. 20,- de' :19:16, ó'pinando pelo indefe
rimento do .requerimento em que o general ·de divisão, re
formado, Josá · Zenobio. da Costa, solicita qpe, · por equidade, 
se lhe. faca e..xtensiv!l' o beneficio de que trata o at·t. 4", lei: 
n. 2.290, de :13 de dezembro de 1910, qne remodelou a ta-. 
bella dos vencimentos militares (com parecer da de .Z.'1nanças, 
opina'lldo dp meqnp 11i!Jdl');. · · · _ .' · · · , . , ...J 

• 

' •• 
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' V:otação, em discUE·são unica, .do parecer da Commissão 
de Marinha e Guerl'a n. :li. :le :1 \H I'•, O'pinando 1:Jlle seja ar. 
chivadJ> o ·requerimento em que· õ capitão de fragata, r•efoJ.'
mado. Collatino Marqdes. de s·ouza; sollcita. reversãú ao 
serviço 'activo da Armada (com parece?" da de ·FiMitças 
opinando dO mesmo m'Odo) ; · 

V:otação, em discuo•são unica, do parecer da. Cominissão 
de Finanças n. 56, de. 1916, opinando !Pelo indeferimento do 
requerimento em que Eduardú Franco. de Sá pede ao .con. -
gL·osso NaciouaJ' niais um anno de licença pa-L'a continuar o 
tratamento da sua sauâe; · ·. . / 

Votação, ··em 2' discue·são.- da" proposição da Camara dos 

o ' 

. Deputadtl's. n. 23, de 1916, concedendo um anno de. llcença. 
em prorogação, para tratamento .de saude com- o ordenado, ao 
conJerenl.e da ~\JJ'andega do Pará, Edmundo do Rego Ba;rros 
Jfilllo (com parecer {mfOmvel -~!! Oommissão de !inanças); 

. Continuação da 2" discussão dos artigos emendados do 
· projecto do ·Senado n. '17, de ·19i4, que limita, para as ·~>pe

racões de cambio, a taxa feita pelo Governo F.ederal e sus
pende, at.é 90 dias subsequentes ·ú assignatura do tratado de · 
paz ent.re as nações bolligerantes, as emissões vales-ouro ;pa,ra 

. pagamento de dil'eitos- de impor.Lação, que só poderão ser :fei
tos ern moeda rnel.allica, ouro, ou r~rn notas da Caixa: de Con
ver•são (corn JJa'flice'l'es da Oornm'issão de-Finanças contrarias 
ao lJi'O.icuto u âs e·mcndas (lo Sr. M;endes de Alm,eida,) ; · . . !1 
: • 2~ discussão', da prq.posição, 1 da C amara dos Deputado~. 
n. 13, de 191.6, autor•izando ú .Poi:ler Executivo a conceder ú. 
Escola de Agricultura Pratica 'de Quixadá, no Estado do · 
Ceará, pelo te.mpó de sua existencia, o UISOfl'uctl> de dezesei.s 
e meio he.ctares de terras. perteneentes ·ao Governo: situadas 
á jusante da barragem· dú açude do Quixa.dá, entre o leito do 
antigo rio Satiá ·e .a linha de tramways, para nellas estabele
cer . os seus ca~os de culturas, experiencias e ·demonstra. 
ções (eorn emendas da Com.missãd ele Justiça e LeoisliLção e 
~recer· favoravel da de Finanças) • · . 

' . 
. • • J 

Levanta.se a sessão ás 2 horas e fiO minutO~·. 
.·, 

. . ' 
. ' '' 77' SE'SS~O. EM 12 DE AGOSTO DE 19-Hi 

~ . 
PRESIDENCIA DO SR. URBA[Ilo SANTOS, PRESIDEN'l'lll 

A' 1- hora ·cta; tarde ·abre-se a sessão, a que concorrem .JS 
Sr~. AJ. Azeredo. Pedr'ô Borges. Metello, Pereira Lobo, ·Ló

·]les Gonçalv·es, Reg ... Monteiro, Indio do Br;azil, Lauro Sodré, 
Mendes de ·Almeida. José Euzebio, Pires Ferreira:, Ribeir<i 
G'ólloalves, Fr~isco Sá, João L}',l'a; Eloy, 1de ·Souza, Cunha 

. ' . 

• 

' 



-. 
•Pedrosa:. Epita:cio Pessoa. RaymuncÍo · de Miranda~ Gomes Ri
beiro, .Toão Luiz :Alves. Miguel de Carvalho,· Erico Coelho, 
Franc.is~ci Salles, l31uenQ de Paiva. ~lfredo .E!lis, Gunzaga 
Jayme, Leopoldo de Bulhoes, José Murtmho. Xavier da Silva,· 
Generos.o :Marques, Vida! Ramos . e Soares dos Santos (32•). 

Deixam de com.()arece1· c'o'm causa justifica'da; · os Srs. 
HercUJO Luz, Silverio Nery, Ar/;hur Lemos; Costa Rodirigues, 
Abdias Neves, Thl•rnaz Accioly, Antonio. de. Sou.Za, Wal:l'redo 
Leal, .Ro'sa e· Silva, Ribeiro de Britto. Arau;iO. Góes', Siqu.eira 

·de ~Ienezes. Guilherme Campos, Ruy .Barbosa. Luiz·, Vianll!a, 
José Marcellino, Domdngos Vicente, Irineu. Ma:~hado, AJ'cindo 
Guanabara, Bernardo Monteiro, A'dolph'o' Govdo, ·Eugenio Jar

.. dim, Alencar Guimarães, ,-\Jbdon Bapti!Jta, .Rivadavia Qorrêa .11 
V,ictorino Monteiro (26) . . . · . . . . . ~ . ·. ' ' · 

' •' - . 
E' lida. posta em discussão e. sem I f;iebate' appro'v!!Jd!a a 

t di ~~A t 0 
' • a c .a n sess""' an e'!.' !O r. ; . : · . . 

O Sr .. 1 • Secretario dá cGn:ta.. dif; se~inte ' 
...... 

.. 
· . EXPEDIENTE 

Req)leriment,!Js: '· ~:. · . ' 
Do ·Sr. Julio· Pimentel, chefe 'da redaccã·o· ·dos debates do 

Senado' Federai; pedindo dispensa. do serviço, ·por tempo in
determinado, visto. estar · impossibilitado.~de··.trabalhar devido 
t: grave enJfermidade, a:ttestada por profissionaes competentes. 
- A' Commissão de Policia. · · - ' -· . . ' .. 

Dú Sr. Gilberto Magnlhães.,:Bessa, pédindo ·concessão, por 
30· anno~, para explorar. por si ·ou. empreza ·que organizar. 

· 11lll serv1co ;:Je . propaganda commercwl nas estradas de ferro 
pert.encente:s :\ TJni:ão e no Lloyd! BraziJei'tid. metliante .. as 
vantagens e os o-nus que estabelece. - A's Commissões ··de 
.Tustir..<~. e J .. eg·islaçã'o ll de. Financas. · · · . .. · · · 

' 
O Sr. 2: Secretario prl.lcede · 1\ leitura . do :seguinte . . .. , .. . 

., . 

PARECER y 
. ' 

.. ,. '~ 

N'. 94 - 19i6 
' . 

A Commissão de Justiça .e ,Legislaçã~, em 2 de agii)Sta de 
:191.2, deu pat~ecet• fa.vorav.el tí propOslção .. oo Camara doa 
Deputados n·. 2'3, de 19 de ,julho. do mes!llo ãnno, q:ue estenrleu 
á Academia· de· Comm1e[·cio de. Santos e á EscOla 'de Oommer-

. cio ·de Cam,plinn~ ambas no Estado de S. Paulo,· as disposi
ções da lei n. :!.339-; de. 9. de janeiro .de. 1905, .sendo esse. 
parecer relatado .pelo SI'. Senador Generoso Ma:rcrues e as.
siganclo por quatro membrOs :presentes . á. reui:IÍãO. 

. . ' . 
. . 

\ 

. ' 

I 
,• 

'I ,", 

·: ·, ... 

.• 
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'. 
· Entrando €m· segooda discussão esse p·arecer na sessão 

. de 10 de dezembro-; o mesmo Relator apresentou uma •emendp. 
.. 'mandando exceptuar, dentre as vantagens ooncedidas {pela 
· citada lei, a que considera de. caracter official os d·iplumas' 

conferidos •por aquelles institútos e a dispeooa do concurso 
·[lar a os seus diplomados. · . 

· · AmbOs esses· estabelecimentos . de ensino profissional ·são 
inéQ'ntestavelmente de utilidade ·publica e devem me~cer 
cuidados do Go'inell'no; !l)ensa, porém, · esta Commissão CJJUJ.f os 
favores ·extraordinanos que ·lhes concede o p·rojecto coftsti
tuem, um· perigo, desde que se consider~:~ ,[rue taes estabeluci · 
mentos· não são fiscalizados ~pclq Governo e que a dispensa do 

· concurso Para os ·· co.rgos que o · &.tigem importá ·.em um pri
·.:· vilegio, Q!Ue se n,ão. ageita. ao r'egimen democratico, <tUJe é. de 

IP'lena i;,;uald~de. 'Alé11J: dessas. c~nsideracões !l projecto. con
travém a ultima· refW'Illa do · ens111no secundar10 e SU1Jerior da 

. · · Republica; que extinguiu a equiparação para os estabeleci- . 
, .;mêntos partioolareiS de ensri:Uo :secundoa.río· e 13ubmebteu •a 
· [lrovas: severas. a equiparação dos institutos, superiores. 

' · Por' todas ·estas ·ponderações é a Cqmmxssão . de .parecer 
,QU-El1 seja aPfPrO!Vada a emenda do Sr .. Se~ador Generoso il\fur-

. qua.es, adopta'lldo-se ó selr;u.inte proJecto •subst~tutivo: 
. . . ' 

N:1o - :1.9!6 
' I' , . 

. · O Congresso· Nacional decreta: . ' 

·· . Art. L • Ficam. extensivas li Academ:ia de Commercio tle · 
Santos e á Escola de· Commercio de Campinas, Estado de . São 
.Paulo, as disposicões 'da lei n:·1.339~ de 9. de janeiro de :1.905, 

.. .. 

. excepto . a do arf,. 1 •, na parte em que manda ~:on.siderar de · 
caracter offir-lial os dipJomas conferidos, e a do § ·6· do mesmo 
a:rtigo, que dispensa o concurso aos dip!O'lllados nesses estn-
belecime'll-tos. · . . · · . · . , . . . 

Art. 2. • Revogam-se . as disp·osii)ões em contrari6. 
:·· Sala das Colrimissões, 9 de agosto de 1016.-Epitacio 
Pe$soa, Presidente.:.....Gonzaaa Jaym.e, Relator.-Raymundo de 
Mirarida; ' · 

. ' '· ' 
lilMENDA' Á PROPDSICÃO .DA' CAMARA DOS DEPUTADOS N. 23; Dl!l 

:1.9:1.2, A QUE SE REFEREM' O PARECER E O . SUBSTITUTIVO 
'SUPRA. . 

.. •. Ao àrt. 1" ~ccrf,lscente-se in {'ine: · uxcep,to a do ar~. 1• 
na parte em que manda considerar de oaracter of!icial os 
dip'lomas conferidos e a do § 6•. do mesmo artigo, que 'dis~· 

, !Pensa;.1o concurso. . · · · 
·· • · Sala das sessões, . 1 o de dezembro de :1.912. Genl17'u~o • 
Marques.~ imprimir. 

. r 

. ·-

' 

' 
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\ 



. '· 

.. 

· ', · I , . r 

SESSÃO EU i2 DE AGOS'OO DE 19i6 1311 
. ' 

O Sr.. João Luiz Alves' '- Sr. Presidente. venho requerer · 
ao Senado se digne' concordar· com a inserção nos 4\.nnae.s do . 
notavel t!>abalho dé um .modesto funccionario do paiz, revela
dor mais .umá vez de ·sua altá competencia, de sua .extraordi:
naria dedicação ao serviço publico, o Sr .• Isael Bordeaux Rego, 
funccionario da Directoria Geral de I Estatistica · e QUe acaba 

' de publicar umar ajprecdaV:el .. introdtiC:Cão . ao recenseamento! 
<ta instrucção primaria e secundaria do paiz, introduccão 

· ; que ·. de.ve "'ficar •J!OS ·.· Annaes como· subsidio para a solucã~ de 
. problemas •que;· como· este, tanto interessam á nossa. <~~ac10na" 

· lidadé.·. . · : ... ·· ... ' · . 
. . Essa infr'Oduccão se · · . inscreve . cSituacllo do Brazil 
Q'Ua.nto. 'á ·instrucção -·.Necessidade·. actual da interferencia 
'dOs . :POderes l)Ublicós . naciOIÍaes no .. !PrOvimento do ensinO 

· ·etem:entau · · · _ · • · . 
. ·· ·Estou certó·. ciue .:a sua j:mblicacão será proveitosa ao Ie-

. gislador, ao mesmo tempo. que :Nesto com isto o devido preito . 
. a um. funccionario; ·modesto embora, ma:s ciúe mais uma vez'! 
)revelou· dedicação pela causa publica, e pelo desempenho de · 
·suas funcoties. · · . . ' ·. . ·. · · :, . 

·· :Era. o.' que tinha a: dizer~ (Muito· bem.)' 
.. , .. :aonÍmltado, o Senado consente na l)Ublicácão requerida; 

_. ·.''·;,1, ..•. ' •• :!~.~ .. - . ' ·'. .. . . . ' ,' . . . 

. . ' . · -. ;r . ORDEM DO DIA: 
,':;:· , 

· : .>--E' annunciáda:· a votação, em discussão unicá, do re.:. 
Q'Ueririllento da . Co.mmissão 'de. :Finanças, pedindo • a audiencia 

·. · ·da de ·Justiça .e Legislação sobre a proposição . da Camara 
·dos Deputados :it. 18, de ·1916, que abre o cre'dito especial 

. de 57 :692$690, para pagamento do que é de.vido ao; Dr. Je
·, ron~o Baptista . Pereira Sobrinho'; em virt~d'e de sentença. 

' " '• ·'· . ' I 

· O Sr. Presidente. ~~Compareéerani 6. ·.sessão 32 · Srs. Se-· 
· . nado réS;. 'entretanto,' rião ·.h a .numéro no recinto para as vo-

'· , tacões . constantea 'da' ordem do dia. · : · 
' . Vou. :POis. mandar proceder á chamada:. 

· Procedend~:..se ; ~ · cham~dn7 verifica-~e a ausencia: (108 
S~s .. Indio do .Brazil ·e Raymundo, 4e Miranda (2) •· . · 

• • ' ' ' ' 0 •, " ., ,· I o ' ( f' ' 0 
" • 

,O Sr. Presidente :.....:.. Responderam á. chamada ap'ena:s 30 
s·enadQre.s. Não ba numero, fica adiam r. votaçllO. 

. ... . . 
·.,; , . ' . T~ PARA OPERAÇÕJ::::; DE CAMBIO 

,. 

: . Continuacão da 2; 'disouss11o
1 

dos artigos e'rdendá.dos do 
pro.i~cto do ·Sen~~ó n. 17, d~ 1914, que limita:. :Para as Ope~ 
raclfes de . cambio-; a taxa fmta pelo GOverno Federal e sus
pende, ~tê 90 dias. s)lbsequentes á. assignatura de , tratado de' 

' ....... . ' 
' 

li •• 

. 

,1' 

• 

• 

. . ' 

·' 
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paz :entre as nações belligerantesi·, as .. emissões Vlale~?-outo·, 
. parà, pag~mento de direitos de· importação; que ·só poderão· 
ser ·feitos em moeda metallica. ouro, ou em notas da , Caixa . 
de conversüo, · , 1 : ,' • • , .:. 

' • <, ' I f ' 
I ' , \ • ' ' ' 'o- ,. ,. :0 I • 

. : O Sr. Mendes de Almeida - Sr. 'Presid~nte, não.me ê .. 
· ,possivel, infelizmente, fa.llar rieste momento; .porquanto o ,:· 
meu precario estado de saude m'o não· ,permittJfJJ, · Já .pedi · 
ao ·meu illustre a~il;o, nosso :collegn, · . .SeJ?'ador -.:-por Goya?._.; .. , : .· 
excusas em tal sentido·. ·. · · .· . . · ·, \ . . . · ·> :.··. · 

Devo. com tudo, significar. que . Iiàuve .. alguns ·erros·<: de 
' impressão no · discurso DOI' . niim prOferído "hontem, ·êntre · os 

qüae.s tel' eu, entre outros títulos de .benemerencia, attribuidO' . ' · 
ao •eminente Senooor .por .GI)ya:~~ o.· de .factor da abolição dQ , 
eurso forcado. e não como sahiu .. publicado. . · :;; ' · . ' .- ' ' ' . . . ' ,. 

Ainda uma ve!l. peço desculpas d•e'.não me, ser possível · 
_·,..:l'allai·.·' " ~ .. : :-··-:·'·,· :-:<; __ ··(, -· · ·.~, 
t:r ·. · · .. ·, ~ • 

. O Sr. Léopoldo de BuÍhões _;:_ .Sr. Presi.tlente,. o nobr.e~; · 
. Senadoi· pelo. Mm:an1·1ão o.ccupou,hQntem"~a tribuna~ por.· Iarg~ · :; .. 

tempo, defendendo o pró;1ecto n:: 17,. ora·<em·· debate, que· foi , 
por S. ·Ex. api·esentado em noveml!ro~ ,de ..191.4;·para co·njurar .. · . 
a crise economica. e finanee.ira. -que·' atravessamos. · · .; , · ·.' 
· • .Attenta a importancia .dó' assumpto,. a~\ÓOinmissão, arites. 
de .emittir seu parecer, ouviu· o Sr;. 'Ministro' da Fazendá; qu'e, ··. 

'em officio dirigido :\ Mesa do Senado, 'lllanifestou-se pela re-' · .· 
jeiçiio dO\ pr()jecto, cúnsidera:ndo.0 p1•ejudicado ·pela lei .110- • 
mero 3. 01.3, de 27 de outubro de; 19f5. ·•. . :· . · . · .. , 
' Estando I a. Commissão de ·accõrdo .. com' a. opiniãO do hon.. . ·. .· 
rado Sr. Ministro da Fazenda, lavrou o ~·eu ·.:parecer-, aconse. ' · · .· ·;· 

- lhando ao Senado a rejeição do proje!lto·. , . . · . .. ·. · • 
' O ·nobre Senador .. pelo Maranhão;· .:Vindo· á. tribuna em ... : . 

. defesa das medidas por S. Ex. propó'stas,. ~próctü•ou de- ' · · 
· ·· mostr·ar na sessM de 5··de ,junho:. prh;iieiro, ·que o Ministro • 

.. ~ ·da Fazenda não tinha razão; segundo, 'Ciue a· Commissãó d~ .: ·. 
Financns não· tinha estudado detidamente ·as idé'as suggeri- . ) .. · , 
das para .. cd'n,iurar ·ri crise financeira; terceiro; que o Relato~ ' , · · 
não tinha lido esse·, projecto. e, 'finalmente,>apresentou tres · ... 

- · emendas· .~·uppressivas dos arts. f•, • .3~ .. e. ·/1•.' do' pr.o,jecto1 man~ · . · t'endo-os 'arts. 2•, 5", 6• e· 7•, que _S·.•·'El.:". acr.edità cont!'lfem' 
. soluções yde alto alca.nce er!,m<~mico~fi:ilanceiro·ô · no momento . ' 
· presente. ·. r .. · ' .: ; · . . . · . .' · 

Já tive occasiüo, Sr. .Presidonte: de fundamentar o. pare. · 
no r· da Commissão,. contrario não só a todo ·O. projéctG,. como,. . 
eE•pecialmente, aos artigos que o nobre. ~·Senador peJo· Mara.., 
nhM entende que não estão rn·e,judicardOE· e' mevecein o ·as. 
sentimento do Senado, : · :: · ·. · · · 
1 • S. Ex ... nt. discu~so ,que proferiu ·na ~e~são de .. 5 de 
,iulbo, como no proferido na sessão de horntem, v1u n6' pa~eaer, 
. da Commissão uma descon~·ideração l\ s.ua pesSoa. 

' ... !· • . . ,. '. . 
/'.' .. f ' ·'' 

! •• 

,',11 

. ·,. 
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. ~., •Presidente, por. mais -que . examine () parecer e que 
acó'mpanhe os raciocínios do nobre Senador, nã.o vejo em que 

. consista essa desconsideração. No facto da Oou:unis..<>ão' ter 
'divergido da douta opimã.o de S. Ex. ? · 
. Mas, Sr. Presidente, Si n cortez•ia impõe á. Oommissão de 
Finanças o dever, a úbrigaçfro de- d!lll' . parecer favoravel a 

. • todos os pro,i ecto::• r.rue forem submettidos ao seu julgamento, 
,·:,.essa Çommissão -perder1í. sua tra·z·ão de ser, trans:forma:r-se.ha 

om .. um orgãü ·inutil, .qúe. deve· de ser sup.primido. 
. · A ·iJlustre · Commissão .. de Cons•tituicão · e Diplom'acia, de 
que o nobre Senador. ·é digno Presidtente, lllãO enteiilde por .ou
t.ra fórma a sua missão .·e o seu dever. Nãó' me OOMta que, 
nesta Casa; reclamações ;:ou protestos tenham ~·ido le;vantados 
pelo facto dessa Oommissão ter interposto parecer contrario 
a pró'jectos 'submettidos ao seu &·tudo. 

. ' Semelhante . modo de . ver do h:o1nrado Senador collooo a 
. Commissão de Fin81llças em uma situação Denosa, pois re-

. stringe a 'sua liberdade, ·a·.sua accãx> . 
. · · "Sr.·· Presidente/ . poucas . palavr~ tenho a dizer em 
resposta ás considerações do honrado Senador. O projecto de 
S. Ex; 'já foi discutidO; o Senado o conhece; e creio qile o!IJ 

, opinião· já está formada sobre seu merecimento. / 
· : O nobre Senador, Sr. Presidenúe! propõe a suppressão de 
tres.dispositivos, i&to ,é, do ark :t•, que fixa a taxa de 16 ds. 
por 1$.para as operações de. ·ITa:mbiO; do· art. a•, que fixa a 
mes!IJa:. taxa de 1~. ds: p~ra as operações de clledito e para: 
as llquidaçô'es de obrigaçoes pag.aveis em ouro; e do art. 4"; 

. ' . qll'e 'determina que os ti tu lOs e obrigaf)ões paga veis em ouro, 
contemplados nas moratõrias concedidas. só:se,jam exigíveis de• 
pois'·cta paz européa. . · 
, . · O SÀ. MENDES oF. ALMEIDA·- Isto .iá éstá rfiSOlvido. 

O SR. I.EOPOI~oo· oE· Bur.HõEs ...:.. Sr. P11~Idente, para esses 
. tres artigos o nobre Senador pede. ao Senado. voto contrario, 
isto . é, a sua rejeição. corn o que a Commi:ssão · está de pleno 
accõrdo. A Oommissão, p~rém, vae .. adeante e pede ao Se

. nado que negue tambem' o.seu assentimento aos arts. 2•. 5•, '6• 7° . . . •. ., . e .. - .. , . 
O art: 2•, mãntido pelo honrado Sanador pelo Maranhã~ 

suspende as émissõe~ dOs. vales ouro; ·determinando· gue os 
pa.gamentos dos impostos em · om·o sejam feitos nas alfande

. gas em·.espec.ie.· amaedaJrJia ou em notas cta·· Caixa de ():ln-
versão.:· · ' ' · 

. . 

. Sr. Presidente. ·as notas da Caixa de Conversão montam 
a 75 mil c.ontQs e estão aferrolhadas nas caixas dos bancos 
e- nas gavetas . dos parti cu lares. · · · . · . · • . . . 

· O SR .. MEND)!lfl or. Ar,METDA - .Pois é isto mesmo; quero 
tirnl-as d~ lá. . ' I 

' ·""""'· ,.. ' . 
0 SR. LEOPOLDO Dll BuLHÕÊFJ - SuppO!!hamos que essê 

pr~.i~cto tivesse a virtude de fa7.al-as wltar para a circula .. 

,• 
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cão: dentro de alguns mezes estariam esSIOtn'das. Essifs no'
tas teen?! actualmente um agio ·de trinta e tantos por cento; 
naturalmente seriam vendidas com esse agia, si não maiOr. 
o commercio teria portanto que recorrer á especie amoe~ · 
dada: onde encontrai-a? O honrado .. Senador sabe que·, 
nos primeiros tempos da· guerra européa, houve a drenagem 
do ouro para o exterior; :::1. Ex .. mesmo reconhec.e ·que só- , 
mente ·hoje podegJOs dispor d!3: cinco milhões_ retidos na , 
Caixa de. Conversao. De onde •Importar? As nnçoes européas 
vedaram·a exportação de metal, a Republica Argentina aco·m-

. panhOu~as nessa. providencia; teria o· commerclo que impor-· 
tar o ouro dos Estados Unidos,· pagando · frete, commissão e 
seriuro de guerra, para pod'er pagar os )mpostos alfandega-
rios. · . · · . 

--P6de-se pensar em semelhante providencia exactamente 
·quando· se cog.ita de elevar a quota ouro de 40 para 65 •1• nos 
impostos aduaneiros ? · · , 

O honrado Semrdor prevê ·a. difficulàaae, que • se tornn: . 
maior porqul'\ S. Ex. mantem o>ar.t. 6" do seu proJecto. ··o· · 
Governo receberá esse ouro obtido .com tanto sacrifici'o• pelo 
commercio, cinco ou seis· milh<Yes7 e como as"~espezas ·em ouro 
.são geralmente feitas no exterior. o Gove;rno teria que · re
rmetter esse ouro; mas o· art. 6" do proj~cto veda a exporta-
oão do metal: · , · 

<Art. 6. • E' prohibida a exportacão de ouro amoeaado• do 
territorio da R'epublica. até 9,0' dias. subsequentes ás asslgna
t.uras da paz, conforme. o• r~stJpulado no art. 2•, sob pena .de 
apprehensão das partidas ·a e:mortar; · 

~ 1.• As sommas aporehendidn.s serão rec<>lhidas ·á Caixa 
dr. Conv:ersão e applicadas aos fundos de resgate da. respon-
sabilidade do Thesourol.~ · · ·· • 

O honrado :Senador nã:o fui explicito na, disposição deste 
oaraATapbo. Fundo de resgate de papeol-moeda é papel. e o 
fundo de garantia ouro': conheço tambem o fundo de amorti
~aoão de apolices. que é 'f)apel, e o fundo destinado á amorti: 

. :>Jação dos ResciSiOns bOnds, parte. cullectada .e~· p~.pe!.. parte,, 
·em .ouro. S. Ex. manda que· as sommas npprehendida.s se,iam 
recolhidas á Caixa de Conve11slío ·e app!icadas no 1fundo de 
11esgnte da responsabilidade do Thesou~. · 

Eu teria difficuldnde em executar .essa. lei. '(L'~) : 

'.r§ 2.• Cada passageiro para ~xterior. poderá conduzir. so
mente· ouro amoedado até o va1lor col.'ll'espondente ·a 1 :500$. 
mu:edn. nacionab. ··, 

. Sr. Presidente, basta a leitura dessa dispdsic!lo sem com
tnentario. pnra que eu aconselhe ao Senado. sua reJeição; a 
'Commissão achou inconveniente e~sa parte dO' ;orO,j.ectd ·e sua 

· 'in·conveniencia. sana á. vista porque semelhante providencia 
viria a~;"ATavn.r urqo. situncl'lo já .. de si melindrosissima .. 

O hOnrado Senlldor prdcurou · obvinr a difficuldade da 
remessa <!e ouro, que seu proprio- projecto veda, dizendo que 

'. 

• 

. " 

·.~ 
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o Gove~n_o _emprregará ess~ ouro na, compra de cambiaes. Ora, 
a prolubiÇU:O de exportacao de oura e a compra de cambiaes 
serão dous factores -da baixa de cambio; encarecerão o metal 
e determinarão a quéda da taxa cambial. . 

A ,que preco terá o Governo de comprru· estas cambiaes 
!!)ara- prover a Delegacia em r,ondres com fundos necessarios 
para a despeza em ouro ? 

Eis a razão por: que a Commi,ssãiD de Finan~s disse que 
alguns dos dispositivos do p'rojectl. eram inconvenientes. im. 
praticaveis. e outros inopportunos. · 

·Por exemplo, o art. 7": ~são prohibidas as operações a 
prazo sobre cambio que não . rep,resentem expDrtação effe. 
c'tiva de productos nacionaes,. 

Tive occasião de dizer, quando éombati este projecto. em 
sessão de 5 de junho, que a exporrtacão ··do Brazil -era irre
gular: em comeoo, do ann0 a exportação da borracha;' nos ul
times mezes do anno a eJ.."POrfacão i;lo café. Ha utn periu'do 
em, que no mercado não ha lebras e naturalmente o cambio se 
afrouxa. Nesta quadra ,os saques a ,prazo fornecem elementos 
ao mercado e concorrem .para a estabilidade da taxa cambial. 
Por conseguinte, não são um mal; são um bem. SI. E."t. pllll'ece 
ter-se convenci·do das minhas ponderações. tanto que no dis
curso QlJ.e hontem proferiu já limitou a dispo'sição generica 
do seu pro,iect0 ás .JetraJs particulares.· · 

Mas eu pergunto: por que vedllll' saques a prazo em 
letras particulares· ? · 

Porventura uma casa exportadora de café. com credito 
na El)ropa •. collJseguindo a abertura de um credito em um 
banco nâío terá o direito de sacar a prazo ? • 

Não· vej IS nenhuma razão para o prohibir. Essas le.tras 
merecem confianr.a e sãiJ negociadas frenquentemente .. 

·O art. 5• do· projecto, Sr. Presidente, a Commi&·ão con. 
· siderou.o inop.portuno, p!Srque fixa o pra.Zo de 30 dias para 
que o.s bancos estrangeiros integra!izem o seu capital. 

Ora, este assumpto está regulamentado, como confessa o 
nll'bre Senador, pelo decreto n. 434, de 1891. Não ha neceE
sidade de novas disposições. S'i a administração não lhe tem · 
dado cumprimenM immediato, algum motiva teve para isso. 

A Commi.<:·são acl1a que no momento em que os estabele. 
cimentos 'de credito soffrem as consequencias da crise ·geral 
não é occasião de pOr em pratica, coma quer o nobre Senapor 
pelo Maranhão, ,as . disp·osicões da lEii de 1.891, marcando 
prazo restricto para os bancos estrangeiroE, integralizarem o 
seu capital. 

O · Sn. MENDES DE 'ALMEIDA - Eu expli/:!Uei bem isto. 

O Sn. LEilPOLoo DE BULHÕEs - Pela estatística que. o no
bre Senador apresentou no Senado, .verifica-se que capital 
a realizar tem tambem o Banco do Brazil, de vinte cinco mil 
contos, assim como outros banc6's naciona&•; capitaes a rea-

'· 
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lizar teem- o London Ba.nk e o British Bank, dous hnc'os in
gleze;, f-lUe veem prestando serviços reaes, ha muito tempo, ao 
commeJ'cio e á industria. 

S. Ex. o nobre Senador pelo Maranhão acha Iildispen. 
vel a e:x:igencia, o cumprimento da lei de 1891, neE•te momen. 
to. Nãd' diz por que. Dá a. entender que os bancos estrangei
ros dispõem de largos capitae.s e só os empregam no jogo do 
cambio. •, . 

Eu ponderei a S. Ex. que estes bancos pl'estam aU:."':i!ios 
continuados e. importwntes tí industria, á lavoura ·c ao com
mercio. S. JDx. reconheceu a minha affirmn(;ão, trazendo 
aqui uma estatística que a c,omprova. 

Os bancos estrangeiros fazem grandes operar;ões que' os 
nossos bancos só realizam em pequena, comd' a de letras. a 
receber. · : 

S. Ex. disse que o capital dos bancos nacionaes era de 
237.000:000$. em 1914, e~ 236.000:000$, em :1915. Que·o 
capital dos .bancos estrangeiros era de 81.000:000$, em 1914, 
ao pass.o que, em 191.5, era. de 86.000:000$000. Log6', el!e.s 
augmentaram os seus capitaes, e ·Os estão augmentando pau
latinamente. . · .. 

A lei só exige. que üs bancos· estrangeiros integTalizem 
dous terços do seu capital, e elles iniciaram E·uas operações 
com 50 •j• uns e d'utros com a totalidade. 

Ora, ·Sr. .PreEidente .. si os bancos nacionaes, com o ·ca;. 
pita! de 236·. 000:000$, fazem 6'perações dé descontos e em
presUmo· em r,onta corrente, na importancia de 382 a 400 mil 
contos, üs bancos estrangeiros fazendo- as mesmas operal.)ões 
na importancia 'de 2110 a 250 'mil contos pode.s.e dizer que 
fazem mais operações nesse genero, relativamente no seu ca
pital. 
· Os naciona.rjs· teem 2::16 mil contos: DE· estrangeiros teem 
86 mil; S. Ex., no em tanto, par·a argumentar, apenas tomou · 

· as operações dos. descontos de letras e contas correntes ga. 
rantidas. 

Por que não incluirá S. Ex. as letras a recebCÍ' ? E' uma: 
•Operação que os bancos costumam fazer, é de alta importan
cJa para a caMtagem nacional. Si S. Ex. tivesse computado 
as letras a receber ... 

0 Sll. MENDES DE 'ALMEIDA - Isso está nos descontos. . . . 
O SI\, LJ;opoJ.Do llll Bur.HÕES - Sr. President.e, não· se 

tem prestado a devida attenção ao commercio de cabotagem.: 
Elle é muito mais imp6rtante de que o commercio externo; 
50 •j•, talvez, mais importamte. Pois bem; esse commercJo 
está·· entregue pode-se dizer, aos bancos es·trangeiros. . 

O HObJ•I;! Sem1dor Not.ou que os deposiLos avultavam nesses 
bnJijCOS. S. :Ex. póde conhe•r.er, como eu conheço, o movi. 
ment.o cln · nossa Jlraon. Ha uma abu1adamcia extraordinaria. de! 
dinheiro. rr.orJas ns agenciAs do Banco do: Brazil, que eram ' 



.. 

SESSÃO EM. 12 D~ AGOS'l'O DE 1916 

om numero de sete, e que hoje creio que ~ão 16, Leem dt:
posito de dinheiro ~em applicacão. O Ba)1CO do Bmzil deve 
'ter 60 mil contos, quaJJ.tia que· h a muito Jilão se reulite em 
sun. caixa. ' · 

Sr. Presidente, nesle mon)ento de crise. os trabal'lws es. 
tão par•alysados; o commercio está sem movimento; a nossa 
importaoão muito reduzida. Não ha emprego para o dÍJlheir.o; 
não h a letras a de&CO!íltar. Eis a razão dos avultados depo
sitas 1~os bahl.cos. Não sómente nos baacos estrangeiros m!lls 
tambem noo bancos Jilaciomaes. · ' 

Não fatigarei a attenção do Senado, acompaahando o 
exemplo do nobre Se1~ado!' peilo Maramhão ... 

. 0 SR. MIGUllL Dll CARVALHO - Elle mão fatigou a atteJição 
do Senado. . · . · . 

' . 
·O SR. LEoPOLDO DE BULHÕES - ... lendo. aqui; · estatis. 

ticas de operações bancarias dos bancos estrangeiros, durante 
todo o alilmo de 1915, até junho de 1916. Si S. Ex:. 11ão leu 
juliltou a seu discurso. 

Aqui está a estatística do anuo de 1915. 
Vejamos o grupo· dos bancos allemães. que devem estar 

atravessando diffi~uldades e11.ormes, em vista da guerra. Pois 
bem; o ..Br:azilianisc~e Bamk;~ em· jai.J.eiro de 1915, qescOJatou 
llllt.ras ~a 1mportancm ·de 4.187 :676$; fez emprest1mos, em 
.conta corrente g·armatida, de 12.09<1:246$000. Em fevereiro 
descontou letras lila importancia de 4.194 ;609$ e emprestou 
em colilta corrente 12.293 :000$000. Em março, 4; 590:788$ de 
letras descontadas e 12.556:978$ de contas correntes. Em 
abril, !;.669:4'11$000. Em maio 4.325:649$ e emprestou em 
conta corrente 12 .. 7 50 : 000$ e 12. 328 : 258$0QO. Em jUhl.ho. 
5.155:789$ de letras descontadas e '13. 952<:477$ em conta cor.· 
rente. Em julho, 5.474:393$ de letras. descomtai:las e 
13.~24 :872$ em conta correate. Em agosto, 5.781 :496$ em 
letras descomtadas e '13.202 :97·5$ em emprestimos em ,colil.ta 
garantida. Em setembro. 5.591 :8'J1$ em letras descoliltadas e 
13.927:812$ em emprestimos em comta garantida. Em outu
bro 6.320:528$ em letras, aescontadas e· 13.513:478$ em 
coll.t3Js corre11.tes garantidas. Em novembro, 6.374:666$ em 
letras descontadas e 13.531 :583$ ma columna dos empresti
mos em conta correlilte garantida. Em dezembro, 5. 887 : 491Z$ 
em letras descontadas e '13.645 :731$ em contills c.orre11te's ga
ra.tidas. Total. cerca de 60 mil contos. de jameiro a dezembro 
em descontos de letras e cerca de 149 mtl contos em, digamoa 
150 m'il co11.tos, .emprestimos em conta oorr.e11.te garantida. 

No Banco Allemão tramsatlantico, de ja:aeiro a dezembro, 
:1 O mil contos de descontos e 54 mil cóntos em co11tas cor
rentes garantidas. No Deutsch Sudamerikanische 'Bank A. G.: 
letràs descomtadas oe:rca de 12 mil contos, de jaEeiro a de
zembro; cerca de 77 mil contos, no mesmo periodo, em con
tlliS oorreates s-arantidas ., Este .~ o grupo dos buo.os allemies, 

• 
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Agora. de .ianeirp de 1916 a maio, o Braziliámischc Bank 
für Douts.c.JJ!aud J'ez 27 rnil contos de descontos o 62 mil con
tos em com tas em·re!illes garantidas. O Banco Allemão Trams
atlantico cm igual período, l'ez seLe• mil contos de descontos 
e 26 mil' contos om contas corremtos garantidas. , 

O Deutsch Sudamerikanischc Ba111k fez 10 mil CO!IlLos cm 
letras descolilt.adas c 35 mil comtos em contas corre!lltes ga-
rmntidas. . · 

Agorà; Sr. llresidoute, examinemos f1 grupo de bancos 
. inglezoo. . 

. Vejamos: o BriLish Bank of · South Amarica regulou de· 
· dous tres o quatro mil comtos d'e descontos memsaes de ja- : 
meirÓ a der.embro, 1w somma de 45 mil· contos durante o anno 
de 1915. 

De janeiro a maio deste anuo descontou 20 mil contos e 
em contas correntes garantidas empregou 91 mil contos. O 
Lóndon & Brasilian Bank descontou o anno passado 10 mil 
contos, empregando- em contas correntes garantidas cerca 
de 91 mil contos .. De jweiro a maio desLe anno cinco mil con
tos em letras descontadas e 31 mil contos em contas correntes 

· gax·antidas. O London & River Pia te Bank descontou em 
letras o anno passado cerca de 10 mil contos e nos primeiros 
mezes deste anuo, até mitio, quatro mil contos. No mesmo· pe
ríodo deste anno, em contas correntes garantidas, 20 mil 
contos. · , · 

Banco Nacional Ullramarino, de janeiro a dezembro de 
19:15, descontou 20 mil contos e fez operaçõeSl de emprestimos 
em contas corventes no valor de 58 mil contos. De janeiro 
a maio deste anno descontou cinco mil contos e fez operações 
de emprestimos na importancia de 18 mil contos>. 
. Até o National City .Bank, fundado ha pouco tempo, já 

. fez,· Sr, Presidente, de jan·eiro a maio, sete mil contos de 
deseontos ·e 12 mil contos em contas correntes garantidas., . 

1 O Jornal do CornmerciO de hontem traz ainda esta ~~sta
tistica das operacões de junho e de julho: devo dizer, que re
ceio estar fatigando a attenção do Senado .• o 

·o SR. MENDES DE ALMEIDA E VARIOS OUTROS SRS. SENADOI\ll:S 
- Não apoiado . 

. 0 SR. LEOPOT,DO DE BULHÕES - Anlmado com O àparte dOS, 
nobres Senadores, passo a · lur c~ La estatística: · 

«London and Brasilian Bank: ' 
Letras descontadas em junho, 1. 37 4 :735$830; em _julho, 

1.136:742$450. . 
.London ánd River Plate Bank: 
Letras descontadas em junho, 1.552:465$250; em julho, 

.:l.547 :7 :i7$290 ... 

• 
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• Britisch Bank of Sou-th Amarica: 

' _ -·· Letras descontadas em junho, 4.026:015$150; em julho, 
3. 95() :969$58Q. : ' 

' ' 
Brasilianische Bank 1'ur Deutschland: 
Letras descontadas em junho, 5.321:384$716; em julho, 

·L644:438$905. . • . . 
·Banco Espaüoi dei Rio de la Plata': 

.. Letra& · descontàdas em junho, i. 726 :!>26$144; em julho, 
1.734:7'63$744. 

Banco Nacional Ultramarino: 
. Letras descontadas cm junho, 1 ;597 :822$603; em julho, 

' 2.878:763$859. ' ' 

National City Bank of New York: . 
- Letras descontadas em junho, 2.107 :456$590; em julho, 

3. 028:378$320. ' 

Deutsch-Sudamerikanische Bank: 
· Letras descontadas em junho, 2.047:088$783; em julho, 
2.318:697$447. ' ' 

Barico Allemão Transatlantico: . 
Letras descontadas em junho, 1. 781:914$455; em julho, 

1. 937 :268$010.~ ' ' 
Vê o nobre Senador que os bancos estrangeiros ... 

' ' 

' 0 Sn. MENDES· DE ALMEIDA - V. Ex. detalhou, eu dei 
apenns uma somma. · · 

0 Sn, LEOPOLDO DE BULHÕES - ... que OS bancos estran
geiros não empr~am seus 'dinheiros somente em operações de 
.cambio, emprogam-n'o em operações commerciaes, e em al
. sumas dessas operações fazem mais do que os bancos . na
cionaes. Si no momento da crise mais aguda os poderes pu-
blicas entenderam:. que deviam ir 'em auxilio dos bancos, os 
estrangeiros, com ·excep,ção do Banco Allemão, não receberam 
'esse auxilio do Governô. 

Consequentemente, olles vivem de accórdo com as suas •leis 
e os seus estatutos, contando unicamente- com os seus proprios 
recursos. . . 

' \ 

0 Sn. MENDES DE.' ALMEIDA- Falta-lhes apenas completar. 
aquil!o que a lei manda que ·elles façam. 

• . 0 Sn. LEOPOLDO DE l3ULHÕES - Eu acho que, neste ponto, 
estas estatisticns não são bem claras. · Vejo, por exemplo, o 
Banco do Brazil como niio tendo integralizado o' seu capital., 
O selll' capital, é de 75 mil :contos. Emittiu acções apenas na 
importancia de 45 mil contos.: suas acoões:, estão integrali ... 
zadas;, · · 
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'• 

• 
Sr .. Pr·.esidente, foi longo o discurso do nobre Senador; eu 

8Ó pude Je,J-o na viagem de .Petropoli& para o H.io, ·e tomei aqui 
uns Jig·e-iros apontamentos para . que S·. gx. não repita que -o 
:Relatot· ela Commissão de J!'ínauças deixou de pr·estar· a devida 
attençã.o ~ús' eonsiclcJ·aoües J)roduzidas pelo nobre Senador. 

1 • • • • ' ; • ' 

0 Sn. MENDES DE Al.i>IE!tlA. - Entretanto, já consegui o 
muito, jú ·consegui que .V. Ex: les&e .alguma cousa do meu 
discurso. : .· . 1 -. ·. • • -

o ' o 

O SH • .LEor>o"wó'"'bE BULHÕE.S. -·Sr. · Pr·esídente, S. Ex., diz, 
do seu disrmrso,. que dous :são ,os i'ins pr·incipaes do s'eu pro
jecto :· u movime:ntação dos eapitaes' >êm .primeiro Jogar; 'em 
segundo: a abertum da Caixa 'de' Conversão. · · ·. 

Eu não sei, Sr. PresidenLe, como conseguirá S. 'Ex. com 
as disposições des:te projecto, movimentar os capitaes. 

o SR. .MENDES DE ALMEIDA - Então eu me exp~imi mal. 
' - .,1 -· 

0 Sa. LEOPOLDO DE BULHÕES - Si S. Ex. acredita que
exigindo os pagamentos em ouro nas• alfandegas as notas da 
Caixa de Conversão entrarão na circulação, está i1ludido; ellas · 
apparecerão quando se reabrir o troco na Caixa de Con
~ersão ... 

0 SH. MENDES DE ALMEIDA - Mas nã,p sae O OUl'O Jo 
paiz. E' preciso conjugar todas ·as disp,osicões do · Pl'Oj.ecto. 

t ' ' 
0 SH. LEOPOLDO DE BULriÕES :.....·S. Ex. em um dos tre

chos do seu discurso, diz que «a. Coinmissão, ou antes,. ,o Re
lator, esqueceu um ponto impo!·tante. ' Um o dos principaes 
fins do proj,ecto era impedir o fechamento da Caixa de .con-
.wrsão . :.> : 

Ora, -eu não sei como combinar· esse bop'ico 'com este ou-
tTo que vou ler: · 

oiUl adopção do ar·t. 1 ", do proj.ect0 deveria naLuralmentf 
ser• acompanhada do livre commercio' do ouro no paiz, or 
ainda melhor, da abolição •completa da Caixa de C.onversão.:.> · 
· Não sei, Sr. Presidente. como conjugar esses · dous · to-

. picos. · · -. 0 :," __ ,. • 

S. Ex. ~em seguida, diz que o art. '1• elimina a ·Caixa de 
Conversão, e ainda, adeante, a proposito das clepositos · rec.o
lhidos á Caixaode Conversão, S. Ex. nos falia «em dissipação, 
em delapidacão da fortuna publica, ehegal[)do mesmo a dizer 
qtie si não fosse o trancamento da Caixa de Conversão não 
existiria a IIi nem mais um vintem. » 

De sorte que S. Ex. quer que a Caixa seja elimi-· 
nada e. ao mesmo telllp·o, declara que si não fOra o seu · 
trancamento não existiria alli nem mais -um ceitil, · endeo
sando, portanto, a existencia dess'e . upparelho financeiro. • 

:· . ~ ' 

0 SR . .MENDES DE ALMEIDA - liias é· bom que não se pe
gue a .esmo um ,·artigo do projecto. mas, pelo •contrario; el!e 
seja examin,ado em seu cCl'lljuncto~ ·. . . 

' ' , 

• 

o' 

.I 

I 

• 
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O Sn .. LlloJJULtJ,u u~>: l:JULHÜÍ!:S - 'l'udos estes Lopicos s·: 
l'eíi~J'(;IW á Caixa. de Conver·são .. 

S. Ex., Sl. · Pl·esiderite, Jailou-nos tamb(;lm na reforma 
bancaria, qU:e julga urgente. 

. Não compr·ehendo como se possa votaJ• essa reforma · 
LJeste momento. ·. • . 

Para estabelecer um Banco de Emissão? 
·Com que base? 
!1- ~missão bU11ca~;i~ só .iJe ·comprehende de no tas con

versJveJs e. para e~;r.uttJr paJ?el-moeda, bastam o 'l'hesouro ,. 
a Caixa de AmoJ·.Lizaoão. Allás, da ultima- emissão destãcou- · 
se a somma dos 501 mil contos par~a que o .Banc.o do .Brazil 

. attendesse á~i n~cessidádes da industria e da lavoura. 
Mas adeante; sr·. Presidente. deixando de lado o projreclu, 

S. Ex. í'az algumas uonsiderar,;ões sobre a situaoã.o í'inancei- (r 
ra do Raiz, consic!era,cões. aliás, muito ~n_teressantes, não 
rtendo sr do, porém. cd.tnpleto na sua exposlçao. 

0. SR. MENDES Dlil ALMEIDA - Não cOnclui . 
• 0 SR., LEOPOLDo DE BULHÕES - S~ Ex. falla-nOS em 

desp.ezas · illega·es •e s ump tuarias, em dispendi.Os que estão tl. 
comprometter a fortuna publica. 'Quero acompanhar s.. Ex. 
na, su n critka porque .outra éousa não tenho l'ei.to desta. tri
buna sinão ·bater-m!'l contra máos - ·governos. DeSie.íal'ia, 
porém. que S. Ex. nos esclarecesse sobre qual o. governo 
que. com essas despezas illegaes· a esses dispendio~ sumptuo
rios. está compromettendo a i'ortuna publica, obrigando-me, 
desde que S. Ex. responda este ponto, a acompanhai-o . na 

· sua critica re :n,o seu voto. _ ' ' 
O SR. MENDES DE :ALMEIDA - Ora, graças. a Deus! H· 

;tenho mais um r · 
O Sn. l;.EOPOLDo DE BULHÕES - O. que se sabe, Sr. Pre

sidente. é que o ructual Governo 11ecebeu uma her·anca one
rada de encargos pesadissimos re que a despeza já f.oi com
·primida de SOO mil para 500 mil contos, .e isto . não . se faz 
sem grande trabalho, sem profundo estudo, sem odios, e 
sem luta. O que se sabe é qiJ.•e Q Congresso tem creado díi'fi
culdades ás economias, votando. como :Oe~ o _anuo _passado, 
medidas. que. pelo voto d'o' Poder Executivo; nao teriam pas
sado. I ' 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - Isto é uma novidade. . ' 
0 SR. MENDES DE ALMElOA - Quando fàllo em adminis

tração não faço excepção a.os membros do Congresso. Reco
.nheco os seus erros e os tenho proclamado. 
,,r. 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. Presidente, neste re• 
simen a responsabilidade da lei orcamentl!-nia é do Congresso. 

O SR. MENDEs J)E ALMEIDA _, ASsim devia ser. 
8,- Vol. IV i O 

'· 



o SR. r.EoPOr.n'ó' Dll BULHÕES -Nos primeiros tempos aa: 
Thepubl1ca chegou-se u. dispensar a proposta do Poder Exe
cutivo; depois, quando se verificou a diff1culdade de executar 
esse trabalho sem os dadOs fornecidos pelo Governo e espe
'cialmente pelo Thesouro, fo.i que se votou úma lei determi
nando , que o Poder Executivo enviaria n.o Có'ngresso tabel.: 
las e propostas de receita e despeza.· O primeiro areamento 
da Republica fo.i feito pela· Camara d'o's Deputados sem ta':' 
bella e sem ·proposta e assim se entendia que era o regimeri 
r,resid.mcial. · · 

. : . ,, . . 
0 SR. SOARES DGS SANTOS - E ainda ha quem assl!n 

entenda. i • U ,,J 
O SR. ME1NDEB DE ALMEIDA - Tenho dito otudo isso, te-· 

nh'ó' mostrado •esses casos. · 
O SR: :MiGUEL DE CARVALHo - E as palavras do Sr. Re-

lator hão de ser citadas. Ainda teremos ,occasião de citar 
essas palavras. 

. O Sn. LEm?or.uo DE BULtiÕES ~ V. Ex. poderá citar iÍ. que 
estou d!zendo ·agó'ra e tamb~em as palavras que proferi du
rante o período felizmente extincto ... 

O Sn. LAURO SoDnÉ - Apoiado. 
' ' 

. 0 SR. LEOPOLDO ·DE BULHÕES - ... quando aqui passavam 
o's .maiores creditas .sem um pro~esto a não ser o· meu e de 
mais dous ou tres Senadores. 

O SR. :MENDEs DE !Al-MEIDA - Havia sempre a idéu ·de 
J?.restigiar a Commissão de Finanças,. , . .. . 

· 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES · __:. Falla-se no deficit do 
.· Quadriennio, levando-o a setecentos mil coutó's. Não é exacto . 
. O conselheiro Nuno de Andrade tem feito em artigos· mag.is-
traes no Paiz uma analyse mui~ verd'adeira desses .erros de 
contabilidade. . 

E' preciso mão levar á conta de "deficit>i melhoramentos. 
que ahi estão, augn:ientaado o putrimon.io nacional ou fomen-
tando a riqueza da Nação. , 

O honrado· Senador pelo Maranhão tocou em todas as . ' 
questões e aão me seria passive! acompanhai-o em todas ellas; 

. mas ha uma qu~ não posso deixar de commen~ar. Referindo
se á somma ouro que será n.eces,:;aria ao exercício de 1917, 
S. Ex. fali ou em 10 milhões de libras. Esse é um assumpto · 
de muita actualidade e peco permissão ao homrado. Semador 
para entrar no debate. S. Ex. fez hontem referencias a em- 41 pyricos e :sabias do. Grecia e n.ii,o sei a . quem poderia refe-' . 
rir-se assim; fali ou em conselheiros do Sr. Presidente do. 
Republica e não sei quacs SIJjam elles. O Sr .. Presidente do. 
Repubica· es~á hoje tão rodeado I Tem em torno de si com, 
missões du Associaciio Commerclal, do ·Centro Industrial, do. 
Sociedade Nacional de Agricultura, não sei bem a quem o. 
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lholll'ado Semador pelo Maranhão poderia reror·ir·-sc. Eu aCJ·e. 
dito ser um desses intrusos; mas, como occupo um Jogar ma 
Cqmmissão de J!'inancas, Lenho obrigaoão do aeompaw.l:tar 
esses debates c 1c~tudar essas questões .. Por issu, peco per. 
missão para· antecipar o meu modo de ver. 

A preoccupacíio com o. exercício de 1917 é inexplircavel. 
O exerci cio de 1917 dispõe: de· dous milhões em Londres, dis. 
põe do 29 mil coNtos, ouro, de titulas do <<ÍU!ildiJagl,, que vão 
ser emitt.idos;. com qualquer providencia esse exelrcicio ~e 
Jiquidar:í. A importal!lciu do areamento de 1917 está em que 
e!Jo será o pr'eparo pura o excrc~llio de .1918. em que ·Leremos 
de voltar. no , pagamento integral de nossos compromissos ex-
tCTnos . ('i!j;Oiarlos.; · 

Não se póde por cons~guinte cOgita' de expedientes ·para 
1~17. mas de medidas sér~as para 1918 e Pl!l'a que essas me
didas produz.mn seus effe1tos em 1918 precisamos de que al-
Ias sejam iniciadas· em 1917. · . 

Sr. Presidente, . não vejo nessa ma teria motivos pura 
paixões e amor proprio; sinto-me feliz quando- sou vencido 
em questõe,s como esta. porque supponbo evitar um c~;ro em 
que ia incorrer c talvez ar1·astar · outros. 
1 O que sei é que em occasião como, a· acLual os gove,rnos 
que comprehendem sua missão não se resignam a expe
dientes. 

·Quando:; em 1867, creio, Zacharias de Góes e Vascon
celJOs comprehendeu · a necessidade de, armar o Thesouro de 
recursos para ·à te·rminacão da guerra, Jequitinhonha lem
brou o imposto sobre a renda e olle foi ·· acceitO .. Fizeram 
mais: remodelaram o imposto . de industrias c profissõ~; 
lançaram oütros impostos. e a receita, que ·era de cincoenta 
e cinco mil conto&; ficou elevada . a setenta: e tantos mil 

·contos. · . · 
Veiu depois Itaboraby-, veiu Inhomerim7 veiu o ·visconde 

do. Rio Branco. Vê o nobre Senador.pelo Maranhão que não são 
typos vulgares. que pude,ssem passar J?Or · empyricos!i ou in
trusos·. mas ·as maiores notabilidades fmanceiras do paiz; to
dos eHes elevaram a receita por. meio de impostos de cincoenta 
a cem mil dôntos em tres exercícios. ,-:: 

'Quando tivemos umn ·crise. tremenda, muito séria que 
abalou o paiz inteiro, n que re~orreu o Sr. Bernardino . de 
Campos, no Governo do Sr. Prudente de MOraes? Creou uma 
nova fonte de receitanos impostps em o~ro e nos impostos de 
consumo. . · 

Joaquim Murtinho, sempre clt!ido e com justlca, como 
mestre nbalizado nestes assumptos, que fez ? Desdobrou Os 
impostos de consumo ao Indo dos 'impos_tos alfandegarios. 

Que . propõe o Governo. actual nesta crise, ? Desenvolver 
os impostos de consumo. estendendO-os n artigos ainda não 
alcançados e completàr o imposto sobre a renda, 

Essa proposta obe,dece á nossa tradiollo financeira, 
' ' 



.. 
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Estas n1edidas, bem wrnprehendidas., estudadas e executa~ 
das, darão; em 191.7, recursos sufficientes para recomeçarmos 
o pagamento dos mossos compromissos. . · 

Os expedientes de occasião não darão 1os resultados es. 
perados nem em '1917-, quanto mais em 19181 · 

O · Sa. JoÃo ViRA - Nãó ha• duvida que o. Govel'Jl~ ca
rece de cogitar de medidas mo sentido de equilibrar a situa. 
cão do Thesouro, mas é inoOJiltestavel tambem que Ião é to
mando por base 31S exigencias de uma situação. anormal que 
havemos. de adoptar providencias. de caracter definiti:vo. .. 

, ( , . I 

O Sa. LEOP.OLDO tiE BuLHÕES- E' justamemt~'em situações 
amormaes que essas medidas teem sido adoptadas, mão só no 
nosso pa1z, como no estrangeiro. Foi por occasião da sue:rra 

· · de seccéssão que nos Estados Unidos se comseguiu ve•cer a 
repugnancio: que a tu~aoão directa imspirava. Foi em ooca
sião de crise que Pitt conseguiu crear impostos ·sobre. a reada 
e na Franca é agora que se orgaRiza e completa o systeJma 
de impostos sobre a remda. . . . ·. · .. 

Neste ponto, sintó estar em desaccõrdo com o Jtobre s~ 
nadar pelo Rio Grande do. Norte. . · 

Si a situação actual litão aconselha estas providencias, 
não REli quamdo poderão se;r reclamadas. 

O Si\, JoÃo· L YRA - Ó proprio MiJiÍistro da Fazemda de
clara na sua exposicão que as· difficuldades do Tbesouro são 
ephemeras. 

0 SR. LEOPOLDO DE Bu,LHÕES ~ 0 nobre SÉmador pelo' Rio 
.- Gt·ande do .Norte,· meu illustre collega na Commissão .. de Fi

. nancas, . a ·quem . muito considero .... 
O Sa. JoÃo } .. YRA - Muito agradecido a V .. Ex. 
0 SR LEOPOLDO DE BuLHÕES - ••• acaba de dlizer, em 

aparte, que as difficuldad!es do Tbes;tmro· são. ephemeras. 
. O. SR. JoÃo Lm, - Diz o Ministro d~ Faz-enda na sua 

eJ!1poSI~o. · . . . · · · . 
o· SR. LEoPÓLDo DE BULHõEs - sr. Presidente, o :Mlinis

tro diz que, reatadas as nossas 11eí!ações commerciaes, só o 
il'en:dlimento médio que as alfandegas teem dado desafogará 
o Thesouro e faJrá desaplpa.recer as .. diffiCuldade's'· do mo-
mento._ · · -· · 

. Mias, senho~res, nós, em '1918, teremos, além da divida or-· 
dinaria a nova divida de quinze mil!hões do fv.nding . · 

· NóS"; que f82Jilamos o serviQo com cinco milhões, já te-
. 1·emos necessidade de seirs milhões. Os. encargos : vã~ se ac- ' 
cumul•a.ndo. As a;polices, que eram ~00 mil, são hoje 800 mil,· 
e em breve serão um miltrão, exigi.ndo 50 mH contos !Para o 
serviço. de juros. 

O SR. JoÃo L'Yl\A. - Nó.s não devemos ser mais realistas 
do que o 11ei. O propiriO Sr. M'inistro da Fazenda diz •que, . 
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desSJppa:receiido a belligeran~ia europ'éa-; as condleões serão 
nol\m·w~i7!adlas. ~ . . · 

' ,.,_ 
. 0 SR. LEOPOL1JO DE BULHÕES - 0 Ministro da Fazenda 

surggeriu novos im<poat.os de consumo' e o imposto sobre a 
rendn. Na proposta V. lTI:x. encontra .iustamente o · pemsa
.men l.o que _ veniho defendendO'; ha muito tempo, nesta Casa, 
ist.,l il, que os expedientes niío resolvem a questão. Temoa que 
appcl!ar para os ·imp~stos, é. p<reciso dizei-o-; ílrancamente, 
ag1gwavar osfexist.en;tes e crear novos, salvo si não quizer.mils 
hom:ar a p:tlavrn. da Naryão empenhada no . contracto•. de 
agosto de ·1 914. (Muito bem; mttito bem.· O oradPr é cum-
primentado.) · · ·. . • 

>·o Sr. Mendes de Almeida - Snf" Presidente, eu estou se-
riamente satisfeito·. re,iubilo-me mesmo, com o discurso· dG 
nobre 'Sanador por Go;vaz. . 

Eu vi que S .• Ex,. com o seu taJoento conhecidó', com a 
,aptidão que o distingue. nãO sómente não destruiu meus ar

. · gumentPE·. mas ainda veiu dar mais -força ao . que eu havia. 
dito,' e que havia .eéhoad<5 profundamente na opinião publicao 
que ;é' a principal exigente dessas e:x:plicaoõe.s indispensaveis. 

Não ~osse .a minha vinda. á tribuna e as minhas idéas fi
cariam : desconh,ecidas. pois · a Commi~.gão de· .Finanças, sem 
ter ,estuda-dó'. 'sufficientemente o meu projecto, fulminou-o, 
sem 'nenhuma consideração para com o seu autor, que assim 
não pôde evitar que esta discussão tive&•e Jogar. ' 

·Si na apresentar,ão do p:ró,iecto a Commissão tivesse agi
:cta· com a generosidade e bondade com que ho.ie se manifestou 
o Relator. eu· ter-me.hia, ou nM, convencido. .sem discussão 
e . sem protesto. a não ser ligeiro debate .sobre idéae. e sobre 
facMs. 

Mas. o f.IUe me contrariou profundamente foi a maneira 
incorrecta pela . qual· a Commissão achou dever julgar um 
projectá de :tlta relevancia, como S .. Ex. mesmo· declarGu, 
agora. O meu ·pro.iBCto fni tratado como papel inutil, ·roi atirado 
ao debate: do Senado sP.m a roiisiaeração que merecia, despre
zando-se a elevaoão de. ·vistas que o· produziu. o· enorme tra... 

· balho e e>·forco "nêeessario v·ara procurar melhorar .de al-:
guma sorte ns condições do paiz. · . ,,. 

Não procurarei repisar os argumentos c6'mbatidos pelo 
nobre. Senador por: Goyaz porque S. Ex: o fez per snmma 
capita, e,. felizmente, sem destruir rienhuma das minhas as-
serções. · . . · . . , 

· Eu e.-.tou certo, comQ, .iá ·disse, que. isstr não vae dar em 
resultado o triumpho no <Senado, das mnhas idéas. Mas, pelo 
menos. o cffeito i'oi collimadú. O meu ob,iectivo foi· chamar 
a attenoií.o para esse caso e mostrar que' não é impunemente 
que so faz parte da Commissiío de Fin!lnças.. . . . 

E' preciso· , que todo.:. os traba!b6's a.prese.ntados em um 
cenaculo como este mereçam a attençãó' devidu1 max'iroé qaan-

. .-- . . ·• ' 
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do entravam em jogo medidas tendentes a como·ater a joga
tina desenfreada do cambio, que ü Senado} si adoptar o pn.
lrecer da . Commi~são de Finanças, ·rejeitando o meu projecto, 
vae permittir ;gue continue. '. · 

Na opiniã.o da Commissão de Fianncas, o Güvern:o faz mui
to berrí em não cumprir a lei que obriga. os bimcos estrangui
ro~. a integrarem seus ca.pitaes; quando fallo de Governo 

·devo, desde já, declarar que não é s6 ao actual Governo que 
··me refiro; neste reconheço as responsabil:dades\ üriund~s ela 
herança desagradavel que teve -dos seus antecessores. · 

·Mas o Governo deve ;'JUerer mostrar, que·. uma. vêz ao 
menos, até ·hoje, houve uma administração disposta. a. cum
prir ü seu dever. Esta minha. observação tem razão de ser, 
porque até ·agora temos.-,,viE·to sempre o Governo deixar de 
dar cumprimento a. algumas leis, quando .as devia cumpri1·. 
ou trazer então á consideracilo do Congresso as razões p,or, 
que· o não fez. · · . 

O que eu lamento é que, embúra blerdeiras ·de faltas an
tigas administracõ•es presentes cOntli'n:Uem nos re!Xjcessos die. 
despezas sumptuarins, -pOdendo evital-as· simplesmente . '])'elo · 
muvim,ento nn.tural de cumprir o seu dever. . . 

Actualmente, quando so retira o p'ão de milhares .de in
dividuas. quarrdo se fecham as fqbricas e os· estahelecimentoi:1 
do Estado, quando se !anca 'um imposto violento e inconsti
tucional, como se · tem 11eito, sobre vencimentos· de funccio
narios; quaesquer que ellas sejam, p'ermitte'-se o Governo 
visto 'que não posso, p'r.la nat:ureza ele certas- despezas, des
gastar '])rodigameente, como demonstrei em sessão secret.n·, 
vendai-as publicamente. E . então é natura!' q;ue · um .votü 
qualquer se J.evante de prot.esto, é natural que se ctlmbatn. 
de' maneira definitiva este systema monstruoso d'e fazer des-

.. pezas à outrance, para pe~ir dep.ois. OS cred!itos ~upp~ementa
res para que o .congresso os . approvc, p'orque. nao iP6de des
mentir a :p,a:Iavra do G'overno, qimildo se diz . CJ,Uo o :pro:Prio 
congresso não tem que reclamar, ,para· que se não discutam 
questões como a do fundina, p·arque devemos· honrar o.quclla. 
;palavra embora não tenhamos entrado na questão; sinão . por 

. d' ' OUVIr Izer. ' . ' · . . . ·. · ' ~- • · ' . · · 
,~. ' . . ' ' . / ' 

~ O ~R. ERroo COELHo - O .Executivo legi'sla, ·o Congresso . 
homologa. · ~ . · .. · · . .. · · 
. o Sn. Mn:NDn:s om ALMEIDA - Periie~tamentc. Ora, v. Ex, 
vê que a minha indigna:çãalcrn natural. Nlío é· possivcLestnr 

. constantemente com 1l sanll'Ue· congelado a .ver dli:ariamentc 
. pi?:ar a Constituiçrío e violar as· leis. · . 

"11~ 

0 SR. MIGUEL;DE CARVALHo ,-<.Muito bem! . . ' 

O Sn .. MENDEs nn: Ar.METDA - Não ~ 'flOBsivel. Sli ao menos 
me der: a Providencia as forças necessarlns para clamar; que 
esse elamor se.ia be~n comp'ensado. Clama itaque, clama ne 
cesser.· · · · 
. . ' 

' ·-
,. 

" . ' 
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Eis porque eu protestei. Eis porque o meu protesto foi 
talvez um pouco mais violentv do que devera ser, dada !l! 
gravidado desta Casa e as responsabilidades de tudos nós, 
mas não· se póde op,por limites ú indignacüo de um brazi-· 
leiro, · que vê assim se prejudicar c!l!da vez mais o 'serviço 
geral da sua Nação. . · 

Não accus,1 ninguem, porque não me cabe nesta Casa ar:
. cusar, mas l:J.mentú que os elementos -conslitucionaes não 

tenham encontrado nuncn um meio de evitar a continuação 
· du systema de fazer despezas o administrar sómente p·ela 

razão do «si a ?JOlo, sia jubeo, sit pr~ Tatione voluntasu. 
:(Muito bem; muitu bem.,) 

E' encerrada a· discussão. 
:Adiada. a vota cão. 

' 

.. 

ESCOLA DE AGRICULTURA DE QUIXAD~ 

2• discnssfio, da proposic!!o da Camara dos Deputado.<:· 
ri: !3, de 1916, autorizando 6' Poder Executivo a conceder ú 
Escola de A~icult.ura Pratica de Quixadú. no Estado do 
qearú. pelo tPmpo de sua exist,encia. o usofructo de dezesei~ 
'e meio hectares de terras pertencente;. 110 Governo. Ritundns 
á Jusante da barragem d6' açude do Qulxadú, entre o leito do 
antigo rio Sati:l. e a linha de tramwa11sli nnra nellas esl.nbele
C{!r os seu~ cnmpos de enlt.nras. experiencins e demonstracões. 

:Adiada a vota cito. . 

O Sr.· Presidente - Nnda .mais havendo a tratar, vo'u !e. 
'vnntnr n ses~!io.. Antr~ de fazel.o. por~m. communico nos 
Srs. Renndores que seg-~mrla.felrn. antes · da sessãn publica. 
haver~. um~. sessão !lecretn. par,1 vot.nçfio de parecer da 
Com'missfío de Constif.uir,ão e Diplomacia. 

Designo para ordem do .dia da sesRi'io publica: 
· 'Votncão. errr r!iL~eusR!'ío unica .. do requerimento da. Cnrri. 

mi~sií.n de F'ínnnons. pedindo n. nudlencia da de JusUcn e Le
~islacãn sobre a, propo'sir.i'in dn Cnmarrt dos DenutAdos n. '18, 
de 1!H6. auc obre o crAdito esnecinl de 57 :6!12$690. -pll'ra na. 
~amonto do quo tl dnvidn no Dr . .Teronym6 Baptista- Pereir:i 
~'olJrinh~em virtude àe sentencn (pm'l!ccr n. 98, d!! ·f9UI) ; 

V:ot.ncilo. em discnss!ío uni~n. rln requerimento·- da Com. 
mi,ssãn de Justir.n 11 Leg-lsla,;rw. ll'''iiudo a audlencin dns Clll 
ConstJ!t.nir,ão e Diplomacia e rle Marinha e Guerra sobrn o 
nro.iect.o do Renndo n. 21. d(\ 1915. qup concede !nvor~s nos 
reservistas das linhas dP. tfro do pnlz (parecer n. 86, de 
'19-fG)'; ., " 

'Votno!to, em s• di~cuss!lo do · pro.iect.o do. Senado n. ·a, 
<Je 'f 9~16, que determina que s!io . nullos ds oilntractos ceie~ 

' . . 

' . 

' o 

• 

\ 
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brados pelos agentes do P-oder Executivo em Qillle não estive. 
rem dealnrados o artigo da lei que autoriza 0 c·ontractu' e a 
verba do orçamento que autoriza a despeza (dQ, Oommissão 
de ... ~Jn.~tiça e Leuislaçiío e parecer' favora.vel da de Finança.~) ; 

Votação. em 3' di•scussão dÓ projecto ·do Senâdo n. 3. 
de 191. 5. que autoriza a adherir á Convenção Interoacional 
assignada em Berlim em· novemb11o de 1908 e a inscrever o 

· Brazil entrr. os membros ·de i • Cilasse do Bureau Internacio
·. na! para a pruteccão de obras Htterarias e artísticas (cOm 
"emenda da .Cornmissão de Finanças, já approvada em 2• ·dis. 
n.anças já app1'01Jada em 2• discussão~ ; , 

Votação. em 3' · diséussão. da proposição da Gamara . dos 
Deputados .n. 8. de 1916, que a1l!toriza o Presidente da Repu. 
hlica rt inverter. dentro da verba total de 50 :000$ •. votada no 
orçam.ent<, do Ministerio do Inte1rior. as respectivas parcellas 
e dá ont.ras providencias (com emenda da Comm.içsão de Fi. 
rum~as. .irf opprowulo P.m. 2" discussãO) ; . 

Vot.ação. em 3' discussãlo da proposi~ão da Ca.marla. do's 
Deputados n. 1.4. de 1916, que abre, pelo Ministerio 'da Fa
u•ndn. o credito de 60:654$930, para ocCJo0!1rer n l()agamento•s 
de dividas procesRadas por exercícios findos (com. parecer, 
fot•oravel da Oom1m1Ssão de Finanças) ; · , · · 

. . . 
Votação em 3' cUscussão do projecto d'o Senado' n. 9, 

de i916. que concede ão bacharel Alfredo de Araujo Lopes da 
Colsta, s• official da Secretaria de Estado do Ministerio do 
Interior. um anno de licença, com o ordenado e .em pii'oroga. 
cão, para trat.amento de saude (da Oommissão de Finanças) ; 

. . 
Votação .. em discussão uni'rJU, .. do pa~ecer da Commissão 

do Marinha e Guerra Íl. 20. de 1916. opinando n·elo ind'efe
riment,o do requerimento em que o general de divisllo,. re
~ormadu .. José Zenobio' da Costa. •I'Oiicita que. por equidai:l'e. 
se lhe faoa .extensivo o beneficio d·e que t.ratn o art. 4°, lei 

/ · ·: n, 2.290. de 13 de. dezembro de 1'910, que :r;emodelou a ta-
beiia dos . vencimentos mi.Jitares (com. parecer da de .Ti'i!YII1fTI .• 
~aN. opiria'o.do do ·me.~mo modo) ; · . ' . ' ' . 

· · Votacão, em. discussão unica. do. parecer dn Commissão 
dP Marinha. e Gúerrrvn. 21- 'd'e 110116. opinando que se.ia a:r. 

· · cbivndo •O requerimento em que ~,· cápitito de fr:ag.. refor. 
mado. Collatino ·Marques de Souza, solicita reve'l.'são ao ser

.:v.iço ·activo da Armada. ( c()'m. parecer da de Finanças opi· 
nando d'o mesmo modo) ; ·· . . 

. Votacão. em discussliio unica. do p811'ecer da Commissl!o 
de Finançn.s n. 56. de HH 6. opinando pelo indeferimento d'o 
reC)'Uerimf!nto em f1'1lí'l Edn-ardn Franco ne •SI!t pede ao Con-. 
gresso N'aeional mais um n.nno nr lioença ;para continuar o 
tratamento de sua saude; · -
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Votacllo, em 2• discussão, da' proposiollo da Cla.mara dos 
Deputados n. 23, de 1916, concedendo- um a.nn.o de licença, 
em prorogação. para tratamento de saude, com 6 ordenado, ao 
conferente da Alfandega do Pwrá. Edmundo do Rego Barros 
Filho (cOm parecer· fa'Voravel da .aommtNsã0 de F1nanças) ; . . 

V·otação em 2• discussão do ,ptrojecto do 'Senado n. 17, 
de 1914, que limita, para as operações de cambio, a taxa feita 

· pelo Governo Federal e suspende, até 90 dfas subsequen
tes á assi~atura de tratado' de paz entre as nações bel
!igerantes, as ·-emissões vales"ouro para pagamento d:e direitos 
d~ imlportacão. que só rpoderãcr ser feitos em moeda metwllica, 

· ouro, ou em notas da Cai~a de Conversão (com pareceres da 
Commissáo de Finanç~s contrarias ao projecto e ás emendas 
do Sr. Mendes de Almeida); 

I • 

• Votação em 2• discussálo, da proposição da Camara cto_s 
. Deputados n. 13, de· 1916. autorizando •O Poder Executivo a 

caneeder á Escola de AgTicultura Pratica de Quixadá, no Es. 
t.ado do Ceará, 1pelo t.empó de sua existencia, o usofrueto de 
dezeseis e mei.o hectares de terras pertencentes ao Governo. 
situada§ á jusante da barragem do açude do Quixadá. en.tr'e o 
J.e·ito do antigo' ricr Satiá e a linha de tramways, para nellas 
estabelecer os, seus campos de cult~as.· experier;cias e 4e-

. monstracões (cOm emenda da Commtssão de Justlça. e Legts. 
laçãn e r;ll'l'l'(·er favora1,el drr. de TNnança.~) . 

. Levantn·se a seo~siio ás z' horas e 50 minutos . 
... 

Publicaçiitt feita por ordem da Mesa, em virtude de deli
ber·llçiio do Senado: 

INTRODUGÇAO 

. JB 11B SlliS P.U DB OBB BBPIU'.I'S OIIAGJUNS Qlll PRIIIIIIlUIT 
LBOR TDIPS BT Llltrn-PA.YS EN li!A.t!V..USB PART .... B:,IIB SUIS BT 
IIII VOtJDRAJS JAJo!.US :ITRE llN DÍIT!\ACTI!tJR DB KON TIIIIPS," llN 
DiTl\A.OTIIUR DB KON PA.YS i lL IIB li'A.tJT P.AS A.ll'li'AllliJR SON PA.YS, 
IIANS LB KONDB, 11!! LE F.AIB.UIT PIRII _Qtr'IL N'llsT, Ol! ](OINS 
GRANJI QtJ"n:, IIB L'BBT i lL IIB ll'.l.l!T l'AS II.UI.AISBBR SON TIDIPS1 
OAR O':BST D:ÍOOtmJ.GBR LliS BSPRI1'111 BT lL IIB li'A.l!T l.tJIAIB 
D:ÍOOtmJ.GIIR NI LBR BSPl\lTS NI LBR .AJIIIS i li!A.IS lL IIII li'A.tJT 
TROIIPBR NI . BON PA. YS NI SON 'l'IIJIPS i !L li'A.l! .. T Dll\B LA viarri. 

1'1mms - Dilcours pariementaire~ vol. vm, ~· ·11~n 
e606. · • _. · 

I-Situação do .Brazil. quanto á instrucção. Necessidade actual 
da' interferencia dos poderes publicos nacionaes no provi
mento do ensino elementar · 

) 

Inscreve-se induhit.avelment.e · a nação hrar.'ilei.rn entre .., 
nquellns mais privilegiadas pelas excellencins de. sou haMtat 
~a pelos dot.es naturaes de se~, filhos. 

' . 
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Não ha, neste asserto. proposital exaggero c6m que uma 
preoccupncão dcsarrnzonda, embora pa:triotica,' intente substi
tuir á realidade esperanons que o passado não autorize, votos a 
que o fqturo se,ia incapaz de corresponder. E' essa, ao con
trario, a simples. cxpressãü da verdade, · Ecmpre reconhecida, 
e amiude proclamada, por todos quantos, sem pessimismo 
preconcebido, observam e analysam o nüsso meio e a no&.a 
gente. 

Conslderad'o. do ponto de ·vista das possibilidades e . das 
necessidades &·sencines,. talvez outro paiz nãO ha,ja, que me
nos do que o Brazi! precise receber e mais tenha a üfferecer 
.na incesE·ante permuta cm f.!UE'. repousa a cxistencia dos povos. 
Apenas iniciada a explora!)ão do seu territoriü. para logo e!le 
se demntranhou.em riquezas variadíssimas. Além de todas as . 
substancias mineraes acuradamente 'pes.quiz:rudas em outras 
partes do globo, algumas aqui abundam, que não é facil en
contrar alhures (1) . Ne~·ta. enorme. extensã.o de üito' e meio 
milhões de ldlomet.ros quadrados,. não muito inferior á da 
Europa inteira, podem· med.rar todas as culturas, h a· climas 
para todas as raças. Quatro seculüs de observç!io e de expe. 
riencia, .a·esde a de~-coberta e· as primeiras tentativas de colo- · 
nizarão. l•~nge de invalidarem, cnrln. vez mais autorizam e cor
roboram ns palavras de Pero Vaz de Cam'inha, n::t carta em 
que communicava ao Rei D. 1\fanôel. 0 faustoso acihado do~ 
nortuguezeA:· « .•. a·terra em si é de muito bnn~ ares ... aguas 
Rão muitas infin'das ... e em tal maneira é gracio.:-a que, que" 
:rendn.a ·aproveitar, dar-se-ba nella tudo ... :. (2). . 

Mas nem· s6 todas as racas, em que . .so desdobra. a· nossa: 
osper.ie, togram Aubsi<tir nest.a graciosa terra, scnãõ ainda por
çã.ô alguma delln é. em verdnrle, ·fntolern.vel aos que a 'pro
curem, por maiores que se,iam as exigencias da organizar,li.o 
rlelles, no tocante ás cond'ir,ões climaf.icas. Difrorencas de alf.L 
of.ude neutralir.am, em muitos. nonto.õ·, os effei~os da canícula 
tropical. e ôs vastos planaltos formados pelas escar,pas do• solo 
nrnporciO.nnm aloJamentos naturnes ·nos. filho~ de outras zo-

. nn~·. a qua .é da!fo · cont~nuar ·entre n6s. quasi som modifica-
oõcs, ~~ seu anf.igo -viver (3) . · 

Neste dominlo fmmenso, cujas mil leguns de costa. se re. 
c()rtam em portos. e enseadas !nnumeravei.:-, · ~o. interior do 

. qual um vast!ssimo systema. hydrôp:raphico fallilita as com
.mnnicacõr.s e· assegura a mirifica ferncidnrlc rlrt g-lebn. n•íde 
hellamente fixawe uma. populaclto vinte vezeR maior do quo · 
a actual: de sorfci que, se paiz existe. para onde o~ retirantes 
rle regiões exhautas e super.p'ôvondas 'devam voltm.· as vls·tns. 

· (1\ ANTONio Or.Ylmlo- A .ntinttraçllo- Rique:;a,q mineraes, pn!;. 163-' 
apod Liuro do Ctmtenarlo, Tol. m .. 

. (2) CAPnrr!uNo Dll Amuw- O d~scohrimento. do 'Brazil- O povoamento 
, do BOlo- Evoluçl!o eocial, Jlllg. 73- apod LitJrO do Ctmlenario, vol, J. 

(S) ORVILI.II DIIRDT, cit. por G. RotTVDm- ú Brt!sil en ·1911, paSlJ. 40·41• 
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em btisca de trabalho, de conforto e de f'elloidade, é. de certo, 
este, ainda escassamente habitado, prodigiosamente fertil, de' 
uma bclleza !'limplesmente incompar:~ve!, que a todos quanto~ 
teem enseJo de visita!.o, attrae. prende, encanta, fascina ·e 
'deslumbra. / · 

A gente. que a!' fat:~!idl!ides histcrricas investiram na posse 
i:Ieste magnifico legado, não desmerece da inesUmavel dadiva, 
com que a sorte a beneficiou. Longe ainda, é verdade, de seu 
typo definitivo, pela incompleta fusão dos elementos ethni. 
cos, :que ú constituem, mostra Já, todavia,· o brazileiro, nns 
características de sua individualidade, que se fixa, o fellz con
sorcio das qnalidarlos proprias :\s tres raças. que concorrem 
para formal-o. 'E' elle. r.m regrn, intelligente, .de espirita aberto 
ás .idéas novas, ás iniciativa~ lm•>(as .e fecundas; o que real~a., 
nesta e:xpansüo americana dó elr.mento portuguez, a grande 
hEl!'ança espiriLual do pequeno povo, que encheu o mundo com 
a fama do suas aventuras. Ama o trabalho, atreve-se brava
mente com ns nhstanulo~ que lhe opnõe a natureza: e nisf.n 
sohresahe o valor da r,ontribuição indígena, tão malsinado 
pelo e:xamn superficial das cousas. maR .i·á agora praticamente 
rlnmonst.rndo, de maneira irrefntavrl. graças á. obra henemerita 
do mais illustre rlos nossos sertanistas. F.:xerr.itn. a hospitali
dadr. por maneira qno snrprchende aos forasteiros, commove
se com todos os inforhmin~. csforca-se por minorar as des
graças alheias; é simples, é bom, emfim- é humano; em tanta 
maneira e a tal ponto . .rrne até naR lutas armadas, onde mais · 
violentas s!lrm desencn:rlnar-sl). n~ paixões, ,iá n sentimenta
lismo nacional entro n6s firmou, JWla forr,a ria trarlicfío, o prin
cipio de .que «a victoria deve ser o termo fin:tl desta sorte elo 
contenclar l> (1) • . 

Essa dor,ura immanento, essa mansuetncle r!n costumes 
·quo caractm'ir.am superiormente o brasileiro. s6 a ingratidão 
'Poderia Ronr:;al-ns ao influxo da raça ne·gra, cuJa beneme
.rcncia, ali~~. cnr-ontrnu a mel•hnr drl todas ns consagrações nas 
n.poth nos11s cnm qnc um povo inteiro celebrou o acabamento 
de. seu secnln.r martyrio,. sem r.urar elas perturbncões ·(:]uo 
desse noto de suprema Justiça social haviam •de resultar para 
toda. a vida economicn ·no paiz. · 

Em multiplos ·domínios da n.cti"idn.de humana. tem oSSL1 
novo revelado a sua 1capacido:de rlo a.~similacüo e do creacão. 

··Ffomens do soirmcia. ClllC ns corporações sábias rlo rstt•ang-eiro 
Sfl desvanecem rir. anolhr.r rm seu grcmio; artistas fest.c,iai.los 

'muif.o além do nossas fronteiras; tl'chnicos competentes e a\·ro~ 
;indos, a .quem elevemos as l;'randes obras da engenharia mteional; 
indusf.riaes perspicuos o corajosos; negociantes emprobende
doros A de vistas larg-as: oporarios ~nhrios. activos e residentes 
- nqui o f6rn daqui mo~trnm, a todo o insf.ante, que, na mo-

(4} JOÃO FRANCISCO LJSB0A-Discurs~ sobre a amni.~titJI 
,.... :~pud Obras, :vol. IV, pag. 657.: 
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destia das aspirações que alimenta, não tem o brasileiro mo
. t!vos para temer MnfronfoR rl.cpressivos de .sr.u i-nt.rinsecb· me

. :recimento. . . 
Si tal 6 o meio e t.al é o homem, parece que .fl\ra natural 

'correr aqui a todos a vida e.m uma suavidade quasi edenica. 
O la.bor, premiado n.o .rJentuplo pelo· sólo generoso, devêm 
desconn1ecer a penuria e a miseria, As facilidades da ada
ptação do habif.a'!lte, os recux:sos que tão Jargam~nte se lih·e 
offer.ecem, eram para prororc10nar a •quantos i!JqUI nascem, e 
aos que veem vive.r sob o nosso céo, todas as satisfações de 

·.ordem moral, )ntellectual e material, a cu,ia mingua o goso 
·da existencia se inverte em provação e amargura. Em um·a 
palavra, deveria ser o Brasil para os seus filhos e,. ainda para 
quantos o adoptassem, a mansão ideal, onde o sentimento 
se apurasse, a intelligencin se expani:lisse. e o trabalho, me
.Jhorando a natureza e dignifi·cando o ·homem, cada vez mais 

··· o prendesse á terra lihrral e dadivosa, . . . 
Bem longe disso, entretanto, está a realidade. 'Neste paiz 

oolossal. que p6dl? alimentar quatrocentos milhões de habi
tantes,, .e apenas· conta vinte e pouco· milhões, parte dessa 
escassa população, victima do flagello periodico das •seccas de
fin'ha r .perece de mi seria e fome ... E .que parte ! .Tus.tamente 
aquelln, eom •que o .Brasil . inteiro cont.rahiu um debit.o im,
menso e da qual ainda rlle rspern um beneficio, que só essa 
lhe póde proporcionar: os bravos e resignados filhos do 
nordéste, .que conquistaram rarn· a .communida.de nacional as 
'rj.quezars da mil!.'ifi·ca região a que o g,;enio de 'HU:MBOLDT pro
phetizára o destino dl'l emporio da civilização humana; a.quelles 
que, dançados, antes de' quaesquer outros, ao· . assalto da 
floresta virgem, de todos os lados a occunaram e· recortaram 
de veredas. emprehendendo, na medi·da de suas forças, ante 
uma natureza de pode.r desmesurado, o afeicoamento do sólo 
á vida do lh·omem; aquelles. emfim, que são, talvez, os unicos 
iJapazes de tra•nsformar .em vHdmleira coloniza~.ã.o esse esta-

-- belecimento provisorio » (5) . • 
Nesta nar.iio. ·CTllf!· tem produzido ·sàbios admirrudos MS 

centros 1'\urori'eus de maior cultura. prOfessores que !honra
riam as cat.hcdr~ mais exigentes do múndo, belletristas que 
não deslustrariam as Htt.eratilras mais ricas, musicos, escul.:. 
ptores e nintores que a ]}roprin Ttalin ni'io refusaria, a incul
t.ura gernl r, ent.r.et.ant.Q, tamanha que em 10 h!l:bitantes ma tores 
de ·cinco nnnos nem quatro se contam capazes de se commu
nicarem com os seus semelhantes por meio da leitura e ·da 
escripta ! · · 
· •Dir-se-ha, po~ém, talvez. rque com a má sif!uação Ido· 

Brasil em geral .contrasta. neste ponto, em consoladora excel
lencia, o est&do do seu nucleo de populacão mais denso, mais 
l1,1zido, mais opulento. Esperança vií. 1. . , No nosso centro 
mai,s ari~nntarln. na prnprin flapit.nl ·F~deral. segnndo o ultimo . 

(5) PIJJ:Rf\E DENIS- Le 'Brésil au. Xl: siecle, pag. 306. 
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l'CCCILS0ametüu a LJLte <J;LJU i :;e !Jl'ueeLiuu, lJU uada menos de 4ti 
analphabetos em 100 habi'tillntcs de todas ,as ~dades, 40 entre 
as pessoás muiur~:; de suis alutos u ::li entre aquellas que já 
eontpletararu l.res lu:;ll·o;; da t•xisLelwia (ü). Mais da Lot·ca 
pat·Le, J.IOI'Lanto, dos indivicluos ,que, pela idade, já deviam 
Ler sahülo das escolas primarias, ainda se acham, nesta bt·i
lhante metro poJe, em pleno seeulo XX, ú mingua de ,instrucção, 
no que tem essa de mais rudimentar ! .' .. 

Nossos progrossos; que em outras cousas teem sido tão 
uota\'eis e rapidos, nesl.a materia, que é uma das mais im
portantes para o futuro nacional, mostram-se, ao contrario, de 
uma lentidão vera;mente desanimadora. De facto, em '1872, o 
I 1CCe!lJSeameruLo do ~Muniloipio Neutro accusava, a e:x:istenci!i. de 
63,82 o/o de analphabetos na população total; e, si o de '1890, 
feito 18 annos depois, registra'{a, para medida do' mesmo phe
nórneno demographico, a cif't·a, · bem mais favoravel de 
48,28 o/o ( 7) ; o de 1906, realizado mais de tres Iustr,os após 
aquelle, achava a taxa, approximadamente igual, de 48,11 o/o • 
. Quer lsto dizer, portanto, que, no longo intervallo. 'de 
perto de meia geraoão, decorrido entre as dua·s u!Limas ope
rações censitarias aqui Tevadas a cabo, quasi estacionario se 
manteve, no centro mais !lulto do paiz, o desvantaJoso coefi., 
ciente do analplha.betismo ! . , · • 

Certo ó qu~ no período considei·ado,' ~cr·esceu, nesta Ca~ 
pita!, a· proporcao de creancas (8); o que~ naturà.1mente con
tribuiu. p81l'a augmentaa: tambem a qua.ntid&de relativa rdie 
analphabetos; mas, ainda deduzida quanto aos maiores de seis , 
annos, a' porcentagem de illetrados, entre os habitantes do <Mu
nictpio Feder·al, apenas torá descido de 41,16 (9) a 40,15 (10), 
isto é, decahido de uma unidade sómente no espaço de 16 annos, 
que vae de 1890 a 1906. Ora, no periodo anterior, fOra, sem 
duvida, mais animadora a progressão. 

De facto, calculado :relativamente ao numevo de habi
tantes livres, de mais de cinco annos de idade, o coefficiente 
do analphabetismo, nesta·Capital, era de 49,84 o/o em 1872 (1:1.), 
e, comparando á populacão das mesmas idades, recenseada 
.em 1890 e em 1906, os respectivos totaes de illettrados, obtem- · 

(6) ReaeiiNeu·uwnta ãa !lia de ,,fiJitleito (Di•triato li'oúeral),. •·ealizalta 
0111 20 de setembro de lDOG, p11gs. 109, 110 e ·lU. 

(7) Id., pag., 108. 
(8) Id., pag., 110. 

252.821-68.200. 
' (S)' = 0,4116 (Cf. Jle~ltii8CUfliOIIta da Distrioto liC· 
• G22.6Gl-63.200 

<lera! em 81 de dezembro àe 1890, pags. 12<1. e 398). 1 

890. 87'1 -107. 888 
(10)------

811.448-107.888 
0,401~' ( Ct. .ReOflii86G!IltJIItO àe eo de 86• 

tembro àc 1906, pags. 78 e 109). , 
(11) Direotoria Gttral àe lilstatisttoa- Relatorio e trabalhos 

'tlldoa em Sl de •uemlwo de J81'6- .Reoenseammato, pag. 20. 

-
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su, pat•a esses . dous unnos, n~ tlorrespondentes ta."\':as d~ 
42,46 % (12) e 41,58 % (13). Por outl'a: entre 1872 e 1800, 
houve na t•azüo o aprecjave[ desfalque de 7,38 o/o; de 1800 
a 1906, porém, apenas a uii'ferença minima de 0,88 %. 

Releva, outrosim, observar· .que, no primeiro daquelles 
inlervallos, deve Let· siuo ainda mais sensível a diminuição da 
peJ•cenlagem, attenta a influencia que no coel'ficidnte proprio 

. do anuo de 1890 exerceu, por certo, a inclusão, nos elementos 
do calculo,· do lodo~ aquelles ha,bitanles euja condição social 
mudára em 13 de maio de 1888, naturalmente os menos favo
rcci·dos da fortuna, sob o especial aspecto ;fJUe estamos consi-
dera·ndo. . · • 

. Quanlo ao conjunclo do paiz, ao revez do que se deu nesta 
eídade, o progresso, absolutamente nullo, sinão até nagativo, 
de 1872 a 1890, toma-se já apprehcnsivel no período subse
quente. No primeiro diliquelles annos, . com efi'eito, havia 
84,25 o/o ( 14) do analphabetos na população total, ou 81,43 % 
entre os ha!Jitantes livres ( 15); e, segundo o recenseamento 
de i890, a percentagem geral de illettrados, em vez de baixar, 
ascendera a 85,21 ·% l (16) . · 

A partir desse instante, porém, pronuncia-se ·em sentido 
inverso a marcha do analphabetismo. A melhora, comtudo, 
cumpre confessai-o está Ion;;e de corresponder á e:x:te,n.são do 
período · decorrido. ' Effectivamente, encontrou o censo de 
1900, nos vinte Estados dô Brazil, a proporção de 75,78,% de 
illettrados (17), ou seja a de 74,59:% (18) em todo. o paiz, 

!!52~ 321- fi!! • 867 '1 

(12) - 0,42•1G (Cf. Rcccn•camr.nto do Dtslriolo ./t'c· 
522. 651 - ú2. 867 

dera I 81 de dezembro <lo 1890, t>u~s. 12•1 c 30:!). 
300.371-90.781 

(13) = 0,4lüS ( Cf. BeccnHo(l.mento <lc ~o de r.c-
' 811.443-00.781 

to111b1'0 do 190U, pags. 78 c 100) . 
8.305.007 .. 

(14) ' - 0,842ú ( Ct. mrcatoria. Gera! <ln ft]Htu.UHt.fc"'- Rc· 
U.030.478 

ln.torio <la 187fl- Itecensea,.ento- Qnudro ~ct•al, cm scgnfdn :1 pa.g. 38) ., 
(lG) Id., !b!d., png, 10). . 1 

12.213.856 .. 
(16) = O,B!S2i (Cf. Sexo, ,.aça e 118tadiJ civil, nacionalidade, 

U.333.9Ui · 
MiaÇ(lo, aullo e analphab~tismo da populaçtio 7'6censeada em 31 de dezembro 
.fh 4890, pag. 373). 

• 12.599.882 ' 
(17) =;=O, 7578 (iJ. Jüo"loria Gel'al de Estatística- Rel!z,. 

16.626.991 \ 
.torio apl'tJSmlado pBlo Dn. BOLuõns Cmv.u.uo, em maio de 1008, ~g8. 82·33).: 

. 12.1199.882 + (0,,811 X 7í6. 749) 
(18) -·-....,..--- = 0,7e9 (Quanto á popalaç4o do 

16.626.991 + 746. 7.(9 . 
Dlstrlcto Fodlll'41, cf. S!JIIOJl!M do 1'6CB1186tlmtmto do 81 dtt d1umf11'0 de 1900, 
Pll• XV). . 
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inclusive o Districlo Federal, umn vez que se admitta paru. 
·esta circumscripcão, naquella época, a mesma taxa vcrifi~ada 

· em 20 de setembro de 1906. 
O movimento retrogrado do illettrismo traduz-se, Jogo, 

peJa. diminuição de menos de onze aríalphabetos em cem !la~ 
bitantes de todas as idades, no espaco de de~ anuas, · isto ó, 
vela baixa annual de pouco mais de lllm íllettrado em 'cem 
habitantes. Si, porém, deduzirmos da populaoão total os in-

. dividuos menores de cinco annos, os quaes ainda não se acham 
· em condicões de receber· o primeiro ensino, a proporção geral, 

que era de 82,63 % em :1890 (:10), descerá, em 1900, a 70,64 ·% 
(20) no conjuncto dos, Estados, ou a 69,29 ~% no Bràzl inteiro, 
attribu<idas que sejam ao Districto Federal, naquelle anno, as 
mesmas . relações achadas pelo recenseamento municipal de 
:1906 (21). 

Visto o completo mallogro do balanco demographico, a 
que, em obediencia ao preceito constitucional, se devêra .t;er 
procedido, ·em todo o territorio da Republica, no anuo de 
:191 O, falta~nos, infelizmente, a unica 'base de alguma segu
II•anca, em que poderíamos assentar o .proseguimerito desta 
investigaÇão. Mais um motivo é esse, portanto, para se desejar 
que, assim o comportem as nossas difficuldades financeiras, 
faca o Gov:erno um censo di!;'IlO desse nome,· convenientemente 
preparado pelos estudos indispensaveis e por longa, intelli~ 
gente e assídua' propaganda, que afinal conquiste para essa 
importante operação estatística o concurso de todas as classes 
da sociedade brazile·ira 13, sobretudo, as syinpatias populares, 

. · sem as quaes reoultarãó em nada os mais bem combinados 
planos da administração publica. . . 

Os dados numet;icos acima expostos não permittem sobre~ 
dourar de illusorio optimismo a gravidade de nossa situação. · 

· Elles mostram, á ·evidencia meridiana, quanto estamos ainda 
longe de formar ao lado daquelles paizes,; onde, como na Di
namarca, na Noruega, na Hollanda e na ;:;uissa, o quesito re~ 
lativo ao conhecimento da. leitura e da escripta já de ha muito 
desappareceu, por inutil, dos ins~entos censitarios (22) . 

' 12.213.3:16 - 2.122. 768 
(19) I = 0,8263{Cf. Etlad88 tJa ptJJJUlag/Jo ,_,.. 

ii.S33,915- 2.122.768 . 
llllt:da ""' SI /h /h~ 1161890, paga. 23); . 

12.1199.882 .... 2.910.792 
(20). = O, 7006 (Cf. DiM:toria G6ral d4l :&ú:tÜI-

16.626.991 - 2.910. 792 • 
tica-R~ a~ pelo Da. Bl7LII61111 Cuv.a.t.~~o, ""' 111aio de 1008, 
pagl. Sl-8:)). . 

. (12.599.882-2.910.792) + [(746. 719XO,&SUH7j6. 749XO,U4) I . 
~ = 

. (16.626.991-2.910~792)+[746. 7(9-(746. 749X0,116)] 
= 0,6929. ' . 
::S9,(2f) Bomléuo Bmma - Ptillllljni dl &:11~ ~ JIIP.l!SS-

I 
I 
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Este asp'ecto do povo brazilerro é, ~orv.entura, o que mais . \ ·.!J 
fortemente impressiona a quem, de ammo d~spx·evenido, pro- _ ·~ 
cur.e conhecer o véro esíado de nossa Patrm. Mal se com-
prehende, com ef:feito, qu•e uma nacão que tem gasto quantias 
avultadissimas em obras de, opportunidade, ás veZ'es, mui 
discutível, sinão até de todo em todo dispensaveis, por mera
me:nte &Umptuarias, e que não regateia subsídios de certo vulto 

· ás exigencias, me~os imperiosas, do chamado ensino superior, 
, menospreze a tal ponto a cultura primaria de seus. filhOs, a 

· unica deveras popular, base impreterível de qualquer· melhora 
seguL·a da situação gera:!; pois, além dos legítimos gozos de 
espírito, que proporciona á massa da .. sociedade, é ·um ele
mento indispensavel á profícua assimilação dos modernos 
processos de trabalho. . 

Não é, de facto, cousa que ainda esteja pOI' firmar o valor 
economico da instrucção. «Observa MAcAULAY que, si, no se
cuJo XVIII, o escassez, outrora pobre e ignorante, se avanta
java ao inglez em todas as carreiras,· .devia essa superioridade 
á circumstancia de ha'V'er o Parlamento de Edimb)ll'go dotado 
a Eooossia de um ensino nacional, que faltava á Inglaterra. 
Nos Estadbs Unidos, si os fabricantes podem supportar a con
currencia européa, pagando embora salarios duplos dos ·que 
vigoram .além do Atlantioo, é, na J?I'Opria opmiãi:J . delles, por
que os ·seus operarias, mais instruidos, ·produzem'mais e me
lhor e sabem tirar das machinas maior proveito.:. · (23) . 

- Ora essas vantagens, longe ele serem . aJ;rena& pessoaes, 
necessariamente se réflectem, de maneira profunda, na si- . 
tuacão do Estado. «0 meio de ter dinheiro - dizia· RuY BAR
BOSA, ha mais d~ trinta annos - é habilitar o povo a pro
.duzil-o, educando-o; e povo educado, não o tereis oonca, si 
não comecardes despendendo liberalmlllllte com as reformas · 
do ensino,. (24). «Argumentarão - previa o illustr.e escriptor 

. - argumentarão com o estado precario do .Tllesouro, com a 
I\enuria d~ nossa renda,. com a morp~idade da ascens_!lo . de 
nossa rece1ta.~ ~ •. destrumdo a contraà1cta, observava: éESiteS 
raciocínios evocam a -triste imag.em da avareza, que immol>íliza · 
ou e:nterra o di,nheiro, em vez de o fecundar por uma cir:
culação intelligente, para se lamentar, depois, da esterilidade 
no capital condemnado á inercia pelo z,e!o imprevidente do 
dono. Certo .não estamos no caso dos ·que ,accumulam di
nheiro, porque- não temos essa especie de fortuna que amon
toar. Mas a energia e ·O capital intellectual do povo jazem · 
abafados, estagnados. soterrados; e desta situação · lastimavel 
são r·esponsaveis, no mais alto gráo, os que, por amor ae uma 
fortuna imaginaria; impOssível sem a mais profunda recon
stituição do· ensino publico, recusam a essam necessidade a 

(23) E. DB L& VB!JirB - L'instruction du peuplB, pags. ~ 
(26) RUT Bnacm - &fdr'1'114 do enrino BtaUradarlo B superlo,. - PtJ• 

,..,.,. • ~ pag• 87, coL 2>. . 

• 
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he-rana os meios de satisfacão, de que realmente depende a 
nossa prospei;idnde.». (25). · 

Esses CO!IiOCitos. de todo em todo applicaveis ~ nossa época': 
assignalam hoJe, como ha trinta e tres .annos assJgnalavam. um 
Jamrmtavel desaccôrdo entre nós e a quasi totalidade de na. 
cõe:; civilizadas. Inconte~tavelmentc, bem mal se,guimos nisto 
:1 exemplo da grande Republica nor.t.e-americana, onde• a ge
ral conviccão da inadmissibilidade do .e.conomias, que tolham 

. ·OR reem•sos li cultura commum. resulta eloquentemente ·da .. 
• · circumstancia dr, ainda no calamitoso 'quinquennio 'da guerra 

eiv)ii, uã·o ter h~vido dep,r()ssão na. curva indicativ:;t dos gas. 
tos .com o r:uste1o de; ensmo popular. '«Pelo contrariO - lem
bra RUY BAHBOSA ...:.. longe disso, loo(!'e de que as perdas CO-· 
Iossae~. as torrent.~:~s de sangue e diiíheh,o·, as chagas atrozes. 
e. o e~pantoso luto dessa cámpanha de titães debilitassem a 
instrucçãO do povo os meios de substancia, longe disso, o fer. 
vor pratico •rola causa do ensino, multiplicando-se com 0.9 

· sacrificios, cobrou do proprio infortunio novas forcas. nova 
fecundidade, nova confiança. «Através da guerra - dizia o 
governador Al'IORI!:W em 18f:i4•, ·.na sua mensagem ás Camaras 
do Estado - a.través da guerra, o Massachussets não arrefe
ceu esforços para . estender a benção da instrucção a toda 

, 

a sua juventude.~. (26) . , 
E' que, naquelle grande· paiz . .como talve!l em parte ai. 

!,~uma, segundo lemtlrava HIPPEAu, t:'m seu rclatorio ao Mi
.-nistro ·Boum:mw. a· organiz!l<.)ã!O escola.r ·Se caracteriza «pela 
ne.oessidade, francamente, lleconhecida e prOclamada, desde 
principio, de 'afiall!;aJ' a um povo, que deve re·ger os seus 
!Jroprjos dCistinos, a mais ampla e llberal instruccão. . . Os 
propt•ios ha)litant.es é que· se apressam a ministrar as quan. 
tias pilra a construcção de es01>las, compra de alfaias, hono
rados dos mestres. Nenhum imposto achou nunca· mais una
nime" a.ssentimento. Vae crescendo d>e anno. para anilo com as 
nt>cessidnd'e.s; os a.rgumentos successh,os., que se tornam pre
cisos, nunca acham Olpposição, . nem protestam contra elles 
os contribuintes, Regulando estes a somma e vigiando o em
prego(} das taxas, que se· impõem voluntariamentE\. conside
ram qne os sacrifícios. -de que por nenhum pretexto se' que
rem Jib(lrtar, dão um lucro de cento por cento. Durante os 
cinco desastrosos · nnnos da ultima guerra; o imposto da· in-
strucção f9i triplicado.». (27) . . • 

. Si este é. som duvida, o mais vivo, .o mais frisante, o 
ma1s eloquente testemunho de interesse pelo cultivo intelle. 
otuitl elas ma~sas, longe estLí. todavia, 'de ser um caso iso·lado, 
nssim na America coma; principalmente. na Europa, €\ntroa 

(25) RuY BAnnosA- Re{drma do ensino secundario e superior- Pa 
recer e projecto, pag. 37, col. i•. . · 

(26) RuY BAnnosA -,Ref~ima do ensino p1•imario e .várias instiluiçi1es 
complementares da instrucção p1lblicrz- Parecer e p1•ojecto, png. ·37, c o!. 2•. 

(27) HIPPI!AU- A instrucção pública nos Estados Unidos, (cd. brasileira), 
png8. :-10. . . ' ' , · j 

:s.- Vui.,Iv · · , u 
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~~s nações cuJos governos niio cultivam, mulLo de lndusLrra, 
ü obscuranlismo. E, se tanto resulta. a anomt\lia de que. neste 
assumpto, é exemplo J'Jagrantissimo o Brazil, cujas 'posses~ 
tão amiude, se tecm dt,spendido; com largueza, em cousas 
mcno8 uteis, ou do urg;cncia menos manifesta .. é ,justamente 
porque taes e tnn::mnhOs foram. ·em q\[nsi toda a .. llarLe, • ~~ 
progressos do ensmo commum, no decurso elo secufo XIX, 
que dos va!'i•Os titulas alvitrados para este um dos· mais pre~ 
feridos foi JWCcisamcnte· o d('. seculo da 'insl7'Uc(:ão lJOpt4la~ 
não <JUQ elle tivesse inventacló· a:> escolas prim,arias. mas :rot• · . 
haver s1do :UCJI.lf~lle que systemaLJzou e g-eneraiiz·ou o ensmo 
inicial, sem dependencin :!'orçada do cu !Lo, ·encarando como 
vercladeim f!Uest.ã.a de Estado o problema' de difl'undit· r..ntre . 
o povo as primeiras lcU.ra~. (28) • 

Nessa ordem de idéns. rorr;a é reconhccel~o; o espirilo 
maderno nftu parou, ln·lvez, naquillo que fOra razoaxel. Con. 
fot·me sempre aeonlec(l[·:\, em todas as propagandas em que 
se empenhem unimos audaze·s e ardorosos. nesta nüo . faltou 
'quem, no llnlhusiusmo da carreira, tmnspuzesse a meta. 
VesLigio de~;sn tende·ncia a exaggerar .a. inJ'Juição berrifnzeja 
do ensino, t'ieou~nos o celebrr., conceito, em que a escola é 
preconizada como inJallivel meio de . supprímir as prisões. 

Hoje, é C·Crfo, .iú ninguem sustenta, com a mesma segu~ 
mnoa-: semclhunt~ equh:alencia ... Deve.se. ·entretanto, cOnfes~. 
sar que se não sor:corriam apenas, muito intencionalmente. de 
uma hyperbole arrojada af!uelles que tão grandes esperanças 
prOclamavam, quanlo tí cli'ficacia das Jeltras para entravar :à 
marcl1a âa cr·iminnlidade. Algumas ·observaç;c)es pareceram, 
àe facto, . .inslifieur essas esperanças de que a. multip!i. 
ca.()ftO das casas de ensino viesse a ser a maneira melhor, •a 
mt~is firme, a mais pt•o:ficua, de se conseguir a eliminação do 
crime. · • · 

Assim, na Ing1Jaterra, no paiz de GaHes e na Escossia. ao 
notnvel pror;t·esso esCJOiar,' verificado doe 1SH a 1887, cor~ 
respondr•.u auspiciosa .depressão na delínquencia: lemq'iuanto 
o numero ele creancas. que frequentavam csf.lolas, snbia de 
220.(100 a o\.010.000. a cifra annual das condemnacões cri. 
minacs minguava de 211.300 a 12. 1'50. Comparados esses ai~ 
garismos aos totn·r~s da populaçU:O·, torna-se ainda mais pai. 
pavel a. conlrariuda,de na marcha dos cto.us. phenomenos; pois·, 
lendo , stclo de 1.100 a.lumnos e 122 crnmnosos por 100. G-00 
hnbitn~tos, no de<ccnnio de ·1841 a· 1850. ns duns 'proporções' 
se. havmm mud.ado em -12.500 e 38, respectivamente. no anno 
'de 1887 (20). Ora, de 1805 a t81t1, afflrma EscOTT; medran~. 
do o povqamcnlo. 7D ·r·. a cifra dos c!'Íme~ se. rimplüíra em. 
escala mms. de se1s vezes maior, isto é. cm 482 ·r· (30) • 

(281 E. LEVASSllUI\- L'ansaionamant primai1•a dansles pays civilisés. 
png. 1,0 • . · · • ' 

· (;!l.\ Mtc!I G. MutuAL L- The. JJictionary of Stalistics, nt•t. Education, .
1
. png, ~33. · 

(30) nur llA:tDOSA- Reforma do ensino primw·io, png. 55, cal. 2~. 
' 

' 
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Na Suecia, npeznr do accrcscimo da população, que pus~ 
súra.dq, 3.iJiG.53ü.a .J..HLIH habitantes, gnnhand'o~ _ass!m~. 
<JUUSl IJJtocontas nlll almas, o numero de penas de prtsao un~ 
postas ~e reduzira de 15.1188 a H. nss. do anno di) ·!811'5 pat·a 
ü de ·JI:lüL . Neste, as condcmna!iües por actoª atLentalorios 
das leis da mor·al nfi.o haviam ido além de 938, ao. passo que; 
uaquclle. l'inhnm ascendido a 1, 732; por delictos contra os 
padieularr.s tn·nm" presos 12. üül individuas, na mais remota 
das duas datas, c apenas 3.874 na mais recente; a quantklado 
de. homicídios. l?mbt\ra de ?D a iD e a de aLtenludos á pro
pnBdüde de~lmm·a de 4.91il a 3.31G;. o que tudo. para o. 
J·l!ust~·r. .esr:t• 1plor belga; a quem toz~1a~o~ esta~ inforn1ações; 
consiitma «uma admtmvel prova d.a Jn1luenwr berN,i'Jea da 
escola p'l•'pular .sobre o senLüncnLo do dever. a obecLi.encia ti 
lei e á maralidadc» (3'1) . · 

·C'üHobornndo esse conceito e alit\s rep!'Oduzindo palavrás 
do mesmo autor, consigna HrPPJ~,\U o facto de. emquanto, no 
periodn mdicad.C!. a populacão creseera mais de 2.J •j·•. haver. 
ao do'nlrario. bnixado pc·rto ele 32 "!"· com se estreitar ·de 
31. 7H a 21.509, o numero tola! de condcmnações p.ór crimes 
i:J conl.ravenr;ões de toda a espccie (32). . . ' 

· Em Frnnça. no passo que ú' al'I'olament.o escolar augmen
tavn. d11 um milhão de criançns. de 1848 a ·1 803 •. a crdmina
Jida·d;~ dl'.cahia quasi metade. de '18!!7 a '1860. determinando 
.isto o fechamento de uma casa centraL A quanUdade annua 
de assa~~i·n::tlos. nesse paiz, que, consoante a ufl'irmaniió do 
Co!vrmnu;;, vnriára de 200 a 2ü7, entre ·lS26 c 1855, desse ui~ 
tim'rl nnno em cle::mLe desceu a 102 o 158. havendo red•uc~flo 
ainda mDiS sensivcl na cslaLisl.icn dos homil)iclios, dos fur;t:us 
o dos •de!iclos cm geral (33). Segundo um relataria de DURUY . 
. c. num0J::o de aecusad<.is menores de ~1 ànnos, que diminuíra 
apenas ~m 235 unidades, de 1828-1836 a 183•8"1847. <teste 
período' para o de .1cl53-18ü2 decresc'eu em 4 .152. isto é, cerca 
de .dewito vezes mai:tJ: Em 1862. apenas ,a indivíduos me~ 
noros •Oe Hi atmos comparecernm perante as cDtH'S d'ass'ises, 
ao .passo qu,3 ·Os pnvcessados des.sa idade haviam sido quast 
tres Vf)~es mais numerosos. istú' é, nada ·menos de 115, em 
'\S.\7 \34). . 

Nüv'só isso. porém. De 1827. a. Hl29.'quando em 100 nc
cusados havia ::!9 n<Í·O analphabctos, de 1'00 recrul,as se tiwn
vam lJ 4,8 habi!i ta dos com o primeiro ensino. Ora. segundo 
a méclia de 187(1 a 1885, os indMduos que sa.1Jiam ler tinhain 
passad() t\ proporçi1ó de 81,.\ "/" entr13 os conscriptos e t\ de 
!\9 "/" fmlre tis processados. P.or outra: nn mais disl.ante ela~ 
duns lipocns havia 55.2 reeruln.'! analphwbeto's para 61 nc
ousndoa nas meamas ·condições intellcctuaes - de ·Onde a dM'-.. 

(3ll E. Dll LAVELE\'Il- L'inst••uction du peuple, pa~s. 200-300. 
(32 C. li!PPEAU- L'instruction publique dans les E'lats dzt 

pngs. 77"78. · J ' . 
(33\ UuY D.mnor.A- Re(drma do eu sino primaria, !Jng. 55. 

• (3<1 ll. llll LAVELEYE- op. cit. png.i01 notn. 

i\'ord, 
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feren~'l. ele 5.8 a mais dos ultimas em relacüo aos primeiros; 
e, no'1wrfoclo mais proximo, correspondiam 15.6 conscr·iptos. 
illelrados n 31 processados cm identwa situação, ou ·seja um 
excesso de 15 rf. destes sobre aqur;!les (35). ' 

No grã.o ducado de Baden, no 'o'ctennio de 185/l a 18G1, 
rerlnzintlo-se a monos ele metade o numero de presos .. iisto é: 
cnhindo de 1 .lt2G a 001, resultára dis~ú' a possibilidade de· 
bupprimirem-se algumas prisões. (3G) . ,. 

Mais. HoPJ{JNs. cm 1873, baseado em document'o's offi
riaes, cnmput.nva em 7 "I"• quando muito, da população ma.M· 
de 1 O rrnnos da Nova Inglaterra, o respectivo numero ele anal
plurbef.o;; IÍ c'u'n ta destes corriam. ·enlretan to, quatro qúintas. 
pat·Les dos r-rimes 'perpetrados nos seis. Estudos Americanos 
que sa agrupam sob aquella denominaçã:o (37) • · 

Nfirj obstante tudo .i.sscl, ha evidente exagero, que a pt•iu'l'i. 
se percdle e já hoje esL(t so.bejamente comprovado, em. esta.,
belecer dependencia de ei'J'eito á causa entr:e o. descenso dR 
edminalidade •e 6s ·Pr'o'gressos da inslru<~ção popular. Esses. 
dous L·.~rmos - diz L~-:\IASSEUH - não teem liame necessario, 
obr.igatLo. exclusivo, pois outros elementos exer·cem . n'ú'toria 
influet1';!,u sobre o numero d'e delictos commett.id'ú's. Nãl) sup
prime. não pôde supprimír o ensino a delinquencia: «para 
desterrai-a· f<\ra mister :bani~· do coraoão do h'o'mem os im
pulsos inferior.es. e· da ~ociedade os estimulas malsãos e os. 
incitam•;ntos deletori'o's~ (38) . 

~D<:lpend<1• a um tempo, a criminalidade - sãiO .palavras. 
· dll m%mo escriptor - de· duas espec.ies de caus!lls: umas. 
simples~nente psychologicas e individuaes; ou'Lras, porém, de, 
ordem social. Figuram em l'<lgar de destaque, na primeira 
catego!'iu. os mt\~IS ~1nsVinctos .da. naLureza humana.{ as pai
xõr~s ban:us ou Vlf.llentas, a OCIOSidade e o telir desregrado de: 
vida. Ora .essas qualidàdes podem encontrar-se ~m. ·todas a~ 
camacla> da soc·iedade, assim como; e!'\\ qualquer fami!ia, nã'(l 
é impogsivel provu·em de pessoas Mm. constitt~idas indivi'
dut>o rMnsüuosos .. E' p'o'r isto que se veem passar pelos tfil
bnnae;; homens de todos os gráos da hierarchia soc1al. · Elles 
for·m·c~m a pr1o'va da impotencia do ensino e· da educação 
rmra a disc:irplina 1de certas naturezas; mas· essas anomalias 
<1sliio íonge de con,.~tituir argumenl:o válido c()ntra a influen
cia salutar que poue.m exercer sobre a· m'o'raJiodade os esforeos 
educatf., os, da mos ma sorte que a morte de uma crinncr cér
(~~J. ::Ie cuidados nada prova contra a.,utilidadc .da hygienel' 

«Rntrc as flausns sociáes preponderam a miseria., os. 
má'ds A • ..:emplos na fami!ia e fóra deli a. a falta de educação. 

(35) E. L&VA.~S!Wn- La popuÍat.ion française, vol. II, png. 4G6. 

13G E. DE LA.VE~EYE- op. cit, pn~. 10, nota, 
37) 1\uy BARUOZA- op. cit, png. 57, COI, 1•.. . 

(38) E. L&VA.SAEU!t- La populationfh.tnçaise, vol, II, png. 464. 
(39) Id., png. 441. 
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• 
as tenwoões que rcsuHn.m do· meli"ei'u' de riquezas c dos espe- . 
ctac;ulo.; do lux~» ( 40.) . · . · 

lcura. por ee~·Lo, dasarrazoadq fiat• da simples obra d'IJ 
{•nsino r complcLl\ desapparecimento de to1~s. esses !!JUles .. 
~las Lmn'bem não ha negar que para este •elle'l\O eonsL!Lue a 
;1nstrue.~üo «um elemento ptisitivo na. longa série diJd t.ermo•s 
r;ositivri·; e negativos de uma formula complicada» (~d),. .«Não 
é - dizia,' Cl!J seu miri.fi<cô parecer .de '1882, o. nosstl !_llustre 
·escri.plul' naetonal - não é• que atLrl'buamos á mstrucouo çle
mentay n prnp;:;i!clude m~g_ica elo eliminar. ci!recLnm,ente a I!JI
mnralwade de -cada esp.ll'lto de. tl!Jde eltmt.ne ~, tgnor:ancta. 
Mrus. i!lém de que nada tende ma1s. a _tnsptrar o senLnnento 
·da ordem, o amor do bem c a submtssao as amargas necesst
dacles rh vida. do que a noçii.o chu:a das grandes leis uatur\\es 
·que' re~:rr.m o uniwrso. e a soeieclad,e •. accrc'iCI?; q~e o .enstnü 
de.sel'~tranha, em cn!da um elos ind1vtduos. euJa,. mLelllgenç,ta 
<iesenvo:ve. forças ele procluccão. elementos ele· rt·queza,. ener
gias moraes e aptidüe~ praticas ·de invenP.fl.O e applica~.11o. que 
o fP.vesLrm de mei'o's para a luta da ,existeuéia, o encluvecem · 
i'Ontra· ll8 . difficuldades e lhe preparam pr'clbabili<:lades mais 
.se:;nH·as· contra a mt'l fortuna. O homem cheio de precisões •e 

· ·<.Jesti~uido de recursos vae já. a meio caminho d'r.o' mal; e os 
<lelicCós mnis communs são· monos vezes frucLü de .predispo
SÍ(iÕP.S perversas do que ela auscncia dessa cto'nfiança robusta 
no traoalho, que só· u ,consciencia do merecimento, • adquirida 
pela e•1ucac;ão, sabe insp.irar entre as provações de cada dia~ 
( 42) • . 
· · «Ptide, á~ veze~; o cul'tivo intellectual despertar ambições 

·sem mel'ito. Cumpre, comludo; ni.io es.que,cer ·que tnmhem Jhi':l 
ha cabido, amiude. a missão de rev.el.a.r espíritos que se alça
ram nos pinar.trlos ela sciencia e ela hierarchia social» (43). 
«~i C,\1',\o nascc~r·a entre os Satrapas. da Persia, morreria igno
rado 'enLr·e• ·a multidão de vis· es•cravos. NEWTON, si nascêra 

· entre os gua]'[m'ys, s;wia mais um bipede, que pesára sobre 
a superfic:ie ela terra; mag um guarnny crendo por NEW1'0N 
talvÇlz qnr. occupasse o seu Jogar.» ( 44). 
· · Não é esse,· porém, o maior serviço que pres,La a· instru
t~ção. ·«Consiste. elle em proporcionar a todas as inte.Jligencins 
uma 'CU! tura que as habi liLe a viverem em communica.çãci de 
pensamento' cr.m a ·sociedade a que pertencem. A obra capital 
do ensino foi, com .c-rt:eilo, derribar a· barreil'a que circumscre
via os,ign.or~ntes·.em um circulo ;e,sttreito, murado de precon-
ceitos.» (45). · . . 

,--------~ I 

(40) Jd., png, 442.' · . ·. · • ' •. 
~4i) Jd •• png. 464. \. · ' 
142) Ru\' RAnBozA- Re(di•rna do ensino primaria, png. 58, rol. 1•. 
( 43) E.· LllVAS~EUR - La populal'ion f'rauçaise, voJ. 11, pn~. 513. 
(lt4) .loRi~ RoNl!'ACIO !;.... Apontamentos pam a civili:açrio rios ilffli•·• 

bravos do hnpru•io rio Bra:il (od. do Sorviço do l'l'Otocçüo uos lndios o Locnli·. 
~açüo do 'fl•nbulhadorc• Nncioíutos), png. 18~ · ' · 

(45) E. LllYASSHUl\- op. cit., vol: II, pag. 513. 
I 
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-· De ,haverem falhado as esperanças postas nn, e.fficacia 
miriii.ea da cseola. como mei(l universal de regenerar a esp.ecie
humana e banir d~ tm·r,n o cr!nrc c a oppressão, nüo se h a de, 
entretanto, conclmr a Jall•:ncJa do :ensJno e, per um absurdo 
retrocesso, pcJ•pctmr ·a apolog'ia do despreparo, da incultura, 
da· ig·noranein. «0 que se deve reccnheecr - pondera .iudi
cio.snmente· um dos ·chefes mais brilhantes do partido radical 
·em Fran~'n - é qne, si o prohlema unico da sociedade consiste 
na educaç:1o geral, importa. não eon!'undir eom css•a o simples. 
accrescimo de conhecimenlos, que a deve preceder» ( 46). 
«Estl obra de verdadeim reformação - diz o mesmo es
criplor - loclGs se obstinam a .esperai-a dos governantes, que 

' apenas podem fazer leis, isto rí, propor quaci!'O& de vida.; ao 
passo CJUe a vida· mesma ü em ·nós que estt\, prestes a ermo
brec·eJ·-nos, ainda na 1 derrota, pe·la al•e:gria de havermos. t~n-
taâo !» . · · 

~Por muito tempo - continím ell~ - por muito tempo 
a.creclitr.i, .e n:io falta quem ainda acredite, encontrar no· en
sino diclar:licel o soberano remedia dos· desfallecimeritos. · Mas 
ah ! A exemplo elo médico, não pócle o pedagogo ·ser,. o sal
vador univm·sal, quando o organismo, sobre ·O qual act~e, se: · 
mostre incapaz de reag-ir·» ( 47) • Longe, porrím, de que essa 
melancolica obs•ervar,,ão o inclua e·ntre os detractores do en
sino, proelama, ao contrário, o il!ustre par•Jamentar,' Jornalista 
e homem de governo: «Temos augmentaclo notavelinente o 
esfor1;.o publico para propagar a instrucção, e nada. nos deve 
deter nessas cli!i!;!'mwias, orientadas 'no sentido ele alcanoarmos 
unia .cultura cada vez mais ampla) (48). · · 

Entretanto - lão ceTto é que pela intensidade da acção 
se r.egula. a da reacnão - nüo deixou de haver quem, incor
rendo ein exaggero ·não ruenor que o dos preconizadores da 
esc,ola. como panac(m infallivel, chegasse .110 extrémo ele en
comiar o .obscm·anlismo, como garantia ·ela .. ordem publica, e 
elemr~nto indispensavel tí disciplina popular, sob o estranho 
fundamento de que a leitura prlciA contribuir a espalhar ,en,Lre 
o proletariado not.i)es Mntrárias tí moral e principias &nbVer-. 
sivo~ da hiemrehia social. ·· · 

A cl'itica, porr:m, cu,io valor é apenas de apparencia,. cae, 
por insubsistente, no choque da mais !ige·ira ana,lyse. «A cor:. 
!'Upção ·derivada·da imprensa- diz LEVASSEun- representa 
tllll mal, que é .em extremo lamentayel ve:iamos eeLencler-se 
em cei'Los pnizes, mas que· não elevemos, por_ iss~, considera!' 
insuscepli:vel de pallintivó ou de rernedio, sob\ o regimen da 
liberdade·, pois do çon trnr·io haveríamos de desesperar ela mos- ' 

··ma liberdade) (IJ!J). Quanto no perigo de p~·ovirem da ins~ru-

(4Gl G. C~F.l!F.liCEAU- Dans les champs du pauvoir, png. IX. 
. (!•7 Jd., pn~.'X. · . · 

(48 Jd., png. XI. , · 
(-10) E. L\WAS<EUR- L'enseignemenl p1•imaire dans·les·pays civilisés,. 

png. 49G. · 

• 
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c()lío graves abalos economi.eos, pelo levantamento da massa 
prolel:iiria, que, merc~ da cull.ura adqu·iricln, entt•e na com
pcloncin pel:1 possf.' de siLua~ões mais a.Jlaso, só é isso de re
eeiat· justamenll(! quando, «privilegio ele um pequeno numero, 
podem os conhecimentos elementares dar caus:1 :1 ;y,aidaclcs, 
ou servir de pretexto a prelenr;ões eslullasr, Dom corrimum a 
todos, porém, tornam-so elles apenas unia das condições or
dinarias da existencia geral» (riO). Nunca, rea·lmcntc, faltaram 
t.pcl'Urios, eultivadorcs e creados, no WurLcmherg c na Sa
xonia, embora ne·sscs Estados da Confederação Germanica, 
'uü1gur.m deixe de l'e-ceher o ensino das primeiras lettras (51). 

Si, portanto, é certo que «em materia de educa!)fto popu ... 
lar, como cm tantas oull'as, é impossível organizar-se um 
longo catale:;o de antinomias (52),· G Lambem indubiL::~vel que, 
no balan~o cll•. 'todos os prós e col1'tras, de muito srobrelevam 
aqnc.JIP.s a estes. O seculo XIX, .que prucedeu a ·esse bU!Ianço, 

· deeidin-se a 'favO[' do desenvolvimento do ensino, e hoje «O 
gráo de instruecão primaria dOSr povos constitue um dos meios 
mais precisos •de afel'ir a sua. civilizacão) (53). . . . . 

E' ·o cultivo· intclloctual, sobretudo o primaria, um dos 
elemen los e.ssenciacs da ed·u·car;ão, e ·esta, si alguns a incluem 
omlre os· deveres do Estado, defereJl1-n'a oufros á ()Ompetencia 
dnThmilia. . . 

. Não. são unicamente os adeptos de. um credo religioso,· 
por todos. os motivos respeitnvel, os que encaram desta manei
ra o t>rolilema didacti(IO .. Basta ai.Lenrler a que, no pensar de 
Hmiu.IR1', ·«a ps\Ycllologia havia ele simpli!'icar tanto os precessos 
de educar;ão, que poderiam as proprias mães incumbir-se de 
os applicar aos filhos, restando só uma insignificante minória 
para as escolas. publicas» (5lt', e que SPlmÇHR. afl'irmnva «Ser 
insustent.ave.J o direito àe eduear;iio p·eln Estado, como fundado 
eh1 pretenções absurdas. e insust.entavel o direito .der educação· 
em pJ•ptenções absurclu.S e insusceptível ele definição»· (55). 

Ali(ts, ·o ·mais .acceito dos éommcntaclol'es ela Cai·ta de 211 
·de- fevereiro, que notoriamente se não filiava ao systema re
ligioso acima apontado, no mesmo sentido se· manifestou es-
sencialmenCe, no ana\ysar o art. 31!, n. 30, da nossa lei funda-
---'---· . . ' 

(50l E. LEVASAEUR- La population française, vol. JÍ, png. 514; . 
(51 E. LEVASSllUn- L'enseianemeut•. prim.a!re 'dans les pays pivilistfs, 

pag. 407. . . . . . 

t
52l Id., png. 493. · · ' ' · 
53 Id., png:4ns. . · · • 
54 'M!OUEL c.,L~IO~- As promessas e os resultados da pedaao[Jia mo-

derna, png. 14. . ' . · ·. · 
(55) "Tho nllogod right'to cducntion nt tho lmnds of tho stnt. prove~ to bo 

untonnblo; tlrst, ns·logicnl!y committiríp: its supportors to othm• clnims too 
absurd for considomtion; anel ngnin, ns boing incnpnblo ol' doflnition "· (H. 
SPENCER- Sociccl Slalics, oi~· lhe conditions essential lo /LUmccn kappiness, 
png. 389). \ ·, • · 
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mental. <:Não é o ensino - diz eHe - uma funcção propria do 
Esl.ado. llbsolu lamente essenciàl dei! e, Mas; si é' pre(l!~o ba
nir a iclía do Estndo-pi•ofessor. ·Jorca ó Lambem .reconhecer 
.que .. o Estado na(/ póde ser indifferento ao dr.senvofvirnenl.o 
da instlóvcciio publilJa, um dos 'grandes elementos da prospe
ridade · ·das · nac.íies. Si não lhe quadra encarregar-se do 
ensinw t' imp1'r aos parLi•cultlres, a sua direcção. nem lhe .é 
Ii dto, rn·e·screver condições· restrictivas, que embaracem· o'u 
onerem o exerciciv da Ulberdade espiritual nestã espbera. 
ca.be-Hw, entretanto, ·Contribuir ·para o aperfeiçoamento• e. 
dif.l'usãu geral ria instrucçãio, iondo rm auxilio da iniciatva 
privad:\. ou su.pprind'o'-a, onde ella não apilanecer, e u,gindo 
com erricu:cia para que e lia surja. Conctt1'so, auxilió', contrib·ui- . 

. cão, eis o:o que se deve limitar a acção of{icial, sem' monopolio. 
' nem privileoio) (56) • . . . . 1 , . 

Con!o quer qtie seJa,· ha entre nós, nesta· mater1a-, ·du-as. 
tendendas adver~as, nitidamente caracterizadas. O antago
nismo d~llas, comtud~. só é dev(ir,as irr•reductivel. em se· tra
t.and'o do problema do ensin_o secundaria e· superior. Os par-

• tidari'ú's da inteira desoWcializnçwo. -bAm c11mo os adeptos 
mtüs in'i!ran:si~çnles da completa officiiulizaciLo, lr.eo~hecem 
que mcumbe ati poder publico, na época em que VIvemos •. 
prover t\~ necessidades da instrucção elementar d'o' p·ovo. N 
unica õiffere'nça é que uns veem nisso apepas um ·encargo 
trnnsiturio do Estado e outros uma. attribui1;ã'o' permanente. 
es~An,}Íf:l e indeclinavel, é que estes preconi1zam a O'briga
t.oricrlado •escolar, e aquelles o regímen da plena Ji.berdade. 
· Des~as. p~emissflJs .oppostas resulta. nalluralmente, que; 
para .-J~ prHr1eJros, deBempenhando o Estado, nPste •c.aso, uma 
funcção .pub,licn. lig-ada ú sua propria existencia e seguranca,. 
tem o direito . de impôr a t'<ldos o ensino que ministra, ou, 
pelo menos, de ·regülar •e fiscali!zar. neste ponto. o exercício 
da iniciJl.iva privada, e., para os ultimas, ao contraril('),_ o pa·· 
pel ·do Gowrno, nessa· co'n.iunclura. é o ae mero auxilloar das 
familiar,, nii:t~ lhe' competindo; portanLo, constrangei-as em 
nada. :'i não apenas o'fferecer· á livre acceit.ação· dellas o con-
curso CJo' que ·possam neeessi•tar. ·. . . · . · -: . 

. Uns e oüt.r·os. Jog;o, .embora por opp'dstos motivos, con- I 

''eem na vnnf.tigBm de, ,em· um paiz como é o Brazil .e em· 
uma quadra e/imo a ,que atravessamos.· intensificar .os,· esfor
ços .. orf!•(·ll'll'S J)~ra ~ de-gnvolvirn€1Ili~o ~o .ensino ·primnrio: 
.aquPJJe:, .. pela s1mples razao de. que, ass1m, tenderá .. constan-
, ;~ment~~ es~e. e_ervi(íd para a. §ituação QUE) lhe al~eJam. como 1 

1den I n deflOiliVa: estes, porque proporc:•onar tis maes de fa- · 
rriilia 1ilfl•nmanhã O ensinO 'que llS -CI'OanQaS dA,I,ho,je não. p'ú'dem -· 

. recobet• em ~eus. lares é um ,ffi,ein .. de as exiifl.ir, mais tarde, 1 
á _nece.,sidade de enviarem .'Us,proprios ~i!J10s'·a esco)as pu-· 
b!JCUS; · · . . · .· .· . 

A, questãlli. por eonsegu.ionte, não" êstúl.em. saber si, em 
._ .. "" ·;. ' . . "' .. 

· (_56) .To.l.o llARBÃtno- Constitui~ão FederalJJra:ileil'a.'-:-. Çommenlarios 
ng. 135. • .· . , . 1 . 
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:nossos dias. o Estado d'ove · au não deve ser docente, mas 
nprmas cm decidir como e até onde compele O:rJ poder publico 
1l l'JlPrllieio dr, semelhnnl.e funcctto. • · 

,. .c;' (!:;tu. ~em duvida, uma das· cousas em que, pratica-
mente. menos .proveitosas tcem resull.ado. em nosso pniz. as -· 
"'lo~itnçües dos grJvernanles. Certo, não faltam discursos. 
obras, relatorios. p1'o~ectos., cm que ella haja si.do erudita
mente \'ersada; mas- cumpr.e corufessar que os fi"ucto·s de tan
tos est'Jr.cos dispersos não toem corresp'u'ndirlo. á importancia 
'do ob,iecti v o. ~ai vez p(l'r falta da necessaria persistencia e 
·r•ontinu ;dadc; · talvez por inadequacão diOs meios posl.rJs ,em · 
Jlratica 1•a• attingir h almejada mela .. De .aut:ro mod'o', com 
€fl:ei•Lo•, não. h a como explicar os juizos relal.ivrJs ao· atraso do 
··nosso misino, unitfo·rmemenl.e exp'o'stos por todos quantes se 
te em uecupado com 'Csse gravó pr1u'blema. · · 

Sol1ej a cópia di3 odocumen t'o'S, Oofficiaes ou não, assim do 
·passad•J regímen com~ áo v.igente, attesta. de maneira inva
riavel. a antigu,idade e rebcldiia do mal. si nfilo a falta de pro
V.i'denci!'ls capazes de removel-'o, de sorte que examinar alB'uns 
déss<>·S .;locumentos, tl'!mados ao a;caso, equivale a· revistai-os 

. todos dr•!idamcnle. · 
. Referinc!Li'-se ao nrt. 10. ~ · 2•, da lei dás reformas con

·stit.ucionaes, que conferira ás Assembléas· Prt.lvinciaes a fa
~uldarl'e de Jegislnrem sobre a instr·ucção publica e os ésta.:. 
belcciinrnlcts drtstinado~. a promovei-a, escrevia .. em uma 'olbra 
·publ.icac~a ha quasi meJ.O se•cuJo, o CoNSEUmmo .ToSÉ LIBERAT'rJ 
JhRHo;;o : «As idéas descentralizadoras. que d'dminavam nessa 
· ép(ica. ·deram origem a esta cti_o.posição, ~a qual até ho,i e o 
paiz )1ii.~ colheu vantagem alguma. As. ;Assembléas Provin-

• 1Ji~es · nfl.o te.em eurndo düs importantes interesses da instru
.eç.P..~ P~'blicit; o ensino 'ú1f.f.iciar offerece ainda triste especta
>~:>ulo d?. anomalia e des.t•I"dem, qne assusta os csp·ilritcs mais 
lntrep idos, porque nelle contemplam o · d'es,cnlabro e a rui na 
moral du paiz) (57) • . · 

Sei.·~ annos depois, assim manifestava o DR. A. DE· AL· · 
'MilTDA OuvEIHA a sua profunda conviccã'o' ele nosso enormis. 
si mo nt.:-asb': ~ou r. o Brazil é .ignorante não se vê só da es- . 
cassez do trabalho a dos saques ,por cn.e feito's sobTe · o fu
turo, ·rwrém de outros dados. ainda mais certos. Esses dados 
:Sm" •t somma da populaçãb, o algarismo dos illet.r:idos ou 
:malphaliefos. n despeza que se faz rcom a cultura intellectual 
do povo•, o· numero dos saus escolares e <los seus e.s:t.a,belcci
ment.os 1 educath'os." ns ·museus, os jornaes, as l:)ibJJothecas 
Que conln, ns sociedades pelas quaes promove a Iitteratura 
·e a· insL"<'ucoão commum» .(58•). E. em outra parte de seu li
vro, s~·nlhetizava o auL~r, s'ob esta fórmu acerba, o mesmo 
pensttmenlo: .<A ignorancin .. cm que vivemos ó sobremodo 

.(57) LIDEnATO B,mnoso- A in,qlrucção llllbica 110 IJ1•azil, png. !. 
{58) AumiD.\ ÚLIYEIRA- O ensino publico, png. 35. , 
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wrgonhosa, qncr pnra a nacão em :geral, quer para cadac 
Provinda em parLh1ulm·» (50), . . 

Passados oito annos, clamava a palavra inflammada de. 
RUY B \1\BOSA; «A veJ•clade & que O ensino publiCO cst.{L á 'o'rla. 
do limlle pnssivol a uma nacüo· que se [!resume livre c civi
l!zada, " quu lm decadencia, em vez do progresso, é qu~ so
mú's um povo do nnalphaJJeLos e que a massa delles·, SI dle-· · 
r:resee, ,1 em uma PI'oporç~O desespemdOol1amenL~ jenta~ (60). 

. :),>cc•J'l'ir.lo um scpLennw. eneontra-se este ,JUIZ9, na oqra 
mais c•pl'imisla. que nunca· se escrev.eu, a proposJto da Jn
str•u,~çã\~. cm .noss'ú' paiz: «E' incontestavel que, comparados. 

·. os algar·.',srr!'o's da pop•u·laeüo .com os das' creanças i!Jlntriculadas 
nas esc•;,las. o ·ensino pr:imar.i'o no• Brazil nã.o de1;xa· de estar 
em des!Jnrmonin com o Jogar.,que e.st0 paiz océupa ·entre os. 
povos cultos. De facto. as som mas appiicadas á instrucção ele-

' mentar·. assim no Município Neutro con1o nas Pr,ovincias, de •. 
veriam dar mais .satisfacloJ'ios !'e•sultados do que -o.s por nós. 
t•xpostos, ~e varias· causas poderosissimas não. oontvibuissem. 
a paralysar os esforços dos [~Overnos. que não. teem. recuado 
Unte Sacrifícios de. toda' a ordem para genemlizar O ensinO 
oommum~. (ô!). · 

l~s;;ns palavras foram publicadas no ultimo anno e,m que
vigorou no Br·azíl o regímen monarchica., Vencida a primeira 
decada republicana, lnví·ava o Sr. JOSE' VERISSilVIO esta sen
tença, nada Jisonge.ira ·para a.s creditas intellt:,eluaes de nossa 
Putria: «No nosso ensino publico nunca hOuve alma, espirita~ 
idéa; não· lhe faltaram;· P'Orém. jamais longos, minuciosos e 
pomposos regulamentos. Nrelles se reflectia, sobretudo, a pouca. 

, /. . comp•e,tencia em gera 1 dos legisladores, e um amalgama incon
gruente de bOns e rÍl{tOs princípios, de idéas sans e falsas; de· 
pouca adaptabiliciade ao nosso ·meio e condições";".tudo copiado· 

·com pouca reflexão e espírito pratico elos livros estrangeiros: 
sObre o assumpt.o. ou imitado sem discemimento do que no· 
l'xterior se praticava.~. (62). · · · · , 
·• :A essa critica, que diz respéilo. sohr.etudo, ;i.orur.ni'zaçãa 
do elisino, póde.se qdditar outr·a, feita poucos annos depois e 
qur, concerne, especralmentc, aos 1'esultadOK. Em 190-4; de fa
ctô; e~crevju o Sn, DuNSHEg DE ABRANCHEs, na conclusão• do· 
seu reJalorio sobre os exames de pl'Bparator;os: «E' convicção· 
geva.J que niio é possível prJ['manecerpor mais tempo a instrti- . 
ccão rmeionnJ no· estado miserando a que se acha condemnada; 
através da indifferença 'dos governos que se vão succr..dendo na 
&upremn rídministração do paiz, E', preciso acompanhar do 
perto·o que vae peJ.os institutos. quer officiaes. quer· ·particula
I'fiS, ·de educaÇão intellectual, 1 para. se poder apreciar quanto. 

• • ' I . . 
·· (50l Jd., png. 51. ' . . . · · · . 

. (60 Ruv BAnno~A- Refór>na dn ensino primaria, pn~. i, cill. 2•. 
(ül PIRES DE ALMEIDA- L'instruclion publique art Brésil, pngs; 1.055-

1.056. 
(62) JosÉ VERIRSiliO- A insiJ'JtcÇtio a a imprensa, )mg. 17- "pud Livrt> 4o Celltenario, vai. J. · , .. ' . . 
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t'e;nos ,dccah ido c relrOgradado. A ·triste verdade e que as. 
cr•ean1~as sall em . da esc.ala primaria abominando as l·BLtras. 

·NOs C:ursos secundarias só pensam• bs esludanLes em acaba!' 
depressa os mal alinhavados preparatorios, que lhes abram 
as portas para as caijj•eiras .liberaes. Nas faculdades superi.a~ 
'res, J'inalmcntr,, .cJ,e anno n anno, se vão tornando· os diploO • 
mas academicos •Gs trophéos baratos da incompetencia lau
reada .. Não· pócle haver synthese mais dolorosa, nem mais. 

1 w.r.dacle,irü.». ( ü3) • ' 
Sete annos ·mais tarde, assim se manifestava sobre a si

tuacão do nosso ensino publik:o a autoll'id'adoe•, a. taniíos respei
tos 'incOnt.CRlave!, doO· DR. PANDIA' CALOGERAS: ~«0 inicio da·. sa
be-doria est{L em cOnhecer •O .. erro. COnfessemos, .Jisamente, 

. que não r..xist.e ainda a obra escolar odes Li nada a formar, sem 
liames· confess.ionaes, mas tambem s.em sectarismo· anLi.reli-· 
gioso, as camadas de jovens, progressivamente. mais podero-
sas pela instrucção e pela educação, fortes ·por .seu valor .in
tellectual e por seu descortino mo·ral. mocidade com que· a 
demo"!'aeln tem o direito de contar para construir aos poau
~os, na cidade futura, seu idéal de ,iustiça e de bondade, po!' 
l]UQ' anceiam •Os pohr'es e os soffredores. · 

. «EsJJoçam-sc apenas. em alg-uns E;íLados, as Jinbas da •CJTI
preza leiga, andaimes .cte um .edifício ainda por erigir. E essas · · 
me·smas tentativas, selll' coordenacã.o de "'região a regiãO, 
ameaçam quebrar ma·is' um dos laços que prendem as cir
c:umscripçõrs federadas. Em algumas o 'descaso é quasi ab. 
S(loluto. Cumpre( pois, a bem da permanencia e do progresso-
do' insti Luto republicano. enfeixar os esforços dispersos em 
um p.sfnroó (}DIIectivo, synergico, fortemente inspirado, pelo 
indispensavrl advento de um ambiente intellectual e moral 
a um 'teinpo, commum a•o :Brazl inteiro, sem embm·go das: 
·particularizações inevitaveis. para que, em .cada zona, o cn-

. sjno corresponda ás exig~encias pe~uliares deli a. . .-
«<I:sta. obra pedagogica nacfonal é mister encetar· desde 

j:i, com intuitos nacionaes e ní1o· Jocaes, élo e não fermento 
dispel'sivo entre os brazileiros ~. (64) • 

· Pouco depois, uin i! lustrado jOrnalista, que muito se tem 
distir)guido pela set·i·edade e elevação d(l seus escriptos, ex
punha neste dOiorqso·. concei.to: a synthese. das suas. investi
gações solbre o ·estado de nossa cultura elemenLar: «A situa •. 

, cão do Brazil, na questão ·da ensino primaria, é vergonhosa· 
P humilhante ... Poucos paizes no mundo ostentam média de 
fre·quencin escolar tão bnixa quanto a nossa~. (65). 1 -

E, ainda no corrente anno. fallando aos professore.~ da 
cnpiLal de stja 'terra, p()r estú fórma se manifestava o illus-

,. (G3) Du:-~snrnrn Dll AnnANCI!rns ~Exames (IB>'fle.~ rle prep2ra.torins, png. 3~ 
- npud AnnexM ao Relatorio do Ministerio da J1tsliça e Ne{Joaios Interiores, 
de março de !904. ' · · 

(G4) Co~.LOGllRAR - Os Jewilas e o ensino, png. 57 •. 
(65) VzcTon VzA~:oiA -O ensino no>w>.al e p>'imario e a Uniilo..;, npuu 

Jornal do Commercio ue 25 uo outubro uc !912. 
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tr·e Dn, MHitrEL CALMON, a· quem,' de cerbo;,. ningu~m ii."rogará 
.a pécha de pessimista: «Apenas invoca; para beneficio ~1eu, 
·O sincero e desvelado ·apreco que, desde o ·inicio da mmha. 
·vida publit~a. dediquei ú causa da instrucção, pi"DcurandO 
~Pmpre, por ·m:mil'estncõ0s Niteradas, demonstrar o em 
.quanto estimava a eclucaçiío physica e ~oral d•O• povo. e 
.quanto instava rehabilil.ar o Bmzil .da· macula maior, ·que, 
.depois da escravidão lhe ficou, de ser ·c paiz do. mundo que em 
pr·oporçiio, menos .gasta com o ensino· publico»: (66).. · 

. · ·Dir-se-ha, talvez, que, na quasi totaU.dade dos juizos 
·· ;acima reproduzidos, ha mais rigor do que ,justiça, mais ve-. 

'hemencia do que ponderação, opinando wquelles que os 1'or
.. rnular·am com a liberdade de puros .ideologos, isentos das res
, ,ponsabi !idades ínherentes ao exerci cio elo governo; · Mas, sobre 

não .bastar. a allegacão a destruir as criticas .. para a•CJui traslu;. 
.dadas, é J'acil verificar que, nesta materia, não. se tem mostrado 

· muito mais anima.dora a palavra official. · . . . 
• Tomemos, com effcito, ao aeaso, tres documentos publicos, 

:separados entre si por intervallos . de •cruas i um vintennio. 
Em. Hl10, dizia o· Ministro elo Imperio, ,CONSELHEIRO PAULINO 
.JosÉ SoAHES DE Souz,~: <tE' com' verdadeira magua que ,J!le .
vejo ·obrigado a qonf.esb'nr ·que em .poucos paizes a instrucção 

· · ,publica se achará,' cm cireumstanéias tão pouco lisonjeiras como 
no Brasil. Não dissimulo a verdade, porque devo. mani:fcstar
vol-a inteira e de seu conhecimento ha de provir, espero com 

... inabalavel confiança, o remedia a tamanho mal. .. A 'instrucção 
primaria foi garantida pela Constituição a todos os brasileiros. 

' E' tempo' de ,desempenharmos a palavra do. lei;islador;.consti-. 
tucional, que· ·confiou das geracões que se succede.sseni a rea-

. .lização. de suas< promessas». (G7) • · · 
Passados .dezoito annos,. no penultimo relatorio dbs~nego- · 

.cios do Imperio, apresentado ao pm·lamento, declarava o Mi7 , 

, nistro · CoNSELHEIHO JosÉ .l!'ERNAN:DES DA CosTA PEnEIRA Ju- · . 
, .NIOR: « PQr tal Jórma estão fóra de duvida o atrazo' e a in• 

.suJ'l'iciencia do nosso ensino pl'imario, assim: como a necessi-
.. dade de prover a instrucção pr·oJ'issional. e remediar, não só.· 
· .. a má org-aniz.ação ·dos· estudos secundà!'ios; mas. ainda os de- . 

··rçitos que se introduziram no regímen dos .cursos superiores, 
que excusudo é deter-íne em manifestar-vos· quanto urge 
:attendet· ·a este· importante asslimpto, a que se ligan1 os rnais-
·yitaes, inter•esses do Brazil ~ (68) , · . • _ . · ' . · · 

_ Deccorrido Jeriodo .quasi igual ao .interposto entre arquellas · · 
, duns manifcstuci5es do Poder Executivo do Tmperici, dizia em 

. 1907·, em exposição apresentada ao P:esidentc ~a Republica, o 
I ' 

( Gü) · M.rnuEL CAT.MÓN -- .ü 1l1'omassas e os resultados da 
pedaoodia m.odema,. pags. 4-5. . ·· 

(üi) Relutorio do Miníste·rio dos Ncaocios do lrnpe1'·io-
1870- Jla:;. :.!9 . 

. ':( 68; ""•Hclatorio do Jllinistr:1•io dos. Neaocios do bnpe1•io-
188-pag, lü. 
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Ministro de Estado da Justica. c Negocias Interiores, Drt. Au
GUSTO TAVMIES DE LYRA: « Pódi:J.,.s~ dizer que cada anno vol
Vido representa um passo dado em sentido contrario ·á evolução· 
natural a .que deveríamos obedecer; pois nessas palavras de· 
um de meus illustrcs antr.cessorcs 'na pasta da Justiça e Nc-· 
soei os Interiores h a, sem duvida, um grande fundo ode verdade. 
O ensino, tal como existe entre nós, não satisfa~. de modo· 
algum, ás naturacs exigencias da hora presente~ (69) • . ·-

Vê-se, portanto, que tambcm nos clominios··afficiaes não
teem falta-do manifestações positivas e francas, acerca dà in-. 
ferioridade da instrucção em nosso· paiz. Nem outra cousa 

· fõra de esperar, portanto, em assumpto tão sério e de magni
tude tamwnha, SO prOCUl!'lllrá subtrahir-SC áS imposições da evi
odencia «quem não tiver e·nergia para se fortalecer no conhe-· 
cimento da verdade~ (70) . · . · 

E' diffi'cil determinar com rigor· todas as causas que teem· 
contribuído para esse tãà lamentado atrazo; mas não parece· 
inteir!lmente f9ra de pr;oposito attribuil-o, em ,boa parte, á 
manmra espeCial por que se processou , a evolução da nossa 
nacionalidade. · · 

Mais de duzentos annos decorreram após a descoberta, sem· 
que o governo da metropole se mostra.sse preoccupa.do com· 
inst.ituir no Brasil as bases de umn profícua disseminação do· 
ensino; o .que não é de surprehender, p8is, só ·no seculo XIX 
devia ganhar fóros de cidade a crença ·de 'que o cultivo intel
lectnal das camadas populares constitue um dos mais serias: 

· encargos dos poder.es publicas. 
IE'. -obvio, aliás, . que os esforçns de Portugal para estas· 

bandas, durante os seculos XVI e XVII, haviam de mi~:ar ex
clusivamente a effectiva posse e a explOl'llOÜO de. sila vastíssima· 
coloriia. · -

/ Os misteres de ordem espiritual ficaram fados aos Je-· 
suitas, que se não deve. extranhar ,>issem no ensino apenas um 
accessorio do culto. Nem .Por isso, entretanto, deixaram os 
discípulos de SANTO· IGNACTO, ainda neste ponto benemeritos, 
ae ser. os primeiros mestres que abriram horizontes intelle
ctuaes aos filhos da nossa terra. E, si é verrJaJC!e que a instruc
ção commuin po.r ·elles mind,~ltrada se restring-iu, aos -rudimen
tos da lingua patria ·e á iniciação ·na doutrina christan, não· 
menos certo ll que os interesses apostolicos bem cedo os mo
veram a fundar collegios, como ·os do Salvador e de São Vi.:' 
cente, n cujas succeS'Sivas Aõerações ·de docentes se deyem a 
revelaçãO e o cultivo de intelligencias de escol, que, nos se-

. I 

(1>0) JJiario do Oona1·esso Nacional, de 29 'de junho de 1907, ., 
pag, 60!1, col. 1'. · . . . . 

(70) CONSELHillRO nooOLPHO DANT,\S- 2• Relatorio do Mi- . 
nistcrio dos Neaocios do Impe1•io em -1882, pag. 5, · 
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cu los XVII e XVIII, começaram n acreditar o nome do 
Brazil (i!) , · · 

Essa grande nbra da Companhia é inoccultavel. Não lh'a 
·conteslam os sous maiores adversaria&, procurando· embora 
diminuir o mm•et~imenl<l do sr.rviço pe·la lembranca do .resul
tado a que mimva. «Q.n•anto ít creaÇão de escolas e propagação 
das lett.ras - cliz um dos escrlptores mais• contrarias (L Ordem 

· ~ não ha nisso a· menor virtude,. porque ella era o instru- · 
mcn Lo. do seu predomínio, o meio mais 'poderoso e: efficaz de 
·prosolytismn e de trozer agrilhoado o poyo, tanto que empre..: 
-gava todos os seus ·esforços por· monopolizai-as~ (72) . 

· Seja, porém, como for, a verdade é quo, por cêrca de 
·duzentos annos, sós ou quasi sós, assim mantiveram o ensino 
os ignacianos e· seus disci{JUlos; ·pois antes do seculo XVIII 
11ão. apparccem, nest<t mat:eria, traços revelador.es de interfe-

.· rencia apreciavol do Governo, nem tampouco das municipali-
.. ·dados: De facto, st\. ·no começo daque:He p·eriodo entra a 

manifestar-se a acoão locn:l, dahi eln den.nte sempre crescente, 
-até o primeiro quarto do eentennio seguinte, para depois de- I 
perecer, a ponto de q.u•aS'Í •J'icar extincta, tí medida que se ia 
acchnluando a autoridade do poder central (73). 

Arrnnc.nda. nos Jesuitas, decahiu consideravelmente .n 
instrucc;iiO, apezar dos esfOI'()OS feitos por outras congregações 

• 1 relig-iosas para supprir a falta duquelles missionarias. · 
B' verdade que, ,po proposito .de àttenuar, neste ponto, os 

effeitos do banimento da Companhia, procurou o celebre mi
nistro de D. Jos1l I organizar o· ensino na metropolc e nas 
·eolonias. Assim, antes do decr.eto de 3 de s•etembro de 1759, 
.it\ o alv4rú de 28 ele junho· desse ar\no v.rovidencüíra sobre o 
recrguiinen'to das lr:tkas secnndnrias, instituindo o 'logar de 
directoi: dos ·eslucloR, ao qual ficariam SJUbordinados todós os 
-professoT·es (74). Posteriormente, a carta de lei de 6 de no
vembro ele 1772 trat.ou de attender tís necessidades do ensino 
·élementar no roino e. sews domínios, e a ordem·. régia de 12 
'do .mesmo mez e anno mandou nomear diversos mestres pri
·marios para o nio de Janeiro c ouLras capitanias · (75) . · Mas, 
facilmente se calcul:.wtí a arduidade que offel1ecia. a tarefa de 
àugmcnLar M DrazH o numero delles, sabendo-se que na pro
pria mctropo!e era dil'fi9il encontrar, fóra. do clero, pessoas · 
com as· habilitações necessaria& o o preciso desprendimento 
para b'em exe·rcerom officio tão. penoso e mal 11emunerado. 

-~ . . ' 
. ' 

· (71). ~limEIRA DE AZEVEDO- bJSII•ucr.iio pllhlicct nos tempos coloniaes-
.:!pud R avista trimensal do Instituto· IlisloJ•ico e Geographico .BJ•aziteiro, tomo 
LV, r.arto~2", png. 143. . 1 

. (72) .A. H~~inrQm~s LEAL- Apontamentos pa,ra. a ltistdria dos Jesuilas 
... .no Braztl, vol. I, png, 10. · · · 

(73l PmEA DE ALMmDA- L'instruclion publique au Dl'lfsil, pngs. 10-11: 
(74 Id., pngs. 24-55. . · . . 

· (75 MonlliRA DE AzllVllPO- Op .. cit., pngs. 145-14G. . 



... 

·, 

\ 

• 

SESSÃO El\1 12 DE AGOSTO DE 1\)]6 f75 

Não é, pois; de causar surpror.a que a insLruccão .ministra
<Cla ao povo, por conta do governo r;olonial, se mostrasse «abaixo 
<lo tudo quanto fôra poseivel im:aginar» (7G). 

SIJ.8lcnlavnm-sc então as escolas publicas, ·sem cPodilo 
especial, .ú custa de taxas Jocaes•, que ora incidiam sobre a 
·carne-, o sal, a aguardente, tl vinagre, ora gravavam outras 
.subsLa.ncias - s~ist.ema esse que; ·nss1m na metropole como 
nas culonias. vigorou alé que a carta régia de 10 de novem
bro de 1172 Viesse eslabeJ.ecer O ó'UbSÜz.io liiterario, OlWJUsi
VUIUCJ11.cl_ destinado .. á manl.ença do .ensino .. I'ara a America. 
consistia d sUibSidio no imposto de um real por arratcl de 
·carne vendida nos açougues e no de dez réis por c::mada de 
.aguardente fab-ricada no· paiz (77) .. 

Sobre a arrecadação do novo . tributo providenciaram as 
instrucç.ões expedidas pelo Marquez do Lavradio. Uma vez 
.satisfeitas as ne·cessidades locaes, o remanescente das quan
tias recolhidas deveria ser enviado p:,r·a Portugal, afim de 
ter applicaçilo no ensino superior . (78) . 

A ,quéda do marquez de Pombal' c a altitude reucciona
ria as·sumida pelo governo que lhe succedeu não consenti
ram fructificassem muitas das reformas realizadas pc·lo 

. grande Ministro. Não r~otwo perdeu com isso a instr.ucs:.rr.o. 
:sotretudo a primaria. que o conde de Re~eride veiu encontrar 
·em estado ver·darleiramente ilastimavel. ___. 

No •intuito de melhorai-a, a carta de 19 de agosto de 
17!19 conf-eriu a11 vice-rei a inspecç.ã:o privativa de todas as 
csco:lns. régias, e a tarta de 9 de setembro· do mesmo anno or
.{!enou que o vice-r.ei, os. gov.ernadores e capitães-gcneraes 
informassem que augmento poderia ter o subsidio litterario 
e estatuiu, outrosim. ·ficasse commeLtida a vigilancio. escolar 
a essas autoriddes, que; de accôrdo com ·o bispo·, fariam as 
nomea()ües dos p·rofessores. enviando as .propostas :.'1 metro
pol,e, em caso de duvida; para final decisão. 

Como de taes providtencias quasi nenlrum pruveitó re
:sultasse, mi· mesmo precario nivel. mais ou menos, se· man
. Leve o ensino, até a mudança da côrte portugueza para. o .B '1 , • . razr .· . • . , · . 

A inf•luencia desse memoravel aconteciment8·; que de 
modo tãO profundo devia J)Csar no 'futuro dO nosso paiz,. não 
.purlia deixar de ·SC reflectir · tambem, de maneira sensível, 
nos destinos ·da 'instrucc.üo publica. Entre outros . actosc quo 

·.directa ou indirectamente coJlimavam o mesmo Objectiw, é 
innegavel que as crencões· da Academia de ·Marinha. da Aca
·demia. 1\Hlitar, dós. cursos medico-oirur.s·icos da Ba:h1ia .e do 
Rio de Janeiro, de escolas commcrciaes. de séde nas mesmas 
c!dades c nà do Recife, do curso mathematicó ·• c~ssà ultima, ' · · 

\

'7Gl' PmEs.nm At.MEIDA- Op. cit., png. 22. ' 
77 PmEs nm AL~!EIDA ~ L'instruclion publique au Brésil, pags. 58-50· 
78 Id., png. GL . . 
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dn.. cadeira de agricuÚura e. h0tan'·ca7 da Escola de Artes 13' 
Officios. da Bibliotheca Publica," da Impressão 'Régia. dó· 
:Museu e do . .Jardim· Botunico, a par· da nomea(IÜO de alguns 
professo11es avulsos de Jat:m. francez, ing!ez, ma:thematica e 
IJhi!osc.phia-; são· provas bastantes da solicitude com que· o . 
m<lfiarcha sempre curou do desenvolvimento inte!Jie•ctual da 
colon'a; onde a côrte se vi.cra abrigar do vendaval napo-
Jeonicó. · -· .No tocante ao ensin<.l .elementar, poréní, força é reconhe-. 
cer. não sómente · foram muito menores as · diligencias do. 
governo, mas ainda desses mesmll.s deficientes esfórços não 
se colheu resultado proporciona.!. A instituicão de varias· 
aulas 'J)rimarlas, é certo,. mostra nãt.f ter sido o assum:pto in
teiramente desprezado pe-Ja admini.straç;ão pu.b1lica; mas a 
verdade é que esta se via grandemente estorvada. nos s•eus> 
int:uitos pela quasi ~bsnluta falta de mestres idoneos para. 
a. educação int.e!lectual da infancia. · · . 

Explica isso. talvez, a frequencia com que então se re
novava o pessoal .dócent.e das escolas publ'cas, facto que é

' at.testado p0r documentos, vindos até nós. do periodo decor
rido de 1809 a: 1820 (7~). 

Realmente-; além de mal conceituados, tinham os mestres;~ 
nc;sse tempo, remuneração ínfima. que nem ao. menos .Jhes. 
garantia a subsiste'llcia. E é de crer que outra justificativa 

. não houvesse para o uso, que se introduzi.ra, de confiar aos 
proprios parochos os Jogares de. ·professores nas ·suas res~ 
pectivas freguezias 80),. 

· Entretanto· a situaÇão precaHa do ensinu official não -in-
fluia para que o Governo facilitasse a abertura de aulas par
. ticulnres. Mostrnm. com .effei to, documentos da é o oca qu& 
dependitt de licerv:-a e de prova de idoneidade .o funcciona
mento de cursos privados;. o qual. ainda sujeito a taes con
dições. só era cuncedido por prazos restrictos. 

. Não exag,gerava; pois, o . consciencioso historiador hra~ 
'ziJ.eiro, quando. da· seguinte fórma descrevia i.l estado do Eln:-· . 
, sino; com~um; nos tempos que precederam á ·independen

,. c ia: «Só 1havia escolas nas cidades e villas mais importan~es, 
. emquanto os outros ponto~ do pa·iz viviam nl.l mais ·completa 

.. · i-gno~ancia. Exceptuando os ·sami!ltu'ios e as aulas monas:-
ticaS: só p<.ldia beber~se alguma instruc!}ão, frequentando

. ·se às poucas aulas régias de latim, de rhetorica e de phiJo

. soph!a,. e o mui limitado numero' de escolas de instruccão- ' · • 
elementn_!'. · q~ profess•~res~ ~ai retribuid_os e pouco con~ide-
rados, nao t\11-ham umformrdade no· ensmo; nem nptldao, e 

. aos· alumnljl infligiam castigos cúrporaes -excessivos e infa-

(79l Pmns Dll AL~IlllDA:-L'instructioll publique ali Brésil, pngs. :107-108. 
(SO Id,, pags. 119-121. · . . • 
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' maui.es ... A iu~ll'ucdio esla\'a .I'CdiÍHla u"tu es~l'ci~u cil·cuíü·•u 
pcssimas el'alll as escola:;, 'pot·que nü.o ct·um'bons ·os JH'Ol'es:.. ... 
SO!'CS» . ( 81) , 'li• •. 

' .•. 

A 2G ele uhl'iJ ·ele 18:!1 vúll.ava D. ,loão VI iJat·n. PúJ•Lu
~:;al. ·l!:ssc! aeontccimenlcl niío podia deixar uc influir de!lres
sivamcn Lc ~Obl.'c a· situação do· ensi·no publico no ,Brazil; De 
Jacto, n5.o sómcnte, cessou, clo•J.Ii por deo.itte; o favoravel •;on-' 
eurso dtt sim.pl•cs ·pt:osen.~.a elo m.oü::n·clha; mas ainda as qucs
J,iJes, que dentro cJm breve se;,susci.tnt•o.m, entre as côt•tes por
l,uguoc~zas c a l'eg:ctncia, de todo em" todo subtrnhiram á causa. 
da inslc.ucção Os assi{]uos dosvelos .que ella requeria.. · • 

. : :)1'J:oclamadu; que: fói, · ·U. indep.endencia, pouco mai·s de 
UJh nnul1. npó~ a Jltti:~ida dC:D. João VI:; sobrc'Ievai'a.m natu
ra'l'inenl.e a Lutdo · mats os. Interesses. da defesa naciOnal; e, 
ainda depois de l'econllrceida por Portugal, em i825, a nossa 
emüucipação · politica; .persist1u por. algum tempo o efl'eito 

.. · dns Iütas · nnterior,8s, estendendo-se àté o periodo das regen-
... ()ias., subsequentes. à abdicucq!J ele D. Pedro I. . 

.. .. ·:.:.· 

, · .· Nú impossibilidade de.·pnru dogo oL·ganizar, de maneü·a 
·Cl'ticaz,. a insl;rucoão. publica •. cuidou a Asscm.bléa Consl.i

. · tuintc· dG ·.despe ia-r o ensino privado; e, nesse proposita; a 
lei rJ1! 20 de outubr6 de 1823 decidiu que a abertura. de CSI)Olas 

.:'Pl'imnt·ias, dahi cm \ieante,.,iudupenderia de exame, licença .ou 
aplot:izilt•ão '(82) ,' · .. ·· :,. •. · ' . . · . : , . < • • 

· ,\ntes de votada ·esiiil lei, ·.Já o Governo tomúm provi
dencias, .nas· quues · pos•teriormentc insistiu, para introduzir 
HO pai :i. o melhodo ele ensino mutuo (83). Os Tosultados de. 
S'IJtnell.umlo. oxper".iencin; .por\ii,n, J'i.earam selllfll'C' muito aquem 
da cspectntivu ol'ficiul, conroJiine ·se vu dos 'rela.torios de val'ius 
nJi.n isl.r·os do Impcrio, espeeia!mr;rite do de BmN;IRDO· PEREIRA 
Jlll VASCONCICI.LOH; apr.escntndo. em 1888 (~) :' · ,- ... 

Nos fastos Jr;g·íslalivos do Brazil, o anno de i827 cincrevc..:•.: 
. s•e distinctnmente. com um .acto que merece ser registrado; :a.ó 

menos pelas ,preoccupações · quo revela a· bem da· cultura. n:a~ 
cio na!. De i'eiJo, estabeleceu a lei dc 15 de outubro que, eni 

.; 

: .. ·(Si) MomuM,Dll Aim~soo- 'f!lsli•w;ç,io pública ltosempos coloniaes :.:._ 
. apud Revista trimeMal do Instituto Hislo1•ico c Geoarapkico B1•a::ilciro, tomo 

LV; P.arto 2•, pags. 157-158. . · 
· ( 82) PntllS JlE Ar.MrunA - L'inst,•uctio~JJ publique au Br'ésil1 pags. 168· 

, • A e& . .. ·:. . • · • .. , 
.•. J.~•. ' . 

. (83) Um docretó do 1' dê.mat•ço de· 1823 mandára ostabclocor uma escola 
dc·primeira~·lottt•as polo mothodo lancastorinno. Por po•·tat•ia do 29 de abril do 
inosmo anno fôrn dotormimido no Govllt•no Provisot•io do ~linas Gornos onviussa 
·fl Cõrto nm ou dous individuas, tir<Ldos da trop:t..do linlta, pat•u so" hnbilitnrom 

.. ,. · no rofeJ•ido ínot.hod·o, do . modo. a podoí•om depois · propngnl-o · naquella P:•o • 
vincin. · :. . .. ... ; . · , ·. . · .. . 

. (84) Pags. :18-i9 .. ~fauiJ'estai·u'Íu-so no mesmo smitido os Minitros NrootÁo 
l't:UE!I\A DI! CAMPOS YtmGOEll\0 (Relataria de -1888, llUI;o :13) ; ,\Nl'ONIO l'!Nl'O ·. 

· CuroHonno IÍA G~tA (Relatorio ela -1849, ~ag: 10), o :foAQUI~t l'mmA DA SrtVA 
· .. · ll SouzA (Ralatorto de ·/885, pag. 12). • ·. 

S.- Vol~ IV. ' !2 
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· ttda.s ns cidades, villus c lagares wais populosos do Imporio, 
liavo!'ia as e~colns de primcirns.lot.tras quo :fossem noccssarins. 
Em Con'S'r.lhn. c com nudicncia das respectivas Gamaras, ·em
quanto nfio l.ivosscm .exercicio os Conselhos Goraes, marcariam 
os• .Jlres•ide·nlcs elas Provincitis o numero das escolas .e as loca-
' !idades de lias, scndo-lhr.s pormittido exlinguü· as existentes 
.em lognres ·poucn populosos e·removcr os. J)L'O.fessorcs dessas 

1 , ·para oulras ;. de tudo o que '·dariàm contn á Asscmblé Geral, 
:para do'finitivn rosolu~ão. Do .mesmo modo arbitrariam' os 
· Presidentes· o sn ln rio dos profei:\~ores, ··aos quacs, 'depois do :1.2 
.unnos de ininterrupto cxerciéio, poderiam conceder, como 

, premio, até n terça parle do ordenado, em aLtenç~o á prudon
ci,a e- desvelo dcllcs o nn gr·ande .numero c aprovCitai.nento dos. 
<lisci]inlos quo ll!1l'esentassem, · -. : · ,.,. · . · ··. . 

. Feitas mediante exame .Public~; seri_rim: vl,tl)-!icüis as .rio~ 
meacúos, não podendo recah1r ·~m pessoas que ttvessem .qual~. 
quer nota. desabonadorn quanto·~ ;í ·mora.Jidade . .Aos homens 
exigir-se-hia ainda, pnr·a o provimento, a condição de estarem '· 
no goso de seus direitos civis :e poliLicos. . · · : '·~· , · .. · ·. 

Deviam ser de ensino mutuo as escolas das capitaes das 
- Provineins o tambem as das cidades,· villas e·.~ Jogares .. popu.: 

losos, em que fosse poss·ivel pôr -em ·pratica- esse m~thodo 
•educativo i Os professores que nelle não ' estivessem habi!itR-

. · · ·, dos irüim instruir-se, em curto prazo, nas escolas das capitaes, , 
·á custa de seus honorarios. :: '· ·: ' · • · .. 
. · Constaria o· ensino de lei~ura e '·escripta, das quatro ·ope:..· 
x·açõcs arithmcticas, da pratica'.de quebrados; decimaes e pro~ 
porc.õcs, das nocõcs mais gera{Js ,de geometria, da .. grammatica 
<la Jin;;ua nacional c do principias ~~!e ·moral christan e ·doutrina 
catholicn. Para ns leituras· seri~m p~eferidas a Constituioão . 
'do-' Impc!'io e a Historia do,Brazil. A's meninas ensinar-s.e- . 

. '.1hiam as prc-mhts •lUC servem. ;í econonomia domestica. Ex
.. -cluir~se-!Jiam, 11orém, da instrucção de·llas a; pratica do que
. ,:brados, decimnes e proporções ·e as Mções de geometria . 

.. · · -:· · Dessa ltli não .colheu o paiz os l'ruc.tos que se •esperavam. 
·~ f'7erdado ti qne ·foram a ceei tos pela Assemblén. m'uitos pro,ie~ 

iltos. dos Conselhos Geraes, ·refm·entes á crenciio de. escolas pri
.. ·marilts . e cln endeirns dcsLacaclas do illstrucção . secundar:in. 

' 

.. :' 

Nà mór part.r, porém, de·ixnram aqucllas de ser. eSituheleqidaJ!, 
·, ,-. por absolni:R fnll.a de. pror.esSOJ'ndo idoneo (85). A' garantia da 

,, . ;vitaliciedade -não era basl.'mte para .attr.ahiv a .um officio des~ 
:estimado, nrduo. mnl retribui do e- som pci·spectfvns de melhora \ : . 
:em fuüu·o proximo; pelo que, em- reg'l·n,. quase sem except:õos, 

' . ' 

··, 

·• ' '· .. 

. '· ,o refug:wnm os homens• instruidos ·O. só o pretendiam indivi-
4uos ilÍr:npa?.es. . · · · .· . · 

}~ntretantb ainda· mais dift'icil do. quo o ptovimento das : , •. · 
i:! as eseolns dn meninos l'rn o daquellns que se. destinavam ao · 
outro sexo. Das inl'c•rma~Õl!S ]ires6ndas, . e1p .' 183:?, pelo mi-

. ' 
(85) Pll\llS ·Dil ALMlliDA ..:_ L'insiruction publigue au. B'1;t!sil, pag. i 77. 
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nistro LINO CoU'l'INHo resulta, com et'feíto, que apenas fun-. 
ccionavam seis escolas para meninas na Bahia; quatro cm P·ex·
·nnmbuco, tres cm Alagoas, duns no Rio G1•ande -do Norte, uma 
no P iauhy o uma no Pará. A acceitar os dados officiaes niío 
existia instiluto algum dessa especie em Matto Grosso: em 
Goyaz e no llio (h'rmde do Sul. Quanto ás Províncias não no
mondas acima, era absoluta a l'aHo. de esclar-ecimentos (86), 

llfas niio somentll hn '.'in ~'l'n ndcr dHl'iculdade em x·ecr·utar 
o magisterio, sinão ainda n~ -pouc<ti! escolas providas tinham 
escassissima frequencia e davam resultados mais que duvi.:. 
dosos. Fiscalir.ação do ensino. a bem dizer, niío existia, em
bora, pelo art. 70 da carta de lei de l de outubro de 1828, 
coubesse üs camax·as municipaes inspeccionar ali aulas pri
marias (87). Debalde o decreto de 19 .de novembro de .1829 
tentou tornar effectivo esse dever das municipaUdades, insti
t,tiindo uma commissão incumbida de redigir um pl;ojecto de 
re~"Ulamento escolar .. Não ha, com Mi'eito, a mínima !notícia 
de que. ~sse estatuto 'chegasse a s~r m·ganizado (88). 

. A dil'flculdade de prover as aulas motivou ainda a ex
p·ecticiío do decre-to n. 18, de 5 de agosto de 1833, pelo qual 
i'icou resolvido que as pessoas que se destinassem ao ensino 
pe-lo melltodo lancasteriano, nas llrovincias onde elle não es
tivesse estabeleci~o, poderiam ser ·examinadas perante o Pre
sidenteJ em Conselho de qualquer Província onde já se achasse • 
cm. pratica essa maneira de leccionar, .ou na Côrte do Iri:I-
perio. · 

As providencias indi1ladus, porém, em nada a}Jroveitaram 
aos inte-resses do ensino; e, assim, o espect-aculo da instrucção 
commum, na época, .muito . pouca diJ'ferenca fazia daquellc . 
que offerecwx·a ao inaugurar ó Braz,i.J a sua existencia inde-' 
pendente. ·A causa da educação ainda não lográra apaixonar 
governantes c govcx·naclos. E'. que cousas de resultado mais 
immediato, de 1,1rgencia mais premente, absorviam por com-~ 

· p!eto o espiL'ito publico e os cuidados- oi'ficiaes. 

-' 
·, 

Não foi, portanto, nenhum dom opimo o q'ue o art. iO, 
!; 2• da l~i de 12 ·de agosto de 183~ veio fazer ás Província&, 
conferindo -ás Asscmbléos LegislatiVas. deli as a faculdade de 

(86) llelalorio do Minilterio dll8 Ntgoci,. do Jmpe1•io - 1882 - quJilro 
in {lne. . . . · 

(87! Carta do lei de 1• .de outubro de 1828- Titulo 8'- Art. 70.
~Tor~ mspccção sObre as escolas de primeiras lettras, e educaçlo e destino do• 
orph/ios pobres, cm cujo numero entram os expostos;· e, quando estes estabele· 
cimentos,-e os de caridade, do que .. trata o .art. 69, se achem• por lei ou de !acto 
encarrepdos, em alguma cidade .oti"vllla, a outras auctoridades individuae5 ou. 
colloctivas, as Camarás auxiliarão sempre quanto estival' do sua parta pal'll l\ 

. Jrosplllidado o augment() dos sobroditos Gitilialeçimentosu, · · 
(88) Plua n Ar.xam4- op. c!t., P&l• 179. . 

• 
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le0·i::;larem ~obre a ins~rucvão do povo e os es~abelecimenLos 
dcsLinadOs a promovei-a, . salvo as faculdades de medicin'ili, 
us cursos jul'idieos, as academias já existen!Jes e . ouLros 
quaesqucr institutos educativos, que para o futuro 1'osserq 
!J!'Qados por· lei ger·al. ." · · 

·Parece que os úermus desse parug'!·apho estavam lOngQ 
de exoliciLamenLe sulbLrahir à cornpetencia do le.gíslatívo na-< 
cionar a insLruccão primaria e se!lu.ndaria; e nes_tc sentida. 
de quando em voz, se manifeslav,am algumas das i'lguras mats 
íllustl·cs do Imperio, no Governo. e no Parlam~n~. Em con~e· 
quencia, porém, do modo como. pela gmnde malOl'la •dos po!ltl;.; 
1:os, foi sempre in,terprelado aquel!e ponto da lei das refOrw 
mas constitucionaes, para logo d,eíxou o gove1·no central d~ 
cnLcnder nas cousas • do ensino primar·ío em todo o 
paiz, exceptuado apenas o Município Neutro·; e, quant() 
ü . instrueoão secundaria, pódc-se dJller que a influoncía dO . 
mesmo: govemo, Ióra da COrte. 'só ·se fez sentir como um cO• 

· roJiario da autorídll!dc que lhe i'Ora l'eservada no provjmentD 
da cultura academica. A' direc,ção dos cursos pzieparatoriO,!! 
annexos aos .institutos juricliicos,. por um lado, e,. por outr()0 
ü !'Ct;rulamenlução dos meios proprios a apurar o preparo dOi~ 
candidatos ü matrícula nas escolas superiores. limitou~se. 
com r~i:J'eito, a parLir de 183-1, •a ínte.rferencia do Estado nai 
ec0110mia do ensino médio pl'ovíncíal. 1 · / 

• Desde então os cuidados do !POder Lc!lislativ.o do Impe"' 
l'io. bem como os do Executivo, quasi rexclusívamente se ap .. 
plicamm -aos interesses da instrucçft,o su,pQrior, aliás muita 
menos desprez~dos que os das I~ttras ele,mentares, tanto an"' 
les como depois da mdependencia. . · · · 

E' o que deixará fóra de ·qualquer duvida a mafs sum ..... 
maria investigação historica. . -

-
De !'acto, os cursos juridi()OS de Olinda e S. PaulO, crea..; 

·dos por lei de H agost.o de. J827, jít cm 7 de novembro da 
183:1 haviam sido definitivnmen~e. regulamQntados. (89). An
tes disso, o art.. 18 da lei de 11! de junho do mesmo anno es
tabeleecrn -o co~t:Jurs~ c?mo meio de l'(IC!'utar o pessoal do
"enLc dos -nlludidDs msbtutos (90) c o decreto de 29 d~ . . 
· (89) Os estatutos pelos quaes se.J•egoram provisoriam~n~ os cursos juri· 

dicos de ~lindn e S. Paulo foram os organizados pelo VzscoNDE DA. CA.OHOIUlU. 
para o mstituto que o decreto do poder executivo de 9 de janeiro do 1825 
mandára estabelecer na Côrte o que n~o cbcgou a ser instaUado. O curso ds 
S. Paulo abriu-se a i• de março de 1828.o o de Olinda a 15 do maio IJoA.QlliK 
NoRBBRTO).- Creação de 'Uma Univel•sidade no Imperio do Bra::it,..!. &!lud 
.Revista tr1men~al do Instituto Historico· e,.Geograp!dco B1•a::ilei?•o, t.omo LI.' 
parto 2•, pags. 1-·19. _ > . . 

(90) A disposiçfio desse In·tigo e1•a extensiva ás Academias Medico-Cirur•: 
sicas, Militar o de MariDha. ' . . . 

• 
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. ·~gosto de.rn instruccüos Robro o modo rlo se proceder :íquella 
. formalidade (91) . 

AuLol'izndn. pela lei n. 608, de Hl de ngosto di' 1851 (!12); 
a J•cfoJ•ma dos nstaLul1is de I R31, foi o:\:pndido n doere to nu
mero 1. 1:3~. de 3() ele mamo de 1853, rofcr·endado pelo CoN
sm,r-rEmo Fa,\NCTsco GoNçÚvRs MAnTtNs. depois BARÃO Di~> 

· S .. Loum~NC:O. · Esse decret,o, pOrém, não teve cumprimento . 
. Sendo o Governo habilitado, pm· acto legislativo de 19 de. se
tembro daquellc .anno (93), a. reàlizar o augmento ·de d;esp'ezn 
necessnrio para a •exQcução dOs novos estatutos o a fazer nel
les as nlteracões que Julgasse· convenientes, publicou-se o de
creto n. 1. 386, de 28 .de abril de ·JJ851;. em virtude do qual os 
cursos. ,iuridicos passaram a intitular-se «Faculdades de Di
reito)~. Por decreto n. 1.568, rle 2'• de fevereiro de 1855, 
fOi approvado ,o J'egulamanto complementar dessas fncul
dndes. 

Actos posteriores, de 13 .rJ:e nbril de 1861 e de 14 de ,ia- ~ 
nelro e 22 de outubro de 1871 (94•)', alteraram pontos .se-

. cundarios daquelles estatutos, documento revelador do · vivo 
interesse qu0 pela causa do ensino nutria o J'u l;uro VrscoNn!l 
DE BOM. RETIRO. · · ·.· . 

Entre os :dous primeiros actos citados interpoz-se o de
creto n. 3. !r 51, de 26 de abril de 1865, que. publicou uma re-. 
forma dos e,;;tudos juridicos. · feita pelá.- CoNSET,HEIRÕ LIBERA TO 

, BARROSO. Dependendo, porrím, de approvação les;islativa. nwo 
chegou a sm· · ex;ecutado o nov.iJ regulamento, apezar da de-

. fesa proclu)\ida pelo proprio .autor, rm lonll'f) discurso, na ses
são da Camara dos Deputados rle 3 de .iulho daquelle anno 
~( 95) . . . 

) . P.or decr·eto n. 7:2-17,. de ·19 d:e .abril de 1879. outra or
ganização era dada ÍLS :ru!Buldades do .dirE\ito (96), pelo· CON
SELHEIRO CART.OS LEONCIO :fm CAIWAT,fiO, que, no trabO dOS ne
gocias referentes :í instrucção' .nacional, muito se distinguiu 

·pela sua rara. competencia e· pelo. larg'o liberalismo dé algu-
mas das idéas · incorpot•adas· ás r.efOrmas q'!le. eq~prehendeu 
nesse ramo dos serviços n cargo :,do seu mm1ster10.· 

Modificado. pelo regnlámerito' áiie .baixou com o. decreto 
· n; 9; 360. dr. :L 'i de janeiro de J885 .. o rP.stalbele3ido pelo de- _ 

crel.o n. · 9. 522. dfl 28 d(l novoml:iro do mesmo anno, sunsist.iu 
nt.é 1889, em suaR· principaes ,dispci,sições, o estatuto de 19 de 

'. · ... , ' 

· (91) Aproposito do provimentii..da 1•.cad~ira?do 2' anno do Curso Juridico 
de S. Paulo. . ' · · : : ., · ,:: · . . · 

(92) A lei indicada autorizava também· a' refórma dos estatutos do ensino· 
médico. · . · ';: . · · 

(98l Decreto n. 714, extensivo ás Faculdades de Medicina. 
· (94 Os actos expedidos em 1871, referentes .. · ao· processo de exames, eram 

extensivos ris Faculdades de Medicina. ; ' · . . 
. . (95l LmBRA'I'O BAnnoso- .4. inslrllcç/io pública no Rrazil, pags. 201-289. 

(96 O decreto indicado refornlava: o ensino primario.e secrmdario no Mu-
nicípio, da Côrte e a instrucçl!o superior em t~do o Jmperio. . · · · , 

' ,· 

j 
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. 'abril de 1879. Assim. foi sob o, liberal I\egimen, i~stitui~t , 
pelo CoNsEummo LEoNCIO DE CARVAUio que a .Republica. ve1u 
encontrar, po Bra~il, ó .ensino jurjdicp. 

De.svelos não menores q1.16 os prestados á ·cultura. do df.o · 
rl)ito foram. se1n duvida, os Efe Ql.le beneficiou a instruceãq 
m~ioa. desde o momento eni que 1para o Novo Mundo Sf 

· traslactára a cllrt& portuSiueza até o dia em· que desappare-
ceu a monarchia ·brnzi!ejra o o ' ' 

· · o periodo .. ant.et•iOr á 1 independencin. assill'Ilala..se , por 
notas succ(\ssivos, tendentes a estabelecer, na Bnhia e nO RIQ 
rts Janeiro, os dOus centros de estpdos medico-cjrurgicos, qutl 
'fi>rllm as matr'ízes das\faculdades actuaes. E' de 18 de feve
re,iró de i808 o decreto qUe ins.tituiu .. na cidade do Salvador; 
a pi·imeira escola de cirurgia que teve o Br~il. COJD a sua 

' prmiitiva organização, funccionou ena até o anno g~ 1815. 
quando a parta ré!l11a çle 2.9 de qe~embro. veil} . rem.o(]e,lal:-a; 

• ~'!l!ímentando a~. m~terl!\$ de e~tudo e divrdinao o curso em 
omco annos ou .sérios. · · 

Ampliado em 1817, 1824 e, 1825. prestou o Collegio Medicõ 
Cirnrgico da l3ahia, assim flO Governo como ao publico, serviOQs . 

,que do mn.is em mais ·!or.am ,justificando a solicituc!e offic~nl 
de que elle er11 alvo. . , · . 

· Ao mesmo tempo que isto se passava ao norte, ana1oga: · 
ãnsl.ituicão se ia desenvolvendo no Rio de Janeiro. O decretq 

· de 5 dq. novembro de 1808, gue·.mnnqa:va ·~s~ab~)eceJ: no Hos
pital li!Jlltar uma r.scola anatomwa, · CJrurgiCn e médJcn, e vn-

. rios outros ndos,. de molde a completar aqueHe. como os de
cretos do 25 :de ,jaqeiro. e. i2 do· abr•i! · de 1809, .o.· de . 25 de 
.inneil•o de 1812, os (je '18 de mnl'()o e 1 e 26 de abril de 1813, 
o de Hl de fevereiro de i.8i7, o de i6 de dezembro de .1820 
fl o ele 10 de julho de 1822, .ohodecel'am todos ao proposito 
dfl rnndar f!qui um centro soientifiGo, .semelhante áquelle que · 
tivera rr sua origom no delil'eto de Hl de fevereiro de 1808, 
. A lei de O de sotemhl'o .. de f826 :estendeu. a.s att.ribuioões 

· QI\S duns c~'Colas do é:irur.gia, ,··e a· de 3 de outllbl'O c)e 1832 
t•o.formou. &sse$ institutos, ffilldando-1has o nome para Ji'ac!lZ-

• ·dadl!s de M cdicina. , . · 
. · Dezonove annos depois,' por disposicão logisla.tiva de 16 . 

de agosto de 1851, era o .Govemo autorizado a dar outvo va- ·. 
Q'imen íl!fllOilnP~ esta!lelllCimllnt,os, 'f!$i'111QQ íjos~ll novmissão; pu
blicou o Coxsm.rmmo Fn,\!iCisco GoNçAT;Vlls MARTINS o de .. · 
.o1wf,o n. I , •I f!P, ele 7 ele :maio do i853, quo não entrou em 
vigoi·. Como, porrm. n :Je.i n. 7:14, cje 10 cje setembro 1:}11sse' 
anno, h•'u,·e-~~o hnbilitado o Gnvol'no tl ·l'n?:m:. o au~mento de 

· dospozn TtnCO~SU!'io Jlill'rt, a OXP.Cllir;ijo JlJ'OYÍSPl'!~ flq~ !)OYOS ps,. 
1.ntntos r a sujcitnl~l'l,~ fi~> PNrlil'ir.ilCÕilS qqe e.nt.onllesse ~ppor
tqnos, foi n·:qwrlido o dflcJ·Pto 11-'· 'l ,aa7, fle .2R rla llbl'il do 

· :1854, poJo CONRTP~lmiHP J,m~ ~~llllfili<IIM PO 'f.ii.IP''l'P li'ERM.?., dopois 
' ' 

I 

'• 
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VIsCONDE DE BoM Rllrmo. Com o decreto n. 1.76~, ele 14 de 
maio de 1856, · .baix~u o regulamento complementar' 'das fn-

... culdadcs. Decretos.. de 11 de .ianeiro c 22 de outubro de 1871 
(97) intt•oduzi!'nm nll.ern()ües nos estatutos de 18511, bem assim 
o .acto legislativo n. 2.M9, de 22 de setembro de 1875, cu,io. 
cumprimento foi reguJn·do r.m t7 'ele maio do :1876. · 

· · Onze ali nos antes, o decreto n. 3. ~.6ft, de 29 de abril de 
1865, cxpedido peln CoNsgr,rmmo LmERATO BAnnoso, dera outra 
organização no. ·ensino medico. Como, porém, não lograsse n 
açquiesc-encin .dn legislnturn. elo que dop_endin; nunca chegou n 
VJgornr a!!Uelle r.egulamento. · . 
•. · Estendeu-se tamhem aos eurscis medico-cirurgicos a acti
vidade reformadora do CONSEJ,Hil!RO LEONCIO DE CARVALHO. De 
fncto, o citado decr•cto n. 7. 217, de 1 O de abril de 1879, da 
lavra do ,i'oven ministl'O elo Imperio, deu :\s• faculdades nova 
oonstil.uioão, parcialmente· modificada,:' dons annos de'pqis. 
pelo decreto n. 8. 02,1, de ·12 ele maroo de 1881; mas só a lei. 
n. S. H1, de 30 de ·outübro de 1882, votada após largo debate 

·· pm•Jnmentar. ·e graons uo a:poio do imperador. do ministro do 
Imper~. Co!\sEumrno LE.~o VEr,r.oso, e elo SENADOR Al'FONSO 
CJ~Lso, · veiu 'COmpletar a refórma, cujn execucão .com~oára .tres 
nnnos antes (98) ,'·'Actos posteriorc~. de 13 de janeiro, 3-1 de 
marco o .·25 do agosto. de :1883, a.tt.ende·ram ainda., em var:ios 
pontos, ás convenienoias do enAino. E, emfim, consolidando 
as rriultiplas disposic.,)es esparsas, que se referiam á .mnterin, 
o d.eoreto n. 9. 3:11, de 25 de outuhro de 1884, expedm novos 
estatutos para as faculdades. . . 

Eram esses .os' que- so achn.vam em vigor, quandq foi pro
. claninda a Republica, 

Do estado da':'cultura medica entre nós1 naquellc mo~ 
menta, bem se póde avaliar 'por est.as palavras do VISCONJ)E 
DE Sl\)lOT.\: «Os ospil'itos impnr·cines e os estrangeiros, que, de 
pns~nQ'om no Rio de· .Tnneiro, visitam n .Fncmldado ·do Medicina. 
o 'S'flU museu e' os seus ln!JOrntorios, riJtonhocem que essa fo-

·.. culdndo so encontra ho.i!l no nivoJ rins lfwlhores ,oscolus. da Eti
l'Opn ::>• que nn Americn do Sn! ncnlmmn.· o:dst.c que se lhe 

.. possa . compnr1:n'» (!lO) • 

. ... , . '. . •' . 

. , ·. · 1\'iin ftlt'n tnn1110uco doscurndp,' em sons mulliplos. uspcctos, 
· o cf!tudG da enA'enhnria. · . . . · i . 
· .,OJ·ig-('m r.Jn E;;cola Polyt.cchnica, n Ac:ulcmin Real Militar. 
ini;fituida em 1810 (100), innngm•:Hin om 23 ele abril de !SI'J .. 

(97) Essas 'netas, t•aferantcs a axnmas, aram extensivos ás FÚÍ>Idádos do 
Dit'(ltto (V. nota (),4), · . · · '· . . 

(98) VISCONDE DE 5ADOIA - Facul/és de Jlfédecine ,.... npud La llrésil 
en 1889; pags. 570-571. · . ~ · 

· (99) V!SÇONDE pll SAnorA - Facuftés ele Jl(tft/ecinc - apml !.e /lre.•il 
en'1889, rng. 571. . . 

(100 Carta da. lei da 4 de dezembt•o, 

;1' 'J 
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-,;· assente· no nelun/ erlifir:io ·''m 1 de nbril do nnno 1eguii1t;J, . 
:l',h·n J•r.fneulndn e unidn :i Academia r/e Marinha, JYên· rloor.cL1! 
de !J de m:n·co do :L8:3.2. :· · • . · · . · .· 

No..Jlnno immedinl.o,.üor· deet•c/.o de22 do· outubro,· eram·· 
·de no\'0 sopm·nrJos o~ dous .es/.abe/ecime11tos :e recebia ou/.ros 
-eRt.ntu /.os n Acnelomin .i\Jilitar·. · . 

O decJ•e/.o n. HO, de !l ele mm·co de :JS!t2, alargou .o plano 
de es/.udos dc.~so eelucandario, que. desde 1ft dó janeiro de 
1830, pnss:írn a chamar-se· .Escola Militm·. Reformada em 1 de ··: 
mm•ç,o de 1~-15 o regulamentada por· neto do· 29 de se~émbro 
de :18-10, teve. ainda ~ escola novo regulamento, com o decreto, . 
n . .2.H.ü, de :l de março. de~d858. . · .. 

Desde essa dat.a, enLI'OJ.fcl/a a intitular-se Escola Central, 
· t.rnnsf'opido o seu antigo nome á .Escola de AppUcação do E.'Ce1:

I:Üo, m·cada JlOr decreto n. 1. 536, ele 23 de· ,ia.neiro· de 1855. 
l\fodil'iendo nindn pelos docrotos n. 2; 582, de. 2l. de abril de 
I 860 o n. 3, 083, de .28 de abril de :1863, /'o i mdicalmente 

. transJ'm·mado o r·egimen do (nstiLut.o, por acto de .25 de· abril 
de /8i.J,qne. deu ao mesmo, ~nract.or civil: com a denomina'cão / 
do .Escola Poluteclm:ica... , . , · · . " . ' · 

Nfin sr. restr.ingiram a. esse· . unifi·o: estabei·eçim·ento as 
mnniJ'esl.ar.ões do int.err;~sr. que os podarei" publico~ ligavam 

·no ensino· t.echnico. · 
·Realizando velha aspiração, a que debalde procurára 

n J;J.ender· . o dom• eLo legislatiw de 3 de, outubro. de 1832 ( 101), 
expediu o Governo Imper.ial, a 6 de novembro de 1875, o de-· .. 
creto 11. · o .'020, pe-lo qua.I. .em ·cumprimento do disposto· no . 
nrt. H; da lei n. 2. 670, de 20 do mez anterior, ficou insti- · 
tuic/n, cm Ouro Preto, a .Escola dé Minas, · 

,. Inaugurada a 12 de outlllbro dê :1.876, fui ella objecto de 
varias providencias do 'Governo, tendentes• a .facilit~\r o ensino: 
assim, ns expedidas a ;iâe maio e· a 12 ele. setêmbr·o de 1877, 

· n'':/.7 de setembr·o du ~nó seguinte e a 14. de .. fevereiro .·de ;· 
. 'ISSO .. Pnril a consolidnr·.ão. de todos os nctosTelativos ·á•escdla, 

.. riovo r·og·uJamento lhe .d'eu o decreto n. 8 .. 7.27, de 4 de no~ 

•'. 

\\Ombro rle 1882. Tres annos depois, a 27 de- .i unho de: 18.85; ; 
crn, maifj, umn vez, reorganizada a instituição, om · cu,ia eco-,;.,_ . 

.•. b nomi
1
n n

1
i
8
n
8
cJ: ·vein intflrvir o decreto n. 9.827, de 31 de dezem- · ': · . 1 

· ·l'O· c e. : " 1'. ,. .. . '. 

·'."· - .'!.;· 
'· •, ·' . ·"'> vista elo exposto; não h a negar que no. Brazil .. .foi· 

·sempre . oh,ir.cto do nssidua solicitude, nssim 
1 

do Poder· ··Le- · 
gislot.ivó nacional como -,do .. Executivo,· n cnusn do ensin() . 

(101) .Resolucno d~ Assembléa G~rnl Logislnti~~ .tomada sobJ•e .outra do 
Conselbo Geral d~ Provinciá de Minas Goraes, que mtindnva astnboler.Oi' um .. 

. Curso de)i:stndos Minornlogicos, dividido em quntro'nnn0~. · · 
' . 'I 

( 
I ' ' 
' 

··' ·'' ,.: 

. . 
I 
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suprn'ior. A este J•c&pei to, não deixa a minimn. 'duvida, n. simples 
.I·esertlta dos n•r·l.os nfl'ici.nr~s Ri'dlJ'r ·essa mntL•t·in ... 'r•x]'''didn~ 

·. qui:' I' nnl.es (Jill'l' dnpois da indcpondeni)ÍU. 
Mab I! rni:il lllORLJ'il/.' que, nincla I'IÍJ'a dos lilllitc~ .dn .insLJ'U

e(;ftO prnrn'inmenl.c ncndemien .. sn l'evr~lou Lmnbcm, dr tnatteiJ•n 
Mnsivol. n inle!'l'üt'l!ricoin. r.lns rioderes ·publie.os. · 

Ao intuito de imtil.uít· no Bl.'nz·il o ·eusino ·das nt·l.es pias-
. t.icns. obectoeürn n dcerelo dro ·12. de agosl.o de J:SHi, em qLw 
D . .Toãn VI .ití nnnuncinvn o proposilo de m·enp uma Nseola 
Real drf 8dencias, A·rtes c Of{ki.os; bem nssim •o de r 2 de ou
l.ubT'O de 18:?0, qu·e cstnbeloiJÜJ'n n lleal .4.carltJmJa tle Desenho, 
Plntn1'(f, 8.<Ci!lplll1'a r• ArtJ/âll!ctwrrr .C,i'V'il: .. ele 2:3 de novem- · . 

. ,. '.bro dn mesrno annn. (jJ:Je l'und;h·n n A:codernia das A1'tl!s; c o 
·, rJr, ·!7 dü novr;mhJ•n de 182·'1. cm fJlll' o''Govcrno proviclenci;íra 

si'thl'r fi ,in~tnl!nJ;fío rln lrn)lln•iol AcarJeinia rlc Rellas ;\1'tes. 
Tnnug'IJrndo, a'l'innl .. es;;L1 r,;;lnbelccin1enlo. r.m 5 de novcm,_ 

·bl'O cl•l IR:?.G, rci'OJ'rnndo JlOt· decretos de :~o r.lo dezr.mhro de 
:l831 e H ele maio de 1855, sofft•eu. nindn,. nns sons estatutos, 
ns· allern~'üe;; consl.nntes dos clrcretos n .. 2.121. r.le 2!1 do maio 
de :l8ii(l, n.· ·'1.727, de Hi rio mnio dr. 1R7L n n. S.R02, de 
:1 r. elo dezembro de :1882. .. . · 

· · ·Finalmente, nos ultimo;; l.r.mr1os do J'n~imen passado., 'eut-
• . dava n Gov,)mo elo dm· ;í Acndr.mia neiLio mnis compnLivrt 

com. 0,< progressos da cuiLu1·a cst.het.icn (102). 

... 

·. Nfí•1 rr:.•rn outrosim de.sprezndo o ensino da musica. Jtí n 
preoccupncfio ... com essn 'mntel'in rrsnll.n do. decreto legislativo 
n·. 23R, de 27 do novcmlwn df!· JR1J, qun r:oneedc 'l'avol'r.s a 
urna sncir.dncln pn'l't;ieular· afim .de esLaboleem· nn Côrte um 
Conscrvntorio !\lui;ical. A]ltll'OYadh t) plano da insmui(;ãot. 
pelo dc~crtO n. HHl .. .c]p 21. de .ímwiro ele ·18.\7; foi olln dc
finitivnment.r. instnllndn ;\ f3 de ·nff!sh' .dr 'l8lt8. -

Rc<l'unrl idn por decreto n;' ·I ::l,,z. 'c!~. 2:3 . de ,innoiro de 
:18G5, !'lOuco depois. 'JlOl' neto de' H dr nlnió .• do mesmo nnno 
(10:3), et•n · nnnrxndn á hnJll11'irrl :lcarlii'm.ill da Bell(fs Arfa.~, 
cl;í .qunl fieou eonsl.it.ninclo umn soeeão. · · 

No me.~ mo l.1!t"1r. de deprndencin mnn teyc-n 0 clec.l'ét.o mi
mero l1 .. ?2ü, dr!· 20.de a~nst.n dr, :t881,. i'Jll'! n l'OOI'gnniz~u. 
At.l;rnrlüram. noslortormenl.o, ·n YllJ'JilS uecesRHinde;; do onsrno 
ns niLrl'ilÇIÍM feita~ pelos clrc.retos n. lO. t:l7, de 29 ele rJo

, Y.emhro do !888, n. 10.328, de :H rk ng·nsto .. r n. 10.338. 
· d~ (i do sot:emhro ,cJe · 1 R89. ' 

' \ F.mfim. quando foi pe~clnmnda n llepubl ica. est.nvn prom
. : pta. n rr,fopmn ,dn. 8onseryn!orio, que fienJ'in desun.iclo ela Tm. 

prn•w_l Ar;ademl,rr rl~ Brllns il1•t.rs: Ao clrct·pto respecl.ivC\. já 
J•ulmendo pr.lo llllflOJ·ndoJ• .!' r!nm n J•efrr~nrln do Ministro elo . ' 

-v · '. (102) Relato1•io do llfinisterio do.~ Negocias dô Imperio·.":"' ~88~- pag. 70. 
. .(103) Decreto n. 1.603,,que dou novos ostaiutes. A, Academia de BeiJas 

· ·; Artes. ·· · 
•', 

'' 

'; " . 

' ' •', . 
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Imperio ,BARÃO m: r.on1rro, ·apenas fn.Hava o numero, para: 
ser !l'XpJdidn r. executado. (10-1). · 

, , · Ao pas;;0 que os pocle~eR pnplicos assim proviam a lnstru. 
c1;ãn suprJ•iO!' o a .os!.hotJea, ~ao. 9escuravnm Lambem o en. 
sino r:-.C:AfH'ÍJ.Illal, dé•sl.mndo. a md_JvHluoA nnormncs. . 

Do der:J•rl.o n. L 128, ele 12 de setembro de 1854, resul. 
tárn n ct·oncüo rln lmJW1"ial Inst-/.tu.lo do.y Jllenl1ws O e(! o.~, cujo· 
regímen tn f,)rn · npprov.ndo por aviso de· :18 do 'dezembro dO 
mosmo rmnn. O decreto dr n. 2 .. uo, dr! 27 do abril de 1859., 
fixnJ·a n~ hnnm·nrioR do püHSOnl administrativo e docente•; e 
o dc·n. [i;7GO, rle 1 de. dezembro de 1877, dispuzcrn sôlbre 

., a udrnmisl.rac;ão .dos patrimonios desse estabelecimento . o do . 
Tnstilnl 0 r! riR Sltn/o.~·Mudo.l'. · . -

Parn r~ste.. 1'rl1;ú ex-pedido rogulnmento provisorio, com o 
cJ,,cJ•rf.n n. LO.JG, do Hl ele d0r.embro de 1867; após longa ex. 
]3õrier,cin, que vinhn sendo feitn desde '1856, eust,earl:\, n· prin
cipio., ;1rlo ·pr:oprio Tmperndot• e, depois, pelos cofres public.os, 
õrn vil'! nele do disposto no nl·L H~, da ler geral n. 930., <lc 26 
da sof.~mhro de 1857, e nn lei provincial do Rio de ;Janeiro, 
dP. H de novembro 'do me~mo- :i'nno. · 

· Em 26 de mnio de 1868 foi ndoptndo o regimento dn. in. 
stltuiçfin, Cinco nnno~ rlrpois, n ·15 de ontnbro de 187:3, deu~ 
lhe 0 clecrnlo n. 5.-1:35 1nn novo esta tu to, 'no qun.l se seguiu 
o regimonLo interno, npprovado cm 1. de· :l'evereit•o dê 1.877 
e nltcrndo n ii dr. fevereiro de .1881 ('105). 

. ' . . 

PnP ul1i se Y'~ qu•:; ainda sem nlludir rios estabelecimentos 
oiltJcnUvo.~ cu.in supr.l'int;cndoíJC.in nü 0 podin. 'deixar de caber-

. lho, eomo dircct.nmenl.e. connr.xn com os interesses .de sua 
rlofe~n .mil!l.nr. (IIIG) '· p ll}~l!lOm no~ ~el]linnPiOs Epi.sr:.opncs;. 
c ao.~ mstJI.ul.ns .de msü't:WC<LO .proflss]()nal, pnrn cUJO 'func. 
Cionn'llli'TifO l'O]lf'OI'I'Írl por mr.in do nuxilios · Oll RllbYen'ções (107): ' . . . . . . ~· I . 

(!06) Instituto Naaional de Musica, p~g. 9- apud ...:. Noticia hiatorica . 
ilos servi~, inslituiçUes e ~staheleciinentos dependentes do Ministerio da 
Justiça e Ne(JIJCios lnteri~~res. · · . · · 

!illí) Instituto dos Surdos-Mudos, Jl~g. 6- apud Noticia historica ·dos 
serv1ços, institu!çiJes e estabelecimentos dependentes do lllinisterio da Justiça 
e. N'!Joa!os!nteriores. . · · . '· 

. 1 ... ' 

• D 

· (i~) Sobretudo a Escola Superior de Guerra, as Escolas liHlitares do Rio 
do Janerro, do Porto Alegro o da Fortaleza, a Escola Naval e as Escola., de · 
Aprendizes ~Iarinheiros. . · · >'. · •·• \ 

, . (107) Instllutos .4uricolas, Lyceos de Ar/e.~ e omcios, etc. Cumpro nllo ' · 
esqpecor quo o Governo mantivera tnmbem o mallogrado'l'lstituto C1J111mercial, 
estabelecimento público, originado dn antigtL . .A.!Ila .ào Commercio. Referem-se 
u. ess~ instituição os decretos n. 121, de 31 do ,lu.noiro do 1842 ; ns. 45G c 490, 
de 6 de jullro o 30 tlo .dezembro de 1846.; n: 769, do .9 .. rlc agosto do iSM i. 
n. :1.763, do 14 do rnnro de 1e56: n. 1;885, de :14 dcfcvororro do 1.857; n. ;!.741~ 
do 9 ~~~·fevereiro de .1861·: n. 3.058, do :1.1 do mari;o do ill63 ; nN, 4.469 c 4.684, 
dp 7o28 dq JMIJeirQ de 187! ; 11. 7;5S8, qe 15 do ntJvcmbro ele :!879 ; o 11. 7;67(1, 
de 28 de foverou·o do :1880. · 

I. 

... 

' 

I 



r "sESSÃO EM 12 llE AGOSTO BE i91C : i67 

mandnha ·o ERI.ad() .. em 1889, á custa dos cofres nncionnes; 
um s:v~l.omn ele ensino, que. C!Onsmnindo sommas do certo 

· vull.o,~ OJI!'Oveilnvn, onl.t•el:anlo, upcnas a uma rcdu~idissima 
parto dn nac.ão. 

Ounnl:n :í cull.ura que podia t.ocar no maior numm!o, isto 
.~. 1\ ~fundnnwnlal - secundária e, especialmente, :primária OLt 
olr.mentnr. ·a bem ·dizei', niio transpunha os lirnil.es do Muni. 
cipio N•Hlf.ro o 'inl.oi'furoncin elo Govorn0 conl.r•al. 

Rolnf,jvamontr. no ensino múdiQ, com el'fcito, a não se. 
renr dispo11WJss sllhrA 0 modo de se aptlrm• a capacidade dos 
onndidntos :í mnfa.•inula nas r.scolns suporior·es, os netos, não 
r•ofr.rimí.Os n esta oidndr) c son município,, que se encontram 
nn. hisf.ória logislativa e ndrninistrativn., cm torla. a vida do 
Tmporio. r.nllimnm r.~nopo i:;nnhnr.mtr.· limitado, senão ainda 
mais I•r~strietG; pois apr;nns eonee!.'nem Ms cursos annexos 

. >is Fnculdnrl~s dolJiT'eito, o primeiro dos·quncs fôra inst.ituido 
pela J·c~olncfto r.ln n~scmhlrín. Jogislntivn, .do 7 dn agosto dei 
1~32. rruo .Ponvo~·tôra o Scmin~rio de 01 inrln em Col)egio ctns 
Art•'~ .PJ:épnrntorias do Curso .Ttwidico,. 

'Ji'úJ•n' di;;so, apenas se de[Jal'tl' expedida antes da lei das 
' I'l)fó!'ma.s ennsUincionao~, umn otr j'lutt•a p:rovidencia. para· 

r·~tahrlr.rt!Ol~., Jln5 PPr:ivineias, aulu~ i~olndns de !inguns, dn ma
tlmmntica;-- de ·rbetoric.a o de pbilt.lsOphiã: assim •. as resolu
ciles de 7 a 2·5 · áe .i unho e 1 I de novembro de :183:1., e de Hi. 
do. Junho, 7 e 25 de agosto .e 3 d'e outubro de :1832. 

Os e~forcos officines. nesta mnt.eria, :ficnrn.rn, poi~, limi..o 
t!lrJOs . 1í circumscri peão que era séde do Governo Geral-; e 
qunsi rí Jic.Jto rlizor-sA qu.e elles tinham PO·r objecto um unic~ 
estabeleoimento .:C...·. «o CoHegiO lledro rr,. 

Dei'n, urigem .a es&a instituto o asylo· pe.rn menore·s or~ 
r,hiios, que so destina:ssem ú carreira ecclesiastica, autori
zndo ·pt\r provisiip de 8 de Junho de 1739 e conlb1ecido 'ct.lm o 
nome d~ «Seminui•io de S . .Toaquim». diesde que, em dezembro 
de l'Hiti. se trnsladára pura junt.o ú igreja d·essà invocaofill. 

ExfJncto por acto Tégio dle 5 de .Tnneiro de 1818, foi, por 
4ocrehl do príncipe re:;-entl'! D, Pedro. de 19 de maio de 1821-; 
rest.nbe~ecidO o :;:eminario. pb qunl a port.tn·iu de 6 de novàm-
Pl'f.l de tfl24 conferiu o t.itulll ela «<mp·erjaJ», · 

fleformndo om 1831 (1•:18), com· o caractet• do lvceu de 
IU•te-s ·fl nffiuiós, e:. de novo-; ·~m 1837. por deoreto do 2 de 
dez~mbro. ·que lhe deu; com o seu ac!.ual nome, n foic.no rle 

(108) "Em 1831 constava assa casa de educação de uma cadeira do latim, 
011tr~ do f~n~~~. Qlltra de logica o 11chav~·SO Jlhi 'estall~locida a cadeirll públicn 
qe prlmPirlls lcttr~s dij Fl·cguazin da Sant;~ Rita. Em 12 de dezemhro dosso nnno 
reformon·sc ,o csta~eJeci!llcnto, creql'q!ll·~o mna cadoirn elo prhneiras !cttms, 
uma ele mnthematlcns, uma do doscnhti o as officinns de Jitop;rapho, tornoiro, 
abriclor o entalhador: e deviam os seminaristas ostnda1· o jogo dns nrmns, n ma
nejo o ,oxorcicio cln Guardn N~çionnl!!o (MQRKII\4 p~ Á~IWI!Do) ,.,. Q Rio de Ja
~~~iro,... 51411 lli~IPr-irz, monitm~ntos, IIQPJ~n~ 11Q/au~is, 11so& 6 aul'ipsid11des~ 

, vol, II, pall'• 71). .. : 
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188 . J\NNAES 00 SENADO '·, 

e&Labelecinwnto de ensiflo secmndariLl, teve o collegio, n 13•1 de 
jalÍ'eirl) elo anno scgu intc, o~ seus esLa.tütos. depois moclifi
cadLls por d,Brel.o cl'o ~'G de mm·ço ele :183!) •C, emfim, suhstnui-· 
dos pelo reg·uJamento que baixou. com I) decreto de Cde fe-
vereiro de i84i. · 

Tambem al•te,rarmn dispo'sioões regulamentares do inst.i
"tuM outros actos do Gov.e.rno, .cintados de 25 de.·. marr,o ·de 
1849 o 8 de Julho de 1.850. Nu anno immediato. o art •. · 7· ... da 
lei n. G30, autorizava. a creacão de um ext.ernato; mas só
menbo em fevereiro de i 8518 é quo, obtida para o ·internato 
uma casa apropr.iada. passou e li e a funccionar. á· p·arte do 
ext.ernato, ostabelecidlo no antigo «Seminario de S.··· .Toa-· 
iluim» (109).. · . . 

Em virtmde da autorização constante da citada. léi. nu-
630, de '17 ele S!etemhro de 18'51 (110), e:xJPediu o conselheiro 
1'edireira, com o cle.creto n. ·I • 33·1 A, o regula.mento'.·de 17 de 
fevereiro de 1.854; e; em obecliencía ao. clisp'osto no art .. 78 
desse estatuto, o decreto n. 1.5·56, de 17 d'e :Vevereiru · do 
:mno seguinte, deú ao coHegi6 out.rn. organizaoão.: ·,. 

·Por lei. ele 26 de setembro de 1857 ·foi . autorizada'· a· 
~om:pra de um predio para lt'Ssento dc.J . int.erna,to~ · . . .. . 

A 24 de outubro do mesmo anno, ·com o decreto ·mr
mero 2. 006 •.. teve o 'collegio novo regulame.nto. Decretos sub

' lsequ>entes. ele H .d:e novembro de 1860 e 1 de feverei.ro da 
· 1fl62. intr(}(]uzi'l'am mQ.dif!i'cn.~Cles :no est,atnto :vigente, ·~m 
esp•ecialidad:e o seg>undo. ·que restringiu •J plano de estudos. 
Com o decreto n. -1. 468; d'e :L de feve~:~llli!I'ó de 187<(1, ap.pa.receu 
ainda outro regulamento'; au qUial vieram trazer a,lteraqõ·es ·o 
dec!'eto de n. ri.370. de 6 de agosto de 1873, e o de n. 5.52-1, 
do 7 de .illlnleiriJ' de :187 4. Pouc,1 depois; nova org:a.nizacão 
surgiu, com o decreto n. 6 .130, ele 1 de marco .. de 1876. que . 
apenas vigorou dous annus, p'Ms foi revogado pelo decreto 
rn. G.8·84·; dB 20 d'e abril de 1878. pn.rte integrante daiS~gTandes 
reformas didact.icas emprebendiclas pel'O cons'elbeiro Leoncio 
de CarvalhO. · ' 

'· . ~ ( ... 
Posteriormente, soffreu esse .. acto as modificácões · qúe 

.. constam do~. decretos ns. &. 05·J e 8. 227, dle 24 de ma roo e 
24 de agosto de Hl81. N6 annn seguinte, foi expedido o !'le·gu;
lamento esp'ecial elos concursos. c, finalmente. em 1888-;- o de- ' · 
c:ret.o n. !l. 894, de g· cJ:e março. alt.eroü · allguns pontos dos 
estatutos em vigor. · · 

' 
. : I . ' I ' \ 

Contrastando com essa abunclnncia de pr<lVidencias Merca 
da inst.rucC[io média, a eRcsser. dns disposições refe~:~entes :1 
cultura primaria por Ri só indiicn. a dissemelbançn dos cni-

'1 . 
. (109) MoRBIRA DB AzllVllDo- op. cit., pag. 77. 
(110) Aucto1•iza o Govêrno n reformar o ensino· primaria· o secund~rfo ;lD 

Murucip1o da COrte. . . . · · . . ~ ' ' 

. ,.. 
'• -· ,. 
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dados do que, rwsl.e nmnill.i pio, eram alvo, da pal'te dos po ... 
dores puJJ!icos-; os dous. g·r(LOs do ensino !'undamcntal.. 
· HestJime-sc; 'die facto, cm pvucas da~us a llis~oritt admi-

. nistrativa.· da educação elementar na Curte. depois do ,\cto 
AdclilliOn::d ,' . ' 

O decreto de i5 de mnrc:IJ de 183G instituiu um {iiire~tor, 
incumbido de Jisca:Jizar ·e inspeccionar as escolus de pt•iluei
rns lettrns. l}or lei de iS de setembro de i&45 (H i), i'icou o 
Gove.r.nú tiutO!'izacl'o a dar adjuntos avs mestres primat'ios., 

·O decreto n. 440, ·de IO de dezembro desse anno, reguLou <J 
. concurso para os Jogares de pro.l'ess<H'es. Evj.clencia.ndo 1:1 

inutilidade d'a fH'OVidencia instituída pelo decreto de i5 do 
março de 183G, i:tppareceu, •e.rn i847, v acto dó Governo,. que 
nomeava uma commissão inspecto1·a· de todas as escolas PUr
:blicas e particulares (il2) Não có'nsLa. _porém, que deasw 
me:diida se c6llhesse o minimo I·osuitado: 

. Com fundamento nit ei n. 630, de. i7 de setEJmbro da 
iSlíJ, expediu o conselheiro Pedreira o decr•eto n. 1. 331 A· 
de /['i de fevoreit·ú de 1854, 'que re:formava a :instrucção p1ri-

.· ma.t·ia e S'i!lmnduria do municipio du. Côrte. Só vinte e tres 
annos depvis.:o decreto n. 6.1>7ll, de i8 de .iaue:iro ·de i877, 
rnundav:t executm· · .ou1trú' regulamento para as escolas publi~ 
cas;. e;,~i, decor·ridos dous unnus, em 19 de ab.ril de i879. pel~ 
delire to II •. 7. 247, era. de novo r.eorganizado o ensino pr•Jma

.rio_. ·no vasto plano .ct,e. r<el'ormas concebido .peló cúnsel•heiro 
Leóneio de CarvalhO-; nada mais çle essencial appureC~eu sobre, 
o ussumpt.o, até ser mudado o regímen pol:itico dú paiz. Hu 
apenas a 'nótar, nesse rperiodo. além do decreto n. 9.307; de 
7 de mui:co' de 1885, que regula a adiopção de úbras conr~er~ 
ne.ntes áquelle ensino, O .avis6 de G de ·novembl'O de i883, CfUO 
a:ppr•ova o !<egimenEo interno para as escoias do i" gráo, e o 
de 23 de· marc;o de. 1·889, que estabelece regras pal'a a outcu·ga 

· de auxilias a collegios particulares. 
. ' ' 

(, 

.Si da· iust.l'ucÇão primaria ·propriamente di Li{ :passarmo~ 
ao prepáro ·do. pessoal incurhbiclo de ministral-a, havemos dCt 

. reuonhece.r que bem 'tardiamente fui estabelecida, <Ht Ca.pitaL 
elo Impet•io, 1essa ·base primordial de . uma boa organizaoil.o d(l 
d~P~~. ' , 

Autorizada n. iústa.!Incão clie l~sc.olas Nm·mae~. pcln lei! 
n. 2.67101, de 20 .ele outubro de, :1875; ··et·eou dow; instiLtiLo.s 
dessa 'especie o decreto n. 6.379, ele. ao de n.ovembr·o ele IS7G;:, 
mas, tendo o. Governo deixado· de providcncinr.· ~obre o fun
ccionainenl.o ·clolles, sómcnl;e np!Ís n · expcdi<:ii.o do dN!i'eln. 

· n'. 7. 68~. d:c !i de mnrco de 188101,' teve, de !'neto-. r•xislenein~ 

--.---- I 
(111) 'Lei n~ 369, nrt. 2• § 26. . . 
(112) Pm11s ~Lll!lllll}A- L'instrltction' publique au I!résil, pngs. 232·i · 

283. ' ,' 
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nesta ddade. o p!'imeiro estabelecimento o:fficial opara a for
maoão dO· magisterio. Os estatutos, que baixaram com aquelle 
n•cto, foram alterados por decre~o n. 8.025,' de· 16 de. marco 
de 1881, a que acompanhou nov.o regulamento, ainda subsbi
tuido pelo de 13 de outubro de 1888 · (decreto n. 10.060), 
publicado um anno antes da proclamação da ll!epublica . 

...... 

Eis. qual foi, essencialmente, em toda a existencia do 
Brazil,· até o dia 15 de novembro re> 1889, o •con,iunto das 

·medidas de ordem didactica, emanadas assim do P.odcr· Legis
Ja ti v o geral .como do Executivo. 

Vê-se que cllas tinham em mira, antes de tudo, o pro
gresso dos estudos ncademicos; em segundo pla!LO, os inte
resses da instrucoão artisti,ca e da secufldáTia; emfim, e só 
muiLo subalterna c accessoriamente, a causa do ensino 'ele-
Inentar. · 
· A pr1edileccão pelos cursos superioves não resulta apenas 
ôas constantes providencias acêJ:ICa de cada um deites, consi-. 
l:lerad0 de per ·.si, . sinão ainda da idéa, que desl'e cedo eurgiu 
iB frequentemente resurgiu, de reunil-os,. ·para os consolidar 
c lhes fortalecer o p1.1estigio, mediante o regímen universi: . 
:tnrio. · . , · · 

Dizem que essa crençü0 entrava no programma da In-· 
,confidencia Mineira (HS). ·consta, outrosim, que para rcaJi.:. 
zar se esforçú.ra o .commercio da Bahia, á passagem do Princip(J 
Regente. a cujo dispõr teria sido posta a quantia de. oitenta 
contos de ré is,. para servir ú. erccçü.o do dito instituto ( 114J . 
I:Ia .quem descubra ainda o germen do mesmo pensamento no 
pr•o,ieocfo da casa de ensirio que, .em vegosij,o pela . elevação 
do ·Brazil a Theino;·. pretenderam fundar,. em 181(), ,os nego
ciantes e capitalistas do Rio de Juneir.o (115). A _identiciJ 
proposito mirava lambem o plano, offerecido t\s Côrtes por
tuguezas pelo D.eputad.o FnANcrsco MoNrz ~rAvAnEs. de uma . 
!Acudemiu, que, de facto. outra cousa não . fôra · sinão uma. 
:Universidade ('116). Mais tarde;'· o Deputado FERNANDES· Pr.
:NHEIRO apresentou á Constituinte indkaç~.o !no sentido ·de 
!Ser :cr·eudo um instituto duquella natureza. de sédoe na Pro~· 
:vincia do São Pau lo. Ot•ganizado pela Comm\ssão de Instrt1-
ccão ,Publica, sendo Relator ANTONio CAHLOS, quo concluiu 
peln vantagem de duas. Universidades - uma em Pernambuc•) 
p outra rem São Paulo; ,entrou em debate, o projecto no dilt ' 

I 

(118) JoAQOIM NoRB!mro - Creação ele' uma Universidade no Imperio do 
Bra::il- apud Revista trimensal do Instituto Historico e GaO{J1'aphico Bra::i· 
lei1'0, tomo LI, parto 2•, pag. 1. · . . 

(114) Id., pag. 2. . 1\ ·. . .· . . 
(1i5) PmEs DE ALMIIIDA.- L'inst1•uction publique au Rrt!sil, pa119. 392· 

$93. .. . . 
· (116) Jo.A.QO'IK NoRBIII\:CO - Op. cit., pa11. 4. 

' ' 
\ 
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· 27 de agosto de 1823 o foi definitivamente ·approvudo a -i 
de novembro (117) . Antes, na sessão de iü de outubro, pro
puzera aquclla. Cornmissão que se mandasse impt'imir o es-

. '· bl\ço por JOSJ~ BONIFACIO ol'J'el'ecidO ·acerca do regímen das 
Universidades no nrazll (118) • . 
· Si é verdade que todas essas lentaLivas uão conseguiram 
o fim q,ue tinham cm mira, . niio ·menos certo é tambem que 
cllas provocaram muitas adiJesões á idéa que as inspirára; 
pois. a partir do Acto Addieional, a crencilo de Universid:l'des 
entra no programma de quasi Lodos os Governos. Vemos, de 
il'acto, prcc.onizal·em-nu, muis ou ·menos abertamente, os i\1i· 
nistros SILVA E SoU.ZA em 1835 (i19), LIMPO DE ABnEU em 

- . :1837 ( 120•) ; BEI\NAnDo PEnlllll.\ DI~ VASCONCll~.LOS, · em 1838 
!(121); ALMEIDA E ALBUQUERQUE, em 1839 (122) ;·ASSIS! COELHO, 
em 1840 (123); AHAUJO YrANNA, em 1841 e 1843 (124); At
li1EIDA·'l'onruls, em.1844 e 1845 (i25); ~rscoNDB ·ot i\IoN•rc: 
J\LEGllE, em 1850. (''126); PEDREIRA, ern 1854 ('127); PAULUfO 

1 DE S.ouzA, ern ·1870 (128); Jo.:i.o Atl'RBoo; ·rem 1871, 1872 o 
.:1874 (129) e DAN'J'AS, em :L882 (1.30). , 

· A' iàéa n~s ·alturas· officiaes; parece ter havido· uma 
l!lnicu :repulsa fotmal, a do Ministro JOSÉ · !GNACIO BOIWES, 
,em 1836 (131);. pois a opposicãq que . lhe moveu; mais de 
trinta annos após, no Senado, o CoNSllU:IEIRb ZACHARIAS, nãO 
afilectava a propria essenda. do instituto, mas unicamente n 
.IJpportunidade de seu •estabelecimento (132). 

· Não ·raltaram:projectos de lei, para dar realidàde á velhn 
asp iracão . . · . 

· . · O primeiro; de 24 ·de novembro de 1842, submettido ao 
~onsolho de Estado,. obt~vc {nvoravel parecer: a 5 de julho 

~
H'7l Id., JÍ&gs. 5·6. . ... . ' 

.. ~· . 118 ld., pag. '!i. . . . 
. :!19 · lleltltorio do Ministe1'i0 dos Negocio! do Imperio -1885 -pa~. 10· 

~u. . . . . . 
: •;(120J Belatoi'ÜI do Minilterio dos Negocios do Impci'ÜI-1887-' pag. H· 
. (12:! Belatorio do Mini81e1•io dos Negocias do Imperio- 1838- pags. 9· ·!1 . . . . .. . ' 

· .. ' ~1221 Belatorip do ~li.n~lerip dos Negocips do Imperi9 ·- 1839 - pq. 8. 
. . 123 .llelaúmo do Mtmsteno dos Negoctos do Imper1o - 1860 - pag. 8 .. 
', , 124 llelatorio do Ministerio dos Negocias do Impe1•io -.1861- pags. 7-

. . · S. Id.- 843 (1•) - png; 11. · ' · . 
· . (125) Belatorio do Minislel'io d011 Negocias do Impe1•io - 1864- pag. 6. 
· Id.-:l84li (1•)- pag. 8. . . · · · . 

. · · .•. \ (126) llelalorio do.Minisle1•io elos Negoclos do.Imperio- 1850 (:L•)- pa· 
sma 18. . . • ; . . .. 

. (1m llelatorio do Ministerio dos Negocios do.Impcl'io'.,- 1854- pag. 67. 
.. ·.. ·. (128 Relatorio do Minislerio dos Negoci011 do Imperio...:.1870- pag. 31. 
~~ (:129 llalatorio do ~flnistel'io dos Nepocios do Impe1·io- 1871 - pag. 10. 

Jd.- :18 3- pag. H. Id.-187i- pag. 7. . · 
(130) Balatorio do Mini.vterio dos Negocias ao Imperio, de iO do janeiro 

de iS82 pags. 21·23. ld., do 22 do maio, pags. 15-17. . · . 
(13LJ llelatol'io do Ministerio dos Negocias do Imperio- :1836 -'~ag. 10 • 

. . (132 PIRIS Dll: A.u.IIIIDJ.- L'inst1•uctiou publigue au Brt!llil, pa~. (;IS, 

.. ' , .. 
·' ' 

. . 

'·. 

I • 

',; 

.... 

I 
' .. 

. ' . 
' -

' '' 



,. 

i\NNA-ES DO SENADO 

' I 

~ • . r -· ' . ' 4 .,, .... 

do armo sesuiitte . (1::13). Na sessão legislativa elo mesmo · 
armo. 0 SI~NAUun CAS'l'no SILVA,· pr:opunha iJ usseulo de uma· 
Universidad1e na CürLe, com o nome do Pedro.ll (134); mas, 
emtora-Jograsse o apoio de uma commissão especial do Se-.· 
nado. como se ':ê do .parecer· de 29 de julho, é. quasi cerlo · 
que o Jll'O.iecto não haja elwg'HClo ú Gamara Lemporariu ('1::15) .. 

Delmlde retoma a questão, em 1S.H, o ·vrscONDE DE 
GoYANNA (13.6). Por sua vez, em 1.8i0, 0 CoNsllLimmo PAU-

. r.tN'o Dll Sou~A .renova a Lenlatiyu, · !lÍ~da sem n~u~or provci~u 
' (137) . Emf1m; em 1881, por mrcmttva do llbmsLro BAitAO 

HoMgM Dll l\ll!:LLo; foi; mais uma vez·,: organizado o plano· de 

' . 

urna Universidade (138). . . · ·. 
A!lOZat· do insucesso de todas' essas dilügencias, não desis·. 

. , Lü·am ·de seu· intento •Os adeptos do systema universitario; 
tanto assim .qu.é · elle apparece ·preconi11ado"ua derradeira, i'aUa 
do Lhrono, de 3 de maio del1889 (i39). 

~ •',, . 

. . 
··-I .. 

·' r:raquanto isso, .o ensino primario lu al'J'àSLando a vida 
ao subot· ela peuuria. Jinancei·ra das Provitrcias e da iustabili
clndc das ndmhiÍsLra,;ões que nestas se· succediurn. Desinte· · 
ressava-se d•elle o :Estado •. e apenas o espírito mais· largo de . 
úc um ou •Oulro Ministro. ou parlamentar, pleiteando para. a. · 
eommun1u10 brazHeira O di,reito de par{icipar dos sacrii'icios . 
necessados .para clil"fundir as ;primeiras lettras e.m Lodo o ter· 
ri·l,orio ptüt·io, ueg:wa o caí·acter . inhibiLorió da celebre• dis-. 
posi~\ÚO do Ac4o Addic~onal, ou tentava e,squivar ·esse estórvo, · 
por meios mais •Ou menos p•raticos e engenhosos. · · . 

Assim ú qu.c. em seu relataria de 1870, fracamente ma· 
n j,J:eslou o. CoNSHJ~I-mmo Po~m,I,:-<o DE ·SouzA a opiniiiJo de ,que 1 

n Assembléa GeJ•nl não est.ava im:pedida «de crem~ manter p -· .. · · 
dirigit- nas Proviucias estabélecimentos de instruccão publica. : · 
:í cusla elos coi'res do ~Estado» (HO). E, a seu vêr, a bem dos·::; 
proprios inte·resses .. pi•ovinciae:s, era uma. necessidade que;cse .:·, 
e lia não despojasse .de semelhante direito. «Em algumas. 
Províncias-- diziú, o l\Ihüstr0 - a insfruccão publica mos.:.· 
lra·se em gr:nndc atraz.o; em oulras, cm vez de proS'redir, tem · 
J'I.'Lrogrncluclo; conservando-se ·aqui estacionaria. am nndooâo , 
com n 111nioJ' leuLidfto. Em poucas é sensível o ,p'L'ogresso;·,ern:· .. : :' ·, . ' '', ' 

(183l Id., pag. ~- · ·. . . ! . · • •• : 
(1gq .ToAQUm.NoRDill\1'0 - C1•eação de•uma lhl'iver.iidadc no Imperio da· · . 

B1:azil-apud Revista t1•imellsal do Inslitúto·!Iistorico c Georfrapll'ico Brazi- '· ·. '' 
lnro, tomo LI, parte 2•, pag,·i9. . · . . .. 

l
135l PmllB Dll.At:miiDA- Op. cit., pags, 405 o 411. • .. :~;-, .-'· 
·1Sil JoAQUIM NoRBERTO- Op, cit., pags. 20-21. . 
137 Projecto apresentado na sessão do 6 do agosto. . . t 
1'1 Rel~!fo'•io âo Jllinisle1•io dos Negocias do Imperio, tio 19 do ,innoiro ., 

de 188~, fag. ~1. · . 
· (139 Falas do 1'Mo11o, desde o amw de -!BitS até o anno de 1889, pag. 870 

(140 Relatol"io do Minisle••io dos Negocias do lmperio - 1870- png. 35, 
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ncnhtm1t1. satisl'al~ o smi estado pelo ll1.Ll1ler.o e excellcucia ·dos. 
estulJC'IecimenLos de ensino, pula froc]uencía e aproveitamento • 
clos ulumnos, .pela vocacü.o para 0 mà.gisterio, pelo zelo o de·. 
diclll'fio dos pt•oJ:essores, 'Pelo fervor. dos uaos om dar a·os seus 
l'ilhos n. pr·ecisa educação inLel!ectual - em gera.! pelos 11!
.suJtados que poderiam ·produzir oodos esses meios combinadosL 

«]Em muitas .Províncias Lcm-se- reformado. rei'órma.se c 
!.rata-se de t·efqt·mar a organizacií.o do ensino; mas .não· se tem 
cuidado •quanto eonviria uo vrincipal - ctlle é espallial-o, fis. 
calíllttl' os que delle sfvo incumbidos, para que effectivamentc 
se disl.l'ibua, hajtt tu·dor em promovol1-o e desvelo- em attra. 
liir alumuos ús escolas; ensinando-se o mais possível e ao 
IUaiOl' numero !)OSSÍvel» (:l4:l). 

l\1enos radical. o CoNsm.HEmo Jo.=\o ALFIIJloo, no seu ,pro
Jecto ·dC 23 de Julho de 1.871. restringia a cooperação do Es. 
tudo r:om as ProvíntJia~, a bem da causa do ensino, a instituir 
nellas escolas profl'SS10naes, a concecller vantagens e favo
r~;s aos collcgios secundarias ·privados e publicas, a contribuir 
pa,ra a manutenencia destes unimos e a fundar bibl1othecas 
;populares.. · · -

Cinco annos depois, entretanto, no decreto n. 7 .247, de 
:19 de abril de 1879, inclui'a o COíSSELHEIR() LEONCIO DE 0.\R
V,\LHO varias disposições, tendentes a estabelecer 0 mais la.rg<O 
inl'luxo do Estado para. o m(';lhorament0 do ensino de Lodos 
o~t grt'tos. O att. 8" do alludido decreto dava, de fac Lo, ao 
'Governo; além ·das af;Mbuições 1)l'Clposta.s pelo CONSEWIEIRO 
Jo,'ilo Ar.Pn8oo, a de subvencionar escoia.s particulares, que mi. 
nistrassem instrucoão. gratuita a creancas :pol:!res, a de ten
tar a .experi,enciu doensino ambulante e a de orear ou auxiUar 
institutos normrues e cursos ;primarias destinados a adultos 
m:ialphabetos., . 

Como continuasse suj.eíta aquella rei'orma ao exame da 
asseniblén geral, retomava .a problema, tres annos depois. n 
Ministr.o RoooLPHo lM.NTAS, que, 1em seu :relataria de 22 de 

. maio de 1882, depois de discutir a interpretação do ar L 10, 
§ 2• do. Acto Addicional. punha em f.orte relêvo a couve
niencia de «dissemina1• pelas llrovincias esqolas normaes, 
.sustentadas, total ou parcialmente;: pelo erario nacional; 
animar ou realizar• dó' mesnio modo, lt instituição de escolas·· 
modelo de .ensino pi'im!W."io, estabelecer doltaÇões d!e terras 
publica:s em favor da instrucção popular e consignar ao de
s'onvolvimento da educação geral · impostos decretados no 
orçamento nacional o distribuídos prop.orcionalmente por todo 
o paiz» (:142). -

A idéa do fundo esüolnr, preconizada pelo Minist1·o o 
aliás .iá incluída no ptojccto Jo.::;o· ALFREDO, para o fim osp.e
cial do custeio de institutos profissionaes a serem estabelc-

{141) ld., pag. 40. . 
{U2) Relatorio do ~!inistel•io dos Negocios do lmperio, do 22 do maio de. 

1882, pag. 10. · · · · . 1 
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cidos· nos Mnni'cipiós, foi calorosa'mente ndoúta~a:, c.om 0 cn-
• racter de inslituir,.ão geral. nacional; pela Commissão do In

strucção Publica da Cnmnrn temporarin, a qual, peln v.oz .de 
RuY J3ARBOSJI, sou eminent€ Relator, no magistral parecrr 
com que ,iuslificon o projecto do i2 de setembro ele 1882 ('J.-13), 
subserevcu por completo os proprios lermos •cm que o CoN~ 
SELimm.o DAN'I'AS. ai'firm:'tra a legalidade e a necessidade ela 
interv.enciio di~:~ecta do Estado nas PJ•ovincias; afim de pro
mover a ·cullm:a inlellectual do· povo: «Não é JiciLo ao Gb
vol'Tio .cruzar os lm100s ante 0 retardamento e a distribuiçüo 
'defeituosa ela instrucoiio nas Províncias. Não lhn embargnm 
o passo, nesta di·recçiio, ·as f~·anquezas descentra lizad.oras do 
Acto Adcli·cional. A disposicão do art. 1.0 § z• é clara: nüo 
se oppõo ít cooperação dos podel'CS geraes na obra multipht 
e immensn do ensino, para a qual é e s·erá, por muito tempo 
insufficien t.e o circulo dos recursos pr.ovinc1acs; limita-se a 
assegurar :'t representnciio de cada ])rovincia o d1reito de mo-· 

. ver-se desembaraoadnmcnte ·nessa csp!JCra, sem embaraçar, 
entr.e.[anto, a acção parallela do Governo do paiz e a coexis
tencia de instituições nncionaes de ensino, em qualquer. gJ•ao, ' 
onde quer que -ao Estado convenha acudir com a sua pode-

. r.osa contribui~iio para o prOg'resso col!eclivo. O texto consti
tucional nã"O autoriza oulJ•a interpretação~ (144) . 

Baldados, porém, foram- todos· esses appellos, todos esses 
.valas. todos esses pro,iectos, t1esulta.ntes da nobre preoccupa,-. 
cão de remover os obices que se oppunham á melhora e âo 
alargamento do ensino commum. /Nada so fez de quanto, a 
lJem ele obra . tií.o meritoria, suggeriram, propuzeram, recla
maram; dut•ante os quasi sebenta annos de regímen imperial, 
os lucidos espiritos que, assim no Governo 'como fóra delle. 
tivera a dita de apaixonar n causa da instrucoiio d.o povo. 

E' certo que com a inercia do Esf.atl'l J'Otlll'llstava. em 
quasi todas ns Pr·ovincins, uma grande actividade reformista, 
cujo cxnmc t)cr·:í o seu Jogar 'emi'uluro trabalh'l .dá Directoria 
Geral de Estatist.ica, mas obviamente não cabe nos limites · 
desl.a intr•oducção, onue ns noticias :historicas não podem . to
mar o espaço que r.,xigjria a . pesquiza dP. vinte diversas Je
glslatlões. Pnrn. o fim que nos preoccupa é suJ'fici•ente que; 
pt;~r agoJ•a, nt;s reportemos nos juizos. já transcr•iptos, ·de au
'Loricladcs insuiipe,itas, acerca. desse afim de alterar, substi
tuir:.: l'CsLabelecer,. qunsi unica .mnnifestacão pela qual, em 
materia de ensino, se revel•Ou, a· partir de' 1"83~. a diligencm 
dos podnres provincines. Si niio bastassem as· palavras, re-
produzidas cm passo ant.erior desta expositlão, ·de minisLros, 
âe' parlamentares e de publicistas, fõrn. o caso ·de r•elembr!lr 
ainda ns sr.g11in!f•.s, do relatori.o npresenLndo tí Assembléa Gt:1-
ral om 5 .dn mnio de :!880, através de cu,ia reservn o ,Minis-

(143l RoY BAnDOZA- Refdrma do ensino primaria, png. 315, col."1•. 
. (1~ Relalorio do llfinislerio 'los Neoocios do Impe1•io, do 22 de maio, ao 188~, pag. 9. . . . . 
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tro CloN!illLHE!Ro ANTONIO FERREIRA VrA,"'TNA deixa per•ceb~t· 
.a.s ·graves d~.fícíencins de qu(\ se· resentia a nossa obra escu
lnr, assim quanto á nmplituae como no tocante á qualidade: 
«Estou prOfundamente convencido do que ó preciso aooeilfl.r·, 
em toda a extr11são, o dever de diffundn· e r•egenerar o ensino 
prírnal'io no Imper·io, fOr•mando ,Professores coro a necessa-
l;ia instr·uccão ~cientifica e proJ'Issional., (i:í5). · 

Estnva, · poi's. bem longe. de ser favornvel n síluacão d@ 
ensino elementar, herdada. á Republica pelo rcgim&n impe
rial. .-\;~seguram-no fldedig'!Jos testemunhos cont€1mporanNltl 
e fazem-no igualmente certo, wmc. veremos, quando Fôr Op
porluno .. as provas ·da estatisLiea, 

Ao ·novo regímen fioára, assim, ern todo o seu peso, a 
tarefa ing·ente de libertar o povo bra~ileiro do seu endemico 
annlphabctismo. Al•íi·n da missão de garantir a ordem. cum
pria, ·portanto. !Is ndministracõc'.s republi~:<anas, no desempe
nho de um dever•, que nem .por meramente transitor·i<l ora 
de relevanc:ia rnP,nor, difl'undir com largueza o ensino, in
~truíndo, na· medida do passivei, as ger·açües que haviam 
transposto o tempo pl·oprio da frequencia escolar. sem minclll 
terem· penetrado em uma casa de educação intelle,ctual, ma.~ 
prcoecupnndo-se sobrr,'ltudo com as cr,eanças ainda r.•m idade 
de receberem normalmente o beneficio das primeiras leLtras .. 

Emprehender essa gc·nnde obra o mesmo era que insti..: . 
tuir, am defesa do futuro, uma como prophylaxia da ign<l-
ranein. . . 

Não fOssem ns graves responsàbilidndes inherentcs á for
midavel tarefa de geral rf:lconst.rucção, imposta ao governo 
revoluciOlUIJ>iO. não' foram o pouco tempo .que u:lle durou e as 
innumcrns difficuldades (]UI? . o assediaram e a.e.ommctteram, 
f.alvez nenhurnu outra sif.uaoão mais l'avoea'<cl stí i.:mdera dese.:. 
.i ar que i.l inaugut·ada em 1 .de novr~mbt•o de 188!!, para pr•omover 
o gl·nncle impulso inicial •de que dipendia, 1'W1damental-
mont.e. a sorlé\ .futura do 'ensino. popular·.. _ . 

. Essa grande causa· tinha, de. facto, no seio do Governo; 
clOtM defensores estrenuos. que. P.m esplteras diversas.. de 
notividncle, ~empre lho havia!ll devotado o prestigio df:l seu 
talent.o e o ·cn!ot·oso apoio de suas, syrnpatluns. A pasta dO. 
J.ca~enda e1.·a oecupa'Cla pelo rCilal.ot· do parecer de 12 de setem
]H;o de 1882, cü,ia incompnravel peQna havia tr·acado estas 
palawns memorave:s: ~Mas· essa !:lrganização vem nós custar 
duros . sncJ•ificios: sncril'ícios muito penosos a um orcmm('JILO 
ond1J o .rlef'l'cit se aninhou e pt•Oli(ica. Esta ob.iEiccãÔ está 
respondtda. Elln encerrnr•ia o patz em uma e,terna petição 
de pl'.Íneipio, em um circulo vicioso insuperavol. · A · ex
tincclio do defic-i-t não pódo. resultar siniio de -um abn lo pro
funclnmenL(' -renovndOI' nns fontes espontaneas da pri)ducQão, 

(1~5) Relatol•io elo Minislerio. elos Negocios do Impe1•io- 1889 - P•G· 1S, 
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Orà n prOduccão, como já .domonstra.inos, é um effeito' .(lã: ii:i• 
tolligencia: está. por toda a superfície do gJ.Obo, na · razão 
directa da educac;ão popular. T.odas · as leis protectoras são 
inefficazes para gerar a glí'andeza eeonomica tdO paiz; · todos 
os melhOt·a.mentos materiaes são incapazes de determinar a 
riqueza, si não particem da educac;ão po}lular, a mais crea

. dora de todas as 1iD·rcas economicas, a mais fecunda de todas 
as medidas financeiras. E' o que. ha seis anuas, prégava, ·,em 
PorLugal, a proposito de ·um vasto plano .. de reorganização 
do ensino, ·um dOs mais vi!;',Orosos tespiritos · daquelle paiz: 
o«Si.}lara custear estes •encargos, o paiz. inteiro 'ficar ~mpe
nhado em cem mil conLos, ainda ass1m esta será a mais van
•tajosa de· todas as .op,enc;õe,s (financeifoas em que se tenha ar
riscado o credito publico,, (-146) 

Não seria, J.ogo, essa voz eloquente que hOuvera .de im
pugnar os sacrifícios porvElntura exigidos pela causa do .en-
sino popular. · 

.. Ora não se i~ehava desacompanhado no Governo esse ar
.dordso apostolo da cultura nacional. POucos mezes depois de 
instituída a Republica, passava da Secretaria da Guerra para 
a pasta especial da Instrucção «O. Ministro .cuja posição no 
movimento revolucionaria, de que eUe fôra ·a alma, lhe as
segurava. entre os seus coUegas, uma ascendencia a que nãO 

·podiam deixar de inclinar-se as .opiniões divergentes~ (147). 
E para esse homem de incontrast.avel prestigio, «alma dOmi-

. nada pela mais robusla vocação do bem. impregnada em uma 
devoção religiosa ao melhoramento da especie e á grandeza 
da Patt•ia. a reconstituição do ensino nacional era uma 
questão de, hom·a, de elementar dever para o Governo Pro-
visôri·O.~P. ( 148) . 

' Poderia, pois, o BraziJ ber loglt'ado a ventura de encon-
trar o regenerador de ·sua instrucção commum naqutelle de 
setus l'ilhOs· que. hlavendo organizado e dirigido um movi
mento militar triumphante, derribado um throno e reunidO 
assim, 'em ·suas mãos uma formidavel' somma de JlOder. déra, 
no emtanto, o nobre exemplo de proclamar a supremacia .do 
·sentimento e da razão sobro a foroa, offerecendo .. ao · seu 
·tempo o e,dií'icante espectaculo tde, em uma quadra revolu
cionaria, appellar para a cultura das novas gerações, como 
a !ll'~lltor c a mais solida da~ garantias do futuro de paz e 
.de ordem, em que se r~:~sum1am os anhelos de seP "xcelso 
patriotismo. 
_ ':l'ulvez nenhuma outra. missã~. p1tClhoi· do qu~ essa. qua

drasse a quem nunc,a dommára smuo pela. moralLdad~:~ e pelo 
.saber, o no Governo da Republica, que instituíra. «encarou 

· (U6) RoY BARIIOSA - Refdrma do ensino primaria, paga. 42-43. · 
· (167) RoY BARIIOSA - Re!atorio do Ministro da Fazenda do Governo 

Prollisorio-Janeiro de 1891, pag. 17. .. 
(168) Jd., pag. 17. . . 
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sempre o cargo de Ministro com o desassombro e a jsenoão 
de um patriota sacrificad(} M de"en. ( 149) 

Mas contados estavam, por infelicidade nossa. os dias de · · 
vida ele BEN.TAMIN OONSTANT. Apeznr disso, entretanto, os seus 
derradeiros mezes, até quasi o alanto final, inteiramente se 
consumiram na realização dos prO,iectos didacticos que ha
viam sido ·O 'sonho de toda a sua existencia. Assim que, re
.l'oJ·JnnrJ n EsPOin Pnb·Leehnir-n (J50), a Escola elo Minas. (Hi1), 

· ns Fnr.ulrlndns de Direito (152), as de Mediei na (153); a Es
t!Oin du B•'ilns Ai'tes ('1M), 0 Conservatorio de Musica> (155), 
o In~l.il.rJI.n elos Cegos ('150) e a Escola Normal (157). Creou-; 
aié·m ciJ~;;o,. e rcgulnmenl.ntl n .Pe:clngogium ('158); destinado ·n, 
SOJ.'Vit· dr! cenl.ro impnlsoJ• elas r~:J'ormas c mclhoramentoJ:l do 
que n>·Ct!ssitnva a instrucção do pnir.,, e expediu o notnve.l 'de
r•.J•rl.o 11. !lfH, dr B ele novembro de. 1890, que reorgamzavn 
n f!nsiiw primaria e secundario do Districto Fedem!., seguido, 
qual.nr1.c dias depois •pelo que dava regulamento ao Gymna-
sin Naeinn'al (15!l). . , 

.'E' frlllil, pois,, fa?.er idén dos benefícios que poderíamos au
l'rJ•ir•, si. mais tarde; em dias menos tormentosos que os pri

mPiros f!n, nepuhlica, o l,nlento,. o saber. a oxtraordinaria ca
pncirlncl•: àe trabalho do benrn1erito patriota se npp!icassem 
resolulnmr.nle ú mn,::nanima t.nrcfa de assentar por toda. a 
nnssn FNir.m.çã0 · as .bases dr.ssa obrn1, cu,jo coronmm1tn; n.n
l.nr·.ip:mrlo-sr. no futuro, elle intimt.ára delinear. 

Não o. qniz 0 des_tino, ainda mal ! Mas; si as reformas 
ernpt•o;honrlidns por BEN.TAMTN CoNSTANT não lograram re- · 
nli?.aJ· ns cspoJ•ancas dellc, rel:alhndns e esphaceladas que fo • 

. rnm. Jogo apôs a sua morte, sem si quer poderem passar pela 
prnvn dn uma experiencia leal, do con,iunto de seus esforoos 
l't·nst.:•nclos. cln suns tentativas infelizes,. de suas dolorosas de
eopcvos, fi l']ue~nos. ao menos, uma lioão, que bem merece 
sm• nprovrdt.ada: n de que, em ma teria de· e:nsino, o que lm 
a :fn?.~''': de mais l'Sseneial, do mais urgente, . é começar pelo 
nl'tnr lP 1n: ri extender fi generalidade dos ·filhos desta terr·a o 
he_n~fir.io elas luzes que· no presentr podem caber a todos, é 
lnlnlsl.par.lhe;: a insb•ucciln prim1irin, quo o futuro integrará; 

' 

1
149 Id., pag. 17. 
1110 Decreto n. 1.1l7S, de 22 de novembro de 1890. 
1!51 Decreto n. 1.2!58, de 10 de janeiro de 1891. 

1
152 Decreto n. 1.282 H, de 2 de· janeiro de 1891, 
158 Decreto n.1.270, de' 10 de janeiro de 1891. ' 

' 154 Decreto n. 988, de 8 de novembro de 1890. 
(155 Decreto n. 984, de 24 de outubro de 1890. 

1
156 Decreto n. 408, dé 17 de maio de 1890. 
157 Decreto n. 407, de 17 de maio de 1890. 

'rle 18~) Dect•etog n. 667, de 16 de agosto, e n. 980, rle 8 de novembro 

(159) Decreto n. 1.075, de 22 de novembro de 1890. Além dos actog indi
. ceados, é de cita~se o dccJ.'I!IO n. 1.~ G, de 2 de janeiro de1891, que creouum, 

onselho Super1or àe Ensmo na C~p1ial Federal, 
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" / S<!m rlnvidn,, uns ut.t.rilluições maternas, mns em nossos diaS, 
.. por f'01·~a do estado soei a!, cumpz·e figure ainda onl1'ú os en

car·go8 um is iH\t·io8 dos poderes publicos ~ 
· !l:l'ío uns '-'~fluo:,;amus diJ QLW, Jlondo do pal'te qunesquor 

con~Jd,:r•aJ;ües de ordew duutl'inút·in,, a simples equidade con
dornJwr•in o disp,!lHiio do rondas nacionaes no fH'epar·o de 
doulm•es .. qunndo· n nHlssa geral do povo vegeta na mais com •. 
plel.n i:,:JJuJ·aneia. Niiu se tJ·ata-; porém, apenas de uma questii'J 
de justir:a . .PIH'YOnLurn uíndu rnais do r]ue u essa, lesam ao 
interes~f!. grJ•al do pu ir. aR Jll.'l'fet·encias de' que 'tem semp.re bo
uej'il'iudo o rm~in0 superior. Para a instt'ueção e temeu ta r. 
uo cunf.r·ut·io, 1! que se deve!'ium voll11r, com especialidade, os 
cuidnco, ometnes. A diffusiio dessa mede muito melhor o 
ulvnl ml/~llecluaJ do uma naéionalidade do ·que o requinte da 
cu!LUI'I\' u que l.l!nha chegado um pequeno nuclco da popula. 
IJ!\O. (Ü r.n~in0 !H'im.ur·io ·é o cotucco de t.odu o saber. Os cs·
plril"'·' mni~ cult.ivudo~. os snbios mais eminentes tiveram tlo 
Jlns~nr por essa purl.n;, antes .de Jll!nctrat· no sancLuario da 
:;cierwin. O numero dns que vã0 além elos primeiros elemen. 
tos t!tt instJ'llcGão dil'l'eJ'c menos, de: um pair. a outt·o, do quo 
a quanUclnde elos alumnos da escola elementar .. Nas nn()ões 
aLrn~aclns; ao passo qire teem sempre pouca frequencia n~ 
cur~ns pt·.imario.•, pôde ncontecet· que as escola.s superior''S 
sejaq1 muito procuradas ~~ nellns se i'acam brilhantes ostu •• 
dos. Na idnde•média, a Univet•sidado de Paris.e algumas du 
All~rnanha •! da ll.alia fu!gfmm tanto mais fot'lemente,, quan. 

, to em l!irn;) dr.lln.~ ·tudo era tr;lll'a.~. Ainda em nossos düu;, 
·ns Universidade~ "russns., ll .de Coimbra,, em Jlortugnl, r.· ou. 
tJ•as, r1uo sr• :wham 1~111 coJ•resp,mlleucia com o eslndo e~pi!'l. 
tuttl do povo.' nns meios onde ·Pt·osporum, Para que h~,in r'in l 
pt•ogl'e.~so 'mmpt•e que as luzes tenham penetrado nus mas. 
sns e qun o num(,ro das intelligcneias Cl:lltàs .YÍL incessnntemea. 
tu nugmeutando.~ (HiO). 

ltc>,l.J·Ingindo ao ensino superior do Districto Federal a 
CIOmp,!to~.•neia ]ll'ivaLiYn do CongJ\CS~o Nnl'ional.. e)n mnteria 
podngogien, H Constil.nl~'ão dr. 21! .de feycrei t•u de J 811 I, não 
s•í nãn J'f.oi.iJ•ou nos Esl,ndo~ o J)l'ovimenlo do onsino Jll'irnaJ•io 
que :h; PJ·ovi!wins uut.QJ•g·:írn o Ael:o Addicionnl. mn~ taml1PJ11 
tnanl.evc• a nul.,~f'iclalie'dHIIe~. em concm·rr.nciu 1!0ill n. Unlfto .. 
no tnl'~~nl<· 111.1 nn~inn ~r!nwlrhlt•iu, ·Extendeu oli!.J•usim 1'8Sil nu. 
torid~v.ir :)'\ '!lais uli!vado 'dos tt·es Kl!ÍIIIR 1.1111. qun o ns)11l'i1.o 
~ln~sJJ:o dl\'ldll'n n campo da educnl)ilo htl.ellúctuhl. E' o quo 
mdu!:nlnvn!nwnlc• r·r!sl\JI.n do cottfl'onto dns tll'l.s. :H, n. 301; 
~l'í, lJ,,, :1 e -í, ,, n~. n. 2, ela nossn loi 1'undament.ul. · 

Dess'nrtP foi Íl União Lh·nd:i a RU[WJ•inl.r.iJdoricia fio on. 
sino [ll'iinllrio 11n liiL•f'UlllSI!f·ipcfin que ,; 81!de do Gov"J'nu · J!'o. 
det·ul. í'IWUJ·g·n I!Sl•• QIJI', '·'lll l'il'l.ude do dispo;;Lo 1111 ,nJ•t,, ~1:1 

' 

.. (100).MAUIUCS BLOCIC- /.'Eu rape paliti']ll8 et .çocialc, pRI:, .183, 
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Iettra f da I.ei n. 85, de 20 de setembro de 1892, passou 
a sm· oxcr·cido polos podere~ Jocnes. ' · 

Ao~ Esl.ados, pois, .iuntnmenlc eom as municipnlidades 1 
ficou t.odn a responsnbil idnclc do ó'uiLivo espiri Lua! da infan. 
ciu. E nüo tardou que, em Tmdl.os clelles, 0 exercício da 
pre!'ogaLivn, eorr11:1 Rtwr:edêr·a nns. Pl'ovineins, em seguida ao 
Acto Ar!dlcionnl. se ··extr·enHtsso em· vcrrlacleir·o Tlt'IH'ido re. 
J'or·mii;lu, pela nnrlJ,ipJir,nção ele leis; Que innovnvarn ,pnra logo 
restalwl!!r:r:r·, crr~avam pnr.·n rnr biieVI) uliminnr·, recre·~vnm 
parn clopois !'eeliminar.·, J'nzcndo c ci(•sJ'nzcnrJo sofl'rcg•nmente, 
.~t)b!;Litnindo nmiucle, por sfmplns amor :\ novidade, o que 
nimln niio sofrr·et·n, com0 l!llHV inhn., a prol' a do tempo c do. 
cxpcr:ienein. · . . · · 

. O cxnme, ainda que summnr·io, dessas vicissitudes dn en. 
elno csl.acluol, cleenJ•t·enles cln pJ,JIJtOra ele meliiclus Jegi~lati. 
vn~ o gnvr.rnarnenlaes~ cl1! que cllr: Ira sido oh,jocto, devem en • 

. tf'll:',. eorn 0 ~~orlrplernent.o nece~sn'rio da. invesligaçuo acerca do. 
\
1irJ:1 l>J;ov.fneial das nossas instituições csr·.olnres, cm tJ•aba-

lho .CJUI'! prn.)eel.n, pat·a J'utur0 r·enwto, a Directoria de Esta •. 
list~n. · ·· . 

N:io ô este 0 srm Ioga r. Vist.o o destino ela presente cx
Tílisir;:io, o que· r..or agora caberia aqui· fôrtt, ;;em duvida, a 
nna!rse inrli r·('ci,a dnquell aR vieissitudeii; .a J)l'C.C i adas nos seus 
el'feitni!. 71/as essa cloennwnUH.:ün ,i;í roi cin pnr·tc produzido.. 
nest.a fll't'faeio, o simples trasladanu~nt0 de juiws insuspeitos 
sO!lf'r, 11 r.RLado do g·cr·nl.incullnra, quo infe!i?.n'lcnte rl o rln nosso 
paiz. Al,'•rn clis~o. rlcntr·o r.rn pOtH:n, outl'Os paro~cros devem 
sor· citados,' todos aceú!'cles naqur.lla coriclusão. E a mesma 
vnr.:ladr. rr.sultar1í dnA· provas nnrncricns, contidns neste vo. 
lurl~l! ,t;, no.~ suhscrm~n t.r.R, dn ohr·a r>tr.in Jlllhlicaciin com clle 
~.~ lTil('l!l, ' 

I • 
:Mas tnmhem se ha de ver que nem por toda a parto é 

(Jesnlont.ador o espectarmlo do ensino, pois, .si pontos ha cm 
que n · instrucçiio esteja· estacionaria, ou .soffra alternativas 

· dfl mêlhora c descerrso, t.ambem não fnlta. onde elln se apre
sente em pr•og-resso firme, continuo. anim:idor .· Si os numeras 
vão rriosl.rur qno alguns Estados pouco toom feilo de vera
monr:e r.f!Jcaz pc\ln. eduençii.o publica, yict.ima predilecta do 
suas ecoMm,ins ·cm· ·momentos de apuro :finnneeiro, elles evi-

. derrcím·iío, igualmente, qm;, ern e'ontr·aste com esses Estados, 
ou t.ro~ toe-m J'eito llnstan te, teem feito muito, proporciOnal~ 
mento nos meios de que dis~õem. . 

Ver-~e-hn. nindn como é iJ1fimo, cm f]Unsi toda :t porte, 
o eoneur·so elas municipaliclacles pnrn. a ohrn rJidncUcn., alitís 
tão viRccr·almcnte connexa com os mais profundos intere-sses 

.f:lollns. MaR tamhcm. ser1\ rorcn J•econheccr que nüo. hn contar 
possnm os J<:s4.nclos, oom os setJs adunl's r·ecmsos, n r.ndn quan
do nrficnzmentc auitilindos pi'IOii mun.ieipiós, mnnlnr o nppa
rolhnmenlo pr·r:r.ofso pnrn n c!istr·ibu:ir.üo cJ,~ ensino iuic.inl a 
todos os sru~ '1'\J !lOs cnrr.ei dos desse J.Jen~i'icio. . 
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' 
A este propositt'l, rom muita raziio dizia, em parecer da· 

taclo de 20 de nl1ril do '1007, o consultor geral da lteipublica, 
·Dn. An,\RTPE .TuNJon: «Rnrn sor:í. o Estudo, no Brnzil, que 
pt'lssn fnzm· face no custeio do escola& na proporcã.o dos nec·es· · \ 
sidadcs do Nlsino, sem n rninn total rlos seus orçamentos, 
porcpw esse servir,.o, hos•U.lizndo pela diffirmldnde de frequen· 
cia, pelos cmhm.·n()os de ch·culnorLo, não encontra, sinão em 
pnJ•cclln qunsi imperceptivol, o apoio do que se chamn. ini-
einl.i~n individual» (iO:l). .•• . 

nn p1•ovn nume·rica se concluirá, pois, qu·e a cabal .solu
.oão do prt~hlema pedagogico, 1mt.re nr\~. depende, preliminal'
mrm t.o. de serrm satisfeitas ns seguintes condicões ;. qu1l os 
Estados convenham em elevar no maximo possível os 'seus dis
pendios Mm osso serviço; que O& municípios lhe prestem 11 
~lle n nttenção que .nté hoje, em regra, ·lhe não deram; que 
se m·icn te neste senti do ~. libera lidadc particular; ~· .em fim, 
'qne n União se empenhe lambem, cm grande ·escala, nesta 
obl'n dn intm•esse ·commum. · · ' 
· Nn;; primeiros ti·rs lusrt.ros de no~sa vida repuplicana, 
nh~m·tns, romo andaram. noutras cousns. as . attençoes das. 
nlnsses dil'ig-nnl.ris, não foi es•t.r n.ssumpto ob.iect~ da. solicitude 
qnr mer•er.ia. ·As lutas civis, n restaurnr.ilo do cr.edíto publico 
r:ompJ•omei.Udo. n pnliticn rios omprehendimentos mnteriaes 
ile~vim·nm. suece~ivnmcnJe, da causn d~ r;nsin~. naci~nnl os. 
r1ndndos dos Ol'i!'aos ma1s altns da admm1strncao. Nao tar
dou. porém, qur n rut.urd se impuze·s~~e aos desvelo& do pre· · 
,ocnt.e. " ·.1 · 

na ma is de dez annos, no Congresso Nacional, começou 
a snr preconizar.Ja a interf.errmcín da União na luta contra o 
nnn lphnhet.ismo .. E pó de-se di?.flr que a idéa. não tem tido 
oppositnres, limitando-s'IJ os clissentimentos, até ho,ie manifes.:.· 
taclM. :'t simples questão da fó!'ma que deva revestir aquellp. ··" 
in l.erferencin. .Entendem uns que ao poder central é licito, 
não. apenas subvencionar e auxiliar,· como .. a.inda estabeleoer 
o · mant.e1· directamente institutos ·de educacão preliminar, 
•?m-7l·i do disposto no ar L. 35 n .· 2 da\ConSitituiçãO', qne dá ao. 

·· Cnng-resso competencin porn nnimnr no paiz o desenvolvi· 
/. mrnto das lettrns, artes e ~cicncias. 'Allegando. a improce· 

dencin<~dossn her•mf'neuticn. nut1·os preconizam varias fórmas · · · 
.de nuxi!in indirecto :í iMt.rucç;io primnr.in - entre essas a · 
nvQcn.t.mn rins r.scolns nt~rmn0s • r. secundarias dos Estados, 
snb n ~lnnsuln rle nnplicm·em rostos no ensino rudimentar os 
rr.cm•s•os m~çnmcn l.nrios que rli?>RS'nrte sn .tomem disponíveis~ 
A ~uh•os, emfim, parece que a melhm• mnneirn do contribuir 1 

n Unifio Jl:ll'n o lnvnnl.nmr.nto dn cultura inicial serin a de, 
modinnt.r ncroNio:q enm os g-overnos dos Estados, chamar a 
si pm·l.e dns rlispnndioÃ 1•om qnP. nns orr,nmf'ntos rlellos fig-nram · 
M• ser·vieos rlo,qsh rgpoeio, 

(161) Ál\Al\ll'll JuNIOR.- Parec~res, vol. n; p~g. 4Si. 

. . 
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A primeira interpretação, q·t)e inspirou o proJecto· do 
Sn. MowrEmo nll SouZA. apresentado :í Camarn ,em 191ft, é 
tnmhmn a pr·eferirla pelo Sn. OcTAVJO MANGABE!fl<\, como se vê 
do son discurso de 8 de ,i11lho de J!H2, e pelo Sn. JosÉ BoNI
Ji';\C!O, conform.c l'csulta rle varias manifestações suas, · no-

' monda mente rlo pm·ecer de 7 daque·lle mez o nnno. A' seg"lm
·na. ()irccLr·iz, .sug-gerida pelo Sn. Mmum. C.u.MoN, cingiu-se o 
proJecto pm· elle formulado em 15 de outubro, tambem de 
i!H2. A' terceira corrente, iJml'im, obedece o pro,iecto de 22 
rlc Junho, ainda ·de '1912, do Sn. AuousTQ DE LIM.~. 

E' es•sn. ult,ima a que mais se tem avolumado, talvez pela 
maior facilidade, CJUC\ offerece·, de cffectivnr o concurso da 
União para a dbra do ensino publico: E' isto, provavélmente, 
o que explicn_ l'l facto de prestarem o seu apoio a medidas 
dessa ordem pessoas que- declarõdamente se filiam a outra 
orientação doutrinaria. · · • · . · · 

Parece que, no .Parlamento, a idéa dos accôrdo alludidt•s 
se originou rlo proJecto apre&entado :í. Camarn. dos Deputados, 
na ses~iio de 6-de outubro de ·190/j, pelo Sn. PAssos MIRANDA 
Frr.no. o fJUO 1 nu torizava o Governo Fede·ral, «nos termos . do 
nrL. 65 ~ 'I" da ConsW.uioão, n entender-se com os gt.vernos 
rlo;; Est,;~dos .. afim de· obter delles a nomeação de delegados 

· R•r.us, com pleno~ poderes para. nccordarem. ,juntamente com o 
Governo da União, sobre o melhor meio' dCJ .. or~anizarem •e 
systemntizamm o ensino puhlfco bra?Jileiro. nota.dnmente o, 
p1'imario c o tecl~icoa c profissional elementar, ( 162) . 

· Dous anno.s depois, em t~menda ao orçamento ·do Interior, 
propunha o Sn. BARBOSA r .. rMA que o Governo ficasse habi
litado a subvencionar com a quantia de 200:000$ cem escolas 
primarias, destinadas no ensino da lingua nacional !)as zonas 
,coloninos dos Estados do Paraná. de Sant.a. Catharma e do 

. Rio Grande do Sul, ·de accôfdo com o~· respectivos Govern~s; 
e o Sn. .Tos1~ BONIFArao, tambem em emenda orçamentaria, 

· suggerin, quantn ao ensino elementar, medida analoga á con
_t.idn no art . .1." do pro,iecío rtq?resentado pelo SR. PAssos· MI· 
HANDol (163). , 

1 
• , . 

. Dando pareoor sobre as duas emendas, offerecia, por sua 
vez; a Commissão dll Finanças uma IS.ub-emenda, de cu,ia 
O'J)JM'Ovacão resultou• ser incluída. na. lei n. 1.6:17, de 30 d·e 
dezembro de 1906. (art. 7'), a autorização ao Governo Fe
deral para. mediante accôrdo com os gov~rnos estaduaes, con
ceder o auxilio annual de 25 %. das despezas que fiz·essem 
com vencime·ntos de, professores incumbidos de ministrar 
instruccão primaria, leig-a. e :::ratuita, :\quelles Estados em 
cu,jos oronmentos· essa verhn •rip;urasse em, pelo. D;~enl'ls, 1.0 %1 

' (162) Diario·do Congre!so Nacional de 7 de outubro de 1!X»,'png. 2.i71', 
col, 2•. · 

(163) Cf. PARBOBR DO SR • .TosÉ BON!liAC!O, de 'tde _j.!lJho de, 1912. (DiariO 
do Con{l7'B880 N_aoion«l de 19 de julho do 1912,:p~g. 1,_,, col. 2<), 
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dn receita. Demais, em virtude· do disposto no art. s• lettrn. e 
da referida lei, or·a tambem permittido ao Presidente da· 
Repl!lb!ica ajustar com os mesmos governos os meios de 
serem insl.ituidns escolas profissionncs e .elementar:es, nbri~
do pnr·a isso o necessnrio ·crermo até a imp.ortnncia de, qui
nhentos coutos de réis. • · ·.. . 

' No nnno sr.,guinf.e. em ·exposição apresentnr.la ao· Presí- ' 
clent1! DH. APFONRO PENN.I e por este. transmittida á. Camara . 
dos Deputados (164), o Ministro da JusLicn. c Negocios In-

/ terior·e·s. Dn. AuousTo TAVARES,D·E L'l'RA, affirmando a crenca 
de não esLnr a União impedida dr., manter éscolns primarias, 
sob a r,lausuln. qunndG muito, de se subOrdinar nos regimens 
eRI.1rlw1e;; estabelecidos 'para os instit1l'tos · livres, dizia pare
r,r-.r-lhe, comtudo, sufficiente. no momento, que os poderes 
fedcraeR pJ•ócurasscm estimular .o rotmstccer Qfl esforoos dos 
l~sf,nrJoR, rntrando cm aécôt~do com elles, si· assim o enten
dessem. consoante a doutrina .i<í consignada na lei n, 1.617. 

An ver do Governo. pois, poderia a União impulsionar 
o di'Srnvolvilnf\llto do ensino . elementar: por âcc!órdo com 
o~ Esl.ndos, mediante as bnses. que fossem combinadas; 
subvenéJonando temporariamente aulas mantidas por parti
enlaJ•es. a8socinr.ões ou municipalidndés;·, forne~endo mobília, 
llvJ•os ou ontros auxílios 'determinados om lei;. instituindo e 
custeando museus e bibliothecas ·escolares; abrindo e,scolas· 
nas eOio~ns civis. 'e militares e nós t.errit.oriGs f'ooeraes. . 

Entl'o ns bases dos nccordos a •estabelecer, para rrue os 
oofres ~·ornes assumissem a responsnbilidad'e do funccionn
mento dé institutos de oducaçiio primaria,' cumpriria incluir: 
a idnncidndr. tochnica f.'. moral do professor:· a ausencia de 
oscnlas no. mesmo Jogar. ou. no· caso de haver outras, a con
dição de ser superior a L 000 habitantes o nucleo. a qu0 d·r.,
vessr ~on·ir o estnl:lelercilllento subvr..ncionndO i ter este a fre..; 
rrtwnein média nnnual de 25 alumnos, pelo. menos i ser Jeip;o · 
t:l' grntuit.n o ensino: estarem os prQgrnmmas .de harmonia 
Mm ns o'fficiaes: ficarem · sujeitas ns escolns, emquanto 
.subvrncionndns. rí fiscnli?.n:oão do .Governo Federàl. · · -

· Al1\m dessa~ clnusulas. esl.ipuln'r:.se-hiam a de ter' o Go~ ; 
vernn o direito rle snspemJer n subvenção. tanto que deixasse , 
d11 snt• cumpridn qunlqtrer dOs pontos ajustados, e n de se' · 
Obl'lgmr n rpario estnclunt a mnnt.er a esc,ola subv:onciGnoàa 

. pelo. União. 'Uma vez· extitwto o auxilio a qur M compromot-
tot•n POJ' cm·tn mlrnf\l'O de nnnns ('165). . · \ 

«Tornando cOnhecimento · dn mensa'gem do · Governo, · a. 
· Commissiío dtJ Ins~!'UC{~ão lPublicn . da Cnmara, npéls deino
J•tidO :csf .. urJn. nprC',~ànfml um projecto do lei, l]l.JC,. suhmet
t,Jdn, moi;; tnr·rle, n discüssão, clel1 ensejo n .bt~ilhantc dobnJ.e.~ 

· (164) 'Em mensagem datncln de 22 de {Ímho do· 1n07 (Dim•fo do Conuníso 
Nacionltl, do .2~ de júnho ri e 1907. pn~. 52.2). 

(105) Dia.rio do Con[J1'96SO Nacional, de 29 de jHnlJO de 1007, png; r:l!l; 
col. 1•,, .. 

• 
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'{i66j. Acccito, com al,;,'11.1mas ·emendas, foi esse pro,iecto re
n-Altt.ido no Senado em junho de :1.908. Relatado, s~is mexes 
depois, 'pela commissão de Instrucção Publica, nunca, r.ntre
tnnf.o, chegou a se~· convertido cm lei (167). 

Mns ns idéns que eile consignava podiam considerar-se 
Vl'ncrld'ot•us. Renovam-se, com offeilo: ·no ]lro.fecto de re

. forma orgnni~ndo por iniciativa do Da. J~SMEHALOJNO BAN
Dll!Ri\, .(]unnqo Ministro do Interior, (:l68j e logram ser con-

.. sngmdas no .orçamento da dcspezu para 1911 (160), mr.dinnle 
repetição do disposWvo ·da lei n.- i.617, o lambem no orçu
m~.nto para .:1.912 ( 1.70), por proposta dos Sns. Josm' BoNu'A-
CIS e AI'I'ONSO COS'rA (:1.71) . . 

Não aproveitou o Goyerno· n facu·td'ade qut! lhe fura con
ferida; mn.s nns lides parlamentares: daquelle anno resurte 
a aspiraç!ío que deterinináru a propositura da medida mul
logmdn.. F:st.nhelece novamente o apoio da União ;í. obra dO 
ensinO popular o pro,jecto do Sn. AuousTo m} LrMA. que au
tori?.a .·o Governo Fed·eral n, medisnte appcllo dos, governos 

. dos Estado~. prestar· a P.,~tes um auxilio equiv.1lente a 20 •JJ 
do~ rcsprcl.lvos 'dispendlos eom as escolas primarias ( 172). 
Estudando esse ·prO:il:lct.o, como relator da Commissão do In
struc.ção Publica, nlvitrn o Sn . .TosE' ·BONJFACJo que o auxilio 
se,ia . na razão da quarta parte dos gastos com o profe.ssorndo 
elemenl.aJ', feit.os pelos Estn<los que nisso empreguem. no 
menos, 1 O •J• de suas reeeitas (i 73) ; e a Commíssão de Fi
nanças declara (17-l) . que nã:o' recu"sará o seu voto a quncs
quer ·· despezns prn!'icuas o necessarins para o de.rrnmnmcnt.o 
dns pí·imefrns loUras no paiz inteiro. Pede, porém. que o 
pro,jecf.o em estudo se,ja préviamente submettido á. Commis
são J,.cg·islativa de Ensino Popular, 

Essa, que fôra constituída em virt.ud0 de proposta do 

(166)11elatorio do .lllinlslerio da .Tustiça e Neaoaioa klleriores - 1908-
vol. 1, pag; XXII. , 

., (167) PIIDIITivo·MoA.cm- O enRino publico no Conf)resso Nacional·.,. 
apud Jornal do Commercio, de 14 de julho ae 1915. . . • 

(168\ lleforma do ensino- Projecto organizado pela Commis.1ão nomeada 
e presidida pelo Dn. EsnnA.LDINO 0LTMPio DE Totmi!R DA.NDIURA, Ministro 
da Justiça e Negocio.9 InteNore.,, e constituída pelos DnR. Lutz DA CuNHA FEIJó 
Ju!Uon., Jo.l.o BA.I'TISTA OnTtz MoNTIIJI\0, JosÉ CA.ND!Do DE ALBUQuERQUE MEJ,to 
MATTos, JosÉ BERNARDINO PA.nA"NIIos !lA SILVA, PA.uLo TAVA.Rl!R, Jii:ONCIO DE 
~RVALIIO, CoNDE DE ÁFFONSO CELSO li ALFREDO GoMES, pngR, 3-4. 

(iB9l Lei n. 2.356, de 31 do dezembro de 1910, nrt. 49, 
(170 Lei n. 2.544, de 4 de janolr6 de 1912, nrt. 39, lettrn b. 
(171 Cf. Parecer do Sr. JosÉ BONIFACIO, de 7 de julho de 1912 (Dia1•io do 

Con(lresso Nacional, de 19 de· julho de 19.12, png. 1.2591 cal. 1•). 
(172) Projecto aprc•entado cm sesstto de 22 de jlml1o de 1912 (Diarlo do 

Con1Jre.uo Nacional. de 23 de junho de 1912, Jlng. 916. r.ol. 1•), 
(173) l'nrMer de 7 de .!ulbo de i912 (Dia rio do Congl'eso Nàci011nl, de 

19 de jJllho de 1912, pn~. 1.260, col. 1•). · · . . · 
(174\ I'arcceJ• de H de setembro de 1912, soíido relator o Sn. 11Er.n: I'A• 

eunco (.Tornai do Commercio, de 12 de iletembro di J912, pilg, 3), ' 
J ' '' . 
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Sn. OCTA VJO M.~NGABEIRA, em sessão de 8 de ,iuJho ( f 75Y. 
n.presen Ltí.rn: f\m 5 de agosto, pelo orgão de seu presidente. 
n pr•ogrammn de seus l.rnhalhOs (176), no qual era, sem re
sm·vns. proclamado o· rliroito de ingerencin da União, sob 
varias J'rkmas. no prOvimr.nto do P,nsino primario. 

Ohorlcconrlo n oni.T'n corrente, collima. todavia, o mesmo 
nh;inelivn o Pi'O,irct.o cln ·lei d;; 15 elo outub!IO, ainda df\ 1.912, 
no qnnl n Sn. Mroum. QAT;I\roN. 'Cümpendiando as idéas ex~· 
postas nó seu discurso de 1.7 de setembro pr~:~cedente (177), 
r.orisignn. orit,re outras medidas, a creacão· de uma. Escola. 
Normal Rnperior nn Capital Fedt>,ral: a dre escolas normaes re~ 
g-ionncs a11ui o nos Estados, tendo· como annexos tOdos• os in
~titulos necess.arios li pratica .·lectiva; o cstabelecim~:~nto de 

. muscos pedagogicos ,e bihliotbeca~ populares; a fOrmação de 
um fundo espf.lcial para o custeio dos serviços · creados e. 
Arnfim, n organização de uma .iunta destinada a animar as 

· 1 ott.ras, as artes ,e as sciencias ( 178) . / • 
A prova d'e q.ue não fôrn ,esteril toda essa. can:ipanlha em 

Tl"O! dn int.erferlencin :federal nos E'stadós, em materia. de 
educação . popular, encontra-se nos Regúintes dispositivos da 
IIli orçamentaria n. 2.738. de '1 de: ·.janeiro de i9i3: · , 

«Art. 13. Fica o Governo autorizado: 
b 1 n promover e ·animar a d,iffusão dó ensino primario . 

. pod:endo para eSse fim fundar escolas nos territorios federaes 
fl ent.ender~se com os governos dos Esta.dos, a,iust.ando os 
meios rl'r. crear e manter escolas nos districtos e povoncões 
onde níio existam. ou em •que se,íam insnffieientes; sub~V~en-

. cionar as •P.scolns fundadas pelas munici'(lalidades. USiSOcia:
()ÕeR · e part;iculares, expedindo o necessario regulamento, fi
:xando ns bases e as condioões convenientes e abrindo ·o ne-

. • cessnrio credlito. · 
r.) abrindo o preci·so credito. a auxiJia.r os Estados com a 

. slllhvencão. annllal de 2•0 •1• · do qtlle. despenderem cOm o en
sino prima rio. leigO e S'ratuito. E'ssa subvenção será elevada· 
a, 25 •1•; d~sde que a ·importancia dlespendida ·por ca,d:a. Estado. 
corresponda a i .O •J .. ; pelo m'enos, de sua receita. · . . 

«A suhvenr,.ão de· que se. trata será concedida ·aos Esta
dos que n soHcitarem e que assim se ·obrigarão a prestar ao 
Góverno' rln .. União ns informnçõt.s q1.1e :f.o11em por este Julga
das n:P.cessnrins • 

. d) a au~ilinr. até' n quantia de 100$ mensa.es, ns associa
oões estrangeiras ou nncionaes que se dest.ina11r.m n ministrar 

. 
(175) Diario do Congresso Nacional, de 9 de julho de 1912, pag .. 1.107; 

col. i•. · 
(176) Datado de 1 de agosto (Jornal doCommercio, de.6 de agosto de.1912, 

paga. S·' ). . -
. (177) MiouBL CJ.LMON - O ensino como factor ae prouresso indu.1trial -
apud Factos &onomicos,. P.ags, 293-314. . · "; . 

. (178) Id,, p~, ü'f•t:li., ' . , 
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à insLrucção elementar; não podendo excede[' a à 120:000$ a 
v.erbn. destinada a este auxiJ,io. · 

«Ptti'U. receber a· Subvenção a.l!udida, Ú neCoCSSU•L'ió prOVttr
SO a compotencüt real do professor no conhecimento da lin
õ)la vern'aeula e ·que as li(iõcs de Lódas as disciopolins. inclu
SIVO ú ·rcnsino obt•igat.orio ele ·g·eographia e historia do B'rn.zil 
o instruc,:ção civica naciona:l, sejam igualmente minisLrt1das 
no mesmo idioma nacional, no emtanto com a Jacmldude dkl 
leccionar qua.esquer I:inguas · eslirnngeiras:.>. 
. Na essão iegislativa de L ()13, discmtindo o or(,\amentó elo 

i\Iinisterio do Interior, voltou o Sit·. José Bonifucio a consi
derar o problema da intet·venciio dos. poder.-es :PUblicas na.
cionaes no provimento do ensino preoliminar. Disse·; de facto. 
o representante do Estado de Minas em discurso poroi'e·rido na 
:Gamara dos Deputad:os. em 2!1 de setembro: 

~Pai·a um cidadão dos ·altos me.ritos do dignú Ministrar, 
em .cu.i.a capac,idade depositamos ,justas esperanças, a a~.f,!tudc 
de Ind!fferent1smo dean1>c. de taes assumptos ImpressiOna e· 
contrista .. l'"aco um confiante appelolo a S. Ex.: si, p•elas 
conveniencias politicas. não póde clerrôcar a nefasta reforma 
de 1911, fazendo prevalecei: as 8uas opiniõleiS·; arraigadas em 
seu brilllantc espirita pela •Oxperiencia e tirocinio de J.eute da 
Faculdade ele S. .Paulo. ao menos; usando de autorizac:ões 
concedidas pelo Congresso Naciona-l; impulsione a uifíusrío do· 
ensinli elementar; iniciancrú providencias p:ara o combate 
oenergic'o ao analphabetis.mo. contra o q;ual clamam. Lodos os 
dias; os orgãos . mais autoriiados da Op·inião publica. , . 

«Ahi está, no al'L. 13 letLra b da lei orcamentaria vigente. 
Q ponto inicial para essa glOriosa campanha, em que deve o 
nobre Ministro se oémpenhar. Não haverá serviço mais uti,J; ao 
paiz, o nenhum outro I·eflectir{t de modo tão . efficaz sobre os 
nossos costumes politicas, influindo para que haja verdadeit:a 
democracia, haboi,l'itando o povo com os cúnhecimentos. neces
sarios a mel,hm· e mais consoi•entemenLe intervir na organi
zacão do Goverr.J.o !l na d'efesa dos seus direitos. · 

· «Em 80 "I" ·calcula-se a percentagem dOs ana;l,p'habetos e . 
. . a.pezar do inbe·resse. diJ alguns EstaJd'os p.elo prablema da ins

trucÇão primaria, o Brazil 1:i·c'árá ail}.da, por muito úempO; 
nessa triste condi.ção, si os poderes n~cionaes não so dispu
zarem a enfrentar resolutamente essa questil;o vital par.a o 
regimen» ( 1·79) . · · . 

No anno &eguinte; em!'im, o Sr. .Monteiro d1e Souza, nú 
[Jl'Ojecto que offereceu ao exame da Cumat•a dos Deputados 
em sessão. ele 5 de junho; aproveitando a maiot; parte das 
idéUIS· consignadas no projecto Çalmon, suggeriu outras, quo 
miravam principalmonte o· ·estabel•ecimento de uma Repar
tição Geral .de Ensino Publico •o Educucü6 Nacional, ·e o de 

· (i79) Diario do. Congresso Nacional, de SO de setembro de .1903, pagina 
U72. · · . 
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exlel'llntos rn6delo âd ensinO' :primaria. pard ciidà sc~o. !la~ 
cnpHaes c capitHes mais populosas dos Estados, com ou sem d 
concurso pecuninrio delles (180). . 

Esse projecto foi apresentado quando .,i:l. bem som]J.rios se 
descn'havnm, ainda nos. olhares menos pessimistas, os ho
rizontes do nosso futuro financeiro; mas na esc()]iJJ[t da oc
casiãô por nada entrara o desprezo dus grand·es 1l1'oblen1as; de 
Ul'geneia ínconcussa, cujo estud'o era imposto pela crise im
minente. cMuito de proposito - disse o rep11esentante ama
zonense -· muHo de proposito' escolhi este momento · paro. 
trazer o prtljecto de que se trata,· que, eu acred'ito, de certo 
modo vne tocar no i'U:ndo as causas ou or:ig.~ns remo'tas· de 
todas essas cliffcrentes crises) (181). . 

· Era um elemento mais-} conwrgíndo a engr·óssar a eor-· 
r•ente que, desde alguns annos. antes, se vinha formando·. 

Já em ·Wn'6 dissera; com effeíto, o Sr .. Barbú'Mt Lima: 
«:'I' li o 1.pcns<l que o )-egislador consmuiote tivesse, siquor im
p!ici~rnente, consentidó em arrancar, ao pod'er central~· á 
Uniiiu, ao Governo Naciona;J, a discl'e!a e SUP·l'ema super-. 
Jnf.enclencia sobt•e o ensino. A accão do orgã.o central do Go-

. verno brazíleiro; daquelle Governo ·que, nos termos :c1a nosso. 
Constituição, pócle mer~eer· este norne aUgusto - o Governo 
BrazHedro - bem se sente que pód'e e deve perfeitamente. 
C:N~rcer-<;;e t.ecídamente•;· fraternalmente, com a acc1ãO· das 
munici(JuoJidndes, emf'im de todas as forçn•s que porventura 
venham contribuir para a sohwão de-ste prOblema, que; cons
tantemente;. prr.ôccupa os verdadeiros esta~istas~ (182). 

No a.nno seguinte~ por vccasião d;e ser discutido, na Ga
mam, · ú pro,iecto que se or·iginara da exposição i'oil.a .piclo 
Sr. Tavares de Lyra nu Presidente dit Repuhlica, o Sir. IM'a
noel Domfhn recordou · idéas que .expuzera; em agosto de 
i8fli•; em u•m artigo de revista, e ás qun€\3 retornara-;- em 
1!)0·5, no Jiy.ro que resumia •l seu modo de ver, sobr.e tú'd!as as 
questões do maior interesse. plim o Brazil. 

No artigo disserà: «A natu.ral reacção contra a c•entráli~ 
r.ação imperial levou os os constituintes da Republica a retirar 
á Uniiíe toda e qualquer. ingerencia ·na organiz·aQão da 'instru
c(:fio popular do paiz. oE' ve•t'dade ·que nisto elle~ apenas 
conservnl'nm uma disposicão ·do r'egimen impet~inl - desso 
r.bst.ru~·,; t•egimen centralJzador. que,. entretanto,· alienava de 
si a . ol'ganizn'çioo da escola primaria, · _ · · · 

. «Urna vez que essa l'oi considerada a melhor orgunizaciio 
republknna o a. nhlis apr'o'prínda tis nossas coudicõr.s, é mjs- . 
tet: rrepa!'O!' o paiz para que elln possa fm:wcionar livt·emente. · 
sem' os rtscos de um desmembrnmento. L.t.vrcs. autonomos•os 
Esl.ad'ris, cumpro uniformizar· uns . tantos servico·s de ordem 
mortll !! ·polilíca. E' 11 unicu mnneím de conservar integro. 

" ' 

(!80) Mo!ITKII\O Dll SouzA- EducaçOo Nacional, pags. 25-27, 1 . 
(181) ld., pag. S. • . · , · 
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pni'n õ Puturo, este srnud•e paiz, onde Cls i.tllot•esses mnlcria.es 
variam tanl.o de wna pnrn z'cina. 

. «E' forçoso cuenr fortes co·rronbes .i.n hwna~ de ~eulimen
tos e de idéus. quo liguem os noss'cis destinos; o· a base de tudo 
isto· é a escola primaria. O Irnp8rio nüo o fez e 110!' isso nUs 
legou o Bruzil que ho,ío tmn't~l!, ntrazudo. sem comproheusão 
dos seu:.' drJsLinos. sem vontades e seu, enthusiusmo•s. Si não 
sentimos mui~ forte a necessidade d·o remediar; tamanh'o' mal. 

• é porque tt tudn nos hobituamo·s. . • . 
«Qu(' llü~ I'osta fazer. si nos queremos c'u'nsct·vnt• como 

;uma nacio·naliduclr. unica? ... Crear. o mais IJCdo possível, mn 
espírito publ.i.co; levar a tod'ú's os an·imos o senlimcnto do uma 
Jlalria il!tlea; afina!·. de um a otitro .extremo· do paiz, o amor 
do Brazil r,ommum. E o que está natut•almente indicado para 
isto. como o mais confot'me ú nossa siluaçüo especial, ú nossa 
divisão politica I! :í nossa crise social. ó deso)nvolveJ·, unil'i
cnndo' l' naeib'nalizando, a escola primaria :- quostão ursen-
tissim•.l. para a Republica c para a· Jlalria. . . .. 

«1'ndos os governos das na1:ões. cu.ias cond ir.ücs pol iti.ct!S 
:inuis ~e npproximunl d'as na·ssas .. interveem nn' orgatLi.zaçiiv 
moral e politica· da 1 csco'JiL primaria e contribuem largamente 
para ·a instruccão popular ... O que não conheço 1í paiz onde 
o govcrn'o i:Cutral se despl'(loccupe, tão absa.lulmnente. da 
mstrue~•ã;o primaria com'o' entre nós; não sabendo si o povo 
apt•ende nem si ha escolas. nem o que nellas se ensina; não 
concor·rendio com um eeitíl para a instruccãü cto povo .. Jgno-
rando, por inteiro, tudo o que a isfo' se :ret'et•e. , 

«Creio que não ha um br•aziloiro. >C•Olll resp'u'usu)ji~idades .• 
no ac~uul regímen e consciente dessas. responsabilid'adcs. que 
endCliise c louve um tal estad'ú' de·. cousas. 'l'odos reco·nhecerão 
que ·é preciso t1·azer um remcdlio a isto c quanto untes) (183). 

Na obra alludidn, t1' .4.meJ•icu !.atina, publicada oito au
n'o's d.:.;póis, cncontram~se a~· seguintes palavras: «E' espun. 
toso. 1'1 monstruoso, que IJrn um pa.iz novo. onde tod\t a edu
cacão inlie!l(}c•tunl . estú pciL' fazer. onde a massa .potmlur é 
ignorantissima. onde não hu . instrucção industrial nem te• 
chnicu, onde .o· proprio. meio e t'o'dos os seus recursos nnt.n~ 
raes nf~o estão cstudaclos - t.\ monslruos'o' que em um tal paiz, 
pnra1 um ot·çamr.nlo de t.resenles. mil. contos. reservem-se 
s.elcnta e f.t•es mil l):intos para a forca publica e apenas tres 
mil e duz.cntos contos para tndo. tudo, O• que interessa lÍ vida 
mtellor.tunl - nnsino, 'bibliothecas. museus, escolas cspL,ciaes. 
observnt'cl'rio·s. ele. l Despendem-se 25 •1• d'os recursos dQ Es. 
tndo PHI'tl'· dotar a Nação dos meios oo defender de um pro
:b!emalteo ataque estrangeiro. ou para garantil-n, no' inter.i.or. 
eonlra dosord'ens. problemnticas Lambem' e que. na pei·or hy
potheSt\ · trariam .a mo1·tc de algumas centenas de individuu's, 

(182) Cit. no pnreccr do Sr. Jo~É BoNIFAoto, de 7 de Julho de 1912 (Diario · 
do Conrzr•esso Naaional,. de 19 do julho de 1912, pag. 1.257, col, 2•). . · · 
.. (183) M. Bow111r- Instrucgâo popular - apud Eclucag«o · e Ensino, 
,.nno I, n. 21 pags. 1-i2·i•4. ' , , · · ., , ·. · 

.. • 
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alguu;<ts üol'das maLel.'iuus. o desm:cJdito do. pab1 u um em!ba.,
raço limitndo (t vida oconomieu;- e nã'o' se· gasta nem um vin-

' 1.em para :l'omentar n insLruc.cilo da massa popular. cuja igno
r·ancia 1~ incliseutivcl o ó, tW nwsm'o' teiJipO, a· causa [n··iinc.i~·a . 
dessas diesordens e de males certos·, 1'aLaes. mais graves ainda 

• do que esses 1nales problematicos, N11da se tenta. nada so 
i'Hz eoull'n. ussa iguol'llncia, que torna inuleis milllares de iu-

... dividu'c's vtíliclo.;; e fortes e que mala milhtu•t~s c milhares. por 
desconhceerem os mais rúdimentares preceiLos hygi1enicos; .• 
ignora~CJia qne J'az P,Cl'der~m-se 75.' "I" do. Lr~balho ei'i'euLuado • 
- dc1•Hio a uma pro'ducouo archa:wa. rotmewn., que desacre
dita prJI'Ihanentemrmte o pa.iz, apresentando-o como um dos 
mais atruzados. · Gastam-se. s'etenta e tres mil confo's com uma 
àefes:i material d(l Estado; não ·se desp·encle um tostão no ln- . 
tuito f!C melh'o'rar <t sorte destas populações, Q.ue nascem in~ · 

-. ~·elizes, vivem sofl'redoms e morrem· miseravers~ (184). 
De continuo avolumada, a cOI'!'ente impulsiona tio' ma

ximo. 011 '19'12. a campanha a favor da inl,romissão d'o' Go
verno Federal no sustento do ensino elementar. l~', na tu

. rulmenl,;~.· quancl'o' em· prol da idéa mais se mu!Liplicam as 
manifoslacões do .Parlamento. . \ . 

Assim, no parecer ele 7 de .iu1J1o. 'dizia o S!•. Jos1~' ·BoNI
PACIO: ~o ensino primari'o' reclama. os cuidados <la Uniã'o, 'p!·e
cisa .(]os carinhos legislativos. .impoucl·o-se tis . TlOSSas cogita. ' 
çõcs ·evmu um problema cuja solução ó. ele extraord·inari<J· al
cn.ncc p:u1U; f.oclas as classes e parn. o desenvolvimento. do· Bra
ziJ nos mLl·ltiplos ramos ele sua fic'Lividn:cle ... O Govern'o' fal'iu 

. ,obra mcrito·r·ia, .so usasse. ·cta autorização legislativn. em be
neficio il'o' éns.ino popular. E' indispensavel c ur·g~:mtc fazei-o. 
A sil.ua·\lÜO em cjue elle se acha ó u;J'flictiva para a civilizuoão 
1raz.ile1ra, l'unesta:-tis instiluioões politicas e deprimente para 
um pai·t. que pretende O·s· foros de progressista c culto .. Ha, 
sem duvida. Estad'ú's ·em que a questão pedagogir:a tem sido 
tratada com reltiUvo d·esyelo, mas nesses mesmos ainda o en
sino. orimal'io é diffundldo sem a largueza convenienlc, na 
o::sculã •L.'ú'nsideravel qu1e a· sua importancia· reclama~ (185). · 

Menos cln lrintn. dias depois, era o Sr,· Om•Avio MANGA
BEIH:I Cjuem opinava. ao reunir-:-se, pela pr.imeir[t vez, a Com: 
missão Lcg.i·slativn ,P-e· Ensino: «Fazer uni parallel'ú' entre -a 
nossa r· · oulras nações. d~o mundo civilizado. no que toca á · 
JnSLl'Uil•;iío p'o}mlar, seria transportar J)ara estas lnudas as 
côr.es de um quadro ant.igo ... que. á medida que o Lempo de- · 

·corre. se vno lol'nando, para a nossa Pntrin,· mais negro e mitis · 
d'oprimenle ... E' necessari'ú' reagir, com o níais \(i.vo elas nos·. 
sas energias. contra· o. proseguimento do i'lagcllo, qui) nos 
evoen o ph~~omenc:i da marcha das n.valanches.. . ' 

«Ha,ia, embo•ra. quem pr;oclum:0 que ;'1.1 G.overno l"ederal é 
1ncoJnt)elenl.c para i.nterv.ir no• assumpt'o', nü:o ha como escm>c. 

' .. 

~
186) M. BoMlln.r ~.A America Latina, pags. 217-218. · · : · , 

· · ~85) Diario do Congresso Nacional, do 19 d,o julho.do 1912, pags. 1.256,, 
col. , e 1.2159, col. 2-. . . ~ 

•• 
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cer q•1e a grande maioria,. si não a quasi totalidade dus Dpi
niões o respeito, converge para a. doutrina de que a nussn. 
Magwt •Carta, se conferiu aos Estados aulor.jzn.ção, para prover 
o sc!'viço do ensino elementar, não vedou tí União que o l'i
zesse; r·OIIaborando, si porventura o entendesse, parallelarnenlc 
com aquelles, cm prol, da cducacãó fundamental das popula-
ções hi'azio!eiras... . , · 

. «Pat·Lamos do principio de que a solüção de que se cuida 
é funclnmr.ntal para o regímen, sirtão 'Para .a propho nome e 
a civiJiz,a~~ão de nossa Patria. cortemos a .seu favor as ver
tas que ,a la! .se prestem nos nossos, or;çamentos fedtiraes. 
Suppl'inmmos o actiavcl. em bem do. impre.Scindivel. Conven:
camo-nos. O. ele que 130 trata é' elo alicerce. FortifiquemoJ-o, 
ou teremos a tristeza de ve,rificar, dia a dia, que é J'ragif o 
edifício da Republica~ ('186) • , . . . . 

. Pouco m.ais tarde, a H .d:e setembro, era o SR.. FEr.rx PA:
CHEc:o 'quem éscrevia :. «Preferimos o voto · conscienciOs~ 
(lmittido no Congresso de Irisl!•ucç~o ·pelo DR, PASSOS Mr.~ 
RAND.\, o ex-Deputado paraensa · que tanto hOnrou a Gamara. 
Elle queria que tudo se fizesse «medianté bases, di:\ antemão 
lembradas. ·Ou .S,UtiB'eridas, com a urgencia' necessaria, pela 
União; aos governos. e ás Jeg'islaturas dos ·:mstados ». A mes:
ma União. promoveria aJustes .ou ,convenios com os Estados. 
afim . de. combinarc,rn co.njuntamcnte nos . meios legitimas. Q 

pertinentes ... · 
«A .Commissão- de Finanças não tem que entrar na ana

lysr. destes pontos, que escapam tí sua alçada €\ competencia. 
Elia, ·em rig·or, só deve manifestar-se sobre. a parte propria,

,rnent.e da despeza, e ahi não póde ).la>'cr dive.rgencia :· tudo 
quanto' porventura se gastar bem gasto com o . ensino pri
maria .repre~entará .o. ·.emprego mais reproductivo ·possível de 

· capital. .O qUI'\ é preciso .é que não se desperd:içe dinheiro 
em pura perda .e o· resultado compense de modo. seguro .o 
sacrifício que se exige do Th?.souro Federal» , ('t87). . · 

·· Seis dips ape,nas depois,,,declarava· _da tribuna ,da G!lmara 
o SR.. Mmul!r:. CA!.!110N: «Acho que prr.c1samos concentrar-toda 
à nttehção rio' problema, mas com. ó ,propusilo ~liberado. de 
respe,itar a .Coíistituic.ão e de não comprorril",tter a acção local. 
O Cong)l'esso tem ·metOs, dentro do nosso. estatuto fundamen
tnl, de encaminhar a soluÇão· dnquell~ até' onde deve é podü 
ser tentada entre nós (188)... '.. . . 

Lrtli3NI1'Z predis·se :, Quem: é dono da er.Iucacão ó dOno do 
mundo. FOrme a União· o . mestrP.:.escoia .. que será dona da 
educacãn do novo brazileiro » 0.89). 

Finahnente, . em 5 de ,iuri!ià d'e 1914, em plena: .. crise fi
nanceira; proclamava o· SR,, _MONTEIRO· DE SouzA: «POr acnso 

(tS!l) ',Jori,·a.l rlo COIIÍ,!IIorr:lo de O .. do ngosto do 10i2. pngs. ll o •}, , 
(1Sj) ,Jot'llal r/o Com!IICI'C/o rln 12 de setembro cln ,1012, pn~:. ll. \ 
(188) li!J<WJOr. C,u,:.roN- O Cll<lno ,aomu factor do proqrCHBD lnlluxtl'lal' 

- npud Fac.tus fJcmwmlooH, png-, 302. , · 
(180) 1<1.,, png. 314'. · 
S.- V o!, IV U 
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. não vt~mos a inefficacia dos poderes pulblicos deante dn ro
tina e da indolencia com que se 1vae arrastando a• nossa in
<lustria agrícola e pastoril,· servida por brAcos frouxos e di
'l'igida por vontades atrazadas ? De onde se gera a pobreza 
.do paiz, dia a dia açambarcado por crises cad'a vez mais pro-
1'undas e esg-otadoras ela ~iquey.a nacional ? Que é tud'o isso, 
que são tantos outr.os mtíos phenomenos' que depauperam a 

·nossa·· Patria ? · 
Não são mais que. expressões, estJgmas ou symptomas 

de um só mal, de, uma causa· bem palpavel: a iano,·antYI'a, o 
·analphabelJ!sm.o. . . , 

Poucos são os homens de responsabilidade 1?\oral n·o paiz 
a terem duvidas sobre o nosso magno e principal prOblemn 
naéional. mas .besilam deante da formula pe.Ja qua1 deva ser 
o remecl:io ·administrado. l)or verdadeiras nugas uns, por 
principias sem cabimento· outr:as, continuamos de . braços 

. cruza elos. Nenhuma. mz1i6 de peso .Podem invocar '.aque,!les 
que negam o0. •dever. da. administração· ·nacional se immiscuir 
nas quesLoes do ensino elcme,nt~r. Nos .dias ele hoje o dev.er 
elementar da administração publica. lhe irripõe ,essa tarefa 
valio:'!a, em vez de. ab[tndOnal~a. sómente ao .domínio privado 
ou aos cuidados regionaes. · Pelo menos, umil. direcção gjerul 
deve estar soh sua acção, para: estimular a.qui. supprir alli,' 
c, finalmente. poder oom •eí'ficacia. Obte,r a unidade de aspl- . , 
ração que <leve encaminhar a Patria para a suo. politiCa 
mundia.l. . . , · ·. 

Nãp ·.é uma éltte ele sabios que faz a fortuna. .da.s naçô'e~. 
mas a gr.ande massa anonyma,. a massa. que lavra nos. cam
pos, que trabalha. nas officinas. que propaga a. riqueza pelo 
commercio e navegação~ que 'educa as novas gerações, esta.-
belecendo um nexo entre o passado e. o futuro... . 
· Attinge as raias de um crime monstruoso o desinteresse 

do assumpto, por uma. questão de. doutrina, ou · por umo. 
·:restricla. inlerpretat;ão, de lei, lei que seria absurda por e.star 
i'ódo seu l.('mPO» ( 1 !lO) • _ . 

· contJ•a essas palavras não se erg'lieu. na Cam~ra.. o mi.
.. nin:io protesto·. Ve-se bem por ahi que a idéa da competencia. 
constitucional ela União, om materia. de ensino primaria, já 
era ·- no, dizer do Sr. J-osE' BoNrFACJO --vencedora nos· do

. mini os J.egislativos.\ já i'Ormúra. - na phrase do sr .. FELJX PA-
·CHECO -- uma corrente. que seria inutil contrariar. 

Sob a fórma ele autorizações ao Governo Federa]. para 
' prov2r, por meios .directos ou indirectos, o sustento de es- . 

. · colas elementares. fõra. •ncruelle princ~pio cOnsagrado em 
dispositivos das ·leis orçamentarias pa.ra 1907, 1!111, 1912 e 
1913; e; ~i deixou de _figurar na.' do a.nno immediato a. esse 

·ultimO, foi, provavelmente~ porque a soluçilo syste,matica do. 
problema. ·ao qual a medida se destinára a attender provi
·so~·iam·ente, havia !'sido confiada, pela. Gamara dos De[lulados, 

. -
'(190) MoNT&mo D& SouzA- Educação Nacional, pngs. 21-23, 
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~o estudo de uma commissão especial, que ainda nãa u!Li
mára as suas mvesligaoões. · , 

Bem conhecidas são as causas que 'mais tardl?t trouxeram 
o esmorecimento da campanha nacional a bem do ensino po
pulat·. Mas .a· pausa foi transitaria: apeznr •da crise finan
ceira e economwa, upe.zar da cOnflag!ração européa, ·Ou antes, 
·esLimuladu justnmenLc pelas tremendas lições dé uma l?t ou
tra calamidade,· !'(\cOmeça promissora a luta contra o anal
phabetismo, que é um dos maiores obstaculos ao desenvolvi
vimento de nossa capacidade, economica e ú definitiva inte
_graçãer do prol?.tariado na sociedade, . ~razileira. · 

Hão de aclarar-se, dentro· em breve, os horizontes, ainda 
sombrios, ela acLualidnd~:; e; assim isto seja materialmente. 
possiv~?tl, a diffusão das pri moiras loUras occupará, de cet•to, 
no pr.ogr:amma de todos os governos ·naciona·es, o Jogar que 
lhe assignalou. nas seguintes memora veis palavras, o mal
logrado estadista, tão. cedo> subtrahido ás esperanoas da Pa
tria: 

·~Abrir escolas, que . illuminem .â intelligencia 'das cr.ean
·ç.as; ensinar .o• trabalho aos adultos; guiar e aconselhar, nas 
duvidas. aos productores; cuidm· dps · questões matertaes. 
s~m o abandono da parte es[Jiritual e moral; ter o culto sin
CC\1'·0 da· liberdade; tornar a paz garanUcia, · a justiça amada, 
paterna] o exerci cio da autoridade, conciliadora a politica: 
·é,. senhores representantes de Minas Géraes, ope,rarios ephe
meros que somos do servir;o pilrmane,nte da PaLt·ia, é termos 
tt·abalhado ·pelo grandioso ideal republicano na terra mi
Mira, qu8 primeira o. sonhou. por elle. deu• vidas e o tem 
(lxecutadO, nestes dezO·tto annos de regtmen, sem ,l·etrograda- . 
~ões e sem precipitações. · 

~E' a realização dC\ lemma que, se ins'creve no pavilhão 
brazileiro, pela perfeita conciliação da «Ordem e Progresso,, 
:(Hl1) , ' 

OziilL BORDEAUX RI1:GO, 

78' SESS,i.Q, EM 14 DE AGOSTO DE 1916 

t>RESIDENCIA DO Sll, URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

A·s 2 horas da tarde. a6re-se a S!essão a que concorrem 
'ÜS Srs. A. AzererJao(. Pedro Borges, Metello, }lareira ;Lobo, 
Ldpes Gon!~nlve.s, Indio do Brazil. Lauro Sod['r, Costa Rodrigues, 
Mendes dé 'Almeida, Pire.s Ferreira, Ribeiro Gonçalves, .FranCis
co Sá, J'oão Lyra, Eloy de .So1;1za, Cli~ha .Pedrosa._Epitqcio Pes
soa. .Araujo Góes, Gomes R1beJro, LUiz.VJanna. JOaOLUiz Alves, 

. Miguel de Cal;valho, Eríco Coelho, Irineu Machado, Alcindo 
, , I ' ' • 

(HÍ1) Jolo l'!NIIEtno -:- Mensaoem de 15 de junho de 1008. 
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Guanabara; B'üeno de Paiva·, AdO!pho Gordo. Alfredo Ellis. 
·Leopoldo de Hu.lhões, •José Murtinho, Xavier .da Silva, Gene
r·oso M~rcjues, Vidul Mmos, Abdori Baptista e Soares dos San-

. tos (3'•) , 

Deixam de comparecer com. causa justificada os Srs. · Her
cilio. Luz, Hel,\'O Mont-eiro, Silverio Ne.~•y, Arthur Lemos, José· 
J~ilzéhiO'. Ahdias Neves, Th<lmaz· Accioly, Antonio de Souza, 
Walf,redo Leal, Rosa e· Silva, Ribeiro de Rrit.to, RaymUindo. de 

.Miranda, Siqucira de, Menezes, Guilherme Campos,. Il.uy Bar-
bosa, ,José MareeHin<l, .Domingos Vicente, Francisco Salles, 
Bei·nardo Monteiro, Eugenio Jardim; Gonzaga 'Jayme, Al~ncar 

· .tlUimarües, Rivttdavia. Conóa e Victorino Monteiro (24). 

· ·· E' lida, pÓs ta . em discussão é, sem debate, approvada a. 
acta da sessão. aritei·ior. · · 

· o Sr. f• Secretario dá conta 'cto seS!lliníe 
' 

EXPEDIENTE 
Ofiici<ls: · · ' ... 

Dous. do Sr. Ministro da JustiÇa. e Negocias Interiores. ,urri: 
transmittindo a me•nsagem com q'ué o. Sr. Presidente da Repu

. blica rc1stit.ü~ dous dos autographos da resolução do Congresso 
Nacional,· sanccionada, que pre,screv·e o modo por que :.deve ser· 

. Jeito o alistamento· eleitoral.-Archive:..se úm dos· autographos 
.. e rif111etla-se o outro ú .Camara dos Deputados. 

··. ' ·. Outro d'evolvendo a resolução do Cóngresso Nacional cOri-
eed.enclo um. nnno ele licença ao ·bacharel Carlos Augusto Faller, 
amnnuense da. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ú qual 
o' Sr. Presidente ela Republica negou sancç__ão pelos motivo's 

·- .coristanlcs da mensa.gem re1'erida.-A' Comm1ssão de Finanças. 
' Do Sr. Dr. Candlido Martins, comrríunicando. ter assumidlli 
interinamente o exercicio do cargo de prefeito municipal de 
Polropolis. -- Inteirado. --- . · · . . . . 

Do Sr. Nilcr Pecanha, Presidlernte do Estado do Rio de 
Janeiro, offerecendo um exemplar da mensagem que apre-

. sentou• á Assembléa De.g!islativa; - Inteirado. 
Telr.grammas: . 
Do Sr,. Antonio Moniz, Governador do Estado da .Bahia, 

comniunicando o .··encerramento dos traballios. da Assembléa · 
Legislativa, da 9' sessão ordinaria, da: 13' legislatura. - ln-

. 'd ' • te1ra o.·: . . ; · , . · 
Dos Srs .. D.evutados Ânni-bal Toledo e Mavi,g-riier; Cuyabá, do teor seguinte: 
'«J,evamos conl~ecimento v. Ex. que Governador Éstado · 

acaba despachar unia expedição ·conduzindo ·armas mu~icõe·s 
para revolucii:n1tir iridi.istriosa 'região· soriD!!lueirü: nordeste Es.. · · 

' 
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tado que se C()nserva mansa paeifir.a ont.rc seus trabalhos ex
trncão .borracha cu,ja safra continua ainda·. Esle procedi
meato ·::wverno clemonslm falta patrioUsmo e amor tí ot·dem 

• ·com quo . está agindo Pr.esidcnle nesta melindrosa· situação 
M·atto Grosso levando rastilho revolução anarchia desordens 

.:\ unica região do Esta:d'o que U:ind'a trabalha. Como repre

.sentantes desta rica mas infeliz desastradamente wvernnda' 
terrà matttJ-groósensc protestamos perante· V. Ex. ,,contra 
·mais. este acto do Sr. Cae.Lano .de Albuquerque. - Intei-
rado. • 

O Sr. 2• ·Secretario procede: tí leitura dos seguintes . 

I 
I 

PARECERES 

~ 

·N. 95-"1916 
' . ' ' • 

··. A 21> dO junho deste annó realizaram-se no Esta.do do Rio 
ue ;raneiro· as eleições para preenehimento da .vag;t aberta na 
'rcpr·esentação druquelle Estado no Senado .li'ederal pela.renuncia 
.do Dr .. Nilo Peçanha. . : \ 

Pela acta da. apunação geral das eleições o resultador foi 
·o seguinte : : . i .. .. . . . 

· Yoto• 

iDr. ,Lourenço Maria de Almeida Baptista. : ......... . 
·Dr. l•'raucisco Chaves 'de IO.Iiv'eira BoteY110: ." ... ; ... . 

.Dr. Alfredo Aug:usto de· Guimarães Backer ......... . 
Dr. João .. :Guimarãe-s ..... · .. :.·-·.~_.-:~ ... : .... , ... ~.: .... _ 
Conde .cte1 Modesto Leal. .............. • ; ... ·, ....... . 

.Dua'rte ·de Nazareth . . ,: .... ;_. ;· .. : ~-. ~ ...... ; .......... . . . . ' 

/ 

Hi.31t3. 
580 

19 
·úi 

4 
4 

A' Secretaria ·do. Senado ch.e.garam 221 authenticas, holeLins 
·eleit9ral)s .. e dé_claracões· de, -votos perante tabe]liães,·,dando o 
·.sesumle. resultado: · ' · 
• : · ·· • 1 • · - ··\.· • •·• Yotos 

:Dr.~L~'lll'enço 'Miu·ia de Almeid!í Bapiistá ... : .. :~,.. 17.6511 
Em.Sêp'á:rátdo' .. . ·:. :· ... : .-~-.- ... ·: .. : ... ;:.: .. , .. :J·-··· :- . . : •... _. ~ 253 
Dr. Francisco Chaves de .. Oliv.eira .Botelho. . . . .. . . . . . . · 2. U2 
.Dr. Alfredo "\ugusto de Guiinà!•ães Backcr:... . . . . . . . . '122 
.Divér~as·:. ~: .. ~ .. ; _ ....... ·! ••• • ~-- .~:-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4a 
,:Ceduh:t's _em. branco·._ ...... · .. .- ... .--................ , ........ -.·. 6· 

. • ·' '•· , . . • ·' I • . ' ' ' 

'o o'< : o O. 0 • .' ~ ' ;,~, ' ' L • • j 

· . N·enhum protesto,· nenhuma I:eclamacão houve contra as . 
·eleicõcs por occasião da apuração; e .nem Jdi coDotesludo o di-

. ·plomít expedido ao ·candidato rniüs .votado, dentro· do prazo 
'rnaroaclo-por' esta Commissão. · . : · · . . . 
· As eleições em gemi corr•eram .com regularidade e apezur 
··de vit·em algumas ·acfas desa.companhadas dns· listas de assi-

. snaturllis dos eleitorues, a exclusão ·,rJestus nii.o altera o resultado 
'l'inal do pleito. · . ,, 

. " '" 
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Assim, propõe a Commissão :. 
1", .que sejam approvadas as elei(:.ões realizadas no 'Estado 

do Rio de Janeiro a 24 ele junho de Hl I(): · 
2", que se,ia reconhecido Senador •Federal rior aquelle Es-

·tado o ,Dr .. Lourenço Maria de Almeida Baptista. · · 
• '' J • 

·Sala ·das Commissões, em 12 de agosto de 1.916.-Joãl} 
Lu:i:; rtlves, Presidente.- Bueno · rle Pa·iva .. Relator.- F'ran.~ 
cisco Sá.-João.L11ra.-Ra:umunrlo de Miranda.- Vidal Ra-. 
mos.- Jàsé Eu:ebio .-A' imprimir .. . ' 

' . N. 9'6...:...1916. 

. .. 
,A. Commissã'o de Jloderes, 'tando examinado 1os. papeis re

lativos á eleição a que se procedeu ·no Estado de Pernambuco, 
em. 25 ele: junho, elo .corrente ann'o para o preenchimento da. • 
vaga de Senador aberta pelo fallccimcnto •do saudoso nr. Se~ 
gismundo Gonçalves, verificou o. seguinte resultado, constante-
das authenticas existentes na ,Secretaria do §enado: ·. 

. . Voto&<\ 
Gcner~ Dan tas 'Barreto ... , ........... · .. ·.,,; ..... : .. ·. 28. 415· 
Diversos . .-· .... , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~í9 

• ' ' ' ' I ' 

. ' 

Perante a Commissã0 não· foi offerecida contes tacão ou 
impugnação alguma contra ·o pleito. 

. 1Por esse motivo a Commissão;' de· a;ccôrdo com os prece,.. 
dentes adoptados. deixa de entrà.r no estudo minucioso de pas
siveis irregularida•des, .que não alteram :o ·.resultado ·final. · . • 

· E' doo s•ei:t devew pór•ém;. considerwr como. nu lias as eleições 
realizadas perante mesas que o voto do Senado já declarou 
illegaes, .quándo appPovou' o;p'arecev n. 60, de 1915.. ., .· · 

.São .e.Jias . as dos. seguintes municípios·:. ·Bom Jardim. 
Goyana, Itambé, u1a.boatão, ·Limoeiro; Nazare!Jh, ·. Olinda, ,Re
cife, S.· Lourenço, Imbaúba, Altinho; Barreiros, Brejo, Ca
ruaní, Escada, Gamelleira, Palmares, Quipapá', ·serinh.aem, :ra
quaretinga, Ipoj1.11ca, Belmonte, Bom .. Conselhó, ·cab'robo, Exú 
l<Iores, J?loresta, 1Granitq, Ingazeiras, Pesqueira, Petrolina; 'Sal-

.. . ·gueiro, S., José' do .E~pto,. S. Bento;. Triumpho e Villa-Billla. 
. · · · · Em vista do exposto, é de. parecer:' · · ·. • · · . · 

. 1", .que se,iam approvadas as eleicões' r.ealiza.das no Estadl} 
· . de Pernambuco, . em 25 de jun:J1o · deste .. anuo para preenchi

mento ele. uma vaga de Senador1 ·aberta ,pelo i'allecimegto ·di} . 
Sr. Segismundo Gonçalves, com. excepção das dos. muniêipios. · 

' acima mencionados; .. · · ·• ; · 
· .' ,z•, que ·seja reconhecido· e proclamado. Senador, pilra·~ I} 
, . preenchimento da r.eJ'erida vaga, o Sr. generill Emygdio Dantaá 

Barreto.. · · · · · · ·. · 
, .Sala das sessões, 12 de. agosto de 1916.--João Lui; Alves, 

Presidente e Relator.- Raumundo de lliranda.- João L!Jra.:
Vidal Ramos.-Bueno de Pa·iva.-José Euzebio.-F'I•ancisco. 
Sá.-A' imprimir .• . · \ : · 

'" . . . ,, . 
' . 
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O Sr. ~~ão Luiz .Alves (•) - Sr. Presidente, amigo pes. 
ISOal e pol!lJco r~o honrado Sr. Dr;. \Venceslau Braz, Presi
·clenle da Republica, se me fosso dado estar presente ú ultimn. 
sessãu do Senado, e ouvir ·o discurso· do nobre S1enador pelo 
Maranhão, teria, desde logo, . tomado a palavra para levanlat· 

. o meu protesto contra, as asserÇões de S. Ex. e, ao mesmo 
t~:>mpo, ,para, na ,iustifica(;ão do meu modesto, mas consciento 
ar,oio ao bem int.e.ncionado Govei·no da Rcpubiicà, pedir ex. 
plicacões das accusacões -que n~aram eúvolvidas nas suas pa
Javr·as. em ordem a eu verificar se· esse apoio deveria, ou não, 
c·on tinuar a ser Jlrestado ao honrado Sr. Presidente da Repu. 
blica. · · · 

Disse S. Ex. que, actualmente, -quando se retira o pão 
fk milhares de indivíduos, qua,ndo se fecham as fabricas e os 
estabelecimentos .cto Estado, quand~· se '!anca um ímpusto vio. 
lento e inconstitucional, como se tem feito, sobre vencimentos 
ct.1 funccionarios, quaesquer· que elles ·sejam, permitte.se u 
Governo ·ga,star prodigamente, como demonstrará S. Ex., em 
sessão secreta, visto não poder, pe·la natureza de certas des. 
p.ezas, desvenda La!.~ ,publicamente. 

Ai'firmou mais S. Ex. cnue actualmente se fazem gastos 
extra,ordinarios, por nm systema monstt•uoso de fazer de·spe. 
za3 !L outranae pnrn. depois se vir pedir creditas su.pp!ementn.. 
rcs 'ao Congres8o. e tcr·minou lamentando. que os elementos 
Clnslítucionnes não tenham podido encontrar nunca um mei_o 
dr. evitar a conLinuar.ão do systema de faze•r ·despezas e adml
ni.star sómente pela ·razão· do sic volo, tric jubeo, sic pro ra-
tione volnntas. . ' 

Estou err-to. 8r. Presidente, que presto· servi(}O ao hon. 
rado Governo da Republica, pedi-ndo ao meu presado amigo, 

. Senaodor pelo Maranhão, que precise todas as ir!egalidndes, as 
de->per.ris. feitas sem lei. -ou qunesquer outros netos que mere. · 

· cam eimsura. Porque. so censuraveis, estou certo que o Sr. 
Presidente da Republica Lomarft as !providencias para que seus 
auxilia·re·s niiu commettarn illegnlidad:es; se não censuraveis. 
não poderão. ficar as accusacões de honrado Senador pesando 
sobre a administração, desveladamente patrioticn e profunda
mente h_onest.n do actual Presidente da Republiqa. · 

O que ri preciso é que não fiquem no vagó das phrases 
ac:cusncões infundadas. (Mlâto bem. i.lluito bem.) · . . 

O Sr. Mendes de Almeida ( •) - Sr.· Presidente, estu'u 
rprompto a fornecer ao nobre Senador pelo· Espírito Santo ai. 

. gumas notns e-lucidativas dos actos. que reputo oensuraveí's f) 

a que jú me tenho roférid'u. No meu dLscurso, porém. estú bem 
elmo que quando eu ,fiz censuras aos governos <ln. Republica .. 

. 1 nã(\ me r·ef·cri sómente no actual. e não sómento nus governos. 
mas tambem ao Congresso, .que tem de eerto modo !'acilitado 
-e~sc procecl'imento. · . . , · 

( •) Este discurso não foi ·revi:s1to pelo orador, 
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O Sn .. ro.\o ,LUJz .1\r.vEs- Mas V. J~x. disse- a·BLull.!. 
0 Sn. 1\[Jo:NDES DE Al.l\lEIDA - Sim. De 'P•rompto n[i.o posso 

·aqui fornecer no nobre Senador uma lista, dessas cousas. como .. 
S. R'i:. quer quo eu faça; mas como a ordem .do dia de ho,ic 
é do votações, si V. Ex. permiLto, amanhã trarei uma sério 

,.d8~ses l'ac~o~. Iumen tn,ndo :p·roftíndamenle ter de reprodm:ir 
aqui o qu0 já esLá 'por·· demais sabido, pelas acctisacões da im-

. prensa. / · · · · 

O Sn. JOÃO Vm A.r.vEs - As nccusacões d'eY~em ser preci
. sadas, para que a dr.fesn se faça com clareza, afim de que 
ellas não· J'iquem nas entrelinhas. 
.. 0 Sn. MENDES Dll ALMEIDA - Amanhã trarei ..• 

' . . 
O Sn. Pnms FERREJRA-Amnnhã é dia de· Nossa Senhora 

da Gloria. 
o 

O Slt, MENDE DE· Ar.MEIDA- Então, depois de amanhã. 
E.m . lo·d.o · caso, o nobre Senador não perder.á po·r esperar. 
'Irarei o ró!· daquellas dcspezas que eu entendo .que são pre
.iudiciacs ap pa:iz c de que aliás o Senado ;já tel)l conhecimento 
por outr·os discursos meus. · 

Nilo ·JHI. duvida que, exactamente ponque acompa.nhei in
tegralmente e app!audi intensamente o ·manifesto inaugural 
do Sr. Presiilente da Republica, devo lamentar que continue 
ainda nesta situacão certo modo ele proceder n.dministri.ttivo,. 
que eu reputo preJudicial á Nação. · 

Agora,· já .que o nobre Senador quer ter uma indicação 
precisa dos fa.ctos a .que alludo ... 

I_ .· • 

. ü S1t." Jo,\o Lmz ALVES- As accusações, se são verda
deiras, ·servirão de censura· .para que os auxiliares ·elo Governo 
não perseverem nas suas faltas; se não são verdadeiras,· ellas 
não devem ficar nas entrelinhas,' para que o Governo tenha 

· aqui a necessaria defesa. · · 
' . 

0 Sn. 1\IJmDES DE ALMEIDA.....;_ V. Ex., no primeiro dia util 
de seosão, terá as informações que deseja; (!lluito bem. Muito 

· bem.) 
( 

Yotacüo, em discussão unica, do requer,imento da Com
- missúo de Financas, pedindo a aucliencia da de Justi~a c 'Le-

gislação sobre a proposição da Cam'ara dos Deputados n. 18, 
.·de -l!Hü, que abre• o credito especial de 57 :692$090, para pa
. gàmcnto do •que é devido ao Dr. Jeronymo Baptista Pereira 
8obr'inho, cm virtud·e de sentença. · · · 

' . 
.Aflprovado. 

Votacão. em ,discussão unica, do requerimento da Com-· 
missão do Justi(:a e Legislação, pedindo a audiencia das de 
Constituição e Diplomacia c de Marinha c Guerra sobre o 

' 
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projecto do Senado n. 2q, de 1015, que concede favores aos· 
reservistas das Ji!JJhas de tiro do paiz. 

,Approvado. 

Votncrrri, cm 3" discussão, elo projecto do 3ent~do n. ü, 
-de 1!l1G, .que detet·minu que são nullos os contractos cele
brados pelos agentes do Poder E.xecutivo em que não estiverem 
declarados o m·Ligo da lei que àutoriza o contracto e a verba 
-do orçamento que autoriza a despeza. 

Approvado. Vae á Commissão de Itedacção. 

Votação, em 3" discussão, do projecto .do Senado n. 3, 
.de 1915, que autoriza a adherir it Convenção Internacional 
.assignada cm Berlim em novembro de i!JOS e a inscrever o 
Brazil entre os membros de '1" classe do Bureau Internacional 
para a protecção de obras litLcrarias e artisticas. 

Approvado. Vac á Commis~ão de Reda-cção. 

Votação, em 3" discussão, ela proposição da Camara dos 
Deputados n. 8, de 1!l1ü, que autoriza o {"residente da Repu
blica a inverte.r, dentro. •da verba total de 50:000$, votada no 
.orçamento do Ministerio do !'nterior, as respectivas parcellas 
-e dá outras providencias. 

1\,pprovada. Vae á Commissão de Redacção. · 

Votacão, em 3" discussão, da proposição da Camara dos 
Dermtados n. -111, .de 'i'VlG, que abre, pelo i\linistcrio da E'a
.zcnda, o -credito de BO :ü54.$!J:l0, para occorrer a pagamentos 
-de dividas proccss!l!das por cxeNJicios findos. 

Approvada. Va:e set• .submettida á sancção. . 

Votação, .t 3" :discussão, do projecto do Senado n. O, 
·de HHG, que concede ao bacharel Alfredo de. Araujo Lopes da, 
Costa, ::!" oHicial da Secr.e.taria de Estado do 1\Hnisterio •do 
Interior, um a•nno. de lkença, com o ordenado e em p-rorogacão, 
para tratamento de .saude.' 

' . 
Ápprovado. Vae á Commissüo de Redacção. 

Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão 
ode Marinl1a c Guerra n. 20, de 1910, opinando pelo indei'e
l'imcuto do re.querimento em ·que o general de ·divisão, re
formado, Jósé l!:enobio da Costa solicita .que, por equidade, se 
lhe ,faca· extensivo o beneficio de que trata o· art. /1" da lei 
n.· 2.2!!0, de 13 de dezembro de 1910, que remodelou a La
.bella dos vencimcnto,í1 militares. , 

Approvado. . 
. Votação, em discussão unica; dq parecer da Commissão 
.ctc Marinha e Guerra, n .. 2i, de 191G, opinando que seja at·
. chivudo 0 roquerimento .em que o capitão de fragata, rei'or-

.. 
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mado Co!lalino Marc]ucs de ·Souza, solícita reversão ao serviço 
activo da ~~rmnda. 

· Approvado. 

' Votação, em discussfio unica, do par·eccr da Commissão· 
. de l•'inanças n. 5G, de l!JIG, opinando peJo indefeL'imento dom
. quel'imcnLo em que Edmu·do ·l''ranco de Sá· pede ao Congresso 

Nacional mais um am1o de Jicenva pm·a continuar o trata
mento ·da sua saude. 

. ' 
Approvado. 

Votação, em 2" discussão, da proposu;ao da Camara dos. 
Deputados n. 23, de l!HG, concedendo um a-nno de licença, 
em prorogação, para tratamento de saude, com o ordenado, ao. 
conl'ei·entc da Alfandega do llará Edmundo do Rego Barros 
Filho. · 

Approvado . 
. , 

O Sr. Pereira Lobo, (pela ordem), requer e o Senado con-. 
r;ede dispensa do inte1·sticio para a 3" discussão do projecto. 

I 

E' annunciada a votação, em 2" discussão, do proJecto. 
do Senado. n. 17, de 1914, que limita, para as operações de 
cambio, a taxa feila pelo ·Govei·np Federal e suspende, atG· 
90 dias subsequentes ú assignatum de tratado de paz entre• 
as nações belligeranles, as emissões vales-ouro para 1 pn,ga
mento de direitos de importação, que só poderão ser feitos. 
em moeda metallica, ouro, ou em notas da Caixa de Con
versão. 

O Sr. Presidente,..-- As emendas do nobP,e Senad~r pelO> 
. Maranhão te~m. pelo Regimento, prefe:·encia 'ha votação; en

' tl'etanto, como a primeira é suppre~siva, vou submetter a. 
votos o artigo a que e lia se refere. , . 

O Sr. Mendes de Almeida (pela ordem) _,Sr. Presidente~ 
· requeiro a prefereneia devida tt minha emenda. 

0 SR. PRESIDENTE- Explico a V. Ex. a razão do pro
cedimento da Mesa. A emenda de V. Ex. é suppressiva a!>. 
artigo. · 

0 Sa. MENDES DE ALMEIDA- Muito beni. 
O Sn. PRES!D'EN1'E- Pelo Regimento, to ria · preferencia-. 

si não se désse a cireumstancia que nct~ caso se· dt\, do pru·e
cer da Commissão ser contrario á proposição. A questão as
sume importancia pelo seguinte: porque réjeiLado o ,art. 1", 
fica rejeitada a proposição. . ·· · 

0 SH. MENDES Dll ALMEI-DA- Mas não 'te em relação, e 
os artigos são proposições differcn tes. Uma devia, ser rejei
tada, a outra não. 



SESS,\0 EM 111 DE AOOSTO DE 1916 

10 St\, PRESIDENTB- Si V. Ex. o requer, VOU attend:er 
aos seus desejos. Submetlcrei ú votação, em primeiro logat·, 
a emenda suppressiva. O parecer é contt•ario ú mesma. Não 
>quer dizer, poróm, ,que rejeitada a emenda de V. Ex. fique· 
impliciLamehte approvado o art.· 1•. · 

0 :SI~. MENDBS DE ALMEIDA-- Perfeitamente, 

O Sr. Presidente -lA tlenc)ão ! Vou submetter a votação 
a emenda do Sr. Senador l\lrmdes de ,-\lmeida, que manda 
supprimir o art. 'i". 

E' approvada a seguinte 

llMENDA 

Ao art. i •-Supprima-se. 
l<J' rejeitado o art. 2". 

São igualmente approvadas ·as seguintes 

E'MEND:\S 

Ao art. 3'-Supprima-sc. 
Ao .art . .'J"- Suppr.ima-se. 

• 

E' annunciada a votac;ão ·do art. 5'. 

. . O. Sr. Mendes de Almei~a (]lcla o1·cle~)- Sr. Presidente, 
· peth a. palavra pam encammhar a votaçao. O que se pede 
neste artigo é .que o Governo cumpra a lei, para que os bancos 

· 'estrangeiros :não continuem a operar sem que tenlham intc
g!'alizado o seu capital ouro. 

o· SR. FR,\NCISCO S,\.- Trata-se então de uma lei man
dando cumprir outra. 

iQ. SR, MENDES DE AUV!EIDA- Desde que O Governo nãO· 
a cumpr.e, que outro meio tenho eu si não este. 

O Sr. Preside111te- Os senho·res .que approvam o artigo· 
· queiram se levantar. (Pausa) . • 

J 

. Não foi approvado. 

O Sr. Mendes de Almeida- Requmro verificação da vo
tação. Trata-se de assumpto tão grave que me parece que
os .Sl's. Senadores não ouviram inin'has explicações. 

O Sr. Presidente- Os senhores .que votam contra o ar
tigo queiram se levantar. (Pausa.) 

Votaram a favor 11 Srs. Senadores o contra 23. ·Foi 
rejo i ta do o artigo. 

São rejeitados os arts. a•, 7' ·e s•. 
V o tacão, em 2' discussão, •da. proposição da Cnmara dos. 

Deputados n. 13, de 19lü, autorizando o Poder iE:xecutivo a.. 
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conceder ü Escola de Agricu!Lura Prat,ica de Quixadtí, no. Es
tado do Ceal'IÍ, pelo tempo de sua existencia, o usofrUt:to de 
dezeseis ·e meio hectares de terras pertencente~ ao Governo, 
.situn-das -it ,iusante rda barragem do açude- do Qmxadá, entre o 
leito do antigo rio Sati.á e a linha de trarnwaus, para nellas 
estabelecer os seus campos· de culturas, expereiencius e de
monstraoões.-

Ap·provada. 

E' igualmente approvada a seguinte 

EMENDA 

1Ao art. 2', t•e.di.ia-se assim: 
«Caso ~reja extincla a escola voltará a posse destas terras 

:á União, que. ficará com direito :\s culturas ·e melhoramentos 
ncllas existentes e. som obrigação ele ·qual:quer indemnizaçãp ». 

O Sr. Pedro Borges- Pedi a palavra, Sr. Presidente, 
·afim de requerer a V. Ex. 'CJUC consulte a Casa sobre si con
se.nte na dispensa de interstício para que a proposição que 
aenbn de ser approva·da, entre na ordem do dia da proxima 
,sessão. 

Consultado, o Senado concede a dispensa requerida. 
' 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou· .!e-
. -vantar a sessfto. · 

Designo pal'U ordem do dia da seguinte: ' .. 
'· 2'. discussiio da proposição da Camara dos DeputadOi 

n. 220, de 1 !H:l, que torna extensivas aos · funccionarios d·as 
Caixas Economicas Pederaes dos Estados do Rio de Janeiro, 
Bahia, Pemamlmco, S. Paulo. 'Minas Geraes e .Hio Grande do 
Sul as vantagens da aposentadoria que competem aos !'unccio-

. , na rios publicas federaes · e dtí outras providencias (com pa .• 
roep1r contm1•fo das Corum'issües de Justiça e. Leuislação e de 
.Pmanças) ; · · 

. ' I ' • 

2' discussão da proposição dà Camara dos Deputados 
n .. 12, do 1Dili, que concede a Antonio Corrôa da Costa, tra
balhador de 2''' claSse da 4" divisão da Estrada ·de Pe:rr·o 
~central. do -!Jr~sil, um anno · do licença, ·com dous terços ·da 
J•ospectJVa drnrw, pa~a trataf!1ento da saude (co,rrr pal'ece1' (a-

. ·vom·vel da C011}1ntssao de Puwn(!aS) ; 

·2' discussão da pr•oposiçiío da Camara dos Deputados • 
n .. 1:ü, ·de.191íi, ,que concede a Henrique Eduardo Cuss.en, ar
'{;htyJBta da Estrada de Ferro Oeste de Minas, um ·anno de li
ce,non, oon1 o ordenado e cm prorogacãó, para trata:ment.o da 
.saudo (com 1Jal'ccer (a"Vora'Vel· tia Com missão de Ji'inanças) ; . . 

\. 

"' ,, ' 
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2" discussão .·da proposição da Gamam dOs Deputados 
n. 17, ele i!llü, que concede a Luiz Augusto de Azevedo, aju
dante de escrivão da thesouraria ·da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, um anno d·e licença, sBm vencimentos, e em pro
rogação,· para tratar dos seus interesses (com parecer (avo
?'avcl da GomnL'issão de F'·inanças); 

' 
·· 2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 

n. i!l, de 1916, que abre, pelo Ministel'io da Fazenda, o cre
dito de 4:701.$306, para occorrer ao pagamento do que é de
vido aos he.rdeiros. do Dr. Edua<'do da. Gama Gc·rcjueira; ex
juiz federal da seccão de Minas .Geraes,. erri virtude de sen
tenca judiciaria (co)m pa1''cCc1' {avoravcl da Commissão 'de .Ji'i-· 
rnanças); • 

2" discussão da proposicfio da Gamara dqs DepuL!idos. 
n. 21, de 19Hi, que concede a Plínio de Bàrros Barbosa Lima,. 
praticante. de 2" classe da Directoria Gera! dos Correios,. um 
anno de licença, com o or1denado, para tratamento da saude 
(com parecer {avoravel da Commissão de Finanças); 

' . 

3" discussão da poposição da Camar·a do:; Deputados. 
n. 13, de 191G, autorizando o Poder Executivo a conceder ú. 
Escola de Ag-ricultura Pratica de Quixadá, no Estado do Ceará;. 
I! elo tempq_ de S)là exist.en()ia, , o usofructo. de. dezeseis ~· meio 
hectares de terras pertencentes ao Governo, situadas á ,Jusante 
dá barragem do ·açude do Quixadtí, mitre o leito do antigo 

.rio· Sati.á e a linha de t1·arnways, para •nellas eBLabelecer os. 
• seus campos .de culturas, experiencias .e demonstrações (com 

emenda da Com·rnissão rle Jústiça e Le(!islação jú approvada· 
em 2" d·iscussão e parecer {avoravel da r!Je Finanças); - . 

· 3" discussão •da 'proncisicão da Camrura dos Deputados: 
n. 23, de i 916, concedendo um anno de licença,. em pro~o
gacão, para tratamento de saude, • com o ordenado; ao ·conie
rente da Alfandega do Par:á, Edmundo do .Rego Barros FiJhe)o 
(c.om p·arece1· {ávo?·tivel âa(ICorrimi.{são âe Füzan(!as) . 

iLevanta-se a sessão tis 2 horas e lt5 minútos. 
. • I 

' 
A:CTA DA REUNL\0, E:M 1'5 DE AGOSTO DE i91G 

, PI\ESÍDENCIA DO SR, URBANO SANTOS, l'RF.S!DE:NTE 

. . . ' . . ., 

.. A' 1 Jiora dá . trirde acham-se presentes os .. Srs. Pedr()o 
Borges, , Mote IIi:>, PBr.eim Lobo, . Rego Monteiro, ,Indio de; 
Britzil, Ribeiro Gon~;alvcs, · João. Lyra·; .. Erico Coelho, Fran
cisco Salles, Adolpho Gordo~ Alfr~do Ellis, Gonzaga Jnyme~ 

.. 
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Leopoldo de Bulhões; José 1\llurtinho, Vida! Ramos e Soares 
dos Santus (1U). 

Deixam .cte comparecer com causa Justificada os · Srs. 
:A. Azcredo, He•rc'ilio Luz, Lopes Gonçalves, Silve·i ro N ery, 
Laura Sodré, Arl.hu!!' Lemos, Costa Hodrigues·, . Mendes de 
Almeida, José Euzebio, Abdias Neves·, Pins Ferreira, J!1ran
eisco Sá-; Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Eluy de Souza, . 
·Cunha Pedrosa; Epilacio Pessoa, · Walfredu Leal, llosa ·' e 
·Silva, Ribeiro, de BrHto, Arau,io Góes,, Raymundo, de Mi
randa, Gomes Ribeiro ~iqueira de Menezes, Guilherme Cam
,pos, Ruy Barbuso, Luiz Yianna,. José Marcellino; Domingos . 

~ Vicente-; Jioão Luiz Alves, Mi·guel de Carvalho, Irineu Ma
chado; Alcindo Guanabara, Bueno de llaiva, Bernardo Mon
teirO; F:ugen.io Jard1im, Xaviel' da Silva, Alencar Guimarães, 
·Generoso Marques, Abdun. Bu·ptista, !lJi,vadavia Corr&a e Vi
etorino Monteiro (~2). 

' 
. ' 

O Sr. 1' Secretario dá conta do seguinte 

' EXPEDIENTE 

Telcgramma do Sr .. Ferreira de AlbuqueDque, Presidente 
·da Assembléa Legislativa do :n:stado de Santa · .Oathal'ina, · 
.communicnndo que foram instullados os trabalhos da 1• 
sessão da 9" legislatura. - Inteirado. 

O. Sr. 2 Secretario declara que não h a pareceres . 
' I , ' 

O Sr. Presidente - Tendu compar:ecido apenas 16 Srs. 
:Sena·dores não pó de hoje haver sessão. 

Designo pura ordem do dia da s·eguinte: 

Di'scussão uni cu diJ pawecer ~~a Commissãiu ·de Poderes 
n. 95, de 1916, sobre as eleioões realizadas-; no dia 24 de 
junho, no Estado do •Riio de Janei·l'O, para preenchimento da. 
vaga aberta pela renuncia do Sr. D.r. Nilo Pecanha e Op·i
n~ndo que seja reconhecido. e proclamado Senador da. Rep•u-' 
.b!Jca por· aquelle Estado· o Sr. iDr. Lourenço ·Maria de Al
meida Baptista; 

· Discussão unica. do parecer da Commissão de Poderes, 
n. 96, de 1010, sobr.e as el•e.ições realizadas no dia 25 de junho 
no ·Estado ·de Pç1·nambueo, para preenchimento .1da 'vaga 
.abert~ pelo falleCJmenLo do Sr. des·embal'gador Sigismundo 
(\.ntomo Gonçalves e opinando que seja reconhecido e pro
.clm;nado Senador da Mprublica pelo mesmo Es1tado o Sr 'J 

,seneral Emyt\'d·io Dantus Barreto. · 

• 



• 
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2• disoussílo da Jll'Oposiçf•o da Cnmara dos Deputados 
:n .• 22p. de 1!ll~, que toma extensivas nos 1'uncôiOriarios das 
{]aixas JDconomicas }'ederaes dos Estados do Hio de Janeiro 
.J3ah ia, Pernambuco. S. Pa.ulo, M.inas Geraes e lHo Grande do 
Sul as vantag·r.ns da rupuseniaduria que eompetem aos funccio. 
JJa•rios publicqs federa:es e dá ouLras pro,1denci~ (corn va-
1'e_cer co~tll'aJ''IO das Convmissões de Ju.st·tça e Leu'!slaçao C<rde 
.Fmanças); 

2' discussão da proposição da .cnmara dos Deputados 
n. · 12, de HJ1G, que conce.de a AntoniO •Gurrêa da Costa, tra. 
·balharlor de 2" clas·s.e da 4' divisãu da Estrada do Ferro Cen. 
trai dO B•r·azil, um anno de liccnca. com dous terços da respe. 
·ctiva diaria, para tratamento da saude (co1n pa·rcce1· f'a·vo • 
. tavel da Coinm:issao de Finanças) ; · 

2" discussão da pr·oposiç11o da Camara dos Deputados 
n. 10. de 191G, que concede a Henrique Edun1rdo Cussen, ar. 
chivistu. da Estrada de Ferro Oeste 'de Minas, um anno 'de !L 
cenc;a, cum ordenado e ·em prorogac;ão, ;par11 tratamento da 

:saude (com parecer [avotavel da Comm'issão de Finanças) ; 

. 2• discu~são da proposiçfi,o da Camara dos Deputados 
n. '17, de 19161 que. concede a Luiz Augusto de A:zev.edo, a.illl
·dante de escrivão da thesouraria da Estrada de Ferro Central 
·du Brazil, um annu de Jicenoa• sem venc1men~os. e em pro. 
rogOC)ÚO, para trri.tar: dos seus interesses (cOm pw·ecer (avo. 
-~·avel da Commissao de Finanças); 

' 
2• discussã.o ,da proposioão da Camara aos Deputados 

n .. 19, de 191 o. qÜe abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre. 
'dito de 4 :701$306, :Para uccurror ap pagp.mento do •que é dl'l. 

· vida· aos herdeiros do Dr. Eduardo da Gama Cerqueira, ex
juiz federal' da secção de Minas Geraes, em virtude de sen. 
tença judiciaria (r.om parecer: (avomvel da Gormnissa0. de Fi. 
wqnças; ; · 

' 2• disoussão da pl'oposic~o da Camara dos ·Deputados 
n. 21, dà :l9Hi, que concede a Plinio· de Bart'OS Barbosa Lima, 
,vratícante d.e 2" classe. da Directoria Geral dos Corr-eios, UJm 
unno df:l Hcençn, com o ordenad-o. par'a tratamento da saude 
(com parecer favo.ravcl da Go1nm'issao de Finanças); . ' 

3• discussão da- pl.'oposiciLo da .Camara dos Deputados 
·n. 13, do 1910, autorizando o Poder Executivo a conceder ti 
Escola de Agricult.urn. Pratica de Quixada, no Estado .do Çoar!í• 
pi> lo tempo de sua existencia, o usu'fructo <l.e . dezese1s .o. me1p 

· hoet.wr'e'~ dA terras pertencentes, ao Governo, sttu~das tí. JUS~?"n· 
.. .te da barragem do. acude do Qu-ixadá, entre !l leito do ant1gu 
.rio Su.tiá e a linha de tl'a·lntva!JS,. para nellus estabe•looer os 

,-:seus campos de culturas, expei·ie•ncias e demonstrações (corn 
I 

• 
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emenda da Com.misslio. 'de Justiça e L()rrislaçü·o jd approvada 
em 2" tl:iscussão e parece1· (avoravel da de P·inanças) ; · . ' 

. s• discussão da proposição da. Camara. dos Deputados. 
n·. 23, de t UHl, c.oncedendo um. nnno de licença, em proro. 
ga.c.[jo. para tratamento de sanei~. cbri:t u or·denaclo, nu confe. 
reme da Alfu.odegtt d0 · Purl\, Edmundo do R.ego· Barros Filho
(com wrrece.1• favoravel da Commissão de Finanças) • 

79' SESS,\0, EM iü DE AGOSTO DE 1016 
I 

PRESUDENCIA Do SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 
I 

A' 1 hora da tarde abre-se a. sessão. a que concorrem os. 
Srs .. A. Azeredo, Pedr,o Borg·es, MetJello, Pereirâ Lobo. Lopes 
Gonçalves, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Costa Rodrigues, 
Mendes' de Almeida, Abdia3 Neves, Pir.es Ferr-eira; . Ribeiro. 
Gonçalves, Francisco Sá, João Lyra, Eloy de S.ouza, Cunha 
Pedrosa, Epibacio Pessoa, Araujo Góes, Raymundo de' Mirandal 
Gomes Ribeir.o, Luiz Vianna; Domingos Vi•cente, João Luiz. 
Alv·es, ... Miguel de Carvalho; Erico Coelho, Ale indo Guanabara, 
Francisco Snlles, Bucn0 de Paiva,. Adolpho Gord.o, Alfredo 
Ellis, Gonznga Jnyme, José Murtinho, Xavier da Silva, Gene-· 
rosa Marques, Vida! Ramos e Soares doR Sªntos (35) . - · 

Deixam • de comparecer com causa ,iustifieada os ·~:;rs~ 
Herei!io Luz, Si!verio Ner'y, Artbur Lemos, , José Euzebio, .. 
Th.omaz · Accioly, Antonio de Souza, Walfredo Leal, Rosa ll 
~ilva; Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Siqtieira de Menezes, 
Guilherme Campos, Ruy Barbosa, José Mnrcellirio, Domirigoo; 
Vi•cente, Irineu Machado, Bernardo :Monteiro, Eugenio Jar
dim, ·Leopoldo de Bulhõe~. Alencar. Guimarães, Ab'don Ba
ptista, Rivadavià Corrêa e Victorino Monteiro (23): 

.• . srto lidas, p.ostns em discussão e. seln debate, ripprovadas aS. 
actas da sessão anterior e da rei.uiião de 15. 

' 

O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte · 

. ' . 
. EXPEDIENTE 

' ' ' - ' . ' ' 

• 

·' 

. Telegramma do Sr. Governador d.o Estado de Santa Ca-
thariria .communicandô .ter a Assembléà Legislativa instal!nd•> -
os respectivos traballios ~ - Inteirado. 

,, 
' 

/ 
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I r.SSÃO EM 16 DE AGOSTO DE '1916 

\ . o Sr ... 2• SecretariO procede ·~ leitura, dos seguintes 

PAitECERES. 

N. 97 - 1916 

Redacção final do p1•ojecto do Senado n .. 3 de '191 S, que auto
. 1'lza a adheril• á convençã'o Internacional, de Berlim e a 

·tnsc1'CVC1' o Brazil no Bu1•e.au. Internaciortal, para a pro· 
tecção de obras littercl!'ias e artisticas . · 

O Congresso Nacional resolve.: 
·· · · cArt.ir;o uni c o. Afim de · assesurar aos ·autores brazileir.os 

de obras scie.ntifícas, litteraria& e artísticas a reciprocidade de _ 
protecção de seus direitos que as leis n. 2.577;-de 17 de ja-
neiro. de 1912 e.n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913, garantiam 
aos autores• estrangeiros, qu-alquer que seja a sua nacionali
dade, corr.i a conl.iicão de que pertençam ás nações que tiverem .. 
adherido ás Convenções In~erriacionaes sobre a materia, fica 
o Governo auto1•izado a adherir nos termos do art. 25 á Con
venção Internacional nssignada em: .Berlim, a .:13 de. novembro 
d() :1908, oi:. a inscrev;er o Brazi! entre .os membros de primeira 
olasse do Bureau da União Internacional .para a protecção das 
obras Iitterarias ·e artísticas, com séde em B&rna, abrindo 
para isto credito até. a quantia .·de 1'rs: 5.000; revogadas as dis
J)Osições em contrario. . .. 

•. Sala uns Commissões, 15 de agosto de 1916. - Cunha' 
[Jeclrosa. - José M·m•tinho. - Amu .. io G6es. · • 

"' J!'ica sob1•e a mesa para ser discutida; na sessão seguinte, 
depois de··publicada no Diaril1 do Congresso. . · .... 

. . . 

N. 98 - :191G· · ; 

Redacção final do p1•ojectó do Senado, n. 6, de 1916, que de
clara CJUC são nullos de .pleno direito as contractos · cele~ 
b1•ados com . os aaent~s. dXJ Poder E111ecu.tivo desde que das 
.mlâs ·clausu.las mio conste qual a lei que os autoriza. . ' 

_ · O Congresso Np.ciouai reso~ve·: , 
Art. 1.• ·Os contt·actos .celebrados com os· poderes publi· 

ccis ·são nullos de pleno 'direito si 1 ·de ·.·. suas clausulas . não 
constar e:\:pressnrnente a disposição ·da lei ·qu'e os autoriza e 
a verba ou credito por ·onde deve coi·rer a respectiva despeza. 

Art. 2." ·sob· pena de responsabilidade, . nenhum paga
mento poder1í ser ordenado sem qu·e na lei que o autoriza 
:e&tejam consignados os fundos correspondentes á despeza. 

s,.:.. Vol, IV , l5 

, I '. 

• 
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Art. S. • Revogam-se as disposicf!es ,em contrário. 
Sala· das Commissõcs, :!5 do agosto de 1916. - CunlUI 

Pedrosa. - José MurtinlLo •. - ·Araujo Góes. · · 
Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte,: 

depois do pu!Jlicadu. no Diari,o do, Congresso. · . 

N. 99 ,....1916 
. ' ' 

·Redacção final do projecto do Senado, n. 9, de. 1916, que con· 
· cede um anno de licença com o ordenado e em prorogação 

ao bacharel. Alfredo de Araujo Lopes da Costa, a• O/li• 
ciaZ da Secretaria do Ministerio da Justiça 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo nnico. E' o Poder Executivo autorizado a conce.

der ·ao s• oi'ficial da Secretaria do Minísterio da Justiça e l'je· 
gocios .Inlcriorcs, bacharel .Alfredo de Araujo Lopes da Costa,. 
um anno de licença com o respectivo ordenado, para trata
mcn lo de saude, cm prorogacão da que lhe foi concedida por: 
portaria e a parlir de .21 'de junho de :!915;_ revogadas as dis-
posições cm contrario. . . · · · · . . 

. · Sala das Commissf!es, · 15 · de agosto de .. 1916. ~ Cunh.~ 
Pedrosa. - José Murtmho. - Araujo G6es. / . 

Fica sobre a mesa pára ser disculidn na sessão· seguinte,· 
depois de publicada ·no Diar~o do Congresso. . . 

·. N. 100 - 1916 
• 

Redacção final da · emencla do ,Senado á proposição da Camllra. 
dos De1wlados, n. 8, de 1916, qué manda inve1•ter de111ro 
da verba total de BO :000$, votada no orçamento cJ.o Inte-
rior, as rcszJacllvas parcellaa · · · 

Ao nrt. t•: \ 

!I , . , ' 

Supprlrnam-se as palavras: ,.... e devendo· a propolta, atá 
final do arligo. · . · . , . 

. Sala dns Cmnmisõõcs, 15 de agqsto ·de 1916. - Cunha 
Pcrlrusa, - José Murtinho, -.Araujo Góils, · . . · 

Fica sollre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depois de pul!licnda no Ditu·io do ()onorcsso. · . . ' 

O Sr. Mendes da Almeida - Sr. Presidente, o nobre Se
nador pelo l~spirilo Snnto. na ultima .sessão, teve a bondade· 
d~ achar dignas de alluncão algum~s observncões feitas por 
mim, e.m algumas palavras px•ol'cl'idlls. em relação· aos moti-
, ' 

' 

i -

/ 
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' ' '.' l 
vos pelos quaes julgo deverem merecer referencias censux·a. 
veis ,alguns actos do e~inente Sr. Pres.iqente da Repu~tica. 

s. Ex., o nobre i5enador pelo Espmto Santo. pedlU.me 
que pr,ecisasse esses actos irregulares, os de despezas sum;. 
pluarias e outros sobre pagame!ntos ·. não . autorizados pelo 
Congresso, "para que S. Ex. pudesse em . sã consciencia oUJ 
conqnw.ti" IJres~al' o' devi~o apoio . ao ernineute .cigadão que 
preside os destmo.s do, patz, ou ret1rarJhe esse apoJo, si taes 
accusações fossem verdadeiras, taes quaes S. Ex. divisava 
nas. entrelinhas das palavras do . meu discurso. 
. · . No primeiro .m,omenLo, Sr. Presidente, e com a· impulsão 
n:atural de· quem vê posto em duvida aquillo que affirma .... 

' . ~· 

O Sn. JoÃo LUJz ALvEs - Não pU:Z e:ai duvida •. , 
' . 

0 Slli .. MEl~DES DE ALMEIDA - V. Ex:: pediu-me que pre-
, cisasse. porque leu nas entrelinhas. Não acceitou de mão bei. 
jada aquillo que ~.eu tinha affirmado. V. Ex. Quer detalhes. 
quer indica()ões, daquelles actos e factos que motivaram as 
minhas observações. · , 

No priineir.o momento, Sr. · Presidente, dizia eu, acudf 
preciprite ao seu repto e. disse : .pois hei de trazel.os e os 
trarei amanhã., ao que espirituosamente observou o nosso 
co!lega pelo Piauhy. Sr. Pires· F:erreira, que u dia seguinte 
seria consagrado a N. S. da Gloria, e eu. como fervente' ca.. 
thulico e não acatholico, na. phrase do· nobre .. Senador pelo 
Piauhy, Sr. Ribeiro. Goncalves, promptamente rectifiquei. 
dizendo que traria essas indicacões no primeiJ.~o dia util de · 
sessão, desohrigandocme assim desse compromisso. 

Como V. Ex. ' vê. 'Sr. Presidente. nãlY .:·~atou ainda em · · 
cóndicões de .poder fallar, sinto..me• ainda incommodado. Mas,.,. 
entre esse .primeiro movimento meu e . a. sessão:, de hoje 
houve um dia de reflex:ãó ·que me deu que· pensar:. · 

Na verdade, deverei ser eu aquelle que.tenha. de eXP,Orodllo 
.. digno Presidente da Republica .. as accusacões que S.· Ex.•· 

soffre ? Então a constante luta. da imprem.sa. as constantes 
denuncias de differentes jornaes independentes .desta cidaêle, 
alguns dos quaes mesnio protegidos -por S. Ex ... não sómente 

. no esi'orco que fez para·· alguns~ dos .seus membros entrarem 
. :no Congresso Nacionn.l. não seriain .bastantes para ,produzirem 

no espírito do nobre Senador pelo Espj;'ilo Santo o necei!Sari() 
. !P·nra a defesa' dos actos do Sr.; Presidente da Republica ? 

- Pois os div~rsos discursos proferidos· na. Gamara dOs Depu
tad·us e . proferidos no Senado, desde de. novembro de 1915, 
niío seriam sufficientes para que. o nobre Senador desde logo 
acudisse em defesa do' I)Jatriotico· proposito em ·que está o 
nobre ._Sr. rPresidente da Republica de beni governar? 

Por que motivo esperar até hontem, ou até anteo.hontem, 
quando por <lifferentes yezes a -imprensa e o çongresso tra. 

· ·taram miudamente desse assump~o ? . Será UlllCamente · p~a 
fazer recahir no orador •• l 

• • 

.. 
•' 

• 

.o 



l i 

' 
" 

'· 

• 

/ 

\ 
·. .. ANNAES 100 'sENAOO ... :7..:.:.~·'8'-

ü SR .. JoÃo Lur~ Ar.mts - Não apoiado . 
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA -.Então, pOr IJiUO. silenciou J 

. O Su .. ToÃo LUiz ALVES -, Porque acho que só se deve 
l'espondm· a accusaçõe9 formuladas no Senado, da ... t~iburia d'o 
Senado. · · - · 

0 SR, MENDES DI! ALMEIDA -·v,, Ex. está emittindo uma 
qpinião em desaccurdo com •a praxe. Todos nós sab~mos que 
.quando quaJqu.er Jornal se ref(lre de modo inconvemente. ou 
de modo que possa ferir o. reputação de qualquer dos Sena.; 

· · dores. estes promptamente se defendem, desta ~ribuna, recla
.tmnndo . contra ·as imtputaçõcs d'esai~osas. VeJo oonstal!te
mente até por meras. correspl()ndenmas. :por erros de 1m. 

' prensa, .os Senadores protestarem im:medwJtnmente e o faze. 
l'Cm por intermodio da tribuna desta Casa. · . .. . 

· . Eu, sim, pdde1dn. dizer isso;. porque desde (I dia em que , 
entrei nesta Casa· declarei .. que entendia· qUe não era a tri
buna do Senado lOg-ar .oomp.etente .parà se respondecr.· a ar
t.igus de ,iomaes. EnLeiJlJd:o . que rpam os artigos de ,iornaes 
:rícam :i disposiç.fiü dos interessados ·os .)lpoprios )ornaes, que \ 
teem amplas as suas seccões de Q)ubheidade e, [pOr con!'e
,q:uencia, .não é I i cito ·occup.U.r a p~.'eeiosa .. attenl)íto do· Senado 
neiSses -casos. · · 

Re·cordarei ao Senado quil; desde muito tempo, vim á• 
tribuna H reclame,J contra differ,entes actos do Governo. Fe- . 
<lera! qne n1é · p·nreciam estar em desaecôrdo ·com as idéas 
'emittidas na bi·i!hante mensagem do Sr. .Presidente Ida Re
IPillblti'ca:; idéa:s ossa;s que !'ealmentc interessaram a todos os 
il:irazileiros. pela. nova 'tlirectriz que _se queria implanta!.' aos 

, · ·negocius :puhlitcos. . - .: 
·e; .:Realmente, o novo .J>í·êsicLeiJ.te. <tPresentando~se com o'es

iP}rito de rigorosa .económia, ·de i•i'gorosa vbed:iencia á lei, de 
rigoroso res-peito aos. ,princip'i'os constitucionaes; de completa . 
d~icacão ú. hoa arrecadação das rendas publlicas,. qual de nós 

!teria o direito ·de se .. insU!rgi-r contrà semelhantes icl'éas'? '· · 
Ninl!'u_cm. li), pm• eonsequencia,. •eu. o apoiei desta tribuna e o 

. . apoi·eJ na Huprensa. · . · · · 
. Nutei-, porém, Sí·. ·Presidente, que desde o .principio 11. 

· <>l'Ientacão dada aos negoc:ilo~ -prublicos; , talvez contra a von
-t.ad~e de S. Ex., estava ·em desacciôrdo êOm a sua· J}atriotica 

· · mensag·em. Cuntr.a a. sua 'vontade, ou não; é só com o Presi
dente da Hepubhca , que nus. temos· que haver-; porque e:Ue é 
que é resJ}Onsavel ·peJOs actos vraticados na· .sua gestão, visto 
q,1;1e o~ Mlinistros ne.m ao mellós p'odem . ser re&Ponsav•eis. ou 
oumphces e. pOl'. cOnsequencia, 'n~ão podlêm ser· chamadO):; di- · 
rr·ectamentc . a responder ,por ·.esses actos. . · . 

· . : CrmheCJdo e p'ro.cilhmrado üomo :.· t(e!Ssoa in\(llividUa!nlentJe 
.séria e respeit:tvel •solO todos os riontt)s de vista, vindo .. de 
wna ·tel'ra de gente criteriosa, onde principalmente se faz· · 
,questão d1e mor·alidade .e de· hiunestidade, Aue duvida ·'IKJdOOia 
.eu ter, . eu; amtigo de. S. Ex.~ ·amigo dos ,pdncipios qwe elle 

·, ' 

' 

' ' .. 

• 



sustentava·; de:Censor. da sua candidatura desde ha muitos 
n.nnos para· Vice-Presi'd·ente e rpara · P"Vesidente, n·a. imprensai 

• 1.1 no· Congr•esso, •que duvida poderia eu ter sobre o cumpri- · 
mento daquillu que S. Ex. bavia promettido em · solemne 
mensagem? · ' 

Ainda bem não tinhru formulado os primeJros queixumes 
eontra os desvios da aJdministração, · immediatamente uma.: 
grita enorme se lev,a.ntou em toda a parte, onde os adoradores 

· rlo chefe de Estado, -!lO.ia elle .qual J'or·, náo podem ·admittir uma 
observação .. honesta, uma ponderação· mflectida, uma. obser
vU{;ão judiciosa a este ou ~íquelle a:cto que possa ,parece!.' 
máó.- talvez até por má· interpretaoão, talvez por. falta de pl'le
.paró,· seja por· que fm·, ao ospirito de 'um Senador ou Depu
tado. Immediatamente . este symptoma Jamentaw.l, a que j~ 
por . duas . vezes me referi neste recinto, s•e manifestou em 
torno das minhas ponderaoões. E' o que se chama a des

. consideração mais violentn,' mais auda:r. • e ma i~ protervin: 
que pode haver conefa um homem. · . ., 

. O Sa: .• ToÃo Lmz Ar.vBs - Nàtlll'almerite, V. Ex. não .~~ 
refere tí. minha. pessoa.. ~ 

O SF1. MENDES DE A.J:,MEIOA - Mas V. E:-..·'. não é que·m 
est.;l dirigindo o Governo... . 

O SR. JOÃo Lmz ALvEs - V. Ex.· disse -'- •levantou c(m• 
Lra a minha pe~soa .. pela segunda vez. . • . · ·, 

ú SR. MENDES m' ALr.:mw,\ - O que .e1u disse fOi que J;í. · 
pot• duas vezes me havia referido a esse .rnct.o. v·. Ex .• pois, 
entende•u· mal. ·. · · ., • · 

. E o Senado vne . vet<: Ao passo que a:s. mais 'llffrontosas 
indagações se raziam em pedidos de in~rmaçõ~ da. Camar11 
dOs Deputados, e •a que o Governo solicito·. ~espondii1 com a 

• maior promptidíío o consideração -· aos . pedidos de infor- . 
mações do Senador pelo Mwranhão . elle respondQu semprie. 
com o mais depreciaLivo silencio .. ~ ·:, . · . 
. Tratava-se· de· que, senhores ? De. modificar n. acção · do 
processo criminal. · · ,. : < _ · · 

Tratava-se de que. sC:.nhores ·? ·De estabelecer os tribu-
.' nrues para os delictos infantis: Trafuva.:.se ·de que? De mos-

,l;rar pelas informações .comó andavam mal . dirigidos· os: ser
vi~lOS dn -JJenitencinl'ia. los seL'vicos ·do clotoni)ão, os olmnenLo::r 
principaes ·de uma t~eorganizacão do . processo· criminai.:Nadl'll 

· havia que offendesse o Governo. · · · --~ .' . :.:;' 
O SR. · R.m~IDNDo PE MIÚNnA -- ·Xpojado.' 

. o SR; MENDEs DE ALMEIDA>.:.., .Mas,'. ' qtie :.aucÍaein. é 
nssa? Ct)mb se levanta 1.m1 Senador :neste .Brazil .para .pedir 
·r;ssas. informações ? . C9m . que : preteiição vem · esse · homem 
··lm tuna Lerra .elo competontos e .dr!. 'sabios nroeur·n1.• df' al-

I' o, 

guma :1'61•mn. melhorai· ns condições dos· presos, · r.vitnr os 
nlbuso~ nas prisões. ~a.nenr emfim flSse s~r;viço :~ 

. -
' . 

., 
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. Até hoje,' senhores, tem durado a falta ,de informacões. 
Dirigi-me. opportunamente, ao Sr. Presidente· da Repu,.. ' ' 

blica. Solicitei de S. Ex. que acabasse com o espe~a-
culo tristissimo das nome.acões · para . .a. Çlt;!arda ~a Clo-
nai. Disse-lhe · que esta . é uma mstitUJçao naciOnal 
e . étue sem a revisão da Constituição nãO póde ser 
destruída. Não poderiam os, é certo; reformar de repente a 
Guarda Nacional. mas pelo menos · o Governo deve prestar-
lbfl o concurso que eu lhe solicitei, isto. é, não nomear. mais 

·gente para esta ínstituicão, si não para vagas do que e,stlvesse 
organizaria, até· que fosse votada a reforma.·· · , 
. · r.evei ao Governo uma .!i~ta de indivíduos em más ·con
dições, proflignei pela imprensa. procurando collocar a 
Guarda Nacional no nível a quet ella tem direito. ·, . 

VARIDS. SRS. SENADORES -. Apoiado. 
o. ~n •. MENTJEs DE Ar.METDA .:_ b Sr. Presid.ente da Repu:. 

!blica sol~mnemente m'o .promett.eu .. Tá m'o tinha. feito o' Pre
!!idente Nilo Peçnnha, quando era seu Ministro de Estado o 
Sr. Esmera!dino Bandeira:·quandu 'ds attentados contra o de
cOro publico com <Jssas condecor.ações a pessoàs incapazes e 
di-regulares comebavam a proliferar de modo abundante.. O · 
Presidente NiW comprometteu-se com migo e de· facto todas 
as propostas entregues á consideração do P'ó'd!er Executiw 
foram mandadas guardar. · . . 

O Presid€1nte actua I achou ra?.oavel o que eu_ lhe havia 
dito e Có'ncordou nos meios principaes pelos quaes se devia 
reorganizar. esse servico. Achou procedentes as minhas ra
'zõcs. ~. dahi por ileante, V. Ex. se digne ler os jornaes; ve.ia 
o ·que··sahe no"'Diario Of{icial: não ha despacho em que nã~> 
se resolva a creacão de uma brigada il!egalmente provida, 

· •1rregulariesimamente organizada .. 
Não posso me queixar por isso', Sr. Presidente?'. Não devo. 

, · reclamar, perant.e os meus- pares, qu:e ·a promessa solemne 
db Presidente da Republica nãio foi ci.tmprida? Estes actos 
1'erem ou nã'o' ferem a ·Nação? ·· · . 
. E' 2cto legitimo crearem-se'· brigadas sem que os. cara. 

. cteristicos da estati.;tica· sejam regulai'l1)ente for~ulndos, sem 
. que se prove que h a numero competente de cidad!tOs para .. 
jsg(i'l . ·. . . . \ . ' .... ; . . 

., · •· .. · 'Ha · Jogarlls, 'no · Brazn: em. que ha mais cot•oneis da 
' · ·- .~·Guarda· .. Nnclonal· aue gente. Pois b•ein, Sr. Presidente. o· Pre

.. ·sidente da Republica .. que vem dar. tlm·a ·nova orientação á 
· · , .lo_rganizaoãd dos servioos na;cionaes; póde continuar a pra:

tJcar ~elos .como esse~? Não pódel Digo-o solemnemente! · 
E1s um dos motivOs que causaram m'eus protestos! 
N!io ouer'isRn dizer qne nu. no~:ue o meu vot.o ao Presi-. 

dente da Republica systematicamente, nara todos 'ó's "actos d:e 
bem estar nacional. para. todns .as mlldidas qne S~ Ex .. apre
~ent!lr para os serv~cos publicos. Nãü l.,Ninguem o .affirmnrá'. · 
:Aqu1- estou eu, comd qualquer dos· S!:5. Senadores: Au::dli!ll' 
o Gtivorno;em ~odos os actos. de sria gestão, . e.m que se de,. 

\ . ,. ' 
,·. 
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mi.insf.rarem os principias que elle ·instituiu na sua' mon~a
gcm; mas deixar de pr·olestar contra actos il!cgnes, contr·a 
actos inconvenientes, contra actos f6ra da lei: nii"o' é pas
sivei! f:.alvo si o Senndu quer que eu !'iqne na posicfio hiera.:. 
tica de um bcmzo chincz. dcixnnd'cl passar por mim torlns 
as irregularidaues sem que eu formule um prol~slo sorrindo 
e tudtl,. Não posso I . . · 
, Faltam-me alguns annos para acabar ó' mnndnto. E' pos. 

sivel qur a morte me colha antes de concluil·o, mas, em. 
quanto e~Liver aqui, este ó o meu feitio, c·sta será a minha 
accão.. · 

' O SR. PIRES FEnnEIRA- Entrinchcirc-so contra e lia .•. 
O SR: MF.NDES nu: Ar.MlliDA- Bem ao a·lvorccer do Go

verno, eu suppuz que realmPnte o principio da ·economia 
devia· ser a base de toda a nr!ministrnc1io novR. parn de cert.o 
modo corrigir os erros existentes. ·Eu niio digo crime,· mns 
digo erros dos arlminislrncões· pns~adnR. Pensei. que fosse 
esse o esropo principal do Govnrno. Logo nela organi7.ncão 
dos gabinetes vi crue isso nfio .era vcrdarlc. Encheram, pulln
lnrnm de encostados os ,:rnbinetes dns Ministros, de empre
gados, innleis, OÍl, por outra, nftn hn emprÓ~arJns inufcfs: ~fín 
muito' bons para rscrcvcr cartas: lnvrm~ tif.ulos dn .Gunrrh 
1'\acionnl. nnssnr telegrnmmns para as· Estados c outras cou
sas s~>melhnnf.rs. 

E' passivei que se.ia rstn. uma nnr~clação pPssonl min'hn. 
Mas por estar rm erro nlln se sej:rlle crne eu n~o a rlP.vn ex
fernnr .• Tá o disse. e repilo. qne o rsniritn de rrnnnmin rio 
Governo nlio cómecnu a exerc·Pr n. sua ncr,lín. Ao rnnf.rarin, 
sl'í vi rm f.nrlos ns ln~al'PR. P.m difr~rcnf"~ rl~nnrlnmnntn~ rla 
ndministrnrii.o, crue rle .f.nrlns sl'í rram rlisnrnsndns neonpnns. 
:fnnr.cionnrios, .opcrnrlosinhos, ~ente 1111~ n!Tn· 1inhn cnwn 
c'hnrnssn pnr r !la. Essrs rrnm ln~n snrrHirnrlM nns nlnnns de 
melhoria rln dP.~T1P7.A nnhlfrn. Mns .n~ rnpi!ris rlr~sns rnlnmnng, 
os elrmenfos inrlisnen~nvrils ã vcrrlnrleirn rronnmln nncinnal. n 
SllllpreRslto dA nbrns .crne Pu· rrnuT.o inconvrniPnf.Ps, pnr crne 
n11o ernm exig!ve!s urgentemente, . essas continuaram ~-.p~o.-:-. 
Ilfernr. ' ' . · • ·· 

.VImnA rme ·o ·Psnlr!tn rle ndminl~f.rnçl!n tlnhn enmo prl
rnrlro n'hl~cl,hro dP~mnr::t Jizar rquaesquer 'admfnfS{raÇ~eS pa,9• 
sndns, rle!xnndo perecer. . • · '" ' ·' 

· o Sn .• roxo Lmz Ar.Vlls - Nlto apalado. 
O Sn. llfF:NnllR' DF: í\r,MF:TD.\ -· ..• e h1'1'11lnarPm-'~n o'hr:is 

que r.nm ll~f'irns rlespezns de eusteio podlnm servir e . dar 
TendlmAntn ã Nn~r!o. ~ . · , · · 

nrn. 1'101' nnfro Tnrfo... , , . · 
Peco rle~rnlnns n V. F.x .. Sr. Pl'M!rlPntA. pnr n11o nniier 

tl'al!nl' mnfq clnro pnrcr11e e~lnu mnlfn ntnrnrlo dn Jrn1'annfn. 
. V!. nnls,. {'11lC o Pmlrlfn r! e cconnmin nfio ~A .mn.nifesfnva, 
antes continuava o dcsperdlclo e, quando se. discutiu o orça-

' 



232 :' ANNAES 00 'sENAIXI . 

mento ,e 'foram prop.ost'as diw~r·sas · medidas economi'das, 
v. E.....-:; sabe que o Chefe do Poder Executiy~. por suas rela~ 
ções nn Gamara e no Senado, por seu pl'estigw, pela direccão 
que dá aos .trabalhos geraes, ó realmente um collabçn•ador. 
precioso do congresso na claboracão do m·camento, intervem 
nesse lrabnlho, não directamente, mus por meio dos seus 
amigos· podia portanto concorrer para .que J•educcões impor
tantes 'rossem feitas na despeza. Infelizmente, issso não se 

· deu e se eu tiv•esse uma preliminar a propôr - e é a de que 
não se p6de discutir ecrtas questões em publico :pela inconveni
encia de chamar para ellns a attenção de elementos extranlros 
ao Brazil - eu poderia faiiar mais claro, mas peço ao honrado 
Senador pelo Espírito Santo que reveja as collecções · dos 
;iornaes; isso lhe serú mais facil.do que a mim porque S. -Ex., 
tem o espirito de defesa e eu tenho o rle protesto; not,e bem:: 
niio ataco, protesto. · ·· · 

O SR. Jo;(o Luiz AJ,vEs - Tambem eu não tenho o espi
l'ito de defesa: apenns quero veri:t'icm· o fundamento .das / 

~ . . 
ne<cusaçoes. 

O Srt. 
vindo. . 

' ' . o SR. 
nttenção. 

-' MEND~s m~ AIJMEIDA - Por orn. V. Ex ... est:í ou-
' 

.To.~o LUiz ALvEs - E estou ouvindo com toda :1 · 

0 SR. l\lENDES DE ALMEIDA - !Apoio ao Sr. Presidentl) 
dn. Thepublica, constanúemente dou; d.ou-o sempre que posso, 
naquillo em que devo dai-o, mas não posso ficar impedido de 
diz·er a verdade, quando considero que .os actos do. GovermJ 

·são inconveniéntes. Ainda ha poucos dias o ,jornal que .diriJo 
publicou ,o seguinte: 

«0 .Sr. Presidente da Republiéa. ouvindo · que ,:i firma: 

I '. .. 

· Caldas. 'Bastos .~ Comp., em que pa-t•entes seus. Jaziam, in
dependentemente d'e. concurre.ncia,' fornecimentos ao Uoyd 
Brazileiro. providenciOu no sentido de. ser impedido es~·e ·, 
commercio i!Ticito. , . ; . 

O gesto do mais alto magistrado da Republioo é, rião ha: 
nega1•, cTisno ele applausos, como um exemplü 'de moralidade o 
como meio de opl)ôr embargos tí malediooncia, C!U<~ monta; 
guarda. tt repll'tacão· de todos ·os homens públicos no~ BraziJ.,. 

Agmdo desse modo, o ·Presidente da Republica remove 
do •seu caminho as voze.,-. da. calpmnia que :t'orram .invaria
velmente o cnmi·nlw t,rilhadO: pela maiüritt dos nossos esta. 
distas. · .._ · · 

·na.-de r1ue s·. Ex. esttí ·disposto à:' não permitf.i.r, em fn:-
. vor dos seus, transacções que parecam prestigiadas pelo po

der, deverá ampliar esse rigor com relação a pessoas muito 
suas amigas, que goE·am de uma intimidade Remelhante a que 
só o parentesco autoriza. e justifica.,. . 
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Feito isto, a muitas outra;g transaCQões terá: o Presiden
~e que crear sérios .embara1:.os, ·merecendo, a começar ·de 
agora, os mais francos applausos do .Tornal do Bra::il, por ,iá 
have·r iniciado o. acção saneadora.~ · 

Quem faz i~to, tem o proposito 'de ag!lredir por princi
pio ? Não .. Tem apenas o propos·ito de ·chamar a attenção elo 
seu patricia, elo seu amigo, para que não continue. a praticnr 
certos acbos qur. lhe pa.reeem incorivenient.es,. illego.es " llen-
suraveis. · 

Note V. Ex:. flUe eu '.iá perdi um pouco de gar. pa.ra esbi 
posição de protesto e vem a pello o arti!lO• da Ga:eta. de Not'i
cias, o ,jornal, em que. para nós, os antigas, s-e manteem 
n.quel!as recordações e t.radições do nosso velho pntririn 
.Forre ira d'e Arau,io. ' 

' . 
O SR. ~~. AzBREDo-Não mantém tra,diofio . n.lgumn. ~essr, 

tempo e V; Ex. bem o sab~: ·· 
.. i ' 

, O SR. MENDES· DE J\JJMEIDA -. Mas , V. Ex. mesmo " 
iiisse; este ,jornal conserva paro. nós·, os velhos, as recortta. 
ções de Fe!'reira de Arau.i o. 

O 'SR .. A. AzERF.oo - ;rtec.ordacão e trádicão não ~iío · ~ 
me8ma r,ousa. .· 
. . 0 SR. MENDES DE Af,;!vrEIDA ··- A Gazeta ârf :Vo/:l.dfas, pu. 
blicou o "seguinte: . 

~ 

, «Um fr'isnnte exemplo de" de.Samõr c indífferenoa com 
que uma boa parte dos nosE.as parlamentares desempenha
n:s suas funcções; quando os seus interesses immed'iatos não 
estão Hm r.1us'a, tivflmo:-., llontem,' rio Senado, ao ser votado. 
o pro,ie.cLo sobre vale~ ouro e exportação de moeda metal
linn, com emendas do S•r. Femando Mendes.» 

Esse .proJecto e emenda tiveram it mais ampla e anima. 
d'tt discussão durante tres éJ.ia~. um no primeira. phae·e e 

''dous na segunda.. O Diario qo Cona,·esso e a impre.nsa. dia
ria pulblicmram na integrai 1:ls elucidativso disc'ur~\lts sobro 
o assumpto proferidos pelos .. Srs . .Fernando Mendes e Leo. 
poldo de Bulhões; o Presidem te· fallou, .,e'X'!)licando o .que in. 
se fazer; o Sr. Fernando. i\fendes fal!ou parn. •encam:inhat• u. 
votação; pois, .npezar e a despeito de tudo, :quà.n~o se !JS
Jl<erava do Senado umn. manifestação clara, convJct.a, m
ab'alavel, foi um verdadeiro desastre. :1\: maioria não ~ahia o 
que queria, nem o crue fazia; se devia· levantar-se ou con
servar-•ee sent.nd:a; do modo que a primeirru aura; que foi 
i.oda :favoravel a emenda, acabou Jogo contraria a tudo: ao 
~rojecto, a emenda e as boas .normas. Foi tudo razo e, 
~orómado o que OR Srs .. Senadores apprc}Varam ·deduzido d 
que rejeitaram, o resultado final foi zero·-"- .n~m' o pro,iect.o 
nem n. emenda. 

0 caso IJlãó. serin pai•n, alarme, si não :rosso u .. triste CN'-. 
!.(l?ín ryur )()(]os· colheram 9ne . 'n' halbnr<lht ~e hpntem, :na' 

• 
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.. 
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melhor dos hypotheseE~. inda scrn, nmnnh!í, nnrcuelln Casa 
a caracteristicn predominante, quando se houver de votar 
a.salvacão ou a desgraca da Patria.~ · 

Sr. Presidente. V. Ex. sabe perfeitamente' o q'ue se 
deu aqui. ' 

O Sn. JoÃO Lurz ALvEs - E como se votou conscie.nte. 
mente. 
' O Sn. MllNDlls Dll Ar,'Mll!DA - O que se1 votou ,rol o se-
guinte: - · · . · · · . · 

O Sn. JOÃo LUTz Ar.vF.s - Que as medidas propo<-tas por 
V. Ex. eram inconvenientes. 

o Sn. MllNPF.R PF. i\rJimTOA - One o Governo fez bem 
em não ~hnmnr os ban~oR estrancteiros ao r,umprfmr.nto da 
lri romnlntanrln o sPn cn-nHnl: 'r.nm essA vnto o Sennrln en
f.enrleu rrup nfío SP devin nbsolntnmrnf.r. imnP.rlir a snhirln· (lo 
ouro nncional, ~·ontrn trrlns ns' reJ!'I'n>-: o Senado brazllr.iro 
en!Pndrn mlll rlAvin · continuar n manter n joga tina. desen
:rrearrn. rln ~nmbin. · 

Por ÍSi''O Pll rlissf\ rrup pnrà! U!p nour.o o t:rnz pnra. estn. no- , 
;~i~i'ío r! e nrnf.Psfo: nnrmJP vi !TU e um nro.iec!n ~o mo nrrnelle · 
ni'io foi nrlontndo. -~rlmP.nlr. n~.,.n nrr~t.ill'!nr a rollnhornrno i:Je 
11m ao~ nMsn~ rnrnns ínform~Uvns: .i:l. vil. V. Ex. rrt~e nilo ~ o 
intPrr~~" nn~ionn.l. -~· sim n .rrrst.ia'lo dr. um dOS! éorpos fnfor
mntfnrPs rln (1nsn m1P. sr r!ev-e 'mnnfer. 

O nohrp ~rnntlnr $AhP. rÍ~>rfrltnmrnf.r, tTtle uma côusrt ·~ 
umn. qur~fi'ill flp int~rl'sso nnhlico. r nutra. cousa. muito dlffe-
prnt.r., 11mn· n:z~?rP.ssiin pe!>sonl. · 

o SR .. To.1;o r.rm Ar.vl'is - :M'AA, o que -~ racf.o, é mlA se' 
affirmn nflssn noticin. qur o Senado votou 1 inconsciente-' 
mente. ' -

O SR. MRNDRS DR Ar.METDA - Nlto, V. Ex. n!to me compre-
âP.u. . . • · · · 1 - • • ,~.-~~-,.,-,-~ 

O Sn., .ToÃn r .. ur7. Ar.vm:~ - Orn. esta . nf'firmnç!l'o, é que · · 
V. Ex. nlín ilrlrle T'P'f)rnrlu7.fr drt tríhnria. porm1e o Senado vo- · 
tou conscientemente.· E' isto· verdade. ou n~o? . 

O Sn. MENDRs DT'1 Ar.MRIDA - Nilo ... 
. ' . I 

O SR .. ,TnJ\o I,urz AT.VF:!'! - Nl!o votou conscientemente? 
' I ·' 

· O 'sn. MENDRA nll Ar.MF.IDA - V. E~. n~ha que é conve-
niente ni'io se exportar mais ourn do Brazil?· · 1 

O SR . .ToJ\o TJTIT7. Ar.w.A - Eu vote! na. Commfss!!o .rle Fl
nnnnni;>. cont.rn o nroleM.o dP V. Ex .. nor.crue· é um, nbsurdo 
prohibir n exportno1lo do ouro, como de ,qualquer outra mer-
r.adorin. ~ ·-. : ~~·r· ~r···· .. _, 

I ' 

· O Sn .. MENOR~ DF.: ArJMl!JDA - To'dns os pnfr.es o 'Leem fel
to; s6 no n'osso · Brazll é que se con.qfdern. Isso um · absurdo. ' ' .. ' . . 

'· 

·. 
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A licão dos povos al~i est~ cm contrário a todus os princípios 
qne se pretendem f1rmar neste sentido. . 

Assim sendo, eu e·stou de accôr:do com as sabias Iicões 
dos outros povos, as quaes, para V. Ex., para nada prestam; 
V. Ex. está de accôrdo com a licão nutavel do Brazil, licão 
apoiada por todos os favorecidos no; caso, que são aquclles 
que não cumprem a lei, especul~tm desbragadamente em cnm

. hio e carregam esse ouro, que deveria ficar no paiz. 
. O Sn .. JoÃ9 L~I'l. ALVEA -.Então a opinião de V. Ex. é que 

amda temos ouro. . . . · . 
o SR. FRANCISCO SÁ - No bol5'0 dos viajantes. 
O Sn. MENDES DE Ar"METDA - :V. Ex. sabe· perfeitamente 

rrue estes' apartes 1não adeantam cousa alguma. 
I. 0 Sn. JoÃo'.Lurz ALVES - Adeantam, posso garantir a 

V. Ex.: · 
' O Sn., MENÍms DE ALMÉIDA - Acaso pensará V. Ex. que 

estou 'disposto a discutir novamente o meu pro,iecto? 
Não posso falar contra o vencido. .. · 
O SR. FRANCisco. SÁ - Não está fazendo outra cousa. 

' . 
O Sn. PIRES FERREIRA - Passou apenas. pelo vencido; .. 

. 0 SR. MENDES DE Ar.METDA --E fiz mnl, porque não me 
recordava, porém ' não foi com má intencão. 

E' muito differr.nte, diziá eu Sr. Presidente, um caso 
particular de \um facto geral. Por acaso não tenho dogiado e 
até animado a attitude da politiéa internacional do Sr. Presi
dente da Republiéa? 
. . Certamente que sim. Acho qu.e attende perfeitamente aos 
immedintos interesses nacionnes, ach·o que, realmente mere
ce o noss'O ·mais completo .apoio. · 

.Tá vê o Senado qtie não· é uma questão de parti·pris, e 
menos ainda pr.evenoão PI.'SRnal contra o Chefe do Estado; 
porém. o. que não posso deixar. de observar, como pari-p.12ssu 
irei dizendo, é esse esrruecimento dos1 comprmissos dei mani-
~esto. inauAUrnl de S. Ex. · · . . 

O Senado t1we conhecimento por diversas vezes dos cre
ditas aqui pedidos, de aunntias ·elevndissimns, sem que pre

.. c~desse a n.e·cessaria informncão dos motivos de pagamentos 
fe1tos a mUlta gente. . · · · 

· E q,utmdo o· Senadn pc-dia · aue esses credites fossem to
·:mndos em consideração, ·depois de exame minucioso' !f:eito nos 

' departamentos respectivos, que ncontr,c.eu? Que tudo· isso 'foi 
· , posto de parte. c que se nnprovaram . os pa!)'nmentos dessas 

· · . · d~spezas, e-videntemente ipegae~ sc!ll a nocessarla m:toriza- · 
·cao do l'longresso. Tsto f01 o- que d1ssernm todos os .1ornnes. . . . ' 

· O SR .• ToÃo Lmz ALVES ·- Aos jor·mies, respiJndem os 
jornalistas. .. · 

, I ,• 

' , 

I 

' . 
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niio foi Justificado. · · 
o Sn, :J3uENo DE :PAIVA - · Mâs o ~enado votou~o ou não '! 

. O Sn. MENDES DE Au1miDA - Votou~o, mas .o-IPresideiJ,t~ 
da Republica devi:\. auxiliar as medidas de reparação, imp:e~ 
dindo os acf~s praticados contra a 1ei, não vindo pedir· ao Qon .. 
gresso si não quando . o5 pudesse justific[tr plenamente, .alie~ 
:;ando mesmo nerJessidade absoluta deli e. , · 
· o credito de 1. 000 contos necessario ú. nossa neutralidade; . 
üs bases militare3 de Fernandb de N~ronha e Trindade, abso~ 
Iutamenfie não devia ser solicitado da .maneira por que o foh 
tanto mais q·uant.o não se n devia t.er feito da í'órma por· que 

O ,. ' ' se. :.ez. . · . , .. 
O credito :de 357 : 71'7$796, pedido paoo a Faculdade dr:; 

Medicina da Babia, é :.t demonstração mais cabal dada ao -Qon..; 
gresso das ir·regula.ridndes .da: administração, cOnforme venho 
apontando. · ' . ' · 

O m·edito de quasi einco mil contos, para excesso de des· 
pezns do orçamento d11. Guerra, I}ÍÍO f~i per:tle•itrumente justífi.., . 

. eado. . , . · · · · 
Os arcteantamentos de. {Hnheiros para a Faculdade de Me-< 

dicina. do Rio d'e Janeiro mereceram reparos por prate, da im"' 
prensa· e de alglins congressistas, e ·Só agora surgiram as pri .. 

. meiras eXplicações, dadas pelo Ministerio cfu Intej:>ior .· 
. Reclamei tambem, Sr. Presidente, contra o systema de 

continuar-se a :r,tzer por .corita de um orçame.nto. de.s"' 
peea nelle não comtemplada., para depois vir o Governo s'oJi .. 
citar do Congresso credito e:x:traordina:rio, o· que, ningu:em ne• 
gnr:r~ é um systema condemnado. · . 

Não preciso. Sr. Presidente-, ;justificar-me dessas accusa.o 
ções nem reeí)if.nl~as~ porque ninguem desconhecerá os dis~ 
cursos dos Srs. ,\!varo Baptista,: Mauricio de Lacerda-; Ni~ 
eanor N~sciment,o e BarbOsa:. Lima, n3:· Oamara; e -aqui _ _dos . 
Srs. Elr1co Coelho, Rnymundo de Miranda. . e Sá Freire:, 

· quando hOnrava esta Casa com · s-uru . presenca e . · traba-' · 
'lhos. · , · ·· : . · · 
· . /O que digo, senbOi'es, é que está pratica não deve con~ 
tmuar, ~ ~sse sy~t.em.a é irregular_.. com . o que acredito:, to~ 
~os, em .sa cons(lleucw, .concordarao. Esse .s:~;stema-; com·_set• 
mconvemente, (! contrariO a uma lbôa admmJstração publica,,. 
sendo B1J'andemente prejudicial ;ís Mas regras de um · Go.:. 
v~rno qu~. comeoou pot' rlizer, · vinha normalizar todo o' ~er~ 
VIC.(I publico. · · . · · ,. -~ 

E ninsuem dirá que estoa atacando ·o Govei•no assim me · 
exprimi~dO, porque o SI'. Presidente. da R.epablica, antes de .: 
se ~irigir ino Congresso solicit.and'o um cret~ito .. qualquer, tem ·· 
obrlga.ção de bem :examinar· ·'h qjlestão, medindo a eroansão . 
1.!0 acto que vne praticar. . · · · · . -

A att.itude do Govern'o cont.rn os· cwedorf!s• do \Estado fci[ 
lambem nnorma.Jme.nf.e nof,avel. · .. 

·' 
I 

'I v. .. 

' ' 

., 

.•... 
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• • V. Ex., Sr. Pl.'lesidente, todos os m·eus hOor!id'os oolle-

gas conhecem o sacrifício, a tribulação., a dOr, a necessidade 
que os credores do Estado Leem que curtir quando vão b)ls- · 

. car o que lhes é devido, o que está vencido e o que de di
. ~·eito. lll~;~s roi ·reconhec~c!o pelas rE~IJartições publicas.-· Foi 

essa occasião, e no tocante a este assumpto, protestei desta 
tribuna. em apartes e discursos e porque alguns desses pro
testos fossem um pouco ·animados; resolvi expli'cal-os, o que 
con se.gui. · . - . 
. Que aconteceu. senhores, com as oontas devidas aos cre- · 
dores do Estado ? . 

Apenas isto: depois das contas já estarem conferidas 
pelas ·repartições ·competentes, . de1pOi~ . 9e provado que o 
quantum. de cada uma era. devidO e md-JscutJVelmente~·a cada 

· 11m dos c.redores, que . fe01 o G<lverno ? · . · . 
. . Por· um simples despacho ·de um :Ministro, ·mandou vol-

tar essas contas ás repartições comp~:~tentes. para repreparal-as, 
para. matal-'as em fim.. · - · 

Ora, senhores, não se.rá isto cre::w.:. dii'i'iculdades ao cre
dOr elo Estado. fazer nasce;t• a descorrfianca-; quando ninb"tlem 
ignora quanto· s·offro um individuo, quando credor dO Go
verno e ,que não se dispõe. em absoluto a transigir•, pat•a r~~ 

· · ce'be~· o que de direito lhe pertence ? • • · · · '. 
''. Não será isto um acto de deshumanidade que uma: ad
:minist~acão honesta não deve perm,itttr que se,ia posto em 
· execuçao ? I 

O que se. :l'ez foi, · simplesmenLc uma tortura. V. Ex •. 
Sr. Presidente, h a de. lembrar--se da legenda da . Jnulher que 
Joi 1~edir a protecçilo de um alto potentado sobre negocios 
que tinha ;com o Estado. O potentado ach.ou justo o pedido 
e diss.e: «Vou providenciar». A:o que ret9rquiu a .mulher: 

"\ «Eu só peço um favol': livre-me dos t1•am~tes"». 
Os tramites são um perigo_ Ao pasao quli> o Governo 

· faúa isso !COm alguns c·redores, de outra f6rma procedia ·com 
outz:os. .. · ·· . - · .. · 

O SR. J.oÃo Lutz ALVES - Quaes? 
. I 

O SR. ~MENDES DE ALlVIEÍID,\ - Vou examinar 'esta pape· 
Jada (m.Q!.t1•ando va1··ío.~ papets). Queria evitar ·este incem
modo, mas p Senado me desculpará. Não sou o causador, 
rião desejava mesmo nunca mais :rallar sobre esse nssumpto. 
•Mns que faz.er?. .. 

V. Ex. Ítdmitte ('v-i·l'(.(lldo•se pm•a à Sr. João Lúi:; Alvl'is) 
que uma accusacão i'eitn pela impr~nsa, pelo menos em ma
:t.erlia. de ,_set-vico publieo, não me refiro a injurias pessoae~. 

'· 

· V.~ Ex. admitt1: que uma ac•cusacão formulada contra ·qual
quer ·reparticão publica, nii.o· tend() punição por parte do 
.chefe, resposta ou dosmrentido por parte de superiores, em ., 
~umma,· qualque~ c.ousa quQ declare que essa ... a.ccusaciío não 

' ' . . 
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' . . 

é verdadeira. merece . uma certa con:fianca 
· o contrario? 

até que se prove 

. !Não acceita a p11emissa 'l 
.. 

O SR. ;roÃo Lmz ,<\.LVES- Eu J•~•sponde!:_ei a V. JTix. 
0 . SR. EPITACIO PESSOA - E' n inversão das normas de 

direito. .1 

. 0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Isto é outra questão. · 
· ·o Sn. EPITAOIO PESSOA - Si é uma ::wcusacão provada, 

V. Ex. tem razão; mas si não é, o Governo não tem que 
responder. 1 · • · . 

0 SR. MENDES DE .ALMEIDA ·- Refiro-me. a .ob,jecto de 
serviço, publico e não a aggressões pessoaes. ' · 

' . 

0 SR'. EPITACIO PESSOA.- Mas a a:ccusação r.ecahe serÍl-
. pre sobre a pessoa do íunccionario. · · , 
· O Sn. 1\fENDES DE .ALMEIDA - E essa p•esson declàra qÚe 

• 1 ..... essa accusocão não é serdadeira ~ Exige prova da àccusa(;ão. 
VV. EEx. não ndmíttem que um Senado'r ou um Depu

,. tado faca ac•cusacões dessa ordem · e não havendo um desmen., 
tido, uma r.esposta, se fique acreditando que ella é verda'-

, deira? , 
0' Sn. EPITACIO PESSOA -· Mas o Deputado ou ·Senado11: 

não faz uma accusacão Ieviana. Adduzirá a pr.ova. · 
O Sn. -MENDES DE ÀLMEIDA - Está aqui o ·que disse na 

. Câmara dos D.eputndos o Sr. Vicente . Piragibe, que é· o di
rector da 'Epoca, um dos diarios desta ·capital, na sessão de 
5 de junho deste anno: . · . , · 

~o anno p::tssado, varias fornecedores do Estado· apre,:.. ' 
sentaram ao Ministr.o da Fazenda as contas em moeda •estr~·m
geira, libras, marcos, etc. · · i 

O Governo reduziu essa· moeda. a papel pelo cambio da 
oc·casião, e requisitou do Congresso o credito, tambem em 
papel. '· · 

· • O Congresso approvou esse credito, em papel; o tribu-
nal 0 regislr.ou, IIJm papel. · .. ~ 

Que fizeram os fornecedores? · 
Pediram a'O Sr. Ministro iCln · Fa~endn ,:tu c lheg man

dasse pag~r ~m ouro, na Delegacia ,Fiscal, 'em Londres. S~
bre os primeiros requerimentos que ·.apparecernm o Sr. llfi. 
nistro mandou que. fossA nnvir:ln a. Directoria Geral de Con. 
tabilidade do Themuro, c u:;Lu repartição deu parecer con-
trario· ·á pretenção absurdo. cl'os fornecedores. · ' , 

· Não· obstante isso, o sr. Ministro ''da FaiZenda deferiu 
o requerimento e· ordenou ·que. esses pagamentos · fossem 
feitos na Delegacia. Fiscal, em Londr&o, em titulas· ouro. 

Ha. ainda a seguinte circumstancia: é· que, em virtude 
da. lei approvadD, ~ iiiJ.nO P.DBS!l,do, ~ssea cr.edor~s do· Estado 

' . 

·' 

., 

', '· 

I 

' 
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teriam que receber cincoenta por cento e~ papel e cinco
anta por cento em «Sabinns) (ou, como diz o illustre Rela
tor da receita, em títulos do Theõ<mro, porque o. nome de . 
«Sabinas) é calão), depois substituídas por apolices. 

O Sr. 1\!iniô·tro da ,Fazenda. contra a resolução do Con
gresso, contra o registro .do Tribunal de Co·ntas. contra a 
informacão da ·Directoria Gcrill do Thesouro, mandou pagar 
em títulos. ouro, 'dando ao Thesouro um prejuízo que al!i é 
calculado, á bocca pequena, em cinco mil contos., 

Naturalmente protestei contra o facto apontado pelo 
Deputado Vicente Piragibe, que, como disse, é director. de 
um jornal .nesta Capital. A accusacão de S. Ex. ·foi so
lemnemente feita e não teve desmentido. 

Protestei contra esse acto por jiU!gn(l-o merecedor de 
censura, não disse que. fosse praticado por mal, .· propoSital. 
mente, mas não ·11a duvida que foi um acto que se não coa. 
duna com a: regularidade da administracão, mu.s protestei 
para que de outra vez não se reproduza. 

, Já disse como foi a questão do inicio do Governo, no 
tocante á nomeacão dos funccionarios publicos. Podia ser 
que isso fosse necessario, conveniente e justo. O meu pro
testo é porque · isso não se coaduna com o regímen de eco-
nomia. · · 

O Governo ~ e é ·este um caso que eu não sei si se deve 
tratar .publicamente. mas, direi apenas duas palavras, per 
summa capita, e o meu collega comprehenderá do que se 
trata. Um regímen de economias, em que se tira o pão aos 
pe.queninos, em que se accei tam calmamente impostos incon. 
stitucionnes, para que todos concorram para o beneficio pu. 
blico, é duplamente ferido quando o Presidente da Repu
blica, contra a lei expressa, positiva, formal, deixa de cum
prir uma deliberacão do Congresso sem a menor satisfação,· 
· em.proprio marte, como se ·deu no caso dos impostos EoCJbre 
vencimento~'• que ·S. Ex. po,· sua. alta recreacão, · sem . ter 
vetado a lei do Congresso, mandou que não se estendess·em 
ess·cs impostos a ··uma determinada clllSse de funccionarios 
publicos. ·· . 

Todos sabem que tão inconstitucional é o imposto para 
o magistrado como para nós. . . . 
' O Sn. J'iJ~\o Lurz ALVES ...;. Nilo apoiado. 
. O Sn. MENDES DF: tAT.METDA - • • • tanto para uns como 
para ::>ul'ros. Impost'd é imposto. Uma de duns: ou é um fm
P9Sto 'w tl ]lm aoto P!!rticular d.e reduccãct de vencim_ento~. 
S1 é raduccu:o de vencimentos é mconstltucional; e entuo nao 
poderio. ser lançado sobre o. Magistratura, sobre o' Presidente, 
sobre o Vice-Presidenle, subre Senadores e Deputados, ou 
elle não é inconstiLuci'cmnl, é um .imposto geral, lo.ncndo sobre 

·todos 0•3 cidadi1us o então o Presidr.nt.e da Rf!publica não ti
nha o direito de vjoJar a Jei, deixand'o' uma classe do íuncciq·· 
uarios i~.&nla do ouus seral. · · 

I. 

,. 
' 



' . 

;z.t,O ANNAilS DO SENADO 

o SR. LOPES GI:>NçM.VllS - Permitta-me V. Ex.- um 
r.parte. Que o imposto é diminuicão de venc.imenCds 1l' cousa 
que jú. está resolv:ida na Constituicãlo Americana •. 

O Sn. i\IENDES DE A:L:.VIEIDA -.Isso é na Constituição Ame
ricana. Ilabemns leuern. A Constituição 'Aimericana. não faz 
parte da legislação brazileira.. , 

o í:IB. LoPES Go~ÇAr.vEs - O Poder Executivo deClidiu 
que elie ~ inconstiLucional. , 

0 SB. MENOllS DE ALMEIDA -' Iss'ci Ú lú. na Ame rica.. Nós 
temos us nossas leis, temos a interpretação, o modo de en
tender Lo das; não, precisamos reconer a outrem · para obter 
urna cousa que temos em easa e é boa. 

o :::n. LOPEs GoN()AJ.VIlS - Mas si u nossa Coustituicã'o' 
'e n cópia da de lá I ' · 

O sn. 1\IENI>ES JJJ> ALMEIDA - Não é cópia tal.. 
Esta · discus.são ,j semelhante . ao· que se. observa· na S'd

eiedade Litteraria «Amor uo Pro'ximo». em que' se procura 
saber qual o· maior Hi' Cesal', si Napoleito. e qu() nã(J vem 

' . no caso. . 
A minha .ob~eJ'Vação está feita na l'órma· muis posJLiva: · · 

üu o imposto ú inconsWucionaJ c então não pódle ser lanr;ado. · 
· ou é constitucional c passivei então de ser lançado sobre Lo
- das as classes. 

O 8H •• ToÃo LUJ7. ALVES - 1Apenas o dilema não é vel'
dadeiro. 

O Sn. Ml,NDES Ull AL:.\WJDA - Pú'rque si se allega que o 
lmposto'dnncado ú um:t diminuição d!e vellcimentos, succederó: 
que amanhã não se poderá cobrar aos ,iuizes •O que elles 
pagari'io de licenças. de~ casa, de seus carros, emfim imp,usto 

·algum, o que é absurdO.. · 
O, 8R. PRESIDEN'fE - Observo tlU nob1•e Senador que a 

hora rlo expediente <·stá terminada. 
. . I ' 

0 SR. MEND,JlS OE ALMEIDA- Neste caso, peco a V, Ex., 
que consUlte o Senado si me concede proroga(lão de horrr. 
visto que o meu 1estad'ú' de I saude não me permitte estar. fal
lando Ci<.•nstnnt'emeniA\ salvo si jú houver numero para vo-

. 1;:u;ão. , 
O Sn. PnESIDEN~'E ·- H a numero para votação. 
O Sn. MENDEs DE ALMEIDA - Neste cas'd, V. Ex. (dirJ

gindo.se uo .Sr. João Luiz Alves') permitta que eu adie .as 
minhas cO(lsideracões? .. . . . · · · 

O Sn. ;ro.~õ LVIz ~IJLVEt::"- Como V. Ex. achar melhor. . ' 

ALciUNS SRS. SBNADOIWS - li]' conveniente adiar para nã'd 
pre,iudicar ns vot'a11ões. . , 

. . . 

O Sn. MBNDBS DE ALMEmA - Alguns illustres 'collegas 
lembram-me que é conv:eniente adiav as' ccmsiderações po~-

I ,, 

\ 

' 

, , , 
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. que ha· JJUITICJ.'.!J, 1c mesmo r~u n:iü devo nem quer·o vr:e,judicaJ' 
a. votação dos lHII'CCCl'es J'CCOilhCt:CilUO duus Benado!'CS t.Üt' 
Republica. 

Pec.o a V. Ex., Br. PJ•esiüenlc, qur~ me considel'e ·~uw ~ 
palavra na hOI'ri. do expeclienLe da sessãn de amanhã . ... 

O Src PtlllSIOsN't'll - V. Ex. sel'ú att.endiclo. 

OHDEM DO DIA 

c 
· O Sr. Presidente - D~signando a orcle:m elo dia d<t ses

sã~ de houlen!, ~ ;\li~,;a inll!uru r)m I!L'irneiyu logar· os.pal'e
lled · da Comm Issao ele Podéres L<elatiVOS . ao reconhecimento 
de Senadores pelos Eslt•dus do Rio de Janeiro e de, [lernam-

. ' buco. ·.I~,; la. liBchtr•tu.:liu da :\lr!sa .i;un~ta tlu Diurio tlu C ou-, 
u~·esso, Entretanto, no avulso distrJbuido não consta a indi-
cação desses dous. pU!;!Aler•es'. · . · 

. Nã(l a0ha a ,Mesà, todavia, moLiv.o para ser preterida a 
(~!scussão desses paréce~·es desde ttu:e consta do D'la'l'io du 
Conut·es.~u e di'l tleta da sr)Ssãu de h onte'rr1. 1 

. Vou, portanto,. éomer;at' ·a,. t:L:atar da Ob.lem do diá, pondo 
em discussão unica esses ptirccCI:es da. Commissão de PO-

\ d~~. . . . ' 

.llLEJÇ;\0 ,1)11 ·UM SEN.Illüll L'JU.O 1110 DE J,\NEII\0 

· Discussão unica do parecer da Commissão . de IPoderes 
n,, 95, de 1916, sobre as eleições l'ealizadas, ·no dia 24 de 
junho, no Estado do Rio de Jan.eiro; par·a preenchimento da 
vaga aberta pela renuncia do Sr. Dr. Nilo Pecanha e opi

. nando que se,ia t·er:onheddo 'e· proclamado Senador da Repu
blica por .uquclle, Estado õ' :;;r·. Dr. Lourc.nço · i\iaria de Al-
meida Baptista. · · 

' 

Encerrada. 

siíà · approvaclus as sêguintes conclusões: 
y; que' sejam· approvadas as eleicõe.s realizadas no Es

tado do Hio 'de -Janeir-o •(], 24 dJc junho de 1916; , 
. . : 2", que se,ia ·:reconhecido Senador Federal por aquéllo 
Estado o Dr. Lour·cn1;n Maria de Alme.ida Baptista. 

.... J . :/> " ' 
O -Sr. Presidente··- O Senado reconheceu e eu p!'Oclamu 

·-senador da Republica pelo· Hio de Janeiro, o Sr. Dr. ·Lou-
a·enco Maria de Almeida Baptista. · 

.Não estando S.· Ex·. presente, vae..:se-lhe fazer a . dcrvida 
:communi~acão. 

BT.BTQ.~O DE Ul\I SlmADOI\ POR PEI\NAJ.I-I~UCO 

Discussão unimt do parecer da. Commissão · de Poderes, n.; 96, de 191G, sobre ns. oleicões J•ealizadas no dia 25 de,ju-
s . ..., Vo!,. IV , 16 ,. 

r. 

' . 
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nho no EsLado rlc .Pernambue~. parn. preP..nchimentq .da vil.g::i 
nbcrl.n. pelo i'allücimenL~ do . :sr. des~mbm•gador .SigJsmundo 

·. Antomo Gonçalves ,c opwaa1.do que sc,J a reco,?hec1do ~ pro
ciumado SeHadiH' da llepu!Jlwn JJC•lo Jlwsmo Ji.;tudo o :;n. ge
neral :I~mygllio DanLns Barreto. ,. . 

Encerrada. 

Süo/npp!·ovadas ns sciuint.es conclusões: 
' }", que sejam appr•ovadas. as cleiçõr.,g · realizada.s. no Es

~tdo dn .I'••J'IIamlluec,, ·~m :!G do .iunllo desl.c anuo pam pro-· 
enchimento do uma vag1a do Senador, aberta pl!)lo falleci-

. menL!l o d:o Sr o o SegiSlllUl)dO 'GOnl;alves, com 'cxcopcão das ~s 
munlt:I!JinS ueJ!lla menr:wJ.JaJJos; I · 

:?•, qu o, ~e .i a J'.:eonl w: i do u proclamado Se.rJa<.loJ•; · pnrn o 
Jli'ElCIH:himr.nlo dn ret:crida va!l'n; o Sr .. , general EmygdiO 
Dantns Dnrreto.-

O Sr. Presidente - O Sena.do. recoribeceu e eu proclamo 
Snnnclor da llepulJliea pPlo Estado do .PernamlJ!JeO, o Sr. gç_
neral J~mygclio Dnnl.'ls Barreto. . , '\ . . .. 
. Nüo esLaudo ·S. Ex. prese)\to. vne-se~lhe ·fazer a d:e:vidã · 
colnrnunicaçilo. · • · · · 

FAVOHES. AOS. l'UNCCIOI'!·I!\JOS DAS CAIXAS ECONO,'MICAS 

2' diseussfin da Jlrdposil;ão da· Camara dos Deputados 
11. 229, de J.!J:I2, que torna cxtens<ivus nos i'uncciooarios· das 
Caixas J~conomicns l~'odcmes elos 'Es•lados do. llio de Janeiro, 
J3ahin., Jlcrnumhucn, S; .Paulo, ;\ILnits Gernos e Rio Grande do 
Sul as vnuLag-ens ela nposenladoria .. que coiUpetern aos 1'unccio- · 
n::u·ios publicos federacs c dit outras providencias. 

llejeil.acln; vne •e1• devolvida ú · Camnra· dos Deputados; 

l,ICJlXQA A AN'!'ONIO CORRJ1:A JJA . COS~rA .. 
. · . } 

/ 

. '2" · disL~ussão d~ . í;t•oposic,ão da C!Únnru: dOs Deput1ctos 
. n. :12, ele 19Hi, que concede :i Antonio CorHia da Costa, tra- , 
balhndor de 2" clnsse. da /1" divisão cln. E~Lrnqa de F·erro Cen
tral tio Bi·n?.il, Udll unno ele licen~u. com "dous terr,os ela respe.: 
ctiva cl'inrin, paJ;n tratamento ífa.:: saucle. · · 

·Approvada. 

' J.JCENQA A HllN!l!QUE EDUARDO CUSSEN• ,-

'2• discussão ela pl'Opo;;ir,,íío ·da Camnra dos Depu lados 
11. i O, ele HHli, que concede a Henrique Eduardo Cussen, ar-· · · • 
chivis•ta da J~sl.radn de ll'erro .. Oeste de Minas, um anno de \i.; 

r 

• ' 



c&noa; oom o ordenado e em prot:ogação, para ti'f\la!llénto dâ 
aaude·. 

Approvada, 

I.JCgX(:A.' A• LUJZ AUGUS1'0 DE ,\zJmWO 

2' r.l'iscussiio·. da .. proposi(liío da ·Gamara. uós .DepÚtados 
!I. l'i, do J(l J G, que concede a Luiz Augusto de Az.evedo, aju
dnnto do o.,criyüo. da.thosoururi::t da· Estruda de J?e!'l'O Gentt•al 
do• J3ru~il, um. nnno de licm:r!n .. sem. vencimentos, o em··m•o:..: 
I•Ogaoão, pur_a· tralll!'. J:~~ ~ou~ iuteresses. 

Appt'ovuda •. 

ClUlDl'!'O. DE 4·:701$3fr6 AO :MINJSTllRIO DA FAZENDk \;, 

2' discussiío dn· pi•oposiçiio· da Carnar:a dos Deputados 
n. Hl, ck Hl.l ti, que abre; pelo· i\Hnister•io da Fa~euda, o eva
dito de .i·:7'DI$30ü, para· occot•rcP no· pagt\lllento· do que é· de-, 
viilo ,..uos hr~r·dclt•os do D1·. J~durwdo drr Gama· CeL"queh·a; ex .. 
jui~. feder!'!. d~ sect~iio de Minas Gernes, em virtude de- seru 
te11Çu judwrar1a. 
, Appt·ovada .. 

J,ICSNÇA A PI,INIO· BAUBOSA LI:MA 

2• diseussüo. da pt•oposioão da·. Gamara dos Deputados · 
n. ;.lt•, de :UHO,. que concede a. Plínio de Bni'!'Ds.Bat•bosa Lima, . 
ptnW:nHto do: 2" c lasso dn Dir•ecloi:in. Ge~.:aJ. dos COI•reios;. um 
anno de Iicenon• com o ói'denado, l1lll'n l.ratnrnonto da saude;, 

' Approvada. -
FA VOHBS j, llSCQJ;A llll AGf\JCUL,'Uft\· Dll QUt'ú\DA 

~ ' 

3" dis.cu:<são da Jll'Opo~ição da Cnmat·a dos Deputados 
n. J:J, de HlJ't1,, nu toriznnclo' o Poder J~xecüti\"O ti' ooncedet" á 
Escola elo At;l'ieultm·a .Pratica do QuixadCt, no· Bstado do Geará, 
pclQ__ tempo dê sua cxisf.i~ncia, o usol'nwto ele clczeseis· b meio 
hl'OL!ll'llS· do lom·ns· por•l•!ncr,ntes-. ao, Govol'no, situadM :1 jusan
tú da. hm·J•ngum rio n~ude do. Quixacl;.'t,. ent.r•e o lei~o do aoLigo 
11io Snliít '' u linha. t.le· t·,·amwaus, pnl'n. no !las ostabelocol' os 
seu&· campos ele culturas. exp{lrionvias· 'e clemQnstra.cões. 

·.-\pprovadn; YOC· Ú Connnissüo de fiedaooão. ·. /' 

l.lCBNç,\ ,\ JWllfUo~DO DE BAllflOS. FILHO 

a•· discuosii.o da. j)!10!JOSÍCÜO· dfu Camam, dos lDeputudos 
n .. 28, de. '1.010,. concedendo um anno de li canoa; em proro-- · 

• 
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SUI\ÚO, para Lratamen Lo de sau.de, com o · ordenado, ao con:fe
reiite da AU'andega.. dó Pará· Edmundo do Rego Barros Filho. 

Alp:provada; 'vae set· submettida á sancção. 
• ' I , ' 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le-
vuvtar a sessão. . . 

·Designo para ordem do dta da seguinte : 
. . 

Cootinuação da 3' discussãó da proposição da .. ·Camara dos 
DeputadOs n. 86, de :1913, autorizan:do a abertura; pelo MH
nisterio da Agricultura, de creditas extraurdina~ios até a im
:POrtancia: de i. 500 :(1()0$, ouro, P!O.ra attender • ús desp.eza:s 
com a representaç.ão do Brazil na Panamá Pacific Interna
cional Exposition .. (com pm•ecer da Oommi<ssão de Finanças 
cont'rar·io d proposigã'o e ds emendas apresentadas) ; 

' 
2' discussão da proposição da Gamara . dos Deputadds 

ll, 20', de 1916, autorizandu ó Presidente .d·à· Rep-ublica a· . 
1abrir·, P·e•lo Ministerio da Fazenda, o . credito · especia:l · de . · 
.22:991$096, para pagamento, em virtude de sentenlla judi-

. ciaria; a D .. Annita Sussekind de Mendonça, v.hwa do ex
ministro .do Supremo 'flli·bunal :Federal, Dr. Lucio de IM!en
donça, e a seus filhos menores Edgard, Ca11!0s e Irône . (c11m 
!Jarecet• favoravel da G(Jm.misSão de Fina'flf}as); · . . 

2" discussão da proposição da Cama.I'a dos DeputOO(JS 
lll. 24, de 1916, autorizando o Presidente da Republica a· 
oonceder a D. Antonia de Barros Castello Branco, agente do 
Correio de Palma·res, Estado de Pernambuco, um anno de 
'licenca, ·para tratamento de saude ,1 com abono de dous terçil'S 
d'os respectivos vencimentos (com parecer. {avo,•avel da Oom-
·miiíSão de Finanças) ; · . . ' 

2' discussão da proposi·cão da Camal'a . dos Dep'utadtls 
.n, 27; de 19i6, autorizando o· Presidente da Republica a. 
conceder ao Dr. Albant) de Prado ·Pimentel ~ranco, medlicu 
ajudante da InspectOria U.e Saude dos Portos do Estado do 
. Sergipe, um unno ·cm licenca, em proNgação·, com o l!.'esp.e
ctivo ordenadO; vara tratamento de saude. (com. parecer·favo-
ravel da Comm'ls.são de ]i'·inanças); · 

: · · · 2• discussão da proposíoão da Gamara dos Dep'utadtls 
n. 28~, de 19:16, autorizando- o Presidente da· ReplJb;J,ica a con
·ceder a Antonio Corrêa Picani}(J·, carimbador da 6" ·divisiíÕ da 
Estrada dé Ferro Central dO Bra~il, !icenl.)a para tratamento 
de saude; com abono. de dous tero(Js da respectiva d,iaria, . 
dul!.'ante o .period'o decorrido de 3:1 de mnr·co até :12 de setem-. 
. lbro dtl ,corrente anno (com. 11at•ece7• {avoravcl da Convmissá:u 
de, Fina'flf}as) ; . . ·. · · · 1 .. · 

i ' :2• discussão da ,proposição da Gamara · dos Deputac1tls 
·!1. Z9, de :1916-; autorizando o Presidente 'da 'Republica a . . ' 

•• 
' 



SESSÃO l~M :17 DE AGOSTO DE :l91G 

abri~·, pelo !\i'inist.cl'io da. Justica e Negocias Inleriores·; ·<> 
cred•J:Lo cspcC!a:l de 6(}: 557$811:; afim d'e attender a indemni
zaooes pro.venicntes do extravio dos saldos liquidas perten
centes .a terceiFos e feito pelo ex-depositaria publico CarJI)s 

. Cerqueira AguJl'I'C7 ao tempo de sua gestão (com parece·!' 
fa·vm·avel da Commiasão de Finanças) • · 

' \ 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 40 minrut&e. 

80' SESSí\iO, EM 17 oDE i\JGI(~STO -:DE. I9H5 

PRE§IDENCL<\ DOS SRS. URBANO SANTOs; PRESIDENTE, E A. AZEI\EDO; 
. VI CE-PflESlDEN'I'E · 

' . 

· A'· J hora da. Larde. abre-se a sessão. a que concorrem os 
Srs. A. tAr.eredo, Bedrci Bot·ges, Mctello, Pereira Lobo; Lopes 
Goncalvos, !Rego ·Monteiro, Indio do Braúl, Lauro ·Sodré, Costa 
Rodrigues, Mendes ele .<\!moida, José Euz;ebio, Abdias Neves, Pires 
l!'errcirn, Ribeiro Goncalvr.~. Fr·anc.jsco 'Sá, .João Lyra, Epit.acio 
J"essoa, Arau.io Góes, Gomes Ribeiro, Luiz Vianna, João Luiz 

. AJv.c.s, Miguel ele 'Carvalho, Erico Coelho, Irineu Maehado, AI- . 
cindo Guanabara, Francisco Salles. Bueno de Paiva, Adolpho " 
Gordo, Alfmdo · Ellis. Gün7.a.ga .TaYme, Leopoldo de Bulhões, 
José· 'Murtinho, Xavier da Silva. Generoso Ma11ques, Vida! 
Ramos; .Abdon Baptista c Soares elos Santos (37) . . · 

. ' 
Deixam do comparecei· com causa justificada, os Srs. Her

cilio' Luz, Si,!ve.t1io · Nery, Arbhur Lemos, Thoma:z A.ccioly, An
t,onio de Sour.a, Eloy de Souza. Cunha Pedrosa, Walfredo iLeal, 
Rosa e Silva, Ribeiro ele Britto. Sicrucira de Menezes, Guilherme 

,.. Campos, Ruy Bm·bosa: Jos6 ·~farcellino, De>mingos Vicente, Ber
nardo Monteit·o, Eugenio .Jardim, Alencar Guimarães, Rivadavia 
Corrõa e ·Viotorino Monteiro (21). 

·E' 'lida, post.a em di~cus~ão e, sellJ debat.e. approvada a 
,, • a:cta da sessão anterior. 

O Sr. ·i· Secretario declara-que não ha expediente . . 
O Sr·. ~· Secretario procede 1i Jeit,UJ•a dos seguinte• 

PARECERES · 

N. 101. -191.6 

. A' Commissiío de .Tustica: c Legislací'io foi presente o pro-
jecto n. 69,. d·e 1910, detmminando que a apooentadOil'ia con..; 
o~~d~ · ~p ~;-.ndminjstradO!' do~ P9rr~io~ de ~~rgipe,. ~o\ntotliq 

I 
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Çool.lJo Bai'J'r~ln, seja cnnsi-deracln corno' nos ·fcrmos do de•: 
ereto n. 7. r;J:l, do 'J I dü novembr·o dr~ 1 !JO!l .. 

O ·pr·ojr.élo vciu dc~acompunhadn ele quttlqtwr cloeument'> 
ou iuforma~fio que CXJlliqnc s.iqner o seu ob.ieclivo, não ·sn
beildo a Corrrmissfio cm .que tJondições roi .apo~rrLado nquello 
J'unocionario c que di~posie6rs ·do clcm•elo n. -7 .íHi3, ·pretcn
rJem o's autores .do JH'O.iceto ·qne .lllo w,iam applieadas. Consta, · 
além disto. ·ri ·commissuo. pot• informações ·de um 'dos •a.Gtuacs 

, Senadores de .Sergipe, qne o r!ilo 1'unccionario .iá nii.o existe. 
Ui:', pois, de paÍ'ceer· a Commis~o de .rustica e Legislação que 

o projecto seja rejeil.ndo. · 
. Sala das Goll1mísscjes, :1.0 de. ·ago'sLo de :J:üiu ,_ E!Jitacio 
Pe.~soa, Pt•es idenlCJ o .n.elntor.- .Adolpho Go1·do .-Gon::aga 
.tayme.-Fmncisco. Salles.-Ra!mlundo de Jl'il'anda.-A' 
Commissiio !'lo Fi!iilllCas. ' 

.. 
N. 102- i9•JG. .• 

A' t>O:trrnissão de :TusLiça c· :Legialaçf!o, tendo examinado a 
eruendli ·n[ircsentndn ao pai·ecel' da ·Com missão ·de 'Po.licin :n, 23, 
i:lrJ 101 o. ·esti'i elo inteiro nccc)rdo com csünJommissão, quando 
ucon;;el'lia fJ Senado a re,jeilar a· dila c-rnenda, que as necessi-

& à.ades do scryiço não reclamun). 
·So:la dás ·Co)nmissüo~. Hi do ·ag·osto de· l9iG .. -Bpitacio 

Pessoa, ~>residente e =llelaLor ,- Ado/.JJ/10 •Gordo .-·Gon::aor:r. 
Jaumr.:.-PI'onl'i.\·r:o Sallcs.-.Jln!Jnmndo .de · JJh·anda.;-A' 
Comm issfio do cFilltlllC·HS. ' 

' "~ . 

São nornmonf.e lidus, poslus cri1 discussão ·C ·Up.pt'0Vadas 
lla seguintes recla·cc6fls firmes: 

Do .pro;iccLo do Senado n. 3. de ·I ültí, quo autoriza a 
ncUwr .. ir ;1. Gnnw.J.u,fio Jnlcl'Oaeionnl ·elo Bel'lhn e a i!iscrcvcl' 

· ~ Brusi.J .no Bw:,!:Í~r Tnl11rnacionnl ,pam .:i Ill··otodoiio elo obt·ag 
llt.lcrnr.ms e at·trstJCas: . • · · 
. _ Bõ .J11'8:iec!,,, do Senado n'. !i, cle i9Hi, que dcclára •que 
.sao nullo.;; do pleno di:·oito os conLt·acl.os ct:lebrados oom ·OS 
agentes do l'odct· ExP.culivo dcsdn flUO das suas clausulos. não' 
coust.o qual .. a l.ei fiiUC os tmtori;m; .. . - . 
· Do Jl_l'O,Jecto do Senado n. !J, de :l\11 G, que concode unr 
auno de :llccn\!a. >ec1m o .or'clc•r1ado o em pl'Ol'Ogucão, ao ·bac'lwrcl 
AJ:I'r·c~o. do Araujo Lopes da Costa. 3" ot'J'ieial da S'ecrotmia · 
do Mumterio da ;rusL.içn: , · - · . , · 

Da or~m:cla do Srmado orí JJrr.iJ:ii.lsi(;ão da ,Camara dos DQJ)tl
tudt~~ n. l:l. de I!H ti, que manda invol'ter dentro ela verba tol.nl 
ele aO :000$, Yolnda no· orçarnrmLo elo' Interior, UR respectivas 
parcüllns. · · , 
. · . O Sr. Pires Ferreira-~~~·. Presidrm LC' .. nn. nusencia ' dos 
rpu!lll't's t'Ppr·r.•s0nl.(tnl.·nR :tlt) Esta·d(1 r.Ú! P'er·nnmllllefl,· l'f~f}u~it•o n 
\ ;)i:x. flUI.• ~r.· drgne llLllll<Jal' u eomriris~iio qun. dovr. Inll•n-' 
~um W:stc rer:hltO; i.lfim <N pt·e~~~~ · o C'OlhPl'Oriljsso. 00Uiti'" 

' ' 

'· 
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tucioual t1 lo1nnr nRsonl.o, n S1·. -gerwrai1Emn:dio Daul.as Bnt·
reto, Bennclor .i:i. t'et~onht!eido e r•t·oclamitcln ·,1nt· aquelle :Estado, 
tl que se achn na anlr.-snlln. 

' ' 
O Sr. Presidente- "onwio pat·n u eoJJlrnissão que Lem 

da i n L roei uzi r no rr1\ i n t.n 11 :'Ir. oS 1m a do1: ;;enet•at Da.nLus Bar
reto, .os· Ses. Pil•cs l!'eJ'J'I'it·a, Soares dos ~ant.os o M~Jndes do· 
,\lmcida, . . .. 

. (E' intor/u;ido no 'I'Cvinlo, presta :iuuto 1í JftJ.w o comjJI'O
m.ts.w c toma assento, o Sr. Dan tas 'JJm•J•ef'o. Pa.linas na a a-. 
lerias.) . . : 

·O Sr. Alfredo Ellis -Sr. Prc.Jiuenlc. o Senado uão pódo 
ser indifl'crentc, como não o foi rL Camal-tt dos Deputados;· ao 
rogrcs~o a e~ta Capital do illustrc cstqdista ~~·. conselheir.·o 
FranCisco de 'Paula. Rodrigues t\'lves. . 

Escusado seria enumerar os servinos do eminent.e bra
sileiro. O Senado não pôde deixar dt\ fazer sentir a S. Ex., 
a considera\)ÜO e o re~pniLo .cru,, t.ribuln ao preclaro ex-Presi
dente ela Republica, 'no .quatl'iunnio do Hl02 a HlOG, e que i'oi 
o per iodo aurco da Repu!J \i c a. · ' 

P!ll)O, poi~, a v .. J~x., Sr. ,PJ.Iüsideutc, rruc consulte o Se
nado sobre a conveniencia do requerimento que vou apt·e
sontar, solicitando a nornea(jito .. de uma commissãó que presto 
homenagons e dô as boas-vindas an illusLro brasileiro em nonw 
çjestn Cnst\. (Jluito bem; m.uoito bem.) . ' - . ..~· 

. . 
· O Sr. Presidente- O S1)nado ·aeaba elo' om·ir· o requeri

mento i' cito pelo Sr, Al!'rr!do Ellis sobre a nomeação de urna 
çomniissiio para receber o· Sr. eonscll!ciro Rodrigues Alves, .na 
sua proxim:~ clicgada,,.a csLa Capil.al. , 

. Os senl10rc.s qu1) upprovartl o rc.qur.r:imenlo, queiram lo~ 
va,nt.ar-se. (Pausa..) . . · · 

Approvaclo. • , . 
. . ' 

Nomeio pnrn essa cohlllli.,são o;; Srs. ::;cnadores Alfredo 
Ellis, ·Francisco Sallcs; Costa noclr·igncs, Pires J"Cl'l'Cil'U o 
Soares dos .Santos. 1 

O. Sr ... Pedro Borges (Jlelà ;,i'dem,)- SÍ'. Prc~i-dcnl.c, J·c
queiro a V. Ex.- se di:::nc eon:mllnt' ao Senado sobre se r;on
ocde mgcncia pa'l'a ;;cot• lida o dlgculidn a rcdnccão final rct'r

. · . rente ú. emenda lÍ pl·oposici.ío que c~oneedn ti. rl~;;.cola Agrieola du 
Q'uixndá, t()nrns para uollns set· eslabelociclo o seu ~ampo do 
cúlluro. , . · · · · . . · 

O Sr. Presidente- O S1:1tado ormba de ouvir o· rr..rtuCI·i
mchto dq Sr. Senad-or P'r.dm Borge~ .. (l:s senhot••:s qtw cr uppro
vam .queil'nm lovanlat·-.~w. (l)a·rrur.) 

J:'oi .npprovado ... , ~. 
' . 

.•·. 
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o Sr. 2" Secretario h' f' ,:. npprovnrlo .;em drbnt.o o se~ 
guinle 

.··.' 
Redacr.lio {'iual da emenda do. Senado á p1·opos'ição da. Ca.mara 

. dos De1mtados ·n. /.~. rle /,9/6, rrue. concede ri Escola Pra~ 
tica de A(ll•i.wltu.J•a. de Qu.i.r:adá, EslaLlo do Ceará, o uso
(rueto de 16 e rneio lwetares de terras llel'tencentes á União 
para nrdla.1 cstabelr:cel' seus rJwnpos de r.ullu.ms 

I 

. O ai;I.. 2" rm:li.ia~se assim: 
«Caso seja i;xt.inela. n cscola,-\•oiLal':'r a posse destas terras 

;\. U11 ião. rruo ficará emn direit() :\s culturas o melhoramentos 
nellns .existrnlos e sem obl'ignçiio r:lecrunlr.juot• indemnização.:> 

Sala das CommiRRrir:•s, ·17 de agnstodo J!ll<J,,;_.Jostf ilftt.r-
'IÍ11ho.- A.1·an.io G6cs. · . : · 

O Sr, Mendes de Almeida-"-- Sr, 
sabe que não sou eulpndo do fncto de 
vez ... 

' 

.Presidente·. ·o· Senado · 
aborrecei-o mais uma 

• 

O S11. MliNilllS DI\ AI.ll1.~>1lu:...- ... ma,; .conLi,núo a cumprir 
n pi'Ome:lsa fJUP l'ix no nnhrP Sennrloe pelo ·E~pirito Sarito. 

Ant.rs dn come~a1·, prll'ém, · sc.ia-llltl licHo, dosde ,iá, felici"" 
t.ar-rrw, :l'elieilarmo-nos, cougratularmo..:nos com o facto do 
hom exil.o .rias J'rodnmaçríes nonsfanfes qne se teem produzido, 
aqui e f•'>ra daqui, prla cx,c)nsnn·iJJdehHa da classe dos ma
gisLr·ndos. rJos eidad;ios rrué T:ooperam pnrn .. o .beneficio· ·do 
paiz e para as su:is :l'i'iHlllças cop1 a applicação geral e pro
porcional a todos ellos tle uúm' ligeira reclucção dos seus pro
v~nt.os cm favor das· clr..SJ10ZnR nneionaos. afim ele diminuil-as.· 

Toi l1o,ili a. seguinl.e noLicia (Jllfl muit.o ú1e ,alegrou o es-· 
.pirito r, naturalmente. aleg'rar:i o elo:~ nobres Senadores. Diz· · 
o Imparcial: ' - · · ·. 

' . ' 

«.Estamos seguramenLii infonnaclos que os S!'s. i'lfinistros 
do Supremo '.Prihunal FedAral. ntl.rmdonrlo (t .actual situação 
financPim rlo ]lair. r. eom o inl.uif.o pat.riotico de auxiliar, de 
alguma J'r'•r·rnn. o Si". .PJ'r~siclenl.e . da Republica, na . solução .· 
desse ]1Jloblnma. l'eUliÍI'-se~hno lJJ•evemcuLe, ai'im de approvar 
uma oommunieacão. no. Cl10'1'c do .Poclor Executivo Federal; em 
n .r.n~:tl sn. rlr.r·ln l':lll1 lhspostos 11 arlm iil.i 1.'. nmn Pcduccíio ·nos 
Rous vcHetnwnlni<. de necôl'rlo eom :t, l.a!Jella npprovada pelo 
Cong:r~sso. sem eonüncl,o o earnf!trf· dr~ taxação oht•igntoria, que 
r.ont1nuam a reputai' 1nconsLiLueional ·· 

~rovnvolm.nnle, nssn _mrdirla s~J,;t 'to·murln pnl' · occnsião n1;1 
1.1n1n r.Jn~ prOXIDlllS SOSRuCs rlo 1.'l'lhUnaJ. ~ . . · ' . 

' ' 

.. 
I 

( 
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SESSÃO EM 1.7 DE AGOSTO DE 1916 

·sucnl'i'l/.m 'Vel'bis facu.nrUI/.s! . 
Nada mais devo dizer, sinito .que vejo que calou no cspi

l'ilo ·dos e,minentcs magistrados esta suspeita nàcional de que 
:l'icasse uma classe excluiria da nhrig·nção de .contribuir, a seu 
modo, como pudesse, pat·a ali vim· a nossa. situação. financeira. 
Quero mesmo· acreditar .que esta medida será attendida pelos 
demais .iuizes, porque realmente assim nada mais se poderá 
dizer, embora se possa discutir preliminarmente o ·principio 
constitucional da igualdade no lançamento dos impostos. 

·. Era esta a·· primeira. l'.ongrat.ulação ~1uc, em ·primeiro 
logar. dese,iava manifestar. 

Em segundo Jogar, Sr. Pl'esidente, tenbo ·a dizer que por 
mais claro que hontem eu t.ivesse :l'allàdo, por mais expres., 

. sivas que tivessem sido as minhas declarações, por mais for..
maes que fossem as minha~ afl'irmaçõés de •que tinha vindo 
cumprir a promessa feita ao no h l'o Senador pelo Espirito 
Santo, houve quem suppuzesse .que o Senador pelo Maranhão 
ti-nha bat~do •em reti·raida 10 r<enegado aquillo que affi.rmára. 

· Appcllo para o testemunho do "nobr.c Senador pelo Espi ... 
rüo Santo prura ·Que diga se' porvent.ura houve recuo da minha· 
parte, se por,;entura fall.ei an r:.ompromisso, dizendo· o .que 
pensava. claramente. sem magoar quem .quer que se.ia, indi
cando apenas n.quello que jul'gavn pre,judicial ao meu paiz? 

' O Sn .• To.ii.o Lmz Ar,vEs- V. Ex. tem razão. (Apoiados. )i 
. I 

. O Sn. MENDES DE . ~MEIDA-E' um veso deturpar· a 
ruccão de qualquer Senador quando ·este 1s·e manifesta pela 

. fórma indcpenden:be por que :t!alla. · 
E' certo que não tenho .a l inguagcm moderna das cUs:. 

. cussões vellcmcmtes. Edueado na escola conservador·a do pas
. sado, entre pes·soas de grande cu!Livo, sabendo . dize.r as cousas 
sem offendcr a .quem quer i1ue seja, rm·til'c1· ·in 1·e, su.aviter in 
modo, não poderei agradar a lo ela ag'ei]te. . . 

s_upponham que cu viesse para o recinto do Senado, in ... 
sultar, usando de nomes terríveis, fali ar ·no calão hodierno, 

-empregado' mesmo no Parlamento ·por pessoas 1que não .. estão 
bem lembradas do t.cmpo cm qur nasceram e o meio em •que 
vivem. · · ·· ' 

' Não lenho o. habil.o ·da oi'fensa. não offondo mesmo aos 
meus' inimigos c muito monos ttquelles a quem. eu considero.: 
Embora l'flocinheoa erros na aclminist.raçiio, embora tenha pro

. t.est.ado . contra i'aotos flUe supponho dever merecer censura, 
.i amais o fiz empregando a ad.iecLi"i•noão hodierna, o calão do 
insulto. 

O .Senador pelo Maranhão disse e ropetiu o que diffe..; 
rentes' '~ezes Lem di to, o que div&rsas vezes tem eseripto 
pela imprensa, o ·.que tem manifestad<4 nas conversações, tendo · 
apenas, uma· vez .por out.rn. nocessidaéle de empregar um vo
cabulo vol1enicnte, mas semp1·r.. ijentro da linha de um homem 

·de educação. . . . · . 
Feita esta primeira ohsot•vaoiío, direi •que tratei na ses

sã~ pasallcln.. PR rpoclo polq q1.1al L!'lem sicl~ ~·ecepi~os ·pelo éfQ.; 
. . -t·' . 

. .. ~ 

I 

' 

/ 
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verno os meus pedido., do .inJot·mnr,<ies, 08 Jll'O.ieelos qué 
tenho apl'osonJado; .c[ual a allil.trdo IJUO l.entlto a~sumido nésl!t 
CftSa em face dn. J'n tn rio resposta aos meu ;i pedidos dtl in-
fortna~<:les, JlnJ'irJ.nr.lo-me ;í att,if,udo rio Govoruo, comoçando o. 
t•cfnhn· os aetos que ,iul!>ava mot•ecerlorns do censu.t·a, dis!o i 
qual o S<.'U modo de procodet• cm relação a cert.os credores 
r!l) JMado, fnllei na applicaçã.o do ,principio geral de economia, 
no pessoal exl.raordinarío dos gabinetes, no modo por. que 
.t'oram con~idemdos certos credores estrangeiros, nos discursos 
~·esta o da outra 'Jasa do Cong·resso referentes a assumptos 
S't'll!Yissimos, ntt .minha opinião mcrecodor•cs de .. censura, nos 

· prtt•r.cm,.,;s ú propostt1 orçamentaria nos pat•eaeres offerocidos 
ás protlost.ns oe()amcnlnrias e· até nas obras, abandonadas pelo 
mesmo Oover·no, n. nrctexto de economias, para destruir n. 
!\fJ!)ito clo8 govcrn~s an~erlnrcs .. - ' ... 

O Sn. .To.:to LUJz '~ r,vEs...:.. :Núo apoiado; 
' ' 

O :Srt. :MBNDI~S Dll "\Ll\IETCA.,..... Foi o .que eu disse: c em 
vez dr. com pcqurmns despcxns augmcntar essas.possivois fontes· 
de l'ÜfLWZil.l> . ·· . . . · , 

You hoJe continuar, Sr. P1·csidcnte na minha tarefa e 
r.spct·o acabar·. si, porventura, a horn. do expediente não es-
t.irer multo adcantada. · · · · 

Pnrecení que ü uma obseL'Yaçúo de nonada, mas oni iodo 
caso nwmeri uma certa attencão, crue o honrado ·Sr . .Presidente 
da normlllica, CJUerendo começar a sua vida oconomian, man.:... 
f.wessn o systcnm quo foi por muitos condemnado de ter dous 
]'1alacios pnrn n pl'esidmJcia da lt~publica, com as despezas ' .. 
acl,jacontes. :Ji'elir.mcnl.e, S. Ex .. ití côi·tou .essa grave despoza, 
recolhondo-se. ao .Pnlacio do Governo ... Mas, ao tempo em que 
n for. eu n;1o por.l•~ria deixar de· relatar um dos factos que mais 
ll\el'CCúl'all1 ClHlSLH'U. ' 

Ern rr:•laoiio ao mor.1t1 pelo qnal! se entende o movimento 
diplomatieo deslo pair. mereceram cspeeial censura do orador 
as eon,;lanles remo((õr.s do minis·tros sem a menor utilidade 

· ptihliea o fJU<) del'nm em rtlsultado ._unicamente uma grandQ, 
· de;;poza constante ·C 'inul.il, de despeza por .mim varias vezes -

eondr.munda. rnns n. rrtw rr•a olwigndo, pelas cil·cumstancias _ · 
:,;et'a<)>, a atl.<mdQl', por ~~sstt ou por nquella razão,. offlcial-

. mente apr•cscnlarla. . · · . ·. · . : , . 
. Y. J~x. ·subo IJI.Je houve uma occnsíilo em que a:qui se. 

:i(:]layam J.J'<!S ou fJliall'o J[linist;t•oR. ur1s rcsidc'ntcs, outros ·pie-· 
ni11olroneia,·ios. aos quaes ·se i' o i cfando commissões ... 

O Sn. BUilKO DI\ PAIVA -.:\las ·a. ccnsu·ra. de V. Ex. ó. 
· foif.a tio Srll:lrlo flUO npprovon todas essns remoções. , 

· · .. b Sn. illl,NDJ;s file Ar.~mo,,...:.. Mas' eu j:t 'disse; que· as. 
mtnha;; el!n~m·as ·conll'fl a ndrnini~tracão publica. envolviam . 

. ~s ·netos; niio .~6 r.lo .Pl'osidento da Republica, mas tamben1 .do 
Se_nndo (' ela Cumnrn. · . , 

O ,:;11. JIVr::>o m; •P.It\'.1- Mtis ~ntiío os~ a ucousa~üo niio 
eleve sor AJ?J•Qsf.lntada- contr·o. o. Pr•esidente da Republica. ' ' . 



· 0 Sn. MgNIJllS •Dll Ar.~mm~ ""-·Di~ V. E;x. muito bom. Ac
~nito C •ng·pad0(:0 rl nnartc poiS ollc VCIU ncentunr a Ol'icntaÇÜO· 
.que prctc•ndo dnt.• 1í~ minha,; Tlnlnvms. 

J~.tl ']Jrll! .f]is,c que ·r.l'a iui:onvenicnlo continuar essa dcs
ptJ7.f\ t.!nOI'rnc. ·1>~11 lwrn .o l.li~s.r, na Commi~são, o unno passado., 

' . I 
O .sn • .To,i.o LYRA- Ma.> nã.o devo ser ·nprcsc1ünda contru 

o. a dual P1·r~idr.•nte ela Rcpul!lica, ~ 
I ' ' /o • • 

. ' ·O.·Sil. iiJENDgs •Dt~ Ar.l\n:llllA -'-Eu disse sempre que essas 
aceusaçõcs nfi() eram :l't:ila.s stl no l.l'rcsirJente· ela Ropublicn, 
mas t.nmhem no Con~resso. qur nesses casos é seu cumplico 

,.. ·c ·r]'Ue ·de\: ia repcllir cssn s de;;pezns 1J ·não o fez. Disse tambcm 
qno as minhas ·palavras se reteriam a todos O!l goVcl·nos. ·o 
nobre '.f!cnildoL· pelo ,nio . Grande do Norto está procurando 
ag((rayní· a minha molestia elo garganta. Já o clisse no SQnado 
·c .itt .protestei contra isso na imprensa. . 

··Sr. ·•Pl'csiilentr., todos sabem que nós -ití l.i<>emos ,aqui oc
,oasião ·do supprimit.· ·Um caego absolutamente dispensavel: .in-

. -const.iturJional .nl.6 11{olo .til..ulo'l .Pe.rgunto? por qu!e •não ,o 
. .l'nt•omo;; agm·n? J~sso CJUJ'f!'O tem sido :conservado, os seus ,vencJ
·mentoR :J'ornm ·suppt,imiclos e os ministros que ·se succedem 

·.n:io .n l.r.m aclJndo incom·'cniQntc,.,pciPque eon,l.inunm recebendo 
sous "''ncinwnlos elo ,plenipotcneiarLos. · 

·' -0 J•csnllaclo das constantes remoções é que os funccio-
narios dn;; 'lr.gat.:ües er·am. J•c!.iJ'ados elos seus postos e ganhavam 
:aqui. como se ·,llí :ostiycssoní, c. ao mesmo tempo,. era feito o 
pagamt:>Jlio nos J'c~pecLivos, ·suhslilulos, com ·:.t aggravante .de 

'serem .rsses pagamentos .feitos cm ouro, o que augmentava 
·.c:onsidera~colrnr.nto a clcspe7.n. · · · · 

· · · Jsso .n'fio 15 um programma de economias; isso é um .clr.slise 
do ,progtamma ,;conomico; .· 
, •C:eusül'i:I c ·nwilo o ·sr. J:lr.•esidenf.c da rRepublica. 'quer 

·.pela imprensa, ·q·uot.· cm r)iscm·sos 'profel'iclos aqui no Senado, 
oquando. S, ii~X, ninnifcston O SCll [)l'0[10SitO ·de intervir ·nOS 
Estados: l~ssa inl:ef'\'el)çfio produ7.iu ·immeclialnmctTLc grandes 
tlespr.xn;; eom m0bilizncão ·de· ·for(;aR, ,com as :mudancas onc-

.. rosa,;. ,de Juno c ional'ios, ele.. . 
~\Jt.llll dn 'ma:is; ·.~t.·. <Pl'Csidcntc,. qun1Hln .o .Scna.do resolvóu 

o ca;;r: do .llio ·de :ranciro, appl;OYando ··uma clireiltriz, o Sr. 
· · l'l!eS:iiitlill.e. :!la Hepuhlicn llfll'OCNl estar de nceôrdo ·com csla 

orient~r.:<io.' 1', '.para ~olvcr o. conJ'Ii~to, resolycu .convocar ·cx
.t;naciJ.;clJnnt·Jitmt)n.f.e o ·Cong·rr.sso L'incwnal. Y. Ex. sabe que o 
.Qong,•csAO foi •c.onvoeadt). O ·regímen ·do ·r.conomins .,iií ostnVJI 
:!WO(}Illrnudo ·(.> ·dur:antr.1 liT!l!l poJ•ção do dias o- •Congresso ar
ra5l.ou. a~ ;;uns sessGt1S, guatando ·consideravcl dinheiro ·do Thc
.somt~ :rmblieo., · 

'5ül'ilhnllente, o 'Pres i !lente 'ela. Republica mudou ·ele ot.·i.cn
ta~iio ·r'. tnH1hem Rtlhitunlf:ntú, . como por acaso, o Congl'r.BsD 
ell0t'l'l'OII :as suas scssõr.>s. · 

:FrJi ~o·IYiilo ·o •cn;;d'! N;io. Sr. •.PJ•esidente. iPcz-so \l~Ua 
grande dr:s [leza no monie:1_to ~ Si.m, • 

.• . 

. . 

,. 

I 
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O Sr:. BrHNO DE PA·IVA- O~Governo l'oi culpado de niío ter. 
o Con!)'resso resolvido a questüo '? .. , • 

, o Sn. ílü:NnNs DE ·ALl\oJ.Bio;,- Estou' narrando o c~so. Não 
quero di~cuUJ-o. A .defesa do Govemo o nobre Sen·ador pelo 
EspiriLo Santo vae apresentar com as.' suas bellas idéas e a 
fecundia que lhe é peculiar. · · · · 

O ;SR. ·RJBEIIlQ GONÇALVES dá um aparte. ·. , . 
O SR. BUENO DJ~ PATVA."-0 Presidente da Republica :fo~ Q 

culpado? 
0 SR. ;MENDES •01' ALMEIDA~ !Pérfeitament.e. Jllrancament~ 

declaro- foi.. . ' , · · 
O SR; BrmNo. OE .PATv,, ~Com a acquiescencià do Con

gresso. 
O Sn .. ·ilfrmriJcs DE .Ar.MmDA - ••• porque ninguem se illude; 

Sr. P;resi·dent.e, com a iJJCÇão do Pod·er Executivo no Congresso 
Nacional. O Podor JDxecutivo ·tem os· seus amigos, que são 
sempre, espeeialmenl.e no inicio dos quadriennios,· em numero 
extraordinal'io, e o Presidente da Republica podia _perfeita
menl.e, tendo maioria, eomo Linha,. suffooar a oppdsiçao que se 
apl.'escntou an pro,iccl.o dQ Senado, que dá Livera parecer fa
vm·avcl cln l'espccU•va Commíssão da Oamara dos Deputados.,, 

O S11. BmnNo DE PAIVA- Devia :fazer a intervenção.? 
. ' 

O Sn. MBNnEs nr; ALMmmA _:_ IDevia attender ao voto d~ 
Legislat.iro c ao proprio interesso nacional. · · 

Subitamouto, S. -Ex. mudou de orientaoão, porque per
miLLiu, concordou ou .iulgou conveniente ·que não houvesse 
mais lutas sohf'é esso assumpto .e. que.· O· têmpo necessar.io 
passasse para que a adrrrinistracão por. nós julgada naquelle 
momento iiiTC~;'1.Jl~,r cs·La.Oelecesse a suá. base de acoão, sane
, cionando assim um acl.o que nós tinhamo·s condemnado e por, 
conseguinte, inutili7.nnclo l.amberr, uma despeza enorme, feita 
sem proveito. · . . · · ' ' '·· 

, ' 'De repente rcsoh·eu-se :fazer o contrario; tudo ficou como · 
dante~ e niío se póclo negar CJue em um progràmma de eco
nomias este,ia tambem o de não malbaratar por esta fórma 
.os dinheiros publioos. · . · , 

No caso do Estado. elo J~spiritó Santo V. Ex. viu o que 
aconteçeu. · . . ·· · · . . · .. 

. . A uma ·simples a!'J'irmacão de que o P:residente da Repu
blica .não .estav~· d!'J accõrdo- com o grupo ~que til_lha ou que 

•- ·parem a . ter ma10rm. no Estado e .que fo1. mantido no seu ; 
Jogar. quanto se :rez, quunt.o se despendeu? . 

lroroas publicas l'nram Anviadas áquelle Estado, despezas 
smn. numero :l'nram feitas eom isso, e V. Ex. sabe ·que não 
pói:le estar cm um proi::ramma3 de economias gastar-se di
nheiro sem uma razão, sem uma forca especial de necessidade 
puh,V·pa, · ~rm nm exigcncin rln &nlvt~Ção · go paiz ~ 'fsso não 
se ~.~oJJ, · · · . ' 
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·SESSÃO EM 17. DE AGOSTODE 1916 

Censurei esse PL'o~cdinwnlo du. tribuna do Senado. Nin
St!em )TIO contestou. l<'il-o pela imprensa, no J o·rnal do Brasil. • 
Nao VI resposta .cabal. O J'usultado é que não se pó.de negar 
responsabilidade do c a:> o a quem o provocou pelo. seu modo 
de manifestar-se . . i · 

Não se póde negar Lambem a g·L·ande dcspeza. feita com as 
differentes r·emoções :do funucionalismo . ui vil e militax· sem 
~mtra razão •que não u: da propri~ orientacãu administrativa. 
·. Realmente, V. Ex. saiJo quantõ não se: gasta com essa 
mudan{,la de J'uncdonal'ios uivis o militai·es, daqui para alli, 
em passagens, a.iudas .do custo, etc. . 

.Em urna administL·a~ão desta ordem só se de•ve l'azet· o 
,necessario. para evitat· males maiores .. ' 

Si as.ohn foi l'uito, ú .meu emiucuLe amigo explicarli ao 
Senado. ' . 

Eu só Lenho a deularar CJuaes os motivos por que acl10 
censura veis ~~stes ou aquelles ·actos. Por ora, nenhuma das 
illegalidadus apresentadas tem uma razão de necessidade na
cionaL ·Nenhuma! O easo nw~mo ,.que citei .Jm pouco, desta 
.qüanLidade. c!IJ l.rans:l'orma~~ões no corpo diplomatico, é sim~ 
IJlesmente uma cousa C! uo não Lraz a menor vantagem publica. 

ISi não traz nenhuma vantagem· publica; {Jara que j'azer 
despozas, para que· onei'Ur o .püiz eom unia despeza miníma, 
~Juanto mais com uma do' vultoi! , · _ 
· Os inglezes l.ecm' ·um princi'fiiO: « 'l'omemos conta dos 
penc:e,-que U'S Wn·as sabem :tomar rconta de ·Si.~ Si um [Jomem 
,que tem um plano ,eeonornÍIJO· despr·eza · us pequenas despezas, 
que se vãu ,iunl.auclu todós. esses algarismos· e, afinal, e. ne
cessario caleulal'-se a quanto l!!las .montaram.: Creio que o 
Senado lia de I:ec.onhecet· nisto -urna verdade indil.scutivel. 

l\IuiLo l'eclÍ1tntJ_l, muito .protestei coutJt·a o .facto da celebre 
emissão doo liLulos, das letr·as do 'rhesouro ·,que o po•vo clas-
sificou. de sublnas. . . · 

O ·S-11. Lwwowo Dll. Bui.HÚils- E o nome pegou. 
O Sii. 'illt~Nili~s DJC AJJ~MtnJJ.\-, .. muito me oppuz a isso, 

e, ainda llla.is, nas circumstaucias. em que ,o titulo ·foi ap·re
sentado e dado em pag'ame,Jl,tO; · ainda n}tüs, com . o . que eu 
dulguei ·e di&se aqui no Senuao .ití uma vez sem contestacão, 
sobre o modo pelo qual o Govor;no usou desses títulos ven
dendo-os direclumentc ti praça, por ·um, ou dous, ou tres 
i'JommissariM. ·, · . 

· Isto foi .. pubricuclo ern rodos os tiornacs. Negociava-se 
. francamente· a sabúu1- chamo-a assim, !)Ot' ser mais rapido, 
:para não· perder .Lr~mpo ~·com tantos por' cento, partidos os 
titulo·s directarncríte elo '!'besouro para a mão do commissarios. . ; 
illustres peroonugens' do comrnorcio, aos quues se attl'ibuiam 
:rela~ões com a· direcção dos . negocios. pulllicos. Acredito que 
isso fosse feito com disposição do t'uvorecor ao llhesouro. i\las, 
:Como li hontem, citou, ern discussão, um Deputado, mostrando 
de crue 1'6rma os ·pagamentos eram feitos, mesmo suppondo , . 
que o Tbesouro Nacional se :iulaasse no dil'eito de vender sa,
k§.nas, por m_ei·o. de commissarios, · na praça, estas vendas o 

' . 
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, f<!l'fllil COlll dosoonf.os ou porcentagens, O eu reputei isto Ulll 
' neto. cont11nnio ;í lei geral, uró act!l que redundou em prejuízo· 

o1·idonto pm·a a Nação. · · . 
V. Jflx, · sulle, St·. · ,p rosidcnto, que a proposilo de des

pozas eom ú nculi·aiidarJe c o csl.abeleeiiJlcnLo ele bases mi!i;. 
· tat,es. nas ilhas da: ~J.lrindaclc o do Fornando de Noronha· foi 
solicitaclo um ct•odito ospociul ao• Congre·sso do· mil contos . 

. uma. 11o~; vit•á. depois outl'o, u a. soliililaçiiu· sorá conLintladn· 
r•ort}uo •í osl.a. uma hoa . fonte do c.rcditos c~lil'aovdinarios • 
.<\.·s~im• roi cla~Bii'ieado. pow um homem comn o· Deputado· poJo. ' 
llio (iJ.•arule do Sul, Sl', ,\-J.,•;u•o Baptista.,. üonhoço. o· seu valor 
~r-ouso· dize!' quo ,y um elos dos mais dislincto.>.,. · 

. ' . . ' 

,() Stt. :ro,\o Lmz ALVES- Muito bom. (Apoiados.) 

O Sn. ·:llti:-rDTl:> DE ALl\Imn:i -. . . l'cpresonlanles, nota-: 
vr~l pelo S•!tL intelledo, poJa. r.nel,.icliíCl dos seus costumes a 

.. por' consoquenciu, achei muilo ponclcr·osa;; as razões do S. iE..'\:.11 
Cl1!11. as CJUaos n1e c.onforme). ' . · 

1 

.. 

Ellc diz;, .. 
' 

~ Eose et·eclilo <Jup· a. ·Camara vac valar ó uma 
osptl•;ie elo pcdt•a do ·toque:· revela as intenções do 
Govel'!lo e revela as intenções da nobre Commissão. 
elo Finunçfis. . ( · , . . ·. 
· :mstumos cansados, Sr. Pl'osiclenle; cu principal~ 
mente, de, om CJJ.tasi .. CJuatr,o: mezes de sessão, votar . 

. c.Jii)dito;; o, quando muito, , votar licenças: · 
:b:ot•~ loJrn sido o triste llancl.,do Pal'inmento~ · 
J~llo não tcHV'jjl'ooccupacões de ordem superior.; 

Não guuhamos bem o nosw subsidio. ·Para tal· não 
lwl'ia nccr.ssidndo de l:tm Cong1•essõ. 

· ncsolvi, Sr, Ji1·esiden~e, afinal, ú·ancamente ·rc~· 
bolm·-uHJ conlra. um credito que não penso mere()a 
n. approrao;ão· da Camnra, _ 

g• nm. c,uedito cxll'aorclinado. 1\Ias extraordi~ 
nario JIOL' .rgw? Em lcc•hnicu orcdmontnr,i!i que signi
J'im urn oreclito .cx~vnorclinãr·io,: para· que alf!'uem. haja 
<1110 vossa. considerar crJmo. cxtl'aordinario o de q?e· 
ag'OI'a. :lt• tPa.l.a? . , . . , . · 

O Sr. Ma.Jlrido dr: lace1•da- Imagine V'. E:;: •. 
quo at(: nas ilbar.; Fernando ele Not·onhn c •rrindade 
holl\'o ·o :estnlwlccimepto, ele lms.os para trazer .de lá 
~•u·uugLH!JúS t! ostrus, c:ustando 1sso duzentos contos., 
. ·. O SI'. All.>al'o Baptista..:... J:Ia çloris annos; Sr, P1•e- '' 

;:1dento, poueo dopo·is ·cJe. comot)adn a, guerra, o Go;.. 
vorno c;;tu!Jclr.eirt o ·mo'rht.\' ?>ivend,i, isto é,. csLahelccin · 
ns CO!Hiicües cltl noul.ralidaclc n que obedeceria: Para 
o Ol'Qnmenl.o do H115 dCI~ia ter si.do \cOLado o erodito 
consi:.;·nudo. a. vcrlm pura, essa. despeza. Isso não J'oi
sntisJ'eiLo, o que signi!'ica. que uiio •ha ndministra{)ãQ 
pm· qualquer dos dcpat·l.ameutos publicas.· ·' .. ... ' 

.. 
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. Lasl.imq a posioão em que se acha o Sr. P1•esi~ 
dente u;t- Repuulicu, dcso.iusu de liquida!'. o llCCL'YO 
enorme de úmtt mussa fnllida, c, infclizmentrJ, cot•!. 
eado de ·homens CJLW ·não •COUlJll'uhcndem a s,i'tuncão 
.ou então que não CJUO!!urn .. J'uzer o sucri'i'icio de ·oom: 
P!'?1ic:u.Ic!-u1 PC}l'CJUo, si é.dii'l'icil comprcllcndel·a mais 
dJ111ml amrJn o eQmhatol-a. . 

. •para.i~so ~ p,rociso co1·ag·enJ cil'ica; 6 preciso, Sr. 
l{l'CsuJente, ck·~Jsj.n·, c!o uma vez pam sc~pre, dos 1111-

. plausos das mu'it1doos, ptwa. procurar a i'eiiCidaàc e bem : 
estar e o J'ul.uro do paiz .. E' o:5sn. a corHgcm que não tmn 
havido. · . . 

·Ho,io, cJstando Ui)l'f!Senf.ado ú Cus'u o projecto do or~ 
ç'amento, ahi não J'.igw:n·; na •Pnrl.o relativa tL Muri:nha,, 
-u i.n•odito de 1. QOO contos; antl·el.anf.o; vem s; Ex. o St·. 
Ministro, o_u, antes, o Poder ExocuLiw., podü· semelhante 
cL'tidito. . . . ' . 

· O Sr. ·Jllau1'icio .de Lacm'da-Este credito se refere 
no 'oxcreoicio passado. Quer· dizer: clespe?.ils J'citas Mn1 
11 guerrn:; du:mnte dous annos, 2. 000 contos; tres unnos 
ào guerra, ::1.000 contos c assim por doante. 

O ·Sr. :tlvcn·0 Ba1Jtistr:r ·-· Como que!' que sc.i Ho, não 
Sr. ,justi1'ica o GOV(IJ'llO. de não ter podiclo no OI'Otl'ln.ento 
ó credito ncccssurio pn·L'!t essa despeza. Qra,, si n Ca •. 
mura vota o credito nessas .condições ... 
, O Sr. CoÚa JIC{JO L O credito ,i1i foi votado. O Sr. 
1\lnuricio do J,nc:ordn encnminiJOu n votncão do artigo·'que 
diz:. ~·e.vognirr-se as clisposioõe~ om .contra!'io .. · 
-. O SI'. Alvaro Baptista - :mu disse n V. Ex., SL', 
Presidente; que tive· n.cov·nrdin de :l'ng·h· pnra não votar, 
mas tU'l'Cpcndi.me e yonlw ng-Ol'n cllwr· 1't Cuma'm quo o 

. -·meti dcvctl'era ostnr aqui o negar e'Le credito. Desejo que 
-isto 1'i.crtw · eon~lu ndo dos .Iumans. · 

· Eu soi quo. a muita gento J'n!ln 11 ·~or,ngcm .. 'tlc dizer· 
o que .estou dizi:mdo e ftrtcr o que ostou fnzcnc!o. 

Esté crec!ilo nfio, podia,. du. modo algum, Sllt' concc~ 
dido, nem si'quer podhi ler pat'eüet: J'avoravcl da i Ilustrada 

Commlssiio ele I~ i nnn(:a's. · · . . 
- '" Podê-se um c.rNlilo •rmm manter n 11ossn neutrahdnclc 

o -ostalw!ocor· hascs militares. Quo basos militares s1io 
es'sas? Quem autOJ.:izon o Ministorio ela Marinh1ttt faz~t· 
semelhnntr~s J.ritbnllws militn•res,, ncsla hortt do angu~f.m 
pnra todos n6s? Enl:fio, é neste momonta.quc vamos t~~~ 
tat• dn nossa elo l'esit marítima ? ~rnm seriedadc,1, tem effJ. 
cicncin a obra que o :ilfinistro da 'M<1l'inha pretende fazer· 

, . com ess() ·CI'edito '? · . 
··Então, . quando todos nós nndnmos pensando no 

meio de melhorar a siLuar.iío do·JJaiz o diminuir a l'rcs~ 
sãu qué ·Pésa sobr.o todos "nós. é que vamos estabelecer . 
meios militnt·cs de def~sn CI!1 u111n costa de '1.200 Jegua~ .· 
ct~ exte1ufiío ?» ., . 

. ' 

I 

( 
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E tlig·o mais: qual foi a base maxinill que se. estabele
c.eUJ? Quae.s as justifica~lões~ qué eontn~ já l'O!·am aprcsen-
~du• · · · 

l,lÓde estar isto. baseado em todo o direitú; por~m a minha 
questão é verificar a constituciOnalidade das despezas, si es
tas foram seg:uidas ,das f'OrmaHdades pre~isas .•. para q1,1e n 
Nação saiba de que.·fórma é gasto o seu 1d;nhe1ro. . 
· E' essa a razão por que protesto - nao. ataco - protesto 

, a,penas ». . . · . ·' . · 
; Sr. !Presidente. vo.u agora ·toca!' em um caso que é de 
inteiro conhecimento do cons+esso, que foi publicado por toda 
imprensa, que .foi unicamel)te cepsuz'a.do em todas as hnsua.s-: · 
a: linguagem eorrecta e castiça com que· nos costumamos usual- . 
mente exprimir, e a linguagem vehemente do. calão injurioso,....; 
r•efiro-me, · Sr. Presidente, á indemnizacão do contracto ceie-

. brado com aquelles felizes concessionarios das Obras da Ilha 
das Cobras. Esta indemnizaÇão l'oi feita lesivamente. por-. . .· 

,quei efi'ectuada em un? momento. E'm que . se neg>ava 'diJJ,h~il~o ·.: · ·
para obras de necessrdade publica, em que se supprrmuun • 

. ·logar·es de opera!·ios, em que se mandavam addir '-ainda não ... 
havia o credito para pagar .aos addidos - innumeros fun- · 
cciOnnil.'ios nomeados c que de . bon fé estavam sel'Vindo.: em . 
seus carg>Os. . . .· , · 

O Governo,. sem p&missão · do Congresso, sem aúto!'iza
!lãO, sem o dever fazer·,' mandou, indemnizar os coritractantcs 
da Ilha das CObras. · :• · · · 
· ·o S&-. :FMNmsco. SA' ...:. -Sem aútorizacão não; porqUJanto 

havia a ·Iei que autoriza o Gov·eruo a rescindir todos os con
·tracto.s sObre obms que fossem addiadas. .. 

O Sn . .MENDES m: "':ALMEIDA .,-- Autorizou a . rescindir, ape-
nas.... · · · 

•, ' , , .",I'! ' . '.. , 1 i 

O Sn. JOÃO LTJiz ALVES - E' a mesmassi.ma cousa. · 
o SR. :M~DEs· ~',ALMEIDA.-. v; EJ: .. ~ enganad~~: o . 

. ·Gover·uo .. podm r:ese~I'!dir, p01·ém t.rnha obi;IgacãO. de ped1r u 
· ;n,ecessar1a autorizaJlaO p~~;ra pagar. , .. · · . . . . .· . · . 

O Sa. Jo,\o Lmz ALvEs - Desde que e~tava autorizado , 
- · lli :rescindir e .não podia rescindir sem pagar. : ·,. · '· · · , . 

O . Sn. :MENDEs DE · JU.MEÚ:>A ..:.. O dever do, Govei•no era 
apresentar-se •ao CongL·esso e , dizer : · , este · contracto. é lesivo· 

.. ao Estado, e,1s as r·azões; á .vista dessa lesão pec,o o. nãcessario 
~reclito para eí'fectuar o pagamento·.combinadll para ai rescisão.·· 

O Sn, JoÃo LUiz. ALvEs - A .prova de que o. Governo ti
nh;~. autorização para pagar é que· o pagamento foi feito e o . 
. credito. ·r~gistrado pelo tribunal competente.; · · . .. · · • . 

• i . . . ' 

· O SR. SoARES DOS. SAN'L'OS -.A quÜjlll competia rescindir? 
· :A:o Ministro da Marinha ou ao da F~enda ? ' 

o. SR. l"nANcrsco. SA' - Ao da Fazenda.·. 
. \'. ' ' . ' 

' ,. • I 
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' . 
, O Srt. MllNuw; u" AJ;~!Jl!IJA - 'J.'uda ll itUJll'Cnsa !'aliou e 

o Iaelo se deu .. , ' 
, :~~ un,L(;ndi que esse. l'aciu. et·a·prujudieiitl· :l Na~'ãu; tJUO 
ISSO 1 Ul'a !CJ lO Sem a llOtCSSU /'Jll pruliJllliHLI': l\ [JCl'!llÍS.~·ão do 
.cou;;resso; p.orqur~. si ti vct·ciude CJuo o Podw: J~xccutivo l.u1n 
o direito ele l'cscioudir ou d'cclat'at· caduco urà contracto uão 
e menos ve1:ctude que ·~!lo tem de pedü· ao .. Congresso· a' pet·. 
J.lliSE·ão uece.ssat'ia para el'J'ecluar u pagamento clecoN'euLe de 
seu acto; e deve pedi!· essa permissão antes de l'azer u pa-' 
gamento. · 

' 
O Sn. l<'tuNwsco ;;,i. - .\las isso eslava iwplle!Laruont~ 

autorizado pula Jui que autorizou ·u Go.vemo a rever u.s con-
tractos. . · 

, O Sn. l\ltlNDt~s 1m A~.<.\IJlliJA - Não lia. alli auto.t·izayãu 
I> ara pagar·, nem para julgar do ttttattl um das indemnizações; 
portantú o pagam unto foi ü·t·egular. Não quer.o . dizer que 
fosse, injusto, que! .rosse pre,j uqiicial; estou i'a!Jandú ao poui.Q 
de v1sLa em que me collO(JUOJ; Ie!Lo s·em per·mis~iio prévia 
do Cong!'esso, esse pagamento ·roi illega!. · •. . 

'l'ambem vediu o Governo uma i'or·te somJIH\ var·a pa;;a. 
wento·. do extraú1'dinal'ias obras J'ejtas com as fortificaoõcs 
·de Ilaipü. a JJCdido J'ui do uma scímma e'!lorme e derJOi_,, se 
ve!'il'icou que 1twm uma. ter•r;a parte dessa somma i'õm em. 
pt·egada . 

... 'J:'ambem, CJuaudu se . t·esolveu a suspensii•o de todas as 
c()ncessües, 'du Lodos üs l:iet·vico~. do viação, de. todas as obras 
em geral, algumas r·ealmenle de uti!idado publica · pruvada, 
esse acto .Joi ror·mal; um momento de aperturas como l!ste 
l'Oalmente não podia pe1·mittir· essas dcs·pezas; entretanto. de. 
ptlis à'isso .. o _GoveJ.·no mandou Jazer; autorizou, permitlnt a 
construcoão · de outros rarnaes na Estrada de ]'e'~'·r·o Central. 
Não quer·e dizer que essas obpas. ·não fossem uteis,, porque o 
Sen:ado repat·e que eu ptX>te.sto apenas contra. o fac Lo de serem 

. e~·ses actos pra ticudós · sem prévia permissão do flongrosso. 
P,Orque nenhum acto que envolva <lespeza póde se'' pmticado 
pelo: GoverniJ sem :l'ixação ou do tacão· do ot·cam<•nL•1 ou per. 
missão especial de credito e.x:tt·aordinat•io. tambe~ pelo Con
gresso votado. Eu p1·ote~to coontra uqumu que foi lâLo sc.m 
observação das regras normaes. · · 

~ . Em diversas ihi'ormat;ões pl'estadas .velo .PodOJ' E.>ecutJ
.<o ás· l'eclamacões da Gamara - felizmente· não roram m1-
nbus, pot•que para essas não vem ~.·e.sposta _:_ mas. como dizia, 

·nas inl'ot·maoões pr·esLndas pe.Jo J'odel' Executivo a cel'Los re. 
quei·ünentos da Gamara note que o Governo se permittiu d'e
clarm· · lJUo gar·anliu, como que ufhHlÇOU OjJernoões de cre

,dito ·pat•ú oobJ'as não auLGrizadas. · 
; ·O Sn: .JoXo I.urz .~\úgs - Quaes? 

O Sll. MP.Nnr~s Dll Ar.~llllllA - .As da Fnculdade do MedJ. 
·ciLu: dtl flir:r' de Junoit•o. E' isso licito ? Pois então o Governo 
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l<'cdcrn) püclc nui.Ol'iznr ompresl.imos cm bnmos o · esLnbeJo. 
c.itnenlos JJllblicos? ,\qui estú: (l<J) « •.• quu uiudu. t~dim rc. 
solve o caso sein onus para o 'l'hesouro Nacional, gara.ntido · 
aõ Bnncn tia. Republica o pagamento dn· pns·sivo ele uma con
ta corronll•, pelo pn trimonio ur.:tual c renda i'utura .dia · i'a. 
cuida de». . 

ScPú perm iWdo por nossas leis que o Governo entre 110 
. ·mercado das opera(;ões .banca:J'Jns, sc.rvindo · de garanto ou 
-. findúr de operacões que esta ou aquelltt entidade reclama? 

· Pois aqui está no Dia.,·l-o Ofn.cial, c.om a assignatura do . 
sr. ~finisl.r.·o d:l .rusti(,'-a e Ner;ocios Interiores, o l!Jm·tre e activo 
Sr. Dr. Carlos MnximJ!iano .. E denLt'O em poucü· o nobre Se. 
nndor pelo Espirita Santo, como o Senado, verã.o ainda mais, 
j(L que 1.\ preciso far.er este ró! de cousas. ' 

Acltú mui lo ,justo, ~r. Pt•esideni.e, muito hem mesmo. 
que se garanta uma operação destas, como a relativa ás obro.~· 
de que carece a :Faculdade. de Medicina, porque realmente 
a.quelln. oscolà nü.o póde continuar no estado. cm que se acha . 
.A minha questão não é. quanj.o ú uLilidacle da obra, c sim 
quanto ú. falta de aulot•ir.ação pal'a semelhante operação. 

Note o Senado que cu não me xl'as.Lo desse proposiLo, c 
tant.o nssim qtw, si fttra minisll'o (uu não, que. não Lenho en-. 
vergadura pal'a Laos alturas), em caso desta ordem eu veria 
úu aconselharia a esse amigo que viesse ao Congresso pedir· a 
::mLorizaç.fio. a!lcgando como motivo principal a necessidudc, 
a importunei a e urgencia. da obt•a. . ·· 

Esta.:. cousas. eu estou . fazenclo oe modo geral, como se. 
costuma fazer em um · Cong·rosso corno este, isto é, quando 
s~nadores ou Doputqdús entendem censurar o Governo pela 
pratica do actos que elles reputam illegnes. Meu· fim não ó 
fazer opposiçãó, mas tão sómento reclamar a re~·taúrac;ão dns 
normas Jogues, o respeito á ConsLituição e i't autoridade dú 
Congresso. elo Congresso, sonltores, que tem como i'unccão 
:fiscalizar,' veril'icnr .e pl'ocurur moralizar tudo quo.mo se passa 
na adminisLrac.ão. . . . · ·. · 

Si o que osl.ou dizcudo Hão ~~ seusato 'envolve erro, então, 
Sr. Pt·csiilnnte; não ~ei o que ó direito e lei'l:!i muito prazer 
orn ouvi!·. ,o. (jUO a l'C~pe:ito disser o nobre Senador pelo Es. 
piri to Santo.. • 

C!teg'O, Sr. Pt.•esidcnto. ao ponto que . é nosso contempo
raneo, quiJ é dos no~sos dias: ús nccusncões feitas ao Governo 
Fodoral (e quando Jnllo em Governo .l?odernlJ•efiro~me exclusiva· 
monte agora .tí posso a (!O Sr; Pt·esidenl.e', da Republica, por~ 
que de ~L!llH illini~troH até outros quaesqur.r auxiliarell e11e 6 
o unico t·e~pousuvol, c ainda· ho,ic ou li, cm um discurso bel. 
lamento J'e i I. o pelo Sr. Depu.l.ado Anto11io C ar los a declaração 
de que o Sr. Pl'csidenle dn Ilopubli•Cn tom n sua acção di
recta sohrr• lodo o fnneeionalismo nacional, c, portanto, é o 
unico rrspoJts;wcl pelos actos praticados pelos sell.s suboi·di
nndos, que não são punidos); chego ao ponto, Sr. Presidente, 

., 
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.QUe .6 uasso ,;ontempot'Hneo, iMo é, M!uellr. que l:raf.a dos 
gmnuos pl)l\'('" tf\W iuwos na ndmiltisirH~;iío do Hrazil - a Bs
Lrada LifJ Jie!'I'O Couq·ul do lJi·n?.iJ e o J .. Joy,l Bra?.ileiro. 

O Sn. Jo,\o LVJ7. .A1.n:s -- Polvo, o LI!Jyd! 

•. • O Sn. :\!J~.:\''rms JJg Ar.~llmH'- Que exclamaciio Je süt;preza 
lcz ·o noln·r~ :Scnndot•! . 

O Sn. Jo,i.o Lu1z1 Ar.I·Es - Som duvidu. 
O Sn. :\lJ!Ni>llS JJE .·\1 .. \IIWJ.I - l\Ia:i V. K'l:. utitá co~veJ.J. 

oiüo, jít f·!Slú com·eJwiou•t.lt! IJUú o Lluyd uão é um sorvcdourü 
de dinllwü·u;; ? 

O Sn. JoÃo Lurz Ar.vEs - Conveneidissimo. 
. . . 

O 811. l\'!Jl:\'!DilS DE AL~mw,, ...,... Então,' eu pedi!• ia a V. Ex. 
a filwza de examina!' as aeeu:;ac.õe~ l'onnúlad:~~ pelos divcr-
80s Deputado~· qWl !.lo !lss.umpto se teem occupndo e cuJos. dis. 
OUJ'SOs cow;tam do «l)Ja!'JO do Congresso»." 

' . ' . . ' 

' ' . o Stl, Jo.:i.o r .. vrz Al~VTlS - Li-os. 

· O Sn. Mll:-ia)J~s DE AL;.tEID.\ - St: .. PtesidenLe é ra~Lo que 
o Uo~·ct con·w(ja a~;ot·a a l'<!~eber mais· do que destHlude·; mas 
ess,J .oxce8~o ·de· reeeita' sobl'e a despeza não reve\·te para o 
Tho~ouro, porqni:J · o Lloyd . tem necessidade de eoncer·tar. o 

.. material esLL'ag·aclo, ele rf;'parar todo o anLigo desn.stre daquella 
belln. inst.nu ição. Canlinúa, portaR to, a ser um polvo do '!'be
souro o l.anfo assim que não poude ainda· dispensar a sulJ. 
voncão 9uo tem e que l'az com que pareça ser muito grande 
a ma ronda. · · · · · · · 

Poi~ hein, o Llonl Brnzileit·o, quri ó uma instituição rw
cional, que deve sut• administrada como qualquer reparLicão 
publica seJJI JJ(lllhumn espe-de de nu lúrizal}íio ·do Co'ngresso e 

· som colwurl·rmeiao pu!Jiilm, . compra. Yende, aegocia como um 
estnbole'cirnenlo ciJmmercinl. quando, do faeto,, é urn proprio 
nacionn I; ciunndu · sr>us ccintracl'os . não podem ser feitos 
s11.1Uo · piil'' con,~UL'l'Cnflia publfca 'c quando não . lhe ó licito 
comprai-ou· vendei', t1•nnsigir e op_erar sem a pratica das re· 
partições publicas, isto é, l•ocebeL' o ·diHheiro o o. entregar mo 
''fllllsouro. fuzr.r. opern(Ífiúõ o receber· o din hCiro para pa$'al.as • 
.'\utoriznclo ou não pelo Ministt·o a razot• concu!'l'encla pu
blícn pn1·a· os divePsos ue/os dn sua s·cstão,. tem de usar da 
l'eg!'a constitucinal para esses casos. · 

O S1l. .BueNo. Dll PAIYA d1t um .aparte. 
O 811. Ml!Knlls DE ALliiÍliDA - EMtilo· conl;illuemos no 

mosmo. EnLüo nfiu admiLlamos censuras. · · 
O SR. BLTJlNO Jm P:IJV.~ - V. Ex. não tem· o direito do 

nccusur. Admit•o.me quo não ten'lia i'allado hn mnis tempe, 
, . .O SR. ~lEI\'IDEs UE ALMErDA - A i·uz)Ão é muiLe simpl~s. 

• 

I 
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O Sn. lJuENo og .l'.II\'.\ -· O mal vem de longe, Como 
:V . .Ex. :;ileHeiuu :;o!Jre elle 'I • 

O Sn. J\IW'ihJE~; UE A.J~MEIJJA. - Sim, suni!Ol'; o mal vem de 
lon;;o. O Lluyd pcl'Leneia a uum :;uciudade particular sub
veneiouuuo pelo Governo,. quo' .devia fiscalizai-o e api·eselil- · 
Lar a:; coutas á Nuçilo. Si nilo apreselillou, como eu poderia·· 
eonhocel' c:;se J'ucto ·1 Soube depois porque elle veiu a publi
co, e então Lralei de remediar. ' 

0 SR, JOÃO LUIZ ALVES - Ha quanto tempo O Lloyd 
Jl e r tence a U ri!iio '! . 

0 Sn. MENDES Dll ALMEIDA- Que importa isso?! 
O Sn. JoÃo LUiz ALVES - ImporLa tudo para respondet· 

ao nobre Senador p.or Minas. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA __; Os relatorios nunca nos 

inl'o1·muram do que havia. O Goveiono limitou-se sempre a 
. dizer que a instituicã.o não podia dispensar ainda a subven., 
~'ão po1·que a despeza era superior ú receita, além do outros 
motivos que por emquanto não poss,o analyzar, mas que 
depois examinarei 'conve·itientemente. 

Ó · Sn. BuENo DE PAIVA - O Governo diz clai·amente .rJ 
CJ u~ ha, não guarda segredo, porque não é pveciso guardar·. 

O Sn. illENJJESI DE ALMEIDA - Não estou dizendo que a· 
.uclu;.tl direcção do Lloyd não seja honestissima, não seja 
activissirna, nii,o seja diguissima; o que 1eu digo ó que o 
processo commercial da ~ctual instituição du Lloyd, isto é, .o 
approvado pelo Presidente da Hepublica, não é legal. 

A actual noéão de repartição publica adoptada no Lloyd, 
não é legal. Quando se quer fa~er uma despe~a, o dinheiro 
sw~ d() 'l'he'souro, com a li·Cenoa do Pode1· Executivo. Dep,ois, 
dá-se conta do modo p,Qr que se fez a despeza. · O Lloyd não 
uhama co·ncurrencia para os seus fornecimentos. E' certo 
que fa~ as suas operações devidamente autorizado. Por isso 
não éJuer di~er, seahores. que esse systema alli não seja bom, 
mas o que digo, é. que não· ó regular, que os poderes public.os 

. autorizem operacõ·es, fót•a das leis. 1'61'1:1\ da consideração 1e dv 
respeito que devem a.o Congresso. · · . · · • 

Não julguem os nobres Senadores que esta. minha opiniãr) 
é tão isolada assim. l~emos quasi sempre, l'eclnmacões geraes 
foitn~ JliC)a imprensa e para affir~ar o que eu dig,o, eis .o · 
~cgumle tr~:cho de um dos protegJdos ·por uma dessas adml
uistracões. Ai'firma elle contra o Senado e contra a Camar•l 

·· dos Deputados, o segÜinte: 
, «Com ,c1'feilo, a que •extremo clwguriaw os :nossos poli

Ucriti prot'issionaes que, em geral, mu'itissirno pouco . qsc1'ttpu.
loso~. se lhes f,OI'a ''l'uc.u!Ln~o o dit·cito .ele CftJOlll'Oll1,.lllterem o 
ct•edtto pessoal elos ctcladaos commercmntes ou nu.o, sob. o 

' 
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prelexl.o rJ.r.. que isso lhes i) nl.il ou necessnl'io para 0 llrdi
mento das 'l.ntlcccntes intr1'(Jas da sua política de campnnm·in? 

Como podem os creditas de um baneo, d·e urna fabl'iea, 
de uma emprcza de transporte OLl de uma casa ·commcr.r.inl. 
l'ienr ú nwreô do~ Dc~mlarloN ,: Senarlm•es, si estes (i(luraes, 
elm, surt (11'ande mal·or~a, se caractel'izam. pela nw1:s lamcn-' 
tavel ·in•sufficienda. mental e são tão completamente destituL 
rlos de senso 1lratico, que nem chegam a •comprehendcr o 
alcance e amplitude das desastt-.osas cons'equencins que podem 
resultar ·para quem for· alve,indo pelos seus levianos commen-
l . 9 -nrws. . . 

Eis, senhores, como somos .iulgados P"los co'ncurrenl.e;; 
preferidos pelas 9dmin istrações '!lacionaes. 

O SR .. TaXo LUJz Ar.vEs - Pelas ~dminis.Lracõ~s? 

O SR. MENDES DE Ar.MEIDA -Ou por uma dellas .. 
O SR. RAY.I.'IIUNDO DE MIRANDA - Pelo rlepnrtament.o da 

n dministracão. · 
O SR. FMNcrsao S . .\ - São trechos de um artigo de uma 

revista.: .ci~ados. c~ '!ma publicação f,eiLn. por i!!te~essados. 
mas nao sa.o aprecmçoes de quem teiilía l'elnQocs com a 
administração. As revistas podem fazer· as publicações que 
entenderem; mas dahi a nttribuir a responsabili~ade ao Oo
vernn lla · uma distancia enorme. 

O SR. MllNDEA DE Ar,MEIDA - Oh! Senhores! NiiD sei 
· mais c.omo falJar. Por nceaso disse eu qnc o Governo t,em 

culpa disso? · 
O SR. JoÃo Lurz Ar.vEs - V. Ex. disse que eram h O·· 

mens ·que tinhom negocios com· a administração. 
' 0 SR., MENDES DE ALMEIDA - Eu disse·: eis como são 

apreciados os nossos trabalhos por gente que teve a prefe
ren.ci~ nos forn:ecimel!ltos ·feitos á administraciio. ( Trocam.-sl' 
apartes.) ' 

IN•ão este,jnmos n fazer questão de lana cap!'ina. Eu estou 
me referindo a essa gente que op,era desse .modo. Não nccusr-i 
n ninguem. e~tou f~IJando muito dovagar, claramente ... 

O Sn. Lor>BS GoNç.u.vER - Com muita calma. 
O Sn. 1\fENDES DF. Ar.MF!IDA - . . . r:om muita· calma, sem 

intr.T•esso nenhum. 
Anho mesmo qur. mnitos destes ca~OR foram bOns. mas 

nfi.n foram regularmente feitos. não precedeu autoriza!)ii.O 
do nongrMso. nãio foram objecto de deliberaclio Jegis:Jntivn. o 
por iRRa elevem merecer Clensura do Congresso. 

Eu não accuso o Lloyd,. eu censuro o Presidente da Repu •. 
blicn porque el1e 1! qur. fi o· chefe da administ.ração, porque é 
elle qnllm nntoriz.n RA níio tncita. in'directamente, é quem aut.o. 
ri~a a uma reparticãu publica a funcoionnr como umo. casa 
commercinl. Si S, Ex. entende necessnrio · qu~ esta repa.rticão 
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. AN~Al~S BO SllNMlO 

n!i• J'et'lenr:n nR quadro do funccionalisrno pub!ice, )eca t ·s!!u 
destaque. qu~ se nutot•i%e :1 ·sua venda .. que se a liquide, que 
ao ot•guniz.e como cnlenrler. ou então se reforme a nossa lei e 
depois opere ness~ seutido. i\·(as legalnã.o é.•. · · · 

Qnll diz~'r ~olll'í~ a E~truda de Perro Central do' Brazil ? 
. o Stl1, BvBNo DI~ Po~lvA - Y. Ex. vem dll· muito J.ons:e. 

. O Sn. i\!b:NPt~s DB AI,"'miDA - Venho. Foi accusada, ·ou 
toem siclu actm8o.dns n~ adminisbracõcs todas pelos erros, peht 
m:í dirt•eofio, J1.el 0 cBbnllHl· pela illegulidade. tudo que se pra. 
tiea na J<:skucla do F'•Jrr•o Central do Brazil. 

i\luil.n bem. Appill'f!eeu o novo Governo •. 1) qual, como .bri. 
ll1antcmeule disse em smt men~Rgern inicial, veiu por as 
cousas no 8eu Jugu.t·, \'CiLl cumpd1• a lei, 1•eduzir as despezas 
aJ,ubJi,\ns... · · · . 

I ' ' 

O Sn. BVF:.:;o nr: f'ollVA - E, tem reduz1do. · 
0 Sn, ~IEN'ogs DN AL:IllllOA ..:._ • • • e impressÍonar, pela 

sus nWLurle morali2'udorn, todl)s os departamentos da .admi-
:nisb'UQão puhl i c a . ·. . . . · 

o ·8n.' PnllS!I)EN~~ - Observ~ ao'. nobre Senador que. a 
·hora rio .oxpedien te está finda. , · 

o SI I. ME:\PES 'nE ALMlliDA - H a nurnero, Sr'' Presidente. 
pnra Ao procede!' <ís yolnr;Pes .? . 

O Sn. Prms.roB:~-rr. - Sim, senhor. ha numero. · · 
O Sn. !ll1:.:>nr.s Dll ;\LMErÓA - N'csLe caso pedirei a: V. Ex. 

qu~ me eonset·,·r~ n. .. pal~tvra .para r:ontinun.r· as minhas consi. 
dr~ru~ü.es nn. hoJ·a du expediente dtt sessão do amanhã. 

ORDl~M DO DIA \ 

... 
CunLinnncão rla 3~ discussiió dn proposi~ão da Camara dos 

Depu lados n. 86; ele HH3, autorizando a· abertura; pelo. 1\l'i
nisteri,l da AgriculLura, d.e cred'itos extrnuTdinn:rios até a· im
pOJ•tuncin de :l. 500 :{100'$, oui-<.1, t'arn. aftiindiÚ· :ls despezas 
com a • represento PãO elo nrn~il · nt1 . Pnnnmtí · Pncific Interna-
c(onal Exposilion... · · 

:b~nccrrndn. 1 

~' ' . , , ' ' I 

São re,ir.itadns os sog·uintes , 

'I 

· B'-IllNDAS 
I . 

.. . Redu~n.s~' u. mil contos o. cJ•edito. servindo sóinent,e." pa~n 
;l. ·E~!oOSÍ()Í\1) ·de S. · .FNiiWÍSco, 

·' 

.. 

t 

'/' I 



" II 

E' o Governo autorizado: 
I •, n. abrir os creditas e fazer as opcraoões de credito f.Jile 

forem neces:·aria8, até dou~ mil oonws de réis, para concluir, 
na Estrada de Ferro OesLe de MinaE>, a linha de Barra l\Iansu 
:i L:!vl'as, o ramal de Bom Jardim, o ramal de Ba'I'baeena; os 
Rci.'Vlços contraCltados e em execucão de Bello Horizonte a Di
vinopo!is, os abrigos para. material rodunte, em constr·twçiio; 

2•, a .abrir .os. cred'i.tos e fazer as opcracões. de. CJ•edito ne. · 
· ce.,.sarine,. até 6. ·'t50 :000$, para concluir, na Estrada de Fe.t·ro 
Central do Brazil, a !ígneão de :Porte !la a Vassouras 600 :000$;. 
as obras. ém execunão ·nas Unhas Valenciana e Rio das ,l!'lor·cs. 
350 :f!OO$; o bJargamcnlo da bitola para Bel! o · Horizonte, 
3.000:0QO$; a J.inha, de Curra!inho a Montes Claro~, 
2. 500 :000$000; . ' . 

. . s•, a entrar cm accôrdo com os conccssionar'ios e em. 
prelteiro.:; de estradas de ferro, para o fim de regulariztU· o 
pagamento doõ. trabalhos e execurão · para a suspensãU wo-

. :viso ria das obras contr~ctadas, sem indemhizaeão alguma. 
. ~ 

III 

· Erúe11de.se: e sessenta contos pura n. continuacão dos e~
tudos da Estrada de Ferro de ,Toazcil·o a Therczinn. 

E' rejeitada a proposir,ão, que vae ser devolvida á Ga
mara :doe .. Daputad'os; 

-· 
CIUlDl'l'O DE 22:991$096, AO 'MINISTEmJO DA l'AZENDA 

2• discussão da pr.oposi{mo da .Çamara: dos Dep~t~dos 
n. 2(), de 1916, autol'!Zando' o Pt·es·tdente' da_ Hepubhca · a 
abrir·,· pelo Ministerio d!a Fazenda; o credito·· especial de 
22 :991$0!.16, ·para pagamento, em yirtude de· sentenr,.a judi
-ciaria";· a D. Annita Sussekind de Mcndunoa, viurva do ·e:~:
ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Lucio de l\[cn
donça, c a seus filhos menores Edgard, Carlos. e Ir.êne. · . ·_ ' -· 

Appro,;.ada. 

O Sr.· Pires Ferreira (pe!a ordem)" requer e o Senado 
concede . dispensa do interstício 11ar~. a 3' discussão. 

LICENÇA !.. P. ANTONIA C,\STET.T,o BRANCO 

2' discussão c!n .. proposioão da C.amara · dos Dep'~li.adus 
. h. 2.1, de 1nHi, aut.orizand,) o Prestdente da Hcpubllca n 
mltlcedet• a J). Anton•ia de. Barros Castel!o ·Branco, ngenü• do 
.co~!'cio d~. ?almau•es, Estudo ê1e Pergnurbuco, tlm guno. d~ 
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ANNAES DO SENAOQ, 

llr.·n~n. pam IJ•alnnwn/11 dt• ~nnrlr.', 
do,; /'0>[lrdiYOS \'1'/lf:ÍIIII'II/fiS, 

AprJ·ovndn. 

eom nhonn de clous l.ercoR 

JACI~N·IJA .10 IJH. Af,DANO PJl\'J:EN'l'BL 
.• 

"" diseussão da pJ.·oposicã.o- da Cama·L'U id9s· péput.ados· 
· n·. !!i, rJr .. I ilHi, autol'ir.ando o .PJ•esidente da Hepullhcn a con-:' 

IJNiel' nn D1·. Albano riu P1·ado ·Pimento! :PJ:Unco, medico a.iu~ 
tlani.IJ ·f.iu fll:i/JPf!IOl'ia de Saude dos .Por/.os elo Estado de iSer

~·giJW, 1.1111 anno de lief!!J\:a, 1'111 Jll'orog·nção, oorn o·;r•espectivo 
o.J•clennrlo, pm·a IJ•alamf.'ll/.11 dt• satrde. · 

:\ppt•ovada. · · · 

J.lCJ~)'I(:A AO SH. AN'I'ON.TO P!CAN·ÇO 

,. .. f 

'· 

:~· diseussão da proposiçffo da Cam:JJra dos. Depui.ndD!'l 
n. :!R. rln JfHO, anlm·izaHdo o IPl'üSidenl.e rfa·nepubHca a con
t:er.leJ· n ,\nl.onio COJ'r•,)a P.ieanço, carimbador da r.·· divisão da 
E~tmila dr• J?er•J•o Crnll'nl 'do Hr·nsil. lieenr;a pal'a tratamento· 
'dr ,,nlHif', eom ab'ono dr! rlous· 'ter·(: os da 'f'f!Specl.iva diaria, du~ · 
mnlP n l"'''ioclo ciN-'OI'I'ido de ::11' .de· ma•l'()O atü ·12 de setembro 
rlo r:oJ'J·eni.P, annn. · ,, , . ..... 

Appr·ovacln. 
. . 

. ' ; ';'. ' .~ . . . 
. J',• '. 

. .. · 

. . ,. . 
8nJWITO Dg (i0 :_tiii7*8J :1 p,\R:\ O. MJN!S'J'ERIO DO lNT~TUOil . 

... . 

~" discussão da p,roposição ela Cnmn.ra dos Deputa:dO!S 
n. 20, de HIW, autorizando o P·residente da Republica a abrir, 

·pelo Ministrrio dn ·hrstir:a n Negoeios·1Tnteriores, o credito es
perrinl de no :557*8:1'1, a'firi1 de nt.tende.r• n. in-demnisações pro-

. vcmirnl.r;; do PXtravio. dos saldos liquidos'pedC:ncentes a .ter-· 
· ... 'coiros ·o l'cit.o pelo ex-depositaria publico Carlos Cerqueira 

.-_ · .. Agu.irr·e, ao .tempo dr• sim ·gestno .. · · 

. 
.. ; . Approvada. · 

· O Sr. Pres~dente -Estando esgota.dn ã' oràem.tdo· ,dia, vou 
Jevnntn1' a s.essao. . · · . , · ·· 

Dnsi:;nn pnrn nrrlem do rlía dn seguinte: 

Cnn/.irmnçiin ela 2" dis~mssiio da Jll'~pos'içiío 'da Cnmll!rn dos 
Deputado.-. n. 23, df' Hll'~. r.sl:rmdcndo á A·cadcmia· de 'Com
merr:io dr ~nnloa n :í lDs,·ota de IJ'ommcrcio dtl ,campinas, Es
~ndo. dr. ·S. l'au lo. a~ di.~pos içõcs da 1 e i n. J • 33.9, ,de· 9 de 
.w:neu·o de 'i 900 (com rmmula .m/Jstituti'l!a da Omnm:issãn rir. 
'ltt.:~li(:a. r• T.r•rrislaçrio): · ' 

2'' rlis1mssãn ela JWOpMi{:ãn ela Cnmnm dos .Dep.utn:drls. 
n. 22, de 19:11G, que nuloJ•i?.a n eo1messão de um mmo de licenç,a, · 

. '-

... 

. -
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·com dons tnr'f!o;; rln rliat·in. ~"Jlrr' IIi e éomr()Lil', em prMo:; 
n :\r.lalllMI.o :\h·nr·r•s Villir··a. a.iudanlo do l" elasse da ''' 
visii.o ·.da gS~l·nrJa clu .i<'OJ'l'o •Cenl.ml do Brasil (com. ].Jarccc1 
vm'!o:cl ria. Cfl'/il:'lll,issfio rle F'inrr.n~as) ; 

Dísrmssão uniea do !Xl:l'ecor da . Cbmmissão de FinD 
n, 7-1, de 'l!Hü, O[liuando pelo indeferimento do requerirr 
11. .s, do '1 nJ.\, em ilno o Dr·. V·irt;ilio Cardoso de Olív· 
achnin isl.rndor doR Cor·r·oios rio l~stndo do ,P'ar{t, pede conl;r 
de l.crnpo. rle. :wrvir}os,.'pai·a os r.fl'oítoR da ~posentadoria. 
' · Discu,siio uniea elo pat·er:CÍ' .da Com missão de Obras 
hlir:n~ e E111pt·czas ll.rivilegiadu·s n, Hi2, de :tnHí, opin: 
poJo' indel'CIÜrnenLo do ·l'CQUé'l'ÜDEJrt.to,.n. 2-1, de 1913, em Qi 
capitii.o de· frngaln. Coi!Q;J,ino i\fa,rquos, de Souza solicita 

"versos ravm•o;; pai·a n construcção :ele uma villa balnearin 
' .Jar,m•épagutí. (r:om. Jla.rrH!er da dr! Pinanr;as, OJJinando do m.t 

1notlo) · · ,. · · 
' ' ' . 

. lContinu'açfio da 2'' discússão· do 'pro:iecLo do Senaào ·n . 
. do I !H2,· r·ogulando os vencimentos dos J'unccionarios da 
c.rot.al'ia do Suprrmo ·.Tribunal !lfilita'i· (com. p'a.1•ecel' con.t1• 
da-Comnr:is.1·üo de F'hiOI!ÇfJ.I ao prn,irJcto e rí ·emenda do S1•. l 

. li'en•ei1'fl) ; .. 
3" c! iscu;;são 'ria .i\í·oposiuão ela C(lmara dos Deputados 

moro 20, de HH,(i, au tqrizando o ·Presidente da Republic 
abril', pelo iVUniste.rio da Fazenda, o c·reclito especial de 

· '2.2' :OfH$$00G, para. pagamcnté, em vir Lu de de sentença j1 
· ciarin, a D. Annila. Sussckind ele :\fcndonoa, vitwa do ex
. :nis!ro do Su piemo •rribunal Federal, Dr. Lucia de Mendo 
e a seus J'ilhns menores· Edgarcl,· Carlos e Irêne· (co'm, pa,r. 
{cmm'rmf!l ,da · Cmnrn.issi'in de Finanças! . ' . · . 

J"r.úmta-sc a scssiío .. ;ís 2 I1oras e lj5 minutos. 
''. ~ 

RJ" SESSÃO, :WiM ·18 DE .-\.GOSTO· DE 191G 

pnESIDF:Né:TA DO Sll.. UllBANO SAN1'0S, f>RJlSlDEN~'E 

N 1 · horá da tardo abre-se a· sessão, a que concorrem 
Srs. X.· Azcre'do; .Pedl'o Borges, il\[el.ello. Pereira Lobo, Lc 
Gonr;alvos, Rego :\lon leh•o, Indio do Brazil, Laura Sodré, Ct 
Hodr•ig-ilcs, l\lencles de Almeida, Ab~ia,~ Neves, Pi-res Ferre 
Hibeiro Gonçalves, Franeisco Sí1, .'loüo Lyra, Eloy de So1 

.. Cunha Pcdt•osa, Dantas Barreto; Araujo G6es. Raymundo 
~l'imnrl:i;' Gomeg R'illeiJ'O, Lniz Viannn, .Toão Luiz Alves, !Mi·~ 
ele Crw,·alho, .Erir•o Corllio, ,\Jr.indi:l Guanabara, Fr•anc1 
f:allrs. · Hn••nn elo Paiva. Bernardo· i\lQnt.oi'ro, Adolpho Go.r 
Alf'r•edo Elli.,, Gonzag·a :1aymo, .Tosé 1\:llll'Linho, Xavier da S1l 
Goner·o~o Marques, Rivndavia 'COl'rl!n e Som;es .dos Santos (3• 

' ' 
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;.t.NNA!ll8 DO SENADO' . 

Deill~t'm ti~ Cl)mpa:recm· com causrt jusLifi•CRiia es Srs'., 
Tf ercilio I.uz, Silverw ':\'(\ry, ~<\ri,Jmr Lemos, J..osó IEiUZ~io, 
rf.'homnz A·cciolj•, !Antonio de Souza. 'Epilacio !Pessoa, Walfredo 
Leal, H.osa ,n Silva; IHIJI:'ir·o de Bl'i.tr.o, Sr(Jul'i·ra de·Menezcs, Gui~ 
lhermo Campo.~. Ruy J:lllr'illJsa. :rosó •slarnellino, Doming-os Vi~ 
ennt.c, It·incu Maehadu .. BI.'J'nar·do Jfonlüil'o, Eugenio Ja;t•dim, 
LeoJ)oldo de Bul!Jõe~, :\IPneat· Gu imai;ür.s,. Vida! ·Ramos, Abdon 
Baplista e YietoJ•.ino Monteiro. (2~); 

]~· Ilda, posta e!l'l' discussão. e, sem .debate, fl]l]H'pvada a, 
acta da sr:s;;fto anterior·. 

.O ~r. i"'·SecretariÓ dá JJOnta ·do scg·uintfí 

• 
EXPEDIENTE 

·Chwll officios !.lo Sr. 1' Secretária âa. €lnmara dG>s Uepu~ 
tadEJs, remettBndo as seguintes .. ·. 

PROPOSIÇÕES 

·O Congresso Nacional resolve: · 
. A.rt .. 'I." E' o Poder·· ExecutiiVO auLori?.adcí a abrir, pelo 
l\linislet•io. da Ji'nr.endn, o credito especial de !l :07·8.,579, parti 
occo!'l'l~l' ai'!· pagamento devido 110 vice-•ahnil'ante .graduado 
reformado Hcr·culano Alfredo de Sampaio, em virtude d'e sen-
ten~a ,iudieiaJ•ia. .. . - . • . 

Al't. 2." Jleyogam~se ao disposi()iieos em ·contrario. 
Camnrn do;; Depul.ados, .14 ele agosto' de de 1916.-Joíro 

• Ve.vJ!lfcio 1.k .4/JJ•cu. r! Silna; Presi de'nlr. em exercício.- Antonio 
Josr; da Cn.vta lli!Jm'ro. J• Secretal'io .-Juvenal Larnartlne de 
Prwít1, 2" S('m·oliH'io,- ,I\.' Cornmlssilo .;do· Finanças. . · 

N'. 36-1916 .· 

.O Congresso Nacional decreta: - · 
· . 'Mt. L• São consideradas. de utilidade. publica as Jigàs de 

en~·lnó.: ligas conl;ra o anaj,phabotismo -e sociedades propaga
'• <lorns de insl.ruccão, que :ii't existem ou' qun vierem a ser fün-

dadlls no· Raiz. . · . · · : · -
·. Art. -·" Revogam-se ns dis~oslções . em eontrario. 

·. Gamnra elos Daputarlos, 14 de agosto de rio Hl:!6.-lo'li'o 
·1"t?spl/c lo df• ..tlmm ·~ S ilvn, ·Pl'es.iden tr! em r!xrt·cic i o,- A.nton i o 

". José da CO,\'/(( Jlihf!i1'0, '1"' Seel'etat•io.-J/l/11!1(((/ Lllllll!l'fino aa. 
frwia .• ~" .S~CI't!lat·io,-A' Commissiío de· FiJW!1Ças., ; /. , ' 

' ' ' ' 
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N. 37- Hl.IG 

O Con::n·e~su Xtu,ional r·••:So!ve: 
,\1·1.. l." Fiea o ·l'odcr .~~Xt!l!lll.ivo autorizado a abrir, pelo 

.!lllni~li•l'in da FaXI!llda. o l!l'l'dilo espr.cinl .de \13 :ll00*8~1, ou 
dtt .irrrprll'1nnein qur' nue1·~~nr•ia J'M, para pnr;anwnt.o da somma, 
a QJII' l.l!lll rli1·eiln, n ol'l'ieinl riu :\rmadn. Ft·edet'ieo Jõ'errPira 
de 01 ivPÍI'tJ. I! III 1·irludro dr> sr.nt.l!ll\:a ,iudieiul'ia: rxr-luldns, 

·pnl'érn. do enleulo r.•' .iUL'l)S du. m~··r·u, que fo1·arn incHvidamente 
addieionndo~. '' enlH·ndos os impostos del'iclos·. ·. . · . 

Al'l. :!.~. ne,;ngnm-sc a;;. dispo~icües r.m conlmrio. 
. ' , .. 

Camn1·a dos Deputado~. H du agosto de .1916.-/otio 
l"i!.l}'if/Cio rir! Alm·m. e Silva, l'residentr~ em r.xereicio.-Anton'io 
Jrw: tia Cosia niúr'im, 1" Sncrctario.-.hwellal Lama/'t'ine de 
Fari!.i, 2" See'J•etario.-•A' Comniissão de Finanças. 

N. 38-1916 

O CongTcsso N';lCionnl resolve: 

. Artigo unico. ·E' o P1·esidente da Republica autorizado .a 
oonceder nm anno do licença sem vencimentos a l\f:arcellino · 
SampaJo Cas!ello Bl'anco, servcnt.üario vitaliçio dos· officios 
llll .escrivfió do cível, provedoria, residuos e,;pfficial do re
gistl'o gora! do. !Jypothec-as do 1.• termo da comarca do Rio 
Bt•anr~o, A!lo Acr·e.· em pr·oroga(~üo da que. 'lhe .foi concedida 
por· por·tal'ia do jniz de direito da mesma comaTca, dat:úla de 
!J de ag·oslo de .[ 9:1 ::í; revogadas as dispo~icões em eontrnriiJ.. 
' · C~ma;·a dos Deputados, 14 de agosto de i9,10.-Jotio' Ves
?Hwio de .4./Jrcu. e Silva, Presidente cm cxercicio;-Antonio 
José da C o.~ ta Ribei1·a, 1.' SecretadO.-" Jnvenal :Lantartini: dr; 
Fatia, 2• Sccrctn;rio ,-'-A' Commis~fío de Finanças. 

N. 39-1016 

O Congresso Nacional re!',olve: 

Artigo. unico .. Pica o Presidente ôa Republicá aut.Ôri7.udo 
a' conceder a \Yalker Cnstello. Branco, séi'venLuario Vilnlir•io 
dos offlcios do contador, par.tidor o official .do PJ•olr.sto de 

. Letras do 2" Ll'rmo da comarca de !Uo Branoo no AI to "\m·o, 
.:: um :umo de licónoa. em prorogaçiío. para tratar• do neg·ocios 

de sou parl.icular interesso: !'l}l'oguda~ as disposi•;õcs cm wn-
trario. · 

Cu mura dos Derm lados. H .do agostó do Hll~ .. -lotio 1'·>.~
pur:io tle .Abre1t. e Silva. Pt·r~tdrmle f!lll nxr~rr:LCto . .,.-A.nlallltl 
1 o.~,; da Co.v/a R'i bt!iro, 1" · f::r.e l'rlal'io. -lut,.!riltl 'f.qmai'/ iii C ti e 
li!a1'it'.· 2• se·ru·.l'tRrio.- A' Comrnl~~üo de FltWL1Cns. 

I 
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I 

O Sr. 2" Secretario drelm·n rrur nfio !ln pnrrr.rrcs () lê o 
SO!l"Llinte 

OPI'lCIO 
' .~. 

Sr. l" Srcl'el.nrio r!e Senado- Commumeo~vos, para .que 
vos digneis levm· no ennhecimento do Senado, que n.. Gamara, 

, em srssfio df' G elo· eol.'l'enle mer. approvou o seguinte requeri-
mento dn Sr. Dr;pul.ndn mario Hr·,·mçs: • 

« J1rqueii·o qne .. •c.in l.mnsformáda om. Commissiio ~Iixta: 
ri actnnl t.Commissfio de Dr!fe~n •i\'"anional da Camara, que tertí, 
no ·Jll'l!senle momrnlu. o enrnclm· especial de Commissão de 
Inquorito, afim de eonlteenr r- anurar o B'l'tl.o .d·e efficie·rH!·ia das 
força-s ·do JÍ1n.r e J.e·r1'~. » 

Aguarelando • n resoluofio do· Senado a respeito,. dev'o ainda 
cormimnicnr-'•os q1w n Commissfio Especial da Camara é de · 

. no.re m~:mhros. 

O Sr. · Presidente - Como vê o Senado, a Camara · con
v'idn r~ln Casa de Cong·.,:osso a nomear uma Commissão i\Jixta, 
q1w sm·:"t" a IComrnissiin. da Defesa Nm~ional. Estú cm discuRsão 
n J•cqucrim"ento. (Pa•usa.) • . ·,. ' 

· Nfio ha·v·eudo qnrm queira usar da palavra, coruidero a 
cHscussfio encerrada. · . . 

.T-:í· ha nmnrrn no recintO. para se procedf.lr tt votaciio. 
0!; Srs. que opprovam o presente requerimento, quiram 

lnvantar-se. (Pausa.) · · 
Opport.unmnonte sedio reit.as as nomeações ·pa;ra essa Com-

. missão. ' · 

, O Sr. Mendes cie' Aln1eida- :Sr. ,Presidente, antes de outra 
· cousa, tenho de suhmetter á consideração do Senado um reque-

rimenfo. · 

. ' 

. ·o Sr. l.uiz i\Inrl.ins de Souza· Dan tas, que ·exerce interi
namonto o ca:J•go de ?l!inistro de E.st:ado das Relações Exte
riores, l.evc occasifio de ver n ·considera()iio em que é tido 
pelos smB eompat1•icios, pelas manifestações diversas que tem 
L'ecebido quanto a uma .imputacií.o que suppoz a elle dirigida , 
e publicada r.nnün .im'nal estrangeiro. · 

A eart.a que S . .l~x. dirigiu. ao Sr . .President.e dâ .Repu
blica. :e a . .rJc,cla,ração solemne fio Chefe do .Esta;do de que não 
hn<l'in nr.cesRidnde alguma de proceder a. inquerito sobre o 
procedimento do digno .JVJinif;tro ·de Estado interino, dando-se 
.a.~sim complef.n e cabal snUs·raoã.n :1 propria ·ex·.igencia do func'
c.ionario a.(}cusado, Sülll'fJ~'e me pn1•eceu suf1'ici•ente paira que 
não pa.il·assr! duvir!a o l;mrnn sobre o em.•acter de tão act.ivo e 1:) 

o·pcroso Junecinnnrio. . 
. O SI\. AzlmlmO ll VAli! OS OU'I'flOS SHR. ·SllNADOflES -tApoia.clos, 

mu11.o bem. . . · 
.o .sn·. illllXIJEs DE ,\r.MEIDA _.:_Como, porém, na Gamara. 

eh; Depuf.arlbs, honlem, o di~tincto memllro da Commissfio de 

.. 
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iDiplornaciu c 'J.'ralatlos, ::ir. Suuza e ::iilva, entendeu .·que dos 
~1nnacs ·da Cw~rt~ cleV1ia I()Ollslae o ol'i'icio elo rel'e.rido Sr. i\li
nislro de J~sLado interino, em que ·propunha que l'ossc 
abe!'lo, o publiearnente, inqucPilo solll'D n J'alsidade (]a impu
;,.ução c;úe IIID havia sido 1'cil.it, c, Lendo a Camma uppt·m·aclo 
esso requel'imcoto, entendo uecessal'io sullmetter ao Senado 
idenJ.ieO pedido; j)Ul'[l (jUC não ·j)al'eça, pelo siJ.enciO dOS mem
lll'OS desta Uasa, se lenha de pôt· um duvida o que essa mesma 
wun.iJ'eslar;üo ela ICamara rios .Deputados produziu. . 

Assim, J't'CJueiJ•o a V. Ex., consulte o Senado si permiLtc 
C]LlC seja inscrla nos nossos Annaes a carta CIUC O Sr . .Ministro 
(]IJ Estado interino das. Relações Exteriores dirigiu a S. Ex. o 
Sr. P·t·cs'iclenLc da Hepublica. (Jht'ito bem .. ) · .. 

O Sr. Presidente- Os Setuhores que approvam o reque
I'Ünento do Sr. Mendes de Alrneida queiram levanLar-se. 
(l'ausa.) 

.Foi U[lfll'O\'ado. 
. I 

, O Sr. Mendes de Almeida- Deus permiLLu, Sl'. Prc,idcuLe, 
CJU.c eu possa lermiuar· ho,ie, e o mai:; ·depressa passivei, a 
lista. daquclles factos que rrw pat·ccet·am ccnsuruve'is, prati
cados· pelo 8t·. l'resiclenle da Ilepubli'~a ou pelos seus auxi
liar'es, mas dos qua·es cabr:m uniea ,e exclusvvamente as res
pon~aüilirlades ao CileJ:e de Estado, e· como me foi requisitado. 

Tnutil <J rupr:l.it· o i1ue ltoutem disse, porque da ma;neira 
pela qual nw expressei pe.muLe meus collegas, do modo por que 
calalog'Ltei os dii'ferente~ assurnplos de que tratei, o Senado 
viu quaes aquellrJs actos a que me rei'el'i. nessé .discurso, e a 
· qm:, por ~ua voz, :l'l:z rei'ch:ncia o eminente Senador pelo Es
tado ·elo iE·spiriLo Sauto. Mas, na exposição daquclles factos 
c:<r:apou-me salienta!' um que foi !.ralado na Camara dos Depu
lados, e que póclo pat·e~cl' que cu·tcn ha dado' o meu applauso 
pelo silencio. ' • · 

1~ vem a .pello desde .i:í expliear o que parece Lí•ansluzir 
clu algun~ apaJ·te;; pt·ol'er.irlos Jllll' eminentes ·collegas, deste o 
dnquclle scl:lov do recinto do ·Senado, sobre o motivo [Joio 
qual un.o :l'iz irlenLieas r·eclamauões sobre actos vraticaclos em 
tempos· un[lJriores.. · · 

W facil· a nxplieat;ão, expliea~ão ·que jú uma we~ (lei, em 
upar·l.e n urn discurso do l!tnin.e'nte Senador pelo Piauhy, e em 

· di~r:m,;os meus anteriores, que nüo vem ao caso agora citar. 
· A ~xplicução ó a scg'Llinte: · · / 

Quando ;entl•<li pa.ra a fJO·litica. uucional, eu que ha 20 e 
tanl.os armas ·esLava afastado dessas campanhas, aprcsenl.ei 
:ws l!Íeus oleiLore:< IJ aos JJO!i Licos com os quncs ia,· de então 
.em deunte .. trabalhar, o HHJU progt·arnma ele acção, a minha 
carla-mauil'e~Lo, ela qual felizmente, clesclc enlúo aLé ho,ie, não 
mn al'asLci do nma linha que fosse. 

. Niio londo sido, aL1! entiio sinão um vencido· na puli~ica 
wwionul, .eu devia eoinr.~:m· a trahalhm· eom uquelles que ti
nilanr.J'eilo u pt•ornlguuctn republicuua, com nquelles que, aber., . . . 

I 

. ' 

• 



27Ô 

t.amcnte, -se hwviam baLido contra o regímen an~erior é so~!i' 
o~ íntr.mel'ntos republicanos qull Lt·nzinm na sua·fé de o1'i'icio 

· t.odas us provas das lulas que haviam sustentado, em pr61 dos 
princípios pelo~ qunes llavium pugnado·. · · · , . 

:"''o~Ea occasliío, 1'11ndava-M · o Partido 'Republicano Con
scl.'vadot·, e o cminenle chefe. desse partido, o· nosso sempre 
saudoso e c:'hórado companhelro, o· Sr, general Pinheiro !\!a
chado ... 

. ,0 Sn. Jo.~o Lmz AT.vEs-A.poiado. 
' 

O SI\, ~~·~r;ol!s D~> ALi'vtEIDA - .... teve a bondade de 'não 
quorol' impOr-me um partido, maii de, genUlmente, pergun
tal'-lllt' si eu. c:stara de accôrdo com aqueJias bases para nesse 
;pal'lido m;; Íl18Cl'QVel'·. . . . 1 · . 

Al;'•ni do Oll~t·o;; pr"incipios que p:ll'n mim síto anteriores 
:i llepuiJlica, üU quiz verificar', Sr.· PI~csidentc, ,si. entre: os 
iten;; do progT'aJJlllW des·:e partido, i'ígurava aquelle ·principio 
con~titucional pelo (!Ual mr! bato e pelo qual sou ~irrcducti•vel, 
a liberdade do. eomideneia ,nos tel'mos pelos· quaes 'o considera 
a CotJ.~tiLnicfio ropulJlie;wa. Depois.•de, examinar e de veri
fkar que enli·c. as base;; .do novo .partido. figurava a defesa da 
liberdade de cott•cioncia, disse ao general Pinheiro !)1-achado: 
«Do pleúo accurdo eom todos os princípios», ao que. aquello 
rn·nnt.l!ado cl11Jfr., npont.nndo com· o indicador, accrescentou: 
« B com· este, pl.'incipalment.e ». 

· B. l~x·. se refe!'ia ú liberdade de consciencia. 
· Do tudo isto, Sr. Presidente,. 1'iz uma ·exposição publica 

pela inwrensu e, particulat·mente, flspccii'icadamente, ·aos .dif
j'()I'ClltCS csilcgir)S eleif.Ot~UCS onde lllllU UOffiB tii1ha sido SUf-
fragarJo var·a l.!nLr·at' .para o Senado <Fedei·aJ. · · .. · . · ó. · 

J~nconf.l'ava-me, vois, no· quatriennio do ·1910 a 1914,.. v:in.: 
culuuo a lln1 partido polilko de alta responsabilidade. Nesse 
Jla'rtido, a oriunl.aciío sempre foi seg·ura, inflexi•veJ,· positiva 
c salul.at'. O ;;hcfc do pa1•tido, seus pJ•incipaes auxiliares, todos 
arruellr·s· qur•, 1riais ou menos, faziam parte. da sua direcção, 
ti 11 hum os sr.~us postos ·delineados positivamente, firmemente, 
indiseuth·elmente. . · .. ·.; l . 

. Eu i'Xf!l'Cil1. nes~e part.ido a· funcçiio de.-· ultimo soldado 
i(mio apoiados), por·que •nenhum.drreit.o'tinha de ox&ce:~ outt·o, 
~·isto r!uc tmtwa pN·tencet·a ·n. um partido •republioimo. Era . 
natura, pois, (IUe a minha situação fosse . suhordinadà' .lís 
;justas maniJ'esta!)Ões c :í .inspcccão i'or·mal que .esse· partido 
exEYrcicia na a.dministrnr;üo do .pa·i~, · · · · 
· , J~~lit prrscnl.e, na unlMra . preoidencial,. o eminent.e Sr. 
'

7icr,-;prcsidento ela ll0P.llhl iea,, a esse. t.ompo Senador' pelo Ma
ranlwo,. mNJ eornp:ll'l'JClO;. eollega o .amigo, com o qual, muitas 
vnzes me dirigia ao Senado. Nacional. .·S.· Ex. dirá si eu ·nüo· 
fiz ns pondrn·ac.üe~,. qu~ unt •;,oldado podia fazer ao· seu partido; 
ernrel.nção :10:~ .netos quy eu ,jul~avn, irregu,lares e pr~,iudicines; 

· . . . \Fl7. as n~mhas CfUCl~ns, l'UdJcando nqUJllo que na o mo pa
recia convementc e mm Ln~ vezes, quando eu nüo podia ·fallnt' 
ro. S. 'Ex_., dil'igia-mc ao ch~1'e tio parti~o c lhe fazia sa))et' ~~~ 

. ' 

.... 

i' 
' 
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min!Hts observacõcs, Era o meu dever, pot·.que cu c.,L!Il\·a fi
liado. a·um parLidó organizado nos lim!Les da accão •COndigna 
de politico. o d1l Senador. · · · · 
.. ·. Qt!IIIHlo alguns acto~. como, po1~ exemplo, os elo e~ Lado de 
SJLto, Jorám JWal.tcados,· o Senado sabe e os''8rs. Pres1dcnte c 
Viac-Picsidente do Senado, bem o ;mbem Lambem, que eu me 
dit·igi ao marechal Hernws da Fonseca e protestei contra ellcs. 

· ·Além desse JJI'Oteslo yerbnl, fiz um outro protesto pelo 
' meu. jornal- o .lornal do JJrasil- pelo qual sempre me rc

hellci contra o que cu ,julgava unl' at.tflntado, c que. hoje ainda 
considero,. praticado 110 estado de sitio, por motivos, a meu 
~·c.t· ·sem grande pe:>:o pal'lt eom u impren:;;a do Brasil. 

Em uma reunião mcsHIO, em QlW estavam o ex-Presidente 
da fiepuhlica, o Sr. general Pinheiro ~inchado, o Sr. c1hefe· de 
Policia de entüo IJ o i\Iinistro ·da .r:nst.ir;a, Sr. HrJrculano de 
'l~roil.ns o o .Sr. ~:rencral Lu iz Barhedo. ·reclamei cóntra. a prisão 
dos jornalistas u do general i\lenna Barreto. lP ara que se não 
fizessem cfl'r:(ltivos esses actos, recla)nei contt·a, .procedi, em 
summu,. · de• . modo pot' que podia. proccdet· como ,iornalista, 

, memhro filiado· a um partido org·anizado e como cidadão bra-
sileiro. · . . · . · • 

·Ora, por· coHSN']uenciu, a minha 'situnçãQ não era a ·mesma. 
do Jw,ie. Act.urihnento o caso é difl'erentc. Appareceu um cal)
didnl.o ú ·Presirlcnc.ia dü. normblica, com um manifesto inau
·;;ul.'al·quo atl:t•tdtiu us sympatllias gerae!;:, inclusive as milthas. 
coino Jornalista IJ . como Senador. •jJas; desde logo, protestei 
.pela imJ1rensu, düelarando aos eminentes amigos; o .Sr. Pre
sidente o o Sr. Vice-Presidente do Seüado que eu me julgaYa 

l•ara c•om o l1CII'O .cándiduto. purú coin o novo Presidente ria 
lepublica, apoiado por lodos' os )1ar,Lido!o nacionaes, e não 
0andidnlo clü .um ,,ó·purtido, feira dos estreitos limites do pnr
Lidnri~mo. obediente,. ·como ·se r1levc comprchendcr . que o' era 
·antet·tormenLe.. : . · 

, .O rPresidenl'' da Republica, Sr. WencDslau Braz, embora 
jJei'll.lncenLil ao· Partido ConS('.I.'\'arlor, não subiu ao poder so
montH·pelos el·enientos de"se part.iclo, mas pelos elementos com
binmdos;. do·. Pa.!'Lido. Conservador do então, c do Par•tido Li-

.· .be•:al .. 1niJo cú1inente chefe, o S\' .. Senadot• Ruy Barbosa, dr.
/ 'ilarou ac~:eilar óssa candidatura, pt•esl.is·inl-a. com o seu voto 

.• . e rióm-o de sr.us amigos. · · 
· . ·. ·.::\c.harva-nw, pois, denul.c de um cidadão que reunia a.una
nimidado do ·opiniões, dos pai·tidos cxi!stentes c, por canse

. qumü:ia, ~stuvn. I ivrn da obei.lie~wia partidaria. e ela subJ?1issi\o 
nutut'(ll nquc:lles. qtle ... sll Ml'~m·rtlS'U:t!am do, nomo sontmellas 
vigiJarürJs; rir·omoY,or a fiscalizaçüo d~s. nct.os .do Pre~idcntc dn. 
Republicrt o· com ·a• suus · rcsponsulnlidad·es u:ttrulurem. pam 
cl!es ·n· a(lproyacão• ·a'u. a rnpulsa dos seus corrc!igionarios. 

· ·V. 'Ex.· salto; SI'. •.Presidente,- e est;\ presente o Sr. Se
'nndoi'~Dantas Bitl'l'eln,- quanto· o !ot•twl do B-1•asil so oppoíl 
<t politica cl1i. ~al!Jaçtio,. ;\ politica da· ent.rada ;\ l'oroa, por ·ele
mentos niio rog·ulm•es, na n•scensüo aos cargos de g-overnadol·es. 

. Porventura, i.sso tluerin rli~oer' of'fensa, ·ctesmorali?.açiio, ata~ 
~e ;pessoal ao cnii-nonLe Scnnclor•? ' 
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' ~ão. . . . 
l~u eomiHili a polil.iuu, uuo entendia ~c1: prejudicial, comei 

combali a polil.ieu do meu eminente' amigo, e então eompa
nheiro de casa, ~r. ;1. ;J •. Sca~ra, no acto de· sa~,çi1o pelo . 
qual enl.t·ou no govenw da Balua,. 

. Om, quem assim procede.. . . / 
.O Sn .. Jo,io Lu1z AI,Vll::!- .Peço 1.1 pula·vra. 
0 B11 •. MilNilll8. DE AL11WJD,\ ~. • • quem- tem no~ão ·exacta 

do seu dever, ·quem .combale os dil'feJ•entes faetol5 quando ·clles 
1:erem ele mais a uonseiencia, não' póde seJ· aecusado deivh 
aqui modificar a sua orientacão do. modo pelo qual encara os 
negocias pnbHcos. . . 

jssumi aqui o compromisso· solem no de· defender 'u Con
. 8 Lilui~ão rJ as leis, c como não eostumo fugir ás minhas r·es-. 

ponsabílidades, Lralo doe procurar defender a Constituição e 
as leis.· . · 

l'ôile seJ· que as minhas rcclamacões não tenham .iusti~a, 
pode St!t' quo o poulo de vista cm que ·.me eolloquei·dlâo .seja 
;iu~Lamo·uto aquelle em que ,;e deve eollocal' o Senadoi•, pode 
ser,· que, lalvez, óbumbrado pela' idéa de ·que ~o. continua no 
syB Lema . do desJ·espeilo, eu csLe,ia apaixonado; 

o Sll, ;Jo.~o LUIZ ~\i.VJIS _.:_Tanto mais que o compJ'OilliSSQo 
do V •. mx. foi prestado anteriormente ao quatrienni,o passado·. 
,., O Sn. Bum-: o DE .PAIVA- Não era questão do po.Jilico;. e1·a 

qilesliio do 'Serwdot· que prestüru compromisso. . · . · · 
O Sn. '.'lENJJI~H DJl AI.MI~TOA -'Por ~ss·a -t·azão que acabo ... 

' . 
o Bn. l{lli~No 1H; Jl,(!V.I- .\.ntiganwnte V. Ex. ora poli-

!.h:o, agw·a ,; 3cnarlor. · ' ·· · 
. o Sli. MliXfJES fJil Ar.MEID.\ -'.Não; sonhar; sempre i'ui'Se-

JIUilOI' e politico. . ·· . · ·····. · · ') .: . 
J\las suppon lm o Senado que cu cstÍivesse illudido naquella . 

occasiiio, que tivesse Julgado que tal ou qual acto. 'estava di"·· 
· re.ito; depois du urn exatno melhor, .com attencüo rilais i·efle- . 

eLida, desde que não Linha mais pessoa sobr·e .quem descarregar":.· · 

• 

a r~sponsubilidado, poderia julgar que•es.se ·acto fosse íncon:: .. . 
. Vt~ll!Cili.C. . ·· . , ;_' ... '· •. : 

' .. 
O Sn. But;:-:o uB ,p,u,;.l- Depois. ·gue .. ·v .. Ex. sahiu· 'do 

partido. · ; .. · · · · 
.. 0 Sn. HIBI~·;IIO GONÇM.VBS ~O{t o ~artido .sahíu de.,V,: IJilx; -

:() •sn. :'llllNilllS llll Atr,:~~IETDA..:..:.. Eu nüo: ··~)osso deixar do 
parat· um pouco, porque costumo responder immediatamenLe 
aos·apal'l.es. _. ... ' -... · ·. · ... ·. 

.. ·Depois qm eu saili do pat·lido ou p~r~icjo sahiu de,.mim l 
··O 811. BVIÚ·w ·m~ PATVA-:A primeira paJ.:te 1'oi minha .. 

• ' ' •• 1 • • 

O S1t. :\l!lNIJI~H-nll ALi\JiilllA'" Noto. da parte do nobre $e
, nndor pol' M mns Gemes o p<:qucno desg·osto dot ver cru e, ~o 

' " 

. ' 

'' 
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t.emp6 em >CJue, no :quail'ieunio passado se pr·a~ica~a: qualquer 
aeto igual á:quelles que ·estou censurando- note-se que nunca 
neste· r·ccinto l'iz exclusão de quatriennios, mas · ob_t;ervacões 
g_et•acs sobr·e ussumpLos que me parecem· inconvenientes -não , 
L1 vesse ... 

O SH. BuENO DE PAIVA- Estou me •referindo ás_ valavras · .. 
de V. Ex .. apenas. 

O Sn. MENDES DE Ar,:~<IEIDA -=- . • . eu feito as mesmas cen
sura:o, mas como fui especialmente reptado pelo nobre Se
nado{ pelo EspiriLo Santo para dil!er quaes eram os actos que, 
«no actual quaLriennio) eu ·reputava inconvenientes ou afas
tados da lei, é sobre esses a~tos unicamente que tenho de 
fallat•. · . . 

Agora, sj os noJn,és Senadores qúerem que eu 1'aça um 
'exame de consc1eneia. . . ' ' . 

tO SR. BUENO DE PAIVA- V. Ex. é que está fazendo .Um 
r.etrospecto. · . . · 

' ' , 0 Sn, :MENDES DE ALMEIDA_, Em resposta ás, perguntas 
do nobre .Senador pelo !Elspirito Santo. . · . · · 

' V. Ex. vê, Sr. Presidente, que não ha aqui um homem 
afastado do partido, nem o partido sabido de mim, por:qúe 
aqui elle nun~a entrou. Eu fiz parte da aggremiaQão tque suf
f.ragou c a:poiou o actual Presidente e não sei porque me 
querem r.tJnsideraL' em desaccõrdo com o partido, pois até o 
actual momento .. : . ' 

O Sn. ·BUENO DE PAtVA-':Mas isso foi em obediencia an-
tiga... · 
. ' 0 SR, 'MENDES DE tALMEIDA - Êu' supponho que O partido 

ainda mantém sua. integridade, pois até hoje o seu chefe não 
censurou· o meu procedimento. . · 

·. UM Sn .' SEN.~~R - Então está de accôrdo com o partido. 
O ',s~;' 'ME~DES DE AL~EIDA -Até hoje t~nho mantido a 

maio-t:..oorrecção ·no crue respeita á disciplina partidaria. Estou 
certo di•sso, pois si assim não o fosse, já o chefe ter-me-hia 
chamado ã ·ODdem, dizendo: «tO senhor está fóra do partido; 
os Pr:incipios do partido estão antagonicos com os seuu. 

O SR .. À. ~~Zl!REDO- V. Ex. faz insinuaQões .como si eu 
í'osse r!h·efe 'do ·partido. Si bem que ·tal me não considere, devo 
declarar que V. Ex., realmente; a mim fez a declaração so
lemne de ·que ·so considerava amigo ·livre do partido. . 

' . 
O 1Sn. 'MENDES. DE ALMEIDA-:- E declarei por , que razões .. 
O ·SR. -RIBEIRO GNOC<~T, vEs -Si é apenas amigo deixou de 

ser disciplinado. ·. · . · 
UMA voz-·Está fóra da ciisoipJi.na· partidaria. 
o •Sn. '!\fENDES DE co\LMEIDA - ~las eu quero que vv. EE:c. 

me difl'UJU· quando foi •que houve· uma reunião do Partido- Ro-
s.- Vol. IT ta . ' 
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iaillio ·qüc 'devo sahir cm dci'csa 'da ConstiLuicão c das leis, sem
pT"c ;que ellas forem ofi'endidas, c eomo no partido todos estão 
obumbrados com a cxtraordinaria administracão actual. .. 

. O Sn. Joii.o LUiz ALvEs- MOJ.S o chei'e .d·o nosso J.larLido 
estava de aceOrdo com o outro Presidente e V. Ex. não o 
· condemnou. · 

Eu já disse e não posso estar• a· t·epetil-o constantemente. 
:VV. Mx. não imarerinam .. o que ti is.to. Não sómento ten·ho o 
üalmlho de fiscalizar o discurso que profiro, mas ainda de 
ser victima de todos os resumos defiCientes, devido a certas 
ihterrupcões que nada teem com o caso. ' . . 

O Srt. Joii.o Lmz ALvEs- Tenho ouvido V. Ex. com bas
tante alitencão. 

· O Sn. Emco •OOELHo,..._,Não responda os apartes. 
O Sti. MENDES DE :ALMEIDA- Respondo ao aparte do nobre 

Senador pelo Rio de Janeiro. Nilo posso deixar de attender a 
um ou outro aparte, não só pela consideração que· me me
recem. os honrados collegas, mas ainda pela necessidade de não 
deixar .ficarem como uma ai'firmacão exacta, proposições com 
as quaes não. estou de accôrdo. · · · 

ExpHcado assim o motivo pelo qual póde ter eseapado al
gum acto do l;iov>erno .passrudo ·qu:e eu· não lienha censurado, sabe 
agora o Senado que censurei todo.; os ac~os do estado ~e sitio, 
a política das salvações por aquella :fórma, e isso relembro 
com o . prazer de ver deante de mim um dos personagens da 
salvação de então, para provar que estou dizendo o que real
mente fiz, e de estar nesta cidade um dos outros governadore;;, 
o , Sr. · ~eabra, meu amigo, companheiro de casa, cuja inti
midade commigo é grande, mas a .quem não pude deixar de 
combater pela. fórma por que elle se enthronizou no .g·overno 
da Bahin. Permitta-me, ·agora, o Scna:do que lhe diga mais 
alguma cousa. . . 

Além da resposta a esses apartes, a estas declaracões de 
que só. agora é ·que eu venho fazer accusacõe:S, quando sem
pre pela imprensa o fiz, mesmo 'quando privado politicamente 
de me manitest!lil' solemnemente neste recinto, . tenho . ainda a 
observar que· tambem não leso em cousa alguma os co~res 
publicas, salv·o na percepção do subsidio de, Senador, si não 
desempenho bem o meu .mandato. · 

0 ISR. LoPES GONÇALVES· E OUTROS SRS. SENADORES- .Não 
apoiado., · · 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA - Absolutamente não leso. 
Não ha cousa alguma e:in minha vida em que se me possa 
isso imputar. Ha àqui diversos Srs. Senadores que fOram 
ministros de Estado ao tempo em que tenho estado nesta 
Casa. Ministro da Guerra, Ministro da Fazenda, Prefeito do 
Districto Federal, . e SS. EEx. me farão a bondade de decla
rar se alguma: v~i o S~or pelo Maranhão defraudo~ os .co'" 
fres publioos, tírou-lh~ alguma cousa, uso.u dOI! dinh!!l~Ol! 

' 
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naoiona:es para gôso. proprio ~u para sati&faciío de suas ne• 
cessidades. · . 

Srs. Senadores. eu sou advogado, sou director de um 
,iornu.l e sou SQnador. como advogado, sou consultor juri
dic de instituições que aqui ,existem; como Senador; já me 
cortaram. inconstitucionalmente, os. vinte por cento de im
posto (illegalmente, é veroade, mas cortaram) ; como director . 
de jornal, VV. EEx: sabem tambem que não se pó de tirar 
grande cousa para viver. Sou tambem professor. 

Pois, bem. é destas cousas que eu vivo . 
. 0 Sn. LOPES GONÇALVEs - V, Ex. é tambem prOt'essor. 

' de direito. 
' 

· O SR. 'MENDES DE Al,MEIDA - Muito 'agradeco o aparte do 
nobre Senador. E' uma posicãu qu~ muif.<l me honra. Squ. 
vealmente, o fundador das faculdades livres . no Brazil, decano 
da Faculdade Livre de Sciencias .Jurídicas e Sociaes do. Ilio 
de JaneirO, onde professo a cadeira de Theoria. o Pratica r.:: 

· · Proct~sso ·~ · ' .· · 
. E' disso, repito, que eu vivo. A' minha casa, pago-a eu; 
está em dia. ' · · · · . · . 

Não consta que os meus domesticas· tenham que recla
mar alguma cousa. Não tenho contas a pagar porq\l'l vivo só 
com o que tenho. Ha. sim, um automove,J de -Que uso. Al
guns dos Srs. Senadores o conhecem: é muito bom. commodo e 
i'Orte. 'Eu o uso desde 1908 e a cousa passou-se assim: em 
1908 um cidadão brazileiro entendeu que o chefe .do Estador 
·Maior da Milicia Civica não' dev.ia, por uma capitis diminutio, 
não andM' de automovel. e offereceu-o, para que elle tivesse 
conducção condigna, Milis, Sr. Presidente, f'ui obrigado n. 
custeai-o .. Eu mesmo paso o thauttéur . . gazolina, oleo.. esto- . · 

.. pa·, etc. E' do me-u bOJso que tudo sabe.· E.isto, Sr. Presi.;· · 
dente, para que a milícia que eu gosto de . ver presitigiada:, 
tenha tambem o seu chefe de Estado-MaiOr passeando com
modamente. M,Rs, como o automovel está á · disposioão do 
che~e do Estado-MaiOr do Com mando. Superior da ·Guarda 
Nacional, naturalmente é um automovel. official, yomo os ou- · 
tros, mas que pertencem. e são pagOs pelo ,Thesouro., e caro, 
muif.<l caro ·para este. · · • · · 

Bem, eis a minha vidia assim ·como ella é. Mas. tambem 
·eu · go>·.u que o Senado saiba, de toda ella, p·ara que dó' sup
pon):la que eu· estou aqui vendendo banha por pomada de 
cheiro. · . · 

O SR. LoPEEÍ ·GO'Nj;lALVES - V. E~., que é ,iúrnaiistá:, sabe 
que a · Imprensa se mcommoda multo com ,quem anda de 
automovel; até ·os particulares. · 

. 0 ~R. MENDES ,DE. ALMEIDA- Mas; quando souber que O 
automo'vel não sahe .á custa da Nação •. dará razão · á minha 
.e:x:pUcacüo • . · 
. ·, E!r •. Presidente, sou u~ Jornalista. e, por isso, costumo 
~orm1r. de uma hora- a. me1a para duas horas da . ma.nh!il, dé 

.... . . . 

. . 
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O'ito, oiLo horas e meia. 'A est.a hora. prom'Pto e vest.ido eu 
. vou t.rat:ar de ler os jornaes, revistas, livros. novos 0 ,' per 
su.mm.a cap1:ta, l·evo nisto, si posso, até o meio dia. Ao meio 
d.ia, almoço; e. dep.CJis de alm'o'car, venho P.ara· o Senado, onde 
fwo até as horas que VV. EEx. sabem. Ainda hontem aqui 
esLive até ás 1. horas. A's terças, quintas e sabbados, vou dar· 
aula. de. processo civil na .Faculdade de Sciencias Jurídicas 
e Sociaes. o que é para mim agradavel, porque os rapazes são 
bastant~ alegres; mostram-se sempre satisfeitcis, '(:l não· faltam 
ás aula~. o que me faz• suppor que as dou bOas. A's 5 hõrali, 
.•chego au jornal, despacho o expecl)ente. áté ás 6. ·Vou .ianLar 
depois, á casa, fr>ugalmente. Sr. ·Presidente, não uso das be
bidas alcoolicas: Frugalmente... Depois do jantar, vou até 

. 1ogares de diversão' publicfr, entro em :um theatro, entro em 
1 outro, si este me agrada ; fico,· si me não agradla: passo a 

·'· outro. ·. · · 
~ (· (Interrompendo-se.) Sr. Presidente. é preciso que faca 

··esta exposição, é preciso... (Continuando.) E converso com 
'rJ's meus amigus, com aqu.elles que encontro. O 

1
que !l!cho d!e 

bom nas peças tamnem aprecio. (Ri$os.) Aqui e ·acolá, con
verso, tr·oco idéas, faço d que na minha .idade é permittido, 
visto que, ao acabar o thatro, vou directamente para o ,jor- · 
nal, O'nde fico até á hol'a: em que vou dormir. · 

V /J, rortanto, o Senado o que é a minha v~da; e quando 
· o.uizerem certificar-se do togar onde estou, i\ fnocil: o· meu , . 
carro é muito conhecidl> e estará parado em um ou nut11u 
theatro ou cinema, em que eu esteja. 

Eis a minha vida assim c~>ma ella é. . .. 
Ora, esta vida, assim, naturalmente não pócl'o agradar 

a todas · as pessoas que se zangam porque me rio ou me 
divirto. · · . 

Vem aqui a pell'ó'-contar umil historüi. de S. Joãio Chry
sostomo; que VV. EE.."l:., must.rados c'ó'rno sâío e oonhecedo-
res das Jettras sagradas •. não igno'rarn . · · 

. Po'i' o santo, o .Bocca · de Oul'O, como era chama-do São 
João· (ChrysosLomo)', grave, respeitava!, dignissimo· entre os 
dout.ores da Igreja, tinha por habito sahir, fdgo depois· t:lo 
.inntar, para uma collina !lJO fundo de mosteiro onde vivia, 
t~ brinca: com c'o'rdonizes que eram familiare.s e que. acudiam 
da pequena;capoeira 'em. que se s,ncontravam. .... . 
. l'!m caçador, ou ·militar - em su.mma: um homem que 

1 usava nl'mns perigosas, arco .e flecha, a:pproximou-se do santo 
, c disse"lhe; «Como é possiv·el quê vós. veneravél entre os 

venel'nveis, que affrontaes os poderosos e os .soberbos, que 
· u~ndes a voz energica para cohibir .. os·· abusos. e censurar os ,. 

defeitos, como podeis estar assim com um brinquedo pueril· 
uma codorniz?,. . . · · , . 

O Santo olhou para o individuei que lhe fazia essa per
gunta e noton que o arco que elle empunhi)V~· estava disten• 

. d idn, hnmbo, e perguntou: «POfCJ.Ue niio trazeis o, vosso arco. 
nt•mnclo e com n setta, em pOSJQu,o de ataque?,, · 
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Respondeu-lhe ·o homem: «Porque si eu . o tr.<iuxess~ 
sempre assim elle se ad·elgaçaria com o uso constante e nã~ 
teria depois a .elasticidade necessaria para .. atirar a flechai 
sobre o inimigo ou sobre a caça). 

«E' o que acontece com a intelligeiicia ou o trabalhl) 
mental; precisamos tambem dar-lhes momentos de repouso, 
de pequeno recreio. E qne outro mais innoconte póde haver 

' do que uma codorniz?~ . . 
Appliquem os Srs. Senaderes o conto .. Ve.ia V,.Ex., Sr., 

.Presidente, quanto me é penoso continuar a incommodar a1 · 
attenção dos Sra. Senadores. (Não apoiados.) Mas VV. EEx.,. 
queixem-se desse·. algoz que é o honrado Senador. pelo Es
~Jiirito Santo; foi S. Ex. quem ·quiz que eu trouxesse para: v 

aqu.i o rol .das cousas com que • não concordo. 
0 SR. BUENO DE PAIVA -E' caso para dar.parabêns rr: ', 

todos, nós. (Apoiados.) · ·:.; 

O Sn. MENDES DE Ar.MJJ:JDA - E como aini:la nie faltám 
algumas, não tenho outr.o remedio 'sinã0 -continuar; mas antes 
dese.in explicar por que mot.ivo não o faço mais comprida
.mente; limito-me a simpJesrnente .indicai-as. · 

· · Assim. f11ço em primeiro Jogar. porque não convém que 
esteja aqui a repetir ns discursos dp _nobres · Deputados . e 
Sn.ndor·es; devo unicamente di:/Jêr quaes são as cousas que me 
desagradam. Note-se que , eu estava disposto n não mais 
proseguir na exposicão dos factos. (porque agor11 tenho que . 
Pntrnr em tres ser.ies que VV. mEx. vão ouvirl .:... porque 
eu esperava que o Sr. Presidente da Republica desse nma 
snt.isfncão publica ás aggressl5es que lhe teein sido feitas da 
tribunR da Camara e mesmo do Senado em relacão á F..Strada: 
de Ferro centra I dn Brnzil. Estava eu disposto n talvez vir 
Mnfessar que não faria mais observações· a respeito, quando 
li ho,ie nos ,i.ornans a segni'!lte noticia. r ... eio a do Imperc1:ar.. 
porque é a mais curta: - · 

q;flaheirios ciue, logo d•3pois de receber a •cnrl a que o· Sr. 
Presidente dn Republica lhr. dirigiu, ncon&elhando-o a inter

'r.orimcr ns negociaoões dn Central com a firma Fonseca 1\fa-
. · c h ado & Comp. documento .este lido ante-hOnt.cm na Camara:, 

pelo J)eputado Antonio Carlos, reader da maioria dessa ·Casn 
dO Oongresso, o Sr. i\:rrojad0 T,isboa, director "da Central 
solicitou a sun: exonerncãn do car::to que occupa, ao Sr. Pre, 

' sidPnte dn Republica, qv.e .T.h'a neuou.'l> ' I .. 

· Por conseguinte. 'Sr. Presidente, . de accl\r'do com o~ 
principi.os fuiJJdamentados pelo leader da Camnra· € de accOrdo 
com os principias conatil.ucionaes, não· tenho mais que v.er 
com o director da Cent:rnl. é com n Sr. Pr~sidente éln Itepu
hli<cn. Portanto, contim\n o rol. . . . ; . · . 

. 'A' Estrada de Ferro Central fio Bmzil, ,iá !> flisse em 
aiscurso anterior; teem sido. feitas . muitas accusacões; <>lia 
tem sido O:!JCUsaaa ac. factos gravíssimos, nas a,u~s iaílmi- . 
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nist.rações: a do quadriennio anterior e n d.o actun·l. Dm·tmt.e 
· o tempo P)lSSado eu tinha sempre a affirmnçãn dos nH'Ús 
amigos, chefes d.o. partido, de que estava bem procedendo o 
director da Central. Quando um i!redito cxtraordinario foi . 
nqu i atacado pelo honrado Senador, Sr•. R.aymundo de Miranda· 
apartes houve e depois um discurso luminoso ·do nobre Se
nador pelo Cearã, o Sr. Franci·sco Sã, dizendo que a a.dmi
ni,straçãn passada produziu ben(lficios · incalculaveis pll\ra a 
Central •.. 

O Sn·. FRANCISCO S..\ - E' exacto; ninguem p~de contes
tar os serviços relevantissimos que ã · Estrada de Elerro Cen
tra) do BraziJ prestou a administração Frontin. 

O SR. JoÃo Lurz Ar.ws - As obras ahi estilo I 
0 •SR. \MENDES DE :AL~EIDA- ... •que. tudo aquillo que a 

imprensa levantava contra a administração !Frontin era, 
simplesmente um con,iunto de actos de má vontade, preju
diciaes 'á reputação desse chefe notavel, que, com: o prurido 
de desenvolvimento da estrada, tinha gasto 1muito, :mas que 
tinha gasto bem. . · . . 

'VAmos .Sns. SE'NADORES- Muito bem. 
10' SR. lMm:NoEs DE L4.J.~EIDA-Em tempo, .protestei contra: 

a forma de •administracão rda Central; protestei dizendo que 
não era possível permittir a continuac!io da administração, 

. como era feita: porque a organiza~ão administrativa da Ccn,-
i trai não obedecia ás exigencias das leis em materia de ad

ministraoão publica. Si bem que imuito se trabalhasse, si bem 
que muito se ~rastasse. · si bem que muito se. fizesse, essa 
admirtistracão não obedecia ãs normas formaes da adminis-: 
t.racão pubUca. 
· · Po'rem •. Ó Sena:do, a Camara. o Poder Executivo. todos 

'entenderam que :toi uim grande beneficio.' Eu, pessoalmente, 
entendo que a administracão :foi ml.lit.o. boa no tocante aos 
benefícios p'l'estados 'ao naiz pela dunlicaQão da linha tronco 
e outros emprehendimentos da passada administração. 

' ' 

ü SR. IlA Y,MUN'DO nm IM'·IRANDA- E .quaes são os benefícios 
prestados pelá actual'? . · · . · · · . . 

. . o sR.. 1\fE'NDl'lS DE L<\'r~~iiDA ':.._Mas, S. Ex.. o Sr. Presi
âóntc da Republica. nos veiu declarar que vinha restaurar 
as nor.mas ·adminis~rativas,. m111 vinha manter imperterritos 
os. dispositivos constit.ucionaes .. as leis que TeAUiavam o as
sumpto· Eu disse então: -'--«Bem. /A:Iém · de bons adminis-

. t.radoros que· nos ,.vae dar, ~vae dar-nos trumbom regularidade, 
especialmenf,e em m11tcr~a. de ':õ:dministiracão e rdespeza de ~i
nheiros publicos ». · · · 

Infelizmente; ti.ma nomea:cão, que eu ·1recebi .com muita 
satisfação- rooraue, realmente, o :ct.ireotor da Ce!ltral e um: 
lhom.em hab.ilitado .CJU.e .eu 'l',eputo, . P.essoal~ente, · !honesto-.. 
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veiu desilludir-me, porque· não acudiu, não satisfez âs ·exi
.gencias Iegaes que. nós. 'de~emos . f!J>Zer cumpril!' e que :fomm 
feitas prura regularidade dos negamos da ,central, ou .de qu~I
((Uer i•cparLir;iio publica. v:v. EEx, viram o caso do crcd1to 
de i 6. óoo con Los; o Sr . .Senador Raymundo de 'Miranda expoz 
deLalhadament.e tudo quanto Jal.tava expor. 

iO ISR. JOÃO LUIZ Ar,ygs -E D· Sr. Senador ;Fr:ancisco ·SI~. 
l!'espondeu cabalmente. , . 

. O SR. lVIENOES DE Ar,MEmA -E o .Sr. Senador Francisco 
S1\ respondeu mal ! · 

IÜ SR. RA YMUNOO DE MIRÁNDA - Todas as affirmações . que 
:fiz, ficaram de pé; até agora nenhuma de lias foí contesta.da . 

o SR. tFRANCisco SÁ- As allegal)ões não· destruiralffil ·a 
minha. argumentação, porque não demonstra•ram Musa al-
·guma. · 

0 SR. !P-EDRO BORG'ES -!Perfeitamente. 
O SJÍ. RAYMTJNDO DE MIRANDA- Lastimo que nü111 tenha 

·Satis:f€ito a V. Ex., mas as minlhas affirmaQões foram de-
·. monstmdas. ·· 

. 10 SR. MENDES nll ALMEIDA- Quanto a mim,· respondo a 
V. Ex.; orado•r . brilhante, dispondo de incontestavel fa-

. 10undia; 'habil no manejo das proposi~;ões, defensm·· como 
poucos,' accusador como muito poucos tambem-que já o vi 
fa~er aqui accusacões ·tremendas áquelles sombrio regimem de 
que {allava S. E:c., eu vi que o :honrado Senador pelõ Ceará· 
não foi feliz. na resposta que deu ao nosso collega poo Ala
•S'Oas, o Sr. Raymundo de Miranda. Nem podia ser,·1Sr. Pre-' 
·sidente, ·como pvov!ll!'ei •si o Senado ·~ssim o entender; · · · ~ . . 

O Sr. Raymundo de Miranda, refe/r>indo-se lá· 11alta de 
í:Jiscriminacão. do c.redito. solicitado para a ;Gentral . do Brasil, . . . . ' ' . ass1m sc exprem1a : 
, . «Eu apresentei umâ emenda esperando ·.que na Commisslio 
de Finanças merecesse a consideração devida . aos seus ante
.cedentes, · aos seus preéedent~, estnbeleQidos tuilo Congvesso 
Nacional. Entretanto, a Commissão vem ·com uma razão futil, 
P.ermitt.a-se-me a expressão, ,um argumento· caim'biante de que 

. o tGoverno quando requer estes creditas já '.ve1rificou a sua 
procedencia. . · . · , · · · · . · · 

. · iOra, si .. assim fosse, bastaria que o. Governo '.diri.gis!e no 
·congresso uma mensagem pedindo o credito de uma deter
minada quantia par·a occorrer ;ís despezas ·com o 'departamento 
de tal ministel'io, sem mais a9ue!la. :,. .. ... .. 

' 0 Sn .. ll\fiGUllJ, DE ÜARVAWO -1Muito beni; perfeitamente . 
.,,, .. por se ~ubentende que, quando o Gove'rno pede um •cre:. 

dito, Lodas essas minudencias. todos ·esses cxamcs·oslão feif.oR 
D a sua .proc.edenllia estú prl)vnda. . . ·· · . · 
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. 1\fas não póde ser assim I Pois então, vem uma conta s•e!Ti 
,íusLificativa de cousa alguma como aqui se vê: Para ·at.tr-nder 

· a rlespe::a com o pessoal, ,rhzento_ç· c cincocnta e cinco i'mJ.tos; 
somrri.a .destinada ao paumriento. de dias feriados, dous contos 
.wrisdentos e oitenta e oito m.il réis; para attende·r ao servü!o 
da ·iritendencia, sem dizer porque, nem para que, oitent•a .. e 
quatro contos; pela mesma ra::ão, •em conSiequencia do 
augmento do serviço e movimento, seiscentos e s'e:is ctmtos c 

· tqnto; Pílra il servlço e locomoção, 'mil t1•esentos · ~ vinte .e 
·· clnc,o contos e tanto; par.a t~Jttender. ao pessoal lndtspensavel 
• M custeio. de T:inhas, mil e duzentos contos.: para o pessoal 
jornaleiro,. cento e trinta. e sete contos, e, finalmente, paM 
attender ás. necessid<J.des impre.wifidiveãs ao trafego, qúinhen
tos e· Mnta e ·nove contos. E por .ahi assim, Sr: Presidente, 
para isto e para· aquillo, sem determinação, sem discrimina
cão dessa& contas,: sem dar o motivo por que foram feitas sem 
especificação dos motivos que as determinaram, seni a de-

. monstracão de. que esta despeza estava autorizada por alguma 
· lei antiàrior. , 

Oh I Como é ·que s·em essas infórmacões que não podem 
deiXiar de ser prestadas a9 Congresso Nacional, como é que 
ess'e mesmo Congresso· Nacional vae votar cr<!ditos sem co
nhecer a sua. origem. e razão de ser ? I . 

. , • I ' ' 

Como é qu'e o Congresso Nacional vae autorizar despezas 
no valor de· dezeseis mil e tantos contOS/ sem a previa veri
ficação, sem a documentação. precisa, por onde elle possa ve
rificar como foi feita . tal despeza; de onde provém esse ex
cesso de despeza. ultra-orçamentaria; si: foi feita .. com lei que 

.a autorizasse, ou àrbitrariamente.? Si essa despeza houvesse. 
·sido feita. com .lei.· que a autorizrisse; a demonstração não se 
faria esperar; · , · ·-' 

Por •· que·· e~ tão; Sr. P11esídente, ha quem venha para ·a 
' .. tribuna da. Camara ou do Senádo accusar a-propria Gamara 

ou o Senado pelo excesso. na 'lei do orçamento, quando os 
. proprios qúe fazein taes · increpações e que que'r~m fazer o seu 
. ,pedesta\ .. sobre os destroços de caracteres alheios,. são os pri-
.. ~meiros a praticàr actos dessia natureza ? . 

. . .: Como é· qu;' o Congresso Na~ional delibera,· póde-se. dizer, 
unanimemente,. autorizando o pagamento de contas das quaes 
ignora a procedencia ? Essas contas precisam sêr verificadas, 
não só, qlianto á sua. procedencili, como, tambem quanto á sua 
legitimidade, isto ·é; ·ao seu fundame.nti:>-' legal. ' . 

. . . · Os·. papeis.: .que ten.ho em mão, fornecidos .. p~ln Mesa, 
· , quaSii nadá dizem a respeito. 'As verbas nãq estllo sufficiente-
. ·mente explicadas, faltam-lhes as. determmacoes claras, as 
razõe·s detalhadas que as deveriam acompanhar. Quem olluv 
para esses papeis :que tenho sob as vis•tas e os percebe (tão · . 

· volumosgs pensa,.. talvez,_que aqui o~túo m.uito~ ·documentos· 
comprobatorios. Puro engano;·. e.!lcs sao a&Slm volumosos de-

. . . ·.' ' ·/. ·' . . ·.," ~ 
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vido nos nvnl~os da Camarn dos Deputado~. qnt:> constituem 
um gro~so volume, parecendo muito· documentado, mas qu-e 
nada adean tnm, nada esclarecem., 

O Sr. Senador Francisco Sá.- com o brilhantismo que lhe 
é peculiar, respondeu ao honrado Senador, sem comludo dei
xar . provado qu,e a discriminação havia sido feita. ficando 
provado que n despezn havia sido feita sem lei que a auLo
rhmssc, 'nem no menos' olJtendo parecer da Commissão de Fi
~anças desta Casa ! 

O Sa. FRANCisco S • .\ - Exactamente porque não havia 
lei, foi que se pediu o credito. 

' . 
O Sa .. MENDES DE At;MEIDA - Pois então pede-se um 

~reclito sem discriminação ? 
o SR. FRANCISCO S . .\ - Pediu-se com discriminacão .. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Entretanto, Sr. Presfctente·,. 

h censura que então era feita ao Sr. Pres·idente. da Republica, 
tinha perfeito cabimento. porqu•e tratava-se do Governo que 
se propunha a repôr ns cousas administrativas no ponto em 
que o mani~esto dava a entender que não estava direitll. 

O SR. FRANmsco SÁ - No manifesto não ha uma phrase 
de o censura :i EstJ·ada de Ferro Central do Brazil. 

O Sr.. MRNDilR nll AT.MFJIDA - V. Ex. defendeu brilhan. 
temente·; n llegnnrlo n necessidade dP. pa~ar-se 0 que. estnV'n: 
feito. V. Ex. não provou que havia e:x:ame, ou discrimina. 
ção: maR nem ror isso deixou o Senado de votar o credito so~ 
licitado, e fe!.o o Sr.· Presidente. unicamente pela confiança 
que deposita no Chefe .do Estado. · 

O sn'. FRANCisco S.-I - 'E' isto mesmo: o Sl'lnado votou 
afinal o credito. 

O ~r.. Lor>F:'s· 'GoN()AT.VES -- F:n Yotei rontra, r. fiz até de-
~ clarnr.iio <lc voto. · 

O ~R. 1\f;:NoF.R DE Ar.MEIDA - E não ficou isolado, porque. 
contrn votaram tnmhem o Sr. Sii. Freirn r. o humildr oraJC!qr ~ 

Mne o que é facto, Sr. Presidente. él que·. assim proced'en~ 
do o Senado, não foi mantido o principio constit.uflionnl que 
determina que, no ser nedido um credito, comn ,iustificni.lvn 
do meBmo, sna discriminaoão se,ia feita. . 

Crnnn quer que se.in. porém, tem· razão o nobr·o Senador 
.noJo r.em·n~ norque de tacto o credit.o foi votarlo. c foi votnrlo. 
Sr. PJ•esidenfe. pela unica razão de· rrue 0 nosso CJUCrcr o 
nossa vontade turlo sobrepuJam. Votnmol-o, porque quizemos 
votai-o .... 
' Noto V. Ex .. Sr. Presidente, ,note o honrado Sennclnr 
nelo Espírito Santo que cu não quero dizer que f1SRo dinheiro 
'fosse ongulido pelos nu:dliarc~ do' Sr.· Presidente" da ncpu-
hlicn... ' · 

• 

I 

I 
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O S~1.' J1AYJ\WNDO DJi MJT~\NIH- Não, porqu~ n \'O lume era 
muito g-rande. (Rfso.) . . 

0 SR. BUENO DE PAIVA - 0 Sr. Presidente da Republica 
está acima de qualquer suspeita. · · 

., O Sn. MllNDES DE ALMEIDA1- E eu sou o primeiro· a pro. 
clamar isto. . 

O que quero que fique ·bem saliente é que, apezar da 
discriminnc.ão não ser feita conjuntamente com o pedido de 
credil.o ao Congresso, como determina a lei, o credito foi con-
cedido. · 

O Sn. FnANCISCJO S,\ - Foi feita uma exposição detalhada, 
que concluía peJa. necessidade do credito. 

' ' 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Pois bem, foi feita., mas não 

a vimoR até ho,ie 1 · 
O Srt .. RAY.MUNDO Dll MIRANDA - Os peio):'es cegos são os 

que não querem vêr. · · 
0 SP. MENDES DE ALMEIDA - Pois bem, foi feita; mas Jogo 

depois do discur-so de defesa. o nobre Senador por esta Ca.. 
•Pita!·, C; .S1·. Sá Freire; abund>ando em anteriores considera-. 
~'oes, d1z1a: 1 ·.,_ 1 

«Est.:i me parecendo, pelo rapido estudo que fiz da pro. 
posição em debate, que não houve autori:oação para essa des
p.rzn. Nessas condições, pnrece.me logico o concludente que 
eu~ coherente com os principias que sempre sustentei,, ainda. 
uma >'C'l. votei contra o credito ,cJe 1G Jllil e tantos contos. 

Sr. Presidente, da nomeação de uma com missão para o 
exame desse credito, conforme alvitra. o honrado Sena,qor 
poJas Alagons, nenhum mal advirá ao Senado. ., 

Voto radicalmente contra o cvedito 1>, por consegumtei 
.posso Jallar com mais liberdade sobre a. emenda de S. Ex. 

Si se trata de: mandar pagar. dcspezas feiLas c não au
torizadas por lei; ·Si ao Cõngrcss0 Nacional se ·attribue a com. 
potencia , de examinai-a devidamente, d'e duas uma: ou .. o 
Congt·esso não vota immediatamente o credito~ pedindo no
vas . informaçõe•s afim de def-initivamente ~·osolver sobre n 
nssumpto. . . ' . 

O Sn. RAYMUNDO DE MmANDA -·E' pelo menos n que devo 
fazer. · 1 

O Sn. S.<\ FREIRE - ... Ol:J o Congresso nlvitra aquillo 
mesmo que o anno passado alvitrou, isto é,. que o digno e 
honr·nrliRRiíno Ministro da ViO;ção (apoiados) nomeie uma. com
missão d'e funccionarios competentes e elo sua confianca., in. 
clependentemente de novas despczns, porQue para isso existem 
funccionarios·; que -examinem detidamente ns .contn~=t., que ox
ercam quasi a funcção do Congresso afim de quo se possa ap. 
JWOvar essa mesma despezn. · 
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Considero esse ineio mais logico, mais nn.turnJ, ~ais con. 
cludente·, ma.is ele ar:cr.tr·do com os pr,inci<pios Jegaes, isto é, 
9u~ o Se_nndo 1nii.o vote· desd•e J_ogo o credito, .peça .. todas as 
mlormncoes que ,Julgar necessU<rlllS, e, uma vez nxnmmndo d~·
tidamr:rnte o assumpLn pela sua. commissüo, approvc ou l'C
jcite o 4>reclifo. Eir;· porém, por pa.•.inc.ipio1, ,julgo que o Con. 
gross0 •eleve re,ieitar o credito.» . 

Mas isto, como vê n Senado, ri• mais um mol.ivo polo 
-: 9Un.J mer·•?ee censura a ndmip.istr·aç;ii!J publica.. 

. . O SR. PRESIDENTE - Lembro n V. Ex. que .n hora do ex-
pediente está terminada. 

O Sn. MENDES DE Ar.MEIDA - Ha numero para vota.r, Sr. 
Presidente ? 

O Sn. PRESIDBN'rE - S·im, senhnr. 
'' ' 
'' 

O SR. l\fJmDilS DE Ar.MEIDA - Neste caso desisto de re. 
querer prorogacão da hora, pedindo n. V. Ex, que me mante
nha n p'fl!nvra na Jwra do expediente da sessão de' aman,hii. 

ORDE'M DO DIA 

FAVORES }, ESCOI,A DE COM7MERCIO EM CAMP!N"S .· 
Contin1:1áção da 2• discussão da' proposição· da C amara 

dos Deputados n. 23, de 1912, estendendo á Academia de 
Commercio de S~ntos ·c 1í Escola ·de· Commercio de Campinas, 
Estado de S. Paulo, as disposições da lei n. 1. 3•39, ·de 9 de 
,janeiro de 1909. · 

:!':!ii cerrada. 
· E' approvndo o seguinte • 

SUB S'I'ITU'I'IVO 

O Co11grcsso Nacional dec.reta: 
. Ar!.. 1.• Ficam extensiva.!'~· à Academia de Comm~réio· de 

Sant.os e (t Escola de C'ommercio de Campinas, Esl;n.do de. Siio 
'Paulo. as disposições da lei n. 1.339, de 9 de .iableiro de 1905. 

-·.excepto n ·dO art. 1•, na pnrtn em qtw manda considerar de 
. caracter ol'ficial os diplomas cOJqferidos. e a do § 6' do mesmo 

nrt.igo. que dispensn o concurso nos diplomado~, nesses esta-
helocimrJiltos. · · . . · 

. " t 9 • R d' . - c 1 • . .nr .. ~ .. evogam-se ns Ispos.Jooes Am -ON. ;tarJo . 
. Fica pre,iudicnda u proposição. 

MCENÇA AO SR. ADJ\.T,BERTO VIEIRA 
' ,'".: ' 

·· 2" discussii~·da proposrição dn Comam dos Deputados n. 22, 
ne ·1. 91 fi, que autoriza ~ eon.cessão . de· um . nnno de licon(;n, 

\ ," 

/ 

! • 
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com 'clous -Lerços da diariu que lhe competir, em' prorosa~~ão, 
a Adalberto Alvares Vieira, a.iuda.nte de 1" classe da 4" di
visão du :i:st1·acla de l~erro _Cenrtral do Bràzil • . 

Approvado. 

CON'l'AOEM DE TEMPO PAM APOSENil'ADOI\IA 

Disc•ussão unica. do parecer da Comm.i·s&ão de Finanças 
n. 74, de 1.916, opinando pelo indeferimento do r-equerimento 
n. 8, de 19H, ·em que o Dr. Virgilio Cardoso de Oliveira, 
administrador dos Correios do Estado. do Pará, pede contagem . 
de tempo ·de serviços, para os effeitos da aposentadoria. 

' 
· "\jp.provado. ' 

' 
VILLA BALNEARIA ,EM J'ACARÉPAOU.{ 

• Discussão unica elo parecer da Commissão de Obras Pu-
blicas e Emprezas Privilegiadas !1. 162. de 1915, opina11.do 
pelo indeferimento do requerimento n. 24, de 1913, em. que 
o capitão de fragata Collatino Marques de Souza solicitá di
v-ersos favores. para a .construccão do uma villa balnearia em 
Jacarépaguá •. 

Approvada. 

~'IXAÇÃO DE VENCIMENIJ'OS DOS FUNCCIONAniOS DO SUPREMO TRI• 
. BUNAL MILITAR 

Continuação da 2" discussão do proj,ec~o do Senado n. 31, 
de 1912, regulando os vencimentos dos funcaionarios da Se
. cretaria do Supremo Trimunal Militar. 

.. 

Rejeitado; fica prejudicada a emenda do Sr. Pires Fex·
reira. · 

• 
. CREDITO DE 22:991$096, PAnA O M'INISTERIO DA FA2íENDA 

' 
3" discussão da; proposição cin . Gamara do& DeputaAjlS: 

n .- 20, . de 1916, autorizando o Presidente da RepubJica ' a 
abr.ir, pelo· Ministerio da Fazenda, · o credito especial do 
22:991$096, para pagamento, em. virtude de sentenca .indi
ciaria, a D. Annita Susseldnd de Mendonça, viuva do ex
ministro do Supremo Tribunal F-ederal, Dr. Lucio de Men
donça, e a seus filhos menores Edgard, Carlos e Irê11e. 

Approva.da;· vae· ser submettida á sanccão. 

I 
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O Sr. Presidente - Nada mais havendo a: triiiL::ü', vou Jii
vuntnr a sessão. 

Designo para ordem do dia. da seguinte: • 
3• discussão da proposição da· Gamara dos Deputados 

n. 12, de HH ü, que concede a Antonio Cól'rôa da Costa; tra
balhador de 2"· classe da 4" divisão da EsLr-adu de l<'er·ro Cen
tral do JJmzil, um anuo de licença, com dous Lercos da respe
ctiva diaria, para tratamento ·da saude (com parecar . .{avu-
?'avel dff Cornm·issii.o de Finanças) ; · 

3" discussão' da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 16, de HH ü, que concede a Henrique Eduardo Cussen, ar

. chivistu da Estrada de F.erro Oesterde Minas, um anuo de li
cenca, com o. ordenado e em prorosacão,. para tratamento da 
saude (corn pm•eeer {avoravel da Commissii.o de Finanças); 

3" discussão da 1 proposicão da Gamara dos Deputados 
n. :l7, de :!916, que concede a Luiz Augusto de Azevedo, aju
dante de escrivão da thesouraria da Estrada de Ferro Oentral 
do Brazil, um anuo de licenca, sem vencimentos e em pro
l·ogucão, para tratar dos seus interesses (com parecer {avo-
?·avel da Comrnissão de Finanças); · 

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. :19, de 1916, que. aJ:ú·e, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito de .r :701$30ü, para occorrct: ao pagamento do que 'é de
vido aos herdeiros do Dr. .Eduardo da Gama Cerqueira, ex
.iuiz federal da secção de Minas Gerll!es, em virtude de .sen
tença judiciaria (com parecer {avoravel da Cornmissão de Fi
p,anças); 

. 3" discussão da ·proposioão da Camara dos Deputados 
n. 21, de :1916, que concede a Plínio de Barros BarbOSia Lima, 
praticante de 2• classe da Directoria Geral dos Correios, · um 
;mno de licença, com o ordenado, para tratamento da saude 
l(com párecer (av.oravel da Commissáo de Finanças). 

Levanta-se a sessão ás 3 horas. 
' . . 

. . 
Publicação feita por ordem da Mesa, em virtude de delihei:ação 

· do Senado · · 
' ' 

OhfTA DO SR. DR· SOUZA DANTAS, MINISTRO lN'l'ERINO 'DAS RELA
ÇÕES EXTERIOilES AO SR. PRESIDEN'lllil DA RlilPUBLICA 

' ' . 
4:Sr. Preside~te-Em um jornal da Larde de :hoje ap-

. pareceu o segUlnte telegramma : 4: Buenos .Aires, Hl- O 
jo111al La P~·ensa publica o seguinte tel'egramma do seu'· cor- · 
l!'espondente no Rio de Janeho, sob o titulo ( Escandalo Di
plomatico »; Circula o boato de que um diplomata brazileiro, 
ihoje altamente collocado, quando esteve á frente de impor-

. "· 

, 



• 

288 ANNAES 00 SENADO 

beiro Gohcalves, J!rancisco Sá. Joãó Lyra, Eloy de Souza, 
Cunha Pedrosa. Epitacio Pessoa. Rosa e Silva, DanLas Bar
reto, Amujo Góes, Raymundo de Miranda, Gomes Ribcíll'O, 
Luiz Vianna. .João Luiz Alves, Miguel de Carvalho, Erico, 
Coelho, Aléindo Guanabara. Francisco SalleiS. Bueno · de · 
Paiva, Adolph0 Gordo. Alfredo Ellis, .José Murtinho, Generoso 
M urquas. Vida! Ramos, R.ivadavia Corrêa e. Soares ··dos . San
to~. (36). 

·Deixam de comparccet• com causa ,justificada os Srs'. A. 
Azeredo, Hercilio Lu2, Silverio Nery. Arthur Lemos, :fosé Eu
r.ebí.o, 'fllornaz Accioly, Antonio de Souza. Walfredo Leal, Ri
beiro de Britto, Siqueira de Menezes, Guilherme Campos. Ruy 
BarbJsa. ,José. Marcellino, .Domingos Vicente.· Irineu Machado,, 
Bernardo Monte.iro, Eugenio Jardim. Gonzaga Jayme, Leo-

. poldo de Bulhões, Xavier da Silva, Alencar Guimarães. Abdon 
Baptista e Victorino Monteiro (23) •. · ' ' . 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a ' 
qct.n da sessão anterior. . , . . 

O Sr. 1' Secretario declara que ·não h a expediente. 

O Sr: 2• Secretario procede á · leitura do seguinte 

PARECER 

N, 104- 1916 . '. 

A Commissão de J ustica e Legislação, tendo estudado a 
. · proposição que IJDncede a titulo definitivo e gratuito á .As- . 

sociação Commercial da Bahia os terrenos contíguos ao seu 
actual edifício, pensa merecer ella () assentimento do · Se. 
nado. com as modificações constantes no .substitutivo que · 
apresenta. ·· 

. Assim, a clausula VI do decreto do Governo que appro
vou o proJecto das obras para os melhoramentos do cáes do 
port.o dispõe: 

«Durante o prazo da coneessão a companhia terá uso-
. fr.ufo dos terrenos desapropriados e dos que forem aterrados; 
podendo at•rondar ou vender os que forem desnecessarios aos 
:rin,~ da eoncessão, sendo respeit.ada.s, porém, no rim daquelle 
prazo, as 'disposições da !ai n. -1.105, de 22 de fevereiro de 
1896, que regula a concessão dos terrenos de marinha. . 

O producto do arrendamento será reunido ao das taxas· 
do porto, para os effeitos de que trata •a clausula XXI do 'oon
trar:to, ·e no caso de venda a respectiva importancia será le-
;vada á cont.a de amortização do. capital.:. ·. . 

• 

I 
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O dem•eto n. !J. 293, de 3 de janeiro de 1.912, dispunha 
em sua elausula VII!: 

«A companhia cederá, na fórma da clausula VI, os ter
renos ater•rartos que forem precisos á construccão e embe1-
le7.amento desta local idade, rtc conformidade curo o traçado 
que acompanha o decreto n. '7 .1:19. de 17 de setembro de 
·UJOS, r. respeitadas as instr·uccões já dadas pelo Governo á 
I!Ommissão f'iscal das obPas du porlj3 da Bahia sobre as ·eon· 
d Tf<ões em que 6 feita essa cessão.~ . 

Em 1913. o Gover~o Federal,. pelo decreto ~· 10,4~1>; 
de 18 de setllrnbro modificou a clausula VIII, assim rnenc10. 
nada. para os seguintes termos: 

«O Presidente da Repuillica dos Estados Unidos do Bra
zil, .attandendo .ao que requereu a AssOciação Comll;lercial da 
Bahm. com relação aos terrenos accrescli:los. contigues ao 
seu actual edificio. e tendo em vista a declaração apresen
tada ao Ministerio da ·Viação e Obras Publicas pela Compa. 

- nhia CessiPnaria das Docas do Porto da Babia. guando á ces.. 
são daquelles terrenos, resolve mOdificar a· clausula VIIL 
das que acompanharam o decreto n. 9.293. de 3 de janeiro 
de 1912. e que passa a ser redigida do seguinte modo: 

A companhia cederá, na f6rma da clausula VI, os terre
nos áterrados que forem precisos á. construcção do novo edi
fício da Associar;ão Commercial da Bahia e embellezamento 
dessa localidade, de conformidade com o traçado que acom-. 
panha o decreto n. g .119, de 17 de setembro tle 1908.,. 

Nenhuma das clausulas enumeradas declara em que 
éohdições deve ser ·feita a cessão daquel!a terra, quando é 
c:erto !.ratar-se 'de pe1·rnuta de terrenos entre a Companhia 
Cessionaria das Obras do Porto e a Associação Commercial •. 
Como n Companhia Cessionaria só possa ceder os terreno~:~ a 
titulo pre{lario. na fórma da clausula VI, necessario se torna 
que o congresso se pronuncie sobre a conveniencia da ces.. 
são dos terreno~ referidos a titulo definitivo. · . 

Esta Cornmissão, a quem cabe dizer -da legalidade da 
cessão, Jl titulo . definitivo, da are a solicitada pela Associação 
Commercial, entende que á proposição deve ser apresentado o 
seguinte. · · 

SUBSTITUTIVO 

N. H- i9i6 

O COnsr•esso Nacional decreta: 
Artigo UDÍI)O. São transferidos, a titulo definitivo e 

gratuito, ao domínio da Associaclio Commercinl da Bahia, o8 
terrenos accreseidos; contíguos ao seu actual· edifici~ nos 

. termos do dec~ew n. ·10.450, de 18 de setembro de 1913. e do 
8,- VoJ, IV 

/ 
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accl\rdo lavrado no Minisf.erio. da vwcão ~ Obras Publicas, 
de 10 de outubro do mesmo anno, t.ransfermdo. por sua vez 
e nas mesmas condicõt~s; a Associacão á Companhia Cessio
naria das Obras do .Porto o domínio da area do seu terreno 
que for necessaria para o alinhamento da avenida do caes; 
revogadas . as disposições em contrario . 

. Sala das Commissões. ,·16 ct.e agosto de 191.6. - l!Jpitacio 
Pessoa, Presidente. - Raumand!J de 1\l!randa, ·Relator. -
F'rancisco Sá. - Gon:aga Jaume. · 
na~ças. 

O Sr. Erlco Coelho - Sr. Présidente, communico a 
V. Ex. ~e se acha nà ante-sala o SenadOr do Estado do Rio 
de -Janeiro, re.centemente eleito e proclamado, o qual . vem 
presta.r o compromisso const~tucional. 

O Sr. Presidente - Nomeio pà'ra a Commissão que deve 
intNduzir no recinto o novo ,Senador pelo Estado do Riô de 
Janeiro, o~ Srs. Erico coelho, .tvlende.s de Almeida e Araujo 
G6es.. · 

(E' intraduitdo no 1'ecinto. pre.~ta compromisso junto á 
m.esa c ~oma assento o Sr. Lourenço Baptista.) '-

0 Sz:. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, como o Se. 
n.aclo..' sabe .•. falle1wu hontem o general Dr. :roãr, Claudirio. de 
Oliveira Cruz, que ex:ercia r, alto cnmrnando ria milicJa ci.vica 
nesta Capital. GPneraJ antigo do Exercifo brazileiro, homem 
de comp.~teneia t(J(:hnica provada. foi realmente um zeloso 
adminí~trador, quanto .; possi vel administrar umà instituição 
c.omo esta no actuul momento. , 

Na .. ultima convr.caçãn da milir.ia. quando havia perigo 
de altt!!'acão da r,rrlem, eliP. deu ainda provas de sua dedi
cação e actividade patriotica an servic;o publico, Cumpro um 
dever, requerentlo a V. EX'. que consulte o Senado sobre si 
consente •que seja lancado na acta da sessão de hoje um voto 
.d&. pezar pelo. falleeimento de tão eminente. cidadão. 
· . ]l:; un.an.imerrien~e. apJ?r_ovado o requerimento. 

O Sr. Mendes de .Almeida ~ Sr. Presidente; antes de 
começar a ultima phase. do comPromisso qutJ· tomei para 
. com o Senado, á v1sta do repto que me lancuu o· honrado 
Senador pelo Espírito ·Santo., preciso de pedir au Senado que 
me attenda por alb'Uns instantes p•ara assumpto grave. 

Ninb'Uem ignora a 1'1gúra grandiosa que no Brazil fez 
/o eminent~ r:hnncellr.r barão do 1Rio Branco. '.l'odo. o .. mundo 
snba d.o seu patr.·í.otismo, competencia e. ded1cacão aos ser- . 
vicos. publicas. Pairam actualmente. no ar comú l,lue som- · 
:br.a.e d.e m~stertO;, . poudernçõu~ sobt·~ sun ac~ã.o ~.m um. dadíJ' 
m.Qmentq. \Il~rna~.io.na.t e pr~:cJso re.qu~er um.as · informael}es 
pa1;n,. opportunamente; faze~ um,a P.~ta ·'ao SenadO. 

I 
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As informações são as seguintes: 
' 

Vem á mesa, é lido, apoiado e postu , em discussão o se-
guinte · ' · 

REQUERI~ENTO 

I N. :1 - 19:16 
. 

R»queiro que, pelo 1\f.inisterio das Relações Exteriores. 
se,iam pedidas informações ·completas ao · Governo Fe':" 
dera! a respeito do telegramma n. 9, de :17 de junho de :1908: 
como elle se tornou conhecido; si houve falsificação. ·delie-; . 
:QUem a fez e como foi feita; como. procederam os governos 
du Brazii e ·da Argentina, e como terminou o inc1dente •. , . · 

SJ1la das sessões, 19 de agosto de 19:16. - F.. Mendes ãe .. 
Alme1da, . • · ~ ... 1 

. . 
O Sr. Pirés Ferreira - Releve-me o nobre Senador pelu 

Maranhão n'ão poder estar de accõrdo com o requerimenfo 
que ve1u d.e apresentar neste instante. · 

Nós· precisamos de -calma; Sr .. · Presidente; e ·.a qrova
l)ãa.._ deste requet•imento vem p·ertm'bar ainda 'mais a: Situação 
origi!flada. pela úrdem de factos 1 e que estii'Va ·sendo sanada, 

acalmada pela efi'íciencia das individualidades que trabalham 
. em tal sentido. . · 

;~ Não·l:lastará~' perfl'llnto eu; o que di:sse/o illustre eacri
pl'or argentino em relação ao nosso saudoso marechal Flo
riano e em relação ao nosso querido amigo tM pranteado, o 
general Pinheiro Mlacbado ? · · > • · • • 

.Tá não hasta, Sr. Presidente, o artigo · insultuoso da 
Prensa relativo ao ,ioven brazileiro· que, com bril:htl, vae se 
d.isbingutndo no serviço da Patnia? · 

Cu:mo ootão, S. Ex. , quer, com este requerimento, per
turba!" o traba:lho' de união que· COO! earinrho, vem . sendo· tra

. tada a longos annos por grandes dtplomatas,. a1gung. de· sau

.. dosa memoria, entre os quaes. não posso deixar de mencionar: 
Mitre, Saenz 'Peiía, Julio Roca, Campos Sa!Ies:; Rio Branco e' 
outros· ? I' . 

Em nome dos interesses do Brazil e da Argentina, si ne.
cessario fosse; eu pediria: ao nobre· Senador p·ara retirar o 
seu requerimento por · ser deS!llecessario· tomaz- cvnheoi
rnento do que já está passado •. do qrie já. está. solucionado com 

, honra .para os doas paizes. (llfuito bem;' m~ito bem.) 
' 

O Sr. Mendes de A:lmeida.- Sr. Presidente, não sei ab
saluta:mente, qual é o mal em .evita'!'· que sobre a memoria 
. de Rio Branco p·esem suspeitE!.S. · . 

· O Sn. PIRES FERREIRA.- Não .ha suspeitas na opinião na
cional em r,elação' a.o baljo diô Rio Br~; oe ataques de 
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seus desaffectos aqui no Brazil e no estrangeiro não indi-
cam a necessidade da publicaçãll destes factos. · 
. 0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Houve duvidas a respeitO 
do seu procedimento, e a' simples informação do · MinJsterio 
das· Relações Exteriores Ç necessario que sej.a officialmente 
prestada, para·•que não pa1rern ma1s estas duy1das. 

Obtidas as informações, apenas requereria· que ellas fos
s.em publicadas no Diario do Congresso. 

0 SR. PIRES FERREIRA - Tudo isso t'ôi já. publicad1.1 au 
tem pô daque!la discussão • 
. . · 0 Sn; MENDES DE ALMEIDA - V. Ex, sabe perfeitamente 
que ultimamente foi declarado, foi conversado, f()i publicado,e 
o eminente' brazileiro,nosso compatr1ota,representante d1.1 Bra
zil na posse do novo PJ•esident~ da Republica A1~entina, clle .. 

· .proprio, declarou em fim de uma sua earta, que, «agora es
tava informado. dos factos e Q1tie agora·, p~.~rtanto, sabia como 
elles se praticaram,. , ·· · 

Q · Por que em tàl caso não se demonstra!' publicamente que 
nada h a de duvidoso . a respeito da figura d1.1 nosso brilhante 
chanceller? . · ' 

Tudo isso .ne levou a .esse requerimento; si estamos sob 
um regímen de publicidade, convém que não paire ·sobre. os , 
nossos grandes homeng nenhuma duvida, · nenhnrna suspeita. · 
·Acho qu·e a simples publicacão 'desse documllnll.l não offen-
derá a ninguern; absolutamente, sendo, apenas,. um acto de 
méra conven:encia nossa, para ·evitar, de futuro·, o despresti-
gio dos nossos estadistas; os. mais gloriosos,· · · ~ · 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr. Presidente, estranho que um 
. espiri to tão ponderado, eom·o' se tem revelado nesta Càsa o 
nobre r(>presentante do Maranhão, viesse, de novo, procurar 
r.tear fogo' a urna. mina que já estava ·Sepultada no esqueci-
mento. -' 

Sr. Presidente, qual é a orientação politica nossa em 
relação 6. Republica irmã'? 

·' E' de apaziguamento, de esquecimento de equívocos pas
sadds; é de esquecimento· a malquerenças e doestos atirados 

· oe puz·te a parte, :10 intuito de provot•llr urna guerra. 
I ' 

. O ·sn. · MENor.s JJE AJ,J11EIDA - Nas informações que pecO. 
virá o brilhante aftestado de amisade argentina para cvm-
nosco. F.' só isto que desejo. . . · · · 
. O Sn. l'rnr,R FERREIRA - Mas níio é preciso, porque tudo 
leso já está muito sabidu. . ' · ' · · 
· . O !?n. Ar.Fnt::no Er.r.1s ...... Não ha nm ~ó cidadão b~azileiro 
que nu!l'l• i! rnrnor duvida sobre .o patriotismo e a correcçã1.1 
do Barau- do RIO Branco. . · 

· ·~o. ê!~~ Aoot.PH.tt Gon.oo ;_ M1.t:ito bem. 
:, .... ·ll . <L ·:/~ .. : . .. . ; . 

. . ... . .... ' " . .. -. 
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Vom:. - Apoiado. . . 
O bR. Ar.Pn&Do Etr.rs - O nome daquelle grande. brazi

Jeiro representa um ·symbolo de; patrivtismo. de valor; de• 
valor "' do patriotismo que sempre desenvolvru e praticou em 
cefesn d<>s interesse~ da nossa Patria . 

. Port'antu. por e<ste ·lado, Sr. Pr·esidente, é perfeita
mente ·t•xensado o requer1mentC1· do honrado Senador.. Por 
outro iado, devo dizer que a preoccupação de todos os ho
mens r!~ responsabilidade no regímen deve ser a· de conser-_ 
'\'ar sempre a . mão franca, leal e generosamente aberta á 
grande Republica irmã. 4 Republica Argentina .•. 

Y o·.ms -- 1\f u itó' bem . 
· ·· O Sn. Ar.FREllO Er.us - .. :. sepultando para sempre todos 

c.·s motivos que pnssam trazer descontentamentos, duvidas ou 
suspeil:~s sobre a realidade dos nossos. sentimentos. do nossci 
engrandPeimento e mais do que isso, Sr. Presidente. da nossa 
amisade . e da nossa lealdade. 
. NãJ sei; Sr. Prj3sidente, si é esse ÇlU não o pensamento 

oo Senaco. E' o nosso, da bancada paulista. · · 
' 0 ::;n. MENDES DE Ar.MEIDA -'-: E' O de todos, . 

O en. ALFREDO Er.Lrs -. Assim sendo, subscrevo c.i pe
dido IJUr. acaba de ser feito ao honrado Senad~Jr pelo nosso 
digno collega, repre$entante do Piauhy .. , 

· · O HR. PIRES FERHE!Ri\ - Obrigado a V. Ex. ' 
O E'R. Ar.Frmuu ELLIS - ·... no sentido da retirada do 

requerimento, -justamente para evitar que. ,sobre este assnrn
pto, jJOSSam pairar duvi_das que reflictam sobre OS ÍlOSSOS 
homen$. (.Mu'ito 'hem; ·mttito bem~) : 

l . . . ' 

'· · O Sr. Mendes de Almeida - Estou plenamente satisfeitu, 
· Sr.. Presidente. · , · 

;, · () · rtne dl"sejava era provocar da parte dos meus ttortra-
. · dos c<Jllel!a~ esta manifestação em ·relação ao nosso !'mincnte 

·. pá(J:oiciu, .Que foi tã() malsinado ·e :s9bre quem· Pl;'•am su~pêi-
. tas ~mtvissimas no momento actual. · · " · , 

· .. Fazendo o requerimento •. vejo', Sr.··· Presidente, que o . 
. rensnrnt>nto do ~onado é uno, vibrando no mesmo sentido ein 

, ·: t•elát:.ãn. ao nome de Riu' B·ranc(l, ao nome: dos nossos grandes 
hnmen~. que· .não ·podem' ficar á ': inercê de, duvidas ou de" 
Sli~peitas ,· ~ · : r' .. ·· " 

. o SR~ PmEs Fl!nn~nu - Nãuficará~ . , . . 0 . 
; · · O ~R-. l\b:NDES DE At~IEIDA' ~ O Senadll, todos deste paiz, 

'., verificarão como. depois dessas manifestações, ninguem terá 
. mais a coragem de continuar na insistente mania de offender 

' 

11 memoria do grande cidadão. . ' . :' ' ' , 
' E' desnecessnrio que se faca uma simples ·publicação .dos 

.. d()Cum~ntos, porque, esses eu ps tenl!o todos,·. e posso publi-.. , . . . . . ' 

., 
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cal-os nias e necessario demonstrar que, em qualquer das 
(lasas' do Congresso Nacional1 ha quem procure. por. todos 
os meios ao seu alcance. evitar que se lance u~a simples 
nodoa. na repu tacão de homens de alta memor1!1 pelo seu , 
procedimento internacional, como. O· barão do RIO Branco.· 
(Apoiados. Muíto bem.) 

O SR. JoÃo Lurz ALVES- Garanto a V. Ex .. qu_e nesse 
sentido todo 0 Sen~do está unanime. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA ...:.... E' essa a JI~anifestação que 
queria alcançar. Rogo a V. Ex., Sr. P!'eSJdente, qt;te con- · 
suite o Senado si consente na relirada do requerimento; 
(Muito bem; muito bem.), 

' O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a 
rada do requerimento queiram levantar-se. (Pausa. ) . 

rcti-

· Foi approvado . ' : 

. o Sr . .Mendes de Almeida - Sr. Presidente, .o Senado 
póde ficar tranquillo, porque hoje termino as minhas obser-
vações. · . · . 

0 SR. PIRES FERREIRA - _Quando V •' Ex. falia dá-nos 
muito. prazer. 

0 SR. JoÃO LUIZ ALVES E OUTROS SENADORES.- apoiado. 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA,- S~. Presidente, interr.o~pi 

o meu t1scurso na sessão, 'hontem, quando ia. tratar do grave 
assumpto sobre os creditas requeridos no Congresso sem ::t. 
necessaria especificação. ·A hora do expediente,· porém. ter-

. minára, havia numero e eu. não potiia proseguir nas minhas , • 
·· observações. 'Posso, entretanto. recomeçar agora. e estou • · 

certo de que não ha· mais motivos para eu me· demorar por · ·· 
.muito tempo na .. tribuna. Relatarei apenas alguns . fnc+.os~ . · 

, tle ,administ.raoão publica, . sem mais me incommodar com os ; 
titulares· dos respectivos departamentos; visto que. o Sr. Pre~i"'" · . 
dente da Republica assumiu directamente a responsabilidade 
e cobriu com· a sua bandeira os factos praticados e censura-
veis, no meu modo de enf.ender. ' · . ·. · . · 

. Sr. Presidente, a admirifstrncã.o .: ·da Estrada de FerrG .. 
Central do Brazil continua, apezar · das . promessas o:fficin~s 
fle reorgani?.ar o serviço adminis'tr~t.ivo dentro dos moldes · 
da nossa legis!al)ão. :fiscal, a comprnr, , a contrnctar •. sem . ail· 
tori?.íi.,I)ÜO preliminar, sem base no orçamento. sem cóncurren· · . 
1:.in if' 11em a precisa determinaçilll das quantias e verbas por 
pnrtr do Gon~resso Nacional. · " .' . 
. A' falta de cumprimento da nromessr. geral de fn?.et• 

nconomias, ·quando hoJe :vejo que . todo n Govm•no se ·reune· 
pnrn eff.ect,ivnr essa antiga promessa, que. ainda no annn 
!i•·ssado e neste, foi esquecida, demonstra ql!e não houve a 

' ' . 
'·. 

/ 

,,. 
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pr'Cl!isa fiscnlizacão, n precisa autoridade, a precisa correcção 
nesses actos que comecei a indtcar; 

As concut•rencias sem fiscnliza~ão, as concurrencias com 
editaes alterados de umr para outt·a quantia, eram já indi
cadas minuciosamente pela imprensa, começando pelo Jornal 
do B~astl, quanto aos fornecimentos de carvão e verida de 
velhos metaes. 

De 1915 a 1916 já montam a :150 contos de réis as gra
tificações illegacs, extra-orçamentarias, não justificadas pelos 
regulnme:~tos claquella propriedade nacional. 

Já Je sabe que, no );}roposito fórmal de economizar. no 
m.oment0 de aperturas em que se supprimem Jogares, Jançanà() 
á rua milhares de operarios e de trabalhadores, não é conve
niente dar gratificações cxtra-legaes. porque dest'arte inci"' 
dinios em um grande erro administrativo, siniio em um 
delicto. , . . 
. Quando ·as. obr'ls foram prohibidas em todas as seccões 
df\ administração nacional. o Sr. ·Presidente da Republica, 
na Estrada de F.!rro Centt·al do Brazil, perrilittiu, · pelo seti 
perdão geral dos actos a que .iú me referi e que incidem na 
accusacão dos Deputados e dos jó'rnaes. que se iniciasse a 
construcção de casas para funccion ~<riOs .da &·trada, como 
engenheiros. mestres ·de linha. etc .• no total de 720 contos 
de réi~. sem conr.urrencia publica. . . · · 

De onde obtiveram recurscs para esta óonstrucção, para 
estas obras ? · · c 

Qual foi a verba orçamentaria que a~ permittiu ? Qual á. 
decisãú legislativa que, espe<Jialmente. sancc!onou semelhante 
procedimento ? 
· Não existe. Quando mesmo existisse, os actos incidem na 
censura de falta de economia na gestão dos nego ciOS• pu• 
blicos .. · 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Eram despezas adiaveis. 
O SR. !\fENDES· DE ALMEIDA - As despezas não eram ne'

cessarias. n!io eram. por · consequencia, indispensaveis . para 
o trafego, para a manutenção dú transporte de passageiros. e 
cargas na Estrada de Ferro. Poderiam ser' de grandes van- · 
tagéns,, actos muitó bon>:· e uteis, mas não só não eram ne. 
cessarias no momento, r,omo não tinham lei anteriC;:o que as 
·autorizas:. e. . . . . 

Hontem, trouxeram para cá uni credito de. :16 mil contos 
e já se annuncia pela imprensa que ma'is um credito ex
traordinario d·~ mais de 20 mil contó's vae e~r apresentado 
ao Congresso I · 

E' preciso parar, é neces~ario recuar nesta ins.ania ad-
ministrativa. · 

Si, por acaso, a :;nha esti ;esse prejudicada nt seu tra" 
• fego. a estrada não tivesse element6's de tracção, comprehen

de-se que as despezas fússem necessarias e indispensaveis: 
111as; mesmo ~.sim, temos ou não uma lei 1. , · 
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Si 11 r.emos, por que motivo fal tal' ao cumpl'imenW' dus 
nossos deveres de absoluta obedienc !a a essa lei ? 

E si não havia lei, e havia urgencia d.1ssas despezM•, não 
custava ao Sr. Presidente da Republica se dirigir em men
sagem. explicando mínur.iosamente a sua· necessidadu, justi~ 

. ti ficando-a, porque não bast,. redigH· a mensagem. mas ,ius
tifical.a, e o Congres~'O promptamente, precipite. satisfaria n 
urgencia so:icitad·a. · 

Além daJ accusacões <,uc tenho feito, a respeito .do 
.modo pelü. qual se praticnil certos trabalhos; aqui tenho o 
caso em .que a Dstrada de Ferro vae haurir o dinheiro de que 
p·recisa·, antes da autürizacã:J legislativa. 

f'.omo póde a pstrada .fa?.er isso sem a garantia directa do 
Governo - e entao eu pergunt.o, c.ümc) fiz no caso da Facul

. dade de MedíciP'l do Rio de .Janeiro -· sem que o Governo 
a autorize. sem :.te o Governo endosse os pagamentc5s a fa
zer, quando ainda não ha a devida autorização legislativa ? 

Como vêem o~. nobres Senadores. não contesto que esses 
actos sejam muito uteis e muito bons. O que digo é que 
esse>' actos sabem ela promess:t feita peli5 Sr. Presidente da 
Republica. não cilmprmdo e não fazendo economias. como 
no caso do material. adquirido ~em· concurrencia publica. ulti
mamente, para a estaoão do Norte e para o••tras localidades 
·servidas pela Estrada de FPrro, por intermedio da estncão · 
inicial, para o. qual os bancos desta praça forneceram 400 
contos ! . 

E~ta accusoacão foi, feita no Congresso e na imprensa e 
nãu foi ainda desmentida. mas tenho esperanças de que o 
nobre Senador pelo Espírito Santo a conteste. · 

O ~n. Jo.~o Ltrl? ALVEfl - Sem· a prova do facto, nada 
tenho a ·resp,mrler. Emqunnto V. Ex. não provar que isto é 
uma ver~ade, nada responderei, · 

'• 0 8n. MENDES DE ALMEIDA- Basta isso, que V. EX. diga. 
que não é· verdade. 

O Sn. JoÃo J,UJz ALVES - V. F ... 'i:. é quem accusa, prove, 
·. O Sn. 1\b:NDES DE Ar.METDA - Estão ahi os discursos pro

feridos na Camara dos Deputados e os artigos da imprensa 
que não soffreram contestação. · , ·, . 

.. O Sn .• JOÃo Lmz AvEs - E' uma inversão completa das 
normas do processo. O nccusador é quem dá a prova. 

O Sn. M:ENDES DE ALMErnA - Quà{, é o moio ? Desta nr·te · 
r, qual é o rueio de attender á fiscalização tios negocias publicos. 
si ellcs si~o fAit.os §Ull umb1•q., de fórma que ningueom póde 
saber, n nao ser qnnnrlo appurer.cm os pagamentos ? Natural
mcnt~ a insp0cção SQ faz dessa fój:'mu, pprt;~JUtando si isso é 
ou nM ó e;<:ncto~ ·. .. 
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·, O Sa. .JoÃo Lurz ALVES ---1 .Mas então, V. Ex. por 
emquanto pergunta; não affirma. , 

O Sn. MgNDES DE ALMEIDA - Mas V.· Ex. sabe perfeita~ 
mente que para al'firmnr essas cousas é preciso que se des~ 
cubra o que se quer sempre negar, . 

Eu formulo as accusacões feitas no Congresso e na im~ 
prensa e que, eu di sise, si verdadeiras fossem. . . · 

O SR. JoÃo Lmz ALVES - Si verdadeirasJossem. 

O Sn. MllNDES Dll At.MEIDA - Está claro. Eu não posso 
provar o que é feito atrás dos re·posteiro&. Quem póde provar 
que o credito de> 16. mil contos dAstinado á Central era na
cessaria ? Veiu alguma justificação ? 

O SR. RAYMUNDo DE MIRANDA - Houve algum exame de· 
livros? "' 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA - No parecer da CommisSã(l 
de Finanças foi a urgencia allegada e ncceita; o que im-
pediu... . 

O Sn. JoÃo Lurz ALVES - V. Ex. está enganado. A ur-
. gencia foi. regimental. · 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas quem diz O contrario ? 
Eu pergunto: tivemos aqui a prova palpavel da necessidade 
daquelle credito ? Por i~so é qll'e reclamo. Não tenho outro 
remedio sinão usar dos recur~os que o actual meio politico e 
administrativo me fornece. Não posso provar despeza de na
tm·eza secreta; não tenho elemAntos que me habilitem a tratar 
desse assumpto. Todos nóe, porém, vemos que nos orçamentos 
se permitte uma serie de despezas secretas, sem explicação. 
Não ponho em cluvida que as intenções da administração actuar 
fossem muito boas, mas acho que as explicações sobre o cre-
dito eram devidas. · 

O Sn. Jo.:\o Lmz ALVES - Faço Justiça ás intenções de 
V. Ex. Vejo que V. Ex. não estava affirmando; estava per-
guntando. · · 

0 SR. !\fENDES DE ALMEIDA - 0 afastamento do servico de 
um grande numPro de fnnccionarios que a direccão da Es
trada de Ferro Cantral não podia P.xonerar. eis outro caso • 
. Por que ? O que ,iustifir.ava ficar um grande numero de 
pessoas n ganhar mt~nsalmAnte- muito- dinheiro, pesando sobre 
o orcamenio ? Isso não é regular, nem é de boa administracão, 
como confessou em suas · allegacões a aut.oridad~ que preside 
nquelle departamento. Acham VV. EEx. que ISSO é conve
niente, ·qn.e é bom systema de fazer cconom1a, que é maneira 
regular cio attRnder ás necA~~idndos do pai?.? Eu não ar.ho. ,e 
eis porque incluo lambem essa uccusação no rol das que tenho 
feito, · ·. . . , · . · . · · ·· : · · .. · .... ... . ·. · 

··~ 
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Segundo se narra, na. exposição que foi publicada a 
respeito do celebre credito, consta que del!e ficou um s•aldo 
de SOO contos. Sobre isso a imprensa fez uma pergunta á 
autoridade publica. Narrou o facto. Perguntou Si de facto 
o saldo hàvia &ido apurado e, no caso affirmativo, em que 
havia sido es~e saldo empregado. Onde a resposta ? Um mem
bro da Carnara dos Deputados fez a mesma pergunla. Onde 

9 . . a !'P.SPOSta . . 
Estamos, por conse·quencia, em uma a~minisfração mys

teriosa, pois que não vem provar ao Congresso a improce
dencia das suspeitas que deram Jogar a essas intepellações. 

O SB. Jo.:i.o .Lurz .ALVES - Mas V. Ex. tem o direito de 
requerer informações. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Não pOSSO pedir inf9rma
. cões, . pois não sou attendido. Quando de !las preciso. soccor

ro-me de algum collega. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES - V. Ex. a este respeito terá 

uma resposta conveniente. 
0 SR. MENDES DE .ALMEIDA - Muito grande ? 
O SR. João Lmz Ar,vEs - Não. Pequena ..• 
O SR. Mrauru, DE CMVALIIo - Si não prestam informa-· 

ções a V. Ex. é porque V. Ex. está no inJex. 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Não deixo aparte algum 

sem. resposta; · 
Não posso fallar em index porque o index é a resultante 

da observação, do exame, que sabios profundos.· theologos 
eminent.es fazem sobre esta ou aquella publir.acão. E' como 
que uma indicação aos catbOiicos para não lerem livros in
convenientes. Aqui. não. Aqui, estm,1 sempre no index:, não 
sei si porque não tenho bastante fac:ilidade pára fazer-me 
entender. ou porque não tenho bnst,ante sympalhia para obter 
do Poder Executivo estas ·respostas. (Não apoiados:) · · 

Mas; isto pouco me importa:. porque o que eu peço não é 
para mim e sim para a Nacão. O povo julga e avalia;· .e• 
quando eu tenho as provas, publico-as. . 

O director da Contra! encommendou uma série enorme de 
locomotivas. Si. eu digo -director da. Central - é sómente 
para explicar como se deu o facto. .Tá se sabe que é ao Pre
sidente da Republir1a a quem me refiro. Mas vamos ao caso. 
O director da Central encomrnendou uma· série de locomoti
vas, umas 14, sem c:oncnrreneia publica ou provocação de 
propostas rlr. pnrtirulares. Rssa P.nf.o.mmenda monta a 1.700 
contos. E' nec·essaria? Per·mitto que so,ia. E' vantajosa á es
trada 'I Acredito· que sim. 1\fas, foi legal a encommenda ? 
Não, não houve autorização esper:inl para tal. ' Além disso. 
não houve a coFwurren'cia estabelecida constituc:ionalmente e 
pelas .DI>ssas lois geraes, de modo ;.que ficasse extreme ~ re-
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sponsabilidade dos funccionarios . ou a do Presidente da Re. 
publica em assumpto tão grave. 

Vejam os , nobres Senadores que eu dou de barato, acre
dito mesmo que seja magE~ifica a operaoão. que não pudes. 
semos obter cousa melhor por preço mais mod1co; mas nem 
a lei foi cumprida, nem o espirita de econom.ia foi justifi· 
c ado para demonstrar a mecessidade desses apparelhos. 

· Nessa encom!Wlnda o contracto tem a seguhate clausula:· 
((A despeza com a presente encommenda . correrá por 

conta da verba que for opportunamente imdicada., 
De modo que, havendo no orçamento da Viação verba es

pecial para acquisição de material !'Odante para esse nosso 
grande elemento da vida nacional que· é a Estrada de Ferro 
.Qemtral do Brttzil o contracto com a administr .. ção publica 
ba.sea-se em uma' verba que Md futuram» virá a ser pro. 
posta, para poder ser levado a effeito esse contracto I . 

Ora. isto é tão sério que estou certo, o Tribunal de 
Contas opportunamemte verific'ará o caso, si é que esse tri
bunal acompanha as discussões travadas mo Congresso e as 
duvidas nclle suscitadas. E acredito que sim, porque a re-

. sponsabilidade desse tribul'lal é tão positiva e tão formal que 
duvido se possa elle escudar na sympathia geral do Con

. gresso OU. lllO apoio das maiorias. AI! i é o caso perfeito de · 
responsabilidade directa' e immediata. 

Fez-se na Estrada de Ferro Central, como se · faz com. 
mumménte. ·a vel'lda do material chamado - imprestavel. 
Esse material «imprestavel» é desta ordem: na ultima venda 
arremataram diversos objectos (cimprestaveis» onde havia uma 
machina ((Fraise>>, creio eu. Não sei qual a sua utilidade· · 
porque não sou perito em mecanica. mas sei que era tão 
ordinario o material vendido que dias depois dessa ope
ração, O í'eliz compradO!' dO ferro velho ·vendeu por 15 contos 
de réis a machiJaa.- (ámprestavel». 

E' uma liiOnada a somma de 15 comtos de réis. em um 
paiz em •que se gastam milhões. é uma insignificancia. Mas, 
então. não estamos em um regimem de er:onomias severas e 
a administração não está sendo devidamente fiscalizada, como 
se.·nos prometteu. . . 

. E' por . isso que eu disse que reclamava a atteação de 
quem de direito para esta série de pequenas despezas. que, 
juntas, formam milhões cm prejuízo do Thesuoro Nacional. 
· Ora, pa,ra nãô abusar maiJ da consideração do Senado 

deixo de rrie espraiar ~obre um UE-sumpto importante que é 
o contracto para o frete e serviço do manganez. Este con
tracto- está publicado mas eu não posso sôbre elle agora !'a. 
zer observações porque 'não tive occasião de ouvir a parte 
contraria, de modo a ficar completamente habilitado para 

'apprôvar <lU censurar esse contracto. O Deputado Federal 
,q:ue na respectiva Camara fez accu~·acão .. publica· aos termos 
desse contracto. Sr. Nicanor Nascimento~ declarou que nelle 
? prejuízo é de cerca de 2:3 mil coQtos; assustei-me com se-.. 
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melhante verba, comquanto nada mais me assuste em mate- ·~ 
ria de despeza ou prejuizü neste paiz e procurei o;:. elemen- ~ 
tos comp,·obatorios, que pudessem illustrar minha modest~ 
arenga.;. Mas, não me foi possível encontrai-os. Esotu• ce1to 

·de que us intereE·sados no contracto se defenderão rlo alguma 
. fórma mas. em t.odo o caso si 'esse contracto não foi appl'O. 
yado pelo Poder Legislativo, si não se dtp verba para os 
Rerviç,js oriundos do estipulaclo, elle. não foi regularmente 
feito, de accõrdo com as no;:sas normas de Dir.~Hc Adminis-
trativn. . 

Não sei se houve motivos espeeiaes; era net•essario que 
eu ouvisse a parte cll'ntrarin e como não '' pud<~ fazer não 
posso ser jniz nessa que>·tão. Em tn~o o ca'l'o. ret'il'l).'llll á 
accusação porque P. g['ave e pa:t.iu de um Deputado Federal, 
foi exposta ~o c:onhecimento ~o publico e não teve ainda. 
que eu saiba. nma defesa completa. 

Sr. Prpsidente. por mais que que.ira ser breve, pare-
' ce.me que seria obscuro se não explicaE·se e justificasse mi-

nhas asseverações; b1•evis P.Sse laboro, obsc'llrus (tr:o. N!.quella 
lista que 'fJz, escapou.me nu momento, por me faltar um pa

. pel. um crt>dito importante para a Faculdade de Medicina da 
,_ Bahia. ApP.na~. me referi, de leve, a elle. mas t.enho .aqui um 

discurso do ·nosso conhecido pa~ric!o, Deputada . pelo Rio 
Grande do Sul, Sr. Alvaro Baptista, que melhor disse o que 
eu mal poderia dizer; isto. é: <:que é do numero daquel. 
Jes que não ~c explica venham á approvacão do Congresso .. ~ · 
Sabe, portanto, o Sr. Presidente. que apenas me mwe o pen · 
samentü de .regularizar o proce~-so pelos quaes devem ser 
feita~ aR desr:ezas puhlir.as em nosso pa11. ... : não E.C trata . 
de despezas imprevisíveis, por conseguint.e a autoridade que 
ordenou a despeza, em .um .paiz bem admini~·tracto, onde as \ 
respon>abillrinr!r,~ fossem effP.ct.ivas, e não lettra morta. devia 
ser suhmettida . a prücesso de responsabilidade e a sua con. 
ducta não podia ser homologada pelo Sr. Ministro (lo Inte-
rior:t. · · . · 

FelizmP.nte. tenho em quem me apoiar. · .· · 
Bru:-ta isso para que no rói de min bus queixas entre tanl

bPm o rlrP.•Jítn . para as obras da Faculdadê de M!ldicina da 
Bahia. Mas, por isso se pode dizer que. o. Senarlor pelo Ma. 
ranhão rí contrario á Faculdnde de Medicina da Babiu. ~ Nlio: 
si a desper.a ó pouca, demos mais,.:_ quandc eu. digll' .. demos 
mais, quero dizer, si houver dinbe:ro. •. • · 

O Sn. ·JOÃo LUJz ALVES - V. Ex. póde , me · informar 
quando foram feitas esE·as obras ? 

0 Rn. MENDES l>ll Al.'M'E:IDA -. 0 pedido de ~redito diz t5 .. 
seguinte (Iii). 

O Sn. JOÃo r.mz Ar.vgs .....: . Ahi trata-He de pngar a des-
pcza feita. E11 per·~tJnl.n ·a· V.~ E.". 11i se lembra ~W q,ue, ·I 
época. i'orarn feit&s .IIS obras_.: , . 
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0 SR, :MENDES DE ALMEIDA - •Não tenho id1éa; não O pos
SO dizer; as rn inhas accu~oacões v e em da data em que come
cei a examinar, como Senador, os actos administratiVós sob 
minha inspeccão. · · 

O Sn .• To.i.o Lmz ALVIlS - Posso afJ'irmar a V. Ex. que 
não foram· feitas sob o actual Governo. · 

1 Bem. Pois, então, si não tinha a autorização, esttí muito 
mal feitú. . . 1 · 

0 ·SR. RAYMUNDO .DE MIRANDA - Foi construcçãú. 
0 SR. MENDES Dll ALMEID,\ - Além disso·, eu não estou 

a diz·er que sómente u governo tal fez mal; eu não quero re-
. ·ferir-me apenas ao Governo actual; eu lhes per;o que não 

facaJO·tal supposJcãu, porque ás pessoas que aqui veern pe.ta 
primeira vez pó de parecer q u~ estou fazendo allegações por 
capricho e. inconsequentemente, tr>rnando tempu ao Senado. 

. Estou abc.>rdando certos casus, Gstudando·, explicanliu aLtui llo 
· · que não dev~ ser feito, e, parec·e que não ~>OU en 8órnente; o 

nulire Deputado pelú H1o Grande do Sul, bornem que reputo 
energico; .inspecci<mador, cc.>mpetentissimo, que sabe o que 
diz e ·Rab·e ú que quer e porque qur~r, si s: Ex. é r, r~meiro 
a indicar tudo· isso, sendo um, dos homens que mais se tem . 
batido pela ilnstrucç.ão, não se trata, púis; já se vê, de ma
teria de instrucção, trat.n-se de materia de Jei, regras consti-

. tncionaes, actos administrativos, e é por isso que eu p.rotesto. 
Agoh, chegamos nós a um ponto que não se•i• si ten,ho o 

direito de abordar; perguntll: posso fazer censura . .ao Sr. 
Presidcnle da Republica por actos. emanad:c.>s de :funccionario 
~specinl, nomeado· por S. Ex., mas que não f-igura nos con
selbc.>s de administração federal 'e sim ~a gestão dos negocias 
municipaes ? Não se•k Em tõdo cas(); o Presidente que no-

. moia um. Prefeito - o Prefeito, quanto á sua responsabili
dade é a;dm')nistrador de uma repartição de natureza muni
oipa:J, é .certo, mas funcciunario em instituição, cuja dire

.. cçãc.> COIJlPete ao Governo Federal; é realmente uma parte 
sob a ~lponsab'llidade do Governo geral. Desde que .esse 

· ;proprio Prefeito nã.o tem o eontrtile, a devida fiscalizacãú por 
parte do Conselho !Wunicii•pal, que cada vez mais se quer 
tornar uma cousa inconstitucional, fóra da nossa lei' princi
pal, suffocado, sem autonomia, acho que deve haver uma 
razão para , que eu possa disS.o ·tratar. :Mas. como nãil · 
estou .. bem certo do· meu direito neste ngeocio, e aqui 
muitos o contestam, apenas declaro que. si fosse fazer 
aqui o rói das. i Ilegalidades e dos desperdícios, não chegava 
no fim do anuo, aborrecendo os Srs. Senadores e ficando 
muito mais doente da minha garganta. do que já estou. 
Apenas refiro a minha duvida, e chamo a attenção de V. E:s:. 
para ter a bondade de dizer. ao Sr. Presidente da Republic:J, 
quando c.om elle estiver comfabulando, que ouviu de um insi
~nificant,e . S~~a~~f.: .?~ rol de Quei~llf .. ?8.'9:,fla essa adminis ... 

. . -·,c' ,, I. . ·~ 

/ 

i 
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tracão e que elle 0 publicará pa:ra .sciencia 'do Governo dl3 
S. Ex. 

1. O Sn. JoÃo Lmz ALvEs - Contra .o Prefeito? · 

O Sit. l\!E.NDEB DE :ALMEIDA --' Contra o PTefeito, sim 
senhor, que commetteu actos qUie não reputo de aciiOrdo c.om 
a lei e são prejudiciaes ao município. 1• 

· Todos estão, .. com .. certeza, esp·erando da minha parte que 
eu tenha coragem de abordar outro assumpto porque ·eu não 
quero que o nobre Senador diga que eu publiquei uns actos. 
esquecendo outros; sabe 0 Senado quanto se tem gasto. pelo 
:Ministerio das Relações Exteriores, com os papeis dos ·secre
tarias e conselheiros de legação, e com as embaixadas enviadas 
para representar o Brazil no .estrangeiro? Conhece quanto se 
despendeu com 0 actual Ministro, o Sr; Souza Dantas. ·quando 
foi •em uma embaixada para· o Chile, que o Senado pveliminar.- · 
mente não approvou? Conhece quanto se gastou com a 'em- · 
baixada enviada ao Ri.o da Prata cujd cbei1e foi o Ministro 
P.ffectiv0 das Relações E:deriores, para 0 tratado do A B Q? 
Conhece quaes as despezas 11eitas agora para a bella; a magni
fica. a-· importante embaixada enviada pelo Govérn~> federal 
ao Ri~ da Prata ? · 

O Senado não conhece, e não conhece p.urque a esses 
actos não precedeu o necessario pedido. de liJUtoriz~o para 
as re~pectivas desjJezas, o necessario pedído· de c11edit0; nem : · 
depois houve a' explicac;ão d!l!quilla que se gii.Sttlu. 
. · Foi esta dJe•speza. fe'ita dentro da nossa' verba. - Ext.rlaOr-

, dinarias no Exterior ? · 
1 

• ·· 

Si foi, parabens ao paiz, poTcnÍe nada tenho que reclamat; 
s·l não fOi; declaro que tal despeza nã.l :foi feita regularmente, 
porque p·ara sel-o,. seria preciso, que primeiro viesse ·o Go-
verno solicitar do Cllngrésso a necessaria auto!izac;ão. ' ,. . · 

JV!-as, senhores, eu não posso dizer o que ptlr . ahi se diz; 
sem. uma base; e eis 'POrque _._ .e para este ponto .. · :peQ!á· o 
apoio do Senado .-... Vtlu requerer que· o· G()vernó · ttnforme 
quanto· se gastou nessa embaixada. - . . · · · 

Acho que se gastou· taivez muito menos d& que se dievia ' 
gastar; naturalmente. · · · 

Realmente, Sr. Presidente,. um paiz ricO; · comu' · ·IS o 
Brazil, que vôssue uma vastidão enurme d·e territorio, gran
des riquezas vegeta:es, animáes e mineraes;: devia realmente 
S'SISta.r muito, muito, Sr. Pres~dente,. muitw mais do que se 
gasfou. Em todo o casa; desejo saber ao certo o total dessa · 
despeza, vara ver si no· momento de aperturas financeiras 
.como o que atravessamos; quando estamos em . vespera da. 
sulucão de sérios compromissos de honra para com. o· estran
geiro, quando se abandonam os pequenos, os humildes; · dds
rp·ensando-os; devíamos ou podiam<li fazer eSISa. despeza,. :por 
minima que ella tenh& aido.E como,Sr.~reeidente, o ~V!e1'IlQ 



I 

SESSÃO EM f9 DE AGOSTO DE f9f6 303 

não se dignou vir ao Congresso pedir 0 credito preciso para 
acudir a essa dcspeza, eu reclamo contra essa falta de auto
riz~ç~o, tanto ma!s quant.o. que além de nü0 haver o Governo 
sohciLado o credito· precis.o para as despezas - .e agora la
mento não estar presente o nobre Senador, conhecedor da 
Constituição Americana. o Governo não soUcitou Lambem do 
Senl!-do a approvação da nomeaçíi.o dos embaixadores quo 
CllVIOu ao Prata, e ess•es embaixadores não deveriam ir cum
prir a sua missão sem a prévia approvacão do Senado. Assim, 
st.:nhores, seguiu como embaixador do Brazil para o Chile o 
Sr. Ministro Souza Dan Las, para. tomar parte nas reuniões do 
«A. B. C.~ o nosso antigo c.ompanheir0 Sr. Lauro MüHer e 
para Buenos Aires o nosso eminente col!ega Sr .. Ruy Barbosa, 

· 'sem que se saiba até, hoje quanto· se gastou tcom essas em-
baixadas. . · 

Ora, isto não pó de ser, nem é regular. · 
Si a obrigação de, um homem. como eu, é a de submetter

se, ante todas essas cousas, ao mais abs.olut0 ·silencio, para 
não magoar as vestaes das economias. declaro que a isto não 
me poss.o prestar. E é por ·esta razão que procuro saber 
quanto se gastou por intermediQ dos Ministe'L'ios da Fazenda, 
do Exterior, da Marinha e da' Guerra. 

Creio mesmo, Sr. Presidente, que a despeza não correu 
só por conta desses Ministerios, que outros lambem pagaram, 
e é por esta razão que requeiro - e sã0 as ultimas palavras 
que pr.onunciar·ei a proposito desse dever que me impuz 
para aguardar a resposta do nobre Senador . pelo Espírito 
Santo - que pelo Ministerio das Relaçõ·es Exteriores, da 
Marinha e da Guerra, sejam pedidas, detalhàdamente, info~
mações do que despendeu o Governo federal com as embai
xadas que foram ás Republicas do Chile. da Argentina e do 
Uruguay, até .esta data, e por que verba •Corveram essas 
despezas. · 

Envio este requerimento ao Senado. 
Agradeço aos Srs. Sénad9res a pnciencia e a bondade 

que tiveram de. ouvir as minhas queixas e os meus protestos 
contra a falta de cumprimento da lei e contra a não execução 
do pro.gramma. de. economia. Peço tambem ao nobre s.ena~ 
dor pelo Espirita Santo que m~ releve o tempo que tome1 am 
expllcar este assumpto.. ' 

· O· sa: Joii.o LUJz ALvEs -:- Ouvi V. Ex. com a ina:rima 
' atte.ncão. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Não vejo motivos. para que 
S. Ex. deixe de apoiar o Sr. Presidente da ~epublic~. 
Quando um ·cavalheiro como · o actual e emmen~~ CI
dadãO é prestigiado, nü.o só pelos .votos. como P,ela_ .conl!ança 
de toda a Nação, deve t.ambem ser _perdoado, s1· nao cumpriU 
11 l~i 9 si· nãô !eJ; !lQODO!_lli!!S • .<~M!f'~ P.e.f!.V, ~"i~ P~·>: 

• 
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' 
Vem á. mesa !3 fica para ser apoiado opportunamente o 

.seguinLe 
REQUERIMENTO 

' N. 2 -1916 

Requeiro que, pelos Mi~ist,erios _das Relacõe,s E;terores, 
da· Marinha e da Guerra, seJam pedidas detalhadas m~orma.. 
ções dO que despendeu o Go.verno Federal com as. embaixadas 
que rnanâou <is nepublicas do Chile, da Argentina e do Uru
guay, de novembro de. 1914 até .a data de boje. e por que verbas 
correram essas despezas. · 

Sala das sessões. 19 de agosto de 1916. - F. Mendes dQ 
Almeida.. ' · -. 

O Sr. Presidente - Está finda a hOra do expediente •. 

O Sr. João Lui1: Alves (pela orden~) - Sr. Presidente~; 
, peço a y. Ex. que me considere inscripto par• a o expediente 

da. proxima sessão. 

. O Sr. Presidente - V. Ex. :t'icará inscripto. 

ORDEM DO DIA 

.LICE."'ÇA AO SH. AN'l'ONIO CORRÊ~ DA. COSTA 

. . 
3" discussão· da. proposição du. Camara dos Deputados 

n. 12, de 19'16, que· .concede a Antonio Corrêa da Costa, trar
balhador de 2" classe .da ·4•_• divisão da Estrada de Ferro Cen
tral do Drazil, um anuo de licença, com dous terços da reSJpe-
ct:vu diar.ia,· para tratamento da saude. . · 

Approvada; vae sai· submettida á sancção. 
. . ' 

' 
LICENÇA AO SR. HENRIQUJ~ EDUARDO CUSSEN -

s• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 16, de 1916, que concede tt Henrique Eduardo Cussen, ar
chivista da Estrada de F·erro Oeste de Minas, um anno de li
cenca, com o ordenado c em prorogação, para tratamento da 
saude. · • . 

( . . 

Approvada; vue ser submettida á sancção~ 

f-lCEN{'oA AO .SI!. T,UJz AUGUSTO DE ,\ZEVEDO . 

· 3" . discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 17, ~de 1916, que c.oncede a. Luiz Augusto de Azevedo; a,ju-. 

. ' ,. I . , 

• 

' 



SESSti.O E:VI 21 DE AGOSTO DE 19Hi 30!i 

dnnte de escrivão da thesouraria da Esirada de Ferro Central 
do Rrazil, um anuo de licenca, sem vencimentos e em pro-
rogação, para tratar dos sc.us interesses. · 

Approvada; vae ser submeLtida ti sanccão. 

CREDITO DE 4:701$306, AO .:VHNISTERIO DA FAZENDA 

a• discussão da ,proposição da Camara dos Deputados 
n: 19, de 'l916, que abre, pelo MinisLerio da Fazenda, o cre
dito de 4 :70'1$306, para occorrer ao pagamento do que· é de· 
vido aos herdeiros do Dr. Eduardo da Gama Cerqueira, ex
juiz federal da secção de Minas Gerllles, em· virtude de . sen-
tença judiciaria. . 

Approvacla; vne ser submettida á sancc.ão. 

~ICENÇA AO .~R. PJ,JNIO BARBOSA LIMA 

• 3" cuscussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 21, de 1016, que concede a Plínio de Barros Barbo&a Lima, 
praticante de 2• classe da ·Directoria Gerai dós Correios, um 

· anno de Jicencn, com o ordenado, para tJ•atame!l~o da saude. 
Approvada; vae sr.r submettida. á sancção. 

O Sr. Presidente - Nacla mais havendo a tratar, vou le· 
van tar a sessão .. ·· 

Designo para ordem do dia da seguinte 
Trabalhos de Com missões. 
' J .. evant.a-se a sessão ás 2 hol'as e 10 minutos. 

. I 

• . . 
· 83' !SESSkO.EM 21 DE ~<\!GOSTO DE 1916 

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PHESIOENTE 

. . 
A' 1 hora da tat'de, abre-se a sessão, a que concorrem os 

Srs. Pedro Bo,rges, Metello, Pereira Loll,o, Lopes Gonçalves, 
Indio do Brasil, Lauro Sodré, ~Mendes ·de ,um·eida, Abdias Ne
ves, Pires Ferr!)ira, . Ribeiro . Gonçalves, Franrisoo Sá;·· João 
Lyra, Eloy de Souza, ,cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, n·antas' 
Barreto, Gomes Ribeiro, Luiz Vianna, João Luiz Alves, :Miguel 
de Carvalho, E~ico Coelho, A1cindo Guanabara, Francisco 
Salles, .Bueno de Paiva, ,Alfredo Ellis, ·Gonzaga Jayme, José 
C\furtinho,, Xavier da Silva, 1Genroso l\Iarques, Vida! Ramos, 
Abdon Baptista, :=oares dos Santos e Victorino Monteko. (:33). 

Deixam de comparecer com causa Justificada <ls Srs· A. 
A7.r.rcrlo, J-Icrcilio Luz, Rego lllont.eiro. Silverio Ncry, Arthur 

s.- Vol. 11'' 30 

• 
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Lemos, C os la Rodrigues, José Euzebio, Th'omaz · Accioly, An
tonio de.Souza, Walfredo Leal, Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, 
Araujo Góes, Raymundo de Miranda, 13iqueira de Menezes, 
Guilherme Campos, Ruy Barbosa, José ~larcellino, Domingos 
Vicente, Lourenço Baptista, Irineu Machado, Bernardo Mon
teiro, Adolpho Gordo, Eugenio Jardim, Leopoldo de Bulhões, 
Alencar Guimarães e Rivadavia Corrlla (2i). i 

'E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada .a 
acta da sessão ante:ior. 

O Sr. i• Secretario dá conta i:lo seguinte 
' 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1• Secretario da Camara dos Deputados remetLcndo 

a seguinte ' 
PROPOSIÇÃO . . . 

N. 40-19!6 

O Congrc~so Nacional resolve:, . 
Art. t,o Fica o Presidente da Rermblica autorizado a cnn

ceder ao Dr. Socundino Ribeir·o, major 1• cirurgião do Corpo 
de Bombeiros do Dist!'icto Federal, seis mPzes de licença, com 

· o respectivo soldo, para tratamento de saude. 
Art. 2.• Revogaril-se as. disposições em contrario . 
• camara dos Depu 1adns. 17 de agosto de 191 ll.- Arthur 

Collares More1:ra, 2• Vice-Preside11te, em exercício da presi-. 
dencia,- Antonio .José da Costa Ribeiro, t• Sec etario.- Jlt
venal Lemartine de ·Faria, 2• Sec·rctario. -A' C o mm isslio, · 
de Finan~as. · . 

Do Sr. 'Ministro do. Interior, transmittindo a mensazem 
com que o Sr. ·Presidente da Republica restitue dous dos "au
~ogra-pho~ da_ ·rcsoluo~o ~o . C_ongresso. ~aciônal, snnccionada, 
que considera como . mstJtuJçao de ut1hdade publica o. Aero 
Clüb Brazlleiri:J, comil'séde no Districto Federal.- Archive-sa 
\fà~o~~s autographoí· e renietta:-se·o. outro á Camara dos Depu:-

0; ~J:. 2• Sec~et!l~;io pro~:ede á Jejtuta . dos seguintes . . 

PARECERES: 

N· :1.05- i~16 

·A proposiciio da Camara dos Deputados, ora .submettida 
li apreciaoão da Commissão de Just.ioa e ,f_,egislacão do &!nado, 

\I 



v. 

SESSÃO EM 21 m: AGOSTO DE. '19i6' 1 307 

declara instituição de utilidade publica a Escola Superior d~ 
Cornmer·cio, existente nesta Capital, de accõrdo com a le1 
n. 1.339, de 9 do janeiro do 1005. ' · . 

·Essa lei, que considera instituicão de utilidade, pubhca a 
Academia de Commt1rcio do Rio tje Janeiro, destinada â edu
cação superior do commei'cio, estabelece o prograomma do 
ensino que de've ser ministrado, cóncede aos diplomas por el~a 
conferidos a presumpção legal de habililacão para o exercic10 
das funccões a que elles,se destinam e dispensa os diplomados 
por essa academia de concurso e de outras provas exigidas 
para o provimento dos cargos dos MinisteL'ios da Fazenda e 
das Relilcõ.es Exteriores. 

· Todas essas •regalias são asseguradaji, sem que a menor · 
fiscalização seja exercida pelo· Governo, na exécucão do pro- · 

, gramma dõ ensino. 
Si salta aos olho~ a inconveniencia de ·ser mantida tão 

larga concessão a um instituto de ensino, que escapa •â' fisca
lizacãol official, é injustificavel que se estenda a outro· estàbe
lecilriento, ainda que util incontestavelmente, uma regalia de 
que nem as academias officiaes gosam, tal como- a dispensa 
de concurso e de outras provas exigidas para o provimento de 
cargos nos Ministerios da Fazendà~ e. das Relações Exteriores. 

Não sã póde contesta•r, entretanto, a utilidade que para a 
soCiedade resulta da educação superior do commercio, do en
sino das sciencias commerciaes, do solido preparo para o · 
exerci cio das fu hccões do commercio em suas variadas appli
cacões,. que a Escola Superior do Commercio se propõe mi-
nistrar;· · 

Esse instituto de ensino technico e profissional encon
tra-se bem appa•relhado, em predio pro'[Jrio, para o desem..; 
penha de sua elevada missão .·educadora e' ac'ha:.se funccio
,nando regularmente desde.marco de i914. 

A Commissão de ,JusUca e Legislação julga, pois, que se 
· não Pó,de neg_ar a utilidade 'f!Ublica do ensino ministradà pela 
Escola Super1or do CC1mm~c1o, sem, entretanto, poder se con
formar com a concessão tias regalias conferidas a 'essa es
cola pela proposição ,da Camara dos Deputados, e propõe á 
consideração do Senado a adopção do seguinte 

SUBSTITUVO 

.N. f2-i916 

.o· Congresso Nacional resolve: 
">\rtigo unico. E' considerada instituicão de utilidade pa~ 

blica a Escola Superior de Commercio do Rio de Janeiro, com 
s6de na Cnp,ifal Fe~eral, e r.mnunnto mnntiv:-r e exrcqtnr n 
progrnmma de· ~nsmo nos moldes estabelecidos no dec-reto 
n. L 339, de 9 de janeiro de i 905, os diplomas que oonfewit' 

' 
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encerrarão · prcsump{ão de habilitação para o exercício rla's 
funccões commercia~s .. a que se df.lsLinam,. desde ·que. seja 
instituída nos CU'I1S.os a fiscalização official; revogadas as 
disposi.ções. em contrario. 

Sala das Commissões, 21 de agosto de 191•1l.- Epitacio 
· Pessoa, Presidente.- Fmr#Jisco Sallcs 'Relato·r,.- Raumundo 

de Miranda. _,Gonza(Ja Ja!'Jmc. -A' Commissão de Finanças. 

N. 106-191'6' 

O projecto ora submet.tido ao éxame da Comrriissão de 
Justi•ça e 'Legislação manda applicar, nos delictos militares, 
aos officiaes il pracas das policias militarizadas da Umão e . 
dos Estados as penas estabelecidas no C o di ~o Penal . d!l Ar
mada, e determina que em ·tal caso 1os mesmos 'OffJcJaes e . · 
praca~ tenham fOro especial. 

IA Commissão pensa que se póde estender. por acto 1~
. gislativo, ás pol!eias dos Estados a lei que define os crimes 
das farcas de terra e mar da Republic·a, desde que taes po
licias sejam rnilita_rizadas, . isto é, tenham uma 'organização 
analoga a do Exercito .. 

Nem se dil!'a que a .Constituicão,se oppõe a q)le as poli
cias locaes tenham essa feiçãó militar e não lhes · permit.te 
sinão o ca~acter de simples guardas~civis. . -

No tempo do Imperio ás Assembléas Provinciaes com
petia crear a força de policia (Act .. add., art. 11, n. 2) e-·todas 
as Províncias tinham os seus corpos policiaes militarmente 
organizados, muitas vezes com mandados por officiaes do Exer-. 
. cito. Foi assim que os encon!J: ou a Renublica. Deve ser esta · 

. . mesmo «a _policia local» a. que se refere a Constitui-cão no 
art. 60, § 2•. · · · · 

O novo systema politico. alarg·ando os poderes das an
tigas Províncias élevou-as a Estados autonomos e lhes con
feriu todos os poderes ou .direitos que não couberem ·á União 
por clausula expressa ou implicitamente contida nas clausulas 
exp•:·essas da Constituição. (Const., art. 65, n. 2)· Ora, nenhuma 
'des~as clasulas modificou a. situacão 'encontraria.· pelo nnvo 

. _ regímen; nehuma negou ou ,restringiu, em prejuizo dos Es-
' , tados autonomos, o poder que se reconhecia 1\s Províncias 

centralizadàs. ·E nisto andou ·~om acerto a Constituição, porque · ~ 
simples guardas civis seriam impotentes para garantir a 
ordem- c 'a segurança o r~speito ás leis e 1ís sentenças .,iudi
ciaes nos nossos Estados, em geral muito' extemos. e em um 
gráo de cultur·a e civilização que ainda deixa a deseJar, e, pot• 
out.ro lado, nüo poderiam prestar ,á Uniíio, em emergencias 
dirficeis ·os s~rvicos .que lhe. nrestaram, por exempló, na re- · 
vo1t1~1io ('lo 11in QPnnrlr rlo <lul r rm Orinuclo~. 1'6 comos ner
roi~amcrl Le organizados e disciplina~ seriam capazes desta 
taMfa.. ,, ,. 
,. 

I 
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Eis porque o 1Poder Executivo continúa a ceder orficiaes 
do E~ercHo para commandarl}:n: as policias esladuaes e até já 
permittiu que esse commando ·fosse confiado a officiaes es
trangeiros. Eis porque o Congresso Nacional, a seu tumo, já 
declarou auxiliares das for.ças da 3' linha «os corpos esladuaes 
organizados ntilita1•mcnte, quando postos á disposição do Go
verno Federal pelos dos Estados :~o (lei. n. 1,.8i:i0, de 4 de ja
neiro de 1908, a.rt. 32); e o Supremo Tribunal já •reconheceu 
que «Estados podem ier a sua policia orpanizada militar
mente:~>. (Acc; n. 3 .119, de 29 de novembro de 1911, publi- . 
cado no Diario. Of{icial de 3 de julho de '1912.) 

Ninguem pretende que os Estados possuam um exercito 
como a União. Todos sabemos que «.as forças de terra e mar 
são instituições nacionaes permanentes». (Const., a·~ f.. 14). 

; · O -que se nos afigura perfeitamente admiRsivel é que os Es
. tados dêm ·á forca de .que necessitam para garantir a sua 

ordem interna, os actos dos seus governos, as leis das suas 
assembléas e as senten~as dos seus juizes, uma organização
semelhante á do Exercito. . 

Ha quem pense que os p•roprios Estados podem definir 
·os crimes funccionaes de sua policia, caso em que seria· ex
cusado nesta parte o projecto que nos veiu ·da Camara. ' 

O Supremo Tribunal Federal mesmo ,iá se manifestou , 
assim no accórdão n. 3.166, de 13 de abril de' 1912, publi-

, cada no Diario Of{icial de iii de feverei': o de 1913. São desta 
::sentença as seguintes affirmacões: «.Aos Estados compete le
gislar sobre a sua policia, tendo o •Ç.Qn:;resso Nacional com-
petencia para legislar exclusivameníe sobre a do Districto 

• Federal, em yi·rtude do disposto no ad. 34, n. 30, da Coilsti
tuicão. Essa faculdade de legislar sobre .a policia local com

. . prehende necessariamente a de definir os delictos f.unccionaes 
dos of{iciaes e soldados .. ,, · :. • . · 

: Mas ·esta decisão, al:ém .de: unica ·no genero, não rf.6" pa• 
rece cons·agrar dout: ina .. constitucional. ·. · . 

De. onde se origina para os Estados· a competencia de « le
lislar sphre a sua policia :~o? Da mesma fonte de que prc.cede..n 
todos os seus poderes; isto é,. do art. 65, n. 2, da Constituição .. 
Mas, por este dispositivo, os Estados só teem os poderes que ' 
a Constituicão 'lhes não recusa ex!)re~samente ou de modo 
implicito, Ora, d poder de «definir délictos », quaesquer que 

: elles sejam 1'unccionaes ou .não; a Constituição expresoamente . 
. .. o nega ·aos Estados e declara da competencia privr.tiva da 

.' · ;, 'União, !Pois só a esta confia: a faculdade de « le~islar sobre o 
direito criminal da Republica» (art. 3·4, n. 23). -De. mo~o 
que a .eompetencia. do Estado. para «legislar sobre a ·sua 

. policia » só vae;at~ onde . começà a da União para legislar 
sob:'e o direito. substantivo e não póde, portanto, compre
hendcr a faculdade de def.inir · delictos. Isto mesmo havia 

· doclarnrlo o ·Sup·· emo Tribunal no accóJ•dão n. 2. 773, de 3C 
de. outubr9, d~ 1909 •. (O Direito, :vql. 110, pag, 485,). 
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Pouco impO'rta que o Codigo .Penal, no art. 6' lettra c, de
claro que o~ crimes, por elle não e~pecific~d_os, c~ntra a po
licia, isto ,é, a boa ordem e economm aàmmislrativa dos Es
tados, serão punido.~ de con{ormidaçle ÇO'f!'· as lei~ de cada 
um. Pouco importa desde que o Cod1go, ahás anteriOr á Con
stituição, não se pÓ de contrapor a esta. 

Para reconhecer aos Estados aq)lellc direil_o seri~ mistér 
IJlegnr á lei que declara delictuosas taes e taes mfraccoes,. que 
lhes impõe uma sancção penal, que agJ3rava o sys_tema punibvo 
em vigor na Republica, .que modifica o. Cod1go Penal :~a 
União, etc.; o ·caracter de lei material, o .que é absurdo. Sena 
preciso, do mesmo modo e coberentemente, reconhecer ao Es
tado o poàe·r .de de.fjni·r os crimes funccionaes dos se.u~ outros 

funccionarios e substitui[ ou alterar ass~m. e:t-proprw a_uto
ritate, todo o titulo do Codigo ·Penal referente aos crimes 
contra a boa ordem e administração publicas, o que tambem 
ninguem se ani.maria a sustentar. 

. O art. 34, n. 30 cia Constituição, da~do competencia pr~
. vativa ao Congresso Nacional para «legislar sobre a orgam

zação municipal do Districto Federal, bem com.o s'obre a po
licia, o ensino superior e os demais serviços que na. Capital 
forem· reservados para o Governo da União», não significa,. 
,como parece pretender o citado accórdão do Supremo Tri
bunal, que o Congresso Nacional póde apenas legislar sobre a 
policia do Districto Federal, mas nunca sobre a· dos Estados, 
ainda que para lhe definir .os crimes; . 

Não é este . absolutament o .p~nsamento desse disposi·";.; 
tivo. Não foi com tal inti.IHo .que o incluíram bs legisladores 
constituintes entre as àttribuicões do Congresso Nacona!. · · . 

.. O artigo citado contrapõe-se não ao pode.r· dos Estados, 
mas ao do District_o.Federal: O seu object_ivo fój deixar-claro 
que aquel.les , servi.cos, apeza·r da sua natu•reza local, esca- . 
pariam . á • competencia do Conselho Municipal e seriam da 

· alçada- exclusiva do Poder Legislativo da União. E' o· que se 
deduz clarame!lte dos seus termos e'do confronto que delle se 
fizer com. o ;1rt. 67. ·. ·· · .. ' 

· . Dir-se-ha, talvez, .que a policia é um serviço P'l'OP·ria
.. :m~nte local e 'á União. não é licito legislar sobre servi c os desta 
,. nat!l~eza. Mas a qqestão não ·versa sobre a organização da 

• p~he~a dos Estados- modo de recrutamento dns pracas, for
ID!lCaç. dos quadros, hiera(Jhia,. promoções, direitos, deveres, 

. · e~c.,..... e sim sobre . a P!:mição qps de_lict?s que os seus offi
cJa~ e ~oldado~ . C?mmett~r~m. 9. pr1merro desses assumptos . 

·. é matem de dtretto adm~mstratwo e, port~nto, da c~clusiva . · 
alçada çlo Estado; mas o segundo ·é materia de dirlnto cri- .~ 
nt'illal 'e,. como a Constituição confiou privativamente ací Con
gresso N!!cional o dir.eito. àe· <•otar as leis' crimnaes da Repu
bica é . Jogico c~nc!ujr. que• s~ ~o' Congressó· Nacional :póde 
competir a· attribUIQao de defmir os. cnmes dos officiaes e 
!praw ~os ~orpos poJ~ciaes dos Estados, tanto mais quanto · 

.. 
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~ó ~llc pórfc dar á lei respectiva os requisitos de unírormídade 
•: gcncralidad.e que a devem caracterizar. . ~ 

Ser·viços locaes são lambem os de todas as •reparticoes 
administrativas do Estado, bem como os da sua magistratura, 
r. entretanto, nem ninguem recusa ao Congresso Nacional o di
reito de os tendei'· aos funccionarios e juizes do Estado a .lei 
repressora dos. c;ímes contra a administração publica, nem 
ninguem reconheée aos Estados qualquer autoridade, exclu • 
slva ou mesmo cumulativa nesta ma teria. . . 

Urge adoPtar a· providencia .que nos vem da Gamara. 
E' uma medida que se> impõe. Desde que neste particular 

é li c i lo ao Estado apenas definir as infraacões de disciplina e. 
cstabelec~:r as penas disciplína.res respectivas, inefficazes para 
a I'epressiio dos crimes propriamente ditos. e uma vez que o 
f':odígo Penal c:ommum não cogita. dos. delictos essencialmente 
milifareP, deserção. revolta, motim insubordinação, etc., for.":" 
coso é qne o Poder Legislativo Federal d•~ remedia a essa 
situação, pois os Estados, adistrctos ou a não punir de modo 
·nr.n!1um aqu~lles crimes ou a puníl-os i~l'isor·iamenle com 
penas disciplinares, estão l}a imminencia de ver dissolvidas 
as suas foJ•ças ele policia; , 

Quanto á competencia do ,Congre~so para adoptar íden
tica medida em relação ás policias militarizadas da União, 
decor·r·e ella do ar·t. 34, ns. 30 e 33 da. Constítui~ão. Dessa 
faculdade .iú usou o Congresso para o Corpo de Bombeiros 
(lei n· 1.188, de 20 de junbo de 1904). . . 

A Commissão de Justiça e Legislacão acceita, pois, o 
af't. 2' (do qual, por amor ao .methodo, se occupou antes do 
art. 1') dando-lhe, entretanto, esta ·r·edaccão que parece tra
duzi!· melhor o seu pensamento: 

c Os clelictos propriamente militares, quando praticados 
por orficia~s ou pr·acas das polic!as .militarizadas da União 
ou dos Estados, são punidos com as penas comminadas na lei 
militar.» · 

••• 

No . art. i' o projecto dispõe que os officiaes ·e pracas 
das policia.q militarizadas da União e dos Estados terão, no'S · 
delictos m{Jitares, fOro espeaiâl, que será constituído pelos 
conselhos ériados nas leis e regulamentos rpspectivos ·e, eni 
grão d'e .remirso, nos Estados, pelos .tribunaes judicia ios aoro.:. 
pétén tes e, no Districto Federa!, pelo Supre.mo Tribunal Mi.; 
lilar. . · . · 

A Cómmisslio entende que esta disposição deve ser ado
ptada sómente na parte relativa á União. Aliás os •regulá:; 
ment.os da Brigada Policial a teem consagrado; mas o su;. 
pJ•cmo Tribunal ~Iili! ar nnnulla. ,invariavelmente os pro
l:nsoss feitos nrssn conformidade, por não .~ar o flko especial 
estabelecido em lei e sim em acto do Poder ExecuUvo, 



-· 

( 

,\~N.IIl.~ /lO SI~NAOü 

No que Loca aos Estados pensa a Commissúo que a rpe
dida é inconst.itucional. A instituir,úo de. tribunaes, especl!l~S 
ou núo, a disct•ilminaçüó das competencias e o ,rito a segu!r 
em causas de natureza local, tudo isto {\ matcr1a de orgam
zacão judi!Ciaria e de processo, e, portanto, da alçada· e~c1usiva 
dos Estados. Niío se concebe uma lei federal determinando 
que o Presidente do Estado, os seus magistrados, ou os seus 
empregado.~ administrativos respondam per ante este ou aquelll' 
tribunal, especial' ou commum, ou obrig-ando os Estados a 
·creal' ~ribunaes novos p11ra esse e!'feiLo, ou augmcntando 
ou diminuindo com esse intuito as attribui•C·Ões dos tribu-
. naes existentes. Como admittir, portanto, que o possa fazer 
em relacão aos officiaes de policia, isto é, a .uma outra classe 
de, 1'unccionarios estaduaes? Em que artigo da Constituição 
se .funda·ria o Cqngresso Nacional para obrigar os Estados a 
crear conselhos militares ou para impôr aos tribunaes dP. 
apilellação dos Estados a obt'igação de conhecer dos recursos 
interpostos das decisões desses conselhos? E' si os Estados 
preferirem que os seus officiaes. e f.l'racas \S.ejam julgados,. 
mesmo na pr1m.eira instancia, pelos ,juizes ordinarios? E se 
entenderem que o julgamento da appellaciío deve ser .confiado 
não ao tribunal commum, mas a um tribunal tambem espe-
cial ou a um tribunal mixto? · 

Neste ponto parece!.:nos indiscutível a doutrina do citado 
accórdúo n. 3.166, de 1912: a faculdade de que aos Estados 
compete de legislar sobre a sua policia comprehende neces
saria,mente a de crear os tribunaes incumbidos de processar 
e ,iulr;ar os seus ol'ficiaes e soldados. · 

Definidos como ~militares e, como taes, passiveis de penas 
especiaes, os el'imes commettidos pelos. officiaes e soldádos· das 
policias . locaes, os Estados que regulem como entenderem 
o processo o Julgamento desses crimes, entregando-os a tri
bunaes ospeciaes ou aos tribunaes .ití existentes. 

· Pretende-se que os Estados não podilm. neste caso insti
tuir o 1'1\ro especial, porque·. o seu acto iria de enconbro 'lO 
art. 72, § 23 da Constit.uição, que veda o p·riviiogio de fôro. · 
~Ias em primeiro lagar, .o argumento prova de aJais,· porque se · 
dar aos policiaes um fôro especial é cre'àr o fôro p-rivilegiado. 
que a Constituição· pro·hibe, então não o póde tambem esta-

. belecer a União, como quer o projecto. Em segundo loga.r, no 
, proprio dispositivo citado a Constituição ahre -excepção para 

cas ·Causas . que por sua natureza pertencem a juizos espe
ciaes », e entre ·estas se incluem evidentemente as causas 
cr.imes militares, como ó corrente em todas as legislações d1> 
il1lundo e entendeu a P'l'opria Constituição c·t•eando ó fôro pri
vileg-iado para os delictos militares das forças fedei'ae~ do 
terra e mal'. 

. ,.\ssim, pm•ecc 'Ú Commissão que o artigo 2" do prn,iecto 
dev() fica·t· reduzido ao seg-uinte: 4!Nos ·cTimes militares os of-, 
ficiaes· e pra(ms das polici'ns militar'izadas da União serão pro-, 1. 
cessados c julgados,. em primeira. instanoia por um conselho . ' . -· . . 
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sobre cuja organização provc·rão as leis e regulamentos respe
ctivos, e, cm gN\o ·de recurso, pelo .supremo Tribunal 1:\'li
litar ». 

o 
O art. 3" do pTojecto deve restringir-se tambcm á po-

. licia federal. E' direito dos Estados, estabelecer penas disci
plinares para a sua policia (cit. acc. n. 3.119 de 1911.) 
Não tem o Congresso Nacional . autoridade para subordinar a 
nor·mas disc: ecionarios o uso desse direito. Si o Estado se 
excede impondo repressões .que, pela sila natureza ou gravi
dade, percam o caracter disciplinar, ahi está o Poder Ju
diciaria para corrigir as demasias. · 

. ·' 
•Ó art: 4•, feitas no pro.i ecto as suppressões indicadas, não 

tem mais razão de ser· 

· Ao pro,i e c to vindo da Gamara, p·ropõe, em ·summa, a Com
missão de JusLi•ca e Legislação as seguintes · . 

EMENDAS 

I- O art. 2" passa a ser o 1 •, com a- seguinte redacção: 
IArt. i;• Os delictos propriru:nente militares, quando pra

ticados por off'iciaes ou praças das policias militarizadas, da -
União ou dos Estados, serão punidos corn as penas cominadas 

. na lei militar. · . , · 
II....,... O art. 1 • passa a' ser o 2•, assim redigido: 
Art. 2.• Nos crimes de que trata o artigo antecedente, os 

officiaes e praças da policia militarizada da União .serão pl'o
cessados. c julgados, em primeira instancia, po:r um conselho 
sob['e cuja o·r ganização proverão ·as leis e regulamentos re
spectivos e, em gráo de recurso, pelo Supremo Tribunal Mi-
litar. , 

. III- iDo art. .3• supprimam-se as palavras .::e dos Es
tados». 

IV- Suppri.ma-se o art. 4•.: 
. Sala das •Commissões, 1.6 de agosto de 1910. -Epitacio 

Pessoa, P•residente e Relator'. -Adolpho Go1•do. -1!'1'ancisco 
Salles.- Raymundo ele Miranda.- Gonzaaa Jayme • . · .. 
PARECER DA COMM!SSÃO DE CONS'rl'l'U!ÇÃO E 'DIPLOMACIA N. 107, 

DE 1915, A QUE S•E REFERE O PARECER SUPRA 

ui'oi presente -:\ Com missão de Constituici'ío ·e Diplomacia 
:.'t proposiocão ·da Gamara· dos Deputado's ·n. 03, mandando con- · 

· sid.erat' como er•imes milita.res ·.t1S que, 1tendo tal naturezi 



/ 

J1C!lO raclo e pr.!n qualidade das pessoas, forem pralic:ndos por 
s11!dados ou .officiaes dos corpos militar-izados de policia dos 
Estados, e considerando subsidiaria a Je'gislacão militar fe-
deral. · · . 

.. Ao p·rojeclo inicial da Commíssão de. Justica da1 Camara 
dos Depulados, ,foram offerecidos dhversos subslilutivos e 
emendas dos· quacs logrou a maioria o que é ora submettido 
á consideração do Senado· . .. · · 

A commissão de Constituiç~o ·e Diplomacia, porém, con-
siderando: : · . . 

· 1•, que as forças policiaes não podem seir consideradas 
milita: es si não quando forem incorporadas ao ,Exet·cito na
cional cm caso .de guerra, e nesse estão sujeitas ás leis ~ 
regulamentos militàres; -
. · 2•, que é inconstilucionàl qualquer delibera·~ão da União 
l!'elativamcnl.e. ás ·polícias dos Estados, que são iiistiluicões 
de .natureza adminisLrativa, não podendo jámais ·ser equipa
radas ás forcas de te.ra e mar a que se refere· a Con.stituição 
Feder ai; · 

s•, que a Brigada Policial do DisUricto Federal é uma 
·instituição municipal, ·á qual só por abuso se tem· i:lado outra 
funccão que não a de méra policia local, é de parecer que
a PI Oposição entre em discussão e seja rejeitada. 

Sala das Commissões, 19 de nove,'llbro de 1915. -F. · 
Mendes de Almeida, ·Presidente e Uelato1r,- José Euzebio. 

' 

PROPOSIC.~O DA CAl\f;\RA DOS DEPUTADOS N. 63, DE 1!!15, A QUE SE 
RllFEREM OS PARECERES E EMEN0,\8 SUPA.A 

I .. 

O Congr·esso Nacional resolve: ' 
· Al't. 1.' Os officiaes e. pracas das policias militarizadas 

da- União e dos Estados terão fõro especial nos deli c tos mili-
tares. · 

. Paragr apho .unicd. Este ·fõro comp01r-se-ha dos conselhos 
militares creados pelas leis e. regulamentas· que regerem as 
corporacões militarizadas da União e dos, Estados, e, em. gráo 
de I·ecurso, nos Estados, dos tribunaes jud'ciarios competentes 
e no Districlo Federal, do Sup1•emo 'Tribu!lal Militar. . . 

. Al't. 2. • Nos deli c tos militar·cs serão applicadas'. aos offi~ 
ciáes e .soldados das· policias míliiadzadas da União e dos Es-

. tádos as penas constantes do •Codigo Penal da Att'llada., que ' 
baixou com o decreto n. 18, de 7 de março de 1891, . ou da 
lei que o subslituhr. · · 

Art. 3." Cabe ao Poder Executivo da União e ·dos Es
tados estabelecer nos regulamentos que re;er·em as policias 
militarizada,;: a) os conselhos de disciplina; ú) as regras. a 

· observar. na imposição dos easligos disciplina os, os quaes 
não podi:?!L'ão .exceder os limites seguintes: i •, o dobro do ser ... 

' . . . " . ' .... · ' ......... . 
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vico de guarda até 15 vezes, a meio dia de folga; 2•, drtenc·ão 
ou prisão até 30 dias; s·, baixa tempora!'ia do posto até 
~o dias; e)" as autoridades .dessas corpo: acões a guem com~ 
pete ImpOr taes castigos; d) a fórma de sua applicacão.; e) 
as causas de convocação dos respectivos conselllOs; f) ·R 
marcha que devem observaw; a) qual a sua c<xnpos!ção; h) as 
penas accessorias a applicar aos. soldados e pracas de pret, 
no . caso de detenção e prisão; i) · determinar o processo para 
a yerificacão .da deser:cão, ·a exclusão do desertor; j) regular 
'a mwrchà.,dos inqueritos ·a proceder e .a ·contasem do tempo 
para a qualificação da deserção. · · · 

· · Art. 4;• Nos casos omissos nesta lei ·será subsidiaria a 
legislação do Exe:rcito ;na·:parte em que fôr applicavel. 

· Art. 5. • Revogam-se ·lis disposições em con'tl·ario. 
. .. Camara dos Deputados, 25 de outub-ro de Hl 15.- !.uiz 
Soares dos Santos, Presidente em exercicio.- Alfredo Octavio 
Mavianier, 1• ·secrett~riO interino. -:João David Perne'tta, 
2•· Sccre\ario interino.-.A' •imprim)·r. _ . 

E' :Jido, apoiada, e ·posto em ·discussao o segumte •reque
rimento. n. 2, de 1916, ·do Sr. ·Mendes de Almeida, apresen
tado na. sessão de Hl e ·Que ;f.icou··sobre 1l. .mesa :por :ter.:.sc es-. · 
g,otado a hora do, expediente. 

~NFORMAÇÕ.ES ,SOBRE .. QAST.OS ·COM EMBAIXADAS 

Reqneiro que, ·pelos "Ministerios :das· 'Relações Exteriores, 
·da Marinha e da ·Guerra, se.iam pe-didas detalharias infor-' 
mações do que .despendeu o Governo Federa·!- com as embai
xadas que mandou ás Repuhlieas do Chile, da Argentina e do 
Urugliay, de novembro de 1.9 I 4 até a data de hoje, e por que 
yer~a~ _correram. essas despezas. ··.. - · 

1 · 'I) Sr .. ~oão L ui~ Alves {*)-Sr. ·P·res'idente, permitta-me 
o !hol):rado .SPn.!ldo,r !}elo 11\l.aranhã.o (!Jue estranhe o geslo de 
S .. Ejx., conh~cendo ,como con:heco a sua acção criteriosa, 

:pqz: vêl-g forf,l)ular este.,reqJ:Jerimel)to; s:. Ex., occunando me
recidamente,- nesta .Casa. o· cargo de P-residente da Commissão 
d~ J:)ip!QmMi~ '="' f.uncção ,q.)le S. Ex. te,:n. exercido sempjre 
com o maio·r brilho. . · . 
·· · A sua ·pasjc~o de Presidente da Commissão de Diplomacia, 

· ·como que exi,gill de .S. Ex., não diA"o um pouco de reflexão, 
• pois que reflectido sempre é ·S. Ex., mas um pouco mais 

de cuidado,. pois que as infonmacões desta natureza en.: 
ten.tem com a rep:resentacão, com o decoro do B~asil. no Ex-
ter.Jor. . . . . . 

•Pódl) parecer, partindo cómo parte este pedido do hon
rado Presidente da Com missão de Diplomacia do Senado, .que . 
...!.... ......... . 

,(*) Este .diS{)urso pão foi ·rev,i.Sito _pe.l.o orador •. . . 
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s. Ex. não approva a politica de approximaoão internacional 
do iBrasil, tanto .mais quanto as informaçõe·s que solicita são 
exclusivamente •relativas ·ás embaixadas· ás .Republicas Ar-
gentina c do Chile. , . 

Esta .estranheza, porém, Sr. Presidente, não impede que 
eu dê o meu voto a favor do requeriMento, certo de que o 
hon: ado Governo da República satisfará amplamente a curio
sidade do noQ.re. Senador pelo Maranhão,. verificando S. Ex., 
então, a leg-alidade .cto dispendio dos dinheiros publicos; e 
a desnccr.ssidade do seu requerimento· pouco diplomata
perdôe-me dizer, ce1·to de· que as informações que serão pres
tadas pelo honrado Sr. Presidente da Republica em nada po
de; ão melindrar os eminentes cidadãos a quem o requerimento 
se refere, e que eom honra e· com proveito para o !Brasil 
desempenharam as embaixadas 'do Chile e da Argentina· em 
primeiro loga.r e a ultLma levada a effeito pelo nosso emi
nente coJJega o Sr .. Senado·:· Ruy Barbosa, desde que estes 
tres ciclarliios, como está na consciencia do Senado e na de 
toda a ·Nacão, pairam acima de quaesquer susneitas. (Apoiados 
repetidos.) · . • . 

Nestas condições, Sr. Presidente, .lamentando .que o re
querimento fosse formulado, e ainda mais porque foi for
mu.Jado pelo illustre rPresidento da -commis.são de ·.constituição 
e. Diplomacia do Senado, declaro que, uma vez presente ·á 
Mesa, dar-lhe-hei o meu vóto, para que não possam existir. 
suspeitas na:n sobre o G'overno, nem sobre as illustres perso-

. nalidadés a quem me •referi mais aclma. (Muito bem; muito 
bem.) -' 

' 
· O Sr. Mendes . de Almeida...:. S:·. Presidente, v. Ex. e. o 

Senado sabem que •. quando fiz observações sobre um parec~r 
· da Comm'ssão de Financ.as, em :relação a um projecto de as

sumpto financeiro, fallei em gastos vultuosos. em despezas 
-- excessivas, não approvadas pelo Congresso, e absolutamente 

dispensaveis ·em um mom,..nto de .. aperturas. como. o· actuai:::· · 
Disse, então, que não me animaria a pedj.r· informa~ões ao 
_Governo, porque, com certeza, estas não me seriam prestadas;· 
ao .que o nobre 13enadÇ)I'; S.r; João Luiz Alves, disse: «Peça 
essas info.rmacões , ; . ao : que eu repliquei: « Repare ·V. Ex. 
que o Governo não costuro:a responder aos meus .Pedidos de · 
informações ... , · · 1 - · ' 

. O sn.' JoÃo Lmz-Ar.v~s- E'. que esses pedidos 'não se 
referiam a despezas deste caracter. Entretanto, o meu voto 

.,é favoravcl ao requerimento de V. Ex. · . ,. 

• · O Sn .. MiENDES DE. AtMiliDA- y, Ex: sabe que, .• J)relimi- · 
narmente, ·ha assumptos, nesta especie, que s6 se devem dis-

. , 
(*) Esl.i .discurso não foi .revisto .pelo pradór, 

.. 
.. 

' 
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cutir e tratar em sessões secretas e que não· posso por con
sequencia demonstrar os meus argumentos em publico .. 

.Q SR. JoÃo Lmz ALVES- Mas V. Ex. podia requerer uma 
\Sessão sec·reta. · 

ü SR. PmEs FERREIRA- O que· se passa nas sessões se
cretas no. dia seguinte está nos jornae,s . 

. O SR· 1l\!ENDES DE Atr.MEIDA- !Fiz· o requerimento de in
fonmacões, Sr. Presidente, para ·demonstrar que o Senador 
pelo Maranhão não costuma ap·resentar propostas ou fazer 
observações sem· uma justificação immediata; Foi o nobre 
E·enador pelo Espírito Santo quem me autorizou a. pedir essas 
informações, asseve; ando que o Governo as daria. Quando 
ellas vierem, si forem de natUreza a serem tratadas em. sessão 
secreta, eu. requererei que assim se faça. Entretanto, cabe-me 
assevera-r aindà uma vez que apenas .procurei cumprir o meu 
d '11 ' ever .. 

•O SR. BuE:No .DE l'AIVA -Entretanto ·essas informações 
não poderão ficar secretas. · 

• .O SR. illENDE·s DE ,ALMEIDA- Eu as pedirei, e, depois, o 
Senado, ria sua· sabedoria, resolverá se deve ou não publi-
cai-as. · . 
. . Não· ihouve nisto, r3r .. P·t·esidente, uma acção do Presi-

-- dente da Commissão de Consliluicão e !Di,plomacia; houve 
uma ac:ção natural de .Senador da Republica que deseja fisca
lizar as despezas publicas, como .qualquer outro, e deQlarou 
que essas despezas. eram vultuosas; o nobre ·Senad01r' de-. 
monstrará si. o são ou não .. Cumpri o· meu -dever, expondo o 
que pensava; o Senado, o CongTesso ·e o Sr. Presidente da • 
Republica ,resolverão como tmelhor julgarem. · 

. ' 
O Sr: Presi"dente- :Continúa ·.a discussão. · Ninguem pe

dindo a palavra considero a discussão encerrada. (.Pausa.) .. 
' E' approvado o requerimento. 

I . ' 

O Sr. Alfredo Ellis- Pedi a palavra, Sr. Presidente, afim 
• de leva~ao conhecimento de v . .Ex. e da Lvl'esa que_ a Com

missãq .indicada para ·receber ·o egregio estadista brasileiro; .. 
o . Sr. conseljleiro l?ranç.isco de. Paula Rodrigues Alves, po~ 

· occasião de sua chegada, s·e desempenhou de sua missão .. 
\_'' . 

O Sr, Presidente - A Mesa fica sciente. · · · 

O Sr. Epitacio Pes-soa- Pec·o ..a palav-ra. 
. ' . 

o_ Sr .. Presidente-à Mesa não póde conéeder a palavra 
··a \N. Ex. em virtude de achar-se inscripto o S·r. Senador 
João Luiz AI v·es, desde a sessão passada. · 

.. . 

• 
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. O Sr. Epitàcio Pessoa....,.. Nesse caso requeiro a V. Éx •. 
n1andar inscr·e;ver-me pa:3: • fallar logo que haJa.' ~erminado 
o seu discurso o nosso emmente collega pelo Espmto Santo, 

O Sr. Presidente- O Sr. Pires Ferreira já tem precen
dencia sobre V. Ex. Te;m a palavra o 13r. João Luiz Alves. I . . 

O Sr. João Luiz Alves (movimento de attenção)- Sr. Pre
sidente, permitta-me o Senado que, antes de iniciar a resposta. 
que devo ao meu illustrado collega o Sr. Senador pelo Ma
ranhão, relembre as palavras por S· Ex. proferidas e que de
termina·ram· o ap_pello que tive a honra de lhe dirigir e a que 
S. Ex. tão gcnlilmente -correspondeu. . -

·Disse, ·S. Ex.: 
' . 

« O que eu lamento é que, embor~ herdeiros de falta! . 
antigas, as administrações presentes continuem nos excessos · ' 
de despezas sumptuarias, podendo evitai-as, simplesmente pelo . 
movimento natural de cumprir .o seu dever. 

. • . Actualmente, quando se. retira o pão de milhares 
de indivíduos, quando se fecham as fabricas· e os estabe
Iecim'entos do Estado, quando se !anca um· imposto violento 
e inconstitucional, como se tem feito, sobre vencimentos de , 
funcciona rios, quacsquer, que elles sejam, pe11mitte-se o Go
verno de ·gastar p-rodigamente como demonstrarei na sessão ·
secreta,· por não dever desvendar publicamente. E _então ·é na.o. . 
tural 'que um voto qualquer se levante de. protesto, é na
tural que se combata de maneira definitiva este systema mon-· 

. ·struoso de· se fazer de~pezas a óutrance, para ·pedir· depois 
• .os credites supplementares para que o Congresso os approve, 

porque não póde desmentir a palavra c!o Governo, quando se 
diz _que o proprio Congresso -não tem que reclamar, .para. que 
se não disru~am taes, questões, como a do fundinq, · porque 
·devemos honr•ar aquellas· palavras, embora não tenhamos· en-. 
, trndo na questão sinão por m6ro ouvir. dizer. · · 

............ 
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-üta, V. Ex. vt, que a .minbá indignaciio era natural. 
Nlio é possivel: estar constantemente' com o sangue obngelado • 
a vér diadamente pisar a Constituição e violar as leis. · -
; .. ~: ................... ~ ................. !···'~ ........................ -.... : ti 

· Não accuso nfnguem, porque não ·me· cabe nesta Casa 
•accusar, mas lamento que os elementos constitucionaes: não · 
ten·ham encontrado nunca o .meio de fazer evitar a· continuação . 
do systcma de fazer despezas e. administra-r· sómente pela 
razão do sic volo, ,sic jubeo,• sic pro ratione voluntas,,. 

Estas fo:am as expressões do honrado Senador q.ue me 
Jevarnlll n diri~ir-lho-o appcllo para-que precisasse as ac-· 
cusacõcs contra actos do. Governo. que se pudessom enquadr.ar 
nas r1alavras candentes que acabo de ler, .'contcmdo no seu 
bojo uma incontestavel acc,usacão de prepotenoia ,govarna-1 



SES~ÂO E~f 21 OE AGOSTO OE !016 319 

menlill c ao mesmo tempo prenhe de inslnuacõcs que me pa-
•J•eceram injus.a..:; e descabidas. · ' 

Vm o Jiienado que eu lini:a razão no .meu appello, porque 
o articulado JlClo ·honrado ~ enador de modo algum se en
fiUadra nas phrases ciladas, embora para isso S. Ex. empre
gasse I,Jalana:; Vlolén,as, tosse IIW,mo acrimouioso. 

O Sn. RIBEIRO GONÇALVEs.-Apoiado. 
O ·2n. JoÃo · LUIZ ALvEs- O' articulado é improcedente, 

Sr. Presiden,ê, como em breve pretendo demonstrar: . 
.Q !l'.liculado de ::;. Ex. foi a reproduccii.o de artigos da 

impren,:>a, de a:cusacões proferidas na outra t.:asa do t.:ongresso. 
e .8. l!!x. mesllJO. cs,ranhuu que pat'tloSe de m11.11. o 'L eplu para 
formular aqui ·a accusacão comra o Governo da t:tepublica, 
quando es:ati accuoacões já 1o.t am feitas ha. longo tempo, 
quer na imprensa, quer na tribuna da. Carnara dos Deputados, 
sem que eu lwuve:;se me levatl ,ado pa. a p;qtcs,ar conu·a as 
mcsmás, e defender, si possível, o honrado Presidente da Re-
publica. __ 

. Mas, Sr. Presidente, nada de estranhavcl havia nesstl pro· 
zed1men Lo. .. . 

Certo, a imprensa, de quando em vez,. censura um· ou 
imtro acto do üuvenw; mns não é nossa funccão de legisla-· 
Clm·es re3ponder da tritiuua do ::ienudo ás. accusacões. d!li irn
pl'cnsa. salvo quando se refe1·em a algum_ acto uu a a1gu.m 
facto cuja gravidade. na polilicn .inte:·na e na polillca exlern:\ 
do puiz. exige desde logo prompto desmentido. prumpta ex.~ 
plicacão. · . · . . . 
· Por conseguinte, uma respcsta, ftlrn disso. seria uma ta-: 
t•efn. impossível. eeria· eslat• tomando a. preciosa attencão do 

. ~rnaúo na defesa dr•s nr:tos du Governo vorvcntul'a censura. 
dcs pela imprensa do· pniz. 

. O Sn. \ 7 tCTOIHNO 1\loN-rtÚno - E nem a imprensa tem essa 
import.ancia. · . · ·· · 

. o SR. Jo.\o LtTJz Ar.vEs: ~ ·rodo~ nós sriben11l'e- que a im:
prensa politica é, pt1r ·sua nalu1·eza, a,pnixonada; · naturar 1!, 
portanto, que e lia critique e censu1·e. . , 

A critica e n censura, mt>smo inJustas, são por vezes be~ 
nericas, pois a imprensa 6 a fonte ,tnfoJ•mntiva da Opinião pu. 
blica, mne. niio póde e:d!)ir dos membr~os do Poder· Legisla ti. 
v.o a runccilo de lhe responder da .tribuna .do Congresso. · 

. O Sn. Lor>EK GoNÇALVES - A Imprensa não exige, mas. {1 
(P,Je\é cer·to é que. està acqsfumadl! a. ouvi!! responder da. tri-
buna dcsl.:i ·Casa DOE· seus' ar·ligtls. · . 

' ~ ' - ' . 
O Sn .. ~Jc I'ORJN.o. l\!Oli:1'Emtl' - Nã'o ~e responde n qualque11 

sucllosinho. E' isso exactamente o que . o OJ·ador está expli-
cando. · 
' o Sn. Lor>Es GONçALVES ,... Respd'nde-se a. qualquer re!e.-

r~oia, l!~oa4 .. J _ 
1 

. · · · · - · • 1 

, . 
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O Sn. JoÃo I.urz Ar.vEs - A' imprensa responde a im. 
prensa. O honrado· Senador .pelo Maranhão foi o primeir!1 a 
.declarar ,<;Jue não responderia da tribuna do Senado ás que
S•tões levanLadas na imprensa 

O SR. MllNDF:s o E Ar.MEIDA - A' s aggressões pessoaes. 

O Sn. JoÃo Lurz ALVES--' A estas, Sr. Presidente, eu, que 
não tenho outra tribuna sinão a do Senado, .posso responder, 
pt!rque affectam a· minha pessoa. A':· aggressões aC\S actos do 
Gt!verno, feitas pela imprensa, responde a imprensa bem in-
formada, reS!JOnde a imprensa bem intencionada. · · · 

Menos podia eu· tmnar em consideração, embora muito 
n~>s· mereçam,. as palavras dos honrados Deputados que cen
suraram a administt;aoão nos discursos proferidos na outra do 
Casa· do Congresso. Creio que· .é das. boas normas parlamen
tares, que é mesmo um princípio de direito publico, que uma 
Casa do Congresso não deve ouvir ·u que se passa na outra, e 
ae•sim se justifica melhor a divisão do Poder Legislativo em 
duas Cama.r·as, cada uma com a sua· funcção, cada uma com 
os seus representantes. . . . · ·· 
· Accusado t5 honrado Sr. Presidente da Republica na Ca. 
mnra, os Depu'tndos que apoiam a situação ·e o eminente e 
illustrc lcader daquella Cae·a teem dadl) a resposta conveni-: 
ente e opportuna. quando essa SQ J'az necessaria. A mim não 
incumbir'ia, · como SenndLir, si não. responder, quando enten-. 
desse neces·sario. ou· conveniente, ás accusações, mais ôu me
nos injustas. í'ormuladas da .tribuna' do l:lenaodo, contra: o Go-
verno a quem presto o meu. apó'io. · 
.. · Foi por. esta razão f.!Ue dirigi um appello ao honrado Ee. 
nadc.r pelo Maranhão, e si não respondi até entãd foi porque . 
S. Ex. j ám ais usara de. expressõe~ tão aggressivas e tão cheias 
de ·accu~nções veladae, não· ·especificadas, imprecisas, (lon-. · 
tra as quaes não podia eu sinão lavrar o meu. protesto,· es
perando que S .. Ex. preciEarse e enquadrasse dentro das 
suas palavras ·os actos do• Governo que, na iiJpinião do bon
radô i:enador, violam .a constitui cão> constituem uma' mons. 
truosa despeza. ou o espesinhamento das leis .. S. Ex. pre
tendeu tel-o Jeito.· O Senado o. ouviu, e repito. ha· de concor
dar ··que, pel" menos·, as PJ;"emissas eram mais fortes e viólen-
tas do que a conclusão. (Apolados.). ·. . . . . 
, . · Quasi. que seria' desnecessaria a resposta, si não·· fôra de 

·um lado o alto aprecl1 que tenho ao. honrado Senador pell) 
Maranhão, e, de .outro,. a necessidade. de fazer constar dos · · 
A,nnaes ·do Senado · aquillo mesmo .<;Jue já; cünsta .da tmpronsa 
e dos disrnrsós feitos· na outra Casa:· do Congress·o, isto é, a 
resposta a todos r.s facto,::. art.iculados pelu honrado Senador; 
crue ·não fez màis do que. repetir cousas não provadas;· 

· s; .Ex. formulou accusações que chamarei de ordem ge
ra.); isto é, que entendem com todos os ministerios; com''10-
dos os departamentos. da publica adminisLracão, · · e · outras 

' ' ; . 
.. .. ·•· ... ' . ' 
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que' chamarei de ordem particular. isto é, em t•elação a eacla ' 
uma destas · subdivisões do Governo . em Secretarias· de Es-

... tado, afim de que. na minha resposta, possa, methOdizar as 
minhas considerações. :. ·· . J.. . , . . . 

· As accusações de ordem geral foram estas: em pr11ne1ro , 
Jogar. que o Governo não influiu'junto aos s•eus amlgos·no Con- .' 
gresso. para conseguir maiores economias nQ'. orl}a.mento, po-

• 1 dendo, pelo seu prestigio e pela sua autoridade, exigir desses 
amigos maiores córtes orcamentarios. . · · 

.• Si ha · elogios ao rGoverno·, este é um delles. · · 
O Gove·rno não póde, não deve, consciente da sua Juneção . 

constitucional, . usar da sua autoridade e da sua influencia 
sobre o poder Legislativo; póde, quando muito, aconselhar 
os seus amigos, ou se dirigir ao Congresso em mensagem, 
fazendo senti~<O seu ponto .de vista. . . ~ 
. MlliS sabe melhor do que eu o honrado Senaidor, em· pri-

1 . meiro' lagar·, que enormes, extraordinarias economias hão sido 
realizadas em cerca de -4 dezenove mezes de Governo, e, po~ 
óutro -lado, sabe melho.r do que eu o honTado Senador quanto 
é ,difficil, nos -~corpos deliberativos, o. córte · impiedoso. nas 
despezas, publicas, de \liDli 'jacto, em doze mezes, para fazer 
immediatamente um equilíbrio orçamentario ,que longos annos · 
. exige para ser conseguido.· . . ·· 

Mas, -:si o honrado. Senador 1eu, -como ;eu li, a exposição 
·-, brilhante;·. o voto vencido· do Sr. Cincinato Braga, .deve ter 

.. . vistol'fá documentada a economia orcam·entaria realizada. :Pelo 
. actual Governo, ·dfJ. 271 mil contos, em dezanove. mezes ! 

' ·. t . ' ' - . ' 
O' Sn. ALF11iEDO Er.r.rs --Muito bem ! 

. 'O Sn. JoÃo Lmz ALvEs _::-ifeve ter· visto tambem o hon
rado Senador qUe o Governo actual solveu . com,p•romissos que 

· vier·am ·de a-dmi•nistracõeS.. anteriores, em valor superior a 
150 mil contos; deve·'tàmbem,·saber o honrado'Senador que 
em mater·ia de economias, o Governo actual, só na. pasta· da 
Vi•acão, a:Iliviou. o Estado em· comp-romissos que · orçam por 
mais de 400- mil contos; deve o honrado !Senador conhecer 
que, no Ministerio da IM<arinha, POL' .exemplo, ·os ONJámentos · · 
que ·eram. de 45 a 50 mil contos, · acham-se -reduzidos >hoje 
a 34 mil QOJitOS. . · . 
· '.10 sn; JoXÓ' LYMr-iV,' Ex. disse que as eéonomias -rea
lizadas .eram: de 300 mil 'c'ontos ém: dezanove mezes, mas de 

.. facto ellas ·se ·realizaram em doze mezes, para ·o exer.oicio 
· de i915·. · •· · ·. 

' ~ ! > • • • • 

0 .SR. JOÃO LUIZ A1LVES -iPerfeitamente; mas estllltn:OS· 
·com. 19 mezes de Gove•rno; salientei uma. economia· de inais 
de 2,7i mn contos, como affirma o Sr. Cincinato Braga, ·porque 
esta affirniaoão me. satisfaz, dàda a· hisuspeicãri daqueUe em i-

. nente patrício· e ... a sua recol1hecida competencia. (,Apoiados.)' 
.. \ p SR. YICTORINO 'MONTEIRO ..:...'ó 'aparte do. nob-re :senador, 

.. pelo''l1,io· &ande do Norte vem em a1:1xilio ·cte V. Ex. · 
., · S,-· Vol.-IT ·' ·at 

.. ' ... ,' 

\ •. . I . ' 
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o Sn· JoÃo Lurz ALvEs-Sei disto, .·mas· permitta-:me ' 
S. :EX:.·, o honrado Senador pelo Rio .G~ande do Norte que 
me' prevahica apenas. do~ algarismos) offerecidos á Nação pelo" 

. . • ·Sr.: Cincinato Braga, . ·· · · 
· · . · . · Estamos de accõ'rdo, ·não .quero me · demorar em de 
. · Ltalhes: Desde. já :v.ou concitar o honrado Senador para, .na oc

.sião .da discussão· dos orçamentos collabora.r com ·a Com-. 
missão de':l!'inancas,.·hypothecando o meu voto a todas as· eco.: 

· nomias necessarias. apre3entadas por S. Ex., desde que não 
.. "desorganizem os· serviços publicas, e appellando desde· já"para 

. S. Ex., afim de ouvir-me, sobre as outras economias reali

.zadas pelo ·Governo actual, detalhe por detalhe . .' . · 
Limitar-me-hei a dizer que , é. realmente uma ·.abra de 

esforço extraordinario conseguir · neste paiz uma ;economia 
orçamentaria de 271' mil contos em··19 mezes de governo, além 
de solver compromissos no valór~.de tmais· de 150 mil-contos· 
e de realizar outros actos que acabo de apontar. .: ., . ' 

' I . . 
·o Sn. PniEs FEnnErnA ~Não podemos dar melhor _satis~ 

· : • fa~ão aos nossos credores. · · • •. ; . , · · 
. ' . • ' ' I 

· · O SR. JoÃo Lurz ALVES- Quanto aos creditas enormes 
.e vultuosos, aceusacão que ·é em s.i de ordem geral, ·eu •respon-

. ' 

. derei quando. tratar de cada .um dos .ministerios. · · 
' : , O I .... • • , ' '• ..._ '• 

· :10 SR •. l\IENDEs'nE ALMEIDA.....;Niió.'darei apartes ·a 'V. Ex. , 
para' não perturbar o fio .das suas conside·raéões.: Reservo-me, ,. 
poréin, o di~eito tle fazer depois lljS observações .que julgar ' · 
necessarias. 'Não é por falta d~ attencão que não estdu apar-
teando V; Ex· . · 

~ . . 
o Sn. JOÃO Lurz ALVES -·~o\, SCS'IJnda accusacão de ordem 

geral foi que o governo actual;..,. e ··nisso houve uin pouéo de 1 má vontade, digamos, ·do honrado Senador pelo Maranhão
.... que o · governo actual, não· por espirita de e·cono.rhia, mas 

· · para desfazer· nas administrações passadas, deixou. peroe'er 
. ' õ ' obras que com pequenas ·. despezas-· poderiam· ,ser concluidas. 

. A maldade, pcrmitt~-me S. Ex. a expressão, .está em affirmar 
·:'que· o Governo deixou· perecer. essas obras, não por, •. cco~·· 
· · nomia, · mas para desfazer na administração ou administra-· 

ÇÕCS paSSadas. . I ·• . < , 
' . . , . •, . I , . 

E' uma injustica que o honrado: Senador. faz' ao. eminente 
Presidente da Republica, que niio .tem o J!Denor proposito 

.. de se salientar soore as administrações:, ·apteriores e, .muito · ·, 
menos, desfazer o .que nellns houve de bom, porque tem, ·como· · 
brasileiro e como patriota, a nitida comprehensão dos: seus· 
deverlls de manter o· nome do Brasil, atrav.és de todas as · 
administrações, . honrado e p·restigiado. :no exterior:· . · · · .: 

' ' ·. . . . 
. 0 SR. l~lENDES DE ALMEIDA..;.:_ Nisto .faz muito bem.. . · 

• 1 - ... - • • " 

Ü SR. Jo.~o LU!Z ALVES ...:..Mas, quaes foram essas_ obras 
I;Ue o: Governo deiXOU:· perecer por capricho? Não nos' a~se 

I " " , " :, " . . 

' . 

' ' ' 
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; . 
o lionra'do Senador pelo Mair•anhão. E, po·L' consequencia, posso 
dizer que isso não existe. · 
· . ,JMas, ainda que tal existisse, ignora. o honrado· Senador 
pelb Maranhão que o ·Congrosso Nacional votou 111ma lei or
denando ao Poder Executivo que suspendesse todas as obras 
adiaveis, salvo aquellas dependentes de contractos que não 
púdessem sei' rescindidos. sem grande. dispendio para o the
souro publi~o? Poderia o Governo. consentir n'o andamento 
de obras .que não dependessem .de contractos e que fossem 
adiaveis? Poderia ·O Governo assim IJTOceder, em face da lei? 

· Está o. Governo, Sr-. Presidente,. em uma situação dif
ficil,. deante da {lttitude do ·honrado !Senador pelo Maranhão, 
i;lorque, ao mesmo tempo que S. Ex. censura por deixar pe

. Tecer obras, S. Ex. censm·a o Governo por continuar obr~J,S ... 
. . ·L·· 

10 SR. MENDES DE ALMEIDA - Com uma distincção. · 
. ' .-

' . ~ ' . o SR· JoÃo J.,urz ALvEs- Com a distincção, que S. Ex. 
ôiz agora, · em. aparte, que· fez, mas que não fez, ·S. Ex. não 
disse. si censurava q Governo por continuar obras que não 
podia leh'almente continuar, porque .. não tin~1am contracto,· ou 
si cens~ava o . (lavemo por continuar só aquellas que de-
pendiam do ·contractos. •cr.ue deviam .ser cumpridos. · 
. Não antecipemos, ·POII'ém. Aliás, tambem sobre essas obras 
que o 1Governo continuou, excepção feita de algumas •refe
:rentes á Centrar•odo Brasil, ás quaes em pouco me -referirei, 
·outras .nüo apontou o honrado Senador pelo Maranhão, de 
· modo que· continúo na mesma posicão do primei-ro dia, quando 
pedi tiue ·S. Ex. precisasse e especificasse as suas accusacões. 

Terceira accusa~ão de ardem geral: . Que· o Governo fez 
córtes nos p~quenos, nos humildes, nos proJetarias, deixando 
os .capitais de columna, na ·phrase de S. Ex., isto é, os grandes 

· 'funccionarios, os. mais bem remunerados. . 
. . . ·. . Mas, Sr. 'Presidente, sabe V. Ex. que quem faz os eõrtes 
· -.. é o Congresso. : . 

' ' - . . 
' , . I • 

" · · 1 · O Sn. MENDES DE AL\'.!E.IDA -"'Eu disse que o foi o Presi-
,,, dente da Republica? 

. , O Sn. iJoÃo Lurz ALvEs ;_ Não me consta •que o Governo 
do paiz, na parte executiva, tivesse feito córtes nos operarias, 
nos humildes, nos pequeninos, conservando os• grandes, os po
derosos. O .que me ;consta é que -esses córtes foram feitos· em 

· orç!l4m-entos longamente discutidos ·e votados na Camara dos 
Deputados e no .!Senàdo, -e. que foram·' feitos, tendo em. vista 
não só amparar esses pequenos e humilde~ o.omo .tambem não 
desorganizar serviços; mas, . si 1 responsabilidade existe, ella 
cabe toda e inteira ao Congresso Nacional, que votou a lei dlt 
orgimiza~ão desses serviços. · ' . 

.O SR. 'MENDES DE Ar.MmDA -lPerfeitamente. F.oi O' que 
·eu 'disse. ' · · 
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· O SR. JoÃo Lmz :ALvEs\-. Quaes -são os pequeninos func; 
cionarios ,postos na .rua .pàra que se conservassem 9s ca.; 
piteis de columna? Não o disse o nobre· Senador e mais um ai 
vez imprecisa e indefinida :ficou · a sua accusacão. . . ~ ; . 

Precisar uma accusBJoão desta ordem, mesmo· •QUQ fosse 
ella feita ao ConS'ressô Nacional, ·e·ra uma necessidade, . para i 
que se pudesse demonstrar que aquillo que se fez era: aquillo . ' 
que me~hor .attendia •ás necessidades do serviço publico· do . . . paiz. · · . . . 

Tambem uma accusação de. ordem .g·eral, a quarta, é· que,· 
· longe . daquell.e apregoado espírito de economia do honl'D.dQ 
Sr. Presidente da tRepulS!ica, annu'Imiado·.ao assumi[• as re.o 
deas do governo, o· .que se via era os seus ministros encherem 
os seus ·gabinetes de auxiliares. · . , 
· Quaes ministros, quaes .gabinétes, .quaes auxiliares? 

Não-nos disse o 'hoDl'ado Senador. Foi imprecisa, inde::< 
finida e vaga a sua accusacão. Apezar disso, eu vo~ 'respondeT; 

· . Não h a um só ,ministro que não 1tenha diminuído o numero 
de auxiliares de seu gabinete; não ha . um só ministro que 
não esteja dentro dos regulamentos das respectivas. repar-: 
ticões, contendo ·o numero neeessario e indispensav.el de au
.xiliBJres; não h a um só ministro que tenha excedido as',verbas 
orçamentarias em mataria de gabinetjl. Si ha~ diga-o V. Ex. e 
e demonstre. : . · · . . •· • · · 
· ;_-\_ ultima acilUS8J(IãO de ordem geral foi qUe despezas havilt 
de natureza /!1eservada, que só em sessão .secreta S. Ex. achava. 
eonv.eniente desvendai-as e diseutil-as .. Hojei com o •seu .re ... · 
queri11nento · approvado, S. Ex. poderá discutil-as rinismp · em ' 
sessão .publica, mas me permitta que lhe diga .que nãõ ex
;primiu bem o que ,se passou entme nós, no ultimo d•ebate; 
quando attribue ·a aparte an~u o- reque!l'imento lque. fap'I'e-: 
sentou. · . . . · · · 

10 .~. MENDES DE :ALMEIDA~ Sim, senhor'. . Está )lO Diario 
do Congresso. · . . • . · ·. :. . 

. . .... · . ,. 
. O SR. JoÃo LUIZ ALvEs 7"' Na ultima sessão, quando S. Ex. :. · . 

entrou neste recinto, já flrazia o ·r.equerimento formulado. Por ~ · 
conseguinte não . podia ser 'attribuivel a , mim a acção '•que ·· · 
S. Ex. assumiu e que ia assumir. · . . . · 

Entretanto, devo declarar ao· Senado que ao aprurtear' •O 
· h!)nrado Senador não me podia •referir . e não me Jleferi a: 
.essas despezas e ·sim a quaesquer ·outras das quaes S. Ex. tra- . 
. tava naquelle ·momento. S. ~- .até a hora de formular o seu , . 
·.requ~r~mento ne~ ·,um~~: só palavra proferiu sobrê as despezas · 
!'EI)at!vas 11ls. emb!I-IXadas do IB!ras!l. Por conseguinte, não podiã . 
tomar o meu aP.Fte {.IOmo ·Coneitacão a S. Ex. para apre- · 
.se~tar o<l'equell'dmento que, repi·to, já estava formulado. quando 
dei o aparte ·ao nobre Senado·r.· . . ·· · 
. Nestas c2ndicões, votado êomo esVá o l'.equerimenilo, a ui-: 

tJma accusaçao de.ordem .geral terá' do Governo a ·resposta de 
que. eerece o nobre Senador. .. ... · ' · ' . 

. , . 
. , . .. -:- . ' 

' c.' 
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· . Passo agora, Sr. Presidente, ás aCÍCusações de ordem: 'pa.r
tinular· .. . ·. . . . i .·... . · 

Como vê' S. Ex.'-·O, ahas, é meu systema-fallo syn
thctica, precisa e claramente. Si, .por acaso, alS'Ulma. cousa me 
:escapar .o.U não me occol'reT, peço a' IS. Ex. a gentileza de me 
act.ivar :a memm:ia. .. . . 1 

You por ministerios. Niniste,1io do Interio'l'; -:A: pri
meira accusação do honrado Sen'adO'r, que S. Ex. proferiu real
mente ·apaixonado, -permitta-me a expressãó -liustamente 
apaixonado, si. procedente fosse a ,queixa, foi a relativa 'á 
falta de •resposta ·a um podido de informações, por. S •. Ex. 
formulado e approvado pelo Senado, ·relativamente á ·questão 
penitencia:ria, á questão do Teg~men. penitenciaria. Tão apai
xonado estava o nobre Senador, e justamente apaixonado si 
procedente :fosse a queixa, .q'ue qualificou no momento ·de 
,insolente o silencio do Governo, a falta de ,resposta a S. Ex. 

··. Ü SR. MENDES Í:JE ALMEIDA '-:0 modo por que deepre-
itigiou o Senado. · . . 

. ,o SR .• ToÃo LUiz c<\ir..VEs -0 certo 1é que na publiéacão of-
-· !ficial do seu discurso esse ad.i activo. foi t'l'ocado por depre

ciativo . silencio; mas nem depr.ecia.tivo nem insolente foi o 
silencio. Não tomo a expressão~insolente na sua .significação 
vulgar. .conhecendo o espírito · ·delicado, as manekas, di
:gamos, diplomatas do honrado Senador, tendo-o ouvido no. 
decurso de outros discursos,_ com uma linguagem .caLma, e 
commedida, só poderei tonía.r a palavra na sua .significação 
·lexicologica. Insolente, segundo Moraes, é o que se não cos
tuma a fazer. sempre, é o que. 1é desusado· :Assim, S. Ex. quiz 

-- dizer que o Governo, negando-lhe as info'l'nUIIções solicitadas, 
/fez uma cousa que não costuma fazer a outrem. . .. , ' ' 

0 ·:SR. ~fiFA"WES DE 1ALMEIDA-J?erfeita.mente. 
~O SR. JoÃo LUJz .ALvuils -'!Depreciativo tamb8)Jlll não foi; 

E agora tenho nece-ssidade de' expOr ao :Senado o ,que'lhouve a 
respeito. ,, . · ., 

. . . . 
O Sr.-Ministro do Interior, dous 011_:tres dias após a. appro

.vacão do requerimento do nobre SeÍladbr pelo Maranhão, teve 
o prazer de entreter -com S. Ex. uma palestra na quel S. Ex . 

. : · lhe ·declarou que dispensava do Sr. · -Minist.ro as informações 
constantes do reque·rimento . approvado. · . . . .. 
, ·. ,o SR. !MENDES ó1• A:LMEIDA".:..... Declaro que houve um mal · 

entend1t., Eu não disse isso. · . · . 
, . O $!l. João .LUJz \ALVES- Estou . autorizado pelo sr· .Mi
mstro do Interiur a declarar ·ao Senado que a ·resposta .não 
veiu logo, porque dep·i:mdendo ella como depende, estou certo 
quê o honn·ado ·S·enador reconhecerá· isto, de longo trabalho, 
deante da sé'l'ie de quesitos formulados, .desde que· o· nobre 
Senador pes,sonlmente declarou .que • dispensava as infor-

·, 
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' 
macões,. o Sr. Ministro julgou que não precisava mais oc-
cupar funccionarios da Secr$ria para organizar a resposta; 
l.llma vez, porOO'n, que o rhonrado Senador insiste no seu pe
dido, estou autorizado tam)>em a declarar-lhe que;. dentro da 
alguns dias, as obterá· Si as não teve antes, foi porque as 
dispensou. . · . · · · 

0 SR. MENDES DE Ar.MEIDA- Eu disse ao Sr. Ministrp 
que, sendo grande o numero ae perguntas, as respostas 'não 
poderiam vir immedi~tamente. Não podia dizer que dispen
i!nva essas respostas. S. Ex. certamente entendeu mal. 

O SR. JoÃo LUiz ALVEs;_,O Sr. Ministro do InteriO'r· está: 
convencido de que óponrado Senador as dispensou. 

O Sn. ~ENDES DE Ar.MI!IDA-:-- Pelo contrariG; J.:í fiz duaS 
vezes o requerimento sobre o assumptG. 
' .· .0 ISR .. JoÃO LUIZ ALVES -Está, portanto, V .. Ex. vendei 
que n!io foi depreciativo nem foi insolente o silencio do. Go-.. 
verno. Mas posso assegurar a V. Eir., repito, que dentro em 
poucos dias terá a resposta que deseja. ' 

0 SR. MllNPES DE ALMEIDA . .::..., EXpliquei bem O meu pen
e !amento ? (Resposta af(irmat

1
tva do Br. João Luiz Alves.>: 

SI fiz o requerimento duas vezes... · 
O. SR. VrcToRrNo 1\-fONTEÍRo - V. Ex. sabe que o Mi

·nistro do. Interior é muito gentil e tem um :Craco especial 
por V. ix. · . 

· O SR. MEN'DEs DE ALMEIDA' - Muito agradecido · pela: in-
formação. · . . . · · · . · 

o SR. JOÃO Lurz ALVES - Ai.nda em relação ao MinisteriO' 
do Interior, o nosso honrodo colle:ra. sinceramfmte preoccupa. 
do com a organiza.cito rpaJ e verdadAira da milicia civioa do 
paiz, do· que eu don testemunbb, pela col!aboração que tive 
opportunidade de ter. em um pro,iP.cto .de lei votado -no Se-. 
nado. fe1. accusnoões ao Governo . pelo facto de fazer nomea
ções da Guarda Nnciona.I e como qne affirmou que o .Sr. Pre

. Ridente do. Republica tpmára um compromisso solemne com 
s~ ·Ex. de n!io mais fazer nomeações dessa ·natureza. O Sr.· 
Presidente da Republica não $e recorda des·se . compromisso, 
q'ue. n li !is, não poderia tomar, uma vez que lei do paiz existe 
permittindo, essas nomeações e que e lias poderiam ou · de~·e. 

· riam Rer feitas ou exigir!ns legalmente.· · · 
O que ó Sr._ Presidente da Republica, fez foi diminuir 

grande numero de pedidos, contando mesmo. si. so puzer em . 
execuc!lo a lei d'o sorteio militar, suspender, por cojnpleto. 
rle!lde: enf!ío, semelhnntes· nomMc1i0s .. · · . 

· Até entlío, porém, nnrla hnvin. que · impedisse uma praxe, 
que. n§o é de ho,je, que é de 60 annos de regimen e que é, 
além de tudo. em um momento· como o actual, ainda é· um:W 
exc.e!lemte fonte de receita para·opaiz. '(Apoiados;), . 

I:' , I 

.. 
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·O Sn. :MENDES DE Ar.MEID~ - Valha-nos essa promessa. 
· O SR. JoÃo Lm:r. ALvEs - Eu sou um insuspcílo; ní'ío es
tava pres~nte no Congresso Nnr,ionnl qnnndo, sob o governo 1 

· do meu sandoso .amigo Sr. cónsclheiro Affonso Penna. fl)i vo- · 
tada ·.a lei do sorteio. milUnr e apezar ·di~so fui nccusndo de 

• ter sido um dos snus aútorcs; não e~tnva prc~cnto, não votei; 
e. si estivesse .presente, votaria contra, porque reputo a lei 

" inconifiturlnnnl. · . · · . · · 
'E' o men modo de ver. · 
A tere.elra nccu~ncão do honradn Senador prlo J\fnrnnhi'!o 

foi :rr.lntiva no .credito de :167 -contos nnrn a Faculdade de 
,Medicin:'i'dn Bahi;t: R~tr. ;-redito nindn ,não foi apprnvndo pelo 

··senado, Por c.ops1'1quenmn. opport.miamente. o hnnrado Se-
.· 'nador t.e't'ó. mnis dt!SenvnlYida resposta do qué' aquella gue, em 
· poucas. palavras.· v.ôn dar. .' · - · · . · · 

, ·. · .. Este1 credito é pnrn nn::mment.íi' d'e nmn deRpczn reAnlvida 
:. · ·sob a ndminisfrncão .paRRnda nnra a FM11l(larlfl de Mrdir.ina 

da Bnhi~.J As despezns fornm frif.ns e ver,ifir.nrlnl'l: o credor é 
estrnn~e1ro, e o rrnrrRrntnnle do FP.u; pa1z ,lntereR~Oll·Re nelo 
pn~amentn .des•n drRpeza. O governo act.unl, .rMnnl.rando a 
drRneza feifn, lfmilnu-M nr.rl!r ao Cnntl'TPRM n r.roilitn neces" 

; sarj(l: Ri' n Cnn!l'rr>R~n enl<>ndP.r ClllP. rleve dn 1-n. fnl-n-ha., 
E é só o. qne h a a rn~nriln cleR=e ·r,..·rrlil.n,· ~11.in n11tnria 

nrlo .P6rlc nr•a·T' Rnbre n llt'OCedel'\ d'o actual e honrado Go-
verno'dn RBpublicn. . ' . . ' . . .. ·. I 

~ . . .. . . . ·. . 
o SR.~ ~fEN'nEs DE Ar:MmDA - Eu éitef o.;autor ... . . ' ' ' . ' 

.. . . i . . ' 

. ,·.o Sn .. Tcriio. I,mz Ar,,'l':R - DouR nnlnciM. foi ,a 011t.ra. .... 
aocusndlo onntrn o ARnirit.o rle rr.n.nomitt dominante7. :tormu-

.j;l' Jadó nelo O:honl"nrlo f:rnnrlnr pnlo 1\fnrnnhlío ... ·, ·'. · · • . . · 
.. Mn·~ ncrnilitn o hnnr:ÍrlÍJ Renactnr nue. neln fnr,to 'dr .ter o I 

.. Pr~>R!ilrnte · rln. Renublicn dous palacios, a,ugmenta. · n despeza 
.. publ1ca? (Pau.sn.) · · ·· · . .I · . '" .. 

··.; A vé~ba do . que, diRn~e o Pri>Ri~ento. dn llPnuhlicR p~l'l\ 
. sua rep,..rsentnni'lo e cnAfPJn ao Pn.lnr10 Ã a1'tnnlmrnt.r 11A 100 
"contos .. :rnrn. nté o aunt'rionnin pM~nrlo. dn 162 cont.os;·bouve-, 
por ~onsA~ilinte·, uma reilúr.ci'ío dP 112 eontos nor nnno. J .. . : 

. . Nns limfte~ dP~Ra vertia de 100 conf.os, senhores, pMe o· .. 
1 · . PreRidente dà Republica habitar· dous. tties ou mesmó qtiatro . . .. I . . . . . , .. ~, 

:· 'P!l OC!OS..... · . . .. ·, '·' 
r , • • 1 

. '· o· sn. MENDEs nE 
1 

At.Mll:mA - Estã bem ·r .. 
. . .. ·.: ' o sit .. ro.~ó T,UJ:r, AT;VEf!' ;.: . . ·. """1 a dirrerl1nca . Qtie.' pOsso 

affirmar·· a~. Ex .. torlns as· r1~s"r1.as nne PnlP.ndem com · o 
Jlolnrin do.' G<lverno MhAm e~rh1Rivamrntr .. i!Msa verhn. · Os 
minist.erios. as l'r>n.nrticfles nuhliP.niJ. rino ·formw•m cnusa ne-

, nhumn .. pn.rn o Palnr,in do Governo: n'i1m OR r.rindos sfto mem
brOs i!!i no lida. civil, mns empregados do tP~laclo. e P!!~P.~ · 
essa ;verba. . . · ... • · .. 

·o Sn, RIDEmo GoN(iAi:vil:s - llfu!to · ])ém •. 

.. 
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O Sa. JoÃo Luzz :ALvEs -::- 'Portanto· 1nal nãq havia: em 
que o honrado Sr. Presidente da. Repubhca ha):ntasse o Pa
~acio Guanabara. quando é certo que S. Ex. vmha do salu
berrimo clima mineiro, de onde se f~z acompanhar da _Exma.. . 
espósa e :l'ilhos menores, .procurando d~ste :m~do abrigar-se 
em• uma habitação sad'in. que ficasse mm.s prox1ma .. da matta, 
.até que sua familia se acclimasse no R10 de Jarunro·. · • 

Accrescento mesmo, Sr. Presidente. que~ o honrado Sr. 
Presidcnt.e da Republica não quiz imitar os seus antecesso:.: ' 
res. os quaes, sem merecer censura~ ·passavam o verão. no Pa-

.. Jacio Rio Negz:o., cm· Petropolis: S • .Ex. prefe~·e 9 <;~lima ca-
rioca o o Pala'cio Guanabara. . . 

,vê, portanto, o honrado .Senado i· .que, assim como outros 
presidente~~ habitar~m ora o Silvestre, ora :ç Palacio Guana~· 
nabara. ora o PalacJO Rio NrJgro, em PetropOhs; ora o Cattete; 
n~o erd .. demais que o. act)Ial Sr. Presiden~e da R;epqbliça! .que · 
v1nha, como· ·ba pouco diSsll. do saluberrimo cilma mmexro · e 
em companhia .de sua Exriln. · :ramilia, não. acclimadà no Rio de : 
Janeiro, . preferisse o Palllcio Guanabara, embora

1
. occupasse 

·· · tambem o do Cattete, sem que com isso, senho11es, de. um :só 
c e i til fosse augrilentar a 'despeza publica. . . ' . 

S. Ex. o· hOnrado Sr. Presidente da Repulilica; .. em 
ve.z de preferir' o Palacio Guanabara, podia, a. exemplo dos · 
seus antecessores, .g·ozar as .delicias de um ve.rão, em festas,' 
em Petropolis. (Jlluito bem.) · :· . 
, ·A. intervenQão nos Estados foi tambem .um· dos capítulos 
da. accusacão do. hnrado Senador a quem respondo,, ·.o . Sr. 
:Mendes de Almeida. ·~ . · · ·· · · · ç 
. -A nãO·Sel',. senhores. o. caso do Espir!tO Sànto; que l)eco 

l!Cepça p~ra destacar papa sobre~ eJ}_e urd1r ·algumas -cons1de-.. 
r~coes,. nao. me. consta mtervençao alguma .do honrado Pre. 

. . . ~1dente -da 'Republica nos Estados da FederaÇão; . Absoluta- , '·' 
· · me.nte nenhuma. · ." . ·. · ,. • · · 

. ~i. intervenção é o. conselho amistoso. aos seús amigo~ ' . 
pohtJcOs no senti dó. d·e evitaf. lutas estareis; si intervenção é' 
o .conselho ponderaao a amigos, no. tocante a escolha de h o. ,. 
mens capazes· de bem administrar~: então, senhores;· S. Ex. o.·· 
hom·ado Presidente da Republica· inter'V'eiu, mas interveiu de. 

·.r . ·Um !Jpodo alevantado, .sem nenhuma egpecie de violencia e • 
., ·,,· p&rfeJtamente. dentro dos dispositivos,yconstitucionaes ... · 

· O Sn. RIBEIÀo Go~çALVl!:s - Mtiitcr bem,: ' · · :. '. . ' . . . ' . ' . . ' 11 . 
· O Sn, JoÃo.Lurz ALvEs ....., Quanto ao-Estado; déi Espírito ::' 
.Santo; que intervenção exerceu ·alli o Sr. Presidente da Re:.. ; I 
publica ? ....:. ·' - , . . · · . :' .,, 1 

. O que nlli occorreu :foi o seguinte. s:, Ex. o digno Chefe 
da Niicão mostrou-se contrario a uma determinada:' succes&ão ' 
governamental, por '·elevados· motivos que expoz ao paiz em. ,. 
uma «Varia), hoje bastante conhecida. Prestigiou em certo 

'momento, dentro dos limites da lei ·e dn Constituição, o 'el,e-, 
manto contrario á _faccão dominante. ' 

• 

., 
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· · •·· Podia ou não fazei-o ? · ·. · . 
porventmra o Presidente da Republica só tem o direito e 

o ~ror· de pre-stigiai· . as Slituações dominantes nos Estados ? 
,~: ' . 

O Sn. RIBEIRo GoNÇALVES - Muito bem. . · 
,. . ': : ,..... . . 

O~Sil .• To.\o Lmz ALVES -·A S. Ex. só caberá, porventura, 
prestar mão 1'ortt' t).quelles que dominam ? ou póde e deve, 
muitas '"ezes, para bem da Nação, prestigiar. as opposições que 
nascem, -afiin de que possam crear alento e melhorar a. ordem 
cm determinadas circumscripções do paiz ? · ·· . . . 

~ . 
VOZES - Muito bem. . 

. 0 sl;ro.:i:o LUIZ ALVES - «MQ•vimento de fo:rça~ para. di
versas -localidades», disse o honrado Senador. · · 
' 'Esse movimento de forças, Sr.. Presidente, se reduz á ve

messa. de 40 praoas para a cidade 'de Victoria, por solicitações 
do inspector d·a Alfandega e do delegado fiscal, que receavam 
ataques áquellas repartições e aggressões · -aos respectivos 

. :funccionarios. ·. , . ·· . . · · 
· • ,Mas, Sr. Prr/sidente, .foi tal a correcção' dessa força, em

. quanto: esteve na capital, .que ao retirar-se os seus oomman
•dantes recebera{Jl ·do actuai Presidente do ·Espirita Santo, o 

· Sr •. :Berri•ardino Monteiro, um baile.e um banquete! '· · 
· .. O SR. RIBEIRO Go~çALVES _;_: Ar~oiado. · 

o sá: JOÃO LUIZ 1\INES - Quer 'isto dizér qll'C essa força ' . 
não foi, . para lá. fazer . politicagem,. não foi opprimir nem o · 
Presidente, nem os outros ·didadãos e que, ao mesmo tempo . 

... ,que. nós outros ficaJl!OS satisfeito~ com o seu:Çorrectq co~-
. portam"ento de garantidQre.s da~ leis. e ;le' respeitadores das h-

"" ·· . herdades, por ~ua vez tambem os membros do Governo ficaràm 
: tão satisfeitos · que os feste.ia~am. · . · . · 

' . o. sn; PRES!Dll'NTE ·- Lembro no nobre Senador que :i hora 
do expediente •esUt terminada. · . ·· : 

. ' >,., , ' ' . ' "' • , . . I 

' ,;;. . ·' . Q. Sn; .• TOÃO LUIZ ·ArNES -' Sr. Presidente, peço. a V. Ex. I 
-~; '· aue consulte ao' Senado ,si me concede 10 minutos de pro!,'Ogii(Jão;, . 
· · afil!' de conc~uir hoje es:1as .. simp'les •C011Siderações, continuando .. ~ • 

'' 

. ent~o amanha o meu discurso. · · • . . . 
~ .I • ' .,., 

' ' · O Sr. Presidente'- O Sr;' Seti1dor João Luiz.AI~es:;·pede 
··o; pro!'ogação da hora ·do exi;lediente .por .. 10 minutos· .. Os se7· 
nhores que approvam o requerimento de S. Ex. queiram le-
vantar-se. (' Pausa. l · 7 · · -

· .]'ai approvado. O/nobre Senador póde conLinuar. 

'O Sr.· João LÚiz Alve~ (continu.(lndo) - Agradeço ao Se
nado. Mas; Sr. Pre&idente, tal I! a /o1evacão moraJI tal é o· 

· desprendimento das paixões pequenin'as 'qu·e formam' o fundo 
·do caracter do honradó Sr. Presidente da Republica "que 
S. · Ex., tendo-1se· manifestado contra aquella situação, 

-··· .. 
.• . 

. . 
• .. 

' ' 

., ' 
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nenhuma accão 1!::terr.eu ,iunto aos seus amigos no Congresso 
Nacional para que estes votqssem desta 'OU dnquella mim~ira,. 
no sentido de reconhecer a sJtuacão a qu·e S. Ex. se· oppoz~·pu 
n outra. Consciente dos seus deveres constitucic.nnes, S. Ex. 
Jimilou.~t'\ a fazer aquillo que esses deveres lhe permntiam .. 
Tendo cumprido nqttillo que· a sua .c.onsoiencia lhe impunha, 
resnlvnu a sua responsabi!id'nde para que, quanM· as possi. 
>eis. ns futuras. as, proximas calamidades que hã'o' de pesar 
·sobre o pequeninn Estado venham a apporecer nos horlzon. 
tes .das finan()à nacinnnes, fiquem as respGnsabilidades in. 
teirns. ao· Cori::rre.ssú'•da Republica e nfin a S. E.x. Jnlervencão •. 
portant.o. em. Eslndv nl::rum ltouve, Sr. PrnsldPn!t)~) no sen-· 
tidl>.juridico !lU C(ln~f.ituci'ü'n~l da palavra. Fóra dnhi; nenhum 
acto do Sr. PresJdt;mtP. da RepnhliM pórJe merecer cen~ura. 
e milito mP.nos as censuras do honrado Senad'o'r pelo Mara~ 
nhão. !Muito. bem.) · . 

roovocnr-·iio. P.Xtrnorà'inaria do Congresso nnra a v'otaciio 
do caso do llin de .Tnneiró'. e da h i uma· excessiva despe'za, foi 
Quira nl·cusacfilo! Sou insu~rrelf.n para trntar do. r.aso do Ri'ó' ·. 
de .Taneiro. T;emnra-se o SP-11ado que desfa. tribuna tiv~ ·.a· 
suprema andncia de, contestand"ó' a 'pal:w;ra · vibrnnte. douta .. 
I' crua~i indr.s:t.ru:cf.ivel do Sr. Senador Ruy ~ar hoRa.: refutar· 
n. :d'outr~ina do rlP.ili~iio dn.s questões politicns por ltabeas.corpus , 
A iln inlei"VIlMão ,iuàicinrin m>~~ns questõ~>s. '. · 

T1vc tambem n opportunidade d'e defrndnr ó' pro.iPcf.Q 
·que o Sennào' approvon e envio.u ã r.lntra Cnmarn. d'nndo.Jhe. 
nort.nnto. O• meu ,lúto. Mn~ dou~ procP,dimtmtos fPve o honrado 
Sr. Presidente da Republir.n que não pndr.m deixar de. me
J'ecr.r () meu 1110dA'ltO apnllll!SO, 0 primeirO fOi 'ó' !'ASpeitO 
immedinto á deeisfio rln Pnrl'er .• TudiciariO.. ph'rque a. elle. ·.ao· 
Porlr.r Executivo da ·RP.puhli:cn. no meu modo de entender. ·· 
semnro sustt:>nt.nd'n riAstn' tl'ihunn. não' cnbia verificar à nrl): 
cerlnncin. a Je~nlidnriA ou .megalidnrle ·des~n. senf.enl)a. (lofnitri ·· 

· bem .. ) ·O segundo foi não t.nr nnsto nn hnlanca dRs decisões 
da Camnrn. n P!'~O· ~"o' st'u prestip-io ,o,fficin l. r. amo não,., o poz' 
no .mM do Espmto ~~nfo. como n1iln êJ nO·rá cm Mso nenhum: , .. .._ 

· 1 n não ~~:r o~ cru e. nfre.r-fnm .O.'s ::rran.rlés interesses da· Nacão np. , .;· · .:.· 
. ·· sua d'P.!<1sa IJXtf1rJOr, porque, consr.to dos sens deveres const.J. 

f.ucinnnc.•, repito. rwmJiece . ao Ph'der r.eaislaf.ivo ampla li- . . · 
· berrlnrlr. de mn ::terão rlenlro dll sua orbita. para que este 

tnmhcm respflite a ':orbitn . constituilional · do ExecutivO<. , 1 

(~fnif11•em. Apnt'adus.). \ . . . · · · ' . . · · 
.. O·· Congr!lsso reun.itl.sa ... r.m. 

1
sf\ssão 'e:d'raordinaria· e· a 

CaJ'!lnrn. rlrls ncnntados,.·n1ío quiz 'rr.i,q'(,1vl!r· e~se r,nso nos pri
melrrl~ dons me1.Ps de ~P.~Aiío. A QobstM.J.ccão. snbn o honrml() 1.\ 
Senador. snrin fabl. F.mendnrinmds n Re~sãlo extrnurdinitrio. 

. C·O~ ::t o;dinnria se,e:uint.r. Aem, ,qo•lnção parn. o .011so, .. porcru:c 
,o J10nrnn.n Srnnnor ,~nhe· m1.e ~l'lt.o ou. dez nenutndos de f.'a. 
lonfQ. rm fncr. do ReP"iml:mtO. d'n Cnmarn. nodem obst.rn:ir um .. · · 
pro,i!ll'to. dn lei dnrunte cinco, 'ó'u sêis meze~. ·· ; :, 

J[oi entit.~ que, n!Io'o Sr. Presidente da ttte.publilla; mas 
• os ,c.fiefcs pohf.!cos nacionaes. entraram em nccOrdo para que 

•• , - ' I , ' , 

' . i ,. . ' 
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6 Congresso se · encerrasse, relegando para a sessão ordi-
nnria n ;decí9ão do caso. - ' · · 

. Nem o Sr. Presidente da Republica, podia. ter interferen. 
c ia no encerramento do 'Congresso NaCJonal .. Este ·só se en. 
cerra r. o r deliberacãó' propria. ' 

f ~ • ' 

O SR. M.ENoEs DE .ALMEIDA - Ninguem disse o contl'ario:. 

-o SR,· JoÃÕ.·T.TJIZ ALVES - Uma vez que·S. E~. o Sr. ·Pre. 
sident~ da Republíén. entend'eu ..::.,. e .no meu modo de ver en. 
tende'.J muito bem - que não lhe cumpria· desres{}eitar a 
sentonç<t d'ú' Supremo Tribunal Federal. que nãlo lhe cumpria 
da1~ rett!edio;. mas que ao Pod'er Lr!gislativo cabia resolver a 
auestão, como contimío a sustentar. não podia· S. Ex. usar 
da sua ::mt:ú'ridaM. &nhir da sua· enphera constitucional. para 
intervir na fu.àccão do Congresso. Não devia ifazel-o. E' um 
acto de b.enemereneia, que é preciso ser implantado e pro
clamaria, para que o P'o'der Legislativo se prestigie. 

·. E>tas são: Sr. Presidente. as ligeiras consideracõ,es que, 
em resposta. devià dar ao honrado Senador pelo Maranhão, 

• re)ativament.e n. algumas censuras feitas ao G'ú'verno. no to-
'r:ante ao, 'Ministerio do Interior. "' . 

Par.t nãlo fat.igar a :i.ttenoão ·do Senado e. a minha voz, 
reservo~me para continuar na áessã'o' de amanhã. pedindo a 
V. F.x: •• Sr.' Presidente. que me. considere inscripto.· (Muito 
fu;m! Jrfu,ito bem! O orador é cumprimentado.) . 

I '! , • .. 
• • 

ORDElll DO DIA: . -
• 

- - .. ·' -
O Sr. Presidente ...;.. Cqnstando a ordem do dia de trabalhos 

de Commissões, vou levantar a :Sessão. . . . ·· 
Desisno para o~(iem do <jia da seguinte · ~ · · · . 

. . . ,; : ' ' . ' : . . ,..,. ~- ' ·.. . ',. ~ ·. ' . 
3•. discussão :-dá proposicão da Camara dos rD'ep-utàdos 

n. 24. de: -1916, autorizando o Presidente da. Republica a. · 
eonceder. a D. Antonia de Barros Caste.llo·'Branóo. agente do . 
Correio ' de "'Palmares. Estado de. Pe1:onambuco. um anno de 
licenÇa. para. tratamento de sande, coin abono de •dous tercos 
d~~ respectivos vencimentos (ç,om parecei/' -favoravel.da Com:-
rr.Msão de. Finanças); . · · 'r'. 

" ' ' . 
· 3• discussão da. prnposioão da Camara dos D'epu'tacfos , 
n. 27, de 1916. nutoriz~ndo o Presidente· da Republica a:, 
conceder ao 'Dr. Albano d"e Prado Pimental Franco, medico 
ajudante' da Inspecf,orin de Snude . dos Portos do Estado de 
Sergip~. um anno de !Jcenca. ·em .p-rorogacão, com o respectivo 
ordenado. para tratamento de sa.ude (com parecf!r favoraveZ 

'da Oornm;issão de . Finanças) ; ' · 

·' 

I 

.. 
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3• discüsslio da pl'Oj:)osição da . càma.r·a dos J:ÍiePutados 
n. 28, de :1916, autorizllJido o 'Presidente da Republica a con,.. 
ceder, a Antonio Corrêa Picanço, carimbador da 6• divisão da 
Estrada de Ferro Central d!J BrarLil, licença para tratamento 
'de saude,, com abono· de dous terços da respectiva diaria, 
durante ·O período. decori'ido de 31 de marco até :12 de setem· 1 
bro do cor•rente anntJ ('com parrecer tavo1•avel do. Comm'i,~são · 
d~> Finanças') ; 

·. 3• discussão . da prop.o~içã~ da Camara . dos :b8!Piltados. · 
\:. n. 29, de :19:16, . autorizando o Presidente da Rep:ublica a 

· · · · abrir, 11·elo. Ministerio da Justilla e Negocias Interiores, o cre
dito especia.l de 60:557$811, afim d'e attender a mdemnizacões 
provenientes 'do' . extravio dos saldos liquidas '!Pertencentes a 
terceiros oe feito .pe10 ex-depositario publico ,Garlos Cerqueira 
IAguirre, a,o tempo de sua gestão (com parecer favoravez da 
comm.?'ssáo de Finanças). . .. . · . · · 

Levanta·se a sessão ás 2 ho'ras e 50 minuto!!. · 
I .~..,. 

Bit' SESSÃO. EM 22 .DE :AGOSTO DE 1916 . .. 
. /~ 

PRESIDENCI&. nós SRS' URBANO SANT.OS, I?RESIDE-!.TE; MET.ELLO· 
2~ . SECRETARIO F.l PEDRO BORGES, 1 ~ SECRETÁRIO 

A :1 liora da tarde abre-se a sessão a que · concorrem os 

•. 

.• Srs. Pedr,o . Borges,. Metello; . Pereira ~obo. Lopes G!>ncalve~, 
Rego Montmro, Indio do Brazi!. Mendes . de Almeida, José. 
Euzebio. Pires Ferreira. Ribeiro- Gonçalves, Francisco· Sá, ' · 
.Toão Lyra, Cunha Pedr.osa:. Epitacio- Pessoa, Dantas· Bâ,rreto, 

.· . !A~aujo Góes. Gorries Ribeiro, Luiz Vianna, . Domingos Vi-·· 
~ ·cento.· .Toão Luiz .Alves. Miguel .de Carvalho, Eric<J-Coellto. _ ..• 

\.· 

· . Ir~neu Machado; A1cindc(·Guanal:iara-, Francisco Snlles; .Bueno 
' . de Paiva' A1fred0 Ellis·;. Gonzaga Jayme, Xavier da .Silva, 
• . · ·GeneToso Marques,· Vida!" .Ratr!OS; Abdon Baptista; Rivadavin 
· Corrê:\ e Soares dos Santos · (34) . . . . . . , 

. Deixam~ de ,,·c~~parecer · ,com. causa justificad~ ·os ·srs. ' ·· 
!i\, Azeredo. ·Herc!IIo Luz, S!lveriO N~ry; ·Lau~o,.,:Sodré,,Ar
t.hur Lemos, Costa Rodrigues·. Abdias Neves, Thôinaz Acciow·. · 

. Ant6nio de Souza, Eloy de Souza~ Walfredo · Leal, Rosa ·e 
, .Silya, Ribeir9 de B~:i tto, Raymundo de Miranda~ Siquei'l'a. de 
. ,Menezes, Guilherme Campos, Ruy ·Bwrbosa. José Marcellmo, 

. L ·:Lourenço Baptista. Bernardo Mon~iro, Adolpho Gordo. Eu- ' 
genio Jardim. Leopoldo de Bulhões, .Tosé Murtinho, Alencal' 
Guimarães e Victorino Monteir.o (26) . 
· .. E' .lida, posta' em discussão· e, sem debate. apporovadn n. 
acta da. sessão anterior. .. 
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O Sr.; 'd" Secretario dá conta do..ieguinte ·:/ . 
' . ' 

EXPEDillNTE · , 

' ' ' Offici0 do Sr. Simões r Magro. director da. Escola Com-
mercio de Campinas, . enviando documentos referentes á pro
posição da Camara dos Deputados n. 23. de 1912, em estudos 

. no Senado-, que demonàtram ffi!e a escola a~tualmente 
1 
tem " 

nome de Escola de Commermo «Bento QuerJno»·. - A. Com-
missão. de Justiça ·fl Legislação . · . , 1 · .. 

' 1 •. 

O Sr .. 2• Secretario declam. que nãõ. ha parecere~.· 
. . 

1 - , , • , , , • I 

O Sr. · Miguel de Carvalho ( •) - Sr. Pl'f:lsidente. a~1:a,.:. 
.. deco a V. Ex .. ) ao nobre .SenaqÇJr pelo; Estad!> do ESJ)lrlf.? . 
· Santo t\ concessao que me fizeram de alguns mmutos na hOra 
ein que o meu ·hOnrado collega, com ant~cipacã.o; pediu )h e . 
fosse reservada plll'a continuar o· seu discurso . Por . Isso· 
mesmo. sere r br·eve. .. .. . . . . . ,.. 

Não;· h a muito foi proferido nesta Casa, pl?)lo repres~n~ 
tante do Estado do Rio .Grande do Sul, o Sr.~ Dr. · V!Ctormo · 

,;. MOnteiro. um vi~oroso protesto c~ntra a desca.tlida applica
ção de um v:ocabulo em .. discurso:~proferido no . estrange1r!>• 1 

com· r·eterenCia ao nosso· saudoso amigo· :o .. sr.·. general PI
nh ~iro Machado. . . ·. . . ' . . 

•' .Nada mais o<insta dos Annaes. 'Entretanto; acompanhei; • 
com a attenção . exigida pela importancia ·do as~umpto, as ex- . 
· plicagões. as ap1:_eciacões que foram : trazidas . a. publico. · · 

Jl'iz um .trabalho ;'de l~geira compilação, .Porq_!le. re~onhe
cen.do, que para popco. ma1s tenqo capacidade (.nao apotados), 
sat1sfaz1a ao meu mtento por :essa f6rma, .· ·. • 

Aguardei o comparecimento, nesta . Casa.. do ,· Sr . Senador. 
Victorino ·Monteiro,. para ouvil-.o sobre a• conveniencia . e·· op
portunidade do que , eu tencionava fazer. . Sómente bOntem · 
me foi possive! estar oom S; Ex .. DeseJava que me· .nã~ pu-

-- desse ser api)hcada a censura ,do ne .sulto1• ult1•a crepidam. 
S. Ex. animou-me a que viesse apresentar:;.ao'SonadO, para' 
que c~nste. · dos Ann~es, aq_!:lillo 9ue compilei por . me . parec~r 

··de mawr ·1mportanc1a, e; nao haJa um h1ato em uma questao 
que é. indi.seutivelmente~ de importancia; por qualquer face 

.. que se queira en~aral~a. · . . , · · '_ · · 
. : As .notas. que tras·o ·aqui commigo, o, que· peco a v.. Ex:; · 

Sr. Presidente, que. as consici.ere como lidas, para não oc~ 
·cu par màis o tempo. a que tem direito o nobre Senador pelo 'E S-

. pirito Santo. s!ío da maior valia, por serem nssignadas pelos , 
·. · nossps emine{\tes 'cOI!egas Srs. Senadores Ruy Barbosa. e Yi-

, ctormo Monteiro. Eu as apresento a V, ·Ex. · · · . 
' 

; ( •) ;Este discuvso não foi cr.-evilsÍJ97"peJo oràdOr, , ' 

' 

' ' 

. 

\ 
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· .... aoncluirei,, trazendo como valioso concurso, .a opmrao 
que, sobre a f·Orca do vói!abulo q~e ~eu logar ao incidente, ii- . 
nha .a pessóa que. pOL' .ser a mms .mteressada em s1,1a aRph
cacão nos vem trazei· a verdadeira forca desse termo. Estas · 
palavras. eu. as ~ncontro ~10 memoravej d~scurso prOfericj,o 
pelo nosso molvrdavel amrgo, o Sr.·· Pmhwr.o Macha~o •. dis
curso brilhante na fórma .e impressionante pela antevrsão. <)lo~ 
acontecimentos qu6 . tristemente s.e realizaram poucos . dras , 
depois. 

As palavL:as são estas: 
.:Falla-se em derrocar o caudilhismo. Que caudilhismo 'I 

ACjUeile que pretende· superpôr-se á vontade livre do cidadão 
expressa nas urnas ? Aquelle que procura eliminar . dos P9-
deres. publicas seus attributos. sua. competetllcia, suas attrr
bi.ziçóes cOnferidàs pela Constituição ? I · . 

Será aquclle ·que ,até no ,~ero do \Parlame.nto, tenta arL·eba
tat• ao. Senado o du·erto de reconhecer os legitimamente eLei

. tos pelo voto da Nacão ? l . · 
· · Si é este o caudilhismo· que se pretende eliminar do Se-

.· nado ·e da politica brazileira, de pleno accôrdo. porque elle 
não encontrará guarrta JUnto aos nossos .sentimentos~ .. 

E depois de fazer em uma: ral3ida · synthese a historia da 
sua vida civil e politica, o· nosso rnolvidavel. amigo diz mais: 

«Citamos estes factos para demonstrar aos amigos e -
porque. não ct_ize!.:.o ? ·-·para repetir perante a Nação. que 
não póde se1·. norteado pelo espirrto de caudilhismo quem tem 

· recusado· as posições de rúandO. · 
O caudilho rompe a. couraça da lei,, forca as consciencias 

por meio da viOJeucia .. O c vosso obscuro compatriota tem de
clinauo dos postos primaciaes, embora pod~ndo galgai-Os pela 
fórma legal.~.· ... · . , . . . . . · 

, E' . està a. modesta 'contribtiic~o q1,1e trago p~ra preenchei!' . 
a Jaltta que porventura. algum· hrstorrador pacrente,. estudan
do e.st0 caso, a: encontr(l na historia politica do paiz e inserida . 
nos Annaes. desta Casa. (Ao Sr. João Luiz Alves) Muito 

~, :agradecido a V. Ex:. (Muito bem; mu1to. bem.) 
' .. ',' .• . . .. -· 

Documentos referidos pelo Sr. MigUel de Carvalho no seu 
discurso. 

A. DEFESA· DO SR. 1.EBALLOS PELO SR. RUY. 
· .. 

· .Porque o neneraL · Ptnheiro Machado me1•eceu o titulo de 
· caudilho 

. Do Sr. Sanador Ruy Barbosa recebemos a seguinte carta: 
Sr. redact!lr-· Arredado ba muito. da tribuna do Senado. 

sem que tenha agora. motivos para a ella. volver, não acud\ 

" 
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~quella. 'CnE·a do .. • Congresso para defender o Dr. Estanisláo 
Zeballos da. . injustíssima aggressão !!Ue esse. illustre amerl. 

. cano allí acaba de súffrer, por acreditar que a sua defesa re
'· sultava da. evidencia da injustiça contra -'elle commettida, e 
. suppôr que a nossa opinião publica escu.E·ava o meu auxilio, 
para ver claro ueste JastimaveJ incidente. , ' 

· Mas o teJegramma argentino desta manhã, . onde, a esse 
pr.opúsito, sé invoca o .meu nome, já· me não delxa continuar 

· silencioso. · · · , · · 
· · · E' verdade. sim, que o Dr. • Estanisláo Ze~aJJos, entre as 

. :muitas ama.B'ilidades que me dispensou; teve a de .. i!De dar. co
. · . 'nhecfni'3nto de seu discurso antes de proferido, enviando-me 
'· cópia completa dessa notavel oracão. . 

. Mas, sendo ella, aos meus olhos, irreprehensivel, em todo 
o seu contexto, na serenidade; na ,delicadeza e na elevação com 
que discorl'e em todos os assumptos; ·em que toca, Iião me 
pareceu que me fosse licito cercear-lhe a liberdade legitima 
de apreciacão da l:)istoria politica brasileira, alli tão • bene-

··. .Vola e cortezmente exercida, só por have-r .S. Ex· dito que o 
· .. general :Piri.hei~o Machado. «fo~ p ·ultimo caudil'ho ·do 1Brasi! :., 
· no mesmo per10do onde uma llnha antes, declarava ·que. 4: a· 

•· · su memo}::ia· debemos um ,piedoso .•recuerdo :.. .· . 
:. ·: · , A contiguidade entre essas duas p·roposicões nos mostra 
·· ·.·. · de modo i±ldubitavel que o eminente orador, servindo-se, nesse 

'·lanco, . da expressão <caudilho», não a empregou na sua 
· :::;: acepção desfavoravel e offensiva. De um .dos caudilhos do ge

.. nero odioso e. funesto, .que. ensanguentou e opprimiu as nossas 
· · Republicas latinas, 'Certamente não dirià o Dr. Zeballos que 

4: a sua l!nemoria lhe merecia uma recordação piedosa:.. · 
. Todos os . diccionarios hespanhoes definem o vocabulo 

4: caudilho :. desta maneira: . · · . 
~ . I> 

... ~. Caudillo. El. que, eomo cabeza y ·~uperior, guia , 
y manda la .gente de guerra. El que es cabeza o· di-
Tector tle a:Igun grenlio, communidad o· cuerpo... . 

I . .. " . -· : . ._: 
Nada mais:-E' desta .sorte que se exprime o Diccionario , ~ 

da. 'Real Academia Espanhola, decima quarta ediéão; de 1914, · · 
.·,pagina· 218, ·e,, como elle, o Diccionario Enciclopedico da · 
· ~ Língua Castelhana de .Zerolo, Toro y ,Gomez e Isaza, vol.· I, pa-

gina 5~8. ·' ·-': · · · . c · • 

Em· politica, :o nome inõica os chefes ·de partido ou ca-
. ~~~ .~becas . d~ _facções, ·espeéia1I!Jente os que se assign~lam pela 

exaggeracao da sua ~utor1dadc, ou pela· atttócracla do seu 
.mando. Graças a alguns desses indivíduos crueis e tru
culentos/ como ·os Rosas e· Fiicundos, essa designafão reveste 
muitas vezes i:i sr.ntido péjorativo, em que attingiram as tra-
dicõcs de .. crueldade 13 ·barbaria desses tyranos·. · · 

.' . 

. Mas o :nome não· perdeu o seu significado natural, a sua 
·extensão· ampla, onde cabe sem injuria o perfil politico do 
gen~ral Pinheiro:1Mac9ado, como o homem. que nestE! paiz Já 
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dispóz mais autoritariamente da politica na·cional, e de quem . 
se poderia dizer .que, no -quadriennio presidencial passado, •-· 
governou quasi sósinho. Não o maltrataria, pois, quam, s·ob 
este aspecto, l'he chamasse caudilho, designativo que, na im-' 
prensa brasileira, só lhe não applicanm os politicas do séu 
credo o obediencia. . 

·: Era com esse epitheto que, antes delle, os: adversa·rios 
do conselheiro Silveira Martins o. costumavam quàlificar, sem 
que elle nunca de tal 'tratamento se magoasse. E' podemos· 
subk ainda mais ··alto .. Não h a, na historia dos caudilhos,. in.,. 

· dividualidade ma:i1s· famosa que a. de ATtisas. Os seus mais, . 
. ardentes enthusiastas não tenta.m, defendei-o dessa ·caracte- · ./ 

· _. ·rização. Sem -embargo, o povo Ul'Uguayo o -compara a Was- . · 
· hington, áhistoria do seu paiz o ~10nra ·como -o fundador da-
. ·queiJa. Republica, e a sua memoria ·recebe alli um. ve;rdadei-ro 
culto nacional. No mesmo c'aso estão os .nomes. de Bolivar e 
Sa:à Martin. _ · , . .- · · · . ' 
--Só, portanto, a cegueh~á- das paixões: de _pàrtido oú dÔs · 
excessos da amisade seria -capaz de. achar nas ,palavras .do , 
illustre. Dr. Zeballos, pala'vlra• absolutam!mte urbanas, _mo--· . 
deradas e inoffensivas, motivo para a violencia,:: a ,que ·'ser~ -.. 
viram :de pretexto.- A criti.ca }listorica exercida nos· ter:m:ós .. ' . ' 
cm .que ellc a exerceu sohr'e uma figura de- taman-ha ·respon-, ·.;:: 
sabilidade na sua· época não exhorbitou nem . dos limites· da, ., 
equidade, nem dos do . di~eitó,_ nem dos da uxbanidatde, in- .. · 
dividual ou internacional, c, si o general Pinheiro .Mac-hado ... _,. :, 
vivesse, estou certo .. que não teria. a intolerancia 'e o. máo . , 
gosto do l-ho 1•esponder com quabro pedras na . mão; · ·· .· · 

Não 'haverá um bra'sileiró desapaixonado, quero;_ i.~L'e!· que · · 
nem mesmo. na familia do i!lustre morto, que, reflectindo, . 
pense de outro modo. A este •respeito- me Mho tranquillo •. · . 

. Só . o que deploro Ó, (jÜC_ nem to,dos comprehendà_ m o m~l-q~e . ' 
nos fazem eS'tas sccnas mtornamonaes .- . · ·. . .... .. 

·· E'. desta. arte que as initacões pessoacs, -gratuitas e mal 
·,. contidas, azedam os sentimentos de -paiz a paiz, ·e· compro.:._ 

mettom a. obra de reconciliação entre -elles. _ .. · . · -
-~ ' .. · ,. · Quaesquer que Ioss.cm ós noSisos ltesentimentcis do emi- . 

nente politico_ argentino, a sua attitude para com a embai
xada brasileira, a cordialidade com que a honrou; a nobreza< : 
com que entrou na _corrente das nossa8 .intencõ.es, ·o-. inesti-· ". 
ma':'el contingente .com que pam a satisffllcão destas contribuiu, 
dev1am bastar, para ·não ·renova'l'mos · qu·eixas malfazejas. O -
caso Zeballos er~ um oasl)' pessoal, ·.que~ as personalidades en-.. / 
venenaram, convwtendo-o em caso internacional. • O tempo. 
o esclarecerá, quando se con<heDerem os_ elementos do pleito.'· . 

. De!les sei eu :hoje_ bastante/para entender que -o jmblico bra:; · ·. 
sileiro o conhece mal: · ·, · · · · · 

...... Rio, :10 de .agosto de '1916.- Rl;-'11 BÚ/JiJsa.-.. 
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O SR. VlCTORINO ltESPONIJ!il AO .SR. RUY 

Aindo. o 8-1'. Z~baUos· 

,() Senador VicLorino .Mouteh·o .. pediu-nos •l10ntem a pu-
blieaclio da. Sllguinte carta: · ·· . 

, « Sr.· redactor .do Carreio da .Manhã;_ Nãó me' ·parece ter. 
si4o feliz a defeza que o· Sl.'. Senado·r Rúy Ba·rbosa : procur·a 

'fazer hoje tio Dr.··Zeb.a't!os .cm carta que. dirigiu á.· imp:rens~ 
modificando .radicalmente suas .conviccões anteriores.' · . 
· .. O facto de Ler prévio conhecimento" do . discurso de apre- • 

sentacão não importava em sua solida'l'iedq.de, sciído 11atural 
. que o· or:ador· tivesse a liberdade de ·cl'itica ·em acontecimentos 

da nossa ·historia. · ···· . · · 
. Não' me pat·ecc · :feliz .<tambem' a· compam<;ão :feita do 

. :. · gll'ando. riogL·andensc ... e :• cxtraordinario b'!·asileiro Gaspar d!l 
'· l:iilveira '·Martins, umâ'das maiores intelectualidades do Brasll 

•· e cuja cultura ri patriotismo ~1on•raria1111 qualquer -paiz ·do 

. ' 

•. mundo civilizado.' . :· <:·:i;.- · ., ·. · . · 
Homens de. cultura ,itií•idica, ··'esteios da legalidade de sua 

Patria;:jámais poderão )!(lll .. :·confundidos .com. caudilhos sul 
.. americanos a granel, nem'.'niesmo com ~~tigas ·que S. Ex. diz 
ser considerado como fundadm>dli !lepublí«a do Uruguay. 

·• . O celebre morro denominado l\lesa de: Artigas, d mwrgem 
do rio Uruguay, é Uim testemunho: histo~o de grande elo
quencia .que .. attesta ás gerações :cto' porwir' que o epitheto de 

· - caudi!lho· não póde nem deve ser. empregado com acção, ·pro-
cessos idéaes dos estadistas modernos que r·epe!lem qualque~· 

· comparacão com .os caudilhos sul ·.,americanos q'ue felizmente 
· não medrarão mais em nossa ter:i~; Não foi <.: a scgucira das 
paixões -de p&rtido, ou, exo(3ssos de;. amizade·» e sim a mais' es-

. tt·eita · jüstiça histor·ica. que deteQm,inou a minha repulsa que 
mereceu o applauso 'da 1'amilia de Pinheiro Machado e solida
riedade da. bancada rioS'randense. da· .Camara àos Deputados, 
erro. signií'icativos telegmmmas . que · mo· dhrigimm. Os ·con- · 
ceitos .. de S· Ex. são.·muitas vezes ·completamente 1'al·hos. . · ·. 

· ' ·'IA: .. aêceitar a interpr.eta<;ão que s: Ex: dá de caudüho, 
·nosteinpos modernos não poderá .evitar• que mais tarde a. eri
tica ·possa incluil-o entre o numer·o delles por• ser <.:chefe con- · 

· sagrado,. unico, com extraordinaria aut01•idade na po!ittica··na-
cionah. . · · , 

.· .~· Ex. ma}s ~ma vez o~m a -sua. ços~umada e proverbial 
hab1hdade .forJa mtf.lrpretaooes que .• pqssam satisfazer a todos 
os paladares . · : · · . . · · ·.· · · · · 
· «Lo\:s irritações pe~soaes g;ratuitas ·e mal contidas, azedam 
. os .sen~i}lleptos de paiz a paiz e compromettem. as obras de 
roconcJ_haç-uo entre ell~s. O caso ·Zeballos. m•a um· caso pes
soal que as personabdades enven~aram oouvc!ttendo ~rn 
caso internacional.) · ' · ' · · . 

Dep<?iS desta asserção só ~falta o S~· •Ru;~-; Ba·rbosa pro
~,cla.mar smc~ramento o com a s.ua :autoridade que a pubJi.cacã<> 

S.- VoJ • .IV , ' 2t 
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- ' . 
Ml'k-\al cln {i!ll'"l'IIlÍ ·J,J•a:ülr•íi·o, lli'UI'i!Jlllo n Jnl~ifie.:i~iíu fuit.n 
)Jelo Sr. ZolJallos do telogramma cifrado nunl'ero 9, de 1-7 de 
junho do 1908; :foi· obra exclusiva do~ nossos p_oderos ·pl!---· 
blicos e que o inolvidavcl barão do Rio Drunco, cu.ra mcmol'lu ' 
estil uncrustada nos co1·acõ'os-· de ·todos o;; bons hrnslloíros; ll~o
pas·sa de uw impostor. Escorlla o Sr. · Ru:( Barbosa esse d1- · 
lomma.- .. - . . . . : . . . ·. - . · 
• IA. prova do contrario · ú que a Hepubllca Argentma mteua, 
acceHou as explicacõos_, do nosso' c_hanceller co~ uma ver- · 

· da de' indiscutivel e demonstrada á ·luz-· da evidencta, havendo 
, · · . nuquella immensa populiwão um só ·-.individuo que continuou 
·· a affirplar · a 1'alsii'ica:cão grosseil'a que havia opgendrado. 

Essa lJ.essoa era o"'Sr. Estanisláo Zeballos, unidad-e desolada c 
ora contricta que se divisava na·· brilhante constellacão, dos 
mais tJminentes homens poliUcos :âa Republica Argentina. · 

. Aguardemos pressurosos .que «o tempo . esclareça quando : ... 
· se .conhecerem. os elementos de . pleito i> e oxalá que a hóa fó :'' . 
' do .sr. Dr. Ruy /Barbosa -.não ~veniH\ LO'r uma dcs~radavcl · 

coni'irmacão . ' .. - c',;. . - ' ... ' ' 
Que o Sr. Ruy !Barbosa. contéilllille' desvaneclrdo a'. con- . 

quisia que pensa ter feito do Sr; 'Zeballos e que lião seja , · 
mais uma desillusão das muitas ,:que tem experimentado' em. 
sua .lons•a .. o::dstencia o nosso illuàtre Cl .ingenuo em·büixador. · 

• ' 'III ~... • ' • ' 

. Setl constante leito!~. ,..;.._iVictÓ.Iino •llo.ntai1•o. '· -· . ',' .. • 
O Sr. João Luiz Alves:.:.:sr:· .Presidente, um jornal ma-~ 

l.uUn o, r_ta su-a edicão dr. ihoj e, !t~<.ouvo .por bem escrever. ··o se7 
.guintc, que -.lerei ao Senado, si os Srs· Senadores não leram· 
ainda: - . .~:. · 

. . \ . 
«Nilo vão longe os diafo em Cjue nós insistlamos- com o 

Sr._ .PI'esidcnte da .llepublica para ctuc arregimentasse os seus 
ami;;os no· Senado, instituindo ·alli, 1ielo thenos, o seu leade1·, · 
como jtí havia, feito na -Gamara. O tempo :foi passando, -o 
nosso conselho büo f-oi ouvido~ cm consequencia abi está agora, 

.. no abandono em que se encontram os intei·esses governamen:. . 
ia e~ naquella. Casa do ·Congresso. · : · · · -. · . : . 1 

· 

-· . Não deixa de ser cm:ioso, ' t•ealmente, ver o Governo do 
Sr. Wenceslau Braz .defendido alli pelo Sr. João Luiz-·Alves, 
isto é, jus~amente . por uma das figuras _que o Governo; si 
tivesse amigos, dev1a comb_ater. O Sr. João Luiz Alves era; 
como se sabe, um· dos homens da confiança do Sr. Pinheiro 
•i\IaclJ ado, e um dbs ·que mais se comprometteram na deí'osi:t 
d9s actps do crua~rionnib ],iassado. N~o havia negociata, nem . 
vtolencm, por ma1s .. clamoDosa .. que nao contasse com a pala- . 
vr·a do· Senador espiritosantense. E, no· em tanto, em um Go-. 
verno moralizado, é . esse. mesmo. homem quem vem tomar n 
defesa da administracã-o, atacando, embora, os antigos mem
bros de seu bando 1 / . · ' · · · ·-

A defesa feita. pe!§ Sr. João Luiz Alves é, com cer•teza gra
,tuita, voluntaria, desautori:l:ada; a 'yerdade, porén!t' é _que, ,si -~ 

p 

"· 
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o Governo possuísse um leade1• no Senado, nü,o leria o desgosto 
de ver o Sr. João Luiz Alves· inculcar-se como tal., 

Li propositada e integralmente a· nota deste matutino, 
para que ella fiquo nos Annaes do Senado, como documento 
ela l)Sycho!ogia de certa imprénsa da nossa época. . 
·. Este costume, que se vae implantando no nosso ,jorna

lismo, de al'firmações; qe agg·;·essões impredsas e indefinidas, 
cm relação aos homens 'publicas, niio ó. o que melhor convém 
ú. imprensa quo pretende dirigir e orientar a opinião do paiz ~ 

Não é com a injuria soez, ilom as aflirmacõcs de. factos 
inveridioos, que .o povo póde formar opinião a respeito da 
. acção dos seus 1•epresentantes; K.i . com a positivacão de. factos 
e ,.de aCtos que possam merecer censuras e que permittam 
ao· censurado a sua defesa. c . • 

E' a isto que mais de uma vez tenho concitado os que 
me agridem, apesar da minha obscuridade. . · 

I . 

O Sn. LoPES GoNçM. VES - Não apoiado . 
. O Sn. Jo.:to Lmz :ALVEs-E' a isto que· venho concitar . 

o orgão,. cujo suelto, para ,estygma de uma época j'ornalistica, 
desejo que fique :nos Annae~ do Senado a que precise e 

· aponto quaes foram os'· actos elo violencia do Governo passado 
-ou de · quá!que1• . outro que : eu defendesse· desta tribuna e 
mais, quaes: foram·· as negociatas, não só· nesse quatriennio, 
oomo em outro 'qualquer, que ·tiveram o apoio da palavra 
modesta e obscura (não apo·iados), do Senador que ora falia, 
que. só tem como unico patrimonio da sua vida a sua inque
brantavel honestidade 'pessoal. .• 
. .VozEs _,Muito bem. 'i ~ 

, O SR. JoÃo Lmz :ALVES- . ' . a sua .pobreza honrada~ a 
. tnodestia da sua vida domestica, patrimonio que elle preza c 
mantém, desafiando os dedos da calumnia a que apontem qual 
a defesa que ·tenha produzido sobre qualquer acto que lhe " 
pareça menos decoroso ou menso honesto, que seja «nego
ciata:.. . · · ., .. ·:i-~:.'~ ...... rJJ.'~\ 

, VOZES- Muito .bem. 
' o Sn. JOÃO LUIZ :ALVES- Prestei, Sr. Preside)lte, o meu 

delicado apoio ao. meu saudoso ·chefe, general Pinheiro Ma
chado, e não me arrependo de tel-o prestado, lamentando tão 
·sómerrte que a Providencia Divina não tivesse paralysado o 
braoo ·do sioario ·que o viotimciu ·.para, ainda neste momento, 
poder continuar ·a prestai-o ao republicano intemeratci, ao 
·chefe illustre, ao , patriota abnegado. · 

VOZES-Muito bem. . 
. 0 SR, MIGUEL DE CARVALHO~ Todos nós. 
O ·sa. Jo.:to Lmz .t\LvEs-E só Tamento não poder con

tinuar a . prestai-o, affirmando, porém, que hei de continua!' 
a honrar à .sua memoria e a defender·, quando nec!)ssario, a. 

I 
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sua obra de ropul>licano integc1·rimo e patriota. (Muito bem. 
Apoiados. ) -

Não me consLa, porém, que desta tribuna tivesse profe- . 
rido um stl discurso do defesa. a actos quo....envolvessem ne- · 
gocios, nem a actos de violencia do Governo passado. :Pesa fio 
a que se aponte um facto passivei de semelhante censura 
ao Senador que ora vos prende a a.ttencão. · 
· Quanto :í attitude que neste momento assumi, é, de facto, 
mercê rlo Deus, )l'ratuita, conforme· declara o referido ,iomal, 

-gratuHa om todas as significações dessa palavra, porque, no 
cxerc:icio do meu mandato, só me levo pelos imp.ulsos da 
minha consciencia o por aquillo que considero um dev,cr, sem 
vi~ar, como outros, a possibilidade de quaesquer pr-oventos. 
Voluntaria, sim, é .a minha attitude, porque ninguem podia 
coagir a minha palavra a produzir defesa que entendesse não 
dever far.r.r. (Muito bem.) Mais do que voluntaria, é 'espon
tanea, · r>or•quo para ella não fui pedir o consentimento do 
honrado Sr. Pr·csidcnto da Republica, nem lhe communicar 
a att.itude que ia assumir; desauitorizada, talVez, si se quizer 
tomar .a palavra no sentido da .falta de prestigio, de autoridade 
politica do orador, que ora se dirige ao Senado. (Não al)oiados:) 

I •, , '•. • 

O Sn. CUNI-ü .PEDROSA-E' uma attitude muito~honrosa.· 

O Sn. Jo.:\o I.urz Ar.ms- Mas, dessa falta do autoridade 
da minha pessoa (ruio apoUidos) ,_só é juiz o Senado, só a 
elle tenho de prestar contas. Si, porém, significa falta de 
autorização do honrado SI·. Presidente da Republica, repito, 
que .não lhe fui solicitar annuencia para a minha attitude; 
si, entretanto, significa mais alg•uma cousa, a.ffirmo ao reda
ctor do- jornal a que me referi, apesar de suas relações com 
o honrado Chefe da Nacão,. que .sei que estou cumprindo o 
meu dever. .como Senador e como amigo do Presidente da 
RepublitJa, a quem presto « desinteressado) 'e uincero:. apoio. 

Não podia -evidentemente inculcar-me como leader· desta 
Casa; primeiro, e primordialmente, pórque. para isso,. me 
faltam as condições necessarias (não apoiados), e não digo 
parn provocar protestoo, quaes as de mai.or experiencia dos 
negocios publicos, de' maior conhecimento dos homens e tantos 
outros requisitos iridispensaveis para tal encargo;. segundo, 
porque não me c.onsta que .Mma1s houvesse no Senado · um 
leader qualquer. (Apoiados. :iiuito bem.) 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA -E' verdade; niio precisamos 
de 'leadm•. 

O Sn .. To.\o Lmz ALVES...:.. Por que, poróm, assumreu esta·· 
attilude? Ha mais de 30 annos mantenho relações pessoaes 
com o honrado . Presidente da llepubliea. Ha eerca de 20· · 
annos, seguramente, quó essas relaoões· se estreitaram e se 
transformaram em uma S(}lidariedade politica .. inintP.t•rupta. ·· 
Póde dar· disto testemunho o mmt honrado collcga, o Sr. Se
nador Bucno de Paiva, representante do· 1\linas Gcracs . 

. r 
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, 0 SR, BUENO DE PAIVA- P·OSSO dar disso testemunho, 
O 'SR. JOÃO Lu1z ALVES- Esses 20 annos de · solidarie

. dadc politica, atrav~s de todas as vicissitudes da vida ·pu
blica, quer no Estado de Minas, quer como seus representantes 
na Federação, me impunham o dever e me davam o dircit.o 

. de, dcante de uma aggressão, . que me parecia descabida, . es
pontaneamente· pedir .ao honrado Senador pelo i\lar•anhão que 
a justificasse, que a 'precisasse. ' · • 

B.em sei que a attitude· de amigos assim dedicado~, Ienes, 
de longos annos, do honrado Sr. Presidente da Repubhca, po
dem causar ciumes aos amigos novos; bem o sei, mas a esses 
não fui, não vou e não irei pedir o :plb.cet para a posicão que 
entendo dever assumir na tribun;~o do Senado; no amago de 
sua consciencin limpida· c serena, o honrado Sr. Dr. Wcnceslau 
Braz póde bem separar, pesar e aquilatar. as amizades dedi-

. cadas e desinteressadas de longos annos, em uma convivencia 
. estreita da . vida politica no nosso Estado e 1'6ra delle, e . as 
amizades modernas, que. h a bem pouco tempo symbolizavam 
o odio tão violento. quanto .aggressivo, e hoje teem a estulta 
pretencão de fazer o monopolio das -suas relações ! 

O Sn. !MIGUEL DE CARVALHo--.: Por isso I! bOm que S. Ex. 
leia o discurso que V. Ex. está proferindo. · 

O SR. JOÃO LJ1z' ~o\LvEs -Eis, portanto, Sr. Presidente, 
a razão de minha presença na tribuna do Senado.: só o Senado 
é juiz de sua opportunidade; só ao . Senado devo contas . de 
minhas ·acções; ·não podia, porém, comprehende o Senado, 
deixar passar sem esta rapida resposta a injuriosa, a violenta 
linguagem desse orgão. · · . . · 

.. . E, ponto final, que esper.o em Deus seja definitivo. 
. Continuando, Sr. Presidente, na ordem de. considerações, 

em resposta ao honrado Senador pelo Maranhão e agrade
cendo ao Senado a delicada attenção com que me ·tem ouvido, 
passo hoje a encarar jlS censuras relativas á pasta da -Gperra, 
que .·se ojfram ·Cm dous itens: Credito de cinco mil codtos e 
despezas' com o forte de Itaipú. . · 

; O nobre Senador pelo Maranhão sabe que' o credito foi 
pedido, justificado e approvado pelo Congresso Nacional, sem 
que. me c_onste houvesse da. parte de algum ·de seus, membros 
impugnação á ~ma appt,ovacão; sabe tambem o honrado Se

·nador- e os .iornaes já' publicaram-'- que, sómente na cam
panha do Contestado,· a 'despeza foi de cerca de tres. mil contos: 
sabe ainda o . honrado· Senador que ·o Governo tem pago e, 

' talvez, ainda 'tenha de pagat• encommendas feitas na. Europa 
pelo Governo anterior para o Ministerió da Guerra. 

O m•edito,. quando mais não fosse, por esta simples expo
sição j~i estaria amplamente ,justificado, quando justificado 
ni'ío est.tvesse com a sua approvacão pelo Congresso. 

Quanto á despeza do forte do Itaipú, confesso ao nobre 
Senador que não compt•ehendi ·o alcance da sua censura, e 
como S. Ex. niío precisasse a despeza e a raz1i9 da censura, 

-· 
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peço !icençn. pn.rn contintmr na oxpect.nl.iva, nt.é que OE· factos 
sejam preeisados . 

. Quanto aiJ Ministerio da l\:!aiinba. a censura unica do no. 
bre Senador :Coi· relativa aú credito de mil contos para a ma· 
nutenção da. nos<'a neutralidade. . 

. O honrado Senador deolarúu,. inicialmente, como já havia 
deciarado anteriormente~ que applaudia e aDplaude· a politica 

·de neutralidade manUa•a pelo Governa' Federal, politica de 
n~utralidade patriotica e vigilante. eomú tem sido, politica de 
neutralidade· como o GOverno, e eu obscuramente, a compre· 
hendo, e .que ó a da impareialidade entre as duas partes bel
!igerantes não favorecendo nem a uma. nem a. ·autra, não iPre. 
judicando nem a. uma, nei;ll, n outra, politiça de vi,gilanci!l 
continua dos d'ire1tos, dos brios e da soberama do pa1z; pú.JJ •. 
tica de neutralidade. .que nilo póde ser, siniío ésta, a da · im
parcialida.de, para que o. paiz sign o seu destino, ~:·em se en
vll'lver na luta ·sangrenta. que atormenta a Europa ..• 

O SR. SoAREs nos St.:NTos - Muito bem; 'appia<loJ 
I 

O SI\. :rolo Jói7lz ALVES - .•. politica que não p6de ser · 
sinão aquella que tem sido seguida, ele garantia aos direitos 
al!s subditos de.· todas as nacões belligerantes·, residentes no 
Brazil, de defesa da imparcialidade do. Governo em relação aos 
paizes el\1 guerra:. de vígilancia e defesa dos interei~~s e 
brios nacwnaes. quando porventura atacados por uma. .. ou. outra 
das naQões em· luta •. e •de permanente fiscalJzacão das nossss 
aguas tewritoriaes·, nfim de que ne!las não sejam violados 
os principi<ts da neutrnlidade, como a definiu o Govei1J,o, I\OS 
seus deerotos, ou, o ;que é mais.. a pl'Opria ·soberania do 
;paiz ... 

. ' ', l 

UM SR. SiENADll'R - Politica que tem sido muito uti! aos 
i n tt>rt~ssos do paiz. · · · .. ·. : . i : ~~~'!rr ~ i!!ll~i~iY!I! 

O SR. JoJ.o Lur:i Atvms - ... politica· que, não deixwrei de 
louvar, nã~ ôbstante o~, meus !!~fundos, SÍ'l!Ceros. mas pes. 
soaes,. ser.t1Jmento~ pala causa dos' alliados .. · · · ... 

Pois bem. ·para que esta politica se possa manter, neces· 
sarío era que o Governo &·tivesse . apparelhadtT em todos os 
pl)rtos da Republica, afim de acudir ás necessidades da vigi. 
lancin em relacão aos navios das nnoõ.es belUgerantes, reaJi. · 
:r.nr· · a defesa · dos ·neutros e da proprfa navegaoão nació'nal.. 
Para isso. tem o GoverntT de manter rnavios no Pará,· Reoife, 
Bahín, Santos e :demais portos, nlém das ilhas de ,Fernando do 1 · 
Noronha e da Trindado que, comprehendé bom c homrad(LSe-. ' 
nador JlCJ!o Mrn·anbão, Presidente que 6 ·da Commissão ·de Di. 
p!omncia,. não devem .fícnr inteiramente abandonadas, mas di). 
vem serv1r de posto de obE·ervacão e vigi!ancia, para a de.fesa 
dà n~utr~Udado braziloi.ra nás '!lOssas aguas te.rritoriaes. , 

.. 

· Considera . o hOnrndCI . SennclOl' que este credito, · de mll 
~'Ontos seja excessivo para .. Ç) éxercicio dessa ·funoção. neste 

• 
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~- momento. quando .basta a simples pcínsideração de que o 

carvão nticessario a esses navios;· que custava ao Gwerno o 
Jl.r,Cf.IO ~le trinta lf1il róis .a t~nelada, custa lioje cento. e v.inte 
m11 ré1s c tem stdo vend1do Já a .cento e quarenta mll ré1s ?1. 

A . tlespezn, portanto, não é excessiva. 
. . -

0 Sn. RIBEIRO GONÇ'u\L VEs - ApOiado. 

1 o Sn .. To.:il8 T..mz Ar.vJ"! - Entretanto; ao lado déaft!a des
' ·,. :pe~a. determinada _por J_le;-essipade .de <lFdem int~rnacional, 

·' mrudiavcl IJOrtanto. o 1\hmsterJO da ·1\farmha reahzou el}o~ 
. , . n<l.mia~ jlrçamen,tarias em va!O,r, superior a 10 mil contos de, 
.' ré1s. • . . . . 1 

•· Passo agora ao Ministerio da Viaoão. Neste Ministerio. 
a unica i:ensura do honrado Senador fo.j a. r~ativa ao cre-

. dito ele Hi mil contos para a Estrada Central. 
. As outras questões relativas a essa estradru são da. ai-. 

'.)fti!U do. l'CSpCytivo directOr e •OppOrtunamente dir~i alguma 
cpusa n respeito. Antes, por·ém, de tratar do cred1to de ·w 
nu\ . ccnbos, · como R:elato.r que SDUJ do· areamento da Viacã~r, 
de!ldc j(L convido ó meu honrado . collega a me auxiliar, in
dicando as despezas que possam ser reduzidas. e par:a verifi
car commigo n. grande súmmn de esforces .. cJespenc\ldos pelO 
actual C• honrado gestor daquella nasta, · cujo trabalho her-

, · culco, atrav,;s .ela sua reconhecida modf)stia, bem poucos co
' Hhccem · :n,inda. mas que o paiz dentro de poucos annos ha 

·.· de bcmdizer, considerando-o um dos maiores servidores da 
· . Nação na quadra an1;1ustiosa que atrave'ssnmos. 

O SR.. MENDES DEi Ar.MEIDA ~ Neste : ponto estou de 
fiCCÓ!'c\0, . · '- . 

' V:;nros SHS. SENADORE~ - ~poiado; .. ·. 
_, . O Sn. Jo.:t:o r.urz ·ALVES··-. Só. :o alliviar os onus que pe- · 

snvam sobre o Thesouro, com contractos . ; a executar, em 
uma quantia superior a .iQO mil contos ·em menos de iS me
~es de -Gõverno, ·já é. um trabalho sufficiente para o cansa. 
grar um hOrne,m' de Estado. (Apoiados.) , . 

· . , Mas o credito de 1·6 mil. contos fOi a censura qUe se· en
quadrou no Ministerio da· Viacão·. Este -credito, ·Sr.: Presi
dente, fOi amplo.. largamente: discutido,· impugnado por di
versos oradores, como ·o Sr., Sá Freire, o Sr. Rayr0undo de 
:Miranda, e : ( diriuindo-se ao Sr. Mendes de ~lmeida) nlo sei. 
s[._pnr V. Ex.· tambem. . . . · .. · . . 

, 
1

: .· : . : 0 . Sri> MENDES DE .A'LMEIÔ.A - Apenas' :fiz• âeclaragãO .. de 
1~: . voto. . . . .\ 
~ . O Sn .. Jo.\o Lu1z · ALvn:s - Foi defendido pela palavra 

· nloquente e competente -do honrado Senador pelo Ceará; o ' 
·-' Senado tomou amplo, .completo; nbsO!uto conhecimento pe

los d$ates: . .cJ:t· questão sujeita. á sua· deliberno!Lo. O sénado 
.. approvou, com pleno conhecimento de· causa, o referido ct·e

·dito;. Iog-v, ó. Senado reconh'eç:u á sua necess~dade,; logo, o 
'' 

,. 
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·sonadG mcon!Jr.equ . a· sua p!1Dcedenciri, e, como o Senlld<t-, :~ 
tambem a Camara,' isto é, o Congresso Naciona.l. 'Não .era; 
portanto, uma qu•e·stilo a ser levantada cGmo acto censu~avel , . 
do Governo, tanto mais que o honrado· Senador pelo· Ceará.· 
ponderou o bem. que esse credito não· era mais do que. a re
sultante de or(inm~ntos. ficticios, pelas verba~ insu:t'fipientes, · 
determinando a necessidade do mesmo cz·edJto, porque ns 
di}Spezns'· m·am necessnrias,. fatnes. inadia.veis .• . 

Realmente, Sr, Presidente, a Centra:! do · Brazil · não · ' · 
póde. por uir1 só dia, i:leixm· de trafegar. Seria. das· peior.es··. ', 

, calamidades (j.1_9, poderia sOft'rer a Capital da Republica e o 
. :·interiOL· do ptuz a susp€nsão: ainda que por pouco ·tempo,;.· 
· daquelle tl'afogo. A' Capi.tal da -Republi~a; P?l'!:JUe se abas- ',\ 

t.écc de generos nec!)Ssarws, generos allmentwws, pela Es- . 
trada de Fcr·ro Central ·do Bmzil, como sejam a carne, o. , 
leite. os cereaes, etc. , diariamente; ao intf!l•ior; que se abas-

' ' tece dos gene.ros que eiJa parâ: lá transporta. · · · · 
· Que Go\•erno seria i!fisensatll a tal ponto. que. pelo mo- : 

t.ivo do esgo.tament'o de uma verba orçamentaJ'ia, assumisse 
a J'esponsabilidade da suspensãc · do . trafego da Central? 
Nenhurll· p'o'l' mais meticuloso· que fosse, por mais respeiitadnr 
das Je.is, nenhum: tn!'ia a coragem de semelhante·. acto impo
litie.o. porque seria provocar, !lom razã'o, ii ilndignacão !piOpulaiJ'. 
(Jlluifó' bem..). · · . . . ' · . ., . 

·Esgotadas as ver,ba.s. o que i'ez o Governo? Tilve . necessi- _ 
darle cl'~ continilàr a manter o trafego da Central; .pediu o .. 
cred!iLo do iii mil cont.os, que L'anfu's clamores levantou. O 
Congl'esso approvou .o credi'to ·podido, que era necessario. 

Não-· precisU. · :portanto,·. dizer mais sobre o credito de 
.1 G. ()00 r:ontos. · · . ._, · 

• i . . i . l 
O ~n. FHANC!SCG SA ;_ Em 1914 a (leritral do Braz11 'gas

.tou 50.000 contos. 'No orcamento de 1915 a verba baixou a 
35.000 c'(l'ntus. quando p. custo do 1natnrial se tinha elevado. ·· . . . ' . 

o Sn. Jo.~o LU17.ALVI~S - Bem pondera o nobre Senador. ' 
Só o carvão. de·· 30$ a tonelada, passou a custar 120$ e até 
140$000. l . . . ' ' . ' 

Quanto ao Min;isteri'ó' da Fazenda. a· primeira accusação 
do honradlo Senador pelo .:Maranhão i'oi a relativa no paga-
menta de ccrtos ci'Cdü'res em ouro. . 

l)edindo ... lhe eu que houvesse por bem p1•ecisar essa· al- ,. 
legaçiil), :S. l<lx. respondeu-me ,lendo· o tO'pico de um dliscursCi 
proferido por . disti'ncto. J:)eputado pelo Distric;t.o ·Federal. no 
ÇIU!ll a. mesma .apcusacã~' exist!l\.. nos mesmos ter~os; vaga e , 
llllPl'Cctfn, e cre;Jo que Já su:l'f.Jcientemente respondrd'a .na ou+':· .. ·. . ./' 
trn Casrl ~o ConS'l·esso. : , . , .· .. . • .~> 

Em W~o. c~M: pa:ssG n ex:pll~aJ• o qu·e houve .. : .. . . · . ~ 
1 Er.·a Mm1stro' da .Fhzenda o meu prezalio patr1c1o o Sr.. . .. \ 

Sabino Bnrrl'lso. Tinha de realizal"'-se um pagamento• de d~vJda ··.;.:. · · 
cont.rahidn em ouro•:·por,:éontas de' fornecimento do exteri'o'r. 
SoJoicitndo o credito, preparad'o's .. os .'papeis. o Thesouro, como 
é de p·~·axe. fez n: c'ó'nversíio do.. ouro em .papel ao cambio de. i6 .. 

.. ~·~ 
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e solic1Wt1 o. creditl,. a. esse cambio. A esse. cambio foi o .. cre
dito re10is~rado p-t:lo 'fribunal dA Contas. O cr·edor·. porém, 

. quando chegou a vez 4&-recebet' a importuncia •diO seu cre<l~to. 
· cuj'cl pagamento já se achava demorado, longamente demo
.rado, •:om gr-ave prcju1~o dOs juros· da móra, que .nãt1. cram1 ~ devidos, protestou e declarou' que não se · submettia a seme
lhante Co{Joracüo •• p'o'rque, credor em· ourro, em ouro devia ser 
pago 011,. nos termos da nossa lcgislaciio. COf,Omerci~l · (Codligu 
Commere~al. art:. 1311), ·em ··papel,· ao cambl•Ci do' dta dO pa-

. Sllmentü•. . .; .·· . ·:. · . : . . . ' . 
o· Sr: iUinistro da Fazenda não podia .deixar de. a:ttender 

a uma 110nderaçiio de dir~ito; mandou· :fazer· a. reconversão e\ 
effectu'ou o pagamento em bonus-ouro do Tbesour~o. vulgar
mente conhecidos por «Sobinas». ·Assim. se ·realizou ·.-a _-ope-
racãa. . . :. ).' '··' . . ··.> · ··. · : 

' Si. ~ob o :·aspecto ·estrictamcnte ·1'inancial, a operaoiio p.o
dcria .SL•í'frer alguma censura, sob o. aspecto jurid~co; so1bo d 
aspecto· do nosso direito commercial, s'ú!b o ·aspecto da sã mo- . 
:ra administrativa essa· -operação é inatacavel. (Apuiados.) 
Fo'i o (Jue se <l'eu. M:alis nada. < ·" . .:; 

Ref1.•riu-se- em seguida o· honrado· ·Senador pelo Maranhão 
a · "ulra accuslll)ão. já produzida lia Camara·· dos Deputadó's c 
nlli amplomc~t.Q.:respon_dida pelQ Sr. Antonio Carlos. illustr:e 

· !e ade, .. da ma10r1a daquella Casa : á venda . desses mesm'ó's :f)i.-' 
tuJas di:J Thesouro. directanient.e, pelo .Gov·erno, em bOlsa. . 
. Ha um equivoco do h'o'nrado Senador·. pelo Marànhão. que. 

naturalm~nte, ;nil{) -lei.r ii. re~p.osta do -·!Ilustre leader di! Ca-:: 
mara. ~:tVJsfazendo-se apenas com a leitura .da accusacao ao·'· · 
~verll!l.... · . · -.. . . . 

.. . Nã;o houve venda directa pelo GOverno; em bolsa, de t.1f-
tulos · 11'0 . The~ouro. · ·· . · · · 
· -~ O Governa. urgid'o' por obrigli.cões de elevado alcance. 

obrigadc ·nó pagamento· do contas·, de :fornecimentos que vi
Pliarn o a situacão passada, teve necessidade de numerario 
pur·u ·solver e~se_s' ll(Jmprdlnissos. . . ' · · · · 
·_· · V .. Ex.' .sabe que, nessa época, se. agitou a questão • da 
v.enda do.s . a.rmatnentos its' nações em. belligerancia. O Go- ' 
verno teve necessidade de effcctuar rapidamente este paga
mento, mantendo assim o credito da. Nacão e, ao· mesmo tem- . 
po, os brios do Go.verno, na _;defesa da· sua .atti-iude de neutra- · 
!idade, necessaria e ·patr-iotica;" . . . · . · · · 

A venda dos títulos .foi feita por intermedio do Banco .. do. 
Braz.il, cudo presidente, pt>la sua honorabilidade, é um homem . 
que paira aci,ma de qualqu(lr censura. (.4:p,<nados.) · · 

O 'sn. MEND~s DE ALMEIDA - Nã~ foi posto isso ein jogo . 

. O Sn •. Jo.\o LUI?. ·ALVES -· Nilo foi o ·.Governo,. portanto, 
que vendeu os t.ituloso tem. bolsa, foi o Banco do Bra~il. ,E o 
:fez, para que o. Governo . tivesse o numernrio !preciso para 

• 
< ' 'I .> ,. 

•. 

· solver compromissos da administracão anterior· e cuja. exigen-
• . qia era· premente. :·! • , · · · 

' . 
,.-~ -.. ;- .. .. __ .. ,·· 

. ,,, 

·.\ 

' 
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S6 ha, na solucão dada, que louvar ·o patriGtismo com 
quo procedeu o Governo da. Republica. (Apoiados.) · · 

Referiu-se, tambe:m, o honrado S'enador ó. rescisão do 
contracto · das. obras da .. ilha das . Cobras.. Incorreu o· meu 
pr.ezado collega o amigo no mesmo lapso a ·que .ha pouco rotei • 
referi. S. Ex. deleitou-s•e na leitura da acculiacão · féita na 
outra Casa do Congresso. mas desprezO)l por c9mpleto a.. bri
lhante resposta, · a!li dada ... pelo . . leatlm• da maioria;.· resposta 

.. produzida · gurante. tres dias; em discursos qe a~gumentação 
cer·racla e .tao convmcente, que o assum.pto fOI desde. Jogo tido 
como liquidado. ·. ·· .. ·. · . . . ·. · · 

Não posso, não deovo, para não' fatigar a attenção do Se-:
nado. reproduz·ii· agora tudo quanto expoz o Sr. Antonio Oar.:. 
los, leade1• da maioria da Oamaro. 1\fasj.,'para -que,· nesta .Casa, 
não fiquem sem hsposta as accusoao.&€15 dir honTado 'Senndol' 
pelo l\fnranbão. farei inserir no mflU .discurso a exposioão d<Y 
E!r. Antonio Carlos,. cujas pnJ,avras faca minhas l).estci mo..: 
mm~. .. . . · 

Apenas dir.ci., que o :.honrado Senador repetiu· que o Go
verno tinha rea;Jiznclo .o pagamento sem autorizaoão. ·. . · 

0 SR. MENDES DE' ALMEIDA -. Da indemniza!)ãO. 
o Sn. JoÃo Lmz Ar.vEs __:. Da ilidemnizâcão. Houve da 

pai'! c do S. ·Ex:. um evidente equivoco; Aqui te5'1.1 a lei do 
oroamento para o .exercício 'de 1915, de accórdo com a qual a 
rescisão foi feita, dispondo no ·seu art. · 72,· n. dS,. que 'fica ·o·~ 
Governo autorir.ado a rescindir todos os' contractos para· a . 
e::\íecucão· de obras que podem ser ,adiadas, liquidando as im-· . 
portancias •a pni;ar por meio de- avaliar,ão · effectuada por en
gcnh'eiros navaes nomeados pelo Ministerio 4a · Marinh'a, 
alJrindo para ·isso· os necessm·ios dreditos. . · > . . : . 

Eis a au!:orizaÓão, a. mais completa 'que é po~sivel ! : 
0 Sn. MENDES DE Ar;MElDA - PaFa fazer tescisão. 

.. ' 
O Sn. BUENo DE PAIVA --' Para 'fazer rewlsão e pagar. 

. ' . . •' ' . ' '.. I' ' ' 
O Sn: !l-fENDES DE .ALMEIDA- Depois de.approvada a ava~· 

11• c"o · · · a ,..a • , ·-. . . . · . , . ; .: . •. , . 
. 0 Sn. RIBEIRO .GON'(IALVES - Para pagar. . 
o SH .• To.~o LtJiz ALvEs - Ab~ir :ereditos para ·qu>á ? 

· Então"repito: «Á re.~cindir por .'llccórdo ·os contractos do 
l\'Iinistl:rio da Marinha, abrindo cs. necessarios creditou Abrir 

.. creditas para . que ? · · · ·· · 
. 0 SR. MENDES DE·Ar,MEIDA __; V:eja·os perigos a que.p6d'à . '! 

levar I . . · · · · . · . . · ' .. 
O SR. :t\mEIRo GoNçAr.Vl~s ....; Está na lei. 

· O SR. J'oÃo LUI~: :ALvEs - O perigo, se ·~iate, está na lei. 
'A autorização é am.pJa. , , · . . · .. , i, 

. 

:, : 

I 
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. O Sn.. Fn.I::;Cisco S,\ - Não h a 'Iie!'igo nenhum. A lei se
ria inconsequente se autorizasse a .rescis"o dé contractos, sem 
autorizar a abertur~ dos c'reditos indisllensavels .. . . 

O SRi. Joii.o LUiz .ALVES - Incluir-ei nos Annaes du 8&
uado n. r:espos~a do honrado Sr. Antonio Carlos,. como parte 

· integrante. dn. minha dospretenoiosa · .~ talvez. eri~mmOdativa 
oração. (Não apotados,) · ·. ' · 

· Referiu-se tambem o honrado ·senador :pel MaranhãO ao 
L!Oyd 'Brar.ileiro·. A admiuistraçfLo ao Lloyd Bra,zUeirOI ba de 
c-onfessn.r S. Ex .• e creio que reconheceu Mmmigo ..• -

, •' , , ' . I 

0 Sn: MENDES DE Ar.M.EIDA -,Está no' meu diSCUil'SO .. 

0 Srt Joii.o LUIZ ALVES :- • ~ :• tem feito quanto é. POS!Ii
. vel para melhorar a situação .daquella futuroso;' •empreza, 
. prestando os melhores e l!lais r•elevantes serviços nesta holl'a 

dr. carimcia do rheios de. tra.nsp0r.te, nli.o SÓ COm r.ela.olo aos 
portos nacionaes,· como aos portqs , estrangeiros. · (ApOlbdos. ), 

. 0 Sn: :MENDES DE ALMEIDA .'- Isso eu disaé .. 
' ' .-: ' ~·· . 

• ; . O SR!. Joii.o J"tnz AlWEs - Não .é~c .. portanto, ·nesta hora, 
que .caberia aó. honrado <Senador aconselhar aa Governo, como 
fez, a.ve·nda ou arrendamento do Lloyd. · ..... 

~ -··~ . . . ·-
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Isso não 'está• 1lQ meu dis,;, . 

. curso,. . _ . · i 
.. O Sa. JoÃo, Lmz AI.vEs "- Mas ha. de permittir que. im 

diga que, nn. occasi~o · em que orava, V. Ex. disse Isso. · 
O SR. MENDES DE .ALMiliDA - Eu disse . apenas 'que a 

act,ual máneira de. administrar o Lloyd não estava de accOrdo 
com as leis. . - · • · ~ · 

· . O SR.·· .To'ÃO Lmz ALvEs -.Eu acredito, embora tomasse 
as· minhas notas na occasião; não entendi, talvez; que. S. Ex., 
dizendo ·que i5 Lloyd era ·um .. · polvo accresoentava, que era 
melhor r{ue se vendesse ou. se arrendasse a empreza. •.• · 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA - :A.hi protesto. Neste· ponf.O 
protesto desde ,iá. · . · · . · · · 

O. Sn . .To:\o Lmz ALVES - .•• e eu ia observar que não . 
6 eni '.un1a ·OCciasião como- -esta, que se poderia aconselhar, já 

. não digo a venda, mlllS o simples ãrrendarilento. ·.· · 
. O s~. l\IEl~DES IlE

1
Ar,MlliD.ti. - Eu falltÚ apenus na fórma 

d:l ndministraoão. . · · , · -. · ··· 
p SR!. Joii.o r.mz ALV}lS __:_ Quanto:\â . :tórma de . admf.nis

traou<J,_ so ·ha nolla defeitos, são. devl9os. á acolkl reglslativa. 
O Sn. MENpES DE .ALMEIDA,...:.:. ·N~- eu disse a contrario. 

Quando :accusei aqui, nã-o me referi sómente a.ci Poder Exe- .. 
cul.ivo, i'alle.i. em geral..·. · · · 

' ' 

O. 

. . 

. . 
·~··. ' 
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•• 
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O Sn. JoÃo .T-UI?. Ar.vEs - Quando ·se vôtou o orçamentq, 
ciunndo se discuLiu na Commissão de Finanças do Senado b. 
situação do L!oyd Brnzileiro . em face do Thesouro Nacional, 
houve. quem pretendesse incorporar desde los:o o Lloyd; como 
rfrpartição publica ás outra.s I·eparticões do Tliesouro. O nobre 
llelatu/t' do orçamenk da I•'nzenda, o .. S!'. Aloindo Guanabara, 
bl'illwntc c· pntl'ioUçámeritc ponderQu que ii!SO seria uma ca- · 
lamidnde. · 

O Sn. ÚcrNoo GuANABARA - E é a verdade. 
. ' ' . \ 

o SR. Jo&o 1T.YRA ·- .Per•reitamente .. 
_... ' I I ' 

' 

O SI~. JoÃo LUI:.: ALvEs ·.,.... Seria crenr-se mais um nu
cleo de funccionario publico, · desorganizando uma empreza 
cu,ia administração, :naqueUe momento, estava prestando os 
mais relevantes serviços; entendeu-se, .então que o Lloyd de
via fiewr, sim, sob a immedilita fiscalizaoão ,dO' 1\iinisti:o da 
Fazcuda, porque <l:e fac.to é ·uma ,propriedade da Nação, ·mas 
com perfeita autonomia. pana· :'se administrar, não' C1>mo re
~JnrtiçãQ. .publicai mas como: uma empreza de transpor.te. 

. . Assim sendo, einprezn. industrial, como é ....; e .ai~~oda· m.es-: 
mo que fosse re.pa,rtiçã'(). 'publica - não podia o L:loyd (\Star 
ads-tricto a rigorosas leis· d'e cóncurrencia, para ·seu abasteci-

. morHo. pelo simples facto de.·que nem sem,pre,essa conourren-
, éia IÍ nossivel·so))retudt'l ,em poi·tos estrangeiros . 

. . · · . Nilo procedem. pot·tanto,~::as ceusuras do honrado Senador 
. pelo Ma'!'llnhão . aos actos ·pratit;adns poJI:l administr·ação do 
. Lloyd Brazileir,o, quanto á falta de concurreniJia; ellas ser
virilm,· p.orém, para ·que. S. Ex.. df'SStl sim testemunho em 

. favor da el~vada coi"recç'i0 n•or·al. da integridade · dr, Sr. · 
· · Presidente ,da ·Republica, que. Jogo ao saber que uma fi•rmu 
· · · desta praca, ·honrada como as que mais 6 sejam. fornecia 

áquella :empreza, embora ha long.os annos. flt'in · simple~ facto 
. ·de tez· nella um pnrente, prohibiu que o Lloyd conti-nnnsse' 

n contratai' i'or.necimentos coin ~.n, I•eferida firma .. · . 
· ·. O. SR. MENDES ·DE AT.MEIDA - Isso eu disse no meu dis-
curso · · . . . ·. ·.• .. ~l;i:·•J'I;Hl·IJI"l \ • .. . . , 1 . ,, .,., .,j.lr• ... l, 

. O Sn .. To.\0 Lmz ALVES - E m:i repito, para, ficar bem 
patente. . . ·. · · · · 
' --· Esta: carta ficará tambem nos Annaes; c.onhecida. como ~ 
j1í. é. do ' Senado, nüo preciso •relei-a; ficará trnnscri·ptn. na 
men discurso, :como uma nffi'rmacão daquella integridadil mi
neil•a a qu1e; :com justicn. se referiu o meu illustre ami'g.o; · 
representante do Estado do 1\fa,ranhão o como documento do · 
:mimo sereno é recto d4· &1•. P~esidenle da Republica. · 

'-Censúr.ou ainda. .. o {!Justrc Senador pelo '1\farnnhüo. o Sz•. 
'• Presidente dn nepubHcn. quanto aos negócios que· 1cor..rom 
· pelo 'Ministerio da Faz~da, o. neto do Govez•no suspendendo 
. -a cobt•nnc.a: de impostos sob'!'O· vencimentos dos magistrados. 

•• 

A um apara te do nobre Senador pelo ~mnzona.s, S .. E.x. ai!fil•-
" .. 

' .. , 
~·· ' . 

•· 
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• 
llliJU quiJ a nossa. Constituição nãG era· inteiramente igual, 
neste ponto, á ConstituicÍÍ,<l Americana.- . 

O Sn. l\IENDES DÉ· AL~IEIDA -·· Eu não ·di\ssc isso; não 
ai'firmei tal cousa .. 

O Sn. •• ToA.o Lurz ALVES ...c_· Perdão; si v: Ex. não ai'fir-
mou eu rectificarei. ·· 

• ' i ' ' -. 

· O Sn. MENDEs DE AL~IEIDA '-.. Eu disse apenas· que á 
Constituição Drazileira não é uma 'cópia da Constituição Ame-
ricana. · · 

O Sn. Jo"\o Luri ALVES -·Bem. está.. rectificado. 
A Cqnstituicão Americana, diz: .•. 

'" 

~· «Os juizes • .tanto do Supremo 'l'ribunal. tcomo dos . 
úrlbunaes inferi.ores. conservarão . seus Jogares em
quanto bem procederem e perceberão. pelos seu·s set

''viços, em prazos determinados, u;ma compensação. q·uc 
11ão poderd ·ser dim'linuida. duYtaiJite o tempo. em que 
estitv:rern de PiOwse de s~us cargos.». . ." . 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Desse artigo é cópia fiel G 
art. 57 da nossa Constitui1,1ão. § 'i •. · . 

0 SR. :MENDES' DE ALMEIDA -··A minha questã.o, é que :l 
lei do orçamento não foi cumprida, e é. só. . .. ' 

O SR. LoPEs GoNK;:Q,vEs - A C()nstituição .está acima, de 
qualquer lei· ordinaria. ., ' ~-

0 SR.' Jo.~.o Lurz AL:VES - Diz a nossa Constituição.:· 

«OS' seus · Vc;~cimento~ serãÓ determinados par lei 
e não poderão ser diminuídos.~ . • 

O que V. Ex. censurou foi o acto do Governo suspen-
dendo a cobranca do imposto S()bre vencimentos de .ma.gis- ' 
trndos; parece-me que foi isso. · , : 

Commentarido a disposioão consti tuciona1. dizia João 
Barba lho: · · 

' «.Outra garantia de independencia. Para dar esta, 
, n~ bastaria a vitaliciedade{ Com escasso vencimento, 
na.o px·oporcionado tí altura do· éa:rgo e li importaricia 
de · sua missão. o magistrado· ficaria escra;vo da ne
cessidade o . «le bes0ín d' ar(Jcnt est la pir~ des servi-

/ 

tudes;·i . · . . · .. , . · . 
• t I I • I O ·t t t. t 10 ~I I I I o t ,t I O I 1 0 1'., ·,o o Õ' '.I 1 1 I t I I 0, I I tlt 1<1 1 t .. 1 t 1 t 

. . «A ConstiiuiiJão determina· que os vencimentos dos 
magisvrudos não poderã,o ser diminuidós. . . Esta · dc
terminacão ó absoluta ••. não tem limitações e .uma só. 

· que [.ivessc a inutiliilaria de todo. Foi .iulgndo neces"' . 
sario garantir ao juiz a fixidez e integridade do ven

; 

/ 

' 

. ' 
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• cimento que se lhe estipulou, por bem de SU<! inde~ 
pendenciu, e desde que se permittisse. . sob · qualquer 
titulo que fosse e ainda indirectamente, fazer-se-lho 
alguma reducção, por alli operava-M a dímLnuição 
que se quiz prohibir; . , · 

Fora uma contradi•ccão. com· .o preceito da h·redu-> 
ctibilidade e abri!'-lle-hia nella uma fenda. por onde 
se poderia !escoar o vencimento. que ao magistr.a.do é 
ga:rantido integralmente. . . 

Nem .mesmo. po1• motivo de imposto tal reduccão 
se consente. desde que innegavelmente redunda isso 
em diminuir a cquantia que constitue o vencimentlf. · 
P.DT leve que seja. a taxa, ella dá Jogar a qoo o ,iuiz 
·receba menos que o vencimento fixado, isto é. soffra 
diminuicão, · que a Constituicão não quer. E si f6sse 
licita a rei:lucção por via de imposto,. não havendo na 
faculdade de impOr um limite J•egal a que •esteja 'acl
stricto o Congresso, elle poderia establ';llecer à taxa. 
que lhe pa!.'ecesse. v.· gr. 5. 10, 20, 50 ·'I', quanto 

-quizesse. . . Isto é, ficav.a com o J!Oder de. exagerando 
a imposição, supprimir umíJ. das mais valiosas garan
tias do.' independencia da magistratura. a fi:ddez . do 
ordenado, proporcional 1í impbrtancia da& funcções, 
certo, completo, irreductivel. . · · . · . ' 

E nada· mais (}!aro e ;f6ra dfJ ·duvida. Mas, como 
nihil inter homines· sic est tndubitatttm ut non possttit 
s·uscipere quandam. soZicitám dub~tationem, uma lei de 
impostos sobre vencimentos :fez surgir !~ questão - si 
se poderiam considerar exceptuados os dos· magistra
dos, tratando-se de uma .medida aeml, decz,e,tada pelo 
Poder I,egis•lativo, . no · exerc:.icio. de uma · attribudcão 
constitucional. . ' · . . . . 

Ora, · cumpre não perder· de vista que «a Consti
tuição, como lei fundamental do gove·rno, deve ser ra-

. zoavelmente compr.ehendida, inlterpretando-se suas· pa
lavras e seus poderes, de conformidade com os fins e o 
obJecto para os quaes foram conferidos esses poderes). 
STORY, Oomment., § :!9. E no uso do poder de ·taxar terá , . 
de !Javer-se o Congresso por f6rma quo •não co.ntrarie .
o proposito de outras disposições constitucionaes. Le:c · 
sibi consonat. ' . .· · : · 

O fim e objecto do poder de taxar; 11ara. propor
Ci9nl:\r á U~ião ;rn~iq~ .de prqver a~ sua~. despezas, per
feitamente. se alcança, som que SOJll. indlsp.ensa.v~·l 'levar 
a tributaoão ao 'ordenado dos magistrados. !for outro 
lado, a Constituicãó · qu:e·r· a· 'iildependericia· deSte.s e ·esta 
não se dará· si' a autoridade legislativa puder, de qual-

, quet• modo, reduzir-lhes os vencLm.entos. Si se observar · 
iS()lada a primeira elas duas disposjoões constitucionaes, ' 
sem attencli.o á segunda, l.)rejudicam-se os altos fins 
da Ca:nstituioll.o, para os quaes · é essencial uma inde-
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:pc<ldente màgi.st.ratur~a.. Si .·se considerar a segunda 
· 'eoino contendo unia virLual restricciio da primcira,-n.ão 
se 1n·ejudicarú.. o fim della, e · dar-se-ha ,e:fficiencia. e 
·vigor á seguuda, que :sem isso vh'á a sc1· letLro: morta. 
· A Con&tit'u•icão é um §ystema de· disposição, for
mando um. todo· harmonico e. par·a vigor;ar em ·todas as 
suas partes cruzoa~elmeute comprehendida:~>,. todas as 
suas clausulas se animam e: .se vivificam, sem· Sffl.•COlli
direm, sem se :embaracul·em, sem s~ annullarem, antes 
se· rei'oroando· mutuamente, se reVlgorando. Interpre
·tacão cantraria .~ncit,ile cst, na phrase do Jcto.o.-.romano, 
inutilizando .urna determinacão e:qiresstl,· positiva, da . 
lei constitucional. · · , . · 

Cousa. semelhante ao .. que a este respeito se deu 
. · · entr·e nós, occorreu nà União Norte A.rxlericana. Alli, 

onde tambem os vencimentos dos magistrados · n.ão · 
podem S'C!' diminuídos (Const., art .. s•, sec .. 'i),· ha-

. via-lhes sido cobrada certa taxa como imposição sobr·e·· 
renda, por oéca&ião da guerra de seccessão. Considero:u.
sc isso ·.uma verdadeira reducção." O juiz presidente 
•raney lavrou um protesto que, por .. voto da Côrte Su-

.. prema, foi inserido no 1ivro· das:actas. Mais tarde, o 
•secx·etario do These:urd, Boutwell; ·~estudada de novo a 
questão; · tev.e por ·incon.stituoi&àL .. o . imposto e po~ 
in~ciativa· :propria fel-o restituir· aos juiZies de quem 
fôra · cobrado · indevidamente. ·Deste· modo ficou · defi-

. nitivamente resolvido· o caso. :. · . · · ~ · 
Entre nós, hou.ve ib'Uàl : protesto e . restituição. 

(Ju-risprudencia do Supremo . 'l'ribunal Federal, :1.897, • 
pag. · 368; Aeta ·publicada .no Diario Of{icial, da .sessão 

. do •mesmo\··.Tribunail, ·· em· 18 de dezembro desse anno, 
e ~visos dO Mini&terJo da ·l!'azenda de.'25 de marco, 1 .de 

· maio . •e 28. de setembro ·de 1899.) Este protesto, redi
. gido pelo' Ministro Piza .e Almeida é, digno de leitura.:. 

.. ' ' !· 

· • O SR.~ .. LoPES 'GoN OAL VES - Tudo isso · está perfeitamente· 
· el."})licado por i\liller, que foi quem melhor commentou a Con
. sLituicão Auferi cana sobre o assumpto: · Os magistrados ·estão 
·e~eep tuados peill ConstituiÇão. · '· . 

. o sa: ~lENDES D.E Al:;:MEID.'I. ......; Não ba ·duvida. .A.manhií. 
. ch€igaremos ao absurdo de niuguem pagal'· imp.ostos. · · 

O Sla, JoÃo 'Luiz Ar.vEs -· Estava,· portanto; o honr~ Sr. 
Presidente da Republica neste ''dilema: ou respeitar a· Consti- · 

· tuioão, violando a lei ordinaria, ou violar a ConstitgiQãO, res~ 
. [pciinndci a· lei ordinaria. · · ' 

· O.s precedentes do l'oder Executivo do paiz, as sentenoas 
do Poder Ju_diciario, não em relaoão aos membros ·do Supremo , 
Tribuaal, mas em relação aos membros do Poder JudlciiÜ'io · 
dos Estados; firmaram uma doutrina defililitiva e tudo isso, 
Sr. Presidente, de acc.ôrdo com a ·.ju~!sprudencia aortCi-

·-'·-. '·'· 

.• . 

• 
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ameri~ana, onde fomos beber o t.~xto da noss!L Constituição, e 
o i'izeram de um modo indiscutível e -claro, 'iaterpretaado 
insop'hismavelmente o texto constitucional •. chegando todos á 
c.onclusão de que os· vencimeRt'os dos mllS'istr:ulos Rão podem 

• seJ·· dimhll!idos, soh fórma alguma, mesmo a de imposto. · 
• O Sn. ·MENDES DE Au.lmDA ....:_ l'llas trata.se ·de um imposto 

· . geral, · . 
. . O.·SR .. Jo.:to LUiz ALVES - A menos que não. se queira 
. desrespeit.at· a Const.itui()íio. o Póder Legislativo não tem 
.' compotenoia para, tributar os venciJllentos dos ,magistrados., ... 

' ' o SI\. l'lh.''NDES' DN .ALJIIEIDA - bb I ' ' 
. . 0 SR. JoÃo Ilti;z ALVES ~ Oh I por que,? Esta. these não ' 

é sustcnf.ada pelo seu obscuro collega, cmboru tambem cultor . 
: do di mi t.o coAstitucional. mas pelos maJs eminentes. consti- · · 

tudonalishts om m~animidade. . · . ·. . 
· O· SR. MENDEA DE Ar:~omm.\ :.,... Néàte · cas~ chega!··se-ha· a 
um· absu[•do .pasmoso. ·· · · · , · . · · · ,. 

' ! . - . • ' ' . ' • . ... ' "" 

. \ O SR. Jo;~.o. LUJz .. ALVES :~ ,Absolutamente nao. 
O. Sn. MENDES DÉ AL~IEIDA -· Pela theorili de V .• Ex. 

uma, vez que o .~.· mpos~ significa reduccã.O de · vencimen.tos; 
os juizes não d~·vcrão "11ngar, ininosto . algum . .- : · . 

,. ' ' ' . .. . .', . . ,, 
O Sn, .Jo,\o Lmz·, AL "Es . - . Perdôq-me. V, Ex. O que 

digo ó <JUC a ConstituiÇão pl'Ohibe taxativamente . que · os 
juizes · soffram reducção' por. imposto sObro •os seus venci-: 
mantos. porque, detormipando . ··ll. aonstituicão, • para qué '. 
possa agir· com a maximn · independencia. que seus· v·encimen- · .. 
tos não sej~m ~iminu~dos, .si._, sobre · elles1.1;,iricidisse o. im~:, . 
posto,· estn~1arn estes mfalh''"lmente reduz1âos. . .. 

• • • ' ' • • ,. • J ' • • ' 

. Imagine V. Ex. quê um ·.Miriist11o do Supremo Tribunal 
· Fedex•aJ. que percebe mensalmente :tres '.contos de réis, di-· 

gamos, tivt>,sse de 'pagar 20 •j• de imposto .. Qual o ·ordenlido ' 
·que tPl•ia de J•eceber? 2:-i00$000. Tinham o'u não ·Sido dimi-
. nu idos os seus vencimentos ? Feria~seo. .• desse .. modo, (lu não,. ·· 
a p~nstituicão Federal, que. ~laramente , .prohibe-1 essa ttimi· 
nuwao? · · · 

.. ' ' • ~ ' - j ' . ~ . • 

· O Sn. MENDES DE·. ALllrEID~~ - ·Mas · esses ministros paga- ·. 1, 1 

rão outros impostos, como occorre quanto no pagamento di> , 
·:que compram. para as necessidades de sua vida, .e.tc. . . . 

.•. • ,1\· O Sn. JoÃo !,tJrz··. AT.VEs ~ Mas são impostos' indire.ctos~ . 
· · qu.o _ niio ~ttingem •os · se.us vencimentos, aos qiiaes a consti- · . 

tmcao se re~fjre. · · · 
. .. :;. ~o· Sn. MEND~~ ~~E Ar.li~EID,~ _:_ como não ? Si ·nílo se póde 
' . trJbu!~z· os venc!!ncntos ~os ~pagistl'ados, por· que· fazel·o em 

~f~~~~~o nos dem:us. ~ttncCJonari_os ? Stiae. dous pesos· e duas me-

' '',t 

' ,,,. 

' ' 
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. O Sn. LOPES GoNçAr.vms - Niío· apoiado. E' principio de· 
ordem publica, para nrmar a independencia dos poderes. · 

o. SR •. JOÃO . Luiz ALVES _·.E' umá ~ providenda impOIBta . 
[!ara assegurar !\· independencia~ da ·magistratura .... 

• \ .•· • J ' .... 

'· O Sn. Loi>gs GtJ,~çALvms'- Perfeitamente. 
O :SIR. JoÃo Lmz ALVES ...:.. · ••. ;.pela. mesma razão !JUe não 

se podem tambem rcduzfr os vencimentos dos memoroe dú 
~oder .Executivo Ju do. Poder Legislativo por rneio do im-t;o . ;.• . ... ' pos • . . . . . . . . . ·. .· . 

O Sn. 1\IENDES DE AL:t\tEIDA .- Está claro, o que. não ..'im-
pede /.]ue uns e outroe, paguem esse' imposto, · . . . , 

' ' ·, ' . .. ' : 
I 

O ·SR. ,JoÃo LTJiz ALVES· ....:.:. . Quanto, p()rém, aos membros 
do Poder Legislativo, devo lembrar ao honrado SenàdOr que c.· I . 

esse iniposto ft.'ri :votado na época em·. que podia sel-o, isto é. · · 
. no fim de legislatura; .quando o i Congresso precisamente· tem · 
competencia ',par· a alterar 'o .·subsidio dor. Deputados :e sena- .. I 

()ores, fixando•o para. a legis·latt~ra seguinte. ' 
O SR. M~riEs DI! ALMEIDA·- A Constituição diz: «Lei es~ ~ ·· 

pecial~ .. · ' · · · · · 
O t;n, J~:i.o I,mz''ALVES .:.... Em rehlcão ao. honrado Si·. 

• Presidente da Re~?"blica. basta· a. s!mples affiTlnaç.ão de que. ·· 
S. Ex; . houve pú't• bem, patrlOt·ICamente. ·-submetter-se ao 

· impost:ú. ' · · ·. · · · · . ~- . 
o ~II. MENDES DE .~r.l\ÍEIÓ,\ -.Está muito bem. Eu olog.il(li . 

os membros d'o Supremo .Tribunal Pederal.- ROrque tambem < 
patrioticmnente assi1T! .pr.ocederam. ' 

~ . ·"o E~ ..• To.:\o LUiz Ar.;v!ls -I~Ias! 'â Gqverrio, não. exigindo 
aos mag1stmdos .esse Jmposto. porque ser1a necessarm e fatal· 
a restitu'içãio, eom os juros .dá mórà. com· as custas e cdm o 
·:vexame da .pratica de um acto .~ontrario' á 'Constitwição, .bem 
·procedeu. No c'o'nfJicto da lei ordin~ria · com a Constituição, 

·. 'prevaleceu· a Constituição que e a '·lei suprema da. 'Nação. 
-.!:· ' . . • • ,. ' ....... -, ' • . ' 

, 0 Sn. MENDES DE . AL~EID.o\. .-· •· A lei ·o!Jdinaria 'não atàca 
.o . . (Jonstllui!Oão·. ''·· · · · ·. ;~_;.:, ' 

o SH, JoÃoLúiz A"""lls ,_,.:. v .. :Ez.: conti~úa no circulo vi
cioso: Nv. minha opiniãb'. na dó Governo,. na dos melhores 
c'ú'nstiLucionalistas ·deste • pa'iz, .na dn unanimtdad~ dos· consti
•tueioualistas . · norte-ameriéanlls;. é inconstitucional este im. 
posto; ua'opinião de V:' !Ex .. nã'ú'o é; · 
· O -sn. ~fENDES DE .;u.~rEIDA-.. - Não iriLorromperei' mais 
.v,. ··Ex. · ... _ ; __ ·_-?-:·: '::· · -.... ~~- . · ; 

;; · O Sn. Jo,to ·Lurz Ar.vEs ..-.:. Si\ precisasse o 'Governo• ·de 
uma docmnentacão de que a' sua. :interpretação 'é verdadieira. 
temol~a nn lei da l'cceita· deste·. exercício~ declarando . expl'es. 
&amente... · ··· · . . · ' 

·S.- Vol.lV 
• ,I • 

. ' 

·: .. 
. . . 

, ' •. r •. 
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·O Sn, 1\iENDII:S DE iAJLMEÍDA - Ariika. · 
. Ó ~n. Jo:~o ·r.urz ALvEs .:._ ... que nüo ficam. suj'eÜos ao• 
ir;npost·:> .os magistrados. 'POr. que o J'ez 'o' Congresso? Porque 

. \ se .convenceu de que a tbe~ria consti:tuciqnal ve.rdad'eíra era 
aquella. porque se converlceu de que o Governo bem pmcedera 
e C!Ue t'lle, Congresso: rtambem devia . dar o seu placet a essa 
umca interpretação · . verdadeira · do texto · constiwcional .. 
(Ap'ó'iados.) · · .·· .. ·· . · ·' · . ·· 

·:. O SR.· MrnNDES ·DE ALMEIDA·- ·1\les~o porque' si o fizesse. 
o P1•esidente da: República éontfuuaria a não obedecer é, por 
esta razão, conviri:J. transigir .. logo. . · · 
. o SR. LOPES GoNÇALVES -~Trahsigír como. si· é da Con..: 

s tituição, lei suprema? · . · · · . · , · . 
. . ·.· . o SÍt. J.o:?'..o LUiz ALVES ..:... Si todas .us viOlações da lei, 

· de que se possa accusar o Sr. Presidente da Rermblica. fore:tri 
. · . · sempre assim. e ser:-o~hão. S. E:s:. só merecerá .. applausos · e · 

• • , .1 ·. parabcns da Nação e dos cultores de dir~1to. (MUito bem.)' . 
• < • • ·.- ' • • • • ' ! • ' ' ' •· • •.. 

/ 

I- r: 

.. 

··· O SR. · liiENDES DE ALÍ.VIlliDA ....:.. H a fórmula para nilo cum-
; ·-: "' prir essas disposicões; essu fórmula. nãO' fOLattendida. · 

O sn. JoÃo Lurz Ar.vEs - Quanto ao Mtnisterio ·(lo Ex- ' -
. · terior, o hqnrado . Senador pelo Maranhão referiu-se apenas 

aCI movimentá dO corpo diploniatíco; acarretanao despezas · 
.desnecessarias · · no · seu ·entender. 0- POC\~r Executivo. eiJí- . 
carreg'ftdll pclà Constituição, de fazer. a politica internaciónal 
do paiz,é o unico competente p-ara. ·no ·corpo. dos Junccionarioa 

·.que o representam no ~exterior, saber· quaes :são as ·convelllen"' · 
c ias da· permanencia ·de um determinado diplomata neste ou 
naquelle posto. JJ:' :runéção su-a. · 

A úraxe erroriea, Já ag6ra acceita, de que as remoções 
'devem ser· approvadas pelo Senado. apenas serve· para .dàr 
mais forca: a esse acto . do . Poder· Executivo. Pra..1:e erronea. • 
digo, porque a Constituioão só _manda submetter ú approva- · 

. , ãoo do Senado. as nomeações .:para os cargos 'diplomaticos, isto·. ·· 
é. as primeir·as investiduras. ~Investido. o cidadão no cargo d'u 

· ministro do Brazil em um paiz. esLá. considerado. apto· para '' · 
exàreer essa funcoão em qualquer• outro. mediante· a remo cão·· . 
p~r parte do Gover·no, como membro do · quadro do Corpo. · 
Dlploma~ico, c só· de accPrdô éom !llS ·Jeis póde perder o seu · 
cargo. . . · · · · · . · 

.. Em todo o M!iO, a) pr'll.""e se . estabeleceu e o Senado ap
pr!JVa as remacões. O Senado· approvou todas· as que foram 
fartas, não obstante a opposição por vezes. do lionrado: Pre
sidente da Commissão de. Di~tloinâcia •••• , . . . · 

O Sn. MENDES o É Au.mwÁ :-Especialmente quanto .. ás de~- .. 
Pezas .. ' . . 1-

• I ,. '.:' ' ~ 
• . . , , . " I 

.O~S.R. fOÃil·Lpri,ALVllS - .•.• c. das. exp!icacõ~ que S~ Ex. 
~orn~caa, nesse caracter, ao Senado, no;~ suas sessõ_es secretas. 

:,·. 
. ·~. ' 
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Approvados esse!l actos pelo Senado, embora desnecessa
ria a ap,pro~acãO, porque o Governo exerci~ urma funccão que 

.lhe ,é privativa. como supremo guarda· dos mteresses da; nossa 
politica. internacional, uão vejo em que possa ser· çensurado, 
·ci Governo actual pelas remocões effectuadas. (Multo bem.)i 

' ' 

O Sr. Presldente - Observ.o áo hOnrado SenadOr que a 
hora do e"-"Pedi~,nte está esgotada. · 
· · O SR. JOÃo LUiz ALvEs .- Sinto-me tambem fatigado, Sr •I 
I) residente. c por isso peço a V. Ex. que m~ considere inscripto; 
para conllnuar as minhas considerações na sessão de amanhã.l 

, (Muit~. bem; muito _ b~m. O o~ador_ é cumP.rimentadd~)o 
-. .. . ,, .. ' . 

ORDEM DO DIA 

LICE).'I'('.A A. D. ANTONIA OASTELLO BRANCO 

' ·-
' _ 3~ discussão_ .da proposição da Camara. dos Deputados 

n. 24, de 19.113, _ aútol'izando · 0 Presidente da Republica a 
conceder a D: Antonia de Barros OCa.sfJelllo Branco, agente do 
Correio .de Palmares, Estado de Pernambuco, um a.nnoo de 
licença, .para tratainent.o de saude, oom abono de. dous -terços 
dos respec t1vos venc.imentos .• 

Approvada; vae ser submettida á .samccão. 

o LIC~Ç.~ AO DR. AÍ.Jli\NO PlMENTEL. FRANCO 

3• discussão . da · prOposição da Cama.ra -dos Dle!>1litados 
n. 27, de 1916, autorizando o Presidente da Republica. a 
curJCeder ao Dr. ~Albano de : Pract:o Pimental Franco, medi"o 
!l,Judante da Inspectol'ia de Saude dos Portos do Estado de 

· Sergipe, um anno de licenca,_J'lm ll)l'orogaçã.o, com o respe!Cti:vo 
. ordeaado, para tratamento. de ·saude. 

Approvada; vae ser sub~ettida á saBC.Qão ... 

' 
o , • LlCJilN1ÇA AO SI\, AN•rO,NlO PICANCO. ,. 

o . a• discussão da proposição da Camara -dos·· Deputados 
n. 28, de 1916; autorizando o Presidente da Republica. a con
ced.er ·-a Antonio Corrêa. · Picanço, carimbador da· 6• divfsíilo. da 
Estrada . de· :Ferro ·Central do · BriiiZil, olicenca. para tratamento 
de saude, com aboo.ó de dous terços. da. respectiva. diaria, 
durante o período decorrido de 3t 'de marcG até i2 (!e setem· 
bro do corren~ an:aq; . _ ' . · o . · 
. Approvada; vae ser submettida · á saacolto •.... ..... . .. ~.· .. ·,, .... ~ .,, . . ·····:-~··. 



CREDITO Dll 60:557$81 I AO l\1'TN15TllHIO DA JUSTI(lA 
, , I ' , 

a• discussão da proposição da . Gamara dos· J)®utados 
n, 29, de 19i6, autorizando o Presidente da Republica a 
aJJrir, pelo Ministerio da Justica .6 Negooios Interiores, .o cre
dito es{lecia.J de GO :557$811. afim de attender a indJemlJ;lzações 
prov~nJentes. ~11 e:x;travio dos ~alqos liCJU:idos . pertencenres. a 
tex·cerros .c 'íe1to peJ.o ex-deposrtal'J.o pubhce .Carlos Cerquem~ 
Aguirre, ao tempo de sua gestão. 

Approvada;. vae ser submettida á saacção. 

o Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou 1e-
.v1intar a sessão. · · . · ·· 

DesiS'llo pa;ra , ordem do dia da seguinte. 

3" discussão da proposioão· da . Gamara. dos Deputados. 
n. 22, de 1916; que autoriza a concessão de um anno de li
cença, eo.m· dous tercos da diwria que lhe competir, em pro
rogação, a Adalberto Alvares: Vieira, ajudante de i • classe da 
4• divissão da Estrada de Fe1•ro Central do Brazi~(com parecer 
fat•orav(<l da Commissão de Finançf~B) ; · · · . 

f 2" discussão . da proposição da Cam.ara dos Deputados 
n. 63, do 1915, que manda consiílerm· como crimes militares e _ 
punidos com as leis e regulamentos militares as qu.e, 'tendo 
tal natureza, pel·o factd e pe~la qualidade das pessoas, forem 
praticados por soldados ou officiaes dos corpos militBJl'izados 
de policia da União e dos Estados, e dá outras providencias 
, (com parece1• cont:rario da Co.1nmissão de Constituição e 
lJiplomacia e emendas da. d~ Justiça e L~gislol;ãP) , 

. . 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e :lO minutos. · 

85• SESSãO, El\i: · 23 DE ~GOSTO DE 19:16 

PRESIDENCIA DO SR. UIIBANO SANTOS, PRillSIDENTE 
" 

A'. 1 hora da ta1·de abre-se a .sessão, a qu·e concorrem os 
. Srs. · Pedro· Borges,· Metello, Pereira Lobo, Rego Monteiro, In

dio · do Brazil, Laura Sodré; Cos•ta Rodrigues, Mendes . ·de Al
meida, .José Euzebio, Abdias Neves, Pir,es Ferreira, Ribeiro 
Gonçalves, Francisco .Sá, João Lyra, Eloy d& Souza, Guillha 
.Pedrosa, EpHacio. Pessoa, Rosa e Silva,· Araujo G&es, Raymun
do de Miranda, · Gomes Ribeiro, Luiz Vianna, João Luiz A!Ives, 
Miguel de. Carvalho, Erico Coelho, Irineu Machado, Alnindo 
Guanabara, :F'raneisco Salles, Bueno de Paiva, Alf~do Ellis, 

I . 
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Leonoldo d(• Bulhões, .Tos~; Mur·tínht., Xnvie1· da. Silva, Gene~ ' 
roso Marques, Rivaqavía Corrêa, Soares dos Santos e Victorino 
Monteiro (37). -

Deixam de tCOmparecer com causa justificada. os Srs. a,. 
Azeredo, Hercilio Luz, Lopes Gonçalves, Silverio Nery, Ar
thur Lemos, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Walfredo Leal, 
Ribeiro de Britto, Dantas Barreto, Biqueira de Menezes,· Gui
lherme Campos Ruy Barbosn, José Marcellino, Domingos Vi-

. cente, Lourenço Baptista, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, 
'Eugenio Jardim, Gonzaga Jaym:e, Alencar 'Guimarães, Vidal 
Ramos .e Abdon Baptista (2~). . . 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a 
acta· da sessão atite:rior. 

O Sr. t• Se~retario dá conta do seguinte 
' ' 

·EXPEDIENTE 
' 

Offioio!! : 
Quatro do Sr. t• Sec1.1etario da Camara dos Deputados, 

r.emettj3ndo as seguin:tes 

PROPOSIÇÕES 

N. 41 - 1916 
.. 

O Congresso Nacional resolve: 
' . 

Art.. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministerio da Fazenda, o credito de 2. 786 :658$751,· supple
mentar á verba 37" do art. 103 da lei n. 3. 089, de 8 de 

. janeiro de 1916, para pagamento. dos funooionarios addidos 
. em todos oSJ minisrter.ios, durante o actuai exercício. 

Art. 2.õ Revogam-se as disposições em contrario. . 
Camnra dos Deputados, 21 de agosto de 1916. - Astol-' 

pito D·utra N~cacio, Presidente. - Antonio Jose· da Costa Ri- . 
beú•o, 1" Secretario. - llt.llenal Lamm•tine de Faria, 2• Secre
'tario. -A' Cõmmissão de Fínancas .. 

· N. 42- 1916 
. ' 

O congresso Nacional resolve : 
· Art. 1.• E' ·o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

· Ministerio do Interior, o credito espeeia.I de 357 :717$796, para 
o fim de occorrer ao pagamento de despezas feitas .peJa admi~ 
nistrncão da. Faculdade de ~Iedicine. da· Bahia, nos e:reroioios 
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,. 
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de 1:!H3 e 1914, com reparos do' edifioio, installacões de appa-
relhos e acquieicão de material ·de ensino. · · · · · 

Art. 2.• Revogam-se as· disposições em contrario;· 
: Camnra dos Deputados, 21 de agos.to de :1.916. -Asto~
pho Dutra Nicacio, Presidente. -Antomo losé df-1 Costa Rt
beii'O, 1" .Secretario.- Juvena~ Lamartine de. Fana, 2• Secre-
tario.-A' Commissão de ·Finanças; .. · 

N .•. 43-:1.9:1.6 

' O Congresso Nacional resolve: 
Art. -'t• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

il'rfinisterio da· Guerra, .. o credito especial de ... :l :560$, para 
occorrer ao pagamento de. gratificações addio.ionaes · devidas a 
Manoel Isnacio da Silva Teixeira e Heitor Hugo de Moraes, 
:1' e 2• .officiaes do Hospital Central do Exercito, e referentes 

·:aos exercícios de 1915 e 19ia. .. . . . . 1 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario. 
C amara dos Deputados, 21 de agosto de 19:1.6 • ....,Astol

:Plto · Dutra· Nicacio; · Presidente.- Antonio Jrosé. da· Costa,. Ri
bei1'0, 1• .Secretario.- Juvenal Lamartine de Faria, 2' · Secre
tario,- A' Commissão de Finanças. 

· N. 44....,1916 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1.• A contar de 1 de janeiro de 1918, nenhum offi
cial do Exercito poderá ser promovido por· merecimento ao 
posto immedlato .sem que no posto anterior tenha pelo menos 
.um anno de effectivo serviço arregimentado, ou em commissão 
technica da .sua ·especialidade, si fôr de engenharia ou de 
corpo de saude. . · • · · 

:Art. 2. • Os officiaes pertencentes a corpos sem effeotivo 
poderão servir addidos ·aos corpos organizados da sua· arma 
ou. trocar de corpo, .· . . 
· · . Art. 3.' Fica revogado o art. 63 da lei orcamentaria vi-
n~. . . ~ . . 

ArL -i.• Revogam-se as disposições em contrario·. . 
· Camaz·a dos Deputados, 21 de agosto de 1916.-Astot
php Dutra Nicacio, Presidente . .:...: Antonio Jr:Jsé da Costa Ri
be~ro, l' Secretario.- Juvenal Lamartine de Faria, 2' Secre
rio . ..:..A's Commissúes de 1\fatinha. e Guerra e de Finanças. . . . ' 

. , . :PP Sr. Ministro interino das Rollições Exteriores, com~ 
munwando toz· encaminhado ao Sr. Presidente da .Republica 
a men~f\gem. do Senado participando a approvação das ultimas· 
rai1W9oes Xe1tas no. oorpo d.i!)lQll'll.ltlcq,- Inteirado .•• r 
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·d Sr; 2• Secretario declara que não ha parece~es. · 
. ' 

· ' O Sr. Presidente--Nomeio para a Commissão Mixta de 
iDefesa Naéi-onal os Srs. Ruy Barbosa Pires Ferreira, !Tndio do 
Brasil, Soares ·dos Santos, Mendes de Almeifla, .Al~redo Ellis e 
Luuro Sodré. · · · · · : . · · ' 
- Tem a palavrn·na'hora do expediente·o Sr .. Senador Al-
fredo Ellis; · · . · ·· ... : · ; . ' 

\ o Sr .. Alfredo Ellis-sr·. Pre~dente;!~ meu illustre amigo 
' • . e collega, Senador por. S, Paulo,- Sr. Adólplio Gordo commu

.nica oá Mesa, por sim intermedio, que tem deixado de compa
recer ás sessões do Scn!l;dO por se aeh.ar enfermo;. . 

Accrescenta ,s; Ex.-.que brevemente. terá necesstdade de 
Mlicitar uma I icença 'de tres mezes v.ara·:'tratamento de saude, 
fóra do paiz. . · · . · · · · . · , · 

-Era o que tinha a diz;er ;: . 

O Sr. Presidente-A Mesa fica inieifada. · · ·. ,. 

· · · O sr·. Epitacio Pessoa- Sr. Pr'êsidente,- V. Ex. · acaba 
de ouvir a ·communi.cacão feita pelo Sr. Senador por S. Paulo 
a respeito do Sr. Senadoi· Adolpho Gordo, e como este nosso 
illustre · collega faoa parte da Commissão :a e Legislação e .rus- · 
t.ioa requt;liro a V. Eic. que providencie sobre a. sua substi;.. 
tuio:io -nessa Commissão. ., · 

, • ,• , ' '·· I ~-

, O Sr. Presidente- Nomeio para substituir interinamente 
o Sr. Senador Adolpho Gordo na .ICommissão· de 'Legislação e 
Justiça o Sr. Senador Ribeiro Gonçalves. · · 

. O ~r/ Pires .Ferreir~-Sr: P~esidbnte, .como Plernento de 
·estudo pura. a Commissão encarrégada de dar parecer sobre 
o projecto da reorganização do. territorio' do Aere, ·eu peço a 
íV. Ex. qqe consulte o Senado. si consente que seja publicado 
no jornal da C:asa _.um artigo inserto no jor'nal A Noite, na 
edição de· 1i3· do· corrente,· e da· .Javra do. Sr. coronel Gentil 
N orberto, · incanoavel batalhador em pró! elos interesses da-
quelln região. · · · · 

· · ·o Sr. Presidente-- O Sr~ Senadl:ir Pires Ferreira requer · 
a publicacilo no jornal da Casa de· um artigo,a respeito da reor.:. 
ganizaçiio do' territorio do Acre,· pnr.a servir de subsidio 'á 
Commissão ·que tem de dar parecer a· respeito dessa;reorga-
nizac:io. • · · · · · 

. Os senhores que· approvam o réquerimento :verbal de S •. :EX:. 
queira levantar-se. (Pausa.) · .. · . 

Foi 'approvado·. · · 
' 

O Sr. João Luiz Alves (movimento .-/f! attenção)-Sr;. Pre- • · 
siderile. espero poder ·concluir bojo a série de considerações 
_que venho fazendo, em re~:<posta ao articulado pelo bonradQ 

' ' . . 
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Senador pelo llfarnrihão é .conse.qucnte ao appello que l.ive a 
'honra 'de. lhe dirigir. · .. · · . 

. ' No. desejo de não deixm· de me referir a todos os pontos 
abédados por S. Ex., devo.confessar que, por um lapso na
tural, esquéoi-me da censu1•ri. ·.formulada pe~o illustre reprc

. sentante do' :Maranhão. relativamente ás obras da Faculdade 
'de .Medicina do Rio .de· Janeiro. · · · 

Sabe o Senado, reconheceu:.o o 11onrado ·Senador pelo 
Maranhão, que a'.mlldancn ·da, Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro é uma: ne~essídlde inadiavel, ,iú pela falta de Re
guranca .que offerece o edil'ioio para os corpos docente e, • ' 
discente daquelle estabelecimento de ensirio, já. porque o mosmo 
edif'ic:io não ·se presta, condignamente, na capital da Republica, 
aos alevantados fins do' ensín.o medico, 

''Reconhecida , esta· inadiavel. necessidade, embora diver~ 
gentes os alvitres. todos tendentes <!. conveniencia da mu-

. à anca da Faculdade, .. embora- divergentés as opiniões sobre o 
local mais apropriado ,para construil-a, o Congresso Na'eional 
J)!l'OOiamou. · poi· sua ':ve:~, a necessidade da .const.rucção de um 
novo edifício, desde' que no orçamento da receita do. cor
rente ~xcrcíeío votou a ··ísencão de direitos para todo o ma
terial im'portado e destinado á .construcção do edifício da 

I Faculdade. ·· 
O notavel direc.tor daquelle estabelecimento, provavel

. .. mente ouvidos a respectiva congregação e o Sr. ·:Ministro do 
Interior, Julgou .convqniente essa construccão. no ponto .. onde 

-· :h'i se iniciou. Para levar. a effeito tão gnnde
1 
e urgente com

mottimento, não' seria conveniente· fazei-o de modo que o onus 
.da iCOllSfirucéfio pesaSS()_ SObl'·C O~ .iá depauperados C()f.res. pu
]JJicog, pelo· qoe resolveu a·· Faculdade de Medicina construü• 
o predio pela sua,,renda. e .pela do seu patrímoniq, e, neste 
sentido, deu os pasS'Os :ile'cessarios, abrindo concurrenéia para 
as obras, levantando ·um ·emprestimo indispensavel para eH as, 
garantido este emprestímo. qom as .suas rendas e com :is do 
seu patrimonio. , .'' . . 

Como, 'porém, ·os pa~rimonios 'dos institutos superiores 
de ensino não podem deixar/de es-tar sob ·a .immediata e di
recta fiscalizacão dó Ministerin do Interior, p'or uma neces
sidade de ordem 'moral, o Ministerío do Interior abonou a 
Fa:culdnr:le, sem que isso possa trazer ou importar jámais o 
me no!' dispendio de dinheiro do Thesouro, · porque o· patri
monio dnquella Faculdade 'garante de sobra os onus do em .. 
prestimo contrahido. . . . . 

,Sati&fez-se assim uma urgente necessidade, reclamada por 
todos. quantos conhecem a situaoão do edifício .actual da Fa
culdade de Mediciná do Rio de Janeiro, pelos seus lentes, 
peJ.os seus alumnos, pela imm•ensa e por quantos se inte
ressem pelo ensino publico no BrasiL · Sans.rez-so essa ne
cessidade sem .o menor onus ou compromisso do. Thesouro, 

. • uma .vez que..:.. repito- o patrímonio da Fnouldade. sob. ·a
immedi·aia e ·directa 1'iscnlizacão do Governo, garamte de sobra 
a opera cão l'ealizada. ' . \ 

I' 

' 
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De caminho· ainda, Sr. Pt•esidPnte. P. abrindo uma ~·x~ 
cepção· no modo por .que entendo o cumprimento do dever de ' 
representante da Nação, modo ,iá exposto no meu primeiro 
discurso.--, excepção esta que servirá apenas de confirmaoão 
á regra qu,e me tracei- abrindo uma excepção ao procedi~ 
menta que espero sempre ter, anteci,par.do~me quiçá a possíveis 
censuras do honrado Senador pelo Maranhão, que poderá, 

·.c 'como ·anteriormente, fazer suas as accusacõcs da imprensa 
ou as da outra Casa do. Congresso, peco licenca ao Senado para 
inserh· no meu discurso as informações, ho.ie publicadas 'no 

·. ;ioi·nal A Epoca por parte do gabinete do Ministerio da Viação, 
em relação á censura que aquelle .io'rnal dirigiu á gestão da-

;·, . -quella' pasta. · 
1 :·. Estas censuras foram ho;ie ainda desenvolvidas sob outró 

· ··- : · aspecto, e; ·irfflerindo a resposta ou as informações. do gabinete 
do 1\finisterio. da Viação, peço licenca para, em torno do caso, 
adduzir algumas . observações, visto como, Relator do area
mento da Viação, ,já ao pi•epararmos o areamento do vigente 
exercício, tive opportunidade de salientar as economias reali
zadas naquelle ministerio, com a reforma dos i·egulamentos · 
de seus serviços. 

·· . Assim, ·sinto..: me no ·dever .. morá! de não deixar passar 
sem reparo a censura, que .pax·ece contrariar affirmações que 
·naquella . occasião tive opportunidade de fazer. O referido 
jornal critica o augmento de despeza na InspeiÍtoria de Obras 
contra as Seccas e .ua de Obras Publicas, -:!leia admissão dtL 
i'unccionarios outros que não os addidos, 'quando devia apro
veitar, cm primeiro Jogar, func'cionarios. addidos·. · . 

·· · Entretanto, o art. n. 136 da lei orca!Dentaria vigente diz:· 
«Os fúnccionarios addidos são obrigados ao ponto regu

. lamentar e permanencia nas repartições respectivas, durante 
as horas. do expediente. ~ · · · 

. De~ te dispositivo se deduz que, pa·râ · afastai-os da si
' tu·acão ;em que a lei 'OS 'c'ollocou,. seria ne·cessarr·io comrnis

,yionaZ-os, isto ú, nomca-os, cm cornm·issão . 
. .,. ,.. '.Logo.~ dar-lhes as vantagens decori·entes da commissão, e 

ne!!tas condições preferível era commissionm· quem pudesse, 
com maior e mais immediato proveito, execu.tar as obras que 
exigom, .como as da secca, preparo teclmico especial. 

:Acontece que velhos ·engenheiros .não. poderão descollo• 
car-se ·desta Capital· com a rapidez neoessaria para os Jogares 
flagellados pela secca, para uma commissã.o de natureza tem
poraria, quando nenhuma disposição legal os obrigava a ao
coitar·· semelhante incumbenoia. E, si' commissionados jara 
taes eommissões, a.s acceitassem, teriam· de perceber as· mes- • 
missimas gratificações, ns mesmíssimas dial'ias que são pagas 
áquelles que estão executand-o taes set•vicos, de modo que ·ne
nhuma economia para os co·fres publicas, de semelhante .pro
ceder resultaria, com preJuizo para o servi c o, visto. que o 
Governo se veria f·orcado a aproveitar homens que podem ter. 

.' 
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'elevadà com}letencia para determinados outros trabalhos e 
' mistéres de sua profissão, mas. não· teriam a necessaria com
potencia para a execução do obras oontra as seccas, que exigem 
pr•eparo iechnico espoeiaL . . · . . . : . . · 
. Todavia convém ficar .claro que todos os' addidos da· re
ipe(Jtiva Inspectoria de Obras cpntra as Seccas fortim apro-
veitados na commissão· que ali.i estão desempenhando.. · . 
. , · .Censurou, .ainda, o referido jornal, o Jlfinisterio .da .Viação" ... 
~or não preencher vagas existentes na sua secretaria; apro-
veitando, riellas,. funcaionarios addidos. · ·: · 

.-\ 

· Em primeiro Jogar, o não preencliimento de vagas, por· si 
Só; ·exprime uma· economia real.. Por ·consequencia, é um acto · 
.que deve merecer, não censuras, mas louvores. Em segundo· .. ·. , .. 
logar, não poderia o Ministro da. Viacão preencher vagas coni' 1 '· \ 

·os addidos de outras repartiç.ões, na .Secretaria de Estado, .por · ·. · 
isso' que a lei manda que as. addidos sejam aproveitados .si 
tiverem as mesmas ·condições exigidas, no regulamento, para 
ós cargos vasos. , · . . · · - · : J 
· Ora, o regulamento da seorétaria do l\Unisterio da . Viação 

-exige, para ·os respectivos cargos, o . concurso, e os addidos 
.. em geral não o teem. Logo, não ·podem, ex-vi. da 'lei,. ser 

aproveitados nesses cargos. vagos. · · . ·. · . · 
H a. mais: é .que a: vaga ·abre· direito á promoção; e abrindo 

'direito oá promocão, quando ella se .deve· effectua:r pela anti;; 
guidade, o preenchimento 'de vagas por·· addidos fere o ·direito 
dos outros funccionarios,· que tinham assegurada ·pela lei a 
espectatíva da smi promocão 'á vaga aberta. · · . ' 
· Nesse sentido houve mesmo reclamações bem fundamen.: 

. tadas de funccionarios daquella. secretaria,· reclamações ·quo.' ' 
· estão dependendo de estudo jurídico por parte do honrado · 
gestor daquella pasta, e . que, portanto, impediam d preenchi
'mento de vagas.· conforme desejava. o orgão a que dou esta . 
ligeira explicacão. .· · . · ··• . · · . .,:, 

Relativamente -á admissão de diaristas em algumas re-
. partições subordinadas áquelle ministerio, em primeiro !ogar ' 

a responsabilidade de taes actos não é. directa óu pessoal do 
. Sr. Ministro da Viação, e sim dos respectivos chefe~'· d.e ser-
viço, a guem incumbe pro;:êr a respeito. T,oqavia, 10'go .qll~ o '· cr 
facto 1'01 levado, M conhemmento do· Sr. 1 Mm1stro em VIrtuêle 
da' publicacílo a que me refiro, S .. Ex> mandou 5yndica:r ; dos· · · · 
differentes·chefes de· .servioo o que havia ·a, respeito. , 
· . Posso, entretanto, adeantar 'que 'os diaristas ·são ndmif:tidos · 

·de accõrdo com as verbas·· orçamentarias, votadas o ·apprci
vadas pelo Congresso Nacional, e que, si o Congresso deli a 
verba, evidentemente reconheceu quo ·esses diaristas eram ne:. 
eessarios no publico sérvico. . · · 
· • Quando fallo em diaristas, ·refira-me, é claro, aos jorna
leiros, aos trabalhadores, aos operarias o áquelles que· tomam 
o ponto desses operarias. . ' . · 
· · . No mesmo jornal,. na sua adição ·de hoje, em que vem 
publica,da a explicação do gabinete do honrado Ministro . dn 
;viação,• so formula uma outra critica, a qUCI· antllcipo ·a res:-
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posta, i;ioupando ao nobre Senador pelo :MaranhãÓ o trabalho 
ele fazell' alguma' nova censura, baseando-se na nota da folha 
referida. Refiro-me, Sr. Presidente, á critica que alli hoJe 
.vem inserta sobre a Inspectoria de Portos, Rios e Canaes, em 
que se nota n existencia de tres inspectores, um aposentado, 
:um addido o outro em exercicio, trazendo com isso, na opi
nião da referida folha, grande dispendio para os cofres pu-· 
blioos. · , _ · 

A respeito posso informar que e digno Sr. Der Vecchio 
'é o inspector de portos, aposentado, mas desde :1.914. O ·Sr. 
Dr. Godoy foi quem o substituiu. Ficou addido nos termos 
do. decreto n; :I. L 704, de :1.5 de setembro de :1.9:1.5, largamente 
fundamentado, e approvado pelo árt. 95, da lei do .orçamento 
da despeza em vigor, por ter o Congresso determinado no ar
tigo 32 da. lei .de orçamento para o exercício de :1.,9,:1.5, o se
.guinte: «Os cargos de inspector federal de Portos, Rios e Ca
naes, inspector federal de Estradas· e ins·pector de Obras contra 
as Seccas só POdf:lrão ser exercidos em commissão; DESDE J.~. 

·. Sendo o Dr .. Godoy inspector .effectivo e contando mais 
de 10 annos de serviço,· não podia ser dispensado, nos termos 
do regul~mento. Foi eaJtincto, por decret~ o Jogar de inspector 
effectivo, ficando addido o !Dr. Godoy, sendo nomeado para 
substitui!'" o, como inspector em c'ommissão, o Dr .. Alfredo 
Lisbôa, que era fimccionario addido; Percebja, se não· estou 
enganado, 24 contos. Houve, pois, a economia desse venci-
mento. ' . · · · .... ·· 
. . Em iguàes condições ás do Dr. Godoy, estavam ·os Drs. 

.. .Lima. Brandão e Aarão Reis, inspectores de Estradas e de 
Obras ·contra as Seccas,. respectivamente.· · , · 

· O Dr. Lima Brandão foi '.·substituído pelo Dr. Aguiar 
•Moreira, que, como o Dr. Alfredo Lisbôa, era funccionario 

.addido.do porto; e o Dr. Aarão Reis até hoje não teve. substi
tuto. Está exercendo .as funccões·de inspector o chefe da seccão 
technica, redundando isto em econQmia pam {) Thesouro. Estas 
considecacões . as faço, com ínuito prazer, não. só por ter, 
em o anno ·passado salientado· a economia realizada no. orca
manto da pasta · da Viação, · com a .. reforma dos respectivos 
serviços por .pt·oposta '•de seu· desvelado ·gestor, como porque, 

. desde que estou respondendo ás criticas feitas aos actos do 
... , Gove~no,, entendi opportuno dizer algumas palavras a este 

respeito. . . · · . · . · .·. . · 
· · Retomando o fio· de ·minhas consideracões e porque. de

sejo terminar hoje, ,iU:lgo que só "me resta, ·si a memoria niio· 
me falha e salvo reclamação do honrado Senador pelo 'Mara
nhão, L1·atar das.' censuras· que. S; Ex. dirigiu •:\ administi:aç.ão 
da Estrada de Ferro Contrai· do Brasil. A primeira dellas foi .a 
relativa a· um saldo .que affirma• S. Ex .. existir,· de oitocentos 
contos ·do credito d~ 10 mil, j'll. aqui longamente o varias vezes 
debatido . .S. Ex. referiu'-se a· esse saldo sem provar a sua 
existoncia; mas, si .elle. existe, prova justamente' aquillo q_uo 
nós outros affirmamos, por occasiüo do debate, que o credrto 
!!Ira podidq para fnzez:. face As deffici.encias P.e :ve~ba para· se~-

I ' '' 
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• 
vicos ·previstos,· para qüe o Governo não continuasse obrigado 
a fazer despezas e depois vil· pedir credito~ supplementar. 
Mas, si o saldo· existe, como todos os dispendi.os da adminis
tração passam pela fiscalização do Tribunal de Contas, si não 
f<k despendido, de accôrdo com as leis; tora de ser rec.olhido 
ao Thesouro. . · · . 
, . ·A outra censura foi referente a graW'icaçõcs que, disse 
S. Ex., foram distribuídas na. importancia ·de i 50 contos .. Isso 
tl exacto,· esso.s gratificações teem sido e c:ontinuariío a ser 
distribuídas, ató que o Congresso se resolva a modificar a 
legislacão que rege os serviços daquella estrada. EssaS'. gra;. 
tiifilcw;Jões~ são distnibuidàs · tlOt' ifor~a de ~ei, que taxativa 
e muito justamente, manda' dar gratificações •aos funcciona
rios que, obrigados a permanecerem no serviço durante oito 
horas, ficam entretanto, por conveniencias do trabalho, presos
ao serviço durante flll, f2, f5 horas q ás vezes mais, como os 
guardas da linha, os chéfés de trem, os engenheiros, etc; · '" · 
O regulamento da estrada prevê essas gratificações, manda 
que ·sejam dadas e tanto isso, que v justo, se. faz pelas verbas 
que, para essas gratificacões, tem . uma rubrica. especial no 
orçamento, discutida b., votada pelo Congresso. . . · ··. 

Outra censura e 'foelativa a ·casas e estações que se estão 
construindo e para as quaes foram abertas concurrencias pelo 
director da CenfJ•aJ. E' :em. parte verdadeira a a1'firmação. 
Como sabe o honrado Senador pelo Maranhão e não 6 ignora 
o Senrudo, o Dr· . .1\JI.'rojado L·isbõa [<ecebeu a Estrada de .Fenro · 
Central 'do . Brazil com diversos ramaes · novos, em· trafe'go. ·. · 
Nesses ramaes não havia ainda estações definitivas, nem ·c a- . 
sas para moradia dos eng~nheiros incumbidos de residir em 
trechos determinados e, .o que-é mais, não havia casas para 
abrigo· dos pobres .. operarios, . rondantes e conservadores da 
l~Uohia; 'ora ·esses indivíduos ·não podem ·ser obrigados' a. morar . 
no matto, . sujeitos ás intemperies. . . · . / 

Entretanto, foi • aberta . conourrencia publica, dentro da 
verba orçamentaria da Est~ada · de Ferro Central do Brazil, 
para a construcoão de obrM, de necessidade evidente, e até 
por espírito de humanidade. Na construccão dessas casas para 
os operarios ·da Estrada de Ferro Central do Brasil, e resi~ 
dencia de engenheiros, verificou o honrado .Sr. dir•ector, . que 
o~ preços 'da· c.oncurrencia, dada a alta ·dos precós dos mate
riaes r.xccdiam de muito ao. orçamento da Central. o· que :fer. 
S. Ex. ? Suspendeu a · concurrencia, adiou . as obl·as, tratando 
de ·amparar seus operaios como p6de, ató ·que mellmrem. as 
condicões do mercado e o.s obras' po~sam se<r feitas do ·modo · 
m111is ecouornic>O. ®' simplesmente o :·que ha.. 
· . Outra ·censura: o, afastamento de· funocionarios indomis

siveis, dos seus cargos e· o chamamento, para exercei-os, de 
pei1soas estranhas, augmcntanilo assim a despeza publica. O ' 
afastamento de cortos 'i'unwionarlos dn ·'Estrada de Fez:ro 

· · Central, é um facto que está amplamente conhecido,. tem .sido 
amplamente divulgado. E'· um acto de administracüo, rr.sul
tanto de uma questão· de co~l'iauQn da admfnistraçiio superi.ol~ -· 
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da estrada, que, deante do dilemma em que se achava, só tinha 
este recurso : 'afastar determinados :t'unccionario&, chamando, · 
não pessoas estranhas, mas o pessoal do quadro da estrada, 
para. óxeroer durante algum tempo essas funcções, sem au
gmcnto de des-fleza publica. 

Si, porém, .o nobre Senador peJ.o Maranhão deseja sabct· 
as razões que . doterminaram o . Sr. airector da ·Central do 
Brasil; a as~im proceder, eu, desde já declaro, -que terei o 
maximo prazer! . cm votar um requerimento de informações 
que S. Ex. queira formular. . - ,: 

-. A venda de material imprestavel, i' o i tambem lembrada. 
E' tambem uma verdade. A Estrada de -Ferro Central ·do 
Brasil, não do hoje, mas de sempre, vende material"imprestavel, 
Jerro velho, trilhos que ,se quebram, machinas que 'não podem 
ser concertadas, etc., etc., mas vende pelo systema, hoje, 
como dantes, como ha .20 annos, adop'tado, como é o systema 
adoptado em todas as l'eparticões identicas. ·Taxa-se o. ferro 
imprestavel, em b~·uto, por um preço por ·tonelada. Os com
pradores _compram por· . esse . preço e, por sua vez, fazem, 
então, o quo se -chama a tr:iagem. Vendem mais barato uns, 
vendem outros mais caros e, si encontram nesse materjal, que 
é positivamente imprestavel para a estrada, algum que pos
sam aproveitar, transformando uma machina .quebrada em 
outro apparclho, o aproveitam. Mas, nisso, a Central procede 
.como sempre pi:ocedeu e ao seu actual director não constá a 
venda de machinismo util que possa se1: aproveitado;. -con
·forme affirmou ;o honrado Senador pelo Maranhão. . 

E' possível . que, nesses ferros velhos, alguma machina 
existisse :imprcstavel que, reformada, pintadinha de novo, 
,possa ser revendida e até, quiçá, illudido o comprador; mas 
o SI· •. director ·da reentrai ignora em absoluto, semelhante ft . 111· . ac o. _ . 

A ultima e a rnais importante. 'das questões--.relativas á 
Central do Brasil, é a que. se refere á acquisicão de looomo-

• tivas e a: o contracto de manganez. Como· estas duas quest.ões 
se- àcham conjugadas, visto que uma é resultante da outra, 

· •peco licença a<l Senado e ao meu iVustre collega para tratar 
das duas conjunctameJite. . . 

0 SR. -MENDES DE ALMEIDA- V. Ex. leu a hy.pothese que 
-eu formulei sobre o :contracto de mangwnez? -

.0 'Sn.~JOÃO LUIZ IALVES-Pedeitaínnete: Ninguem !)O• 
lleru contestar a muita conveniencia, .a vantagem, a necessi
dade mesmo, do..aprovoitar o Brasil, n'este momento, a elevação 
do preco dos seus minel'ios; aug>mentando-lhes a exportacão 
para -os meN:ados do co'llsumo.. . 

· O mnnganer., · está neste momento, com o preco, elevado, 
como ú natu1·al. Entretanto, para que a suà exportação se 
pudesse fazer em maior escala, necessario era que a Estrada 

. de Fer!'O Central do Brasil dispuzesse dos mei6s do -locomocão 
jndispensavei~,. isto, é, das inachinas de tl'ac,;üo indispensa-
• • . . . • . • 7' . ' . 
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veis, porque as que ·ella tem, mal •dão para manter o seu J:ü~ · 
tenso. trii.1'ego1 na actualidade. Por outro lado, a alta d·e preco 
convenceu o rllust.re direcwr da Central. da. justiça da• olevacilo 
do· frete sobre o manganez. · ·c 

1\:Cas, si esta elevação se justifica, neste momento, porque 
o preco do manganez, por• . sua vez; se elevou, seria uma ele
vacã~ intoleravel, quasi prohibitiva, em épocas normaes .• 1 
(Apolacfos.) · . · 

Conjugaram-se os interesses da estrada com os interesses 
dos productores do mangnnez. Estes offereceram-se á estrada 
para depositar em um banco desta Capital,. creio que o Banco 
do Br·asil,· a quantia necessaria pal·a a acquisicão de 24 loco
motivas, afim de que servissem para a tracção dos carros ·qtie 
trouxessem o manganez das jazidas mineiras a esta Capital. 
· · Ora, evidentemente esta operação era: de alta vantagem 

para a Estrada de Ferro . Central do IBrasil, desde que ella se ' 
podia prover dos meios de tracção com os quaes ia obter o 
f'rete, a que daqui·. h a pouco me referirei, sem o menor dis
pondio para os cofres publicos. Mas, era justo que, em troca · 
destes tres mil· contos, dos quaes dous mil- e quinhentos j :.\ 
estão realizados,no banco, houvesse um.compromisso por parte 
da administração para· que, durante um certo período de 
tempo, seis. ou .oito annos, o frete do mangatJez não fosse ele
vado, porque este adeantamento para ·a acquisição das loco
motivas, corresponde. evidentemente a.uma elevação do mesmo 
f'rete, visto como os productores de· manganez dão as.Jocomo
tivas á Estrada de Ferro 'Central do Brasil, sem nenhum di-
reito de restituição ou reclamação. , · . . 

O frete é de seis miL e quinhentos réis po11 tonelada kilo
me!Jro e passou a ser de cerca· de dez mil !!'é is, . cór:respondendo, , 
assil:~, ao augmento. de ·cerca ·de cincoenta por cento. . 

Mas, Sr. President@, ao mesmo tempo . que se resolvia _ 
este problema economico de alto aicance. para o. paiz, (porque 
o manganez se converte no ouro com que é pago e de. que tem 
necessidade o .Tbesouro) de alto. aLcance Pllil'a o desenvolvi-• 
menta economico do Estado productor, . de alto alcance para 
a Estrada de Ferro Cenbral do Brazil, porque, augmentan.OO o 
trafego, vae obter maiores rendas com o transporte do man .. 
ganez, havia uma outra questão que devia ser conjunctamente 
resolvida. · . ·. . · · 

O Governo, aoo.usado por uns, de •despreoooUJlado da so
lução de um dos nossos mais interessantes problemas, qual 
o do apr·ovcitamcnto do nosso carvão de . pedra, aocusndci por · 
outros de demora na solução ·deste problema, ·que se· consi
dera urgente, trabalhava calma e serenamente; sem.o reclamo 
que outros gostam· de fazer,· para chegar a um resultado po
sitivo sobre a possibilidade do aproveitamenLo 'de tão grande 
riqlieza: · · . · · . , · 

Para isso incumbiu a um . dos mais competeÍltes enge- · 
nheiros brasileiros, o Sr. Dr. Assis Ribeiro. (apoiados), de 
estudar· a possibilidade . do aproveitamento do carvão nacional 
nas locomotivas da Estrada de Ferro .Central do Brasil. Est~ 

. 
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engenheiro, ·depois de estudar a questão, verificou e 'affirmou; 
com a sua competencia a autoridáde teohnica, que o earvão 
hras'ileii·o em lpó poderia ser admü·acvelmente a-proveitado 
na traccão da .Central do Brasil. Estava, portanto, resolvido 
o caso, ·O magno caso do combustível, diminuindo a necessidade 
de sua importacão, « ma.xime & no momento ·em ' que elle se 

, elevou e se conservará. elevado, em preco, durante·alguns annos. 
· Com a solucão deste problema estava diminuída a necessidade 
. de importação de carvão, quer dizer, diminuída a necessidade 

·de .remessas ·Ouro para: a Europa, e ficava iniciada e fomen
, tada uma nova fonte de riqueza. nacional. Para isso era ne.:. 

:· çessaria a acquisioão ... de . machinas de . um. typo especial, ca
·. pazes de consumir o nosso carvão em 'pó. Não .sou um. te-

chnico; existem, porém, no Senado pessoas competentes, como 
o honrado Senador pelo Ceará,· que poderão me ·contestar; 

. . mas é intuitivo que uma machina construída para consumir· 
· · o carvão em « briquettes) não . pó de co.I)sumir o carvão em 

· .-: .. ,Pó,·sob pena de ficar com o seu avParelhamento inutilizado. As 
· machinas especiaes ·para o carvão em pó existem, e são con
struídas pela American Locomotiva t:ompany; são machinas 
ospeciaes ·do typo « Tenwell ~·. · 

·. · - Verificada a possibilidade do aproveitamento do cai,'Vão 
nqcional, dada. a evidente conveniencia ·desse aprQveitamento. 

· c havendo opportunidade para acquisição de· locomotivas para 
a Estrada de Férro Central do Brasil, logico era, patriotico 
foi, que se procurasse resolver ao mesmo .tempo os ·dous. pro
blema•: o. do transporte do ma·nganez e o do qproveitamento. 

· do· carvão nacional .. Para isso, depois de estudada..,..a solução 
·do ·caso,· o Sr. director da Central commissionou o integro e 

~ \ilompetentissimo engenheiro Dr: Silva Freire, ·chefe ·da Lo-
·comocãp da :Central, para ir· aos Estados Unidos :e á Europa, 
afim de' examinar o adquirir as locomotivas a que me refiro, 

.. umas.p'or conta ·dó deposito dos expor'tadores de' manganez, 
outras por co·nta do Governo, dentro· das verbaS: orçamentarias 
e de ·autorização legal destinada ao fomento da produccão na
cional,· todas tendentes ào mesmo fim: transporte dó manganez 

; ' c· aproveitamento do carvão na,ci.onal. . · . · · · 
. : @ Sr. ·Dr.. Silva Freire creio, já está. lde regresso dos 

1 Estados Unidos, depois de. alli· encerrados. os. aJustes de for-,. 
necimento; !Dur~nte o tempp em que e~t~ve nos Estados .Unidos 
<1: entendeu-se. d1tectamente com os fabrrcantes): e trocou uma 
lônga série de telegrammas com p directo,r. da Centr.al,,' tele-. 
grammas que S. Ex. hontem me mostrou e que poder1a trazer 
ao Senado, para. que verificasse, dia por dia,· como a operaçãQ 
foi realizada. . '. ' . .. . . ' . 

Em todo caso tenho ·aqui um em ,que,. a ·:12 de maio, ·o 
Sr. director dizia:,. 1 • ·· . ' , ' , • • 

· . 4:Dr .. Silva Freire-Consulado .lirasileiro!..:...!Nova··york 
-,Telegraphe' preço' ·cinco temiers cConsolidation:. .providos. 
apparelhós pulveriiacão e accessorios:.respectivoa locomotivas. 

. :].ll:ande' · .precos se~ . ·.c P,aci(ic ,, · typo · actual,. para. !Jueimall · 
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carvão nacional bruto e doze « 1'en•cell», da Ameriean, para 
carvão cm pó.- A1•rv;iado Lisbda.» 

Discutiu-se a maior ou· menor possibilidade .de reducr:ão 
desses JH'ccos, até CJUC a questão foi fechada .cm Nova York, 
pe1ó Sí•. Dr. Silva Freire, directamente, como representante 
da direct<Jria da' Estrada do Ferro Central, sem que para isso 
h.ouvessa inter·vanrfáo de qualquel• out1•a pessoa. Aqui estão. • . 
outros telegrammas que isso demonstram. · . · • 

0 SR. i\IENOES DE ALMEIDA- V. Ex. natur•aimente pu- ' 
blictu•tí os telel!'rammas. e .os precqs. : 

O Stt. JoÃo Luiz .ALvEs......:..Pe~fe1tamentc. V:ou !el-os ao 
Seuad<J: . · 

, · «.Nova-);ot•k, 30 de maio ~~~l'l'o,iado Lisbôa- Ditrcctot· ·, 
Cenb!'al- Rio- Aml't'ican propõe nowmbt·o sctu Pa:~Yifics vinte. 

I. 

.seis mil dollars cáes Nova York,.Jrete só momento embarque, 
obtendo mínimo. Acceitando .addicionar ao preco Jocom.otivas .. ·. 
pagamento aW fim fevereiro. Frete' fixado agora seria. supe~ '. · · 
cr·ior doze mil >doHwrs ICada Jocomoliva conttla tres .mil antes 
gueJ•,ra. CM"l'egamcnto ··ca:da locomotiva oove mil ·pés cubicos, 
pesando cento e Bincoenta apenn.~. Interesses nacfonaes •aconsc
lhn:Jtl Lloyd tomar nossas cargas. pagamento razoavel Rio. Oubra·s . ··• 
encommendas menores indispensaveis servicos andamento Ceri- ·.. .·· 
·trai ·não poderão seguir.· falta .certeza· embarque.-, Fre~re.» ~· . · 

(Lê outros telegmmmas.) 
Fechado o ajuste ·dessas locomotivas, d-irecta-mente· ·pe1o · 

illustrc enl!'Cnheiro, director da locomo()ilo i:la Central, Dr .. Silva·· · 
l<'reire.. . ~ , 

• .._. ' ''! 

0 Sn .. MENDE .DE ALMEIDA-Por esse p1•eço?, 
o .SR. JOÃO LU!Z ALVES-' : .. só me resta . tratar da que- •,' 

s'tão da concurrencia.. · . , . . · . · · • 
· Mas, Sr. . Presidente, como fazer concurrencia para. um 

typo de .I<Jcomotivas que·. só a American Locomotiva Company, 
fabrica?' ·1 

O SR; 1\fÉNDEs DE ALMEIDA.:_ Náturalm~nte o directo'r _dti · · 
Central pediu . preço a outras ·casas. 

. . ' ' . 
, · o Sn.. JoÃo LU!z: ALvEs ,.::Pediu. a oU.tras casas, á pro

pria casa Bald~\vin, Jnillls que não possuíam o~ ty,po necessarJo 
para o apro~e1tamento do oorvão·. em. pó ou pelo menos nao 
podiam fot•neoer as .Joc01l1otivas. com a.·urgencia. por nós exi
gida, devido a grandes encommendas para a R'ussia e outros 
paizes. . . · · , . •. . ... • · . . ." . . · 
• . O Sn. FnANCiscó ~Ü~Essê typo de J.ocomo~ivas é até 

obJecto do uma pa·tente·~ · ·.. · ·· / 
o S1t. Jo,\o Luiz ALvEs....,Essa.S ou~ras'casas poderiam na-· 

tu1·almente fabricar· um ·outro typo que se prestasse ao apro
~itam.ento do oar.vã.ó. tim ll.ó, m11.s . 9 ~YP.O já explol'ado, o 

I 
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·, . 



SllSS)i:O ll:lt 23 DE AGOSTO DE 1916 · 36() 

Tenwell, para o qual o engenheiro Assis Ribeiro Julgou que 
o nosso carvão .era apto, este só a American poderia vender e, 
por conseguinte .não podia haver, a respeito, a ooncu-rrencia 
publica. . 

' Tratava-se, portanto, 81·. Presidente, de uma acquisição 
de locomotivas indispens'aveis neste momento, para fomentar 
duas grandes riquezas nacicinaes e aproveitar em uma a alta 
dó preço, fugindo na outra do excessivo prcco do combustível 
estrangeiro. . 

Esta operacão se fez ':aenbt·o dos limites da lei, com pro
veito para o Thesouro, visto como .não tem que adeantar o 
dinheiro necessario para esta acquisição; com pr.oveif.o para 
o Thesouro, pela elevação indirecta do frete do manganez de· 
6$500 para 10$ a tonelada; com proveito para o Thesouro, 
pela diminuição da necessidade de remessas de ouro para· a 
Europa, para pagamento de carvão; com proveito para e eco
nomia nacional, no. desenvolvimento destas duas fontes de ri
queza mineral, pelo aproveitamento do .nosso. carvão e a maior 
exportação do manganez. · . 

E tal é o alcance da medida que, si no anno de 1914, a 
exportação maxima do manganez foi de :1.40. 000 toneladas, 
posso annunciar que no anno vindouro, Jogo que aqui estejam 
as locomotivas encommendadas, a exportação minima será. 
de 600.000 ·toneladas, o que quer dizer uma quasi- quadru
plicacão da exportacão actual. E isso com a permis2ão da 
reducção do custeio, porque é evidente que, quanto maior fôr 
a quantidade de mercadoria .transportada, tanto menores serão 
os onus do .custeio; 
· Em breve as informacões a respeito desta operação serão 
longa; detalhada ê brilhantemente publicas, na resposta aos 
pedidos de informações solicitadas pela outra. Casa do Ccin
G'l'Csso; c o n,obrc -~~enador vc.rifi.ca,rá, cn tão,· qüe nas ligeira ii 
explicações que acabo de dar se contém, em synthese, a 
verdade e a vantagem da operacão a que acabo de me referir. 
(Mu.ito be.m.) · · 

· Creio ter assim respondido a todo o articulado do nobre 
Senador pelo Maranhão. . 

Acredito que Q Senado, inteirado dos factos e dos actos 
como se passaram, manterá a sua convicção de ·que o honesto 
e bem intencionado Governo da Republica continua a merecer 
o seu patriotJ.c'o apoio. (Jl!uito bem; apoiados.) 

O honrado SenQ,dOl', Sr. Bueno de Paiva, em •conv~:~rsa in
tima commigo- S; Ex,' me relevat>á a indiscripcão- pon
derou, com espirita, que o nos:o illustre collega, represen
tante do Maranhão, formulara contra· o Governo censuras de 
duas ordens: uma, em que os actos do Governo eram bons, 
optimos, necessarios, mas illegaes; outra, em que os actos do 

, Governo eram múos, dispensaveis, mas resultantes da lei ou 
devidos á lei. -

.Acredito qu" esta impressão do meu. prezado amigo e 
compatricio resultou do exa:me puramente auditivo das alle
sat-õos do honrado Senador pelo ~.farnnhiio, porque m·oio. ter 
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demonstrado que todos os actos a que se referiu o nobre Se
nador se enquadram nas leis vigentes do paiz; nenhum viola 
a lei ou espezinha a Constituição, oomo lhe aprouve dizer, 
Todos ·elles me parecem ·convenientes, uteis ou justificados; 
todos elles foram amplamente explicadps, ,quer nesta, que~· 
na outra Casa do Congresso, por oradores que se teem occupado. 
dos as.mmptos á que se referiu o honrado Senador. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA- Nenhum com mais talento 
do que V. Ex. (Apoiados. ) 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs·- Não apoiado,..· 
Agradeço ao Senado a gentileza· com que me ha ouvido 

nestes tres dias de fastidiosa oração (não apo·iados) e ao nobre 
Senad.or pelo Maranhão a bondade· com que se dignou acudir 
aú meu appello, fornecendo-me ensejo para fortalecer o pro
posito de ,apoio consciente, reflectido, desin.teressado {muito 
bern !) que, ha longos ânnos, venho prestando á acoão politica 
do meu honrado amigo o Sr. Wenceslau Braz, cujo. feliz 
governo póde continuar serenamente na rota que se traçou, 
emquanto as accusações que se lhe possam fazer forem da 
fórma i'hetorica, vaga, imprecisa, que é a linguagem da época; 
emquanto os actos especificados vierem provar as elevadas 
intenções des'e governo, a sua profunda preoccupação pelo 
interesse nacional, a sua vigilancia constante sobre os di
nheiros do Thcsouro, o seu maximo acatamento ao Poder Le
gislativo· e ao Poder Judiciario,· a sua defesa e gat•antia per
manente dos ' direitos individuaes e das liberdades p.ublicas 
(muito bem; •rnuito bem I· apoiados !)', cujo Governo-não 
é demais relembrar, P·orque ·o .peior cego. ,é aquelle que não 
quer ver e o peior su·rdo o que n1io quer ouvir- cujo Go
verno, em 12 mezes de administração, de oollaboracão com o 
Congresso Nacional, cujo esforco efficiente devo considerar 
por mais' suspeita que seja a minha palavra, conseguiu ·uma 
economia orçamentaria superior. a 300 mil contos, ·a solução 

· de compromissos anteriores em. valor superior a, 150 mil contos 
e, só na pasta· da Viacão, rescindindo ou innovando contractos, 
alliviou o Thesouro Nacional de onus superiores a 400 mil 
contos. . · · . · 

Certo, Sr. Presidente, ninguem é infallivel, nem pó de se 
.suppôr isento de erros ou de faltas; mas, nestes 19 mezes . 
de governo serão estas tão insignificantes que mal devem ser . 
lembradas ou percebidas, deante da .obr.a colossal de eco
nomias. realizadas; deante deste respeito absoluto' â. accão dos 
outros poderes da Nação; deante da garantia de todos os di~ 
reitos individuaes; deante da. vigilancia continua pelos in
tere8ses do Thesouro e da preoccupação, sem reclames e sem , 
rctumbancias, mas com soluções opportunas e propicias, a .. · 
respeito dos problemas que mais nos angustl.am nesta hora-
o problema economico e · o financeiro. 

o· SR. VICTORINO !VIONTEIRO·,-:o Congresso apesar de muito 
malsinado, tambem tom :feito bastante. 

~ 
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O .SR. :MENDES Í>E ALMEIDA-Foi o que disse o orador .. 
. : . 

0. SR. VICTORINO MONTEIRO- Devia accentuar,. para mo'er. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES- V~.· Ex. creio 'i que estava au-

sente. . . · . . . 

0 ·SR. VICTORINO MON'fEIRO- Com muito pesar. 
O SR. JoÃo J,UJz ALVIls- ... quando eu disse que o Go

verno, com a ·collaboraçãó dedicada do Congresso, conseguiu 
em 12 mezes realizar urna economia orçamentaria de 300 mil 
contos; é preciso aocentuar: -orçamentaria. 

Muito se ha feito portanto; muito ha ainda a fazer, sabe-o 
o Senado melhor do que eu. . '' 

O SR. PRESIDENfE-A hora do expediente está finda. 
O SR. JoÃo Lurz ALvEs-'Peco a V. Ex. que .consulte'aci 

!Senado si me concede 10 minutos de prorogação, ·para ter·
minar •. 

O Sr. Presidente -Os senhores que. concedem a proro- . 
gacão requerida queiram se levantar. (Pausa.) · 

Foi. ·concedida. O honrado Senador pelo Espírito Santo 
pó de continuar. . ~ 

I 

Or João Luiz Alves-Agradeço ao Senado. ' ·-. 
Muito ha a fazer e para o conseguir, o patriotismo- impõiJ 

silencio ás paixões politicas e parti darias; exige o prestigio 
maximo da autoridade publica; reclama a união dos respon-

. saveis pelos destinos da Patria, em torno do benemerito Chefe 
da Nação,· para que. S. Ex. possa, com segurança, com pro
veito, · com ef!ioacia, resolver· todos os problemas da nossa · 
politica interna e todas as questões que ·possam surgi!· na 
nossa politica internacional,. mantendo internamente a mesma 

'·norma de conducta serena e justa, defendendo no exterior os 
brios e os creditos do paiz, J)restigiando a Republica na sua 
alevantada politica de neutralidade. • • . 

·o .SR. SOAREs Dos SANTos-Essa é a bóa politica· do· 
Governo.. - . .,. . · . . · . 

, O .SR. JoÃo Lurz ALVEs- ; .. resgUardando o paiz na sua 
soberania ..• 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA-:.\ isso fiz justiça. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES- .... e adoptando as medidas ria

cessarias e convenientes ao nosso surto eoonomico e â nossa 
melindrosa situação financeira, para que possamos,. emfim, 

· trabalhar e produzir, em uma atrnosphera de paz interna e 
internacional, porque esta é a wprema exigencia que a Nação 
tein· o direito de fazer a todos- os seus ·representantes e a tt1dbs 

' os seus dirigentes .. · ·· · '· 
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:Do Sr•. Presidente da ltepublica j.(L partiu o exemplo uo. 
oalma, de serenidade, de rc1'lexão,. de prudeúcia, de dedicação 
e de amor t't sua Patria l 

·Collaboremos com elle ues'L!L ohrtt ingente, que o momento 
exige c que é y. da nossa grandeza economica e a da no;;sa 
l'Ost::ruração financeira. ·. . 

P~ra isto, .é p~·e~iso a tranquillidade d,o~ esJ?iritos~ é ne- • 
cessar10 que as pa1xoes serenem e que as· In.JUstJcas nao con..; 

'tinuern a . se fazer sentir. Por isso, fazendo minhas as pa-. 
· lavras que Tito. Livio põe na bocc:a de Scipião, o Al'rice.no, 
"formulo um voto ardente para que « Sit pcrpcttts lmjus (Jlut 
·vb!'imns pac'is amor et civUis cum concord·ia », para que se 
mantenha o amor da paz em que vivemos e o zelo pela con
cordia dos cidadãos. (M·u·ito bem; muito bem. O orador é 
c·mnp1'iilie.ntado por varias Srs. ·Senadores.) 

ORDEM DO DL-\ 

'.' LICENÇA AO Sll, ADALBEli'l'O VJEIHA 

3• discussão· da proposicilo da Gamara dos · Deputados, 
n. 22, de 1916, que autoriza a concessão de um anuo de Ii
eenca, com dous tercos da · diaria que lhe . competir, em pro
rogação, a A'Cialberto -Alvares Vieira, ajudante de i" clasao da 
4 • div~são da Estrada de Ferro 'Central do Brasil. . 

~v provada. Vae ser submettida á suncção. 
•' ' . ' 

OLICIAS MILITARIZADAS DA UNIÃO E DOS ESTADOS 

.- dis'cussão da proposicf.io da Gamara dos Deputados, 
11. G3, de 1<915, que manda considerar como crimes militares e 
punidos ·com as leis . e regulamentos militares· os que, tendo . 
tal natureza,: peJ.o facto e pela q·ualidade das pessoas, forem 
prati>ca:dos por soldados ·ou offi.c.iaes· dos eorpos milit!lll'izados 
de policia da União e dos ·Estados, e dá outras providencias., 

.· . 

O Sr. Mendes de Almeida..:_ ·Sr. Presidente, a C amara en
viou ao Senado uma proposição que á Commissão de C.ons'ti
tuicf.io c Diplomacia pareceu .inconstitucional, mas a que a ii
lustro Commissão de ,Tustiça habilmente fez modificações e 
apresentou ·emendas que, do certo modo, parecem, á primeira 
vista, dignas de approvação. . . 

Não posso dci::~ar, porém, de expól' a duvida opposta. pela 
Commissão de Constituição e Diplomacia. . 

«Os officiaes. e praças ·das policias militarizadas da União 
e dos Estados terão fôro especial nos deliotos militares.» · 

· Pareceu á iJommissão que só é ioro·a J11ilitar. acruella que 
·· depende · exclusiva~ente da União.. As forcas cs'~aduaas, as 

( 

li 
. 
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pôlicias dos Estados podem vir a ser forcas militares quando 
tenham entrada no Exercito por motivo de auxiliai-o nos casos 
previstos na lei de reforma da reorsanizaciio militar do Brasil. 
Então ellas formarão a terceira linha do Exercito, isto é, 
quando forem militarizadas e chamadas a concorrer ·.com o 
Exercito 'Da defesa nacional. Então partilharão das mesmas 
condições das forcas de primeira linha. . 

Entendeu, porém, a Commissão de Constituição que não 
se deve legislar sobre as forcas dos Estados emquanto niio 
estiverem ellas ligadas ás forcas federaes pelo principio legal, 
porquanto pareceu á Commissão que seria isto,. de :certo modo, 
invadi!·· a esphera de attribuições dos Estados. · 
· Essas forcas s6 podem praticar delictos de natureza iden
tioa aos serviços que ellas prestem aos Estados, isto é, de po
licias administrativas, de guarnição ás differen·tes localidades, 
sempre serviços dependentes da administração, estando, pDr 
conseguinte, sujeitas ao regímen commum, aos delictos esta- · 
belecidos no Codigo Penal da •União, e sujeitas oás leie de 
processo nos Estados, sem offensa á Constituição e ás •leis 
i'ederaes. · 

Tem-se entendido que s6 .compete aos Estados a materia 
processual; isto é, que os Estados só tenham direito de or
ganizar suas leis processuaes, uma vez que el!as ·não offendam 
ít, Constituição e ás leis federaes. · 

· Por. conseqtiencia, a Commissão entende, Sr. Presidente, 
que não se póde legislar sobre as policiás .. estaduaes·, porque 

· isso é. da competencia dos Estados e a elles cabe regular o 
processo a seguir nesses casos por ef,feitos da mesma com
petencia. 

A Brigada Policial do l])istricto Federal é, de facto, uma 
corporação municipal; mas, por ca·usa das circumstancias es
peciaes em que se encontrou, no inicio dó regiznen actual, 
a municipalidade desta Capital, o Governo Federal, atten
dendo mesmo á. que lhe. cabe a 'administração. geral no DiS'
tricto, intervem nessa znilicia, effectuando os respectivos pa
gamentos, legislando sobre o modo de .sua administração e 
composição, o que não raras vezes tem arTancado protestos, · 
e contra ·certos actos da adm,jnistracão federal relativos a 
essa :força que eu entendo que sempre, se· deviam manter nos. 
estreitos limites da politi.ca do ])istricto, não exercendo fun
c:ções !militares, · · po,rque, para isso, temos o Exe~cito .na
cionál, do qual. apenas deveriam sahir ·os instructores, afim 
de guiai-a, afim -de methodizar os seus · serviços em tudo 
quanto não passe de sua acção meramente policial. 
· Por differentes deslizes da administração, naturalmente 

· · \muito bem intencionado, ·e, 100m boa .vontade 'de Mertar, está 
n Brigada llolicial do Districto Federal, que é uma instituicão 
municipal, erguida á altura 'das forcas· federaes do Exercito; 
nivelando com elle, resido qUasi q~e pelos !llesmos princ!v!os 

'"POr que · se rege o Exer·clto namonal, ahás, ·com preJUIZO 
para o .estricto serviço polioial.:. . ' ' . 

I 
' ' 
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· Dest'arte, os dous elementos principaes da proposição da 

Camara escapavam á acção federal. para a sua regulamentação, 
apenas · com uma excepção feita pal'a a Bdgda Policil por 
motivos especiaes de momento, porque o Governo Feâeral é 
quem administra o Districto Federal e, por consequencia, 
nessa hypothose, é quem tem de fazer esses regulamentos. . 

Quanto aos Estados, parece-me que seria affectar os seus 
direitos e a sua autonomia legislar sobro as suas policias; 
.o perigo maior pare~e~in~. igualar. as _forcas P()líciaes ús do 
Exercito, porque entao nua ha mars drfferenca entre uma e 
oütra e, um certo dia, a~ U 9 ião, _sem estar em gu err!l, seip. 
dar..,se o caso da .commocao mtestma, póde pretender mvad1r 
à acção dos Estados e prejudicar-lhes a independencia e au
t(lnomia, utilizànda:.,se fóra, d()s casos constitucionaes das 
forças estaduaes. 

· Pai·a evitar esse facto a Commissão de· 'Constituição e 
Diplomacia entendeu que se devia rejeitar. essa proposição. 
E digo «a Commissão », pa,rque foi unanime ,a delibera(ião .. 

A illustrada Commissão de Justiça, porém, alterou o modo 
da apresentação da proposição da Camara, e dessa alteração 
á primeira vista parece realmente que se deve approv11.r a 
proposiçã,o. Cha,mo, porénh. a~ attencão .do Senaçio e espe
cialmepte da jljustre Co.mm1ssuo de Justiça, para o facto de 
ser; a meu ver, inteiramente inconstitucional legislar· dire,-

. etamente sobre essas policias. · · · 
Diz a. Commissão, redigindo. assim a proposição da Ca-

mara dos Deputados : · · 
«Os deÜctos propriamente militares, quarido praticados 

por officiaes ou praças das policias militarizadas da Urtião 
ou dos Estados, são punidos com a,s penas comminadas · na 
lei militar:» · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· A lei :milita~ é uma lei de' e~cei:)cíi9, especialmel\te feita 
para os cor·P.Os feder~Jes, para as lDstltUições federaes. . · 
' UM SR. ~ENADOR- Creio. que para quando estiverem 'mo-

bilizadas. · · · · · · ' · · · · · · · · · . · · 
... 

· 0 SR. MENDES DE ALMEIDA 7"7 Quanpo estiverem mobi!i., 
·zadas não é prériis. o lei. ·. · . · · · " . · O SR. PIRES :FERREIRA .....,... Nesse caso é Exercito. 

O Sn. MENDEs DE ALMEIDA-As forças . .dos Estados qua~do 
mobilizadas, formam na 3~ linha segundo a actual lei da or
ga_n1JtzaQão militar e .estão sujeitas . intei\ai:n.ertte ·-.i lea-~slacão 
mil~. · · . 

Em tempo de paz,· quaes são. os delictos militares que 
póde praticar uma forca policial? São: a desobediencia, falta 
de exaocão no cumpilimento dos deveres, falta de: cu:mprirritJnto 
das .leis, aggressão aos s11periores. Todos esses factos o Estado 
póde es.ta__beleoev em seus regulamentos: póde irpj?ôr tal 0u 
.ta.! pumçao, não excedente nem contra,m. ás ~eis f~!i!!l'lles •. Ã .. 
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~ 
,Constituicão, ao Codigo Penal, ao Codigo Penal da Armada, 
que serve, hoJe, de lei para as forcas armadas da União. 

Chamo a attencüo do Senado para este p-onto. Parece-me 
que não se· pódc applicar a lei militar; que não se deve ap
plicar essa lei, porque, assim, invadiremos a· autonomia dos 
Estados. . 

Continuemos a lêr as emendas: 
II) O art. 1• passa a ser o 2•, assim redigido: 
« Art. 2.~ Nos crimes de que trata o artigo antecedente, 

os offi.ciaes e praças da policia militarizada da União, serão 
processadas e julgadas· em primeira ins!.ancia, por um con
selho sobre cuja organização promoverão as leis e regulamentos 

. respectivos e, em gráo de recurso, pelo Supremo ' Tribunal 
Militar.:~> . . 

Actualmente os processos na Força . Policial · depois de 
completos na primeira instancia dos seus conselhos regulares, 
feitos _pelo poder central, são julgados afinal pelo Supremo 

. Tribunal Militar. ·. 
0 SR. EPITACIO PESSOA-Não apoiado; effectivamente O 

regula!Dento dispõe assim: mas o Supremo Tribunal Militar 
tem considerado inconstitucional esse regulamento e o tem 
deixado. de applicar. 

0 SR. MENDES DE AL~EIDA-De accôrdo; quero dizer que 
está assim legislado e acho que bem pensa o Supremo Tribunal 
Militar, porque na Forca Policial do Rio de Janeiro, não póde 
na ver crimes militares. 

O SR. EPITACIO PEssoA-· Não é este o fundamento apre
sentado. pelo Supremo Tribunai·Militar. O tribunal faz questão 
da 'competencia. Este recurso foi creado por um acto do Poder 
Executivo~ · 

0 SR. MENDES DE 'AL~EIDA-Perfeitamente. Digo eu que, 
quer por este motivo, quer por outro, não deve a Força Po'
licial, instituição municipal, provisoriamente. paga pela União, 
ser punida pelas leis militares, po.rque crime militar só com-
mette o militar. · , 

A policia não pó de ser assim militarizada. E' um abuso -
que se tem mantido e que se manteve a principio pela ne
cessidade que tinha o Governo Federal de se previnir contra 
passiveis ataques. Por mais nada. Porque, para se defender 
de ladrões, para prendei-os; para policiar as ruas, para guar
dar as casas, etc., não era necessario o aparato de força 
como temos na forca policial do Rio de Janeiro, desde os seus 
grandes armamentos até os seus formidaveis quarteis. 

Ora, continuando nós, por uma lei desta ordem a manter 
esse abuso, até onde irá isso parar? · 

E' um protesto que lavro sem que de outra fórma pense 
impressionar o Senado. 

--' 

• 
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Na terceira emenda da illustrada Commissão se manda 

suppr·imü• a3 palavras: «estabelecer nos regulamentos que re
gerem as policias mílital'izadas, os conselhos de disciplina, as 
regras a observar· na imposição dos castigos disciplinares, os 
quaes não poderão exceder os limites seguintes:. 1•, o dobro 
de serviço de guarda até quinze vezes, a meio dia de folga; 
2", detenção ou prisão até trinta dias;. 3", baixa temporaria 
do posto at1l 60 dias». , · · · 

Sem duvida, approvada que seja a proposioão, concordo 
com a emenda da Commissão de Justiça, porque todas estas 
deliberações são para crimes militares e a policia da União . 
nã.o commeite crimes militares· e não póde ser militarizada.• ' 
Ella serve unicamente para serviços administi·ativos, porque. 
no .caso de uma- aggressão estrangeira, no caso de debate entre 
dous Estados, a União tem de int'ervir para regularizar a 
situac'ão da Republica; então estas forças entram como au
xiliares das forças do Exercito o participam da sua depen-
dencia nos· crimes militares. · · . 

Eram estas as considerações que entendi fazer. como um ' 
protesto contl'a a inconstitucionalidade do prQjecto 'da Camara · 

. dos Deputatlos., (lJluito bem.) · 

O Sr. Epitacio Pessoa, occupando a tribuna, diz que a 
Camara dos Deputado.> enviou um proJecto sujeitando ao 
fôro milita1• os crimes essencialmente militares, quando pra
tica'dos pelas policias militarizadas dos Estados e da União e 
creando para o julgamento destes crimes wnselhos de guerra 
no: Estados, com appellação para os setlS tribunaes, supe-
riores. · 

A Commissão de Justiça e Legislação do,Senaào entendeu 
que nesta lJltima parte o P,ro.iecto ora inconstitucional, pois 
.se relaciona com a organização judiciaria, que ó rilateria pri
vativamente reservada aos Estados; Propoz em vista disso, 
a moclií'icação desse dispositiv.o e justificou longamente a 
parte primeira do projecto, referente a definição dos delictos, 
demonstrando a constitucionalidude e conveniencia da medida. i 
Respondeu assim de antemão :iR .ob,iecções que contra ella se 

~ :pudessem 8uscitar. · · 

. ' 

Estas objecções são as' mesmas que acabam de ser apon
tadas pelo Senador ·do Maranhão, o que mostra que o parecer. 
em debate não logrou merecer attenção, apurada' de S. Ex. 

Sabe o orador, corno toda gente, que o Exercito e a ·Ar
mada são instituições nacionaes. Isto mesmo está dito .cla
ramente na Constituição. Mas, ninguem pretende. que os Es
tados possuam exercitas e unicamente que possam dar ás suas 
policias uma feição com npparencia de força militar, quanto 
a sua organização; Era esta a situação das forcas policiaes 
,iá no tampo do Imperio; e não ó natural que esse direito quo 
se prodigalizou, •ás províncias centralizadas se rec'Use hoje 
aos Estados nutonomos, em um regimen que confere a estes 

'~ 
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todos os poderes que lhes não se.i am negados expressamente 
ou por clausula implicita da Constituição. 

Ao aparte do Sr. Irineu Machado, que observa que nos 
Estados Unidos as poliCias dos Estados são simples policias 
civicas, responde o orador que não é esta a organização admi
nistrativa; que a Constituição se refere a « p.olicia local», mas 
tal ,qual a encontrou no paiz para que foi votada, e nem {i 
passive! que com simples guardas ·civis possam ps nossos 
Estados garantir a ordem nos seus vastos territorios e assc
gura·r a execução das· ordens das suas autoridades e das sen
tenças do's séus tribunaes. , . 

Todos os poderes da Republica teem reconhecido aos Es
~ados o •direito de organizar militarmente as suas policias. 
Ahi está a ultima lei de reorganização no Exercito; ahi estão 
repetidos actos do Poder Executivo, pondo militares á dispo
sição dos Governos dos Estados para commandarem as po-

. licias locaes; ahi estão .finalmente varias accórdãos do Su
premo Tribunal proclamando de modo expresso esse direito. 

O· art. 1• da proposição, definindo os crimes da policia 
não invade, como se· afigura ao nobre Senador pelo Maranhão, 

~ a esp!')elJ). de attribuições nos Estados. A proposição não le
gisla sobre o que diz respeito propriamente á organização da 
policia local, isto é, ao·"rccrutamento das suas prac;as, á hierar
ch ia dos seus postos, aos direitos e deveres de officiaes e de 
so1dnclos. Isto .s1im, é de alçada p•rivativa dos poderes locaes. · 

· O que. o projecto faz é apenas definir a natureza dos 
crimes da. policia e isto é· po.r disposic;ão expressa na Consti
tuição privativo do Poder Legislativo da União. Si por esse 
modo o Congresso. Nacional invadisse as attribuições dos Es
tados, forçoso· seria admittir igualmente a sua incomp~tencia 
pará definir os crimes dos empregados administrativos ~u 
dos juizes locaes; e ninguem, nem mesmo o nobre Senador pelo 
Maranhão, se animaria a defender uma tal pretencão. 

Pretende S .. Ex. que os crimes da policia local sejam 
punidos de accôrdo com a lei commum. Responde, porém, o 
orador que isto não é· possível, . pois que o Codigo. Penal não 
cogita· dos crimes propriamente militares, de modo que to
riamos de chegar a esta consequencia absurda: ou taes crimes, 
quando. commetticlos por soldados de. policia, não seriam pu
nidos de modo algum ou seriam ridiculamente reprimidos com 
as penas disciplinares unicus que aos Estados é licito ·esta-
belecer. · · · 

Quanto •á Brigada Policial deste Districto, é ella ~ effecti
vamente um servico de natureza municipal, mas, de accõrdo 
com uma disposição ·constitucional, está a 'cargo da. União; 
nada, pois, mais natural do que ficar subordinada ás leis vo-
tadas pelo Congresso da União. . · . 

Si o Supremo Tribunal Militar tem annullado os pro
cessos crimes ele praças da Brigada Policial 'não é porque 
considere essa forca como uma simples milicia cívica, mas· 
p-orque a competencia que lhe foi dada para o julgamento 
elas appellações naquelles processos ·está exarada em méro 
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decreto do Poder Executivo, que não tem autoridade para dispôr 
sobre esta materia. , . . ~ 

Foi justamente com o fim de legalizar esta situação qur 
a Camara dos Deputados inseriu no pr:o

1
iecto a disposição que 

provê sobre a competencia daquelle triounal. 
E concluindo salienta o orador que, m·odificando a pro

posição da Camara dos Deputados como propõe a Commissão 
de Justiça .e Legislação do Senado, está ella em llondicões de 
ser approvada, como medida que, além de constitucional, .é 
necessaria e urgente, pois os Estados ad:ltrictos a não poderem 
reprimir de modo nenhum os crimes das suas forcas podem 
estar na imminencia de um momento para outro de vel-as 
dissolvidas com gra:ves prejuízos para sua ordem e · segu
rança. 

O Sr. Pires :Ferreira-Eu· pediria licença aos presidentes 
das duas Commissões que trataram do assumpto, para con
sentirem que requeira que esse -projecto vtí a Commissão de 
Marinha ,e Guerra para dizer a respeito. Assim tenho a honra 
de enviar a Mesa o meu requerimento. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em disctissM o se- '-' 
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que seja ouvida a Commissão de Marinha e 
Guerra sobre a proposição da Gamara dos Deputados n. 63, 
de f 913, referente ás policias militares da União e dos Es- · 
tados, . • 

(~ ... ;, . 
Sala das sessões, 2:3 de agosto de 1916. -·Pires Ferreira. 

O Sr. Epitacio Pessoa-.Si não me engano, o nobre Se- . 
nador pelo Piauhy, requer que o projecto ora em discussão seja 
remettido a Commissão de Marinha e Guerra. Assim sendo, 
declaro, por parte da Commissão de Legislação -e Justiça, que 
nada tenho a oppór. .-

I • 

O Sr. Mendes de Almi!ida- Por parte da Commissão de 
· Constituição e Diplomacia, · faco identíca declaracito. , 

E; encerrada a discussão ,do requerimento. 
' ' I 

- -O Sr. Presidente- Não havendo numero, 
der á chamada. 

vae-se proce-, 

O Sr. 2• Secretario procede · á chamada, , á qual deixam 
flfl responder. os Srs. Lauro Sod!"é, Eloy de Souza, Raymundo 
de- Miranda, Luiz Vianna, João Luiz Al:ves e Alfredo Ellis ,(6),,1 
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O Sr. Presidente- Responderam oá chamada apenas 31 
Srs. Senadores . 

. Não . h a numero; fica prejudicado o requerimento. 
Continua a discussão do art. 1• da proposição. 

O Sr. Mendes de ·Almeida -·Sr .. Presidente, vou mandar 
á Mesa uma sub-emenda á emenda da Comrnissão de Justiça 
e Legislação, na hypothese de ser approvada a proposição. 
A minha sub-emenda é concebida nos seguintes termos (lé) • 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta cÓnjuntàmente em 
discussão a seguinte 

E~ENDA 

Ao art. 2•- Depois da palavra ~União», diga-1s.e: ~em 
<.:em quanto submettidas .á direcção do Governo Federal». 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1916.-Mendes de Al
meida. 

O Sr. P~esidente-A emenda de V. Ex. retere-se ao 
art. 2• e o que estô. por ora em discussão é o art. 1 •. 

0 SR:. MENDES· DE ALMEIDA- Mo.s, ·pela emenda da Com
missão, o art.' 2• passou a ser o i • .. · 

0 SR. PRESIDENTE- Não importa. 0 que está em dis
cussão é a proposição e não as emendas e, por emquanto, não 
foi encerrada a discussão do art. i •. · , . 

O SR. M~NDES I;IE ALMEIDA-Então, Sr. Presidente, houve· 
engano da mmha parte porque a minha sub-emenda refere-se 
mesmo ao art. 1•. . · 

O SR. PRESIDENTE- Neste caso, . V. E:r. terá a bondade 
de emendar a sua sub-einenda. 

,, 

' ' ' . . '\ 
0 •Sa. MENDES DE ALMEIDA- Perfetiamente, 
O Sr. P~esidente-Em virtude da ·emencÍa, .. ii,·~ suspensa. 

a discussão do art. 1. •. . . 
Entra em discussão o art. 2• •. 

· Veem á' mesa, são lidas, apoiadas e postas con.iuntamente 
em çliscussão com a proposição as seguintes 

EMENDAS. 

A' proposição n. 63, de 1.91.5: 
Supprimam-se us emendas offerecidas pela Comm.issão de 

Justica, e Legislacão. 
. Sala. das sessões, 23 de agosto de Hl16.,.-,'Pire~ li'er~:eira~ 
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Ao art. 2• -lnepois ela palavra «União:.>, diga-se «em 
quanto submetticlas no G·overno l!'ederal ~. 

·Sala das sessões, 23 de agosto do 1916. -Jl!andes de Al
me·Wa . 

. O Sr. Presidente - Em virtude das emeNdas aP.resenta· 
d'as, i'irm suspensa a di~cussão do art. 2". 

Entra em cliRcussiio o art. 3". 
' 

Vem á mesn. é lida, apoiada o· posta conjuntamente em 
Ulscussão com a proposição a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 3' -- Depois da palavra ccUniãon, diga-se: cem. 
quanto e lia Li ver o serviço da Capital Federaln. 

Sala das sessões.' . 23 de agosto de 1916. - Mendes de 
Almeida. · 

O Sr. Epitacio Pessoa - Sr. Presidente, peço ru V, Ex •. 
que se digne mandar Jêr novamente a emenda do Sr. Senador 
Pires Ferreira, porque não pude ouvir bem. (E' satisfeito.) 

10 SR. Prm~s :FERrtEIRA- Apresentei o re•querimento afim 
do que o JWOjecto fosse retirado da discussão. · 

0 Sn, .EP!'l'ACIO PESSOA -: Mas para ser appiL'ovado tal .qual 
veiu da Camara QU para ser rejeitado ? · 

O SR. PrnEs FERREIRA - Apenas para suspender a dis-
cussão. • . ' . 

' . ~· 

O Sn. EPITACIO PEssoA - A emenda do· Sr. Senador Men. 
des de Almeida é no sentido de accrescenta,r depois ·da pala
vra «União» o seguinte: «emquanto as. forcas militarizadas 
estiverem sob a dii•e.ccãõ da União). · 

. Quanto á emenda apresentada pelo nobre . Senador pelo 
Pi'auhy, ne111h uma consideração tenho ·a oppõr, porque, nãG 
conhecendo as razões que a justificam, nada mais poderia 
fazer do que re.produzrr as considerações do parecer, que eão 
as .razões justificativas, precisamente, das emendas. · apresen
tadas pela Ctl"minissão de Justiça. ' · · 

A Cómmiesão de Justiça não póde dar o seu assentimento 
ao projecto vindo da Camnrn. tal .qual está,,. e. entende que deve, 
para o accommodar l\., Constituição, ser modificado no sentido 
das emendas que apresentou. I.ongmnentc justifiquei essas 
emendas, e seni conhecer as razões ,que o nobre Senador pelO 
].>iauhy, tenhii a apr&oenta~ .em defesa. da em(lnda, ~ue. acabOU 



• 

... , 

I • 

SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE.191G 38:1. 

de ser lido. 'no. Mesa, o. Commissão de Justioa · não lhe J!Óde dnr 
o seu assentimento. . 

Quantu (t emenda do. S1r. Seno.dor velo Maranhão é intêi. ·· 
ramente excusndo. 

Comprehende-se que, s·i o. Brigada Po.Jicial deixar de ser 
uma forca subordinada tt Ull1ião n0 Dis~ricto Federal e iPa&·3!I' 
a milícia purnmen~e municipal, olla não estará incluída nas 
disposioões do projec~to.. · 

O Stt. MENDES DE AL,'M:EIDA .....: E' preciso dizer. 

O Sn:EPITACio PESSOA - Si a Brigada Policial deixar de· 
ficar sujeita ús autoridades ·federaes, pela mudança da Capi-
tal da Ite,pub lien para o planalto de Goyaz .. .. . · 

O Sn. MENDES DE Ar,:r.mmA - Como determina a Consti. 
tuicão. 

O Sn. EPITACio PEssoA - ... de accôrdo cOm a Constitui. 
oão, ne::·te caso o Districto Federai passa a constituir um· Es
tado. e a sua Forca Policial, si fôr militarmente organizada, ' 
como a de qualquer uutro, incidirá nos preceito~ do projecto 
da Camara dns Deputados. . 

Por conseguinte. a medida ~presentada por S. Ex. é des
necessaria. (Muito bem; muito bem.) ~ 

O Sr: Plres Ferreira - Sr. Presidente, tendo ficado p~e. 
ju:d'icado o r~querimento que aprese,ntei para que ·sobre a 
proposição 1em delbate fosse ouvida a commissão de Marinlw. 
e Guérra; vis{ o não haveJr numero na Casa. para. se procede[' 
á votaç~~ mandei ú Mesa uma emenda para' o effeito d!e se· 
suspcncAir a discussão do. 'ref1erida rprop10sição, de modo que 
opporl.un'am~te possa reproduzir o meu requerimento, afim 
de s~r ouvida a Commissão de ~Iarinha e Guerra. 

· O Sr. Presidente - Em virtude da emenda apre,sentada, 
a discussão fica suspensa. . 

Os arts. !•" c 5" ficam igualmente eom a discussão sus
pensa,: por· motivo. da emendo. do Sr. iPires Ferreira. . 
. A áiscussão fiila suspensa·pm'a serem ouvidas as ·Com~ 

missões de. Qons~ituição e Diplomacia 0 de Justioa e Legis. 
la cão sobre ns emendas. · , 

Nad!i mais havendo o. trata,r vou levantar .a sepsão. 
Designo para IOU'dem cio dia ·da seguinte.: . . 
TrabalhOs d0 commissões. 

·Levanta-se <i scssru() ;\s 4 h!)ras da tarde . 

-
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:Publicação feita por ordem da Mesa em virtude de deli
beração do Senado: 

Reorganização do Territorio do Acre 

QUE PENSA A RESPEITO O SR. GENTIL NOIU3ER'r0 

Achando-se .em clis'cussão no Senado um projecto de lei 
que reorganiza .a administração do Territorio Federal do 

·Acre, Jomos ouvi.r, a esse 1:espeito, a opinião do Dr. Gentil 
Norberto, que conhece perfeitamente aquella região, onde re
side e exerce a sua profissão de engenheiro civil ha mais de 
dezeseis annos, tendo tomado varte activa e saliente em todo 
os mõvimentos revolucionarias que occasionaram a integração· 
do Acre ao territorio nacional. · 

·-O doutor, com certeza, está a pàr de um projecto, em 
discussão no Senado, que reorganiza a administração do Ter
rilorio do Acre. Póde dizer-nos a sua opinião sobre o mesmo? 

-Com muíto prazer. Conheço o projecto . de que falla,.:· 
pois fui ouvido pelos seus autores, antes da sua apresentação 
ao Senado. O projecto. é excellente. Embora as aspirações do 
povo a<1reano 'sejam pela autonomia completa, para a qual se 
julga preparado, mas .na impossibilidade de realizai-as· pre
sentemente, pelos meios le:;aes, os habitantes da;quella riquís
sima ·região .acceitUil'ão ~com agrado essa semi-autonomia que 
lhes querem dar. A unificação do governo . do Acre impõe-se 
como medida inadiavel. Não se comprehende ,que o pequeno 
territorio acreano seja administrado por· quatro govennaiJores, 
com vencimentos elevados, oceasionando aos cofres g,ublicos, 
sómente com os quatro· pJ;>efeitos, uma despeza de dozll contos 
mensaes, mais do que ganha o Presidente da Republica ! 

Acl'.resce ainda a circumstancia de que essa descentrali
zacão administrativa traz a grave inco,nveniencia de produzir 
uma aggres,siva :civalidade, que· já <Se observa. entre as act11aes 
prefeituras.. · . • . . 

-Não ·acha que seria preferível a divisão. db territorio 
em duas grandes ·prefeituras, como quer . o Deputado Alberto 
Maranhão, Relator· do Ministerio da Justiçâ na Camara? 

-Absolutamente não!. Os"inconvenientes seriam os mes
. mos; a menos .que· se· .quizesse fazer, futurament~. daquelle 
territorio· dous Estados, o que seria muitíssimo prejudicial aos 
interesses .uacionaes. · · . 

.:.... E a respeito' da representai;ã"o federal de que também 
se :cogita, qual a sua opinião? · . · 

. -l!i' essa uma das mais .iu~tas aspirações, que esperamos 
seja reali?.:tdn, ain.da nes~a legisla~ura, pelo ·Congresso Nacional. 
E' absurdo 'CJue uma população de oitenta mil pessoas seja 
rebaixada ú mesquinha condicão de colonos, a quem se negam, 
serri r.azão plausivel1 todos os direitos políticos, O Acre, que 

, ê um dos maiores contribuintes dos cofres publicas da Nar;ão, 
' 

" 
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não póde deixar, sem sravo injustiça, de ter os seus represen.:. 
tantos no Co::~gresso, para votar os impostos e ·:fiscalizar o 
emprego de suas .rendas. 

E' tal a importancia deste assumpto •que não nos podemos 
:furtar ao de'sejo de citar aqui as seguinteg palavras do discurso 
pronunciado ha pouco tempo, cm .Porto AJegl'e, pelo chei'e do 
.Partido Republicano Rio-grandense, Dr. Borges de Medeiros: 
«Augusto Com te não trepidou em affirmar que a composicão 
do areamento e a. votação do imposto envolvem uma questão 
capital para a sociedade, mais importante que a proprla con-
trovm•sia sobre as formas de ·governo.:~> . 

Esta opinião do grande philosopho f'rancez, acceita e pra
ticada r>elo partido situacionista do Rio Grande do Sul, jus
tifica perfeitamente· c· ampara essa nossa aspiração o Não po
demos pagar impostos que não votamos. O contrario disto é 
o domínio da .força e da inj ustica, indigno de um povo ci
vilizado. 
. , -E relat~vamente á porcentagem das rendas, .que o pro

. jecto desti·na a ser applicada na administracão do territorio? 
. --E' este um ponto de grande importancia e que só po

d&rá s~l· ·.perfeitamente explicado com o auxilio poderoso e ~ 
irretorquivel .dos algarismos. Comecemos pela receita do ter
ritorio, arrecadada pela· União, nos seguintes, exercícios, só-
mente do imposto da exportação da bol'racha : , . d 

1903 ............................. o ....... . 
f904 ....... ·~ ............. .- ............ . 
1905·., •·• o o•• o~ • o o o o o',o o o ••• o o o o o o o o o o o • o ... . 

:1906. o •••••••• o •• o •••••••.••••• o ......... o 

·19.Q7 ................. : ........... · ...... ·.· .. . 
:!:908 ... o ; • ; ... ', ... o o ... ,'. ; ....•......... 
1909 . ........ · . ............ o ........... :· •• 

1910. o o •••• ~. o.·.·.·. o •••• o ••••••• o o ••••• 

i91:L .. o ••• ,,', .................. ~- •• , •• 

i912 ............................... ; ... . 
:1'91·3. ~-. o o ••• o o • o o, • o ••••• o ••.••••••••.• · •••• 

'1'9'14 .. o ••• ~ .• o ••••••• o .... ~ .................. . 

' '1=9~5· .. ~ ... ~ · ••. o ...... o •• o ••• o o .••• o ••.• o •••.• • 

191'6 .(até' 'junho) ......... o.: .......... . 
Julho· a dezembro,. provavet .... ; ....... . 
Receita extl'aordinaria ..... ; ........ : . o • 

' ' ' 

' '570 :502$529 
2.376:932$377 

· 8·. 688 :284$i40 
9.167 :7i6$tii6 

13.54.5 :ii7$601 
9.414:103$700 

14.0i8:319$040 
i9.867:52~$i50 
9 o 671 :71<>$068 

i2o396:071$634 
8.414 :754$89i 

·5o395:729$i3i 
. 5.5N :~98${162 

3.061::294$971 
2.500:000$000 
L 200 :000$000 

VeJamos; agora, as despezas. feitas pela União, desde a 
· ac.quisicão do territorio, até ao presente exercicio: 

· , Despeza& extraordinarias :' 

Occupaefio, do. terrLtorio e . mooilizacão. de 
tropas em 1903·- 90!t- 905 o .• o .•••••• ; • 

Indemnização ao Syndicat Bolivian N. York 
em i 903 O • I I I I I • I 0 I I I I t I I I I I I I I.·~ I t I t I f I I 

5o590:450$67i 
' ' 

2.366:270$200 
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Indemniz.aciio• paga ú Boiivia, duas presta-
ções, 004.- 905 ......................... · 32.080:000$'000 

l'as·amento das reclamacões bolivianas, :1909 • . 
·titulas................................... '1.805:37:1$2:12 

Dí:sp,ezn:s com o Tribunal .A!rbitral e a com. -
. missão de demarcação, em 904-905,--906 ~98 :869$861 

.Despezas com a· E. :F'. Madeira.Momoré, em 
.!J07-!l08-900 . . . . • . . • . • • . . . • • . . . . • . • • • • 9. 758:255$751 

r . . 
· Despezas .ordínarias com a administração do territorio: 

- . 
f903 .... · ......... o ••••••• ~ o o ................. . 

1.904 0 O O o~ fO,OO o o O o O O I 00 O' o o O 00 01,00 00 o o, O O~ ••• o•to 

1905 ......... · ......................... -.· ...... . 

:1.906 •••••• · •• ·;· ••••••••••. ·.· .•.•• , ........ ·., ....... . 
:1907 o I O_. I O o 0 o 0 1 o o O o o 0 o O o o O O O o o o O o O O ot~ o', 0 .. 0 0 o 

1008 .................. o •.• '·o ................. .. 

i90n ................... · ............ :-........ . 
i'nio · - · · . . ' ....... _ .. ·.; .................................. . 
'f9f1 .. · ..................... · ................. · ... . 
:! nl,., . . . ·. . 

OJ ...., ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-·. 

- f913' ....................... ~ ....•..•.•...•.• : .. 
1914 .. •t tO tI t•t o ... O O o ••·• o .. OO,tt .... t t to to •.•• O tt 00" 

1R1s .~ ......... -: .· ...................•.... \ .... _ ••.. 
fv16 ..... ,1

,.,,.,, .................... • •• ~ ••••• ~. 

54:627$990 
828 :218$336. 

:1.364 :555$612' 

i. 412 :857$·7 45 
2.755:6:17$383 
2.394:691$2:15 
1.685:774$062 
'3. 456:200$000 
.3. 256 :200$000 . 
3.155:800$000 
3.174:800$000 
3.074:800$000 
2.374:800$000 
2.374:800$000,-

Temos, · portanto, desp.eza total 84. 062 : 960$038; . recéita 
total, :126.872:358$5:10; resultando, como se. vê, um saldo,. a 
:favor do Acre, de 42.809 :398$472. . .. 

Os dados sobre as· receita;s foram extrahidos: . até' . :1911, 
inclúslye, do relataria de 19:12. do' Ministro da Fazenda,· Dr. 
Francisco, Salles, e dahi em diante bondosamente fornecidos 
pela Sub-Directoria da Receita Publica _do 'rhesour.o Ncaional. 

Ir. renda extraordinaria. de i. 200 .contos é proveniente de 
impostos sobre vencimentos e o'ut~;os. · .. 

Os dados· sobre as d~spezas extraordinaria:s ·foram tirados . 
do relatorio do Ministro . da Fazenda. Dr. · · Leopoldo de · 
Hulhões. de :!'!HO, pags. 220 e 2:21. Os dados sobre as despezas · \ 
d'e> administracão até 1909 foram . tambem tirados do . referido 

. relatorio e dahi por .deante das leis orçamentarias ·. anritiaes •. 
·Agora, p.ei·mitta. uma observação ·importante: iA União .. obri. 
· gou o povo àcreano.-a pagar á bocca do corre as despezas com 
a acqui~icão .do territorio do. Acre; entretanto, . os •,Estados· do' · 

· Pará e Paraná, nenhum i:Jeitil deram ao Governo Fedevà.l pela · -
- acquisioão do.s. territorios ·de Amapá e Missões. · · · · . 

·~ .. · ·O pagamento da Estrada de Ferro .. Madeira.Mamoré· . é, 
tambem, uma verdadeira iniquidade. Além da estrada ser 
um p.roprio naci.onal de extraordinario "Valor em futuro pro. 
~imo •. <\ .seu traça~() pr,e.iudicau · enormemente o commercio 
aooo:no. . · · . . . 

, 

" 
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. - De fórma que, .pelos seus calculos, o saldo do territo. 
rw do Acre, em poder da União, é de 42. 000 contos? . 

-Exactamente, 42. 000 contos l , 
...;. Qual a Mpulacão e a superfície do territorio? 

• '- Pdi· calculos ,que •fiz bas.eadoo na produco;ão da bor
racha e observacã.o pessoal, a ipOpulacão é de 80. 000 habi .. 
tnntes. no íninimo·. Entre!.anto. o Sr. barão Homem de Mello 
d{t 100 rili!, e o !Sir. Dr. Alberto Massõ, autor de l\ID mappa 
dr. Acre. app~;ovado pe.Ja Sociedade <I~ Geographil, dá 90 mil. 

Deante destes dados que ·acabo de expor, extrahidos. to. 
d'os de fontes officiaes, o meu caro .amigo ha de concordar 
que bem razão tinha o ·saudoso estadista 'J)atrici<> . Joaquim 
Murtinbo. quando disse, ·em p.leno Senado da Republica, que 
«era uma indignidade o que se estava fazendo .com o Acre. I 

86" SESSÃO. EM 24 DE AGOSTO DE 1916 . 

PRESIOENCI:\..DQ SR. PEDRO BORGES,' t~ SECRETARIO . . '· Q 

A' 1 h orá Ida tarde abre-se a sessão, a ·que concorrem os 
Srs. Pedr(Jr Borges, 1\'IJetel!o, Péreil'a Lobo, Lopes Gonçalves. 
Indio rlo · Brãzil. Laur'ô Sodré. Costa Rodrigues, Mendes de Al
meilda, · . José· iEuzebio, Pires 'Ferreira, R:itbeiro Gonçalves. 
Francisco·. Sá •.. ·.João Lyra. Eloy de .:Sb'uza, Cunha' Pedrosa, 
Epitacio ,Pessoa. Dantas BarreW, Arau.io· Góes. Raymund'ó' de 
Miranda; Gomes R'ibeiro, Luh Vianna. Jdão Lui~ Alves, Miguel 
de Carvalho, Erico Coelho. Irineu 1\faehadd; Alcindo Guana
bara. Frili:tcisoo Sa!les, Bueno de .. Paiva, .A:Jif.redo' ·Ellis, Gon
za;ga Ja:;rme,! Leopoldo de Bulhões; · José Murtinh'o', Vida! Ra
mos, Abdon · Baptista, Rivad'avia C'drrêa. So11,res dos Santos e 
Victortno 'Monteiro (37) . " . 

. ·. . .· Deixam de comparecer ·co~ causa justificada os Sr!t A. 
, :Azeredo. · He;rcilio Luz, Rego Monteiro. Silverio· Nery, Arthur 

Lemos; Albdias Neves, Thomaz Accioly, ·Antonio de S()uza; 
WalfrlldO' • Leak· Rosa e· Silva. Ri!beiro de Britto, Siqueirá dle 

" . Men~zcs, · GuiJherme Campos, Ruy. B!Jl•bosa, José 1\farcelli.np. 
DomliOSOs . V1~ente. Lourenoo - Baptts,ta. Bernardo Montelró'. 
:Adolphl). Gordo, ·Eugenio' · Jardim, · Xavier da Silva, Allencar 
Guimarães e Generoso Marques (23·) . . • ' · 

E' ·uda, posta em discussão e, sem debate. approvada a 
acta da sessão anterio'r. · · . · . · 

O Sr. · t• Secretario declara iíue nil.O ha. expediente. : .. ' 

O Sr. 2•. Secretario_.declara que não ba pareceres. 
s.- VIl, IV i5 

• 

\ 
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O Sr: Presidente - Continúa a hora desLinada. ao expe
diente,. '1.1e)ll ·a palavra o honrado Senador pela Parahyba 'd 
St:. EpJtaCJo Pessoa; · 

O Sr. Epitacio Pessoa - Sr~ Presidente, o nobre Senador 
pelo District'o' Federal .Sr. Alcindo Guanabara pediu-me que 
lhe cede~se a palavra por alguns minutos para dar uma ex-
plicação ao Senado. . . 
. · · . 'Peco a V. Ex. se digne permittir que attenda a esta so-

Ilcitacão . · · .. , ' · . · · . · 

O Sr. ~esidente - Tem a palavra o Sr. Alcind'ó' Gua-
nabara. · . . . 

· O Sr. Alolndo Guanabara ( •) ..:... Sr. Presidente. a:Sl'Rdee:o 
ao honrado Senador pela Parahyba a gentileza que acaba de 
ter .. para comm·igo, cede[Jdo,-me. a sua vez. a e . fa~lar. Po!'l 
alguns momentós só, occup·arei a tribuna. J!Ornalista enca
necidô no exercício da minha:. profissão 1 e simultaneamente 
membro do· ·oongl•esso Nacional,: nunca me . servi ·da tribuna . 
rparl•amentar, cuja approximação sempre. me .. aterra, p·ara · re
bater os ataques ou a:s aggressões que·a imprensa me faca .. 
Peco, pOrém. permissão ao Senado para fazer,. hoje, uma ex-. 
cepcão a .es~a V6!STa; éfue, aliás~ não constituirá preced.ente, 
Faco-a, .simplesmente, :porque não é sómente a mmlra i{lessoa 
que· está. em causa, .sinão tambem ·grande . nume~ de meus 
coUegas do Senado. Quero re:Cerir.:..me · ao .commentario que 
O Imparcial faz, ho~e. ao diseurso que tive occasião de pro
ferir em, casa do nosso iiiustre coJlega Senador Antonio Aze-
z·edo. em :no,me. de seus amigos. . . . . · .. 

Ao contr,lla'jO.do .. que.diz esse jornal, sabe v. 'EX. muito 
bem que. eu não ·organizei nenhuma manifestação ao Senador 
Azeredo, com intuito, ou .pensamento politico de qualquer · 
[Jatureza. Foi na: vespera do seu anniversario que V. Ex:. e 
outros amigos· do nosso honradoVice-'Presidiente incumbiram-

. me de ser o orgão de seus sentimentos p'ernnte esse 'illustro 
coJ1ega, Tratando-se de um homem .politico e· da manifes
taoão de amiS!l:de de bomens p'oliticos: é evidente que de P•O
Jit!ca se bavia .. de fal1ar. Peco licenca ao Senado para 'IIe!Pe.:. 
tir; termo a termo, o .4ue entllo tive. ensejo de dizer (M)': 

'•'i ' .·,' . 
. «Queremos;. porém, aproveitar esse . ensejo . ;para . 

dizer. com a concisãO que a . op~ortunidade . ea>:ige, da 
vossa e . da ·nossa situac,ão politica, neste · ·momento 

. tão coJ;Jturbado por más paixões e tão penoso e difficil 
. para todos ·OS que temos sobre 'os bombros a p;esada 
responsabilidade dos destinôs dO · paiz .. · QUeremQS, 
ainda umá ·vez, affirmar que. o .Jaco mais forte •quQ • 

·.,' I ' • ' I -------:-. - . .. 
:C*) Este discul'So não foi I!'CVLSto pelo orador. 

r 

···. 
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· nos une é o feito _p'elo prop0sito delibérado de resistir, 
a. todo custo, á. o IRia de anarchia que tenta avassalar o 
poder. sem . prilicipios, nem idéas, indo da campanha 
diffamatoria contra as pessoas até a propaganda sau· 
dosa . dos meritos e da supe.rioridade da .Mogarchia. 
Sentimos bem que o nosso dever primordial é eooeen
trarmo.:.nos sem. vacíllacões; n:em tibieza, em torno do 
nosso programma tradicíoool. de sustentação e defesa 
da autoridade e da ordem, mantendo a Constituição e 
as leis acima. de tudo e dando ao governo constituído o 

• apoio e prestigio que elle carece para cumprir com . 
desasoombro -o seu dever maxímo .. ··Por isso mesmo 
que .o paj~ se debate na confusão e qu~, sem adversa
rios arregimentados, somos atacados por quadrilhas de 
atiradore-s, que se não prendem a ·nenhuma regra, lei 
ou estatuto, visando ·apenas destruir a foi·ça conserva-

' dora que r.epr.estmtamos, ·maior é o nosso dever de 
resístencía, para que o campo sagrado confiado á nossa. 
defesa não venha cair em· poder dos bandos desregra~ 

· dos, em cuja bondeíra branca nada é&tá escripto e sob 
cuja.. influencia nínguem .. póde prev:er quaes ·serão. os 
destinos desta terra. As · tentatlvas de destruioão dos 
membros do Senado, que por elles aempre foram ata
.cados, precederam· apenas e pr·eparat•am o combate, que 
ora :francamente já· se trava contra .. a i'nstítuioão em si 

. mesma: a horda assaltante ao proprio regímen sente 
,que, apezar de todos o~ ~al;es, o Senado conserva.-:5e 

. fiel ao seu• dever constitwonal e ao lemma da Patr1a, . 
mai).tendo imperterritamente nas suas ameias a bandei-

, · ra ' em que se lê o dístico que é um programma.: 
Ordem e Progr~sso. . . . 

• Cünservadores, animados · desses tsenflimento~. nós 
e vós aspiramQS, desejamos, I(IUeremos cooperar effi.·, 
ca.zmente para ll:lUe o Br~il possa vencer este máo: mo •. 
mento· em que a a.narchla o ameaça e transpor com 
:felicidade o . máo · passo · em que circumstancias inde. 
pendentes da: nossa ,vontade .nos. lancarain nó terreno 
financeiro. A.E·sim faUandO, sobrepOmo.nos altiva;. 
mente . ás . intrigas, . á . difama.çãlÍ, ás . mesquililharias 

· pessoaes com que combatem as nossas pessóas, :visaU:do 
destruir as idéas que representamos, como si. mão fosse 
certo qne. par um que desappareca, ·haverá cem que se · 

·. ·levantem, e 'cümo se nlí6 fosse evidente· que o· povo bra.. · 
. , zileiro não é . um povo mortO e não consentiria nunca 

em confiar os seus destinos aos que não pregam .sinão .a· 
: . d&•truicão e o odio. Assim fallando, definimo-nos posi

tivamente, mais uma vez. coma um elemento CODl!cíen.. 
te de conservaoão e ordem •. sem despeito, nein · ranC().. 

. res, desprezando o 11ue de pessoal haja na luta, .in
teressados exclusivamente. na defesa. d0::1 interesses su
pe,riores dó paiz, . delibel"ados a d~ 4G presid~te da 

• 

' . 
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Republica, animado das mesmas intencõe.s que nos ani
mam, o apoio e a forca neces'êarios para a resistencia 
tranquilla, pertinaz e prófiqua á maré sordida das am-

-· 'bicões peesoaes, da anarchia espiritual, e. ijlliCá, da 
desordem material.:.. · . ' 

1'enho cer~eza, Sr. Presidente, que prJ11erirido estas _P.a
. lavras interpretava 6 s-entimento da grande maioria .do• Se~ 

. . nado, .e. mai€, do que isto, ·o sentimento . de tOrdos 15.9 espírito~ 
conservadores do paiz, que nã6 desejam senão gue se pi1Ssa 
effectivamente pOr um. dique á onda avassallante da a'nar- · ' 
chia, prestigiando o Si·. Presidente !]a Republica, dando-lhe 

. todo o aptl'io, ' tódo o concurso necessario · para: a ·re€•istencia 
. effectiva. llenefica, patriotica. a essa Jnda; . (Apoiados.) . · 

- ' Entretanto. má o gradõ a . clareza diaphana das .palavr·as 
que proferi, ·a Imparcial commentou-as hoje sOob esta rubrica 
- O. Senado organiza. a ol{fewiva contra o G()verno. · · 

, . O SR. VIC'l'ORINo MoNrrÉIRo -:- Isto é o que elle d~seja. 
O SR. A.LcrNoo GUANABARA - Cumpro, Sr. Presidente, o 

dever de pr·otestar em meu nome, no nome dos meus amigos 
do Senado que assistiram .a essa solemnidade, em nome . do 
propr:io · Senado inteiro, cumpro o dever de . !protestar contra • 
a/interpretação malevoLai e inintelligent~:~ ,que esse jornal deu 
á expressão.· clara e positiva das minhas palavras. E· a prOva 
mais evidente à.e que ·estas . ~alavras correspondem · · á Vl8!l'- . 
dade, está no fmal· desse artigo. . .. . · · 

Eu disse que. 10 ataque aos noombros do Senado precedera 
e preparara a offensi'VIa contra a propria iihStituição do Se- ,~ 
nado. A'qlli está esse ataque formulado elaramente : 

· «Os Sra. Senadores não devem perder de vi·sta que 
já ~deram. a. pacie,ncila do povo. Si~ ql.ii~8!l'em trans. 
formar o Senado na b'asti·lha da· fraude, . da ladrOeira 
e da Oligarchia,· cedo lhes. chegará o· i4 de julho. A 
destruição· desse re,ducto .do ooudilb'ismo sobrevivente 
é necessaria J?Rra · o bom fúnooionamento do regímen 
e para. a dignidade' da Republica,,. · . . . ·, 

O· SR. VrcTORINo l\lONTEIRO - Isso é pálanfrorio. · .· . ' . . . \ ' ' ' 

.o ·~R: ALÇINOO GUANABARA ...,... Pen~. Sr. Presidente, que 
nos ó hclto dizer que estas agwressões não nos· demovem da 
lhha Je ·~3nàuota ·que. nos· traçamos •. de apOiiar e prcoti;riar o· 
.Sr .. Presi~ente da Republica e de com elle , resistir á · onda .. 
da anarch1a que. tenta avassa1lar o poder .e dominar. á Nacão. 
(Mufto bem; muito bem.) · 

o Sr: Epitaoio Pess6a -Sr. Presidente,. um destes dias 
. um· dos nossosillusLres collcgas, Senador pelo Maranhão, es

:trarihava que da tribuna do Senado se respondesse' a acctisa
~ões de jornaes. Entretanto, mesmo :para aquelles que o jul-. . 

~ . . . 

.,l ' 

' . 
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g8!Í1 menos regular, o facto não deixa de ter suas atte-
·nuantes. . · • . . 

Algumas :11olhas desta Capital, por uma questão. de mal 
entendido amor .proprio ou por um conceito erroneo de sua 
missão,··se recusam a· publicar a defesa das s~:~as victimas. 
E, quandio a acceitam, é pará tomai-a como pretexto de novas 
e mais ferinas. aggressões, · ou refugal-a para a pagina dos 
annuncios. · · · · 

. A~i mesmo, neste· recinto, .iá'tive oceasião de ouvir um 
jorna:llsta responder a um cidadão, que lhe exhibia a p1.1ova 
documental da falsidade de uma imputação ·que l'he fõra 
~eita: cSim, .a sua defesa é cabal, mas o meu j<mlal não se 
retracta~.~ · . · , . . . . . .. .- ... " 

. De sorte que os accusados se vêem na. contingencia ou de 
recorrer a outros .iornaes que não ·teem o mesmo publico das 
:tolhas aggrassoras, ou então, a buscar .na tribuna das as
sambléas a que pertencem uma' maior · divul~ção á sua de-
fesa.· . · · 

Demais, em geral as ' accusacões, pela sua · vialen
cili, pelo seu. desabrimento- porque· n. m·ientaoiio de taes 
jornalistas é provocar o ~escn.ndalo e forcar, por este modo, a 
venda da ·fOlha, .de accôrdo com os n.ppetit.es dapravados do 
publico -. em geral, . as accusai)Õ'es. pela sua gravidade, não 
delxam re reflectir sobre as corporac.Gcs de que fazem parte· 
os aggredidos. E'; portanto, até cérto ponto natural e plausí
vel .que a defesa .destes sr fnl]a no seio mesmo dessas c<.lrpo-
racões. · · · 1 • 

. · O ••que me traz á tribuna, Sr. Presidente; não é propria-

/ 
mente ... um facto desta natureza. N!lo venho, felizmente, de
fender'-me de uma calumnin :. venho. apenas dos:rnzer uma fal-' 
sidade: E'· disto. mesmo continuaria a abster~ me, como tenM 
feito até· ho,ie, se porventura o facto não tivesse ~ncontrado 
guarida rio' espirita de í.1m collega e amigo a quem • prezo c 
admiro. · / . . · 

Eu sou, ·Sr. ·Presidente, um dos homens publicas ·.mais 
frequentemente vt~ados pela. imprensa. . · . 
· Não tendo ,outro valor mais que· o do. commum dos mar.: 

· taes · (nii.o · apoiados); rn!lo tendo- é os meus amigos sabem . · 
. perfeitamente disto-'- outra ambicão .. Politica, que não se.ia 
a .de abandonar a politica; não tendo;- nem na minha vida 
particular nem na ·minha· vida publica, factos que me desabo
nem, só posso at.t.ritiuir esse desfavor á infólicidade de ump; . 
invencivQI e rara a'!l.tipathia pessoal, ou, então, n1esta. outra 
circumst:::mcia: é que não vivo a cortejar a imprensa, não 
viv~ a a•1amaradar~me, por covardia ou. interesse, ·co~ .ior-. 
nahstas e reporters, e a uns ·i! outros .não rendo .sen!i.o as 
consideracõe,s a que tenham feito jt\s .pelo seu meriflo p·e·s-
soal ou pelo seu "''alar proprio. .· · · . . ·, .. · 
· · Honre-me on nfio esta attitud0, della não tenho empenho 
fiiD me afastar. ·E' o meu feitio e com elle estou satisfeito., 

• 
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Sr. !Presidente, o zelo carinhoso . de .Üm collega e amiSD. 
que sr. desvela pela minha reputnçfin o pcln r.onéeito de que 

. eu possa gor.ar na :9piniüo publica do' paiz, informou-me .que•; 
ba t.res ·ou quatro dias, uma folha desta Capital, voltando a 
tratar, sempre com a mesma violencia e gr.osseria, do facto 
:da minha aposentadoria no Supremo ~rrihunal, me accusava, 
ao mesmo trmpn. rlo haver nhl:idn do nossn illustrr. collr.p-n 
pelo Estado do Espirif.o Santo, o Sr. Senador João. Luiz Al
ves, 'a aprcsentnçfio rla emenda .qur. veio permittil· noR r0rrr
sentantes da Nação, que fOrem ao mesmo tempo :runcéiOna
I·íos pnblicos aposentados. a. :percepçãO: cumulativa dos .ven-

... cim:enf,os dri aposentadoria o do subsidio de Senador ou Depu
tado. ~ em vh·Lude desta c.ondescendencia do meu preza:dp 
amigo, 1 estava ,eu a receJJer; desde o iriíeio d'a sessão legisla
tiva, com o subsidio d~ Sr.nnrlor, o~ meti~: v(mr.imento'~ de Mi
nistro do Supremo Tribunal, e ainda os de .)ente em· dispo-
nibilidade drt Fa(luldrtde de iD'ireito\ do Recife. ·· · · . 

Entendia o illustre in:formimtc que cü devia pôr termo a 
'essa explóraoão c, em vista das considerar;ões que me adduziu, 
.resolvi solicitar a nHenção ,do Senado. para a exposi!)ão CJtlO 
passo a fazer. ·. · · . 

Sr·. Presidente, nqui est,á presente o nosso illustre ,eollega · 
Senador pelo Estado do· Espirita Sll!nto: ·s .. Ex .. que declare 
se·algum dia lhe fallei sobre a ::iprcsent.aoão daquella emendâou 
sobre qualquer assumpto que se rebcionasse.•com tal. materin . 

. , ' ·'' . . i ' ' . ! 

!() SR. JoÃO r .. mz Ar .. V•ES- Jnmais v. Ex .. trocou corinnigo 
idéas ou teve conversa alguma sobre a materia a ·que .,se '!'e.: ·· 
:fere a emenda que apresrntei, Apresentei-a espantaneamente, 
sem co'nhecimento dos proprios interessados, oomo consequen:
eiu. apenas,' 1de umn profunda r-onvicoão :firmada na interp-ro'-
tar.ão jurídica do caso. · · 

10 Sn~ EP!TAC!.O PEssoA- Agradeço .a V. Ex. o teste:rriu-. 
· ;nho. valioso e decisivo . que vem trazer-me· pal'a. desfazer .est.a · 

falsidade.. . . .·. ..· . . . · · . · ... · ·,· · · •. ·· . •· : 
Mas, aqui· estã.,tambcril todo o :Senado: que appareca um . 

collcga, um sp, a .quem alguma :vez .me tenha.. dirigido sobro .. · 
este assumpto. (Silencio·:JJ'I'Olonqado.) . . : . · .... · . . .. . · 
· . De naqa mais preciso para tornar patente que. neste pri- , · 

mel1.1o ponto o ·jorna11sta que me agg1rediu :faltou ã. verdade. 
' ·. . Quanto. Sr. Presidente·; ao recebimento dos ve'ncime~tos 

<Ie lente da Faculdade de Direito · do . Reci:te, ó facto em· sl 
mesmo é b~sl:111ot.o ·rara càract.eriznr a irisnnsal.e7. 'da accusaçii.o . 
. · . Eu erlt. lente daquella Faculdade antes de ser nomeado 
ministro do Supremo Tribunal. . .: 

· · · .. Ora, aclrnitt.ir .. qllb, nomoado ministro de Supremo Tri~ 
búnnl .e tendo servido este cargo por .. mais de dez annos, en 
possa ainda hoje ser lente, mesmo em disponibilidade, do, 
uma faculdade superior;'. é revelar uma :tal· ignorancin dos 
rudimentos da nossa mgarnizaç!ío eonstitucional .e .administra-· . I . . 

I • 
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tiva que 'faria corar de vergonha n.o mais booal dos serventes 
do Congresso. (Apoiados.) . ·· ... ' , · . 

Ista< só é bastante para revelàr ·a inver,osimilhança da 
accusação. Porém, melhor do que . isto, ha contra ella facto 
. positivo, official, publico, noto rio: -eu fui exonerado da 
Faculdade de Direito do Recife ha mais de 14.·annos, por 
decreto. do Governo Campos Snlles, publicado no ·Dia"l'io' O({i· 
cial,- em ,ianeiro. de 1902, e transcripto por toda a imprensa 
. desta capital e do paiz. • · 

.''E', .por consequencia, ainda uma falsidade a imputação 
que n.este rpar.tlc\llar se me faz. · · · . · · · · · · 

. . • Resta agora a accumulacão dos· vencimentos da. aposon-
, tadoria com .o subsidio de Senador. . . · . .. , . . 
. , · :Ap.tes · de 'tudo, uma ponderação: · Não' sou .eu o .unico 
apcr,~Aritado com assento mo Congresso. Nacional. .Outros ha 
na, Camara. e no. Senado, e 'creio qutftodos estes recebem hoje 
cumulativamente, aliás com apoio em lei, o subsidio e a. pensão. 
· ·. 'Porque só contra mim se alal'Ina o zelo .. pharisaico dos , . ib ' . .. . .. novos oe!lcri as . · · ' . · .. . · . . . . . . 

. . Si os meus collegas exercem um· direito, porque o mes
. mo• acto, praticado por mim, deixa de ser um direito para se 
.oonverter_ · em· .. um crime! · · ' · · · · 

UMA v.oz - MÚitO bem. 
. . O ·SR .. EP!TAcro PEissoA - ·E si .. nllo exercem i:lireiio · 
algum, porq;u'e só eu sou passivei de. censura f " · 
. ~- o s~t. -LoPEs· GoNÇALvEs -' Multo. bem,. •· · ; · · 

10 SR._ tEPITAcro Pn:s'so:~.-Mns, Sr., Pr~sidente, o . facto ,, 
não 'é.,como o refere a· follia de ryue estou .tratando. . ' 

· 'Ha algum tempo··. o Congresso Nacional.·prohibiu, . r..a lei · 
i:lo Qrcnmcnto; a nccmnulac!lo de todas. as .. remun.erncões. 
qualauer ,que fosse o seu titule·: · · . , .. ·: . . . . . 

Varios . co!Jegns nossos. quer desta Casa, quer .,da. Camarn 
'dos DP.ptitados, funccionnrios : aposenf.ados. :;:entirído-s() .· lc

. sndos rins setis dirnifM. n firmados 'ria .iurisprúdcncin do'·~11-
' · , premo Tribunal,-. que. exclue .'a· pens!lo. de aposentadoria da 

. prohibicão _constitucional ·relativa. ás .accún;tulao6es .remunera- . 
das. 'C' 'não considera o subsidio. como :vencimento nerit o mnn-. 
dato legislativo como cargll pnbUco. .. . · · 

I , , ' . . ,. . . 

. 6 .SR. RA :~.'liWNDO DE MmANDA -· E nt'lo é • mà!lmo, ·. · · 
' .. ó SR. EPI'l'AC!O PESSOA - •• :: aJJ\'uhs colleA"aS Íi.ossos r0-

. solveram propor uma acc!lo, · reolamando do Thêsouro o 
. pagamento ~dos seus. vencimenf.ns de apos·entadorfa, ,q'Qe. n l~! 

·: proliibi_ra .. · : < · . ·' .····. · . . :: '' ..... · · · 
·, · · ·Pms hem, •onf.re ns membros .. rto Cllngresso,. um houve qn~ 

· não- se quiz associar ú. demanda. om jui:z:o. Foi o Senador pela 
Parahybtl . .' que ~ra 'tem a honra de (fJrlgir. a 'palavrn. ao Se..o 
nado ... (Mnito ·bem;)" N!ío uma; mns varias ve:r.es, iruf nonvi

. 'dndo c, instado por mais ele um colléga para inc.luir o mcn 
. .. 

':' 

., 
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' nome entre os autores do pleito. Eu estava .em. melhores 
condiçlies- do que qualquer outr<>. porque, além das. razões de 

- ordem geral que aos <>utros assistiam, eu tinha a 'meu fav.or 
·uma circumstancia de natureza especial : era. magistrado, 
cujos vencimentos, mesmo d<>s ·aposentados. segundo 'a in
variavel jurisprudencia do Supremo Tribunal, • ·não podem 
ser reduzidos, nem mesmo. por· meio . de imposto, 'e·,. conse
guintemente, com maioria de razão, não podem .ser totalmente . 
confiscados .. 

' ·o SR. LoPEs GoNcÁLws -:Muito.bem. 1 
. o Sa. EPÍTAOIO PESSOA-· . Eu estava • .Portanto, em .me

. 'lborés condições· que qualquer qutro. Pois, .. apezar disto, re-
. cuseí-me aos reiterados convites e me esquivei a collaliorar. · 
· em qualquer tentativa c~tra a prohibicão legal. : . , 

' 'Sobre este facto os m'lils gratuitos ·inimigos güardam cau-
.,_ telosó" silencio. , . -·.. ·. ·· · · · · .· 

Mas, ·não .é tudo. O anno passado, o Congoresso Nácional 
mantendo todas as disposições da ·Jegislacão anterior raferen
tes ás .aceumulacõe.s remuneradas, entendeu sripprimir dentre 

· ellas a •que_ vedava. a accúmulacão dos Yencimentos de aposen
tadoria com .o subsidio de r'cpresentante da Nacão. Não foi- um 
equivoco, nein umà omissão, nem umar inadvortencia. Não. O 

. Congresso fel-o de casó tJ)ensado, intencionalmente, sob pr~-
. ·posta, .Justificada em esclarecido debate de um co]loga nosso, 

que não era . aposentado, nem' reformado, nem ,iutilado; . mas 
·· ·entendia,· como ha. pouco declarou, que .ao POder -Legislativo 

fallece competencia para in(Jiuir entre as accumulacões pro,
·. ·. ,. ·hibidas os vencimentos de inactividade. Foi, .por conseguinte, 

·; . o reconhooimento ·claro e solemne do Congresso Nacional de 
qué os Deputados· c Senadores, .que forem .funccionarios apo-

. · sentados, podem accumular · com o subsidio os vencimentos da 
' aposentadoria. •; .. · · . · . · · · · . . . 

·. 

· Revogada, assim; a disposição da 1 lei, todos. os intereesa-
, dos do Congresso. ai! que me consta. passaram a receber con- ' 
juntamente as duas vantagens pecuniariil$. Todos, .não. Houve 
um que não se. valeu ,do dispositivo legal: fui eu; , · · · 

... _. . ... E'. ,consegtiintem~nte,, uma. falsidade qrie e-u .esteja desde o. ~ 
comee-o da sessão Jegtslatlva recebendo dO Thesouro estas van
tagens, e e .uma falsidade articulada sciente e conscien~ . 
mente, porquê, tratando-se. de uma questão de facto, não· é,'· · 
possivel que os meus aggreo>sores · não tenham id'o . ao · Tbe'-.• 
souro. Nacional verificai-o .e não tenham :visto que, desde que· .. se . abriu a· sessão do Congresso, . noo . mais recebL nem·· ·pro- .. 
curei receber os. meus .vencimentos. do SupremQ T.ribunai: . · -::· 

.Sr. Presidente; tem sido sempre ·assim. Ha a1gum tempo;· . · 
accusaram-me de haver accumulado, quando Ministro de Es.:.' 

- tado, os meus vencimentos, deste posto com os do lente dn 
Faculdade, do Recife. Uma :faleid'ade~ ·togo .crúe . assumi a 

. l pasta da .Justiça ,ao oontrario do que fizeram· outros. que por 
' I . ' ,' t'< 

-
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' , . 
• ··· lá passaram; i:l:eixei de receber . qualquer retribuição como · 

.professor da Escola de Pernambuco; 
, · Mais tarde ac·cusaram-me de . haver accumulado os ven-
·, cimentos de ministro do Supremo Tribunal com os iOO con

tos· de réis que me· dera o Governo .pelo preparo do Codigo de 
• Direito Internacional Publico. Outra falsidade. Nem fiz ne

nhuma accumulaciio, nem. o Governei .me pagou iQO. contos ' 
do réis. O que o Governo me deu em ll'atribuiciio· daquelle 

· trabalho foi, .na realidade;• muito menos do , que eu receberia 
·· no Supremo Tribunal, se tivesse continuado no exercício do 

meu çargo.·,·Conseguintemente;. do 'ponto de vista· I)ecuniarlo, 
.. si esse aspecto ,P.udesee ser 'tomado em consideraçãO ell\ as
.sumptos •dessa ordem aquella commissiio nli:o foi para- mim 

· · font.e de· renda;· mas sim de pre,iuizos. . .;,._; 
•-•· ·:'' ·.; · !Em .seguida/accusaram-me 'de ter accumrilado os mesm'os 

• 
1 

__ ·. ·vencimentos do Supremo Tribunal com os de presidente do 
· 1. ·.· ' ·. Coii!Í'I'esso Internacional de Jurisconsultos. Ainda uma falsi-
' · '· · ·; . · · dade. Nem recebi propriamente vencimentos por aquella fun-

.· · · · ':cção··e··ápénas uma verba de representaçiii:i, nem mesmo .com 

'· 

: .. esla verba acomriulei"cousa alguma, pois, desde o dia em que . 
: assumLa presidencia da Commissão ·de Jurisconsultos, deixei 
'•~· · . ·de. receber os meus vencimentos do Supremo Tribmial, apezar 

· · dâ. ... rio ta lançada •.·na folha respectiva, mandando fazer est.s pa-. .. . t . . .... i 
·"' gamen o.· . · ·. · ·.• 1 · . .. • , · . . .. 

Agora, vóltaín ·.·á· . carga com ·essa nova ·falsidade, preoc
. •: 'oupados obsedados éom ·o que eu possa ganhar, alinhando ,ai

.. ~ariémos.. formando parcellas, imaginaniio totaes, cheios . de 
.. ~.:. · .. inveja e· .desespero ... · porque não são elles que os ganham. 

i·', (Ap_oiiutos.) • , . : • . • . . · • • . . . . · · . 

! 
' 

f. 

... 

. ·.·•. ·'·Mas afinal;\ si· eu estivesse recebendo estes vencimentos, 
.... '·· 'cinde:.o meu:•crime? o'nde o motivo de censura·?. ... · · 

·· .. ' .. A lei •. recQilhééendo ,q-ue a pensão· de: aposentadoria é o:. 
· reínuneraóão. de··ser.vióos· .iá prestadQs e' representa . o . cumpri
mento . de uma .cJalls"ula contractual a que se obrigou o Es
tado ·(apoiados),, entetlí:le ·com.· a .iudsprudeneia do Supremo. 

. . Tribunal. e com os mais.: abalizados cult.ores. do nosso direito . 
· i constitucional;': . · ' : · · · - · f 

. - .•. • Ó 'sR. 'cti~HA PEDRQSÀ ...:. :A.:cóme~ar pt)lo Sr: RÜy Bar • 
.. ·· ,bosa: 1. . . · ·· · _ ,. .. .-:. . . .·· ' · . ··'"" 

' · ~- -O .s~: EPiTACJO PEssoA-.. · : ... que os representantes. da.INa~· 
. ·;. ·~lo, ê:rue forem·ao.mesmo tempo funccionario8 inactivos/ podem 
·\.:''"accumular éom'':o subsidio, que aliás nlio· é vencimento de· 

. Oltr.go publico. (apoiados h ·a pensão de· aposentadoria. Todos 
os · aposentaõos que . fazem ·parte do· Congresso passam a usu-

. ·fruir a& vantagens da lei. Poraue nlió puderia fazei-o eu, que . 
-~, . me encontro em. identicas condições ? Todos praticam um acto 

•·licito; que, . si não· merece e1ogios tambem não incorre em 
· · censuras, valendo-se da autorização Jer;al. Por que só eu, quan

do me valho desta mesma. autorir.aoão, me turno passiv~l dns 

' ~·· 

~··' . . v . ·: 
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.. 
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mais grosseiras inJurias o me exponbo a todos os vilipendias 
13 baldões contra o meu caracter e a minha I:eputacão? 

Ora, Sr. Presidente~ a'firial de contas a paciencin cancft e 
a injustiça revolta. •Pois ·.fiquem sabendo os·méus ·nS~STessores 
que. agora estou resolvido .. a não abrir mão do .meu dineito e 
me reservo a· faculdade. de .·exercei-o si· qui1.er, quando quizet• 
e como qub:er. (Apoiados; muito bem..). '.· . · · . 
. ,. Sr. Presidente, sou um homem de boa f'é e estou· argu,.<. · :· 

mentnndo de boa fé. Sei que o que se quer incutir no espírito · ... 
· publico não é. tanto a illegalidade dessa accumular,ão quanto. .' 
.n · illegalidade da minha aposentpdoria.. A -pretencão é absJlr- ···-

. d21.,. porque mesmo . considerada ·megal. à rriinha aposentàdo.:: .. : 
ria,. emquanto ella não fOr, por rrieios regularee, desfeiLa.·e . 

· annullada, o meu direito é perfeito. (Apoiados .. ) · · . ~ :';._ .. · . 
Mas; não ' dtwido neompanh:ar até .nhi' .os · meus detrà.:. , -~ 

ctores. ·· · · · '· . ·· · . : .· ·· . · ---
. ' .· ' .... , . ' . . . •" ... . 

Sr. 'Presidente, este caso da minha apósentadoria 'no su.:.. .. . 
premo Tribunal • tem . sido um bom pretexf.o ·para ~.Ms'a.IJafos :' ·' 
pessoaes; para manejos politicas, para exploracões Jornnlisti~ : 
cas. Elle vem sempre á tóna. enroupado, como ó.'dos inariuaes 
da di!fnm!l'eão, com os. trajes mais gritantes do interesse pu.; ; . / 
blico, da de:r:esa da Constituição, do. ;o;elo· ]Jela fortun!Jó·. na-' · 
cionaJ. , - - , ~ · r · r • • • ,, , 

·Mentira. Sob a 'hypocrisia dessa. disfarce, o irue. h a, na '' 
reaUdade, dissimulado ·e oebulf.o, 6 n interesse pessoal,. ás màis' ·• 
rias vezes. inconfessavel. Aqui, ti um· cidadão a quem nunca· 
conheci. com quem nu:riea ine ·encontrei na vida, -rrias .cujos'·: ... ;;, 
interesses políticos,. por• desgraca: no exercício . da' minha 

. l'uncção de .iuiz. tive' ,de contrariar; e que nlío•:·se poja de vir.· .. · 
· nllegar esse faeto -Mmo razão'uni,c:t doil 8eus.at.aques, coni'es,.; ;_,. 

sadamentc in:!ustos, :contra.mím. Am .. é· um· outro~ para quem 
não pude obter o emprego· solicitado ·r. nedido :no: meio -do 
:r.umbaias fatigantes e "Protestos os mais·cnlorosos.:de reeonhe-

. cimento. imperecivel. Mais adennte, 15 .um . terceiro. a. cuja .,VO: 

.racidade a minha bolsa,, .iá"ameni~nda por :smigri:as re~~tidas, 
nllo teve mais forcas pn.rn. se nbi'JI'. ·neste.lndo;'é 11m JOrna

.lista a quem· o meu Està'do nlto pOM fornecer· a contribuicão 
Om·CfUO elle· o·fin.tára. Daquellé. é u:m outro, a quein a perversão' 
do .senso moral. levou· li conviccll.o de que o Jornal é apénas ; 

. um meio de ganhar dinheiro; e tanto '.mais rei1doso 'quanto · · 
mais insolente 'e audaz no .atassaU)ar a· reputaoão dos homens . .. 
r.te liem.1 (Apoiados.) :E po·r sobre tudo isto. Sr:· Presidente, o·~ .. :. 
ndfo .:contra quem· é limpo, contra quem não vive a m:ercn:..t ·1 

.de,! ar· adhes!les e elogios. e nllo . rende homenagens n quem .. 
ninda se n[o fez digno dellos . . (Mttito bem_: m.nito·.bem..) · · ·. ·· . 

. 'J:. prova, senhores, de que n!lo é o.:Jnteresse r.mbljco <Tlle: .. 
:uJilla esta gente contra o humilde Senador parahybano, é 'que li 
os seus ·.ataques 'se· arremessam exelusfvamento .contrn mim.· ~ 

' . '· Ora, JancaP. os olhos para a · .maglstraturn federal, · 'Para · ··· 
a Justfçn ~o Di~tricto, pnrn o oorp~ f'lplomatico; para a ol.asse . · · 
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dos funccionarios administrativos; quantos, antes e depois· de 
· mim, não se teem aposentado em melhores condições de ida~e 
e de saude? Quantos, logo ·depois de aposentados; não teem 
empregado em outros ramos a ·sua actividáde, alguns aLé em 

· commissões ofi'iciaes, obrigadas· a trabalho intenso e prazo li-
. mitado ? . . · _ .. 

Não fallo dos que já morreram, não fallo, para não me 
referir senão ao Supremo :Tribunal, .de José Hygino, Barradas, 
João Barbalho, Amphilophio, que foram bens do. mais alt.o 

1 valor nó paLrimonio moral elo paiz. (Apoiados.)' Falia dos 
que por alli andam e ci.t,jos nomes estão em todàs as boccas. 

, Onde. estavam esses cérberos tremebundos do. Thesouro · 
Nacional, estes ferociseimos •zelotes ·da· Constituição que não 
tiveram nunca uma palavra de condemnac;ão para estygma-

.. tizar o que :elles·.chamam de escandalo? l · ·. 
O que os move não é; pois, o interesse publico, ·sempre 

'impessoal. . . .' . · . 
. Mas afinal de que me accusam ? Accusam-me de ·que não 

.estou na r.ealidade incapacitado. para as .funcções Jle ministro 
'do Supremo Tribunal Federal. . . . · . ·.. . . 

Sr. Pre~idcnte, eu já .tive occasião de trat,nr deste assum
. pt.o aqui mesmo no Senado; 'Si eu tivesse de enfrentm' adver
sarias ao menos de mediana probidàde; estaria dispensado· de 

· impôr este sacr:ifilr-io :'i.. minha. sande e, sobref.ndo, aos meus 
illustres collegas. (Não apoiado.,,) - . . 
. Mas, aqui no Rio de .Janeiro, a moral.de certas folhas 

1
, prescrllvC rrue se· nccuse, que se .in.iurie, que se insultn o nd-

. versa rio: si este ·se defende, deb:a-'se passar ·algum tempo, 
o bastante para que n defesa se apague na· memoria fugidia ' 
'dos bomens; ;e vo}ta-sc então :'i. carga, •com as mesmas armas, 
com os mesmos processos,· deturpando'· os factos; inventando, 
mcnt.indo, sem documentos .. sem provas·; com n mais revolt:mto 
mvcrsiio · dns normas Juridicas ·e· moraes. (Apoiodós.) .. 

O Sn. CuNH.\ PEDROSA -'. A'J)oiado: é uma verdade. 
I. o Sn. EPJTACTO PESSO~~E' .obedece~do a. esta mesma 

·pratica •. ' Sr. Presidente, que, uma vez por outra, .vóltam . a 
· tratar da· minha n.posentadc>ria·, já t!tO amplam'ente explicada· 
neste r111iinto A na imprensn.: · :. · · . .. . •. ., . · . , . 
.. . Felizmentr... desta vez, :n!io n attribuem · R. um· neto •. de . li
bcralicincle do· Gnvernn passndo~ ~ hmornricin phennmrnnl dos 
meu~ .n•crusndorl)s .custou, mas n~inal comprebendeu que isto 
não p6de sér ob.iecto de favores do Governo. adstriot.o como 
esf.e se. acha n certiis condic15es de natureza pósit.lva,. q1.1e n1Jn 
nlio p6de illurlir nem sophismar, quà! se.in o. exame .me(lico' 
r n tempo d~ ~ervico. . • ·. , . . .. · . . 

·. Demais. n·o· nosso regimen, a.ultima.palavra.sóbre n legn
lidarle das a:posentadorias cómpet.e .no . Tribunal de Contas e, 
n nüo ser n onso. em ~i ·mesmo ·gratuito. rll) uma lprevnricn. 
c!ío em favor .de quem ·o~t.ava longe de ter razl5es .para méro:.. 
c.er n condcsccndencia do tribunal, 'nfio é .passivei que este 

. . ' . I . 
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pudesse declarar legal um acto que se não apoiasse• cla-ra. 
mente na lei e <'onstituisse, pelo contrario, apenas um favor · 
pessoal. (A~Joiadol.) , · . 

Mas,· dlZem aquelles que im],}ugnam a situacão em que 
me encontr{}':. o que censuramos em vós não é propriamente. 
o facto da aposentadoria;· é que vos tenhaes aposentado sem 
estar· :realmente impossibilitado de prestar serviços á Nacão., 
A Constituicão só pemtitte a aposentadoria no caso de in~ 
validez para o servico da Nação, ·isto é, para toda ·e qual~ 
quer funeção publica. . . . . 

Sr. Presidente, antes de ·mais nada, é preciso attender: Não 
fui eu _que me declarei incapaz de continuar a servir ao meu 
paiz no posto que ··este me designára; foram,. sim, contra os . 
meus -desejos e ·os'meus e·sforcos, nada menos de 12 medicos., 
dos mais ·notaveis .pela sua -capacidade scientifica e '[lrobidade 
moral, que declararam ser um perigo imminente para a minha 

. existencia voltar á . profissão que abra()'ára., ·obrigada a uma 
vida sedentaria continua; a um trabalho intellecLual intenso 
e ininterrupto, ciroumstanci·as· propicias ao desenvolvimento e ·; 
aggra,•ncão da minha enfermidade, e em mim particularmente 
ameaoadoras, porguanto, permitta-me o Senado a immodestia, 
nunca exerci funccão ai!,"Uma·fJue lhe não· désse cm ncLividade 
mais do que parmittiam as minhas' :ror.ças physicas ri intclle'- · 
ctn:les. (Apoiados.) . . · 

Aqui m~smo,· em outra occasião; já. me trouxe o seu de~ 
póimento valioso,: o nobre Senador po:r' MattO' GT<lsso, Sr.. Alll~ 
tonio Azeredtl, · infelizmente h6je' afastado' desta Casa por. 
motivo que· todos nós lamentámos. (Apoiado,,) . . 

· Ello aqui reprodulliu a declaração que ouvira do professor 
Hartmann, catbedratico da. Faculdade de Medicina . de Paris; -
que aili me operou,· de que eu· não podia tornar no exerci cio · 

· do cargo de juiz sem risco .immediato para ·a minha vida, sa~ 
crificio que o Estado não tinha o direito de exigir de mim •. 
(Apoiados.) ' · · -

· Estr! ·progn'ostico, aliás, t.inhn o mnis solido apoio n.os· 
factos. . . . · ·· · .. . · 

A minha p'eninanencia no Supremo Tribunal amiudava as 
crises da minha· molestia organica, e cada anno aggravava, de .. 

· ·.modo alarmante, as manifestações do meu surmenaue, for
canrlç-me a repetid!I-S viagens á J!:uropa,' A ultima cr~se! que 

.. soffrr em 1.911 obrlgou'-me, .QepoJs ~e mezes conse·cullvos de , 
crueis pn'dcclmentos, n pn:rtii· pnvn. n Europa, om estado, 
melindrosissimo. Alli. submcttJ.m_e a umn gl'nve opoi:U()ÜO. 
Voltei em novembro·do mesmo ànno -e, apezar de fraco e com~ 
balido,· com a minha Ba'\llie em situação·· a mais· deliéada, r.eas~ 
sumi· O:·exerci!lio do cargo. · . · · 

!Dous · mezes depois ~eram Laes os · offeitos do excesso de.,.. 
trabal-ho sobre o meu organ•ismCi, que me vi obrigado a 1'6-· · 
querer uma nova licenca. · · 

.Foi .então que os professores Miguel Couto e Azevedo 
Sodrtl me fizeram vêr que não era posRivcl, a minha continuação 
'', ' '. ' . , ·•'I .. '' 

I' 
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no Supremo Tribunal, e me aconselharam; da maneira rnáis in-._ 
· ' sistente, · a requerer a minha aposentador-Ia.- fornecendo-me· 

por essa occasião o seu parecer em attestados minuciosos e 
fundamentados. 

Isto foi em abril de Hli2, :Heluctei ainda, e, terminada a 
licenca em ·cujo goso me achava, concluídos os trabalhos da 
Junta de Jurisconsultos, onde, apezar de tudo, tivera. algum 
desoanço, voltei novamente ao exercício das minhàs funcções.
!Afinal,. em Qlgosto do mesmo anno, sob a pressão, dos · meus 
soffrimentos, dos conselhos dós medicos e das instancias dos 
amigos, requeri a minha aposentadoria. 

Eis ahi os factos. · - -
Senhores, eu não sou, não posso ser obrigado a expor em 

publico os signaes, as provas ou os pormenores da minha en
, fermidade (apoiados), mas, si o Senado não tem razão para 

confiar na competencia ou na probidade do Dr. Bensaúde, 
_ tão conhecido nesta cidade, dos :pirofessores Hartmann . ·e 

·Roux, ou de medicos .. como Gasset, Gilbert, Hans Brun e o~ 
tros, que ·me examinaram na Europa, não h a aqui nesta Casa_ 
qul8m _ não conheça os - profesores Miguel Coutll e Aze
_vedo Sodré, quem não faca justiça á integridade· e áo caracter 
de, cada um delles (apoiados), e .os· não julgue incapazes de 
facilitar, por eriminosa .condescendencia, . a· pratica de actos 
lesivos do thesouru publico. (.4.poiados gerae1.) 

< • 

o Sa. VrcTORINo MoNTEIRo · -. Do·Íls nomes respeita.veis 
pela grande compétencia e · alta probidade profissional. 
:(Apoiados ge'T'aes.) ··· 

I • ' 6 • ' ' 

O Sa. EPJTACIO PESSOA -'- Prevaleço-me do testemunho 
tão __ gentilmente prestado pelo ·meu illustre · oollega, para lêr 
ao Senado dous documentos expressivos em apoio daqui!lo que 
acabo de affirmar quanto ao meu esta.d~ de saU!Cie. 
· Referi-me h a pouco' aos attestados que os Drs. Miguel 
Couto e Aze.vedo Sodré me. deram em :l9:l2, e em que aconse
lhavam. a minha. a.pôsentadOJJia. Inilelizinente nãu os posso 
8J?I'esentar ·nesta occasião :porque, tendo-os· levado á Directo
ria dle Saude Publica naquelLe:anno. não·me foram ll'estituidos; 
más os dous do-cumentos que vou ler corroboram as affirma-
tivas que fiz. · : . ' . . · : . . · · 

, Em i9:l2, .Jogo depois.,da mmha aposentadoria,· como um 
jornal desta. Capital se houveSISe referido ·a ·ella em- termos de 
cen~urn, o 11lustre professor Azevedo Sodré, na ausencia do 
·Dr. Miguel Couto, então ná Europa, dirigiu a esse jornal.a 
:seguinte carta: · 

' ' ' ,·"' 
1 cTendo sidlt> eu um dos medicos i:Iue acOil!lelharam 

ao Dr. !Elpitacio solicitasse a sua aposentadoria, cabem
me umas tantas responsabilidades nas aeousa.Qões ora . · 
dirigidas álquelle distineto jurisconsulto. Como medd
cos assiStenbes delle, eu· e- o meu emiDJente collega 
Miguel CoutA>, att.~dendlo -aos . soffrime,o,tus ~e ~11!!! 

- I 

_, 

' 
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accusava, traduzindo at'feccão de marcha chronica, . 
sujeita n aggravaQões ·e melhoria, de accõrdà com o 

. tratamento institui do; · attendendo ao !acto de hav>cr 
elle soffrid·o uma operação séria; que collocara tim dos 
seus orgãos em estado de inferioridade, .iulgámos que 
·elle não I)lldia ter uma vida sedentaria, necessitava 

· t'azer · todos ·.os annos uma cura de aS'llas· mineraes .e 
modificar radicalmente o seu modo de viver, em ordem 
a supprir, pelo ea:ercicio e actividade; que ·. agiriam 
como. excitantes, a insufficiencia da :Parte dO seu . or- · 
ganismo. · . · 

Foi assim pensanrlo, que· o aconselhámos a aban
dunar a vida sedentaria de magistrad'O. O Dr. Epita.:. 
cio á, de facto, um ·invalido para exercer a funcção de 
ministro do. Supremo Tribunal; ou qualquer outra. que 
o inhiba de desenvolver grande actividade ph;vsica.~ 

Agora, .o outro documento. .. ·. . . 
I:Ta tres dias dirigi aos Drs; Miguel Couto e Azevedo So-

. dré uma carta inquirindo si era· verdade· que; em 19:!2, me 
haviarp dado os attestàdos a ·que ha pouco ~~;Iludi. ~ , . 

Eis a re.Sposta: · 

. ' ' : 

I ' ' ' I " • 

• «Em resposta á vossa carta; de hO.ie d!IJt.ada, coín 
o maior 'Prazer declaramos •que fOmos . nós dous, vossos 
medicas assistentes em '1912, que vos aconselltámos 
i11sistentemente. a · que requeresseis aposentadoria, por 
estarmos con.vencidos .d'e ,que· o meio de, vida a que v.os 
obriJgava o exercício .do cargo de ministro da Supremo 
~rribuna'l: era de todo íncompativel ·com ·a con.servação 
da ve,ssa stiude, profundamente abalada. . · · · .. 

LembramO-nos ainda de vos ter d'ado um attestado. 
minucioso, descve>Vendo a affeccão chronica · de que .. 
padeceis,. a operacão mutiladora po.,. que havieis passa• 
do, ·e concluindo p'or . .iulgar:..vos· ·«invalidado> para ex
ercer a funccão de ministro do Supremo Tribunal, ou 
qualquer outra que vos obt·igasse n. levar vida seden-
taria. : , · . . . · 

. · AutorizandO'-vos a fazer desta o uso ·Qille··entender-
'· . . des, subscrevemo-nos, etc. - Miuuel Couto.- A.· Sodré . 
., Requerida a aposentadoria,' fui submettido ao exam~ ·de 
umajunl.a e osLa, conslitnidtt.)Jur t1·cs nomes dos mtfis l'cspci~ 
laveis .·i:fo nosso· c{npo m:erlico, ·foi unanimco cm affirmaz·. a 
impossibilidade em que mo Íl.chava rJe rnsnter:.mc no cnrg-o •. 
E'"l)edido ·o decreto· do IGovcr.no, ,. foi . elle. su.ieito ao Tribunal 
de Contàs, que . tambem por. unan·imidade. de 1JOtos o consi-
derou legal .. · . . . , : . . . . .· · · . .. · 

cronbecidos . assim os factos, digam os espíritos dPs
apabconados onde está · a irregularidade ·da minha siLuaç.ão •. 
,(Apoiador .• ). 

' J ' ' ' ' ~ I 
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Mas, Sr. Presidente, dizem os meus detractores · que a 
prova de .. que me não acho incapacitado para exercer essas 

· fuoccões é que estou desempentumdo li muud:ltol do Senarwr 
Federal, quando, em face da Constituição, a invadidez que au
toriza a aposentadoria é a que inhabilita par,a o servira d~ 
Nação-, isto é, para todo e qualqwer serviço da Nação. 

···. E' ·a objeccãoiida igul.lrancia ou da má fé .• , Os que a for-
mulam começam,1,)or. confundir lamentavelmente o' estado de 

· invalidez com o de ml.llestia !!'eneralizada . 
. · ·. Só está invalido, pensam elles, o ·individuo áttingido de 
.uma doença geral, preso á cama, com oitenta annos 'de idade, 

. : surdo, mudo, cégo, idiota e paralytico. (Risos.) 
· · . · Sim, poNiue, senhores, •quem não estiver precisamente 

nestas condições, póde aiuda empregar a sua a.ctividade em 
,. alguma cousa uti!. · · . · · · . · 

'·. ' · · Ora, esta no cão é falsa:, é · falsissima. O individuo pó de 
estar incapacitado para o exerJJicio ·de certa actividade e, en
tretanto, a outros respeitos, ter uma perfeita saude. 
· . Um professor de- dansa que fracture uma. perna, um· pro-
fessor ·de canto attingido de uma affeccão das cordas vocaes, 
um profesor de co!Jigraphia •que . ]lerca .a· vista, eis a'hi ho
mens incapazes de exercer suas l'unccões e que entretanto 
podem gosar. de uma saude excellente. (Apoiactos.) 

A'. Constituição não exige na aposentadoria a invalidez 
para o serviço da i Nação, como dizem os ' meus desaffectos. 
Para chegárem . aos seus .:fiins, elles não duvidam falsificar o 

'texto da lei. O que a C0nstituiçã1.l diz é· que a aposentadoria 
·. · .. ·s6 será' dada quandO' o funcóionOl'io se tiver invalidado no··.ser-

. ·· · viçq da Nação, o que é cousa differente. A· expressão «no ser
·. vico da Nação:. significa o momento, a occasião, as condições 

em Que. a .invalidez é contrahida. Invalidez no serviço da Na
f;ãó• quer dizer incapacidade adquirida no exet•cicio normal 
das funcções OU RObrevinda ·'por O!lCidente em neto· de serviçn. 
Um profese·or, ·no ilxercicio da sua cathedra; adquire uma• 
diathese· que o. impossibilita de continuar a· regel-a: um em
pregado . ·a e alfandega, ao. assisti~ uma descarga de mcroaclo-' 
-rias; é apanhado pela. lin~ de .um guindaste' que o inutiliza 
par.a o emprego. 'Eis .abt a incapacidade adquiriria no RCr-
vico da N açãtr. . · · · . · · . . · · 

'j. 

,. 

.. • .Si a . Constituição preceituasse ::JUO' a apo.-fntadoria. só 
póde ser dada· quando o. individuo se torne incapaz ·para n . 
servi c o da. Nação, então .1sini, teriam talvez razão os que mo 
contradizem : a .lei poderia ser intel'pretada ·· eomo abfangendo 
todo e qua.lquer serviço. iPUblicl.l. M'as a phrase .. emp1'6gada 
pela Constituicãô · é grammatical e juridicamente .muito di-
versa.· · · ... , · · 

0 &R. CUNHA PEDROSA dá um aparte. . . 

o Sa. EPrrACIO PESSOA -.0 'erro. o~ ·a 'rtiái .• fé . dos meus 
.\ aoo~res· -.corno acaba de·~ o m11u .. distinoto col-



' . I • 
•I, ., 

.~. ANNAES DO SENADO '' 

• 
lega peia. Parahyba. - está ainda em s\.!ppÔr · que a .Constitui-

. cão presumiu a invalide~· absoluta para a aposeril.aclor·ía. Dis
pauterio .. A !nvalidez absolllta só existe na morte. (Apoiados~) 
Referi-me amda ha pouco ·ao professor de. minto, atacado d~ . 
uma molestia das cordas vocaes. Si esse profes_sor tivesse o .. 
tempo legal para se aposentar,. qual· o Iegwlador, qual o juiz, ·.• 
qual o governo .que lhe recusaria o reconliecirnento desse di- · 
rei to ? Entretanto, elle poderia ainda ser .. delegado de· policia, '· 
senador, ou escripturario do Thesouro. : Um.-official da S'e" · 

· · cretaria dO Senado p•erde a vista; não póde mais ser official· 
da Secr.etaria do Senado; si contar o tempo legal, ninguem' 
·lhe negará a aposentadoria. Entretanto, poderia· ainda ser pro
f-essor de afinação de pianos, no Instituto Benjamin Conetant. 
OUtro perde a mão direita e não póde mais escrever; mas póde · · · · 
ser professor ou deputado e prestar, nestes postos, relevantes--. 1 

servicos á Naoãci. . · 
Eu poderia m-ultiplicar ao infinito os exemplos, mae 'os 

que ahi ficam bastam para mostrar que a opinião que com
bato não tem siquer senso commum. (Apoiados.) . . . . 

A invalidez, consequi!ntemente, a •que se· refere a· Consti
tuição, é a invalidez relativa, especial ás funccões que o em
pregado exerc.e. _ . . - · · ·, · ,. · · ~ . · 

Sr. Presidente, nem aqUI, -nem em qualquer outro pa1z-· 
oulto, nenh~m legislador, juiz ou escriptor .entendeu de modo. 
diverso esta materia. . 1 • 
. Em França, a _lei reguladora. do ·assumpto é a de . 9 de. , 
Junho de i853 .. Pms no seu art. :11, § s•, conced~ o d1reito · 
de aposentadoria aos empregados 'a quem «enfermidades gra~".: · ... · · 
v.es colloquem na impossibilidade de exercer as suas funcçDea,, · . · · 
Seja dito .de passágem· que .entre estas enfermidades :figura· · 
precisamente ca diathese calculosa i:lo fígado ::e dos riri&:t, QPmo · 
se vê .da decisão do Conselho de EstadQ dei 1 • de agosto de · 
:1.834. · · · '• .· · r ,I · · .·.' 

• Na Allemanha; a lei de .31 de março de '1873, mOdificada 
. pelas de :1.886 e 1887, assim dispõe: · 

«Os· funccionarios d~· Imperio que &e ,tornarem incapazes 
de preencher os deveres · de., seus cargos ein .oonsequenoià: de 
uma en'fe~midade physica, ; . serãu aposentados,, 

Na Beltíca, a lei de 21 de .i·U•lho de 1844 preceitúa no · 
art .. s•: . . 
· . , cTodo funccionario' declarado incapaz· de continuar a· e:x!er;.. 

o&r a.~ suas ('U'ncções em consequencia de eni'ermi<Jade poderá. 
·ser ·aposentado., . - . . . ·'·.. . 

. . I . ' ' ~~~ "\. ' ., ·'. 

' 1 

' . " '•'· ' J., .;.·• ' . . . 

Na Suissa, · a lei de 26 de novembro/de 1890 conc-ede apo-. 
,SJentadoria. aos f\.!nccionarios que/ contando, pelo- menos, 15 · . -
annós de servico, se tornare~ in·capaZ'Cill ~e co,ntinu~r a exer- ... 
oer i2B suas (uncçiJes· por mot1vo de molestJa, contrah1da duran,.. '· 
te o servioo. · · · · · • · ·· · ' · · · · . 

o· mesmo na Inglaterra, como se· vê do act ·de 1869. · · · 

., 
·. - ' 

' 



•. :, 

., 
") '• 
'}• .. 
• 

'' 

I 
I' 

• 

·1 

·O., 

,, 
' 

O mesmo na Italia, com a lei de H de abril de tà64 .. 
' . ~. si. vol.vermos os olhos para o nosso continente; ahi ·está 
a lel argentina n .. í!.21il, de 4. de novembro de -1887, arti-

,.go1•,n.3: · · . 
· ~ cTeriio direito a· ser aposentados os empregados que forem 
deelarados, physica ou intellectualmente, inhabilitados para. 
continuar no e:r:ercicio do emp~ego.• . · · ' · ·, ·· 

· _. .· No Uruguay, alei de Ü de ·outubro de. :1.904: ·_ . · · :· 
' ' -. . ...... 

:: ' Serão aposentados os empregados «que. não puderem con
tinuar a exercer o seu emprego. por ·impossibilidade- physica · 
ou mental.:. . · · · · ·· · · · 
.. ·. · Mas, Sr. Presidente, para que êstarmos a recorrer a le
gislações estrangeiras, quando temos, · euí. o nosso direito. po
sitivo, acto que resolve a. ·questão no sentido das considera-
cães ·que e&tou expondo . ao i:!enado ? ,: . · · ... 

· -· .· A ,lei n .. H7, .'de 4 de .·novembro :de 1892, 'lei brasileira 
·· .que.reglila a aposentadoria~· e foi votada --•circumstancia_ que~. 

é .. de. relevar -·pelos mesmos' representantes da Nação· que : 
elaboraram a Carta Constitucional de 24 de fevereiro,. pune • 
apeqas com a privação do vencimento o flincciionario aposen• , 
tacto « qú'e acceitar emprego ou commissão local remunerada;:., 

~· ' ' 

· · Conseguintemente, · a lei admitte : a' .bypothese . de . WD 
· futiccionario t(losentado por invâlidez poder ainda; acceitàr. e. ', / 

exercer outro cargo. · · · " · · · 
' . · . Não basta ainda ? . . . , 

·· -~ois então,' aqui está a · opinião · do · Supremo Tribunal · '
.JJ"ederal, do :interprete maximo, acima do qual' nenhum outro 
se· encontra, a·qui. está a opinião da autoridade .oracular ,em 
tudo·quanto diz respeito á exegese.constitucional. •· · .. 

,· Di~ o. Supremo Tribunal,· no accórdão n: L4io, de 2 Ú. 
'dezembro de 1907:· . · ·-. · ; · · ·. ·· · .·. · · · ·. \ 
' ; ' ' ' ' . ' 

· . ..·· éínvalidez <iuer. dizex· incapacidade,· 'impoS!iibiÜdade. de 
'exercer;:como convem, os deverás do cª-'Cgo. A invalidez .de,que 

· falia a Constituição não. é a· incavacidàde abs~luta,. que. é in-. 
conciliavel conr a vida, riem mesm.o a incapacidade para· os · 
cargos publicós. ·em·aeral, m(Js a -invalidez, relativa .ds 'funcç6es .· 
especiàes· do.emprego ;, . , : >>' . . . , ·. . _ · · 1 

' · : :D~pôis disto, Sr. Presidente, pensÇ~ que nada ll1a~s pre~ 
c1so accrescentar, na .demonstrl;lQão da mmha these. (Apoiadbs. )! 
~- ·A niinh'a situacãó .é·· perfeitamente oonstituciona). · (Apoia· 

.·.dos). Para.. que o seja .. ,basta:.;que .eu esteja incapaz .. de .des-
. empenhar os .meus deV,e~es1 d1l': juiz. . ·. · ·. · . · . ·' . · 

: -Ora:, a impossibidade;'em .que estou de exercer as flmccões 
do ·ll'!eu carg~ .no Supr.emô. ~rib11nal, de exercel7as cg~ . a .dili- · 
génc1a, ·.a sohc1tude, a consmenc1a com que sempre t1mbre1 em 
desempenhar os meus deveres• (apoiados);. é· attestada pelos 
medicios mais notaveis do paiz, de. todos vó!l . conhecidos pela 
sua alta . nobreza· de caracter: ·pela sua llompetenoia e pela sua 

S,- Vol, IV '1 . . ·~ 
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probidade (apoiados) e quando não fosse assim, Sr. Presidente, 
se'ria affirmnda pela dolorosa incapacidade em que realmente. 
me encontro de dar satisfação á min1la sêde de trabalho· e ás 
exigencins do meu espíl'íto. . ! 

> · Contra o testemunho .destes· profissionaes não póde pre
valecer a circumstoncia ela minha. irivestidura' no mandato, d'e 
Senador, mandato cujo exercício reclama um genero do vida 
radicalmente diverso ·e compatível com as minhas condicões . 
de saude, mandato cujo, trabalho é incomparavelmente· mais. · 
suave do que o outro, pela sua natureza, p.clo tempo, e con
di~ões em que é prestado, peJa .. liberdade relativa que deixa • 
áquelle ·gue , o p;ratica_ (apoiados), mandato cm cujo dseem- · 
penho, amda ~SSI)ll, nao posso çlesgra.cnd~mente pôr o esrqrco, 
o .zelo e a ass1du1dade a que me 'hab1Lue1 no correr da mmba 
viqapublica. (M~tito bem.) .. · ·· · .. · · · ·.· · ,· · , ··. 

:. Sr. Presidente, éonto boje mais de 51 annos de idade •... 
. · Tenho mais' de 30 annos. de .serviços ao paiz. ·. , ; 

, · . · · Si. esses scrvicos não te em valor, não é pot• falta de esforço . 
·-~da minha parte,,. não .é por ltlingua qe dilige~cia e. dedicacno . 

á grandeza. e. pt•osperJdade da .Republtca • é,. s1m, pela lamen;. 
· •tavel dcficienc1a. de minhas aptidões inteilectuaes. (Ntio apoia-
. do • ·oaraes; ) · · · · . · · · ,. · · · ·. · · · ·· ·. . · .. • s ' ' . ' . ' ' ' . ... ' .uma cousa, porém, posso dizer, sem receio de· contra-
dieta: é que neste já tão extenso per iodo: de vida publica não 
h a um só neto que me deslustre. (Apoiados.) ti;··· ' 

Tenho occupado os mais eminentes politos .no ·paiz; . . 

. o Sn .. doNHA PEonosA- Com .. o ~aior brilha~tismo e~om~ 
· potencia. (Ar1oiados .) · ... 

'., . '· .· ,· .. ,· :, .• '., ,,· ' . 
., , O Sn. EPrTAmo· PEssoA__; Tenho . contrariado muitos in-

. .'·· tcrcsses .. '!'unho. naturalmente feito. muitos :inimigos;· Mas . 

. ·.. JHIO!!a, jámais, nenhum ~est~s se·,abalancou'.'a atirar:-me ~m. 
• J'Oslo um acto de prevar1coçao sob qualquer :de suas fórmas;, •. ' 
· • As accuslll)ões que me fazem são.do jaez dessas que acabo' 
de -reduzir. ás suaS'IIUilas ·proporções. ·. . ·• ' · 7 · · .. ·· .. · · 

·. · Tenho a fortuna de pod,er dizer a mesma. cousa· da minha 
:vida particular. Ella ahi está, aberta· aos ·olhos de .todos;· Que 

· a · inve>t~gucm, que a esquadrinhem, que 'à esmerilhem: en
. ,· centrarão n vlda si.mples e .despretenciosa de .um homem que· 

não . tem vícios,· ·que não joga, que ·não· bebe, .que não 'tem 
amantes, que não tem ne~OilÍOS, , , . ' ' 

1' ', : ' ' \ , ·; 1 ,: • , ·, I ' , , , ,' , ,! ', 

' •· '.·O Sa. Cu:sHA PEDROSA :....·Que tem .. uma vida pura.· 
, ' ~ ... .' ' , . . ' . . , . ' . ' • ' • . . . ' . , I . .' . . . 

· 0 .Sn. EPITACIO PESSOA...:. •• ; .de. um homem !JUe faz; O 
beín .e a. caridarle :.que. 'póde, ·.discretamente, chr:istãmente; sem 
rirocurar os reclamos. e .Prcconicios da _imprensa; de um: ho:. 
Iii em· que o pouco qué possue,· n ·não ser a pequena pnrcella 
do .. uma doacão :que, lhe foi feita Judicialmentes por motivos 
qlle o honram e t!ilchem de orgulho, u . . . · · . . " ' ' . . '• ' ,. ' ',. 

,Q sn; CUNHA PEonos.-\..;..1\lulto bem' . ; . 

,I 
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SÍ~SSÃO EM 25 D!l AGOSTO DE i 9i6 403 .. . ' ' . 

· · O SR. EPITAOio · .P~ssoA ~ ... por motivos que lhe consti
tuem títulos -de abnegação e bencmerencia, póde dizer que é 
o JrucLo exclusivo do seu Lrnbalho e do sim esforço. 

0 •Si1. CUNl:IA PEDROSA- ~luito bem;1·é a ~erdaci,e. 

. 

o SR. EWTACIO P:ESSOALSenh()res, a torpeza e a miseria ., 
dos meus inimigos chegaram. um dia a, neste particufar, fa
zer msinuacões que me desdourariam aos olhos daquelle.s qua. 
como .eu,. não a.dmittem •CJUe o interesse· possa, dê leve siquer 
mâcular a.quillo ~que não· deve ter comO' razão de existir sinão a 

, forca. e a. pureza dé um·a affeicão reciproca. .. Mas, 'no dia. em 
.. . que essas· insinuações tiverem o arrojo de se traduzir em uma 

referencia .directa; •eu as •esmagarei, .sr.· Pre.sidenle •• ;, ·· 
r- ' • :\ , •• • • ' 

. O_SR. CUNHA,PEDROSA -,Tem dqcumentos para iMO. 
· 0 SR. EPITACIO PESSOA:--'-' . : . eu' as,· esmagarei COln . do

Q.UmentoS' d~ tal. valor .que,. aos. olhos . dos , meus proprios· ini
migos confundidos, serão .o mais · retumbante testemunho do 
meu despvendimento e do· m.eu desinteresse. · . - , · 

,- .. ' , .·, :, , • . ··,, • ·~·;., ' ' • . . .•• I ' , 

. . ·.O :SR. CUNl:IA'··PEDROSA~Coriheco esses documentos; é .a 1 

,, 
' . 

' .. 

d d ' ' . ver a e. . . · '•· .. · · ·.· · ... · · 
. ' .,.r· ' " .. · . .•i'• • · • " . '· , -'·, . . . 

. , • . 9 .. SR. EPITACIO PESSOA-~ Pó de; pois, O oS'eJ?ado ficar. tra~• 
. CIUlllo ·que o Senador parahybano, que elle abr1ga em seu· se1o, · 
· é merecedor .. :da sua confiança ·e · da • sua estima. (Muito 
bem; muito bem: apoiados uera'es. O orador' ·é · calorosamente 

. felicitado e,..a.braçado por todos. os Senadores presentes.)· 
'' '· -~ . ...:. ' 

' .... 
'-;: ,-• I .... ' 'O •, ! , 

' , , .~_;' ~, .~· ·.• ORDÉM .. I!O DIA ,-. : . · 
.,., . , i•1 ', • , I.·, .. ' ., ' 

. ' 
' 

•' ' "' ' - ' ,' i\1' '', I ' ' ' ', • 

. · o s:r. Presidente - :eonstândO' a: ordemi·do dia de.,traba.. ' 
Ihos.de Commissõês,;vôu levàntar a sessão: . : .. · , ·. · ·: .. · · · 

· ·Designo para i.ll'dem do dia da seguinte:, ..... : : · ,··'·. 
. :~. ,.\ .·· .· .. ·.:·· .'· ",-...• ·:: · .. :· '·~·:1 -.'·._:·:··,. ·.' '•·',.- ',:·:~·: . .-: .. : .·~---· ...... · 

'· · · · TralJalhos i.ie Commtuilea ~ · · ··. ! ; • · ~ • ,. .. 
····' . ·--··· ·,, -- .... -,_ ..... ~ ... · ·.·'-•.; 

• .. Levanta-se a sessão· ás 3 horaá da. tarde;. · - · 
, • , , I ,. '.'; ' ' .. ~ 1~' • ' 'otl'•' ' I ~ ;. 

•I ,• . ' ' ,-' ,· -:.,:~.:,,(··\<' _, ,: '•:~ .. • / ( '~~' .•'• ~·: ~ 
.~ -- • ' ' ' ' I ' ' •- ' ' . 

. . .•, .'87.~ SESS!O,'EM 25 ])E AGOSTO ])E i9i6 

,, 
.• ,. 

"' I O • • ,::;",·/" 0 ', ·~,)~,;.'. / ,, •·.' :; ~-;,' ,'' • ... •• ~·':o' •, •'·, O,;:: •,' I 

. .. . ; PRBSIDENCIA DO !jR. . URBANO . SAN!l'OSr .PRBSID~ 
/ __ .. :·.:···,._;_._~ ... -::'·.· ..... ·. ':·: .. :~_-. · ... · ... :_.:· .. , ··.·... .·· ,.: ___ . '' 

. :<.;· · • ..• A' :1. hOra da·.tarde abre-se. a sessão a qu~ concorrem os 
· · .. ' Srs. Pedro :Bo~ges, Metello, P~reira Lobo .. Lop_es GoncalvflS. 

, . Indioido ·Br~zil; :Lauro Sodré; José Euzeb1o,. Abdias Nevea; 
·:Pires Ferreirat., RibeirO Gonçalves; João Lyra, ,Cunha. Pe
drosa, Dnntas · ~arretto, Al•aujo . Góes, Raymundo de Miranda, 

~- • • •• > • • • ' 

...• . - .(~ . , . 
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• ' ' . . . . t . . . 

· · --- Goines Ribeiro, Luiz. Yianna,. MiSuel de· Carvalho, 'Erioo ··Coe
lho, :Francisco Salles, Bueno de. Paiva, Gonzaga...Jaym.e, Leo. 
poldo- dé Bulhões, José Murtinho, Xavier da Silva,, Generoso 
Marques, Rivadavia aorrêa e Soa-res' dos Santos (28). 

. . ' ' .. . '' . . . ' './ . . 

Deixàm de comparecer . corii. cawa _justificada . os Srs. 
A. Aze.redo, Herci.Jio Luz, Rego Monteiro, Silve):'io· .Nery:·; .Ax

. thur L-emos, Costa ROdrigues, Mendes . de_ Almeida, Fran'CJSCO 
-Sá, ThOmaz Accioly, Antonio de Souza, :.I!JIOy .de Souza, Epi
tacio ~essoa; Walfredo Lea:l, Rosa e Silva. Ribeiro de Britto-. 
Siqueh·a de J!enezes, Guilherme·'Campós;. Ruy Barbosa, Jos~ 
llfarcellino, Domingos Vicente, João Luiz Alves, Lourenço Ba
. ptista,. Jrineu Machado, Alcindo · Guanabara, Bernardo Mon
teiro, Adolph 0 Gordo. Alfredo'EIIis, Eugenio -Jardim,;Alencar 

__ Guimm·ães; Vida!. Ranios·\ Abdon .BaptistR e Victorino M:onteiro 

. ' 

;. 
' . (32). _· . . : . ' :. . ' ,: . . : . . '· - .--.. 

·-· _ · : E'-iidà,- posta _ erii di_seue~io :e~ · sem -d~batà, · :--.pprov~ _ _...a .. 

.·.t 
' -.: 

. acta da sessão an'ter1or. - - . . . - - · . . 
·,,", : .. : -· .. ' .. '. .. '.: . '•: ·.• ,· .. ···. ''. : '; ,· . ' ' . . '. ' ' . ' ' ''·~· . ' . 

O Sr .• t• ~ecretaric) dá contâ do'seguiiiti) · . -· .-
' .. ..... 

'. --· 

' ... .. 
; :; .. /··, 

., 

':• .. . / .- ' ,, : .. EXPEDJE.NTE . ' ~ ' ~ 
' . :·. 

·r , 

\ ' ' 'I ' 

Of_fici()~:·' ·• - ;· .. . . . ,· :··· 
Dó Sr. ~finistro da Vi9.C}Iió. e .Obras . Publicas prestando . ' 

informações sobre o l'equerimentô- "cto· ·Sr. FredeQco Borrei 
:Pedindo concessão p·ara construir -diversas estrad!ls de ferro · 
no--Estado dO Maranhão entoo 'Coroatá· e Jlorto · Franco.;'-

<' A' Com missão de Obras Publicas. . · · • ., · ·oh:, -~:· •_· . ,:_ · . · 
. : i · . Do sr,.' ·Euriped~s.aleriientioo~:~e ~Q!l;;~:~mmu~icando · · 

· '' -~ · ,te_r assmmdo .o exerc1c~o. do cargo :.de· PresJden,te' ~ Es~do do 
. - .J.'Iauhy. no_- d1a. 1 de .1ullho .do corrente •.anno • .-..,- ;InteJra~ •. 
'. • .! • • .··_ ... \ '• f·~· •.· 1 ' I. . "' · .... ,.~; " ~:...· · · ·:i,' · ,' ·: ' 

. -: . . ' Requê!iment()-:: do ' Sr.. :Senador . ~dOI paio ,~rdo ii.edindtf ··- · 
: .. ·. ··.tr~s mezes;cte:.Iic;e!lca_ para tr~t~l!lent~ _de sa:ude,•i\:fora do · _ · , 

.. ·,·. paJZ,- A- Comm1ssão. !te Pol1o1a. · --. · •:·< .. ·. · · ·.. ·. , . 
. 1,;_1.:_-.-... -~.-. ~ ...... ':-'. ,•',;i~'-_;": .·_ .. :. ~-- .. ."·;-·'' .• :- ....... :..·,·.·::.·_·· .• ·· ., 

··· ,_: ·.·.O Sr. 2' Secretario· procede, á leitura do 'seiui·nte · · · 
· ·::.··~ ... ~· -~~- .. _ .. :.· ·~ ... ~ ...... · :· ~-- ·--~ .. t--·s(:··:- .,_ .... 

· .PARECER __ ., ;: · · ., . .· ' 
•"' ,' :·" .. ,-;_· .. '• ', .·' :i,''" ':---:·· _,~>.:; .. ~:,::!_;: .. ,.· 

. N. 107 .;..;., 19f6 ._- · ·. ·- :: · -.;c I . 
' ·.~·· . . ' . . . , . . . -·· < ~-- ·: ./ .. . ··~ . .- ::roi;_ ~.: ...:. 

. o· Prefeit~_do :Districto. Federal v~tóu a reso!Jl'ÇiãO ::dO}:· 
Conselho. MruMJJpal que: regula o prov1mento dos cargos de_ , . 

•_.' 

. solicitadores dn Procuradoroa dos .Feitos da Fazenda Muni- . 
oipal, sob ':o fundamento. de que essa reliohicão .. contrarial.dis~ ', . ' 

_-_ pO.Siol!e's -de lei federal ·e. não é amparàda· por 'muü:vo •. algurn 
' :. ' . : ~ ' ' ' ·:.'' . ··, ; ' .. :~- ... - '. ,;., . 

' ' ·..,,_ 
-. ' . ' . ., .. , 

' . • •;. . . 
. ,• .. · ( _., . -
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'·"' . SBSSÃO EM 25 ·DE :AGÔSTO DE i9il6· 
.<11 - . . 

". ·. • 4011 .,. 
::··::;" .,.,~ I ·, :·· :' ' ..... '' I 

í:fê ordem publica, 'ou de éonvenieÍlcia. para o serviço muni- · 
cipid, .ou de economia para os ,ooflres da Municipalidade. · 

~ A' COmmissão. de Constituição e Di'Plomacia,. examinand.v 
· as . razQes do véto foi de parecer que· a resoluÇão não con- · 
.traria lei federal que; no caso; é a de n. 85, de .20 de se-. 
tembro de. 1892~ ., •· · . . . · . . . . · : ·. > . . 

· 'Esta lei; estàbelecendo, a organizD.I)ão miuilcipal: do Dis~ 
.tricto ·Federal. ·dispõe M art:· 32: .. cO ;p_reparo é 'julgamento 
dos .·pr_ocessos· de: infràCI)ão de.<posturas oompete · ào· juiz dos 

.. Feitos:d~ Fàze.nda M~nlcipalhcom, os: recurà~el',que_ nó· (lll.SO 
. , , .couberem, Paragrapb·o . un1co. São creados os• :Iógares. de i •, 
· ·., · '2•,·a ·3·· procuradores dos Feitos . .da Fazenda· Municipal, que 

0 
', ' officiarão I em todas ,as causas que 0 interessarem á Municipa-
• . !idade; ~Esses. funccioriarios ·· serão nomeados pela' . mesma· 

· · .. ·· .. fórma .éJue ·o juiz, e preferidos para as p'L'imeiras nomeações.·-' 
· · . ··. os .actúaes procuradllres dos feitos ·no. · ·Districto Federal~» 

;·: · · .: ~Na .disposjoão ·. transcripta. uniea. que na cita.dia ·Jt&í se· 
·:·•:• :'rê,fere •a •Procuradoria dos ·Feitos· da· Fazenda, não se· ·cogita, 

c '·realménte, di)s "'Wl'gos de·~licii!.wdD'res e. es~reventes,· dós.qti&és 
. , . ;.~., . se •·'occupa>a resoluçãD vetada. Ess-es ca:ttos· foram~ creados 

•pelo·1regulamento ·que baixou com o decreto ;n;· J; 1·98; de 31 · 
··. de· dezembro·. de i892, expedido pélo Governo ·Fede-ral ·para a 

··· · ) · ··. execução d!lJciuella disposição; . .. ; . ·;. · · · . · ·: . 
.. A .Commissão notou, em. seu _primeiro pa:recer, 'que.·o·.re~· 

· ' ferido' •/regulamento:~ eocorbitou · das 111ttribuicões •. oo Poder. 
· ' , Executivo, ·c~'eaúdo .C:ar::;o·s de . soli.citadores . e eserevonte·s; 

.·· dando regras para a cúbranca. de impostos . e ... distribuindO 
· J?ercelltagens.,sobre â'.'arrecadacão·. E .nestas 1 condicões nã'o 

-· podiam .. ser • fnvocadas' .. ás. ,llisi)osi4}ões : desse ''l'egulamento para: 
<,' 

. fundamento ·dó. véto., .. •,":':; . :,•·, ··. . '.~:i:. :,,_r . . ..... ·l 

\ 

I • :I .. , 

_,·. 
... , 

.;· 
• 

.. 
. . . · . · ·.·.· Entretanto. t!'IJldO ·de.· J.)ronint'ciar..,~e:;;poàteriormllnte·:sobre t · 

. I uma emenda 'do-Sr. .. M!~ndes·.de Almeida;· que mandavà OUIVÍl' .. . .' . 

. "' • sobre o .·assumpto o:: Prefeito actual, disse~' a Cómmissltcl o se.:.-· . · 
·.;.. 

,-·,' 

.!.· 
t 
~-

J.' 

I' '. 

r •• 

·. · : .· . guin~se d~cir~to. ~;,Gove~n~ Feder'al, ~té hOje; mais de .2o:·. 
. annos passad;)S desde ·a· data de sua. expedio!ô,· '-tem sido 
· cumprido em· todas .às ··suas 'disp<>sieões pelos poderes, au- . 

. ·'· toridades ·e fúnccionarios dO Districto; sem· protJeeto ou. re-
;: , · . claniaQãO ·relativa á exorbitáncià' de attribuições,. :a · que· se 

·· refere o parecer,. a c{)ja concilrisão foi llfferecida a emenda 
· agora·. examinada' ~pela Comm·i'Ssão: de · Constituioão.. e · Di!)lo-

" macia ",. .. · · ' ·· , , ·.. . · · . ·. ··• --· ' , · .. · . . . · . .. · 
, ·.· · nàndo eilmo ,Dertã.. porém, 'essa exorbitancia ~~ •. partantõ, 

. como :_i Ilegal· a :,Cl'eaoão. d_os.)Qgares de. solicitadores e es~re.:. 
. · vente~; . setp. fallar Uós mc1dlmtes óu recl!ltpal)!les _que ISSO 

·poderia orjSmar;·ro acto do· ConsethO. Mumcl!)al nesse· caso 
não se deVia limitar :á fórnia -por que deve ser:'<feita -a no
iJIY.la.cãO dos. solicitadores, determinando, como, fez; que estes 
.saiam dentre.· os escreventes habilitados;mas sim devia abran-

, ·ger n. · crea.Qão dos cargos de soUcitadolrOs e escreventes e re
. guiar. de\modo completo .. o· s~u 'J.)Il'ovimento e attribuioões.~ 

,. . . ' ,1·. '. 
~.. ,, , •,'J 

'·1 
'\ 

. ' : · . 

i ' 
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. 
ANN • .\Ji:s DO .S!NADO . I':Á.Ii 

. .. ~· , 
. \ ' . . ~-- '\' .. " 

Appr~va.da a alludida emenda do Sr. Mendes de ~Almeida. 
em· consequencia •. solicitada ./!..· audiencia do P.refeito actu_àl, . 
este deu as seS'llint~a in_form~cões: «Ante~ .de tudo ..:.. O: cargo 

. de escrev-ente nada mais ex1ge do funcmonario do que saber· 
. el)e Mr .e escrever, para coviar os trabalhos do procurador, e · 
encher· os clarrs :das .veticõ~s e, gtiias impressas, pa~a. anda:.·· · 
mento· dos processos executivos ,e pagamentó'•de. impostos · e. 
. multas. A fllncciio 4ci -escrevente· é; por. às sim .di:íer, mera- · 
mente mecanica :.; Entretanto.·~!'·. cargo de• solicitador,-1dema.nda \ . 
:prepar<J· e eonbéoiínentos juridlôos.:·~ O solicitador é ·a ajU.. 

. drmt.e natural; dO procuradOr;·•pop ·eSte comparece e requer em . 
. .iuizo e nas audiencias.: a cousa as·· infr,aooões, acompanha e pro.' ... 
. move o. andamento dos processos .• No exêroi'oio. dÇl seu cargo· o · ' .. 
. eaci'm,ente não faz aprendizar.rem de "SOlicitador.: · ,. , · . 

. . . • . • . ·Os servicos, ·pois, de solicitiulor não poderão ser pr,estadàs .. 
· ou desempenhados pelo esrrevente .. eonvertldo· .. ou· .. transfor- : , . 

-· ma do. inonina~ameT1te e)ill solfcitildoto; ·· .. · · . < · , . . :. . · . · .. 
. . · N!lo ha hgacãOi oonnexão au .sequencfa entre .as funcol!es . . , .. 

' ·' 'e· attribuicõas do'escl'eve.nte .e do soUoitador, As habll,ltaolJes 
. · .nue se exir.re~ .. rílillli: um ·e· outro. cargo· s§o; totahnente ·ctiffe_. . , 

· • 'l'P.ntes. de famhma reali7!l1Cllo para 'o escrevente. e de custoso · . . · 
· t ,, pr-eenchimento. para .. o :solicitador·. . ·. . · · · . ~. · 1• ·. ·. ·r'· /'' ·. :· • · 

. Portanto a. aooésso 'ao car!l'o dé soUêitador <tué a resóluoiÚl ) . · 
dá áo escreventeJn!io se Justifica.:.. . . . ' ·.. . . . . · ... ' ' .· . . .. 

" • , ' • , "• •• ' \ ' ,, , ' ' •, ' ., ", I " o • 

Assim.-. detida e: c!lidndosamenie .. exarriinãdo•,'o · ... assinnpto, 
a Commissllo. r.onsiderantfo·. qne póde t.razer emharacos···. ao ' .. · 
se1'ViCo da. Pro·curnt'lorla. dos Feitos da·. Fazend~ Municipal. O' · 
:econhaciniento. da. irival~dade .do ll~SUI~mento. &Íinexo ao de:. .. 

. · ;~crP.to n .. 1.198;· de ·3i de .dezeinbro:-de'• 1892, e nttendendo ás 
· · :rinformaol!es presta'dâs:'pelo\.arituni·.Prefàitu; ·~:de .. parecer·.Que 
; )::. ~'o. véto se,ia .novameritê. suometti.do' a 'discussão .,•é. approvadc:>:• 

. ' i ', 1' : : , ' - o ' ' • ·-~r\, i , ' :,-.. '. ,:. \, . .' . ~ ., .... , .. : •" ', ' :, '" •, ' ,' ,. ' -· " 
• · ·Sala dás Corrimiss!!es. 24 de agosto de f9t6./~ F • . Menttes • · 
·:de .Almeida, Presidente.-· José Eúzebio, míilator. -'Lopes .Gon- . 
. çalves.- A. lptprimlr. ~ · · · ·· · · · -r ·. ;. ::,, .; ·· ·· · 

1_1, ' ·'! "' 
• , ; ' f ' ' ' ~ ' ' ;o • ', ' •• \·, I l• .,. ~· ' • . :·: ' . . ' ·.·.. ·., _,,· 

Oli.DEM . DO DIA: · 
j ' , , ~ ' ,' , I 

. . . : 

.·' '• ',,; :, 

' . ; : o Sr. Presfclente ·.:.... 'A' (nrflem ·do .dia·:cim_sta: exolustv.a· ... 
mente rl>P. f.rnhalholl,de CommfssiSes .. · ;~ 1 L. i'[' ·.· '· , ·. 1 

- 'Vou levantar .a· sess.lio desi811ando parn 'OJ;dem. do d_ia aO: 
sogtlfnte: · ·. ' . • ·· . . ........... . 

\ ' ' ',' ' • !•-•• 

'·. --~: . i ; 
'Trabalhos de Oommfss!les. )! /~:, 

I i ; ( ,; I . ' ,,', , 

· . t~V&nta-se. R se:~smo á t hora e ~~ ·tnf~uto~ 'd1Har~ •.: :.,, . 
• • • 

'' 
' ' ·, ' . ' .... 

I : 
': I 

--~. '·: . . ' . ' . 
. _ _. '. 
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SESSÃO E~ 26 DE AGOSTO DE 1916 .. ' 

·:ACTA DA REUNI!O, EM 26 DE AGOSTO DE ill16 

' . . . 
PREBIDENCJA DO SR. URBANO SAI~TOS, PREBIDENTlli 

!!!!' 
A' :i' hO!'a da ta~de, nr.hnm.-se pr~sen,tes os 'Srs. llfelello, 

Costa Rodrigues, J>1res Ferreira, Ribeiro Goncal.ves. Juf10 
Lyra, :Jl:loy de Souza, Cur,thn Pedrosa. Dantns Tlnrreto. Gomes 
Ribeiro. Erico Coelho, Bucno de Paiva. José Murlinho. Itlva
davla.Corrêa, Soares dos Santos e Viclorino Mqntelro (15) •. . . . 

. . . ·· D~ixam de comnarnc~r com causa jn~tifirnda. os Srs. A.· 
· :Az~redo,. Pe~ro Bor!los. 'Hercilio. Luz.· Pereira Lobo. T.opes 
· Gohcalves. Rego Monteiro. Silverio. Nery, Tn,rlio do Drn~ll; 
Lm1ro Sodré,' Arthur I.emos,. 1\lendes ·de· Almeicln, JoRé Eu
z~bio, Abdins Neves. 'Franci~ro Sli. · Thomnz Acciól:v. Antonio 

·;de ·Sonia. Enif.aclo. Pessoa; Wnlrredo Leal. Roslt P. Slfvn, ·R1~ 
b~iro de Britto. A'rnu.lo · G~es. · Raymnndo clP. Mirand1v Sfl'!nP.fra 
dr,: Menezes. Gui;!herme Cn.mnos. Ruy Tlnrhosa. J,nfz Vf~nn~. 
JosÁ :Mnrr..P.llino .. Domint!'OS · Vicenf e• !JOfto T.nir. Alves. · Mic:nel 
dn Carvalho. Lourenr,o llapf.isfa. Irinen Machado. Alr.fndo Gna-' 
nnhnra; Frnncf~r.o Snlle~.·. Jlrrnnrclo 1\lonlelro. Adolpho nordo; 

· ·Alrrnrlo ... Ellfs .. Eugenio· Jardim., Oonznlla J'nyme. T.eopoldo de 
Bulh!!es. Xavier da Silva. AIP.nenr Guifnnrlles, Generoso Mar. 
ques, Vida! Ramos e Abdon Dnpllsta. ((45) ·• 

. ' . 

1 - · · ·o Sr. 2• Seéretarlo servindo·. de i •, · declara· que. nilo ha 
:-.:~expedlent'e. · . · · . '-,. . . · · · 

' 
' .... , 

'· ... 

' "• , • ~ I ' •i 

.· .. O Sr. lol'lo Lyra, sunnlente, servindo de 2• Secretario, pro-
. cede á leitura -dos seguintes . . · · · 

' ' .. . ,. 

. . ;·' .. 

' .. 

' ,. 
: . . '' . 

·,.··· '· ... ' 
. ' .. ' .. ' 

.. N .. iOB ~!O iii 
. '• · .. 

• 

. ' 

~· pro~o~lcllo i.la 'Cnm11~n dos ·DAnut.ndos. n·. 15. de. H! O, 
quA declara de utilldàde. puhlfr.a .. a .Escola· SunPrlor de ~m- . 

• m'er6io rlo · )'\ih. elA .rn.neiro. offpr"~Pn 11' CommlR~iin .·de Ju'~tica 
é Le~felacllo do SPnad0 um substitutivo ora trazido no exame 
da ·commissilo de Finanças.· :•, · · · ,. 

. ' ' ~ ' . 

· . . Qual esb\ elle rrd!alclo 'nlln confere aos. dfnlomns exoedl• 
' dos n.or naUella lnstituiclio prlvile~tiO algum •. nllo crêa em be· 
· neficlo della. excencõas na let!'islncilo vhren!A, · n§o lhe conrPde 
favor algum que importe anua· ou compromissos para o The-: 
aouro~~. · · · · · · .-1 • · 

. ' 

., ' 



I 

.. 

• 

,) 

' 

' . 
. ' 

., 

ANNAE! DO !!ENAOO .. 
Nestas condições. nada tem a· Commíssl!.o de Finançe.s 1que 

oppôr ao parecer da Commissão · de Justiça. e Legislaoão, · 
GUJO substitutivo pensa que deve ser approvado, · 

. Salà das Commissões, 25 d~ agosto de· 1916. - Victori110 
:Monteiro, Presidente. -Francisco Sá, Relator.·~ L. de Bu~ , 
lhões. _;. .1 oão L1ira.- ,4.lcinào Guanabara.- E1•ico Coelho •. 

PAllECER ri.<~. coMMISSÃo ·ilE JUSTICA É x.EatsLAOÃo •Nl· 1.06, »E 
· · 1916, E SUBS'l'ITUTIVO N, 121. DO COI\Rl!lYTE ANNO, A ~B SE 

REFERE o· PARECER SUPRA: . ' ' ' . 

~: A proposição da Camara dos :beputados; . ora. sub~ettida.: ; a apreciação da Commissão de Justiça. .e Legislação do Senado, · . 
declara instituicão de utilidade- publica a Escola Superior de 
Commercio, e:üstente nesta .capital, de· accôrdo conr ·a lei . 
ll! • .1.339, de. 9 de janéiro de :1905. . . '· · . · .·. 

. .. I . . . . f ~ 

· · Essa lei, ·.que .considera· instituição M utilidade publica . a Academia de Commercio do Rio de Janeiro, deSII.inada á edu- ' 
. cacão superior: 'do comme):'cio;. · estabe1ece ·o· programma· do 
\ensino. que deve .ser .ministrado, conce,g~ aos diplomas por ~lia 
conferidOs· a presumpção legal ·de habthtação para o ·exerc1cio 
daso,funcções a que elles se destinam e dis,perisa os diplomados ~ · 
por essa .academia de concurso .e de outr.as provas .exigidas . \ 

. para o provimento doS' cargos dos Ministerios da Fazenda e · 
das Relações Exteriores. · . . . : . .~ .· . 
· Todas . essas.· regalias eão assegurada~~, sem que a menor ·· 
fiscalização· seJa.· eX!ercida . pelo Governo,. na · execução do· .. pro~/ • 
· gramma do ensmo; · . " - . . · . . . ·" .· . · ' ''- ' ' . . ' .. .• . . . ,· . ' 

Si salta aos olhos a incoiweniencia de ser mantida tão 
·· larga conr.essão- a uma instituto. de ensino, que: escàpa. á tisca;;,· 
. lização official; é injustificavel que se eátenda a. outro estabé.: 

tecimento, ainda que ~til. incontestavelmente, uma regalia de · 
.que nem <11s academias 'off:fciaes gosam, tal como c,;_ a dis1>ensa .· 
. de concurso e de outras 'provas·. exigidas para o provimento , de 
c'árgos nos · Ministerios da. Fazenda .. ·e das Rielacões . Exteriores, ... 
: Não se póde contei:itàr; entretanto,- à. utilidade que para. a 
soeiedade resulta da educacão. su'l)erio~ ·.do commercio, do en- -. sino ·. das scieru~ias ·. commerciaês, · do solido ·preparo para . o 
exercició das funccões do commercio · em suas .variadB.!! appli- ; 
oaeões,' que a Escola Superior· do Commercio se propõe .mi- , . 
'nistrar. · · . ·. · · 
. · ~ ·Esse·· instituto de<ensiuo technioo e profissional enoon
tra...sie . bem appar.elhado, 'em. pl'edio 'proprio,' para 'o .desem
pr.>nho de sua .elevada missão educadora ·e ·acha-se ·funccionan-.. 

I do regp.larmente desde marco de .1914. · · . . . . 
· A Comm1~gáo de. Justiça e Legislação julgll, pois, que se · 

.não pó de neg~r a, utilidade publica dq, ensino ministrado pela' 
Jllscol!!- 'S:uperlOr do Cornm,ercio, sero, !E!nw.e~nro, po!),e~ ·:'se 

~' . ·: 

·.-: .. ~' 

' ' ' . 
' ' 

/ 
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I ·s!SSÃO EM 26 OE AGOSTQ DE Ull6 . 
. . 
. - · ~:conformar coin a· concessão das regalias conferidas a. e&IJÍ. ·ee· 

.~·: · cola .peJa· pl'Oposição dá Camara dos Deputados, c pruplle · ' 
'-' consideração do Senado a adopção do seguinte 

' . ' 

• 

. ' ,. . . ' 
SUBSTITUTIVO 

,. 
'., ~ ' 
· N; 12- 1916 

. , . O Congr~so Nacional resolve:. , 
. ' 

· Artigo uniel). E' eonsiderada ·instituição de utilidade pu
blica a Escola .Superior de Commercio do Rio de Janeiro, com 
séde na .Capital Federal,. e~ emquanto mantiver e .executar o 

·. programma de ·ensino nos moldes. estabelecidos no decreto 
· n .. 1.339, de 9 de ,janeiro de 1905, os':diplomas que conferir 

. · ·· .encerrarão presumpção. de hab.ilitacão para o exercício das 
· ..• funecõcs commereiaes a que ·se destini!-!D. desae , que seja 
·.··'instituída ·nos ·curSOS':. à :fiscalização. official; .revogadas as 

.. · ·disposições em contrario.... · 
• , ' •, • ', ; ' ' ' , i , ' ' ' f ' , , ' ' , '. 

· · .. Sala, das Commissões•, 21 de agosto de 1916. - Epitacio 
:-.·., Pessoa,· Presidente.·-· ·. Francisco Salles, ·Relator .. ·...;.. Raymttndo ;:f deNiranda. -:- Gonzaua J'ayme. 

. ' .. ' ... .. ,_ ... ·, .. ·.~·~-:-· . /· .. 
. · '· .; .. J.>ÍioPorncto n"' CAMARA:: nos .DEPuTADos N. 15, nE 1916, "' ouÉ sE 
· . ' REFER~1 OS PARECERES· E ·S:uB'BTITUTIVO SUPRA 

.. ... ··' ' 

. o cdngi~so N aciomilresolve : . ' . : : • -. 

' 

•' ' . . .' , , , - . I ' ' ' . . 

. · 'Artigo uriico. E' considerada instituição de utilidade pu- · 
' . blicil:'. a Escola·. Superior do Commercio; com séde, na ·Capital 

'Federal, de accõrdo com a lei n'; 1.339, .de 9 de janeiro de 
. : 1905; revogada~s disposicões .llm contrario. . . . . 

' ' . • ., • " • ' ' . ' • ·' ' !. ' • ' . • . • •• ' \ " :', ' 

, ...... Cam!lra .dos De{llitados,.i de julhq. de-.1916. - As!Olpho 
· · Dutra Nw.acto, Presidente._- Antonio José da Costa . .R\beiro, · • 
· :1.• Secretario; -- Jttvenal. Lamartine de Farí'tl., 2·~secretario. 

• , , ..-A imP,riini~. · · · · . ··. . . ·, · · ' · 
i 
.. : .1· N. 109 __,· :1916 ·· -. 
' 

~· . . .. '-
.," . :· '~ . I • . . ·' • , , . ·, . ,·.. ·, , , ' 

· , /. :• .. · -~ proposiçllo da Camara .dds· Deputados n .. 25; deste anno, 
· autoriza a concessão de um anno de licenoa com ordenado e 

. ' . em. pll'Orogaoão, ao telegrapb!ista de·. 3' .. classe- da · Riepartiçlió 
''Geral dos Telographos. JónathBIS,d!O'. Naseimentil · Bomfim .. 

.... . E."<aminando ' ós documentos. aímexos á, p.roposiçlip nen:es 
encontrou a Commissão de . Financa.s os me!i~s .'motivos~ que . 

. · ·:-levaram ·a outra Casa do Congresso a nttender ao ·petlicionariO' 
. ·· · , 'concedendo-lhe o favo~-' ~dido,, _ · · .. : . · , . · ·· ·. . · 

'' . " " : . ' . ' . . . ' . ' . - . . . 

· ... 

' 
" 

I 



' ' -~ 

•• 

'· 

• . . 
olrfO · ANNAEB DO SENADO ' . . ' 

. Tendo em v~sta, p'Ois. o voto <!nquel!a Cnmara, '6 a Com-.;· • 
missllc.l de parecer que seja approvada a proposJcno.. ' ' . .. , . ' . ' . . ·~ 

Sala dns Commissões; 25 de agosto de i9i6. - Victorina 
Mont,iro. Presidente. - João Lw:z Alves, Thelator. · _.;. L.- de . , 
Bnlltões. - Francisco Sá. - E·rico Coelho. - Alcindó Gua-
nabara. -JoiJ.o Lyra. .. ·. ~ . , .' i . . ,, 

'. •" 
. ' I ' ' I .-

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DÕS DEPUTADOS N. 25, DE i9l6, A ' QUE 
• 1 SE REFERE O PARECER BUPilA · . . . 

' 

O con~esst) Nacional resolve: · · • 
' .. ' :' . ' ' . ' . ' : .... ',_ ' 

" " 
' ' 

Artrso unfco.Ffca õ Pres!dentê da. Republica nutorlzndll' a: 
eoncerler ao · telegrnphista de s• classe da R·efinrticl!o. Grr.al 

1 ·dos TelegrnpbOs · J'onnthns ·do· Nascimento Bomflm um . anno ' 
'de lfc•P.nca. Mm ordena di),. em .. prorogar,§o.' para. tratamento de .. 
I!BUde; revogadas as diSpl~SiÇI!es · em', cOntrariO; · ·~ . .·· . · . 

) 

- - 'I· .. ' 'I -·' 
' • ,. ' ' I ' ' ' . ' 

. Camara dos Den'utados·;.2o de Julho de f9f6. -lollfJ Vel·' . 
72ucio de Abreu e .~ilva. PresídP.nt.e eip exerr,lclo. :--- An'tün'fo '. 
'los~ rtn Cflsta 1 1libr.~ro,. i• Secretarl6. ·-:- luvenal Lamar.tine de · 
Faria. 2• Secretario: · ~'- · ' 0 . · "·J··, 

~ . , : .'· I ~ . 
N. HO~.mt5 ' . 

. . / '·• 

. ·' 
. "'::' ,.·' ·-~' 
'h 

. , , , , ·, , ., • ' • .. , . I ', , ' , ' 

'A propollklfo da. Camnra dO's Dejmf.ndos n. SI. de t!l!O, 
autorizo a 'Cilncpss~o· de· sr.iR m~;o;P.s ··de Jicrncn cm pro~n~ne~o , 
e com o.ord~nado a D .. Tnlln Alvarns dn C:unhn. tcl-egraphlsla • 

. de 4' c.lasst> .da. Reparti cão ·Geral dos Telegrnphos. · . · · · · 
. A iiiformnçfto. prestnda ··pela dlr~etoria: .dessa Nt1nrtlc!ID 

vem acompnnhnda. de um nttestado:medico e>laudo·,de fnspe-:- . 
cc!!o de sanrte e da prOvi\ da ~Br · a-p·ctfclonnrJn ~osndo o ma- · · · 

. ximo dns Jlrirn~ns que lhe. podlnm ser cnnceilldns peiR admf· 
.. ; .. nfstrncno puhllrn.·P:Jl·Vi'doart~ t• n.··f, da Jel.n.•2.7110, deiO > . 
· · :· de Janeiro de HHS. · . : · · .· · .· · . · · .. · •· · . . .·. : ·· 

.· · . A ot]lrn ·cnsa· do Ci?'Ti!l'I'Asso-. julga~do prooedént~s 6ti .nitJ..i ... ,, 
· · · ·· ' tl':os invocnd<lS · pela .· requerenf.e, p·ara ·cpnsegulr: a lleenc!l; 

af1m de yontlnunr ·o tratamento de ·~na . snnrle. vo~ou .R ·pro
lJ)osfç~o ora su.l~ltn no estudo '.desta Commlss~o. coneedendo-

. ' 'lhe o favor sollcltado.. . . · · · . ,. · · .í ..• 
• • I I ' 1 • ' 1 ' ' ' '· ' , ' 

· : . De 'accOrdo com a. resolnçllO dn Cnma'ra. é a' Commiss~ de' ., 
Finln!Ças de ·pare~er. adopte o projecto. , . · · •· 

' ' .' ~ • ' , ' . I ' ', ' • : ' ' ' , • ,' .' ': '•, '' • ~ • ' , ',' , ::. 

. ··.:~ola .dns Com:misal!es. 25 de ligt>sto' de ·f916: .;...:v~ctorino · 
Montefr~ Presidente. ::- J0/11J. Lui:; Alves-; Relator; -· L •. de 
Bttlh6P.s.,::-.Frartci8ca .. Sd .. - EricfJ.Cóelho. - Alcirido Gtia-. ·: 

nabara. - Jollo. Lfrr.a.;: · · , · ·· --'"';...,_.v ·. . 

.. 
\• 

• 

-

•, 

,. 



,• 

1:· 
•?~ 

' ' ' '' •, 

SESSÃO ,EM 26 DE AGOSTO OE i9i6 ' 'H 

PI\OPOSTO~O DA OAMARA DOS DEPUTADOS 'N, 3i, DE· illi6, A QUE 
SE REFJ!lúl O PARECER SuPI\A . . . 

~ 

b Congresso Nacioüa.l. resolve: 

. Artigo unico. 'Fica o Pod·er Executivo autorizado a 
cônceder a .Tulia Alvares· da CUJ+ha; telegraphista de 4•. classe 

· .da Repartição Gera\ dos Tel·e~apbo.s, seis· mezes 'cte licençá; 
• · com ordenado; para: tratamento· de sande; revogadas as dis

. posicões em contrario. · · 

,. 

•'' 
"' 

' '• 

·' 

· Camara dos Deputado& 8 de agosto de 'i916. - AstolphO 
ilutra Ntcacio, Presidente. - :.tntonio José da Costa Ribeiro, 
. i• Secretario. - Juvenal Lamar~e de Faria, 2• Secretario. 

,. . -,.,A imprl.inir; · • · . · . · · ... ,, .·.·.: - · 
• N. Hi--' 1916 

. '·. 

·•· K cómmlssllri de Firian~as~ fJendo. e~àm<inádo·a prop'oei
l)ltO da Camnra dOs .Deputados n:, .. 33, deste anno, e demais 
documentos qne a nC(!mpanbnm.· concedendo um anno de li-: 
cénca,. em proro'ga~1ío, com abono da· dial'ia que lhe comoete, 
ao ajudante de 2• class·?. da Estrada .de Ferró Central dO Bra:-

.. · :til; Anlomç ':Affonso ,Ferreira de 1\f<:t:(ldO, ver:.ricou q·)e ella 
· · )esf1 nas f()T!dicões de· merec'!r o ·u·to :,d·estn t;a Tln1•a , 
. · . 'à peticiOTUtrío, conforme l.l . autCI de exame de va!fdez que 
.. Ot~i<·n P'•·c,~ar 'ainda eUe de tratam~nto m~,h~·l [tOr 1;m anno • 
. ; •. Ast~ :..;:'fJ•cndo de tubert:ulo~a f.ll'.n Gnar· ... ·.· · · . ·· 

• ,. . . . . . ._ , ,, ·. .. ' .. · , . . - . ; I . ' 

: ·,, Sala dils qrimmissões. 25 ~e a,ll'Ost6 de .. f016 .. ~ 'Victorino 
1 · .. :··Monteiro, Pre~1dente. - J.ollo L11.1: Alves·, Relator:- L. de 

.:·RulMes. ....: Francisro, Sá. ~ Erico Co'elho • ....:. Alcindo' Guti:-
1 nabara, .. ...;./o6.o Lyra. · . · .-· . 

' ' •'" .- "' . ' ' ' 

L ··:, -. :···_-._..:_ ·"'.· .,:" . __ .· .. -~ ... -~ -,'\"t, ~,. _ 
I PROPOSIOÃCf. DA CAMARA DOS D'EPU'I'ADOS N. 93; DE'l9i6> A Qtl1S 
' ·, · · ·. '. SE REFERE':!) PARECER SUPI\A · . 

' ' ' '' '·· .: :" .. ~. 

\ ' o crmgresso Naclo~at ~solve;~: I ·. . ' ' ' 

' _.;- , ' . . . '-"'' • ' ' • I 

· , ·:Artigo tinico. E' o· Presidente. da 'Rep'ubllca âutor!za'do a 
'Prorogar por. um anno a llcenca concedida. 'P·elo 1\finisterio da 

• · Viar,t'iO e Ohras Publicas :ao·.fl.fudanle de 2• classe dâ Estrada 
de ·Ferro .Central.· d~1 BrazH Antonio. Affonso. Ferreira de . Ma'
cedo, para tratamento, de.: sande> ·com abono. da dlarla a que 
tem direito; revogâdas .as disposicões . em contrario. · 
. · Camnr~ "dos'Deputados7 '7' ele ~gasto de i,9I8 • .:._; A'itólpho 

· . '})utra .Ntcacio,. Presidente,;- Antonio /Os6 dn Co1ta ·· Ribeiro, 
·:1.· Se~reta;rio . .;...Juvenal Lamart,tne· de Faria, 2• Secretario.1 

· C""' A liDPrLmil' •. · · 
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' A!fNABB DO BBNA.DO 

· O Sr. Prelidente - Tendo comp81"El<Jidó apena& 1fi &'·S, 
Senadores:; não póde hoje _haver sessão. · 
· Designo para ordem do dia da seguinte a mesma já. mar" 

ea.dat; isto é:. • 1 · 

Tratlalhos de commissõea •. 
' . ... ' 

ACTA: DA: REUNI!O EM 28 DE AGOSTO DE i9t6 
I I 

PRESID:ENCIA ·no SR:. PEDRO BORGÉS, 1• SECRETARIO .. 
\'. \ I 

' . ~ 

_ . A' 1 hora da tarde, acllam-se -presentes ·os Srs. Pedro · 
Borges, · Metello, Hcr-cilio Luz, Lopes Gonçalves, Rego ·~lon-

, teiro. · Indio do Brazil,. Lauro Sodré, Costa Rodrigues, Mendes · 
~ Almeida; Abdias Neves. João Lyra, Dantas Barreto, Gomes . 
R!pei.ro, Gon~aga J~Yme, -José Murtinh~ Vida! Ramos, Abdon. 
Ba.ptlsta e RJVadnvm Corrêa (18). . . <·· 
- · Deixam de comparecer. com causa justificada os !Srrs; A. · 
Azeredo, Pereira Lobo, Sifverio Nery, Arthur Lemos•, José Eu:. 
zebio, P!res Ferrei:a, Ribeiro Goncalv:es, Francis_co Sá, .'l;'ho-. 
maz Accwly, .Antomo .de. Souza, Eloy ·de Souza, Cunha Peélrosa, · 
Epitaeio .. Pessoa, Walfredo Leal, Rosa . e Silva,. Ribeiro· de. 
Brítto, Araujo GóeS.:. Raymundo óe Miranda,· Biqueira de Me·,, 
nezes. Guilherme Campos, Ruy'.Ba•rbosa, · Luiz Víanna, José ·. 
Mareemino,' DOmingos Vicente.\· João Luiz · Alves, Miguel de .... 

. Carvalho, Lourenc.-o Bttpt'ista, · Erico Coelho, Irineu Mal)hado, ; · 
Alcindo Guanabara. Francisco ·Salles. Bueuo ·de Paiva. Ber:- .r_ . 

nardo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Eugenio Jar
dim, Leopo!<lo . de Bulhões, Xavier da, Silva, Alencar Gu1ma- .. 
rlles, Generoso. Marques, Soares dos Santos e V'ictorino Mon-
teiro (42). , ,. 

': 

O Sr. 2• Secretario . . (sm·~indo 'de_1•) dá eontli .do seguint~ 
' .. . ( ' 

EXPEDIENTE · .. 
' .. 

·, . 

.. ·'· ' 

• I 

· · . Officio do sr. Ministro .da F~~nda · t~~ns.mittind~ a ,men
sagem. com que o Sr. PreS}dente da: Republlca: restltue do?s 
dos autographos da resoluçao do Cons'I'esso NaciOnaa, sancciO· 
nada. :qne concede um amfo de licenoa, •para tratamento de " 
eaudà, a Edmundo do Rego Barros Filho, conferente da Alfan...; _ 
dega do .pará. - Arehtve·se um dos· ·autographOs. e. remetta- · 
so o outro ú Camara dos Deputado·s~ . \ _ · 

',, 
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SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE . :l9i.6 '·' it 3 

Telegramma do Sr. Carlos Midosi, director tecbnico do·' 
.Lloyd Brazileiro, participando o fallecirriento do Sr. Servulo 

. Dourado; 'director oommercial da referida empreza., - Intei-
rn"o·· · 1 ·u 4 •. ' I 1' . , tt,, .. ti_.•:,'.: .. Ú'!'tÓ[J:l. 

O. Sr. a• Secretario (se1:viquio de 2•) declara que não ha 
pareceres. · • • . , .. :i. .• .: :: .. ,;; 

O ,Sr. Presidente - Compax·eceram apenas 18 Srs. Sena· 
dores. Não havendo numero, não póde hoje haver sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte : · · 
. Continuaoã0 da discussão unica do véto· do Prefeito do 

Districto Federal. n. 8, de 1914, á resolução do Conselho -
Municip8il qúe. regula o :provimentó dos cargos ide solicitado-

, res dos Feitos da l!'azenda i\lunicipal ·(com }Jarecc1' (a'l)oravel 
da Commissão de Constitv.ição e DiplomaciÇI) ; · .. 

· 2• · discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n •. :l5, de :1916, que declara de utilidade 1pub1ica a Escola Su· 
per1or de Commercio do Rio de Janeiro, corri séde na Capital 

•· Federal (com um. substi-tutivo da commíssão de Justiça e Le-
gislar;ão e parecer favoravel da de Finanças) ; , 

2• discussão da proposição · da Camara · dos .· Deputados 
n. · 25, de 1916, autorizando a concessão de um anno de ii

.. - . oenoa, com ordenado e ~m prorosacão; a Jonathas ao Nasci
. . mento Domflm, telegraP.hista de 3• classe da '"Repartição Geral 
.· doe Telegraphos (com parece1· tavo1•a.vel da Commissão. de . ... ,F. ) . ..,.. ···- ....... ,_.. . ......... 

• · . .1 

. ·· tnançu . . ,,. ~. . . . .. .o: ... ,.. ... . :: ., ,,, . r,. ,,, , •... ,. . . . .. . . .,-- • •• t 

8S~ SESSXO, EM. ·29 DE AGOSTO DE 1916 . . ·~· .. 

PRESIDENCTA DO . SR, · PEDRO BORGES, 1° SECRETARIO. 
. . ,• ·.. ' ··• . ' . . \.~ 

A' :L hora da Larde · abre-'se a sessão, a que conaorrem os 
, .. ·srs. Pedro n·orges. Metello, Hercilio .Luz, ·Pereil;a Lobo, Lopes 

Gonçalves ,Rego Monteiro, · Indio do Brazil, Laura,. SOdré, 
Costa ·.:,J!Ddioigues, Mendes· . de Almeida, .José Euzebio, · Abdias 

-·N.eves, "Pires Ferreira, Ribeiro , Gonçalves, Francisco Sá, 
· João _Lyra, Eloy de . Souza, Cunha !PedrOsa, Epitacio Pessoa; 

·Rosa ·e _Silva, Dan tas Barreto,. Arau,io Góles. Gomes RibeirO; 
. João Luiz Alves', ·i~I:iguel di! ·Carvalho, ·Lourenço Baptista, 

Eriêo Coelho.' Irineü· Machado,. Aloindo ·Guanabara, Bueno de 

' ' 

-

· .. Paiva .. ·.GDnznga Jayme, Leopoldo d'e Bulhôes, JOsé. Murtinho,. 
' Xavier õa Silva, Vida! R~mos-, Abdon Baptis~, . Rivadavia 
Corrê a;· Soares dos Santqs .!J ', Victor·ino Monteiro (39). · 

, ' • . ' I 

Deixam de comparecer com causa justificada os S1'8.; 
A. Azer'edo, Silverio Nery, Arthur Lemos, Thomaz Aocioly,, 

.. 

' '. ' 
. : 

• 

• \ 
.. 
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. ANNAES DO SENADO · · 

.Antonio de Souza, ·Walfredo Leal Ribeiro de Brítto, Ray-
. mundo de · Miro1:1da·; S!queira. de Menezes, Gu~lhe.rme çam
pos, Ruy Bnrbosa, Lu1z V1anna,. José Marcellmo, .Dommgos · 
Vicente, Francisco SalJes, Bernardo Monteiro, .Adolpllo Gor
do, .Alfredo ElliB, Eugenio Jardim, .Alencar Guimarães· e Ge- . 
neroso .Marques (21) • . . • . . . , · 

. . São lidas, postas em dis'cussáo . e; sem debate, approva-· 
das as actas da. sessãoanterior e das veuniões de 26 e 28. 

O Sr. 2• Secretat'o declara· que não h a.. e;~tpediente. 
' ! : ' • . -

O Sr. 3• S~cretario procede á ·leit~a dos seguintés 

PAIUI:CEJU:S 
\ ' 

\1 'I 

• N. U2 ~1916 
. l ' . . ,: •. ' • 

Foi presente' á Corrimissão de Constituição· e Diplomacia· 
o projecto do Senado n. 8, de 19.16, regulando . a .Adminis-
traoão do Territorio Federal do ·Acre. . . .·\ . ·· 
I · Como sabe o Senado, esse territorio foi adquirido para a 
Uníão em virtude de ·acc~rdos internacionaes, de modo que 
se dá o facto antí:.democratico. de existir uma. grande porção , 
de territorio brazileiro, habitado por1 brazileiros . e submettido .. 
a adrninistracõeit sui~gerú:Jris, que não pertencem a nenhuma •. 
das f6rmas· adoptadas pela Constituição Federal.. ·· . · " 

Só agora appa1•eceu um projecto abrangendo todás as for-; · 
mulas · necessarias á regulamentação. da situação .désse terrí- ' 
torio, igualando de alguma sorte estes brasileirps a!Ji exis- :, ·,. 
tentos aos que habitam as demais .regiões· da União, e ique ·não -'::· 
teem em seus Estados."uma a·@participacã.o tão grande, . quanto · 
aos impostos que se arrecadam, quanto a ,do .Acre. . · · · 

• . De ha. muito que, · ein · um paiz melhor organizado;. ou 
melhor dirigido 1qu.e o Briitsil, se teria firmado; por actos. ad
ministrativos e pa!Hicos, o direito que assíste.:.aas acreanos 
ou brasileiros· de. ,quaesquer, Estados. alJi. residentes, "O mu
nicípio, pelo :menos, .corri· a. sua autonomia constitucional;·: o 
Estado mesmo, com .os deveres e. direitos que de. tal situaÇão . 
lhe. deveriam ter advindo~ já deve:lam es~ar. instàlladas.· Fóra · 
ma1s uma. estrella na. constellacao brasileira; e, -postas ··as, · 
cousas na. devido pé, renda, população, elementos de . pro.: .·· . 
i;I:essos e de desenvolvimento hn,':tem havi.do, e, p.inguem !l.on
testa, haverá para juStifÍC!i\iiiU dessa attitilde, ' . ' . ·.•.:· ·:·.•. · . 

. · · .. Pat·eoe, porém, que a aontra1io sensO, a renda ti). Terri~:•.
totio. offerece •principal difficulda,de á sua emancipacão. 'o:·, 
receio de voltar essa renda ao seryico do novo ·Estado · eriché, . 

· de. indignacão todos :quantos com·. ella .se locupletam:. a. U~i~o · · .. , 
e o~ E~tados que .aspiram á annex.~cão delle aos respectivos · 
terr1tor1os ... E, ·s1nãa, qual o motlvo, quaes. as razões,, para · . . '• . ' . . '' ' 

/ 

o> . -
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:S!SSÃO EM 29 IlE MOSTO DE i916 1 il~ 

1 que. elJe est~ja em inexplica~r.l segrega~ão da metropole e im
pedido de f1gurar como um novo·'Estado? 

-~ Constituição da Republica não véda a acoeitacão do 
projecto; artigo algum í'alla em territorio e o que a :Consti
tuição não prohibe. expressamente póde ser discutido e ado
Ptado,. desde •que não fira princípios constitu'cionaes .. Tal é a 
lição corrente, que só tem achado . opposição nos interessados 
.em an.niquilar a.autonomia a ,que asp1ra esta circumscripção. 
. Assim, a Dommissão de Constituição e Diplomacia, consi-
Âerando que : · · · . 

1•, n~nhuma disposicão constitucional é violada. pelo pre-
sente proJ f!cto de lei; · 

. 2•, só cabe a esta Commissão pronunciar.-se sobre a con- · 
stitucionalidade do projecto, é de parecer: , · · 

• ' Que. o projecto entre em discussão para :ser tomado pelo 
Senado na. devida consideração. . 

. . ' 
·. Sala das Commissões, 5 de agosto de .i9t6.-F. Mende6 

de Almeida, Presidente e Relator.""-José Eu:ebio • .;...Lo)les 
Gonçalve.s, com o voto em separado.'. · . . ' 

, ' • I 

VOTO A. QUE SE REFERE O PARECER SUPRA · 

.. 
Sentimos, fundamente, a· divcrgencia em que nos achamos 

a respeito da adopção do projecto n. 8, de 12 de julho do cor-· 
rente anno, elaborado. pelos .eminentes Senadores Francisco ·Sá, 

. LP ires Ferreira, Laura Sodré e outros, •que, além de nos di
. vorciar da compctencia doutrinarista de .dous eminentes coi-
legas da •Commissão, vem, ·ainda, produzir, fatalmente, ·em 
nosso espírito uma grande corrente de timidez, precursora da 
responsabilidade que o dever nos leva a. defrontar em assumpto 

. ,de tamanha mapnitude, ventilado, pela primeira vez, na. legis-
)llatura nacional. . . - . · . · 
· Quizeram os destinos ou os deuses, que, mystei'iosamente, 
· ás • occultas, _guiam. os passos . da humana fragilidade, cahisse o 
peso dessa attitude sobre .os hombros e 'a consciencia do mais 

. obscuro membro desta· Casa, desprelenàioso representante da 
· so.ffredora, mas sempre generosa, popula'cão do Amazonas, que 
aprendeu nas auras da grandeza repres~:ntativa de outros Es
,tados, consagrados pela symnathia e .benemer·encia da União, 
a ·lamentar, confiante· em melhores dias, o desprezo, a pro-

. núnciada má vontade, a, extorsão, ·o absolutismo, a tyrnnnia, 
mesmo, de que tem sido viclima pelos poderes publicas federaes. 

· Mas, os impulsos do patriotismo, os princípios de direito, 
a intangibilidade dos tE-xtos constitucionaes, faclor~s moraes 
que sobrelevam considerações de ordem pessoal, dommam, com 
.nobreza, a. defiéicncia do nosso patrimonio intellectual, tor
nando-sEl"a ·luz benefica da resistencia ao erro e conduzindo
nos ao caminho da verdade e da justiça. .. 

,, 
' 
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. Deixando de parte inriumeros factos amteriores ao tratado\ 
de Petropolis, de 17 de novembro .de 1-903, ent.re. o iBrasil e a 
Rolivia, e que, melhorment.e, poderão •ser apreeiaâos da tri
buna do Congresso, não ha quem ignore, neste paiz, pender 
de decisão uma acção pauliana, proposta, perante •O Supremo 
. Tribunal Federàl, pelo governo amazonense, no intuito <le, rei
vindicar a região septentrional do Territorio do Acre coni
prehendida entre· a linha C)unha Gomes, o parallelo de 10• e, 
20', sul, .e a linha ·que, p~lo: occidente, forme o tr.iangulo, de- · 
marcando ~a-nossa Jronteu·a. . . 

Tem. pois, o •caracter de litígi'osa toda essa· extensão· tel.'
ritQria\. que, emb'ora sob o doró.ini\h -de facto,, ou autoridade 
da .União. necessita, pára legalidade de um e outra, do pro .. 
nunci:amenw, da intervenção 'funccional do Pod'er Judiciaria., 

E, por que •. sendo · patrono do Amazonas o mestre dos
mestres. o eminente Sr. conselheiro Ruy Barbosa, sendo de-.· 
ver dh magistratura distribuir ,justiça, estando essa causa.:'' 
appaNlhada para .íulgam~nto. ainda não fú'i'· decidida 'Piila 
Suprema Côrte Federal.? . 

Sim : p'or que razão- àlorme esse l)'l'ocesso nos armarias do 
cart'o'ri<• ou da secretaria do mais alto tribunal da Republica? 

Por que motivo tanto descaso no !CUmprimento de um: 
dever, ·que representa o mais augusto saceroocfo' nas s:ocie- • 
dadas modernas? · · · . · · 

Por que não resolver 'd 'lítigiro, reconhecendo ou não o di-
reito do . Amazonas? ---- · , · ·

1 . Chega a tocar as raias d'o'· inverosímil que. entre nós, se 
verifiquo s'emelhanto anomalia! .. . .. · · 

Bem nos quer parecer que os venerandos ministros do . 
Supremo . Tr.ibunal, . adoptando a singularidade desse criteri'd, 
desejam· votar o Auiazonas á situação· de um oondemriado sem· 
sentenl)n. 'ás condicões de uni. precifd, de um miserava! qwe 
não de,·e ter abrigo em·· parte alguma. · · . · • . · 

. Mas. si é isto o que se póde presumir, por ·qúe razão o 
parecer. que advoga e pede a organizacã'o~ autonoma de -todo · 
territoriO acreano, não defendeu, tambem. syner$icamente. os~· 
direitos irrefragaveis dO Amazonas. membro• Estad'o' da Fe- . 
deração. que. durante: o Imperio, como Província, •I) rids pri.- , 
mei'l'os annos· da Republica. levava, sem contestao§lo, suas lin-

.. des até 'o' Acre mel'ld,ional. com a .execuQão daiS suas leis .e· o 
exercício das suas ·autoridades; oru,' no menos, não suilllinhou 
a maiorin da Comntissão que havia uma .demanda. um pleiCo'. 

,.. · re~ativo a uma . certa .porção ou facha. d~sse territori:01 c~'cl., 
lmlhantemente allegou ·e provou., pedmdd a respectiva rei:-· 
vindica~.ão. · o eminente· a:dyt/gado do autor? . · 

· Levantada esta questão preliminar. c'dmo não podia ~ei· 
xar· d!é ser, a resáltar. virtualmente, das condic6es ,iuridiiiCBS / 
do !Aere, é logico e. é• indubita.vel que o Congresso Naaional. 
n!l~ :póde legislar. cb'nceder uma quasi autonomia·.·a todo ter
l'l'torm; ;é .inferente. }IOrtanto, que. nãlo devendo toda essa. re-

, . gíão e:>tar, de direito. sob·a ,iurisdiccão e autoridade <la União, · 
participará da tara jnc'o'nstitucional . todo e qualquillr movi-, 

. 

.. 

•' . .. " 

.. 
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mentJO leg.i,slativo. · toda e qualquer resolução da legislatura 
que tenha em vista habiHtar os 152.1)00 kílomet.ros quach:a
dios da cir'oumscr.ipção acreana ao gos'o' e vanta-gens do sel(
.uovemmimt, encaminhando-a á mais completa ·emancipação 
da tutela cent.ralizadora, para definil-a entre as vinte •unida
des da Federação e . 'ó'utorgar·lhe a categoria de Estado bra-
zileiro. · · . . . · ' 

Si li.tigi!osa é ·uma grande J?arte do terrilodo. como não 
p6dem ign'cl'rar os poderes pub!Icos. si· o interessado· na rei-

. v:indlica~ão tem sustentado e defendido seus direitos. sendo 
até .presumível que ,!1 demora do · jrulgamento resulte da· in
fluencia da União, na qualidade de demandada. co'mo preten
der a legislaturra sobrepór-se ao Poder Judi1cdar.io, di.irimindo. 
~:c-proprio Marte, em causa propri;a, uina c'dntroversia jure 
tlecisor·io aut :jud!clllldi, para a qual não tem, pelo noss'ú' re-

. g.imen. competencia . funcci'o'nal ou jurisdicção de ordem 
constituciional? · 

· .Tá se .. võ que o projecto. pela fórm~. de sua reda.ccão. é 
um attentado á Constituição da Republica, p'o'rque desrespeita 
as prerogativas e attribuicões, já provocadas, p.reventas. 
mesmo. do Poder Judi·ciario. · · , . 
· Foi. 1por isso, que na sessão do· armo passado. l)rcsland'cl 

a 'nossa· obscura, homenagem ·aa s~tber. e. intuitos dia illll•~:tra. 
nobre collega, 'Sr .. Senador Francisco Sá, ·. eminente embaixa
dor do Ceará; declaramos da tribuna do Seriado. que nos não 
'oppuri,amos á autonomia do Acre, mas· respeitados os direitos 
do Amazonas. Isto quer dizer que o ,Congr.esso, ·a todo e ,qual
quer: tempo, póde converter a região acreana, que o Amazonas 
não pleitea, nem reivindica, o, Acre meridiana~ ·o territorio, 
que demorar ao sul da Jatitude de 10• e 20', em uma lur 
minosa -eatreU.a da F~eracão, libertando sua populaoiü> da 
penosa situação, inconstitucionaL e anti:.social de brazileiros 
sem diveitós politicas. eliminando, ào mesmo tempo, essa 
figura imprevista de administração centralizadora em um pe- . 
daco do Brazil republicano, cr.eada, l)rovisoriamente, pelo 
Tratado de PetropoJis. · . · ' 

.. E, a~firmando esse nOSISO propo.sito, com a mais integra 
".das conv1ccões e lealdade, accrescentamos que . essa autona:

rnia devia ser concedida em lei .especial e não em cauda orça.: 
mentaria, ··precedente condemnavel e irregular, illegal ;e :ar-
bitrario. · · · · 

'Entretanto, dado que ·o projecto fosse restricto . ao· Acre 
meridional,. não. podemos, como se . acha, convir com cs seus 
dispositivos, como passar.emos a: oocentuar. . , . . 
. . Entre nós, quando .se proclamou a Bepuibhca e .converti-:: 
das · foram as vinte Províncias· do Imperio em vinte Estados 
autonomos, federados á personalidade· jurídica Nação Brast
leira, não existiam territorios estranhos· ou fóra dos. lim.ites 
das diversas· unidades · provinciaes. 1 · 

E, exactamente por isjlo, ao ser· elaborado o nosso Pacto 
Fundamental, fir~oo o legislador, n.O. seu art .. 1 •, que a R~-

s.- Vol, IV ' !17 
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publica. Federativa seria oonstituida por uni!Q peDP,etua e in
díi!SOluvel das antigas Províncias; oo art. 2", que cada uma 
.das antigas Províncias :formaria um 'Estadoi e no art. i", que 
os Er;taaos poderiam incorporar-se entre s1, subdividir-se ·ou 
desmembrar-se, para se annexar a outros, ou :formar novos 

. !Estados, precedendo annuencia das respectivas Assembléas Le
gislativas e approvacão do Congresso Nacional. . 

o Brazil quando .adoptou o actual regímen. era uma na- · 
cíonalidade de 67 annos, já tinha sahido do período colonial 
desde .1822, suas circumscripcões provincíaes estavam demar
cadas, suas :fronteiras internacionaes quasi todas definidas, 
traçadas e balizadas, em execucão a diversos tratados. Si sur
giram, mais tarde, duvidas ou controversias territoriaes com · . 
.a Franca, Argentina, Inglaterra e Bolivia, essas questões,. já 
dirimidas, não podiam, ·de :fórma · alguma, prejudicar ·a exten
são ou area dos Estados, já organizados na Federação: ao 
contrario, a solução :favoravel das mesmas só podia concorrer 
:para o augmento e ·.consolidaÇão da · superfície &t cada um 
delles, isto é, das . unidades .da Republica, cuja região tivesse 
dado causa ao con:i'Jicto díplomatico ou collidisse com as as
:piracões dos nossos visinbos. . .. · . . . · 

E · assim aconteceu com o . reconbecimen.to dos nossos di
reitos ao territorio das ·Missões, que . ficou incorporado ao . 
:Paraná; com a decisão sobre o _Amapá, que continuou sob a 
jurisdiccão paraense .• Não se deu, porém, o mesmo a reeJ)eito . 
do Acre, que sempre foi admirustrado pelo Amazonas desde 
f850, quando a antiga comarca do Alto Amazonas foi êlevada · 
a :Província. .. . · · , , 
. Embora, o ar~ .. 3• -~o Tratado de Petropolis haja firm~o, 
em favor dá Bo:llVla, o pagamento de E 2.000.000, como m
demnizaoão pela não equivalencia. de. terrenos permutados na 
região acreana, dandq a- entender que compramos ou adqui
rimos terras bolivianas, outra, a nosso ver, fOra a· eausa dessa 
indemnizaoão, como· teremos.~ occasião de demonstrar; por- · 
·quanto neilhun:ia pollegada. de territorio estrangeiro· veiu para · 

· a nossa super:ficie para o : patrimonio nacional; que nAo es
tivesse dentro da-iettra e pensamento do art. ~·do- convellio: 
de 27 de março de'1867. Si o direito do Brazil se tornóu du

. ;vidoso, participou, durante algum tempo,. de incertezas e va-· 
oillacões, deve--se~o aos ministros Carlos . de Carvalho e Dioní
sio Cerqueira, aquelle assisnando o protocollo de f. 9 de teve

. reiro de 1895 e este permittindo ·a mstallação ·de autoridades 
.. bolivianas .em territorio, incontestavelmente, brazileiro. Esta 

é que é a verdade.. · · · 1 • 

· .·· Desconhecida da maiorfa dos noaSIOs homens Jpublioos, 
especialmente dos · immediatos auxiliares · do · Executivo da: 
iNaelio, era ·a .região acr~na; de..oeur.ados sempre foram, nos 
primeiros annos da Republica, os interesses lindeiros da.m~ssa 
fronteira septentrional; mal interpretado, no Mini8terio do 
Exterior, sempre .fOi o tratado brazileo-boliviano . de i867. 
~llGJalm~te nas administraQlkle Pr.ud~nw de Mo~ ~ J::am· 

I 
' I 
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pos Salles, absorvido aquelle com a pacificacão interna e o 
prestigio -da autôridac::le, preoccupado esLe com 'a reorgani· 
:.:a cão do regímen financeiro. · -

Erros palman:-es. condescendencias crim1nosa.s, desorien
tação .consta,'nte das altas espheras governam~ntaes rcondu
ziram o Acre. ao fastígio· da anarchia, da desordem e das 
violencia:s. E/ n0 período · de 1899 a 1903, durante quatro · 
annos, esteve , essa 'I'êgião assolada ··pela rev·Olilcão. dOminada 
pelo terror, orã invadida pela Bolivia, que punha em banca-

.. rôta as nossas leis. e :os noss.os créditos, ora defendida, heroi
:· .. eamente, ·pelas populações brazileiras. · auxiliadas patriotica
. mente pelo Goversq do Amazonas, até que, já na presidel!cia 

.. o conselheir,o 1 RodrJgues Al"~nes e. como seu chanoeller. o Jm
,; ··mortal· barão ·'do Rio· Branco,· aos . protestos 'geraes. da Nacão-; 
- ' sul:íiu . ás ·attenções administrativas e do Congresso a questão 

acreana ·- ,_ · · . · ·· . · · · -- · 
. Qué f~z o saudoso e sempre .pranteadÓ ,Ministro do .E.x:
~ ~erior em meio de tamanhas 'difficuldades; elle que estava 

. · aureolado ,e· era o vencedor nas .• Missões ~e- .no .Amapá·? , -·· 
.· .. 'Procu,rou, primeiro,·.- desembaraçar-se._ .. de um problema-

adjecto ott: que se -p11endia·· aos 1erros anterJ()res da nossa õban-
1 • • :r; cellaria,· o arrendamento ·pela·. Bolhda .. de· 'uma ·gz-ande- parte 

··:· do A:cre a , um ·syridicato.',amerJcano, ··conf.orme . o contracto 
-. Araniayo-Withrige, ·celebriido···exàctamente;··por ter· o nosso 

. Min-istro . Ol'yinm10 de· Mai;ó.lhães, em 1900./ declarado, em ré
.. .. pctidas ndtas, que nã.o.:l!avia litígio sobre o Aére, o A:cre era 

__.,:.-,.boliviano ..... ··-·. ··. ,:':, · -. 
-. ,.- ' E, resol"ida essa· enorme dil'ficuldade, resultante das con-. 

· fissões imblicas que fizera a presidericia do. inolvidavel Campos 
· ··· Sall.es1 era.prementc ~no~~~ si~uação ernd'ace da Bolivia •. cujas 

... · . asp1racões. a· nossa~ .-chanoellat:Ja · daquelfa data convertm. em · 
. , . ·direito. üra, ·firmada .rias· declarações do nosso Govenno, a Bo-

. _ , ' · ·: ~liviíl; cansada de lutar 'conLra os nossos patrícios. amazonenses, 
' . • ·_ · ··;·'"não só lllrl'endou -o terrií01I'io·1como despendeuba:stalite na mobi

.. ,: :, ._ •. \' Uzacão de forca regular para· pacificação-· da·\região e effecti-· 
· ·''-' 'dade da. soberania·.<.··.:. · ' · · ·· · ·. · · 

·· · . · .' · ::. -:··Nestas condioÕes; · c!Uerencío reinteS'l·ar '•no Brasil as. terras 
. ·. do Acre, arsutô;· como'.cra, ·o barão do Rio Branco, conhecedor, 

. . 

· .· •· ço!llo poucos, da~ riquezas .. dcs'sa. regiã_o •e,~ a9 mesmo 1temp?, 
. , .. : ·:"" 1ncapaz- de golpes: jjc a;l,l~l\Cla: c vJOI_encm_;_JilO .formoso e· aprlc

' morado·era· o ,seu •espll!'lbQ de culto· e }mo.·dJplomata, .a elle, 
: .. · · o:· inconi'undiyel chancoller;, não·· seria ,estranha a justiça de . 1 . 

· ,, :"'Jndemnizar a: Naoão amigà e .co'rdata:dós .p.r.ejuizos, a que lhe 
... -·· .-'!' deram causa/os homens da:,· nossa adminisLt:acão ... Dahi, o·:pa:.. 
· , gamento 'de t 2:0P.O.ooo ... _ ·: : \· :·, . :_ ··•. ':·, .. _ .·. . 

·. . ;·'Nã.o· 'foi,;, repetimos, _a . ::tcquisicão · de._ LCrJ'CÍIOS bolivianos, 
. .. ; mas· a eliminacão''de. erros dà .nossa: chancc!laria,· sacrificanLes · 

·." ·:.; '• dos rio~sos · direitos. r_ecramados;. Jio'i:turbilhão de dispauterios . 
· . o notas governativas, ,pelos brios doj_:>ovo brasileir.o, que serviu. 
· : de •.fundamento ;i' compensação :pecuniaria que .o Brasil offe- .. 
· ·· ·· · · :receu:-:e pagou á Bo)ivia... . . - •· .. . :·. \: .. · . · · ... · · .. , ,: 

' ' 
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•· 
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' 
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. Não houve, :POI·i.anLo, ~Lcquisic~o de ~erritorio esira;ns·eiro; 
c, lJ uando so a LJVesse realizado, ua.o podJa u!Lrapassar o norte 
do. p~rallelo d~ 10 e 20, epmprehender a r·.egi~o que demora, 
entre esta latitude e a hnha do. engenheiro Cunha Gomes . 
com~~ssari_o, demal;'cador oú inv~sl.igador brasileiro, ao K!UaÍ 
a Umao. na.o PJde recus.ar autoridade, por' ter. sido delegado 

· . de sua nomeacao e confiança. . : . 
. olstó posto; admittilndo pai'a argumentar, .como ponto de 

par•tida, obediente · ao debate, a . cJ.•eaoão imprevista,. eXJtra
constitucionaJ,, de uma .administração centralizadora em· re- · ·· 
gião que accres~eu ao B_ra~il. por cede~cia de um paiz vizinhç; ·. 
dando como ·racwnal e JUrid1ca essa ,flgura,:que o constituinte 
não vislumbrou,,. pois logíco ,e justo seria annexiir semelhante 
territorio ao Estado brasileiro que· lhe ser·visse de· fronteíra,. : . 

. ~xaminemos o :systema •de ·habitaÇão a:utonoma tJracado pelo . 
projecto e defendido .pela Commissão. . · . · 

• ' ' I ., ' ' ' ' ' ' ' ' 

· Entre nós; sabem-n'o todos, ·não existem antecedentes sobre .· 
o assun1pto. . . .. · · i. ~ · , . · · · ' ., 

. Nunca ~e· prójootou no Brasil converte.r um territorió em 

' ' 

. ··Estado; nunca se. votou uma lei. eollimando a transi'ormaoão, 
~~ ·na Republica; de"uína.região administradO: pela. U111iU.o .erre uni-, 

. dade federativa; ;nunca. se ·,prescreveram· I;egra& liber;tando .. uma~.. ·· ' 
éircumscrípção nacional das~malhas·;:~a:·'centralizaçlio pa1·a t~r-· 
nal-a autonoma, · coMeder..:lhc self~oo·v~1·mnent. · · · ·. · · 

o enabling aet, .. instituto do·. direito publico . arúedcoo.o, ' 
nunca penetrou a nossa~ organização: )íolitica, já mais passou. . :. _,. 
pelas cogitações. da nossa legislatur:a. ·No· emtanto, quem falla · > 

··em territorio, no' cLrculó" de umn ·.rtepublica fe'Cierativa; não ..•. 
póde deixar:: de rêcon)leéér a ef:t'iciencia 'desse producto legis- . : . 
lativo, :que,. em dado'· momento, surge,,..díscretàmente, :llla y~da ., · . 

·do. povo · centralizado peJ.o governo da nação. Assemelha-se· . . '·~ . 
, · esse primeiro passo· da emancipação territorial tís liberdades'•. i'. .· 

que um pae de familia vae •.concedendo, cóino antecipaçãq' á~ ··"· '· 
· .mai·oridade, ao ;filho que · se .mostra· ponderado e criterioso. ; .. , .. 

· A nossa forma. d& governo tem oi·seu typo :prédecessor,. ~·. 
como todos i•econheliem, nos Estados''Unidos:'.' da Amarica; do. : . · : . 

. ·. Norte. A. nossa . Oonstituioã:o, ·.como . se.:' apregôa, ·é ;modelada;,. •: · .. · 
incontestavelmente, pela magna· lei :d~ povo americ~no. O .;nos~o- ·' 

·.direito publico é,. hoje, em suas pagmas, uma cóp1a· !:los 1nst1- ..... 
. tu tos e instituições lfundamentaes da grande ,Republica, a .de- : · · 
mooracia organizada pela competencia; e: pé! o trabalho'. . . ' ' . 

. .,; , ··A' vista distO;· nada mais' IUaturál; em falta de precedente{ ·,:• :• · 
nossos, que ir ·buscar, miüs uma' vez,.· nos. principias ·legaes dos ' '. ,. 
predecessores ·as• J)IIJS~s ·nece~sarias ·ao esíu.dj?' da réleva:nt~ ,ma- ·. : 
teria, esiquadrinhada no projecto e · .. acceJta pela· :mal()l'la da ' .. 
Commissão ·:. · · · . · · ' · .... · . ·.. · ·· . , ., . ,..,, ... ·' · 

• • ' ' • ' ' •• '> • ., , ·~ •• ' .. •• ' ' • • ' • ,, •• ' • 

E é o que vamos fazer. r· · 'i. 1 
•• .• • 

.Nos Estados UnidÓs da Ameriêa di:>,.Noi'Le .tei:n havido dous 
·•.typos 4e oi1ganizaoã.o.:pt~rritorial: um, ·que não exisle-:mais, 

,.,~ I ' : -' '· , ' ,. ' ·, . 

I. . ', ., . ' )';,. >:. ~ ' 
'I . \. ' ,. 
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fendo desapparecido com a admi:ssão ou elevação, em 1. 9H, 
dos territorios do Arizona e Novo :Mexico á categoria de Es
>tados, -outro, crue permanece, representado nas admim.istrações 
do Alaska, do territorio Indiano, ilhas Hawaii, Porto Rico e 
Philippinas, sem · fallar no typo especial do Districto de Co
lumbia. 

Os da primei•ra especie tinham a denominação de ter
ritorios org{J.nizados' recebendo da' legislatura naeional a lei 
de habilitação para o gremio da Federação: ao passo que os· 
da segunda,. eXlceptuado o alludido districto, onde se acha a 
cidade de Washim.gton, séde do governo 'federal, ·conservàm o · 

~ aspecto de· verdadeiras colonias dentro ou fóra do paiz, ad
ministrados, discrecionariamente, pelo executivo da Republica, 
ICFUe ~om~ia to.dos os funccionario.s civjs .~ ,iudiciarios, mediante 
apl)rovaça:o do Senado. . . · 

O typo . que nos interessa, em torno do qual parece mo~ 
:ver-se a lettra e espirita do projecto, é o de . territorio orga
nizado, com orgão 'executivo; legislativo .e ,iudiciario .e com· a 
·investidura de governo !·oca!. · .. 

Ve,iamos, agora, si o dito proJecto\ seguiu a 'orientaoão do 
regímen americano, em relac.ruo á especie. 
· · Não :hesitamos em af.fi,rmar que· esse traballio, prorJedent.e 
de exímios c consagrados par;lamcn:tares, · não obedece ao cri
teria e subsidio hist.orico da secular nação que nos serviu de 
modeJ.o. 

Depois de veâuúr os quwtro · departamentos ou prefei
t.uras do Acre em uma só adnünistração territorial, nomeado 
o. respectivo governador .pelo P.residente 'da Republica, silen
ciou o pro,iecto a respeito· da interferencia que, deve ter o 
Senado, segupdo as normas do regímen, sobre a' acceitação ou 
nã:o dessa nomeação .. 

1
· .. Eis o que nos dir. Bryce! · · 

-:"" . r ., ',;. • ! , I · 

. . ln the Uiter fo'l"f/1; /he Emecutive corMisted ot !'-· uovmonm· 

. appoited for {ou r uea1•s bu the P1·esident Q( thc Umted States; 
1.oith .the consent oj' Senate · and ir•em.01•able b11 the President, 

'to(fether 1.vith' a. sec1•etaru,. t?·easu1'C1', iwditor and usuall?l also 
a superintendent of pu.blic 'Ínst1'1tction anel a !ibrarian (Th.e 

.. Am.erica.n· Conim.onwealth. (V.· ·t•, I 912). · 

.. 
• 

'Poderão, porém, ob;ioota1r q~~ a nossa Constituição, exi
gindo <> voto do· Senado pn.râ as nomeações de· membros do 
Supt>emo Tribunal Federal e :mj.nistrós diplomaticos. (árt. 48, 
.n. 12) não o ptescrcve 11nra as nomeações de. governadores 
de terri torios·. · 

' 1\lfns a isso 1\ J'acil responder em poucas. palavras. Em 
primeiro Jogar,, a nossa Constituição· não podia providenciar 
sobre o assumpl.o, umn· ver. 1que não cogita, nem podia cogitar 
da oxi'sl.enc.ia rtc Lerri1.orios. Em segundo togar, a prcrprin. Con~ 
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' 
stituicã:o americana não estabeleceu, tambem, semellianté exi:. 
gencia. - ·•· . · 

Dest'arte, sómente por analogia oom os casos do .iudieíàrio 
federal e representação internacional, tendo em vista prevenir 
o arbítrio do Executivo da Uniwo, foi adoptado o .princípio· da 
sanccão ou pronunciamento do Senado. . 

Não consideramos compatível com a essencia do 'l'egimen 
a nomeação :Pelo @Overnador do territorio dos orgãos eX!ecutivos 
·rnunicipaes. 'Não ha, mesmo, coherencia nesse crítêrio, porque 
o projecto admitte a eleição do Legislativo 1\funidpal e do 

, Legislativo Territorillll, isto é, dos drgãos deli.berativos da. 
Communa e do Territorio. · · . , 

Si invocou erroneamente, a nosso vêr, 'o § t• do art. 28 ~ 
·da IOonstituição, que se, refere, exclusivamente, á represen
tat~ão dos Estados na Gamara dos Deputados, 1)orque razão não 

· se inspirou o pl!'oj ecto, no .tooante á org.anizacão murdci!Pal, no 
· seu art. 68? , · 

. Creando uma A~sembléa' Legislativa, composta de 20 mem
bros, •cruatro por município, em que se -converterão os quatro 
nctuaes depilrr.tamentos, com mandato tri·ennal, amittiu o :pro;. 
,ieeto a alta prerogativa lJUe semp_re teve o Congresso Ame
ricamo .de rejeitar ou annullar as leis territoriaes, principio 
Idaho o Wyoming, como_ se poderá ver em Carlier.:::;..La Repu
que dominou em todos os. territorios; com e~eepção. dos de 
blique .• 4.rrrum·caine; vol. 2•, pag, 385, e· em · Bcyce, obra e vo~ 
lume citados. pags. 589 · c 590. · . . 

Deixar á · legislatura do terri.torio o poder de votar leis · 
restrictas á, sua àdministração e economia internas, sem :fis-· 
calização e exame das mesmas pelo .Congres•so ·Nacional, será 
permittir a e'ssa entidade nolitica- liberdade eompat.ivel .só~ 
mente oom os me)U·bros ou Estados da lFederação,. . . .. 

O art,. 20 do proJecto reconhece ao Territorio·o direitó de 
ter na Gamara dos Deputados quatro representantes, de ac
côrdo com ·o § 1~ do art. 28 da Constituição: . . . , ~

Entrefanto, além de não ser applicavel o citado disposi~. . 
. tivo, quo se 'refere sómente n Estado, aiccresce que. nos Es~ . 
· tados UnidoR, onde a cultnm e o ·pl'ogresso ·nos deixam dis~ . 

-tanciados, nunca se pensou. em. outorgar aos territl>rios o· 
· (Jireito de representarão na .Camara . dos Representantes com 
fu.ncções del-ibera.ti1JaS . o na proporeM dos, Estad~>s que en
viassem o mnnor numero possível ele Deputados. . . 

.O que alli sempre wfez é m~ito difi'erente. . 
Eis o que nos diz Bryce: 

1 
· • .. · .1 , 

i ·,, ' 

·.' « The Territ.ories set neit'h·er. Senator.s. nor re.presentatives 
t,o CongreRs, no r did take pnrt in. presidential elections .. Tho 

: , HoUJse of ·Representativas, under :i st:atue, admitted a delega te 
. from eacb of t,hem .to sit and speak, but of oourse l!lot to vote, 

because lthe rig:ht. of voting in Congress depends on the Fe
deral COnstitution., (Obra e vol. jlitados, pag. 588.) · · 

' . . 
~ .. 

I ' 
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Acerescenta Carlier: 

« O territorio organizado tem interesses a defender, inolu.o 
sive a sua propria existencia. A lei dos Estados Unidos con
cede, pois, a cada um delles o direito de enviar á Camara dos 
Representantes do .congresso um deleaatlo, escolhido pelos 
mesmos eleitores que elegem os membros de sua legislatura.:.' 
· (Obra e vol. citados, pllig. 387.) 

Não hn, pois~ Deputados ou Representantes Federaes, como 
pretende o projecto. 

Nestas condioões, consideramos, ainda .. inconstitucional o 
:pro,ieeto, mesmo restricto ao Acre meridional, região que p6de 
continuar, sem contestacão, sob a autoridade admtn.istrativa da: 
Uni:ão, ·.com todos predicamentos da tutela federal ou forma 
centralizadora. · · ' 

· Isto, porém, não quer dizer que, em suas linhas geraes1 
'deixemos ·á revéliá ou em contraste com as nossas id~as demo
craticas e do ma::dmo respeito aos direitos e prerogativas 'do 
cidadão ou rlo contribuinte, a situação anormal e condemna.vel . 
em .que se mantem todo o territorio acreano: a parte septen
trlonal, superior •á latitude de 10• e 20', sul, .pertencente, indu-

' 1bitavelmente, ao :Amazonas e ,que lhe não foi restituída, con.o 
· servada, at~ agora, em poder da União pelo direito da· 'força': a: 
parte meridional escravizada á mais feroz das centraJizações;., 

l·,c~m effeito, quem teve a audacia: de, em· 1899, em uma: 
da~ vracas .publicas de Mnnáos, protestar contra a occupacão 
do :Acre. por autoridades e tropas bolivianas, encâmimhadas 
pelo Governo Federal do Brasil, o •crue lhe valeu dos poderosos 
do dia a nota de.excom.m1mhão maior; quem se abalançou, ·em 
vista .desses factos,. a empreh ender, á sua custa. uma viagem: 
'á Europa para estudar, erri face de documentos, tratados colo,- · 
nines de 1750 e 1777, instrucções e ·roteiros dos demarcadores, 
o problema acreano, que a \•ergonhosa ignorancia de ministros 
da Renublica havia ·compromettido, .ferindo os .nossos irrecusa
veis direitos, •e a 'PUblicar, em 1901 n monor;raphia. 'A Fron
teira Brasi~eo-Boliviana,. .1e01nsultada e citada, em seus tra.o 
balhos, pelo insigne conselheiro ·Ruy Barbosa; quem, com: 
maxima' attenção, . tem :tcompanhado o desdobramento dos 
acontecimentos do Acre, a sua balança economica, o honrado 

··trabalho ·dos seus habitantes, o •seu lento, _mas se~mro, pro-
. gresso, cujas. raizes estão . n~ mais remota or~mnizacãio politica 
do'.Amazonas; não p6de ,!lc,t;;r.;· ,•,, condemnar a extors!lo de. 

· i:!Ue foi victima este Estado, e a vida: anormal, contraria 'á: 
Constituic!to. em ·que se debatem as .populações que demoram 
ào sul do alludldo .parallelo. . . . . 

E 'é, por isso, que oprocurarido evitar· os perigos do 'pa.;. 
recer .e . do proJecto e estabelecer, ~om f~rmeza, a verdadeira · 
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. soluoão juridi1c:t ao Too-rüorio do A1cre, :permittimo-nos apre-
sentar o seguinte · 

SUBS'J'ITU'l'IVO 
,1' ' 

N. 13-1916 

O Congresso .Nacional ·dc1~ret.a: 
Arl. 1.• A administração do Torritorio do_Acre meridio.nal, 

que demora na parte inferior ou sul da latitude de 10' e 20', 
será confiado a um Gov.ernador, de livre nomeacão do ;Piresi
dente ela 'Republica c approvacão do Senado,. demissível ad 

·nu tum, fi!CJ31Thdo supprimi·das as actuaes prefeituras. 
. . Art. 2." O Executivo Federal escolher:\ para séde da ad
ministraçã'O a povoação, villa ou cidade que ,iul·gar mais con
veniente a esse fim, levando em conta a densidade da :PIYPl1-
laoiio c as cC\ndic.[íes de salubridade e. facilidade de commmu- , 
nicações. , . , . · · . 

ATI •. 3.0 Em suas fanas ou impedimentos, o Governador 
será subst.i'tuido pot. um V.ice-Governador, nomeado pelo Pire- ; 
sidonte ela Rnpuhli.en coJi1 tipprovação do Senado e rlomíssiyel 
ad nutmn. Si occorrer vaga. de um ou ouLTo ear!;o, durante 
as ·férias do Cong:r-es·.;:o, não deixar;'!. o Executivo 'de .provêJ-a. · 
immediatamenLe, su,ieiLando o· seu acto, na· primeira reuniã-o,: 
ordinaria ou exLraordi;nar,ia, ·da legislatura. ·tí ·· deliberacão do · 
Senado. . · . ·' 

ArL.- 4." O Territorio · seJ'lÍ dividido em municípios·, com .. 
populacão ccruivalenLe, nunca•in.l'c.rior a de c'ada um. a 5. 000 • 
habitantes, tendo-se em vista, 11a discriminaçflo das respectivas 
áreas, a <Jf.mtinuidade geographica da região. ·· · · 

§ :1.• Os municípios ·serão admin\stJrados por um ColliSelho 
'e um prefeito, aquclle orgão Legislativo e este orgão Exe-
cutivo. ·. · : 

. § 2." Os membros do Oansolho; que terão a denominação 
de intendentes municipaes, c o prefeito serão eleitos de t.res 

· em tres annos pelos eleitol'es .qualificados no ·município, nos 
termos das leis da RepuibJi.ca, effoctuando-se a apuracã;o da 
eleioão pela forma prescripta no §. 2" do ar·t ... 6° desta lei. . . 

· § 3.' ·O Conselh<o Municipal se reunirá, ordínu,riamente, 
. uma vez por anno, na séde. do .município, para dcli•berar sobre 
todos os assumptos r,or·t.inentos ·ti sua ·economia, ouvir, r.m sua 
primeira sessão, á leitura da .mensagem do•1pre1'eíto ll provi
dnnciar· sobre as medidas Q'll<i o mesmo suggerir .-1 

· § 4.' Constituirão renda municipal os impostos de indus •. 
tria e· prúfissão, de transmissão de proprieaJdade e sobre o va"' 
lor .{oeativo dos immovew. os rendimentos dos cemitetios e das 
licenças. :para construccão de predios . e <livertime:nto.s, publi-

. oi!s, das multas por inf·racoões de leis e regulamentos .e dos 
alvarás para aferição de .pesos e medidaE•. 

§ · 5.0 O Conselho Municipal em· sessãn Ol'dinal'ia funccio~ 
nará durante quarenta e ci.nco dias e om sessão exLl'aordinaria, 

' ' . . . 
'\. 
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!D.áo navi:mi:lo mais ,que uma annualmente e convocada pelo 
prefeito, por. espaço de quinze dias, improrogaveis. 

§ 6.• O prefeito nomeartí, com approvacão do ,Conselho, 
todos -os funccionarios municipaes que seriio: um secretario 
do município, ou chefe ·da secretaria, um thesoureiro, um fiel 
ou ajudante deste, P!!lO mesmo thesoureiro indicado, um co- ... 
brador, administradores de cemiterios, si os houver, dous lan-
çadores de impostos, tres fiscaes, ·um official e dou:s amanu-

.. enses ·da secretaria, um porteiro, dous continuÇ>s e dous ser- , 
ventes. O secretario accumulará as funcções de bibliothecario 
e o official da ·secretaria. a de archivi-sta. O srlcretario. funccio~ 
nar.á, Igualmente, nesse caracter, 'junto ao Conselho Municipal. 

. § 7." T·odas as nomeações. leis e resoluções mllinicipaes, 
actos do ·prefeito e tabellas de impostos e vencimentos dos 
:funccionarios, dependem, 'para ·sua vigencia, de approvacão do.~ 
Senado, competindo ás autoridades do· município enviar, após 
sua '!)romulgação,' u6pia dos mesmos para esse fim. O Senado, 
quando.julgar conveniente, dará cllnhecimento, por telegramma, 
de suas delibérações, nesse sentido, approvando ou annu II ando 

· as decisões do município. . 
· § 8.0 IAls eleições municip11.es; que serão ma11cadas pelo Go

. vernador do Territorio para um dos primeiros dias do mez de 
fevereiro, estão sujeitas :i approvação ou rejeição do Sen.ado, 

, · · dev~Wdo as mesmas chegar a seu. conhecimento, pelo menos, 
quall'ênfla di!IIS antes da posse do Cooselho. e do prefeito, ou,ios 
mandatos terão inici·o em i de agosto de ·e ada trienni.o. 

· § 9.0 O préfeito e intendentes serão cidadã-os residentes, 
.. ,pontinuamente• i!lO rimnicipio, pelo menos, doze mczes antes de 

. ·suas eleições e peweberão aquelle o subsidio annual de réis 
. · 12.:000$, emquanto estiver 'em exercício, e cada um destes a 
' 'diaria de '60$, durante as sessões do Conselho, sem direito um 

e outros a ajuda de custo. . · 
. § W. Si fôr annullada qualrquer. eleição munici1)al, do 

prefeito ou de· irttendentes, continuará a exercer o mandato, 
em prorogação, a autoridade ou corporacão que tiver attingido 
seu termo, providenciando-se, ·com a ma."\ima ullgencia, sobre 

. a realizacão de novo escrutinio ou comício eleitoral. Neste 
.caso, o eleito ou 'eleitos completarão o triennio. ·que findar:í 
sempre em i de agosto, ao meio-dia. · . · 

Art. 5." O Goverriádor da Territorio exerctlll'á todas as at
tribuições' que eram conferidas aos prefeitos e bem assim ás 
que lhe são outorgadas pela presente lei e forem determinadas 

· .. 1)elos regulamentos e instru·ccões do Execut,ivo Federal. . 
. § '1."' o Governa:dorr. chefe da administração tel1ritorial, 'Clí- . 

rigirá ·todos .os depart,amentos de serviço· publico federnl. 
installados e que forem -creados . no Territ.orio; expedil'á, re
gulamentos· e . instrucções .relativas ás leis da. Assem~lé.a L~- , 
·gislativa, prestará compromisso perante esta, ou no M1msterJo 
do Interior ou perante o presidente da 'iC'ôrte de Justiça do 
Acre; perceberá o subsidio de 4::000$ men:saes e uma ajuda 
.de ·custo por kilometro de viagem á séde do governo, pelo 

' I 

,, . 
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. 
caminho mais curto e conforme tabella organizada pela 
Executivo da Republica, enviará annualmente, ao ser instai-' 

· . Iada a sessão ordinaria, á Assembléa Legislativa, uma ·expu
sicão dos negocios administrativos e das providencias que 
devam ser tomadas. . . . 

§ 2.0 O governador nomeará, removflrá, suspenderá e de-
'mittirá os fUnccio!larios do Territorio, que não :l'o.rem. de no
meação do ExeCiubv:o Fede·ral ·e da Assembléa LéS'lslatlva ter
ritorial. Concederá aos, mesmos licenças até quatro mezes,· ·· 
sendo da competencia da legislatura do territorio as proro
gacões ou todo e qualquer. ped·ido que exceda aquelle espaço 
de tempo. Proverá interinamente- os ·cargos de nomeação· .do 
Executivo Federal, com ·excepção dos relativos ao Poder Ju-
diciaria e que por este devem ser providos. , 

§ s.· O governador organizará a forca publica territorial,· 
mobilizando-a conforme as exigencias da ordem, segurança ~ 
integridade do Territorio. Fomentará todas as obras de uti-:
lidade, desenvolvendo as riquezas e as. forcas. eeonomica.s dai 
região, providenciando· sobre a diffusão 'do ensino primaria e 
secundario. · · · 

· Art. 6.0 Haverá no Territorio ~ma Assenibléà.Legislativa: 
que será composta de 12 .membros, com a denominação de . 
Deputados; ·eleitos de tres em tres annos e que se reunir~. or- ; 
dinariamente, uma v.ez por anno na séde . do Territoriu, 
funccionando durante 60 dias. . . . • 

Não poderã ser membro da Assenibléa cidadlto que não 
tenha deus annos de residencia constante no Territorio. . . ·· . . . ' . 

§ L o Independentemente de convocação, a Assembléa ini::. . 
ciará suas sessões ordinarias em 14 de julho de · c11da anno, 
encerrando-as em i de setembro, istó é; funccionará durante ' 
cincoenta dias, improrogaveis, •Percebendo cada um dos Depu
tados a diaria.. de 70$ ,e· uma ajuda de . custo annual ~ 
500$000. . . . .. -

· § 2. o A legislatura, que será trlennal, como já ficou dito, 
· comecarã em 1 de janeiro e findará em 31 de dezembro. do 
·IIJ~timo anno do . triennio, ef~ectuando-se a sua eleioão em 30 
da queiJe mez pela f6rma · ,preseripta para · organizaóão . do 
Congresso Nacional e realizando-se, 40 dias depois; .a apura
cão dos votos aos seus candidatos, . na séde do· governo terrf .. 
torial por uma junta. composta pelo procurador geral junto 
á 'Côrte de Justica, como presidente, pelos prefeitos munici
paes e· éh'efe de policia do Territorio, como membros, servin ... · .. 
do . de · secretario o secretario do · governo d() município em 

· que estiver a. séde da, adniinistraolio do·. Territorio, tudo· de 
accOrdo com a ·lei eleitoral da União·~ seus regulamentos. 

§ 3.~ A esta assembléa eomp·etirá.: 
· · a) ·tomar oonhecimento da mensagem do. governador da 

Territorio e das resolucões do Senado a respeito de suas de-
cisões e actos do governo local; · · -
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b) legislar sobr.e. os negocias publicas e assumptos giiraes 
do Territorio e bem assim discriminar as despezas ·dentro da 
quota reservada pelo Congresso Nacional ao governe terri
torial; · 

c) cr.ear os empregos necessarios ao funccionamento do 
serviço publico; , · · 

· d) organizar a sua se·cretaria, nomeando os respectivos 
funccionarios () elaborar seu regimento interno. . 

Art. 7:' O ,governador, quando o interesse publico o re
clamar, em mensagem motivada, poderá, urim vez p'or anno,. 
convocar extraordinariamente a Assembléa, que para esse fim 
funccionará por espaço de 20. dias, . improrogaveis, perceben
do, llipenas, cada Deputado o subsidio, ,iá 'estipulado de 70$000 
diarios. . . 
. Art. s.• O governador terá o direito de véto sobre as 

resoluções _legislativas da Assembléa, que, entretanto, as !Po
derá manter por oito (8) dos seus membros .. 

Art. 9.' Todas as leis e resoluções votadas Pt;Jla Asseln7 
bléa dependem; pára sua execucã.o, de approvacão do Senado, 
quer tenham, quer não tenham sido vetadas. 

Art. 10. A· receita publica do. Territorio do Acre, ex
cepção feita das rendas municipaes, será arrecadada dire
ctamente pelas . repartições fiscaes- ,iá .existentes, de caracter 
federal, ou outras que forem creadas pelo Governo Federal.· 

Pa:~~agrapho unico. Os direitos de exportação do Terri
torio serão determinados pelo Congresso Nacional. A quota 
de 60_ % da· receita proveniente. da expor·tacão será destinada 

T 't . • . ao errLoriO. · · . · · 
Art. 11. .Por · essa receita ·ou dotação correr~o iodas ·as 

despezas com os serviços ou melhoramentos que forem da 
alç~da do Governaddr, nem a:ssim pagamento de.todo o fuM
cionalismo local, inCllusive o Governador e Asselnbléa Legis-
lativa. · . . ., 
· .' iWt. 12. O G'overnllidor organizará anrnualmente o bal8100ete 
da receita e despeza do anno anterior c ·o areamento. de todas 
as despezas puolicas do anno seguinte, os quaes deverão ser 
apresentados . á Assembléa do Territorio; ,logo no inició das 
s-essões ordinarins. · < • 

. Art.13; Todas as despezas com a ,magistratura do Ter
'ritorio, inclusive ministerio publico, e com os funccionarios 
de nomeação do EX1ecutivo Federal, cónerão por conta dos . 
·cofres da União. · · ' . · . 

Art. 14. O Territ.orio terá um delegado na Camara dos 
Deputados, eleito -ao mesmo. tempo rque os membros do Con· 
gresso Nacional; em cada legislatura, por suffragio. directo 
dos eleitores do· Territorio, na conformidade· das· prescripcões' 
,da loi e regulamentos eleitoràes da Republica. Não poderá 
ser suffragndo para esse cargo cidadão que n1ilo tenha, pelo 
menos,· dom ainnos de· ininterupta 'residencia no Territorio.; 

\ 
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.Paragrnpho unico. Esse delegado, que perceberá o mesmo · 

subsidio e aJuda de custo que um Deputado federal, poderá 
discutir todos os assumptos, apresentar projectos de lei, pro
rposí()ões ou indicações, sustentai-as e defendei-às, mas não 
terá direito de voto, nem p'oderá ser eleito membro de qual-
quer commissão. . . · . . . 

:AII't. 1'5. Os :funccionwri.os do' · Territo~io, i-llíClusÍve o Go
. vernador. QS P.refeitos e. os membros do conselho· são respQn
. saveis civil ·e ,criminalmente potr prevari·ca()ões, abuso ou 
, omis.Hi'í{) .no d'esem:penho dos Sf3US deveres. · 

Art. Hl. A denuncia ou queixa poderá ser dada pelo re
presentante· do 1\finisterio Publico, pelo preJudicado ou por 
qu.alquer pessoa habil. . · · · · · 

Alrt. 17. Indepententemente da pena criminal. ficam 
'" · · aqll!e1les funcoionarios sujeitos a indemnização pecuniaria, 

nn J'órma. do direito -commum .. · " · 
· Art. 18. Não. poderá ser votado' para: .o cargQ d~ . répre- . 

sentncã0 . do 1.1erritorio ·o parente consanguíneo e affim, nos 
primeir.cis e. segundos gráos, do Governador e · Prefeitos que 
e~te,iam em ~exercício ao tempo da e!.eição ou tenham estado 
até seis mezes antes, prevalecendo a. mesma pr.ohibicão a · 
nespeito dos mandatos á Assembléa Legislativa, ás P11efeituras 
c Conselhos mun~cipaes. · · 
. Art. .19: O Governo federa I da,rá nova organização á 
,iustica. do Territorio. podendo supprimir .os 'tribunaes de 
nppellaçã0 e crear em. cada <Comarca, 1em que dividirá. .o Ter-

··· ritorio, um .iuiio de primeira fnstancia, tiomposto de um juiz 
de di11eito, um juiz prepal'ador e um promotor· publico e bem 
assim estabelecer uma <Côrte 'de segunda. instancia, eomposta 
de cinco m~mbros, com·'os vencimentos; respectivamente;· dos 
n•ctuRes ,iuize~ é desembargadores. devend.o ser aproveitados 
pnrn. essas funcções. os magistrad.os que ·occupam os referidos 

' cargos. · 
;\1•L :?0. No regulamento. Q11.e expedi'!' para a execução· 

da· presente lei, o Executivo Federal consolidará no que fOr 
appli>cavel, .tódas as disposições em vigor. ll'ela~tivas ii. admí'
nistração civil e ,judiciaria do Territorio do Ac11e, inclusive 
as que constam do tit\llo 3• do decreto n. 9. 831,. de 23 de 
out.ubro de 19•12, nã0 revogadas. , .. · · .· . · : 1 

. . · 'Art. 21. A região do A,c.re septentJrionaJ. comprehendid:i 
· entre a linha Cuinha Gomes, o paralJie,J.o .. do ·wp 'r. 20', sul r. 
_ a linho que. da parte occidental ,: fec.har o. triangnlo; dema1·
. ca.ndo n. extremn .brazileira será, sanccionada a· J:lresente lei; 
entregtl·~. dentro em 211 horas, ao Estado do Amazonas. · 

Ai't •. · 132. 'Rievognm-se as r.lisposicões em oon.trario . 
.Sala. das CommissÕes, em 2S i:le agC~sto de 191 fi, - Lopm; · 

~:ronçal1les,. · · 

' 
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PROJJlC'rO Do' SENADO N, 8, DE 1916, A QUE SE RIIPERJllil: O PARECER 
E SUBSTITUTIVO SUPRA 

' 

O Cont;Tesso NacionaJ de~reLa: 

CAPITULO 1 
. . . 

·DISPOSIÇÕES PHEUM!NARES 

. ' ' 
, .AJ:'L. 1." A administração do 'l'erl'iLuL'io Fedem! do Acre é 

confiada a .rUm· Governador de vilre nomeação do Presidente da 
Republica, po>r ~empo indeterminado ~ demissível ad nutum, 
l"icando supprimidas as actuaes . prefeituras. · 

Art. 2.". O Governo Federal ·escolherá para 13éde da admi
.: 1nistracãq o Jogar que julgar mais. convep.iente para esse fim, 

devendo leyar em conta a densidade da população e \IS con
dições . de· 'salubridade e facilidade de· oo,mmunk:aoões. ' . 

Art. 3.• O Governador nas suas faJtas' e impedimentos, será· 
substituído por u:rri':Vice~Governador de liVIre nomeacão e de- · 
missão do Presidente da Republica. Nas faltas ou impedimentos 
do vice-governador, a sua substituição se fará pelo intendente 
do município onde se achar a sé!le, ela administração. · 

Art. ,4.• Os intendentes serão, além de chel'es do ·Poder 
Exooutivo: 1\funicipal, os delegados administrativos do gover..: 

· riador nos municípios em que exerecerem as suas i'unccões, 
com-excepcão apenas do da capital do Territorio. 

Art. 5.• Soo mantidos os actuaes municípios em que o 
· Territorio se aiviae ·. , . 

.. Ar L., 6;• Os municipios serão administrados por um con-
' s'elho municipal e un1 intendente. · 

§ U Os >conselhos nitinicipaes compo>r-:se-hão de seLe vo
. gaes eleitos de tres em tres annos pela i'orma def.etminacta 
· em lei.: . · . . 

··· · § 2:• .Os intendentes · •serão nomeatlos pelo govennador: e 
.demissievis aà mutum. · ·. · · • 

· .Art .. 7." O intendente do município ·onde estiver a séde 
Executivo 1\'Iunicipal, os delegados ·administrativos do Gover• 

· dor, ·e os demais perante o juiz de direito da respectiva co
marca. 

, .. 
'' ' .. 

' I .ç, 
' 

c.AIPITULO II .1 . -
. DA •\DMINISTRA!ÇÃO DO TERR!TORIO 

. . 

l<\l't. 8. • O Governador exercerá· p,or si e pelos delegados 
.adillliinisflrativos 'todas ·as attribu~ões · que "pelas leis v·igentes 
são confe·ridas 'aos prefeitos e as ,que, lhe são dadas pela 
presente lei. . . · · · .. · · · · · ' . · 

§ t.• rO Poder Executivo, no regulamento qu'e expedir, de
terminará quaes as· attrihuições .do .Governa!!~~ ·~ quae,s a>~ 

. .•. ·'' 
' : ... 

>o/ •I 
... ' 
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..,, 
que poderão ser exercidas p.elos seus delegados"· nos muni
cípios, assim como os deveres e responsabilidade de cada um. 

, ·. Art. 9.• O :Gove;rnador ;prestará ~compromisso perante o. 
L<\:ssembléea.Legislativa, e, ·não .podendo .esta reunir-se, pel'ante 
o presidente do lTribunal de · Appellação. . · 

Art. 10. ~o Governador percebe11á o subsidio .mensal de 
4:000$; e 'Vice-Governador só perceberá subsidio ·quando es-
tiver substituindo ao Govevnàdor. ·· · · . 

~<\!rt. H. O Governador, como primeira autoridade .do Ter- . 
ritorio, exercerá suprema inspecção sobre todos os sevicos, 
terá •ás suas ordnes a forca policial,. e:xipedilrá ós ar.\tos e 
insbruocões · necessarias á fiel execução das leis federàes ; e 
das que forem ,decretadas pela Ass.~?~mbJ.éa LegislativiJ. ·do Ter-
il'itorio. ' 

Art. 12. · Compete ao Governador: . · ' · 
' § :1..• !Promover e defender. os interesses do Terr.itor.io,. de 

llJ)côrdo com o . Governo F-ederal, provendo a todos. os· as
sumpto de administração, dentro dos limites da sua compe,:. . I 
tencia. · . · . · .. · . · . . 

§ 2. • Nomear, licenceà.r, ·remover, suspender e demittir os· 
i'upccionarios ou -autoridades, quando os respectivos cargos ou 
empregos não forem ·.de nomeação. do Governo F.ederal ou do. 
:Assembléa Legislativa. .' · · · 

§ 3.• ·Provêr interinlljm.ente os cargos de nomeacõe,s do 
Governo. Feder\11 com excepcão dos cargos de magisf:ratura 
e dos que a ·esta compete provêr. . . 

§ 4." Organizar a fonca publica local; distribuil-a e· mo
bilizai-a, conforme as exigencias da manutent;ão da/ ordem,·. 
seguranca e integridade .do Territo~io. · .·· · , ' · · .. 

§ 5.• Providenciar sobre obras publicas, estradas. de .ro- · 
dagem, varadouros, desobstruccão .. 'de rios e . navegação inte
rior: · · 

. .,., OA:PITUIIO m 
"~. . . - .. ' 

.!);\ ASSEMBLÚ LEGISLATIVA: TERIUTORIAL 

. · · Art.· 13. Haverá Iio Territorio uma :A~s~mbléa Legislativa 
que serâ composta de 20 Deputados,. eleitos \de .tres em tres · 
annos, sendo quatro Deputados 'por cada município.· · ·.· · 

. . ' - :· . ' ' i ·•.: . . , 

, Ai'~. 114. •Competi-rá a esta asscmblé'a: .· .. ·:..' ·· 
- •• • ~ ' • -' , ' r • 

i§ 1.• Legislar sobre os interesses geraes do ''J.'errito'rio e 
de~eruninar as"despezas dentro da quota que.·:.tOLdestinada 
pelo Congresso Nacional aó, Territorio do tAcre. 

· § 2.• Crear, médiante··proposta do Govérnador, os 'Jogares. 
necessarios ao bom • f.unccionam·ento dos sevvicos publicos. 

§ 3.• Organizar o seu regimento interno· : . 
·§ 4.0 Organizar .a. sua secretaria· é nomear os empregados u . .. . 
~ .v.os... .. .. e:.,, . 

o" I '., 

I . .~ ·, 

.. .. · 
' 
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Lo\rt. 15. O Governador terá o direito de véto sobre as re
soluções da assembléa q_ue, entretanto, as poderá manter por 
4ous terwos · dos -votos da totalidade dos seus IID!llmbros •. 

Art. 16. A assembléa não autorizal'!á, mero o Governo ef- · 
fec~uar§ nenhum emprestimo externo,_ salvo precedendo au
torrzacao do Congresso Nacional. . · · 

CAPITULO IV 
.. 

. 
RECEITA PUBLICA E DOTAÇCíES 

IATt. l'7. A receita .publica do T-erritorio do :.o\icre, ex
cepção feita das rendas tmunicipaes, ·· será arrec!!Jda dire
ctamente pelas rep'articões fiscaes ;i'á -existentes, de caracter· 
federal, ou outras que forem creadas. pelo Governo -Federal. 

Paragrapho unico. Os direitos de exportação da borracha 
do ITerritorio serão. determinados pelo· Congresso Nacional. A 
quota de 60 % da receita proveniente .da borracha exportada, 
será destinada. ao . Teuitorio e applicada ás circumscripções 
em que o· mesmo ora se divide proporcionalmente as il'endas 
de cada um.. ·· 

~rt. 18. 1Por essa receita ou dotação correrão ·todas· as 
despezas coni os serv-iços ou melhoramentos que forem da 
alçada do Governador,· bem assim pagamento de todo :func
cionalismo local, inclusive o IGovemador. 

~<\:rt. 19. Ó Governador organizará annuaimente o balan
cete da receita e•·despeza do anno anterior e :o areamento 
de todas as despezas·· publicas do anno seguinte, os quaes 
deveão ser apresentados á áassembléa do Teuitorio logo no 
iniciq das 'sessões ordinarias. · 

·oNPITULO V .. 
• ' . 

DA; _M:PRESENTAÇÃO DO '!'ERRITORIO 

- · l\rt. 20. E' -reconliecido ao · Terdtorio · Federal do · Acre 
· . o direito de representação -pa · 'Camara dos Deputados. ondt~ 
' deverá ter quatro IDeputados, de' accôrdo com o· .principio 

contido no § ·i• do art. 28 da. Qonstituioão Federal.· . . · 
'' ' -· ' : . • 

DISPOSIÇÕES OERAES 

.~rt. 21. IQs funccionarios do Territorio, inclusive <lo !Go
vernador, os intendenets e os memb!,'os _do conselho são ·res
ponsaveis civil e ·criminalmente por prevaricações, abuso ou 
omissão· no desempenho qos seus dev~.•l .. 

' , ... 

.-
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tArl .. · 22. A :denuncia ou queixa poderá ser dada pelo re
Pl'flsentanLe do Ministei'io Publico, pelo prejudicado ou por . 
qualquer. pessoa habil. . '1 

Al't. 23, Independentemente da . pena criminal, ficam 
aquclles :runccionarios sujeitos a indemnizacão· pecuniaria, 
na 1'órma do direito commuml. .. · ·, · 

·Al'L. 24. ,Não poderão ser votados para os cargos de re
presentação do Territorio parentes consanguíneos e · affins, 
nos prjmeiros ·e .geigui)Jdos grláos, do ·Governador -e inten
dentes que estejam em exercício ; ao tempo da eleição ou 
tenham estado ate seis ~IDezes antes. ·..... · · · 

'DISPOSIÇÕES ~'RASI~'ORIAS 
' .s ,I 

, .. '• . , : __ I _;·;:. -·· . . 

. Art. 25. ·O Governador pr_óvidenciará· para que .. a eleição 
·dós Depu fados Federaes do· .Acre seja 1 feita {lonjuntamente 
com a eleição dos DepUtados fedêraes dos Estados para .o · 
triennio de 1918 a 1920. . .· · · . · ' ' . 

· Ar L. 26. O Gqv.errio Federal dará nova organizacão á 
,iu~ti\;a do 1'erritorio, podendo supoprir os · tr'ibJlnaes · da 

· appellacão c criar em cada comarca. um junz · de primeira 
instancia e um juiz.:de appella~o, · ~om os ve)lcimentos <los 

' .acLuaes desembargadores. Caso; porém, -sejam, mantidos os 
· '· actuaes iribunaes, . ou qualquer delles, a séde não poderá 1Se~ 

transferida· do Territorio·; . .· · · · 1 , • .· , 

Ar'i. 27. Os juizes que em virtude da nova orgánizacão 
· l'icarem em' disponibilidade perceberão :doüs terces· dos ven- · 

·. · cimentos até 'serem aproveitados. · .. . · · · 
· .A.1·L. 28. No regulamênto que expedir para :a execuoão , 

, I da presenie lei, ,'o -Governo consolidará, todas as disposicões ' 
em vigor relativo á organização administrativa e. judiciaria.' 
do Territorio do .Acre inclusive. as que ooristam do titulo m 

.~ do decreto n. 9 .831, de 23 dê outubro 'de 1912, não revog'adas . 
por legislacão· posterior. · · · · · · .·~·.· · · 

1 .· .. L~rt.. 29. Revogaill· as dispo'sicões em . éontí•ario. . 
· ·. ·. Sala das sessões, 12 -de' juiÍ10: de i'9:16.:.....JF1;anciÚo· •Sá,, 
~ Píres Fe1•reira.- Laura· Sod'l'é.-- .Gonzaga l{lyme.·-- Pe- 1 
reira .Lobo. -doão: Lwiz Alves, -"'(ped,ro Borges • ..;..José Mur- · 
tin,lio.- Eloy de Souza . .:._A. lndio ,do B1'asil . .....:.. A' Oommdssão .. 
de Justiça e Lestslacão. · • • · 

' . 

N. 113.-1916 
' . 

. ' 

1-, '• 

· Faoir é comprehenderque o presente projecto, oom·um s6 
artigo, tem em vista dar impUJlso ás sociedades dO tiro, pa:-e:
miando !)S•i se:ua re.secyitas com a 1Pl'~~encia, ~m i~~ • · i 

,.).' 
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de condições c resalvadas as garantias· já estatui:das em lei, 
ao provimento. dos cargos publicas. · · 

D6 ponto . de vista ethicO; tocando mesmo ás raias da 
beneficencia •e philantropíai ·não ha duvida que a idéa me
z·ece ·as;Jllais calorosas manifesta\l(í'es . .de sympath!ia e apreço; 
mas um paiz · ot•ganizado'i pol•iticamente;. não é uma associa
cão de benefícios p•articu:laristas, como a sua Constituição. 
não pód'e ter a equivalencia dOs •estatutos dessa natureza., 
E;, as§imi collim'ando a situação jurídica de uma· nacionali"' 

· dade em relação. aos seus filhos- em ·glera~ •. entendemos que o 
projecto fere de frente o art,. 73 da Constituição. · · 

P'Or owtro lado, si fosse admissivel o d'is,posJtivo do' in
ciso a, innocua seria toda . preceituação da Jettra b ;• e:l!~Í· dO 
art •. ~2 combinado r,om. o § 16 dO art. 72 da magna lei •. 

Isto· posto: 
·Não sendo de utJlida.d'e. puiblica •. mws evidentemente •in

constitucional, somos· de pjarecer que o projectó· n. 24, de 
1.1. de .dezembro de 19:15, seja r6,ieitadd. · · . 

Sala das Commissões~ti de agosto de ·1916. - F;.Mendes 
de Al'11!eida, Presidente .. .....:.. [,opes Gonçalpes, Relator. - Joa.ê 
iEU(Ij6b'O, . · ' 

· l'ROJEC'J'O DO SENADO N, 24,. DE i 915, A QUE 511 RSFIIIftlil O PARBQQl 

' ' SUPRA 
- ' 

O Congresso. Nacio'nal decreta: 
Art. f. o' Fica assegurado· aos reservistas das sóciedada!i 

do· tiro do-'p'aiz o direito:· , · 
. a)' de pveteren~ia, em igUaldade de · eondio®s, ;para o 

p~·oenebimento dos· cargos publicas,. rea!iilvadas as !Preferenw 
. ciias Já previstas em lei; . . 

· · b). d:e. :como empregados pubHcos, não. · !POderem· s&r 
exonerados sinão por falta de ·_exac~;!io no cumprimento de -
seús deVIeres, mediante p'rocesso administrativo, em. que· Jbes 
seja .perinittida a defesa. . 

Art. 2'.• Revogam-se as disp·osiQões em. contrario· •. 
·Sala. das sessões, H de dezemibró de 1915. - Cunha 

Ped1•osa. - Pereira Lobo, -iAttredo Ellis. - Lauro .. SOrlré. 
-JÓsé:Eusebio.-à' Commissão dc)\fa,rinba e Guerra.· - ·; 

' ' 
'N:H4 ....... 1916 I 

. Em. requerimento datad6 doe 24 do corrente. e• submettido · . 
aO exame da Commissão de Policia;· pede ·o Sr. Senador Aid'ot- . 
pbo Gordo, . por se ·achar enfermo, tres meZI~' de licen.oa• 
.afim •. -de fazer uma:. viagem á E\lll'ópa; necessa111a aó seu· tra-
tamento.. . ·_ . ,. · ·" 

~ ~ ·s.-Vai. IV 

• 
' ' 
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_ · _- Aquclln . Commissãú-~ co_nbcrce~do do /ii'e(Jid'o, c'uírfrl]í1õ o 
dever de, opmando p1e·lo seu defeTtmento, submettel~o ao :voto 
do Senado. _ · -. - · ·._ . . . · - -

-- -. Sala das Commissões, 2!l de ~osto de i9f6. -A. A::Cireao. 
Pt•esidente. - Pedro Auousto Borues, 1• Secretario."- 'José 
"llaria ilfetello, 2• Secretario. - Hel'cilio ela Luz, a• · Secre
tario.-/, J. Pe1·cil•a 'Lobo, 4" Secretario.- A imprimir. 

- O Sr. João Lujz .Alves ~ Sr. Pr~sidente; antes de "'andar 
.á , Mesa um. _projecto, de lei, · cum-pl.'e~-me -fazer dUas referen
cias a artigós de. imp>rensa t•elativos á minha pessoa. · 
· O interessante -matutino. Gazeta de · Not'icias, ·em um dos 

.diB-9 passados, ·attribuiu..me, quando Ot'llva a respeito das' ac
cusacões fOl'lllulad'as t:.-elo ·honrado Senador representante ~do 
:MaranhãO sobre a Estrada de FeNo Centra:! -do' Brazil,. uma 
i[lhrase que não consta dO meu discurso o. qúe provocou d'a. 
·pa-rLe _de-- um dos engenheiros -daquella- estrada. afastado do 
lservico, .o d·igno;Sr. Humberto Antunes, uma carta.:ao'mesmo 
jornal, attribuiitdo á ,phrlise que me -era empvestada ;intuitos 

•. aggre~sivos á sua p'essoa. . .· ~ _ - .. . ; :.. 
- . Nao · tenM o_ menor eleffi/ento para .fazer accusaç.oea ao 
diSn<f engenheiro Sr~ Humberto Antunes; com- quem man
tenho as mais cordiaes retacões, e dlevo dizer,· em bem da 
:verdade. que não me referi á sua -pessoa, nem á de nenhum 
outro :funccionariô. da ·estrada de fevro, Iímitando"me a- dizer 
que·, si ·o honrado Senador p'elo llfaranllão desejava conhecer 
o fundamento do ,proceder do director . da Estrada de. !'1eno 
Central do Brnzil, ficava-lh-e facil requerei" informaÇões a 
esse resp,eito;, Foi--isso. unicamente o. que -eu .d'ísse, ·sem outra 
qüalqllet''' referencia a·. acto de funccionario daqüella · rep·al"- . 
tir.ão. . ', · · - · · · . 
. · • :Outro orgão da ov·inião <nacional,. vespertino este, ag
Sl'ediil-me ha· poucos. d1as a ptroposito de estar eu advogand6 
a causa de alguns collegas meus no- Senado; relativiamente 
ao. recebimento d'e suas·.,pansões de :reforma.· áttribui-ndo-me 
desde· ·logo, com evidente injustica, intuitos, lucratiyos, que 
-nilo tive e qu~ nlió tenho. (Muito· bem.) ~ .. · - · · · ·. ,.' 

Devo explwar ó facto ao Senado. Estão· p~resentes alguns 
dos coliegas a quem me-refiro. Por convicção minha, 'firmada 
.em virtud.e. da. interpretaoão gue dOu ás 1éis \e á Constitui,Cião 

' dú. meu paiz, jul~eJ ... me no direito de, membl'6 da 1Commisaúo -de 'Fi!!àncas do. Seriado, 'levantar .Perant13 eUa uma questão 
.que me· parecia infle·ressante 1 por ferir preceito constitucio.:. 
nah por viol-ar direitos adqmridos ll- até rpor contrariar a ju
lt'isprudcncia adoptada e acccita no· Su11~emo Tri:bunal Fe· 
'dera!. · . . · . 
, ·- · • A Commissiio, na sua '-maioria, ·concordou'' com a m-inha · 
op'inião, ~. n~ oroamento_ deste anno ,- não figura. m:ais, seme· 
lhante· :dJS(lôSlÇiilO.! · -, , ·. , ·. · ' · ' · ' · . . .· · 
: : : ,P()~teriqr~~nte, ·. os meus . muslrados' col!ogas; que . viram 
n mamfestacao ·do meu modo de pensar, P.'edtram-me ·OS• 'mews .. . - ' ' ' . ·-·· ... ... .. .. . ' '.. . .. ~ : \ . ~· 

' . 
~.I. • 

'', 

' 
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!scrvico·s,, profissionaes .p:ara ;~hav:er' aquU!o que, no ·'meu 
"IDOdó de· p•ensar, lhes tin~a sido 'negado, cDntra a Constitui
l.liio. Nii.o lhes devia· recusar meus· serviços P'rofissio'nae~ 
om uma cau~a .que reputo eminentemente jurídica o justa . 

. Presto-os. mas .presto-os-e os meus honrados collegas 
jpod'erão affirinar si estou pronunciando uma inverdade -
gratuitamente... . . . 

. Os.' SRS. PIRES FEnREIRA, INDIO . DO BMSIL lil Otl'múS ...., 
IA'., ' d ' · . · ' · ,npOia o. . . : . : , ,, . .. · · .· , · . 
.' ·o SR. Jo.~o LtJiz .ALvEs - ... rpois ·Os eoneidfYI'O serviços 
. prestados a· distinotos amig·os e collegae meus; a quer.mr muito 
:prezo. (Apoiados.) ·: ' · · . . . · · 
· IPor consequenéia não tinha ra.zão. de- ser .a· injusta ac- . 
cusacão do orgão a que me estou referindo .. (Muito bem.') 

Não estava, entretanto, Sr. Presidente, impedido de func
cionar, mesmo remuneradamente,· ·nessa ou em outra qual
quer causa, tratando-se, como se trata, de uma'questão de 
ôireito, pleiteajla. perante· o lPoder Judiciaria; porque os meus 
honrados collegas não ignoram ·que pareceres sobr·c assumpto 
de alta importancia e extraordinaria relevancia para o Thc
aouro da União teem sido' dados por eminentes advogados 
do paiz, seus· representantes no Congresso, ,sendo que esses jtá-
mais foram censurados, não sendo mesmo pas'siveis de cen'- ~ 

0 sura; pro,iectos teem sido assignados. 'por .. ·merriJJros do Con-
gresso, •relativos a causas que . advogam; ·sem :'1 que ·jámais 
fossem aggredidos por isso l ·· · . · · 

· Passo .ás mãos de iV. Ex um projecto de lei concedendo 
amnistia 'aos cidadãos que; no ·Estado do Espírito Santo, se 
.envolveram· nos mov~mentos politicos e conne:x:os ultimaml)nte 
alli occorridos. . . • ·. 
. • Podellá p8irecer, á primeira · vista,· ser· desnecessaria essa. 
providencia;. affirmo, porém;· a ..Y; Ex.-, Sr.· Presidente, e ao 
Senado: que grande numero ·de cidadãos que . se . acham fora
gidos estão sendo processados ~·sua revelia por crimes· que não 
commetteram. · _ · . . · .. · 
~ · ~ssim, ;cessada .a. gampa1~h.a. politica, e·: parà. que ·a paz .. 
. volte ·ao seio da fam1ha espmtosantcnse, · tenho , a :honra de 
submetter á consideração do: Senado o projecto de .lei que 
ora envio á Mesa. (Muito bem; muito bem~) · · . · .. 

Vem •.i Mesa, ié lido e, por estar apoiado pelÓ nli-tnero' do 
assisnatut•as, vae <l'imprimir o. seguinte · ·· ' · . ·:. · 

' ' \ ' 

'cm 

" 
PROJECTO ·": 

. ' 

N. 14-1916 
f 

'I ' . ' '• , • '• 

O Congresso Nacional decreta·:· 
1.<\:rtigó imi~q. São amnistiadas tod~s ~s pes&.oaa o,!lvolv)das · · . 
factos ,politlcos · e connexos, passiveis do ·sunocuo penal, 

• 

' • 
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o~or·.ddos no Estado do :Espírito ·Santo, em vh·Lude, da suo
uessão presidencial do mesmo Estàdo, desde 1 de janeiro deste 
anuo até . a prosonte .. data; revogadas as disposiaões em con-
trario. · · · 

.Sala das sessões, 29 de agosto de I9iü,- João Luiz Al·ves. 
,_, Jo{lo. Lura. ·~ Costa Rodrioues.- A1•aujo Góes: '--- C·unlta Pe
d·rosa. :- Latu•o .Sod1•e.- José Euzebio.- Soa1•cs· dos Santos.
Victol'ino Jllonte·iro. ·-Rlbeirro Gonçalves.- Abdon Baptista.
:ne1•cilio Luz.- Ga,nzaq.a Jayrne.- Bueno de Paiva.- Manoet · 

. Gornes Ribeiro:..:... F1•ancisco ,Sd.- José ;Murtinho. -)Abdias 
Neves.-Vidal Rarnos.-Eloy de Souza.-Xavier da,Silva.- · 
Pcreb'a Lobo.- Lopes Gonçalves.- Rivadavia Oorrêa. -:A. l
cindo Guanabara • ..c:. Pires · Fe'l'!•eiwa.- Indio dó /JI'asil • ...., I ri-. 
neu 11lacltado.,....,.. L .. de But/tões. · , · ·· 
' . ' . ' 

. " 
. IQdiDEJ\1 DO DIA: 

..... 
PI\OVJMllN'l'O DE .CA!tGOS 01!\ SOLICI~'AUOI\ES MUNICIPAES 

' . 

~outinuacão da discussão . unica ·. do· ·utito do · Pr·efeitó do 
Districto Federal n. 8, de 1914, ii résoluciío do Consel·ho Mu
nicipal que regula. o provimento dos cargos de solicitadoJ·es 
dos (Feitos da Fazenda 1\lu~icipal. .. ... . . . 

O ·sr. Rego Monteiro (*);......Sr. ~residente, permitta V. Ex. 
que eu faça algumas consideracões em .torno do parecer que 
es~ú .em discussão. A simples leHura que delle :riz :deixou-me 
a impressão de que elle não é ilompleto ou pelo menos nií~. , <, é logico. · ·. 

Tendó a illustr·e Com:m-issão reconhecido que o Podei· Ex
ecutivo. não tem competenciapara cr•ear .ilargos publicas, devia 

·ter aproveHado a occasião para fulminar .de nu.Jiidade.·a parte 
do regJllamento que creou cargos de solicitadoi•es dos !Feitos 
da .J.?azenda Municipal.... _ . . · .. 

· · O Sa. JosÉ 'EuzEll!O -l>eco a pa!av1·a. Darei a V. _Ex; 
e.xplicações completas. . . .· , 

.. o SR. REGO MONTEIRO-'- Estou dando minlir opinião.. o 
. parece!' está ató: muito claro.. · · ' · , . 
. (l.. sk l>mEs l~EllREIJl..\ - E' porque a leitura i' o i ligeira. O ·. · 
,-parecpr· pareceu-me pouco ell'!plicito, :pela Ieitu!L'a ~i-gail•a 
.:que fiz. · . · 

. ·O Sn. REao MON'l'EIIIO -::- Mas -essa leitura ini'luiu gl'ande
mente no meu anirno. Acho que a Commissiío àevia ter apro'-

, voltado a occasião para í'il11llai' a doutrina constituc.ional a · 

.(*) Este .dlscilz·.so não :l'oi 110Vilstopelo orlidor. 
. ,,, : 

'· ·' . 

• 



I 

...... 

/ 

•. ' SESSÃO EM 2!) DE AOOS'l'O Dll 1 !)!fi .. 
respeito elas' attr·ibuicões dos tr·cs poi:Iúes politicas. que são os 
o~·giíos..-1.'1 ~oher•an ia nar,ional; drvia ler.• r·Pr.usado per·empto
l'Jamente ao Poder Executivo a attr,ibuicão que cabe pt•ivali

.vamente ao Poder Legislativo, Trata-se de um ,canone con
stitucional .que está consignado nas paginas de todos os livros 
que tratam do nosso Direito · Constitucional: -nos i!'egula
mentos o Poder Executivo não tem o direito de introduzir 
cl~usulas que alterem a substancia da :lei,. porque elle são 

·feitos simplemente para dar execucão·a essas leis. ~>\qui !Jr·a-
ta-se de uma clausula legislativa porque, como já disse, só 
o Poder Legislativo tem o direito .de· crear cargos publicas e 

• legislar sob·re os seus vencimentos. Já diversos co'mmentadores 
teem tratado deste assumpto e eu me .iulgo escusado ·de'. re-
produzir aqui suas . palavras. . ·· . ·. · • · · · 

.. !Assim; pois, o Senado, tefldo ociJasião .de tomar conbecil. 
menta de um regulamento inconstitucional;-' porque elle crêa 
cargos publicas, devia ter aproveitado a occnsião pa-ra reivin- · 
dicnr os direito legislátivos sobre o assuinpto, ou revogando a 
parte inconstitucional desse regulamerit() • ou confirmando..; a 
por 'meio de. uma lei, so é que a jul~ta util. · ,_ . . • · 

\1Por isso, ac•ho .que ao Poder :Legislativo não é. licito si
lenciar soore este assumpto ·e muito menôs. pedir que o Sé~ 
naclp approv.e esse regulamento apezar de reconhecer sua jn-
constituilionalidade. :·' · · , · .. ·.• .: · ' 
· Nessas 1lcindi•éões 1é que voto a favor do .véto, não por seus 

fundamentos, mas 'porque ·elle se.·•refere·-a um. regulamento 
que considero inconstitucional. ·. ' . ' . · · · · 

'I , ' •' ' ' . c 

. O. Sn. LOPES .IGoNÇ.~LVES- Entiio V. Ex. esUt .de accOrdo 
com o parecer dli. Commissão. · · 

• 
· · O ·Sr. José Euzebio-' Sr. Presidente,· trata-se de 'um véto 

do "sr. Prefeito do Districto Federat O !Sr: Prefeito dei Dis~ 
tricto· Federal vetou, uma ·•resolucüo ·dó Conselho Municipal 
sob os fundamentos de que -e~sa resolução contraria-va· .dispo~ 
sitivos de uma lei federal- e não era· ampacada .por ·motivo 
algími de ordem publica, 'utilidade, .conveniencia para o ·servi o. o I 
municipal ou economia para os cofres publicas·. . ' 
·. Havia . assim dous: motivos que :Cundamentn:vnm o ?Jéto. 
Eram o de ser ·contt·ario a dispositivo de ·lei .federal e o .de 
ser .lambem contrario tís· ·conveniencias e intC'Í'esses dos mu-

• • • . . I , . 
TI!C!P!DS. · . · ; . . . . . · 

.A Commissão, estudando o 'véto, à ,r.rincipio, emittiri seu 
parecer, ·.opinando .que o véto ·fosse· r.e.i eJtado, vist!)' que o seu 
tl'U!Jdnmento .de que coritrnri~VIl; a, lei fed(lral não , era .:v~~.~-
del·t·o· · .· · · · · · . · - ·· ,. · . , . ., .. r.,, .. ,.., •.l, • •. r . , ' . , . ' ' . 

~\i lei fedeial :a:· que· .se 'refere· -o -Prefeito é êxactnmcnte 
a que ·deu or·ganizncão no Distrieto Federal. · Essá lei . orgao:.: 
nizou tambem a •P·rociu'adorin dos·:Foitos dá Fnz'erida •Municipal, 
creando Lr·es cargos. :de prócuradores, e mantendo tnmbom a. 
orencüo do Juizo dos Feitos· da Fnzotida i\lunicipal. Essa lei, 

' . - / . ·. 
·~ .. •' 
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como~sabe o Senado, ó de 1892. Nesse masino .anno; -foi deérê.; · 
'tooo pelo. Poder Executivo o regulamento para o .. serv.iQo dos 
Feitos da íFazenda -Municipa·l. · · · · · · ·, · 

,IA: disposicão' da 'lei, nesse caso, é concebidá nos seS'liintes 
t.ermos : · . . · · · .. 

,. ' • I ' , : I 

«O preparo e julgamento,· dos ,proces.sos de in.o, 
; · fraccão de· postura :competem ao Juizo dos (F1eitos da 

Fazenda Municipal, com .os, r.ecurs()s que no caso cou
berem. Paragrapbo unico. ·São cveados os Jogares de · 

· 1•, 2•. e ,a• proculllldores dos Feitos da !Fazenda 1\Iu-. 
i'-.· nicipal, que officiarão. em :todas as causllS' .que in- q;, 
· .. , . ttYressarem .·,á. . municipalidade. Esses funccionarios ' 

,.. . serã!1*nomeados pela mesma fó~a que' o: juiz, :0· pre- ' 
· .f · ·feridos· pa:ra as primeiras noon:eacões os 11ctuaes pro-

: curadores ·.dos Feitos· .do IDistricto Federal. :t . . . ·· . 
. . . . . . , 

' . o SR. REGO M<!N'l1El!RO-:- J(Jei não, cogita 'dos solicitado~es;, E: creacão do Poder Executivo. · . · .r 

10 SR. JosÉ EUZEBIO ;.,..:,A lef. nÀo~ cÓgita· da rieaç~o 'dos ' 
Jogares de solicitadóres . nem . dos. de· escreventes. A' eompe- i 

i tenoia para a cre8.1JãO desses Togares continua a ser ·do Governo .• 
;Federal ou do· Municipal? 'os logái'es ·que ~o Districto. J.ile

.. dera! não são creados ou não :pertencem ao. G~v~rno Federal 
devem ser: creados pelo mun1cipal. . •Pfortanto '··ao ·.conselho . 
·'\funicipal cabia impugnar a. creacão feita: indevidamente. · · · . 

\ ' . . ' . '' . . 
' ·'' 

' 

,, .. 
·O 'SR· REGO !MONTEIRO dá. um •aparte .. 

, · O SR. JosÉ· EuzEaro -.·ibs · Jogares : de. s~ÚcÚadores. e de 
escreventes foram creados e;mo virtude de regulamento qú'c 
baixou para .·a. execução· da lei. O Conselho Municipal :votou 
verba. para, pagamento. dessés.:..funccionarios, .. isto ·.é, acceítóu: 
perfeitamente essa.oreaQão .. •·. · . · · .. ' . '· · . . . : · · · ·. · · 

·· ' .O Conselho. Municipal podia, como 'disse -a COimmissão, .. 
1crear:. novamente• -os~·logares,, estabeleeer· as .. attribuiç1les,. etc., · 
D?as; ·ao envez d!sso,>esse iC'onselho. Municipal;. todas as auto;;. · 
r1daqes municipaes · al)ceitaram a creacão- il'eita pelo. regula~· 
mento, e até ··agora.o. serviço tem sido'exeoutadd ·sem 'O menor 
pro~esto de quem quer que seja;. ~ .. : '. . . ' ' 1'\,' 

'' . ' . . . .... •-,1 •,.. ' . ; ' ·, . ' .. '" ... , .: . ·, ":, '. . . . ' ' . ~ 

.· ·O SR. REGo:l\IÓNTilmo-.Nesse ciiso o~véto. não tem a:>aziió· 
de1. ser,. porque ·.o:·aonselbo Municip'aJ··estÍlbeleéeu ·O· processo 
para .. a nomea:o!lo dos funoionarios; . · ; ·. · ... · . ·. 
'·.;,··:.~·-,., •.. ~ .. :.··,_ '·:.1·,·•' ... ,, • .. I:·-·.;·.· 

O SR~ JosÉ EuzEBr().::..O Conselho Münicipatapenas modi~ 
ficou o modo por que se· dieve fazer o provimento: desses cargos. 
Para esse actó ·tinha competencia,: porqtie '·se· trata de empre- . 

· · · gados :municipoos,. mas, não·.era,con.veniente; ·não attendia aos •.. 
!nteresses municipaes, como se .. P'ó'de· verjfi~~r, nas ultimas .... 
mf.ormaQões pr~st11das, pelo Prefeito aotu~l,. ... . . . .~. __ 

I ~ ·' 
., 

'• 

• ( ' I 

.·-· 

'l 
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A. ~esh_h,tção do Conselho Municipal ~ esta: 
«Os cargos de sQlicitadóres da Procuradoria dOs ·Feitos . 

da ]1a~~nda Mul)icipnl serão providos mediante p.roposta. dos , 
respectivos· procuradores,. pelos escreventes da mesma ·:pro;: 
curadol'ia,. devidamente: provisionados ,para o exercício dessa · 
funcoão.~ · . 

Huvia aqui apenas uma restricção no modo por que dcvla 
set• feito o provimento, , . · · 

' ' 
O Sn. LOPES GONC'~\LVES - Uma preferencia odiosa. 

O· Sn. JOSÉ EuzEBIO ~ •·... desses cargos. 
· Não h a no acto do Conselho Municipal· uma impugnação 

(t fórma por que foram ereados os cargos; não ha uma avo
c·[IJcão do attribuicõea, mas . não se pód~; ·eontestar tambcut 
que elle.· tivesse attribuições para fazel.o. 
·. . O quo nós contestamos é quo tenha sido conveniente a 
resolução. do Conselho Municipal. . . · 
. · O Sn. ·LOPES GoNÇ'.ALVEs .- Estabelece um privilegio Jn-

const.itucionnl. · · · · · · . · · · 
'' 

O Sn. Jos!Í EuzEaio - As. razões ~presentadas pelo Pre'
fcito de enlilo, o generaJ Bento. Ribeiro, são inatacaveis.· 
Os cargos r~sL~vam crendos c regulados em ,virtude de d·IS':' 
JlOsição federal. 'l'.anlo · a lei como o regulamento estavam . 
sendo executados .ha mais de' vinte annos' sem a menor im. 
pugriri.ção. O Prefeito verificando . que .se . tiriha modificado 
este ugulamento simplesmente ·em uma parte,, sem atten
dor ti conveniencin de nenhum servico publico; vetou a rc. · 

I ~ . ' so uçao. .. :. i · · • • • : . ' 
· Al!egou nesse veto que .a resohif;ão era contraria á lei 
:federal, e citou n disposição· da lei e as do regulamento refe~ 
rentes ao caso. · 

. ··A Commissão examinando o assumpto ·entondtu que o 
regulamento tinha. exorbitado das attribuicões. · · . 

o sn~ J .. OPES GONÇALVES _.: Esta é tiina outra questão . . ' ' ' ' . 
· · O Sn. .Tos1~ EU~llBIO "- Si o regulamento exorbitou das 

, ' uLtt·ibt;icõr.s·, o que é certo é que· tem· sido executado ha mais 
de vinte anno&, sem 0 menor protesto dos poderes munici. 
pacs norn ·de quem quer que se,ia; ao contrario·,· 0 . Conselho 
i\funiciJJal tom vot..ado sempre a verba para o pagamento dos 
funccinnarios em questão, · · . . · . · 

o Sn. IRTNilU' 1\fAC:HADo - Perdão; C'll1 mataria de direito 
· public.; não hn . renuncia de direito. O particuln·r póde re

nunciar;· ll)as o .poder publico,; .não. · . •· . 
' . O Sn.· .TóAIÍ Euzmmo - Não estou ·dizendo que ellos teem 
competoncia para reguln·r a m~terin. Podiam, .desdo já, di
ze!': Niío llXistem · mais ~sscs C!!rgos; p~o . lhes damos mais 

. ' 
'• 
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' 
orQamentoa; mas o que é certo ·~ que nada disseram e o re-
gulamento está sendo executado.~· . 
' Não digo tambem que não haja conveniencia de se IIIPre • 
.l!ent[tr um pro,jecto de lei regulando a mater.ia, crenndo estes 
~argos, dizendo que elles são federaes; mas não é por oc
CJasião da discussão e votação de um veto que poderemos fa
zei-o. · 

0 SR. MENDES DE A.L'MEIDA -· Não podemos; temos de 
approvar ou rejeitar o veto unicamente. 

o Sn. JosÉ EuzEBIO - Mas o Prefeito actual deu à re
speito do caso as seguintes informações: 
· . «0 ·cargo de escrevente nada mais exige do funccionnrio · 
'do que saber elle· ler e escrever\, para copiar os trabalhos do 
procurador, e e1fc'her os claros das petições e guias ·impres
sas, para andamento dos processos executivos e .pagamentos 

·<I c impostos e multas. A funcQão do escrevente é; por assim 
, ãiz.er, meramente mecanica. Entretanto,, o éarg0 de solicita. 
· dor. demanda preparo e conhecimentos jurídicos. O' solici

tador é o ajudante natural· do procurador; por ·este· comparece 
a requerer em juizo e nas audiencias, accusa as i!bfracções, 
ncomp:.mhn o promove o andamento dos processos. ··No ex. 
orcicío ·dO seu cnrgo o escrevente não faz aprendizagem de 
solicitador. · · · - · • _ , · 

·Os ,serviços, pois, de solicitado!•,não poderão ser presta-
dos.... · ·. .· . .· · 

. . 

' . 

(Continuando· a leitura)·: . 

«Os serviços, pois, êle. solicitador ·riiio p'l5deriio ser 
prestados . ou desempenhadós pelo &erevente. convel;'. · 
tido ou transf~mado inopinadamente em solicitador. · 

Nãõ ha ligação, oonnexão ou sequenoia entre as 
.. fl.lilccões e attribuiQões do escrevente e do solicitad()r. 

!As habilitações .que se exi~gem para urir o outro. cargo 
são totalmente differentes, de ·facílima realizacão para 
escrevente o do custoso ·preenchimento para ü S(}!i-
citador. · · · · . · · · • . · . 

· Portanto, o accesso ao cargo de solicitador que a 
resolucão dt't no esc•revente não so justifica.~ . . 

.. Ac.cresce, Sr. ··Presidente, que, decretAlda · :pór um neto · 
nosso, desde .i•á, a insubsistencia do. regulamento que até ·agora 
tem servido para. o· servi•C<O da Procuradoria deis Feitos da 
Fazenda Municipal, sem substituil:..o '[!Or 'um outro, seria incon-· · 
testavelmento perturbar o serviço daquelhi Procura.doria. Foi 
por ·essQ motivo qu.e a Commissão não quiz por actd seu · re
conhecer a invalidade do regulamento, pois isso traria emba-

. racos ao :fisco municipal, aos .s.enviços de processos que com"flm 
pela •Procuradoria dos Feitos da (Fazendo. Municipal. • · 

I 

.. 

. . 
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Nestas condições, disse a Commissão, terminando o seu pa..: 
recilr: 

· « c%:ssim, detida e cuidadosamente· examinado o as
sumptb, a Commissão, considerando que p6de trazer 
embaracos ao serviço da Procurado·ria dos (Feitos da 
Fazenda !Municipal o reconhecimento da invalidade do 
·•regulamento annexo ao decreto n. 1.198, de 31 de de
zembro de 1892, e attendendo ás informacões pres
tadas pelo actual prefeito é de parecer que o véto 
~eJa novamente submettido 'ti. ·~iscussão e approvado. ~ 

. ·· ·Como se vê, Sr. P•residente, a ma:teria mereceu por parte 
· da Commissão detido e cuidadoso estudo. · · 

Parece-me, portanto, que o Senado procederia acertada
mente approvando. o véto. (Muito bem; ,muito bem.) 

O Sr. Lopes Gonçalves (•)- Sr. ·Presidente, eu, não es
perava' que, o parecer ora ·em debate tão cuidadosamente;' tão 
juridicamente \elaborado, viesse .soffrer a opposicão de qual
quer dos dignos membros desta Casá, como, pôr exemplo, do 
meu nobre e 1eminente companheiro de bancada,· o IS•r. 'Rego 
Monteiro· · 

· · O .SR, REGO MoNTEIRO-' Entendo que o parecer é incon-
sequente e incompleto. : . 

o. SR. LoPÉs GoNCALVE"S _.:,Não se :eogita, no caso, de' saber, 
si o regulamento de 1892 ·é um regulamento que exorbita 
das attribuições .que deve ter .o Poder .Executivo a •respeito 

... de suas fu,nccões móramente reguladoras das leis ou preceitos 
• S)lbstantlVos. . ' 

•·· · Eu reconheço, de accôrdo com os princípios,' que, .muitas 
vezes; o Executivo Federal exorbita de suas fJ.mccões, esta
belecendo· e fiormando leis adjectivas em desail'õôrdo com os 
elementos substantivos: ou, por Qutra, creando preceitos. que 
nãQ estão .comprehendidos na lei substantiva; E' .o caso. A 
lei de 1892, tratando da Procuradoria dos Feitos· da Fazenda • 
Municipal,. não se lembrou de crear, os Jogares de solicitador. 

' · . O Poder EXJ)cutivo, por6q1·, regú.lamentando essa lei, preen
cheu uma lacuna, provJdenc.Jando sobre a oreação · dos cargos 

- . de. solicitador e de esc•reventes da Procuradoria dos Feitos da 
-"" FáZ;6nda ,!Municipal. ' . , 

H;ouve, incontestavelmente, uma ·invasão de attribui~úe!l 

..... .' 

. • ' 

. do Poder· Execu,tivo, que só tem e deve · ter funcoões • rc
. gulamentadoras,•· pois. fixou p·veceitos de ordem -·.substantiva, 
··c reando empregos pubhcos. · · , • · 
. · . , · Mas,. havia ou niio necessidade, .i unto 'Ú ·Procuradoria, 
···do. car!l:o de solicitado? Sim, nem pódo haver Procuradoria 
, ~los T!1oJtós da Fazenda S~!Jl' um auxilia_r,. :novque o' procurador 

. .:.: . 
' 

" ( •) E.ste discurso não foi '!'ev~~to pelo .ol'aldor. . . ' 
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'ó .1homem: ode gabinete e o solicitador anda pelo iFôro, anda, 
emfim, como diz a palavra, solicitando. . . 

Ora, .ó fora de, duvtda qlJ;o o .Poder ExeçutlVO exhorbltou, 
mas preencheu uma medida de orderq pubhca, .. de .alta il'egu
laridade para o serviço do Contencioso da ~azepáa. . , . 

· Uma cousa é ·estabelecer um· prece1to mconstü.umonal, 
outra cousa é estabelecer um preceito de utilidade. ,. 

Houve, de facto, uma tal-ha na: lei de :1.892, que previu o 
:firmou os cargos de procuradores, deixando, porém, ·de cr:ear 

· ós .de solicitador e escrevente. . . · 
. Mas, como disse, desde o,;p·r.inilipio, não é isso que· se 

íhscute. O que se discute. ·é o segumte: · . · 
. O Conselho Municipal. poderia, em face· da Constituição 

·estabelecer um privilegio, uma medida odiosa, qual a de sa-
. l1irem os solicitadores· do quad·ro dos escr!3ventes? ·Não, · por 
um principio de ordem legal' e por um principio de ordem . 
publica, que vem a· ser quasi a mesma cousa. . · . ' 

·Por . um. prin.cipio . do ordem constitucional, . porque a 
Constituição no seu &rt. ·7.3, estabelec,e illara e perempto
rirumente q:ue todos os cidadãos b1~asileiros são. considerados · 
aptos para tod(]s os ·cargos civis e militares;· .na conformidade 
da sua capacidade ou aptidão profissional.' . ' 

•Ora, sendo assim, prevalecendo a resolucão do {lonselho . 
. Municipal, ,ficaria summamente restriilta a· altá attribui~ão 
que deve ter o executivo municipal, de escolher os· funccio
lnarios ·de sua immediata' confianca ou nos quaes reconheça ca
J)acidade para os empregos, que devam· ser· providos. 

Pergunto eu: quem são os escreventes? Terão, .elles, por · 
;ventura, &ptidão, capacidade, ·conhecimento pratico do .IFôro 
para .exerce•rem as funccões de solicitador, !funccões que cor~ · ' 
fl'espondem quasi ás de advogado? A·bsolutamente. não. t> es.:. 
crev·ente não. passa de um. mero copista, de um cidadão .. a' 
1·espeito do qual nada mais se exige· do que a simples funccão 
mecbanica de saber ler e escrever. , 
. Conseguintemente, como .se . transformar ulll escrevente, 

• •Que não conhe1,1e processuafistica, que , não conhece as 'leis do 
iJ)rocesso, que não tem pratica do Fôro, que não manuseia as 
·leis. do nosso paiz, .como se transfocmar, de um. momento. para· ' 
outro, esse escrevente, que exer·ce funccões puramente meca,. 
nicas, em UJll quasi advogado? Niio ó .um ,absurdo?. Certa-. 
mente que s1m, . . ..~. · . ·. : 
· . · E', por isso, que a. Pesoluoão do Conselho Municipal tem:, 

tambem, este lado condenmavel: não consulta. o interesse· pu.:: 
hlico; e, por conseguinte, o v é to do Prefeito a. essa resoluciio, : · 
é.· não só constitucional, porque tem em seu apoio ·o az:t .. 73 · · 
da ·Constituição, como consulta a suprema regul,aridade, a alta . 
con.yenien1,1ia do serviço publico. , , 1 • • • .-

. Fói assim, com a maior satisfaciio,, que assignei' o. bri-· . 
lhante parecer elaborado pelo. meu i Ilustre collegn, Senador. , 
pelo \llf.aranhão, Sr .. Tos!VEuzcbio. · · · 

Era o .que tinha n dizer, (J1lu:ito bcn~; rn.ttito lJern,.) ···"-

'' 

-. 
..... , J 

. ' .. 
' ' 

•, ' 
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E' app;rovado o véto, .que vác ser devolvido ao Sr. Pre
feito .. · 

IJilSCOLA DE CoMMJJ:RCIO DO RIO. Í)E ',TANJJ:IRQ 

· 2~ .discussão da proposi•cão da Camara dos Deputados 
1 n. ·15, de 1916, crue declara de utilidade publica a Escola Su

perior· de Commercio do Rio de Janeiro; com sédo na .capital 
Federal.. · 
, São Iidás, .·apoiadas o postas·· conjuntamente . em discussão 
com a. proposição. as seguintes · · · · ; . 

' ' 

EMENDAS 
' 

:Ao artigo. unico :' . . ' 
' 1Accrescente-se depois das paJavras..:...capital Federal...:... 

o seguinte: «e Escola'do Commercio de IP'Orto Alegre:~>, o mais 
como ·csM. · 

. Sal~ das. sessões, 29 de agosto. de 't9f•ü •. -Soares l/os 
Santos. .. . . · · . · 

• ' ' • t ' 

· A' proposição n •. 15 de. 1916, accrescente-se o!lle convier: 
IArt. Ficam adiadas para o primei•ro doi:ningo de abril 

de 1917 •as cleicões para formaÇão do Conselho -Municipal c 
. preenchimento· das ·vagas ·do um !Senador e de dous ·Deputados 
pelo :Distrícto Federal. · .· , · · 

·. Sala das sessões, 2!). d'e agosto de 1916. -.Bueno de Paiva. 
-João Lyra.-João Luiz Alves.-Costa Rodri{Jues.-CUnha 
Pedr.Qsa. ~Epitacio Pesspa.,-:- Gon::arfa Ja11m.e. -Ribeiro Gon
çalves.·- Araujo ,Góes~ -/ifanoel. Gomes Ribeiro. -José. Eu
:ebio . ....;.. :Pereira l.obo. '-Franci.çco · Sd . ....,.. José. · Mu1•tinho.
- Reuo .· illonteiro.- Abtlias Neves- Eloy de Souza. -In
dio, do Bmsil.- Victorino Monteiro.~ Soares dos Santos.-· 
Abdon Baptista • ....:. Herc~lio Lu:.-:- Lopes GOnçalves._._ RiVa
davia •. ,CorriJa .. - Alcindo. Gttanabara. -Irineu Machado.;.--:; 
LourençoBaptista. · , · · .. · 

'I I '' / ' I" 
0 

' , • , , 'o ' • 

O Sr. Rosa e Silva (*) ; (pela ordem)- Peco a V., Ex. 
Sr. Pr:esidentc, que .me mande a seggnda àas emendas lidas 
e o Regimento do Senado. (0 orador é· àttendido.); ·' ·.·· 

Sr. Presidenttl, pel}o. a attencãó' d~ V. Ex; parà os· artigos · 
f41 e 1/vG do Regimento .que 'dirige os trabalhos désta Casa.·os 
quaes não permittcm absolutamente a~ acceHacüo da emenda 
apresentada.. · 

.. ü Regimento no art. i 41, dispõe: 
, «Não podem ser apresentadas em· -pro,i ectos de interesse 
individual ou local emendas que visem cffeito .geral ou que r · 
comprehcndam pessoas ou casos div~rsos. » 
-------~ ' . ,... ' ' . 

í ·) . Este disct1rso nilo ~o i t·evisto :pelo orador .• , 
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No ~r Ligo H'õ, accrescentn: 
«Não são admissíveis, em qualquer disc.uRsiio, r.mendas ou 

additivps que não tenham immediata relaçüo com a materin 
de ''IUO se tratar.» 

, O proJecto ora em debate declara de utilidade publica ·a 
Escola Superior de Cómmercio do !Rio do Janeiro, com S'édo 
na Capital Federal. . 

Lo\: emenda apresentada dispõe: iFicam adiadas para o pri
meiro domingo de abril de 1917 as eleicões para formação do 
Conselho \ii'Iunicipal e }J'reenchimento das vagas de um Senador 
e dous Deputados pelo Districto IP.ederal. · .. 

Quer, por conseguinte, em face do art. 141, quer em face 
da disposição do art. 1146, 1é ·evidente que a emenda em questão 
infringe clara . e positivamente essas 1 disposicões do Regi
mento. Ninguem, poderá pretender .que· adiamento de eleições 
tenba qualquer ·relação com uma proposição que declara de 
utilidade publica a Escola de Commercio do Rio de Janeiro, e 
muito menos relai;ãb immediata, conforme exige o Regimento. 

. · Não pódc, portantQ, ser mais flagrante a v~olacão do .Re~ . 
gJmento. Mesmo quando precedentes houvesse- e eu não · 
:creio ,que o!f] t.enha havido, identicos.- el!es não poderiam re~ 
voga•r as disposi~ões claras do Regimento. 

•Si esta emenda fôr acceita pelo Senado, . implicitamente 
estarão eliminados os arts. 141 e 14·6 .do Regimento, e não 
ihaver;í mais emendas que, possam ser rejeitadas ~la ·Mesa; 
~~ob íundwmento de in'fringirém o Hegimento, e ficará estabe
lecido no Senado um modo de legislar, e,lém de ·megal, tumul~ 
tuario. · . . 

De meritis, não se justifica o adiamento <lo uma elei1cão 
sem uma 1razão de ordem publica . que· o determine, rn.a:r:imê, 
quando se. trata de uma eleição cujo dia já ·está fíxado e para 
I)U,io compleJmento faltam apenas cinco dias. 

<l:l'Jas, permittam-me os. illustres signatarias da emenda 
dizei-o, ainda quando .o adiamento pudesse ser jusficado, o 
. ~odo de legislar seria. a apresentacão de um projecto, com re-
. querimento de urgencia e .não sob a forma de uma emenda a. 
pro,iect.o que nenhuma relação te!D co:m1a mataria. 

. ' . ~ 

O Sr. Presidente -IApezar dos artigos do Regimento· ci
tados pelo honrado Senador por Pernambuco, devo declarar 
a S. Ex. que j-á .qJil. dous precedentes na Casa: um consta dos 
Annaes do Senado, a 27.de novembro de':1914. . 

Tratava-se de um pJ•ojecto que abria o credito de 900$ 
para J?ngamonto de um funccionario do Tllesouro; ao qual 
foi apresentada uma, emenda autot•izan.do o Governo a\ fazer 

~· operaQões. do credito o n rever contmctos pnra <lOnstruccüo do 
·estradas, do :ferro. . · ',' 

ü Sn, RosA E SILVA..:.. Em todo o caso tratavn•se do um, 
; ' credito e agora tyatn-se do ,mataria inteiramente difforente. 

' ' 

.. ' 
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0 Sn. IPRESIDEN'l'E _...,O outro precedente é de 12 ãczembro 

de 1913, e ·refere.,se a uma emenda ·que autol'izava o Go~ 
.verno a prorogar todos os orçamentos. 

... Essa emenda foi api;·esentada a um projecto que abria 
creditó para um pagamento do ·5·2 :000$ a guardas fiscaos da 
Alfandega de Porto AlegJ·e. O primeiro -caso consta da lei 
n. 2. 857, de 17 de janeiro de 19H·; o ses-undo, a emenda foi 
;1•ejeitada por have•r o Senado approvado em tempo os novos 
o1·camentos. · · · 

O. Sn. -RosA E SILVA- Os .precedentes não são identicos. 
O Sn. PRESIDENTE__; Perfeitamente identicos. 
ITem a palavra o honrado Senador por ~finas· Geraes. 

. . 
O Sr. Bueno de Paiva- Sr. •Presidente, eu ·ia fallar sollro 

a procedencia da emenda; mas, desde que a ~lesa a julga pre-
cedente, nada mais tenho a dizer. . · 
, Mas, àproveitando a opportunidade de me achar na tri~ 

buna., requeiro a V. Ex. que eonsulte o Senado sobre si con
cede urgencia para que a' 'emenda ·seja discutida e votada, 
independentemente do pal'eoer da Commissão de Justiça, cujos 
membros são já seus signatarios. . . . 
. O Sr. Presidente- Os · sen:hores que approvam o · reque-

rimento do . honrado 1S'enador por. ~fina~ Geraes, queiram· sQ 
levantar. (Pausa.) 

Foi approvado. . . 
. continúa a discussão. 

O Sr; Jlosa e Silva- (1?1JCÓ a palavrá. 

. · ·, · O Sr. ·Presidente ,_.., Tem a palavra o holll'ado · •Senador, 
pot' Pernambuco. ' 

' . . 
·O Sr~ Jlosa e · Silva (*)-Sr. Presidente, não sou -novo 

·no !Parlamento; Na uninha longa vida publica,' entretanto, não 
conheço precedente igual a este: o adiamento de uma eleicão, 
.que importa em . desfalcar ·a· l'epresentwcão do :oistrieto !Fe
deral, podendo. se1· Lambem <Ia, representação de .um Estado, 
sem uma palavra: de. justifi~ativa. . ' t. 

. Que· se passa no Distr1cto Federal? 
· Alguma commCK')io'l Os interesses publicos exigem. que· o 

·iDistricto :Federal .fique ·com a sua representacãó desfalliada 
(Pausa.) ' · . · · . · · , 

O adiaunento. das 1lleicões municipaes, · eu comprehendo, 
desde .que se queira dar no:va organizaoão ao Disbrioto; mas 
o adiamento das eleições para· . preenchimento das vagas 
existentes. na t•epresentaoüo l<~ederal, na Camara e uo ·Senado, 
o queo, justifica? · · . .. , 

' 
( •) ;E:st~ ~.USQIU'8Q-11® i' pi ~·~v~s~ ·P.~P O~O!::•l ~ ,. 
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.1Pois cnlão o Disiricto FcdcJ•al não tem o mêsrrio "diJ·cito 
. quo os.Estados do ver a sua rcpresentaeão inlegralizada? 
· Pois então a lei eleitoral não marca o ·prazo dentro . do 
·qual se deva proceder á eleição? · . 

E' pi)SsiveJ que cm um P.rojecto que declara dei· utilidade 
publica uma Escola do Commel'Cio - o: é o caso ;...... se derogue 
disp.osicão da lei eleitoral ? . · · · . 
· Então, .poderia qualquer Senador apresentar emendas· a . 

oslo projecto, alte.rando o proces.so eleitoral ? . · 
Onde lha a mesma razão deve. prevalecer .a mesma dispo

' sicão, c si é possível> repito, om um projecto de lei que re
conhece de utilidade publica uma Escola de Commercio adiar 
eleições, taJ:Ilbem por emendas se. poderiam alterat· outras dis-

.pasições eleitoraes. . . 

. Não preciso salientar o gbsurdo que .envolve So3melhauto 
precedente. Estou habituado ·· a vor sempre justificado os 
adiamentos das eleições. não por motivos de· ordem · pessoal • 
. mas. por motivo de ordem publica. · · 

a SR. BUF'.NO DE PAIVA., Como' "são os da emenda. ' 
' . . ' . ~ 

O Sn. RosA E SILv,\ - E' preciso; Sr. ·presidem te, que ·o 
paiz conheça quaes são esses 'motivos; e ·que tamb®J o Se
Ràdo os conheca. P.ara. que seus membros .. possám dar seus 
votos cous~ientementl} á emenda.'. apresentada. · . 

Sei que se allega com razão para o adiamento, o acto. dÓ 
Congresso ,iá. ter votado uma lei, mandando ·proceder a uóvo 
alistamento. Mas, essa razão, não justifiCa absolutamente o 
adiamento das eleições para o preetlcbimento das vagas exis
te~<Les na representação do Districto J!'aderal, ,P.orque. •.a ser 
elle · procedelilte, o Senado e· a . Camara inquinariam de sus- · 
peiLa sua propriá orig~m e deyiam aguardar . tambe~. o novo 
alistamento para funccronarem. · . .. :. . · ' 

. O SR. Im'N'Eu !M'Aaamo· - A nossa eleiçãp. é· a11terior á 
nova lei. São cousas dífferentes. • · . · -
/' ···' 
, O ·SI\;· RosA E SILVA - Si o alistamento· é razão parà. ·que 
·!iião se preencham, a! vagas existentes na- represeataçio · do 
Districlo · ··Federal,.· essa · razão deve subsistir · para todo . o 
.paiz, · emquaato a emenda se· refere exclusivamente ás vagas · 
.existente~ na represemtação deste Districto ~ · · ·. . · 

,:: Creio que o Senado vê bem o alcance deste argumento. 
Si o facto· de ter•se de fazer novo alistamento e razão que 

se invoque como justificativa do adiameato das eleições pawa 
. preeachimento das vagas e~:tistentes no Districto Federal; ~ssa 
razão devo prevalecer igualmenté' para: as vagas que, porven
. tura. existam ou se venham a dar JlOS Estados .. · ' . · 
, . ' :Por couseguinte; ainda· por ·esse lado, não se justificá ''.a 
omenda apresemtada, que só se refere ao Districto· Feideral. , 

E nem sómemos· se poderá dizer 'que a vaga que se· vac 
P.l'eencher no! Senado perdurar~ além .do termino. da lea:isla-
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tu r a actual, porque, exactameate a . vaga que · ge· cogita do 
preencher tet·rnina o .seu tempô na preseate legislatura. . ' 

· l'Ot' qualquer lado. porlunlo, que se encare a emenda,· 
além de illegal e 'tumultuaria, é . injustif~tlavel'.. Como quer 
que seja é Pl'eci'so que o Senado e o paiz colõlhecilm. as razões 
por c[ue. se vem, á ui Lima 'hora, propôr o· adiame•to da elei.,. 
ção federal cujo dia está fixada c. por conseguinte, cujo pro-
. cesso já se acha ililiciado. · 

'· 
. O ·sr. Bueno ·de· P~liva, como signatario da emendà, vae 

'dar all Senador por P.ernambuco e ao Senado as razões por 
que S. Ex. ;e seus collegas a apresentaram.· · · 

S. Ex. declara que não tem intere.'!se .algum neste caso; 
e se dispensa tambem, de explicar que não é a prhneira vez 
qui?) no Senado .se· augmentilm projectos com emendas que 

·divergem da materia de que elles tratam,· Não raz, portanto;· 
:ru:ecerJ'entes i segu·e-og;.; i;tstado pe~a ú.rs:enci'a do momento, 
.pela nccessrdadei da med'ída que .a emenda: contem . e com a 
acquiescencia dn mai-oria · dos seus · coUegas. · · · · · 

O oPador appella 'para o proprio tes~munbo do Senador 
por Pernambuco, que não dresconhece as · difficuldades de se 
discutirom no: Senado as · el~cões do Districto Federal. e as 
constantes reclamaQões contra ·a defiêiencia dO seu alista-
.mento. · · . · ' ' 
. : Em todos os Estados faz-se . alistamento . annna.Ime.ntlll; 
no Districto' Federal, }!a dez annos @e se. não faz. · ··· 
· . E', por consequen01a, razão de oridlem publica a que sug
Si:l,riu · a eil:ie,rida. afim· de que 10 ,POvo' do Di~tricto Federal se 

. allste. de accOrdo .com a novil. le1, e· possa d1~r ·qual é n ~u 
legitimo representp.nte; O alistamento ~ctua!' não representa 
a população do Dtstricto. · · · · · 

Nos Estados,· · annualm'ente, . por d'ivrsas · commissões, l'le 
renova o alistamento eleitoral. No Districto Federal, onde a 
população. é mais .. numl?jrosa do· que a· de quasi· tOdOs· os Es
tados, ha uma só. junta.' que não. funcciona Ou ·só : funcci<ln~J. 
com g:randes difftculdades. . · . · .. 
. :E' ·bustante esta 'razão para fundamentar a emenda·; não 

.. pod1a. havei-a maior para justificar a necessidade de asse
gurar-se M Districto Federal, pela noy~ lei que· a Cama.ra 
a'caba de votar, a rescolha dos. seus legttlmos 'representantes. 

r~~ tarde para apresentar um projecto, .p~is a eleição está 
marcada para !3 de setembro. Essa data .. é a do encerramento 
do. Congresso (que ao menos pot· fiooão deve ser assigoalada) ; 
·C pensa que devem todos se esforçar. para que este anno• os 
seus tl'abalhos. se encerrem mais cedo do que nos .anteriot•es. 
· . S. Ex. • conclue a(}hando conveniente que se .espere pela 
nov.a · lei,. ;mais garantidora dos dil'eitos eleitoraes do que a 
actuat . .· ' . · . . . · . . .-.. · · 
-.1' E:· com essas razões de actualidade/de-moralidade. e de 
hbel'dade eleitoral·. que S. Ex. submette a sua emenda rá con9 
sid_eraç.ão d() .Senado. <' . , · • . · ; • 

' " 

• 
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O Sr. Lopes Gonçalves- Sr; ~residente, não venho dis-~· 
QULil• o. precedente deste caso~ poJ•que cm minha opinião ne

. nhum precedente. póde resistir á Jettra expressa da lei, mns 
acima de Jettra expressa da lei Um sempre o interesse de 
mdem publica, que deve ser consultado . e resulta da expe-
rioncia. e da acção. do tempo. -

•Ora, o •homem publico_ não so pódo 1'urta1: ·a essa cxpe-
rioncia e •á successão dos acontecimentos.. - · . . 

O Sn. lV!rGUEL :OE CAnVALHa- Não apoiado. . . 
. o S1~. Lorlls GoNçAr..vEs -Como não apoiado· ~ IAs leis 

uüo se rel'ormam? · . . . 
0 Sn. •MIGUEL -DE CARVALHO d•tÍ1 um aparte. 

, O Sn. !LoPES GoNç:AT,Vlls-V. Ex. contesta ao •Senado o 
di mito do Lratar- de um assumpto que não affecta ás p•rescri- · 
pe-ões de direito substantivo, como o adiamento do uma eleição, 
que pódc. em virtude de uma lei que melhor consulte o elei
torado. elevat• o censo eleitoral, tornando-se ma-is compativel' 
com os direitos do cidadão e do povo? 

Pois, V., Ex.' não viu que, nesta tribuwa, •Quando se katou 
da eleioão d.e um Senador pelo Districto Federal, recente
mcnt:c ·reconhecido, o ·sr .. Irineu I!Vfachado,. appellando para 
os nobres representantés do IDistricto, affil'lrnlál'a eu .que ha 
10 annos não se realizava aqui alistamento, e que o maior· 
defeitO da nossa Capital, em materia eleitoral, não era ·O :vicio 
das eleições, ou as fraudes contra as -quaes todos .nós pro
tcstavainos, mas a -falta de eleitores mais otl menos equiva~ 
lentes á população do Districto? _ 

Pois bem, o· que -vem fazer a nova lei? 
Vem· remediar -essa grande falta. 
a proprio. representante -do ·Districto Federal acabou de 

dizer, em apawte, que ·lhavia. a maior diffículdade em fazer o 
alistamento por uma só. junta qualif-icadora,. em uma .cidade 
que tem população .maior que a de muitos Estados da Repu
blica. nos quaes o alistamento é feito. por municípios. 

Vê, portanto, IV .. Ex., Sr. Presidente, que ha uma razão 
de ordem publica, Ulma. razão superior,. que não póde passar 
despercebida a todos nós,. qual . a determinante. desse adia
mento, que não vem, de fórma alguma,. affectar os interesses 
da representação do -Districto.. · · 

. · Que mal poderá haver para essa representMão; que pre'-· 
juizo. po(lerá resultar do facto de :virem· para o· Senado e· para 
a «amara dos Deputados delegados do Districto que· se.iam a 
expressão mais ap}lroximada da populacão.desta Capital? ., 
-· · 'O nob1•e Senador pelo Estado do. Rio dirá qu·e nenhum·; 

q\.io .esse adiamento não é prejl,Idicial· ao mecanismo da Repu-., 
blioà, ao seu funccionamento regular, que não contravem ou · 
affecta. os poderes 'constituídos. Por oonsequenoia, -Sr. !Pre
sidente, uma vez que- a· emenda visa evitar -defieiencia e ir-. 
resular~dades na representMão do Districto;. dan~o; comQ' cori-. 

.. 
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sequencia, tornar-se esta a. expressão' da vonfada da popu
laçiio; uma vez que uma nova. lei vem, de alguma fór·ma, 
melhorar essa .situação, não vejo razão para que ·a emenda 
não se.ia app:ovada e acceifa, é, muito menos, 1motivo para 
que se a .qualifique, ferozmente, de' absurda e -inconstitucional. 

. Eis as razões, Sr. Presidente,· por que não estou. de ac-
côrdo com o nobre Senador por. Pernambuco, com. quem só 
tenho a aprender, cu,ias luzes tanto admiro e reconheço, a 
cuja experiencía no as~umpto sempre prcsle.i o maior culto. 
Perdôe-me · S. Ex., mas,· obedecendo ao cri te rio. ex:pendido, 
divirjo, profunda,mente, de sua opinião e estou francamente 
ao lado da maioria do. Senado. (~luito bem; mu.i.to bem. O, 
orador é cumprimentado.) . . , ·· ·· , . , .. 

1 O .Sr. Alcindo. Guanabara (•)-Sr. Presidente, a minha si:.. • 
tuacão na, politica do Districto Federal, não me permitte. 
dei,6ar que se e·· encerre a discussão dessa emenda sem nella 
in~rvir. . .. · 
, .. .Presumo, 'Sr. Presidente, que os meus· amigos politicas 
que constituem o partidor cu.ia direcÇão 1me foi confiada, 
representam·. a maioria eleitoral do Districto Federal. NãOt 
teremos, por • conséquencia, nen·hum interesse no adiam'ento· 
dessa el~içãó, Dellde; porém, que . elle fo.i proposto, e l?ro
·posto nos ;termos em. que o fez o nobre Sena dr .. por MJnas 
Geraes, desde .que se quer. fazer um -appel!o do eleitorado 
existente' pua o eleitorado presumível qur. vi-rá a existir 
depois da nova lei'; não seria digno de· nós· -recusarmo-nos. 
a corresponder. a esse appello. E' nestes . termos;· e só nelles, 

. ' 

'· que nfls accritamos a emenda adiando .as eleicões do. Dis-
. · tricto Federal. , ' ·.' · · 

• 

"' Encerrada a discussão. · 

. E' approvado Ô seg~'in t.e 
'· '. ' 

' . 
' 

( 

SUBSTITUVO . 

O Congresso Nacional resolve: 
! \ 

, 

A-r.tiu:ó unieo. E' ·considerada in.~tituicfio de utili.dade pÚ
blica a Escola: Runer·ior de Cdmmercio do Rio de Janeiro, ·com 
s~de na:: Capital Federal, c emnHnnlo mantiver ·e executar o 
programma dc··ensino. nos ·molrles · estnhclecidos no deéreto 
n. 1 .. 339, de 9 :de janeiro de 1915: Os diplomas que conferit· 

·encerrarão , pr·csumpéão de habilitarão para •o . exerci'cio, das 
funccõcs wmmercíaes a que sf destinam, d~sde Q.ue seja in~ 

· slituida nos cursos a .fiscalíza~ão official; revogadas as .dis-
_posioões em contra: io. ·· . · ·· · . . -.. . · 

. . 
(') E3le discurso não ·foi revis.to pelo .orador. 
s.- Vol.lV' ' , 



·ANNAES DO 'SENADO 

' l . • 

E' igualmente approvada a seguinte: 

EMENDA . ' 
, Ao, tWligo l.'lllico.: 
.A!cct•escente-se, depois das palavras: -Capital' Fede1'al; 

o seguinte: «e· EscQ!'a do ·Corrinierc.io· ele •Porto· Aleg_re·); o.· 
ma:.is como está. 

E' Ullllunciada, a: v.otacão da seguinte: 

-: EMENDA. 
I' 

~-i' proposição n. 15, de 1916: ... ' . . . 
o ~\,Ccrescente-.s!'l· 0!\d'e cenYier: · ' 

Mt: 1Ficam- adiada.s· pará· o pi•imeiJ•o domingo de abri!· 
de· f911 as ·e!ei~ões pa~a formação do Cons'el'ho Municipal~. 
preenc_hímento. das vagas de um Se11ador e de d.ous .QeP,u.tados · 
pe!Q' P_istricto(l!~ederaot~ · · · ., 

' '· 

• o Sr;, M-iguel de· Carvalpo (P,e_la· ort:il!m)..,...·Si'iôr permit.,. 
mito- pelo- Regi•m.ento; eu·, v.ecp, a- V .. ]j):;(., Sr;. P.rés,i.clente que 
consulte a· Gasil- si con,c_ed.e_ voLag~o • noroinal. p'at·a. es~a ero9nda. 

ApJlrovacto. · · · · 

O· Sr. Presidente•- Vae . s~ pro.ceder á ·chamada. Os Se
nhoi•es. q~e approvarem·. a emenda dirão -Sim....,. e os que 
a rejeita,.rem. di rã~ -Não; . . · 

' ' 
Procedendo-:se · á chamada, respondem -Sim,.:,... os Srs.: 

Metello, H e; cilio' Luz, Pereira Lobo, Lopes;, Gonca-Ives·, R'ego , 
1!\lonteit•o, Indio do Brasil, Laura Sodré, Cos.ta Rodrigues; 
Jbsé Euzebio, Abdias Neyes, Pire~ Fler.reipa,· R'lbei.r~ Gon
çalves, Frimci~co .Sá, Eloy de Souza, Cunha Pedt·osa, Epí.., 
tacio Pessoa, Dantas Barreto, :~n:uj_o Góes, Gome's Ribeiro, 

.João Luiz Alves, Lourenco Baptista, Irineu Machadei; Alcindo 
. Guanabara, Bucno de Paiva,_. Gonzas:a. .. Jayrue,. LeOJj,oldo,: de 

Bulhões, José ·ll!urtinho, Xavie.r da Silva; Vidal R'amos; Abdon 
. Bap,tjs.ta,, Riv.ad!l-Yja,.,Qo.J:r{.a,, Soar~s' do$ ... ,Sanló.s,; ~- Victorino. 

1\fo.nt.wo (3,3.) e.-,N/iQ-.OS,. s~s .. :\fendes,. de, Alrn6lda. Rosa. 61. 
·. Silvq,,. ~U~~1· de. ·Oarvalllo. e Erico,. Co,clho1 (:~},. · · · .. : · 

. o~ s.r., ~e.sid,e~~ ,_;...A ~m.en.dp. rof.apwo.vadll Pol1~ 33·:votos · 
C0" 11':l. 4 · · .·. . ' · . · ' ·. . ~,... ' ~· < 

. . . "' 
LICENÇA AQ;. Sllc; -JONATHAS -BOllfFIM· 

' . . . ·' 
• • 

2" discussão da proposicão da Camara·- dos: D'epu.tados· nu-
mero 25, de Hll6, autorizando, a concessão de' um anno de 
licenc.a, ·com ordenàdo e em prorog,a.t:.ão, a Jonathas do. Nas-. ' . . . ' . . 

. . 

., 

,. 
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... 

.ti) i 

cimento Bornfim, te!eg:Japhista de 3' clasae da Repartição Geral 
dos ·'fc!egJ·aphos. 

Approvada. 

O Sr. Presidente-Nada mais; havendo· a: trat.aT, võtr le!. 
van lar a sessão. · ' 

Designo para ordem do dia. da segilinte·: 

3' di~cu~são do· projecto do Senado n. 12, de 1916,: que 
dcclam de utilidade publica a E~cola ~uperior de. Commercio 
do Rio de Jancito, com séde na Capital Federal (da Comrríissão 
de Justiça e Ll!r;islação, com parecer {avoravel da de Finanças 
e emendas approvadas em .2' disc·ussão) ; · . . · 

2" d iscussiío da proposição da Camara dos Deputados nu
mero 31, ·de i9lü, que•a.utoriza a concessão de seis mezcs de !i
ccnr;a com o ordenado e em . pro rogação a D. Juli~. ALvares 
da Cunha,. tcleg: aphisla de 4' clásse da Reparlie,ão Geral dos 
'l'elegraphos; para tratamento· da· saude· (com pa1·ecer Iavo-
ravel da Comrnissão de .Finanças) ; ·. ,. . 

2• discussão da ·proposição· da' Camara dos Deputados nu
mero 33, do 1916, que autoriza a concessão de um anno de li
cença,. ern pro rogação, com abono·,da diada ·a que tem direito 
a Antonio Affonso l<'erreii·a de Macedo, ajudante de 2' classe 

. da Estrada de Fer·ro Ccnt!'lll do :B1·asíl (com parecer favoravel 
da Cot~w~íssão de F·inanças). · . . · . 

• , I 

. Levànta-se a· sessão ás 3 horas' e 20 mihuti>s: 
~' . 

.... . ... 

• 
·: .:,.. 

• • 
89~ SESSXO, EM 30 DE· AGOSTO DE( i9t'6; 

POEÉHDENCIA DO SR. PEDRO BORDES, {0 SECRETARIO·: 

' . 
-.(, .· .. -.. -'', ·' . : . . . ....... . 

. · A' J. hora dn tarde. abre-se· a ses~iío; a que concorrem:. os 
Srs; l:'edro Borges • .Mele!lo, Hercilio' Luz; Pe1•eira Lobo; Lo
p€is Goncalves~ Rego MonleirQ;· Indio ,do :SrasiJ; Lnuro S'o'dré ... 
Costa ·Rodrigues. Mendes•· de Almeida, José Euzebio, Abdias 
·Neves, Pires· .b'erreira •. RibeirO' Go~qalves: .Fr:ll!!cisca · Sá>· João 
Lyr,a, F;!oy· de Souza, Cunha.• PedrCJsa;- · Eprtaoro· Pessoar;..c Rosa:· 
e Silva, Dan tas Barreto. Ara\ljo .Góes. G'omes ·Ribeiro,,· Lulz,· 
.Vi!inn:.~, João Luiz. Alves. Lourenço Baptista.· Erico Coelho,· 
Jrineu MaclHHlo, Alcindo Guanabara: Bueno de' Paiva.· Gon
~n::;tt,,lnymii, .José ·MurUnho. Xnvir.r dn Silva. Grneroso. Mar
ques, · Vidnl Rn!JlOS; ;Abdo11· D~p(isln, Rlvo.davia,.C~O.r,llOa. · Soo.rar· 
dos Santqs· e V1cLormo .Monteiro' .(3.9).·~: 

I 



' 

AN:-IAJlB DO SENADO 

Deixam de comparecer com cau~~~ justificada· os Srs. A . 
.Azeredo, Silverio Nery, Arthur Lemos, 'l'homaz Accioly, An- · 
ton!o de Souza, Walfredo Leal, Ribeiro de Britlo, Raymundo 
de Miranda. Siqueira de 'Menezes, Guilherme Campos, Ruy 

· Barbosa .. Tosé Marcell!no, Domingos Vicente, Miguel de Oar
valho, '·l!'rnncisco Salles. Bernardo Monteiro. AdOipho Gordo, 

· Alfredo Ell:s, Eugenio Jardim,· Leopoldo de Bulhões e Alencar 
Guimarães (21) • 

' ' F.' lida. posta em· discussão e, sem debate, approvadu. a 
. acta .da sessão anterior. · 

O Sr. 2• Secretario ( sarvliufo de J•) dá conta .do seguinte 

EXPEDmNTE • 
Officios: \ . 
Do Sr. 1' Secretario da' Camara dos Deputados, remet

tendo a seguillle 
' 

PROPOSI('ui.O 

N. 45 - 1916 

O Consresso Nacional decreta: 
" . . ; 

Artigo unico. E' prorogadu. a actual sessão 'legislativa dO · ' 
Congresso Nacional até .o di~ 3. de outubro do corrente· nnno.. , 

· Carnara dos Deputaclos, 29 de agosto de 1916 .. -+· AMolpho . 
Du.tra Nicacio, Presidente. - Antom1o José da Cr;sta..'Ribairo, 
1• Secretario. ·- WaldOmi1'0 de Barros ltfaualhães, ·'servindo 
de 2' Secl\etario. - Fi·ca sobre a mesa para ser discutida na 
sessão seguinte. por ser materin urgente. · · ·· . 

Officio do Sr. · 1• Secretaril5 da· Oamn.ra· dos · Deputados, 
enviando documr.ntos referentes tí resoluoão .do .Congresso Na
cional. conce,d.Ímrlo licença aó bacharel CarlC?S·.Augusto. Faller, 
amantjense da Faculdade de Medicina do Rio. de _J'a.ne1ro .. ve- , 
tada pelo Sr. Presidente da ReP,ublicn. - A' Commissão . d& 
Finanças. ' ' -~. .: -. ·· ·.. . 

' ' b • 

· Do Sr. Senador Miguel de Carv~lho .. communicanclu que; ·~• 
por mot.ivo imperiOso, não póde. çompnrecer á. sessão. -:- ln- · 
tcir'ado. . 

' ,.,, 

Do Sr. Ministro do Belgica, convidando o Senado para a 
recepcão ·que terá Jogar n.a respectiva Jcgoação, em homena
gem. aos Deputados belgas· Srs ';- Melot e Buysse, no próximo 
.:Ma 2 de setembro. - IntJelrado. · 

' 
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SESSÃO EM 30 OE AGOSTO, DE -1916 .i53 
' ' 

O Sr. s• Secretario (servindo de 2") procede á leitura do 
i8eguinte 

PARECER 

N. :U5:-1916 

Não P·rocedem as razões allegadas · pelo Plrefeito do Dis-
.. .trfcto Federal para vetar a. resolução dO Conselho Munici- · 

pai. que autoriza o mesmo Prefeito a conceder ao guarda 
municipal. Raymundo Peres da Gosta, seis mezcs de licenca, 
com o ordenado, em prorogacão. para tratar de ~ua saude, 
observado o disposto em o art. 9• do 'decreto legislativo 

' 

n. 766. dr. 4 de sptcmbro. de 1900. · 
Das prop-r;as obJecções op•postas pelo Prefeito a eslsa 

resOlução se evidenc'a que o referido funccionario verp go
sando, por enfermo', desde 1912. de ,licenças concedidas por 
iSUC·ceossiv:l'S resoluções do Conselho Municipal. sendo que. 
nos t·ernios. rio. art. 7" § 1 • da c'tada lei n. 76&; o Prefeito 
aJJena~ tem. a faculr!nde dP conceder licenças aos funcciona
rios municipar.s nté um anno. p-razo aiP-m do qual só o 
Porler Lcg'slat.ivo tem c•ornpe.tenci-a. para deferilt-as. visto 
que é a este poder que cabe dispensar na lei. · 

Nessn~ cón(H~ões, prorogando, por mais seis mezes, com 
o ordenaM, a liClença que por vezes · fllra concedida ao 
mesmo funcc'onario,. por actos' le~islativos ·especiaes, o Con
·selho Mun 'r.ipal usou de attríbut.os privativos de sua com- . 
pr.tencia. por isso· que. só 011tro acto de identica . na~ureza 
l('IZislat.iva dos ant-eriores pr'ide prorogar a autorização pre
cenentr.menl.e conce-dida, devendo ser. por conseguinte, ·l!'e
.ieitado o véto opposto á alludida resolução. tantó ma;s que, 
rer.ontemP._nte ainda. es~e m~smo Prefeito não .iulgou justo 
vetar resrilucfio nerfeitaméilfe ident'ca á actual • .iá pela sna 
sanécão convertida. no decreto· le~islativo n .. 1. 736. de 27 de 
mnio u!f.'mo. autoriznTH~ó-o n conceder u.m anno de !icenca 

. com n ordenar!o. em prnrOt\'ncão, nara tratamento de saude. · 
a D. Evangelina Augusta ·. Fonte.lla. p1rofessora da Escola 
Normal. . : 

Accresce considerar a situação esp.ecial em que esta 
Commisslio vr.r;fi.c-ou encontrar~se o 'funccionario ce •que 
trata n resnl,u~Jio vetado. quP., sem ter ainda direito a ·apo
sent'<~ç,iío, está. entre.tanto; imiJlOssiM!it.lldo de continuar a 

·exercer o seu cargo, em consequencia da amputação que !nf-
rr·pu fie uma das pernas. mótivada por !!'angrena p·rogres~iva' 
nn~ exfrflmirlades. caso em que a dec'si'ío neimtiva da nlln
<lirln. rcsnlucãn mr.1·eein sPr increnada dn doshumnnidn~e in
ronr.'linvr.J rnm os princinio~ onP. nnimnm institutos dl'l n~-
.~istrnr.in ru!Jlir.n nns pni1ns rivi!'?.adns. . · 

· · j"'or tncs mot'vo~. e r:onsicl,ernndo t.nmb~:~m qne a rr~nln
çiio vetada não· incide em nenhuma das · hypotheses, detor-

\ .. 
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mintmlos dn 1'irtá do -Jlrrfriilo. mrnt:ionaclns nri .nl't. !?(j tia 
l.cd Ül'~õlln ·cn do DisLricto Federal, n C<linlll i :i~ fio de Cnnst i
t.uiciio r. Diplomacia é d~ .Pnr~cer que o refendo véto entre 
em discussão e seJa re,ieitnclo. · · · · 

. Sttla elas Commissõ~~. 21l ,qe aiosto de 
Menrll!s de Almeida, Pre!!idente e ·Relator. 
- _Lopl'$ Gunçalves •. 

MOTlVOS DO VÉTO . ' 
. - I . 

1!lf6. - P.' 
JÓsé Euzcbio. 

' ' 

. ~o Sen~do Pte~era.l ·-' .Srs. S~nadorcs : 
;Con'sider.o r.o.n.lrn!'ia aos .in:lereRses do Districfo Fndrrnl 

a inclusa r(lsolu~ão do Conselho .Mm1 'ripai. que autor·i?.a . o 
:P;refei,to .a ':eonr.ede,r an guarda municip~l tRnymundo· Pr.rrs 
.dn Co~.ta, ·$!!>Is rnezes dr1 liccn'.'a, com ordenado, para tr•nlar 
~-l.e s.úa sn.u.!ile. :observado-; porrm, o. disposto no nrt. g• do 
~-~creto 11'Wisla!Jvp n. 7611, de ·i de setembro de 1 !lOO. 

~nmE'ndci em ·30 do dezr.mlwo de 10J7, b refcr díJ gnnrda 
.t,en:J gnr,l)flo de .$uccessivns Hcencas, ora com vencimentos in
-~r.graes. :(lr•a com o ord~nado, de' .tal sorte que durante mais 
~e oito ~mno~ .e meio, tempo decorrido da dnüt de suá nnmr:i
~iio at.ó hoje, .apenas conta lrcs allllos e poucos dias- de eft'e
etivo exercicio. · · · · · · . 
. · · lfJ:t;_J.'i do de.cretó legis.laU:vo n. 1.445,. de ~- de dezembro 
iJp ~ 9.!2, Obte1<e seis mezes de licença, em pro'l'o(Jação. e rom 
tod(Js .O~ vencimento.,, para tratamento de saudc,/ Aindn 'rnm 
t.odp,~ Ps, 'l.',eT}cimentos, lhe foi pr?r•OgJlda· a licenca. durante 
mars se!s m.ez.e.\1• pelo decreto légJslaUvo n. L 503, de 23 de 

·maio ,de 1'Dl4• · · · · 
O 4•)0l'eto do Conselho, n. L505, de 26 de dezembro de 

J~J3,' irwnqóu 'fosse, mais um à vez prorog-ada a l!,ccnça, ·por, •· 
~e!$' IJlezes, com. o ordeMdo. De iioye, igual prúrognção. cnm , 

·P orl/11'/'lado, fqi dada pelo decreto leg'slatiYO n. ! .oos. de, 15 
!J.Q jun!JO de tll13. Outra prorognção de um anno. com . n 
.orflpi'!fldr, estntufll o Consi:!lho. pelo decreto n. 1.681, dr. 18 
f)~ ll)aio d~ ~9Hi. FinalmenlA, ô decreto 'legislativo n. 1.719, 
de 1 de. de llezemhro dll 1015, concedeu nova prorognr.ão cte 
~!l~ l!JIJ7~S• !!Om O 07'dfiril1d(). . . · . , . 
'. J!'ll!da (JSIB pi lima proroga9ão, com o ordenado, outra. Pm 
lSHJ!l!l~d!l de condições. determina a resoluéãO ora vC'tado.. 

' ~l}s· r decreto legislativo Ii. 766, de 4 dé setembro de 
illQQ( p,pl(l (Jil!J.I ae regulam as liccn~as aos funccionàrros 

. Jllltt~IIJipar.~. ~ elPresso no art. 7•. § 1•, em determinar que 
~~~ licm}oa pedida par moleslia ju~tificada poderá sér cl'ln
c~:~í~a:; · atP. seis· mezes. com o ordenado, por rrinis tros. em 
con~i)'iu~ciio da prime'rn c·om a mel~rle r.Jo ordenado e por 
ma15 e>t:tros · tr~s. com ~tm lerco ,diJ ordenado). ' \ 

A$slrp. pnssado um anno.· IJCenca ~cnhuJTia póde ser 
Pllqrpga4~ cQm. qua)!luer Qrdenado, . ' .. ' 

,, I 
.' 
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E si re'Jo ·art. '24, ilo decreto federal n. 5.160, de 8 ·de 
marçt) ele :Jf104, inc;ambc ao ·Prefe-to ·suspender as •resoluç(ies 
do Consel-ho -·Mun -cip·a:l, "oppondo-J.Ms vvéto, sempre que as 
.JLl!gar ·oon't.nari-a·s ·aús inl.eresses ·do ·Distf'icto, compreh·enct:
àas ·como tacs ·ôodns aquellas •que «he·ndo por Ob.i'eeto ·actos 
adm inistr.al.i;vos ·subord nndos ·a •n6rmas esta·Lu·idas em. ·!.eis 

'f:l reg•~a l~men los mtm ici:pa~s yiolal'em ·as respectivas ·lei's •ou 
-os .r,'.!.J'li·lameu-t-e~ (ar1t. ·t.ll. ·do dec. n. 5-.iüO), ·opponho o 
··prcscntLe 1.;:!t~, sohre ·o qua-l decidirá o 1Sena<lo com •a •àua 
•oosLumada ,sabedoria. '' 

R:Jo atl ·1Ilrtli:iJ!"o. '21 <de jilfho 'de íf9J'8. ·.:.;_ a. A. :fie A:eve.iio 
· :sóétrê. · . · · · 1 

,; ·R:&SOLVCÃO :no ··CONSEL·TiO ·MUN!Cli!>AJ', .· .!\. QUE ·SE RÉP.E!REM O 
•' «~IÉ1~~ •N •. f, DI> ,1,.9-iO~ •E •O rP/>RilOER 'SUPRA · 

O . Conse1h0 ,Mun·icipal.·resolve: 1'~~ · 

:A:rt .. lJ. :o .:'Fica ·.b Préfcitú ·au'tor'izado a !cbncet!•er áo :guarda
mun 't~p·a·1 'naymtmdo "Peres ·da 'Ctmha 'Seis ·mezes .de 'liC'enca, 
·c'om ·o ord'C'na'do, 'em .. .Pl'OrO~a(,!ão, :pal~a 1tra'tar ·(!e '.sUa sau'de, 

-·dbsel'Vndo, ·pdr1írn', 'O ·cJiRpOilto 'ern '•.il '!irt .. 19" ClO .·aecr'et.Q.'fe-
gisJatfiyó 11. 766, 'd'e ~ •êle ·setembro ·tle 1900, 

' 1 • ' ' : I 

Mt.. :2. o ·Rcvogamq,se ·~s !dt.spoliições <eril 'Contrario. 
Distr'cto 'Fedm•al, 17 i'J.e ju'J·rro de ''J:~t'it ·..::... 'G. · O:tdi'io 'de 

.Almeida,· Prr.sidenl.e. - A~berico ..[lias ,de !lforaes. lJ. 0 ·Sr.cre
'tario.- A. il. ·Campos 'So'brin'ho, :2o · Secrêtn:rio.-~ Ifilp'r.imir. 

: :~t 'Sr. Pres1'reii'te - Pa~a· rep'rêse~ fa~ .. o ··~êna:âo .. na re-
cepção dos Deputados belgas. que se rea'iita'hi n·o ·ara '2 'de 

. setembro proxímo. na Jegacão da Belgillll, ·11mneio· ··os Srs. 
Senadores Alcindo Guanaoara, Rivadavia Corrêa, ;oantas Bar-

. ·il"eto, ·Rego ·,MonheiDo ·~ "Foão ..tzyrn.. · · 

iO ;Sr •. Lil,Jies ,Gonç6l;ves 1(*~ -:Sr. ;Pres·idente. ·~ pa!iz oaeaba 
.âe ,perc.J.(lil',;- .tn~oflf,est.n:ve!.mel'lle, ,um das ""Seus .ma:is ,Jnbóríosos 
·oorvi,élore.s .• o Se. :ser,mlo (ilourado, •que deserope!l'hava. J)Q1' tle
,legação .do ·Ex~.,J,th~o :da IRe[}ubHoo. ~s ~fli!!IC"eÕes de ·-di'l'êe~or 
.. oommencial oo i.'J0~d ;Brmílffiro. . . . . . 

'Nã9 se J'-m;' :mist~r. -n:~ta G(>.caslão. ;fnzer a "Sua ·bhlgt'fl1'lb:i·a, 
trazer no conhec.imento do Senado os releii')HWis!timos lse:r11iços 
prestados por, es~e modesto brazileiro ... · 

iÕ SR. 'PIRES FmummA E 'ótfmn·s Sil~. ·SEN-ADcrltEs ~ 
Apoin~os . 

. 0 SR LOPES ·GON'ÇAl:VES - ~·~ administração tpublica 
do paiz, como co_llaborndor ;9o M.i~sterio . da ·Fazenda. a _que 

(•) Este discurso não foi :revi•s.to pelo orador . 

• 
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se acha affecto o serviço da empreza que .er~ dirigida · pelo 
extincto. . . . · . . · · 
: Quem de longos annos, como o humilde orador/ que ora 

.. occupa a atlencli.o .do Senado; éonheceu o· serviço do .Lloyd. 
desde os tempos da àntiga Companhia de ·Navegação·· Brazi
leira; nüo póde. deixar de assignular o grande · esforço, o· 
s·rnnde descortino adniinistrallvo, dr.senvolvido, .. nesta sua 
ultima pha>e. com !fJnilcidnrle, ·com methodo e e.conomiu pelo 
illustre morto, que o Brazil 'dó trabalho, o Brnzil, dos homen.s 

> • ,· .. :-
, .... ' . 

'.;,p''. 
' . ,~· 

" . 

da lei, ó Brnzil dos hom~.ns de caracter, o Brnzil dos· 1 que 
sabr.m fa1.er justiça' não póde deixar de reconhecer,. prestan~o · 
justa e. sincera homenagem ante e~se tumulo .. que se .. abriu 
para receber os despo,ios dà.quelle :cujo passamcnto ·representa ·.·. , 
um •.!h·ande luto nacional. ~· . . . i . . . . . ... ' . ·1• 

. 1 E' por esse motivo.':Sr.:. Presidente, que não venho fazer. ·: · ·.' 
o: elogio histo!'.ico ·do· ,morto;. porque desse brazileiro, modes/ · 

:· to; cheio de virtudPS ..incontestaveis e qualidades cívicas in-· · • 
'veja veis. e dignas.~. iinitacão>. já IJlUito se occupou a ill\
. prensa. traduzindo;fltleste momento,· os sentimentos do paiz·: 

' . O seu trabaJho, .. a sua.: obra/a. sua competencia ·estão na 
consciencia de·.todos, estão na conscienoia da Nação. Limito
me apenas. de· acoõrdo .com .aR· praxes regimentaes, de .accôrdo 
com os precedentes. do Congresso. a p'edir a Y. Ex. que con- ·r· 
stilt.r. ao Senádd si -'consente na inserção de um voto de pezar 
na acta de boje, pela perda doloro~a de quem foi, sempre e 
sempre, um .operoso ·.e l)imesto cidacijio. em sua vida publica, 
em suavida par.ticular~·.'(Muito. bem; muito bem.) : · 

. · O· Sr. Presidente ·:...,. O Senado acaba de ouvir o requeri-
.. mênto formulado 'pelo hpnrado Senador pelo Amazonas . .'. 

' . . Os. s,enhores que approvam ·o requerimento quei.lfllm le- ·' -
· vàntar-se. (Pausa,) . · . ·. · . • . · · . 

' ' ' . ' 

· · ·Foi' ~pproYindo.. ·. · 

o Sr. J~ã:o Luiz Alves:- Sr. Pre~ldente. pee~ a· V. Ex . 
. que · supmettà .. á considernc!io da Casa o . rcquilrimento ·.de 
· .urgencia que •vou formular sobre .um projecto' enviado. da 

óutra Casa do Congresso, prorogando a actual se'sRão legisla-· 
tivn; e ameia s•Jhre o pro.iflcto que honterri '·snbmetti á con~ 

· SJderacão do .Senado relativamente á amnistia para os im::. 
pllr:ndo;; nos factos políticos do Espirito· Santo,· e em· se

•gl,lian· a votacl\o do projer.to, para o qual' o Senado ,já hontem 
concedeu urgencia. :, · ', · ' · 

' . •' . ., 
~ ' ' . • ,[1 

·. '·o· Sr. Presidente.- ,Q: Senado acaba de ouvir o requeri- ·· 
mento · de ·urgencia • apresentado pelo !honrado Senador · pelo 
Espírito Santo. . · ·. · . · . · . · ·· · .... 

· Os sen~ores qlie dão(o seu :ll.~se.ntlmento a esse· requeri-' 
mento quemtm Jev:ant:uys~. (Pausa,') . 

Approvndo. · · · · · . 

., 

•·• ,! 

. . . 
' 
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. SE:~SÃO EM ·30 DE AGOSTO DB 1916 . m.: ,_ 

. ·l 

, . . . . 

'o .• ,, 
I ' .. , , ' 

jl' : . • . . 
,' . ORDE!\f DO DIA 

I 

> . FAVORES Á ESCOI.A DE CQMMERCIO DO RIO DE JANEIRO. . . 
.. . ' ' • ... ' • ' . ' ~ . ~-- ' i ' ' ,• .• 
·' s• discussao do prO,JecLo do Senado- n. 12, ;de 1916, que ' .. 

declara .de til.ilidacle publica a l~scola Superior de .commer~io . 
do Rio :.de Janairo, ~om séde na Capital :Federal; ,com, .. emendaP · · .. 
n.pprovadas em 2' discussão. .· . · · .. -. :. · : .. 

• . • . ' • I ' • . 

' ' ' • I • ' o sr: Rosa e' Silva (.) - SS!, Presidente, 'preêiso .ainda 
... · · .. "· . fazer. rapidas considerações sobre a emenda. apresen,tada holi- · 

.i. i ... , tem pelo nobre Senador pelo Estado de .. Mínas Geraes .. ,: · ' 
~,~-.-... ··.;;. ·c· .. ·.. . , . . . , , .· . ' . . . : -, •. ·•. 

·.: . · · :' · ·. o. SR; B,UENO DE PAIVA - Pela maioria do Senado; 
~.;::·.-,'!'\;., ,_t- • . --:·-· • • • .. • . ",' _· •••. ;· 

' •, 

,. ' 

. ' 

·'· 
' ,, . . " 

. 
" ·.;• .. ' .. :: -~. ' 

' ~ ,··' .. ' 
.. ': (- . 

'' .... · _.,._ ' .•• · .. ·,0 s~. Ro~A ll, SIT~YA·- ... mandânpo a_diar :o· P.~een(lhi-. 
· " . . . mento da e· vqgas de Deputadõs e ·Senador eXIstentes na repre~ . .. < 

. - seritacão rló'Districto Federai.. . •. I .... : .. ; ... •' ·, ·; •. ' •. ' .. , 

~.~ , ·. · ,Já. salientei quanto tem de i})~.gar e tumúltuada · ~ssá. 
:. · :- ·' .emenda;: ... o. noJ1re E:enador por Mmas:. Ge.raes, procuraudo. de- · . 
: · · · •. · >: 'fendel-a,::di~:~e que a ra1.ão de ordem· publica ·que justi,fica o· · · 
·: · · · · · '.•adiamento o essas eleições era .a, deficiencia M alistamento: · . . d . ' 't l' ' . . ' . ,, .. '. ·" ; '·- . . . · · eRsae,api a·. , .. ·., · .. · .... ~-- .. · .. ·. ·, . · 

· ... · · ; .• ~s~a ~ra?.ú?. não procede. IJOis pCn'. es~e mes~o ~li:·fà". 
., · · mento: foi eleita trda a actual representaçao .do Districtu .e 

<2' tratà~se \ag-ora simplesmente. tle prflenclíer vagas quci, .. oiwoi'"' .· 
,. · · " rerain. não;tendo_ o Congresso Nãcio·nahp 1dire.ito ~e desfalc~r .· 

., e~·sa repres~ntaçao, srhretudo ·nu' Senado,.· ~mde':·é maf<!I'I:l/ 

... ' 
' . 

. . 

. . ' 

"· ·. constitu·cio.nar a 'igualdade de representação: ·, .. · · ·. · · 
. ·.· Mas, quando procedesse.' a razã() allegadn 'peJo· nobre Se
nador, não se compre.hende que.· sendü· ella de·'daf:a ;imtjg-a. 
virido essa deficiencia de nnncs passados, CQriforme opinião· de 

' S.· .Ex ••. sómente agora,. depois de de•·ig_p!!da ·a data par·a. :o 
. preenc'himenttt dessas vagas. ·faltando aiJenas quatro· dias, m-· . 
. tervenha o Congresso com essa emenda .de .ultima hora, ninn- ··. 
dando adiar essas eleições-. : . . • · 

Nem ao. menus, porém. essa ~negação . está concretiza.da na 
emenda. pois esta manda apenas· adiar as eleições, não .de ... 
clarandõ f.jue· serão 'feitas pelo novo alistamento. · · · 
. . . . ' . - ' " ~ ' 

0 Sn BUENO DE PAIVA- Respcndo a·v. Ex~ com à'']:ll'O-
pria ler do alistamento eleitoral,. que ··àétermina.:que ·as •elei- · 
cões ·feita~. depois da' lei de alistamento serão:feita's de ai:cõr. 
do,com-ess~·novõ alistamento. Isto' é.da lei.,. · ·; 

/ . ' ... . . . . ' - . ,\, . 

, .O Sa. ROSA .F: Sn.vA - Sr .. Presii:lente, a praxe é. que as 
vagà.~, que occorrem qurante uma legjslattl'ra ·são sempi'A pre. 
enchidas pela·· legislacão vigente ... 

. . 
" 

( •) Este discurso não foi revisto :pelo ci'ra4or, .. 
\ 

·' 

,, 

. ' ··~ ' .... ---~~ .. 
'·-· . . 

. . 
' 

., .. 
. -~ 

'··.-. ;,1-
; "'l. 

: ,;:;. 
.: . . .•. ·' '·' • ' • : .... ~~1 

·•J' . 

• J--~-
•\, ~-··.·-· 

• -. '! ~-
'· .. 

., . ' •• 
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' .. · . 
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' . 

ANNAES DO SENADO 
. " .• ~ ' 

' . ... ' . '... . ,··, 
. ·' _:... o frc: Dr.iENo DE PAIVA - Quando a lei não dctormiiia ó 
· . , · cont;ariú. ' · · ' .. 

· .. · ·· .• :o·.SR. RosA.E SIT.V~\:....,.. ••. e o. projec't.o de refo-rma ... ··. __ 
, .. -', ' I. • 

: ·. ··O Sn. Bl:ÍENO DE ·PAIVA -Não é projectd; é lei. · 
' • -: ~ ' ' _· ,-: I • • ' ', ' • • ' ' • 

· .. ':0: ·sn. "ROSA n: Srr,va _._ ... c ·o prOil·ecto de 'rerorm·a .. qne 
está ·ém 3• discussão... ' · 

'•' ,' ' ' '.',, ' ' ' • I , • 

• ·:·_ ·O SR: 'Bur:No DE PAJVA' - O alistamento já é lei: . está 
Sa):wci9riago, e publicado. . . - . _ · .· · ' . . 
·.: .:_, . O-~ Rt.I'SA .E: SÍr.VA _._ ... e o projecto de :reforma que éstá. ' . i ;, 

:. . • em 3•· discuEsão na Camara dOS Deputados determina que' as:;' '..-· . > .• 
· · . ;: ... vagas que'-occiJI'!Ierem serã<il• preenchidas· pela lei ,vigent~ .. , . · · , · ... 

>: · ·_ ·./ ~. -: O SR.· Dun:Nc( n!l: PAIVA - Pelo projecto. O •que -eSiá 'eni . .' -'· ·>' 
· · · •. · ·-vi!i'Or é· o :ali.s~am€nto. · · - , .. ·. < · -·. ·· · •: .. " · 

·,·, ... ~,.· ... _·, ,_. , L . ' ' ''••" 

': . . ··.·' !:r' SR; -.ROSA JÍ 'Sii.VA' ....;. Mas; Sr. ~residente.\ admittindtr .a 
· • argi.!menlnr;ão' dó nobre;;Senador. .. . · . ·. . -

"•· • ' ,. .' I • I . '," . .-' '_ '• . } • 

.·· ·. o.·-~ft; BTJJtNo. Dlil ~AlVA -:-- Que é a verdadei·~· :·• . : . ; .. 
... 

. . •·\. 

' .. : . 
:· . 

.> _.. • :o- 'S'n .. RosA n: EILVA- ·· .. materia esta que >não 'é·daJeí-. 
. , · ' .. · do alistamento, ·e .. sim· do. processo eleitoral.... ,. : •. ·. · : ... 

. . '. '' • ·. ' . . ' ' . .. . ', •. \·,'i. . •. ' . 

r ·,'. 

. ' 

"' ' ' ' " ' . ' ' · O· Sn;. Bu'EN<l" DE P:nv.'\ - Con~ta de .lei do a:listaniento. ·. · · · . ; . ' ·: . '' ' ·.. ' . : .' ,• . ' '. ',· . (• 

. ' -:o,·s~~. Rosn~ Sir,vx • ..:.:.. ... pertmnto a S. Ex. : si" riã:o fôr · · ... ,. · 
, votada ·a reforma que~alrida se acl1a na Cnmarn; co'mo vaé ser · · ·.·v 
\feita, ém' abrn;·~e >eleição no· Dístricto Federttl.? · ' · · . -:. 

O· s~ ... BuENo ol'i. PAI~ A. _;_ Não. pela lei abtu~l em vigOr, 
m~s pcJ,~li$taa'ie!lto que· agora se. vae fazer. em viz:tude d1l 

.:. .le1· valada. . · .· .. · . .· · · 
~ ' ( ' . . \. ... . 

o s,{ ROSA ~ ·s<ILVÂ - ne modo que, sr; Presidente. te-
..:: rr,nnps duas léís. . . . · · . . . ' · 

,' . ' ~> - ,, . ' ~ 

" . · · : •. _ o Sn. Btn~No nE· PAIVA - E é o que h a.. . . : , 
·· ·_. -~ .· · O Sn;• HoSA E Srr.vA-'- ... reiula~do a ll,lesma élel~o: 

r' ... · .• , , ' · , . , . . . . , . , _ ~. , ., _. . 

· ~ · o SR. BuENo oa'h!VA -:--.Perfeítamente,,dua~·li!i! .. ··_ · 
I • ,, 

' 

1- ;" 

• • 1 • ' ' • ' 

· .• • :O Sr~. nrsA E Sn.vA ~Ainda mniR, a organizaçã~das me. · -~ ~. 
· · .. ·sas~_,que. tem con~Wuido. a maior difiiculdaàe da verificação" 

: das :eleições ri() -.Dj$lricto .. Jl'eç\eral. . • • ' · ·. : .· ·~· . ' 

· .. ·. ,· _O· ~Íl. BlTENo DE. PAIVA -:- Apoiado.-
. · . ·o SR •. RORA E Srr.vA ~ ·• '. vae ser feita pela lei actuai. 

·.~. 0. SR. BllllNO Dll PAIVA - Si não pa'ssar a nova lei..' . . . . 
' . 

'-. 

. O SH. RosA F. SILVA -:- Eu quizera ·que. o honrado l;ie.~(ldQ~ 
concillasse o opoJ•le... . . · . . . , , . ' 

. o .s~. BUENO DE PAIVA - Vou conciliar: 
I ' -

'' 

. . , 
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' 
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' 
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·SESSÃO. EM 30 DE MOSTO pE 1016 
.. ,' ' , , I. , . 

' ... . . ' ' ' .' . . . ' ~ 

459 

·' ' ' ... '·'.. .' ' ,- .. ' ' ' .... - . '. . 
0 81\. no·s,(E'S·I~YA : .... : ... que· m~. )ic~ba de .dar, · ,com ·a 

; .ficção, ah1da hontem invocnda·.:ent apoio da. sua emenda, de 
\,que. o ·OGJng.resso. W)edern.<l :clev.ia ·. er!Cevrur-sc ,.a 3 de_ .se tem-
. ·"·"0 . . . . . . .. ·;. . . ' . . . u,.. ••.• . .. '!'''· ·,·· .... ~ ' ' --:. . . . " ' .. .,. . . 

o SR. nuÉ~o~n·E· PAIVA '""'·v;:''Ex. contes't:i!- '? Não 'é· ficção; 
· · . ·é -:lel, ... , '. . .: •· · · · ··· . ·• • · 

' ' ',· ' ' , , ', , , , . , , ,., ' . ··,' . . 'I ' • ·,.' ' " ,· ' ' 

O.~ r\; 1lns.1 :Ti.~zLVà _.·--: .. : .. ~·11ue }Í~s 'todo~ d~vemos conco~"c·r. 
para apr essnr O·:ence~ramento .das: nossas .scssocs. no q.~e ~stou• 
âe perl'rito .nccurCio. .. ·., .··. ·. ·. · -· · . . 

I I • 1'' ' ' 

· . .Não é, porém, .pr:o:vocandó ':discussões ,politicas desta or
dem.·.(! ultima· hora. :que_ .Se·.po,derá ~pressar -o· debate e o encer-
ram<l!nto dos nossos tralb!tlhos. ·"' · . ·. . -:, 

' ' . ' . ~ ' . ' ". . ',-. '· .· . " .... · ... ·:-.. ' -. 
. . , . · 9 SR. Btrr.~~ ·:DE YA1VA ·- N~o !JSl.nmos ,perturbando a dís..: · . 

cussao, nem ·preJUdicando -serv1ç0. algum. 'Estamos ·apena~
.votando licenças:: T{lmos muito tempo pará· discutir,.-o ·'as•. ·: · · ' . . . . . . . sump .• o.. . , . . . .: : ::. 

' I' ... ' ' ' 

o SR. :.LoPES' GÕNÇALVÉS ~ Muito .bem. Estamos. cum~" . 
prmdo ·o noiiso dever. funccional dEI Senador. · . . · 

,.. . ... :11 ' . ' .. 
O .Sn.. Ros,\ E SILVA - Mas. a camara. está se occupando . 

exáctàmente. .. · · ' · · · · · 
' . . . ' ·. ' . • . •. ~- ,_ . '. i.'" . - . 
. O SR. BtrP.NO DE PAIVA -"- na re~qrma eleitoral. 

. . 
o .SR. RnAA E S!f,VA -; .. dà discussão' do ·orçamento, e . a 

emenqa apr>esentada pelo nobre Senador tem de ir. á outra . · 
Casa ·mterromper a marcha dos orçamentos. ' . · . · . 
. O Sn. BTJ1mo DF. !PAIVA - Logo, só se deve .tratar dos o.rça~ 

' men tos. . . : · · · ., 
; ' . :. . . . . : ' ' - ' ' . . 
. O Sn. RosA E SrLv..\ - Por. outr.a lado, ·Sr. Prcsidentp, . ··.-a 

.: Constituiçücr· prescreve que . ao congresso Nacional ·,compete 
pri:vnUvamérit.e regular as condições .e o. procrsso da eleição 
paPa os .car·gos· .federaes erri .todo .o. paiz. A. emendà·do nobre 
Senador •. · como ,já saliente.i hOntem, . é uma-,emenda de' ex~ 
cepcão·. · • · · · · · ··· · · · . · · · · . · 

-· 

. ' . ' . • : , ' . , . . . . . ': ' '. . .' ' . ; , , ~ ( '.I . . . . ~ 
· ·• m 0 ,SR, BUENO DE PAIVA "'-. Perdôe~me; não é de excepc;ão. 

' ' ·- '• • • ' ' '' ' ' ' ' ·, I • 

· . . .. 

· OSR. RosA E SILVA _._. ·Approvada ··ena .... . '· ' .. 
O SR,' B{J.ilNo DE' PAIVA .:.:_· Não ~~voga a. lei. : . 

· . O SR. Rosli il S~LVA . ..:... .. ~e···pe\:i''int!'l'pretação dada· pelo 
hi:mra:(lo Senad·lir, a eleição do·. D~tricto Federal serã feita 
pelo novo alistamento. . . ~.. · , ' · 

' 
.· O SR. TlumvÔ DE PAIVA - Elia ou q!Jil !,quer outra. 

' '• ' ... ' . . (' . . ' ' ··: . 
. O Srt:Rosr.E SrLVt\ - ... a,o passo que as ell?.ições dos de-
mai,s Esta~os serão· feitas. pelo alistamento existente.. • · ,, . 

·;, ,., 

. .. 

'·• 



_)t 

,. 

..... - ' 

,:. 

.. 

.• , .. . .. 
' ' ' . 

I. 

,. - . 

. ' . . O ·sn. nmmo DE. ·PArvA·~ 'si torem Jéitás: !!#tes dê· qua
tro mezes. Le(Jem ltabemus ~ . · .. / .. ::· : · · · . . . 

: o Sn. RosA E srr.vA :::.... ..•. o ~~ · import'a/ Sr; 'Presidentef • 
· ·.em divcrsiclade 'de cont!icões ·e pr,Ocesso para· as eleiçõe,s nas . 

. difJerenles unidades da Fede:raçüo. · · .. : '!\;: :: · . 
: · Creio, Sr'. .-:p·resfdente/qüe. não preciso adduzir outras. · . 
·razões :para fundamentar ·.o· voto· 'ccntt·ario. que .continuo a ·· 

, dar á P,menda do honrndo-.S~~Ràoe, pois a, c_onsidero uzn. erro 
-. e um .precedente .funesto. :(Malt•Y bem; .minto ,bem.) • 

'.· '! ·• .' ~:·' . _.'·''-· .. ·:··,~-:/r--·~-'·::.:._. ':_.'• ·.'_'-_;'.1· , . : 

· ' · · · O Sr. Bu.eno de Paiva. yem .• á tribuna· e diz que sóme~;~te 
:' ·.• .. ; pela muil.a· · consideracüo~:que·. O:'o 'orado.r' e· a· todo o. Senado 

.. ·· · · • .· . , merece o .h.qnrado representante de ·. Pernambuco volta. a 
'. . . .. apmsentar.:,. ·quasi· que os·:mesmos argumentQs .ádduzidos· na 

. · sessão. anterior: ·em defesa da .emenda,. qtie ·Mo foi sua;' mas 

•.• 1 ;'-.. 

••• • 

:· · .da·· maioriá · d'O Senado. . ·' -·· ~ · /. . : · · 
.~· :NÚigif~m: poderá·· contestàr a deficierlCia' do .. aUstauiento 
.. no· Disf.ri.cto Federal .e:·. quando· lançou mão ·deste··arAumento, · 
. por occasião. da 2•: discussão. da. medida. e:m :debatei;não ouviu 

o .Senado um unico .eco·'·de <P.,rotesto. · · · · . ' 
Invoca.· P.m · seguida, uma.: disposição:. da 'lei gerâl, ·para · 

most.rar ·que a emenda naclâ .mais faz. qu~· cumprir. uma de 
·suas· di~posições, deterininan'do: que ·ri caria, nullo o alista
mento actual quatro mezes. depois da ·data da ·regulamenta-
ção da nova lei. ' . • . . ' . 

. Respondendo a um an·arte do Sr. Rosa e Silya, • dizendo 
baver ·vagas em outros Estados, o orador salient~~: · que ·u 
emenda e~.tá providenciando . sobre o adiamento da eleição 

1
• do Distr-icto .FedernJ, cujas vagas se a.briram depois. de já 1 

existirem out.rns na representação de mais de um··E~ado: ·E 
S. Ex. ~r11cordn .. QUP. Perna-mbuco mesmo teve por_ mais de um 
anno· utna vaga. no Senado: S. Paulo, com. o desappareci- ·, .. 
mento do eminente e ·saudoso general Glycerio, es.tá até. hoje 
com a rP.present.acão de~falcada.' . · . ' · ... .· ·· ·· · 
· Nas eleicõe~ -para prc(;JChimtinto das vagas ex,istent13s' nos 

. :Estndos ele S. Paulo; Espirita Santo ou outro qualquer, que ........ 
se fizer11m dentro dos qua'tro ·mezes da data .da: lei, ·valerá o , .. · 

-li'Ctunl alistamento: uma vez, porém, que ellas se effectuem · • 
depoiR daquelle· prazo, .o:. processo eleitoral .é· o ·da· nova 'leL ',', 

· . Não é de um pro,iectó ~é:íue. se t.rata,iexclama o oràdor, :é· 
· de uma lei da. Rej:mblicn., .«Legem babemils». : · · 

' \ • ' I ' ._ .. , . , 

·· · · Pnssa depois o orador:a•· sa•lient.nr ·o· facto· commum nas 
,renovncõPs do terco no 'Senado·. Emqunnto Estatdos com .po-
. pulaçõP.s pouco· numerosas envia.m ao Senndo os· seu!' repre-
sentantes com vint.~. trinta e mai8 mil votos.- o Di~tricto :Fe::. 

. dera!. com um milhi1o ·de bnbifanf.e~. os. enviri com. 'tres e 
quatro mil votos e em séries de rwtns que difficultam im

, mensamente. o conhecimento da verdn~e eleitoral. 

. . • 
:.: . 

. . 
',r. 

\ 1 .. ·. 

I ' 

.. , 

.-
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SESSÃO ll:M SQ DE AGosi•o llE 1.9i6 • 46:1. . •. . . . 
' . Eis ahl · uma das razões de ord'éin publica.· a . que allti

dira .na vespera e não é demais· que insista. para mostrar ó 
.. quanto tem de uW a emenda. que outro. 'intuito' não tem que " ~ ·· · 

o de dar tempo bastante para.. que ··se· possam remodelar os 
'quadros de ele.ilores'lio DisLl'icto }?ederal. pe módo. a que os · · 
;;eus representantes tomem assenfo ·no Congresso· com o' maior · ' .. ,. 

, numero de <Suffrag-ios nossiveJ..~,:. · I· .. : •. • • ·' ". 

·· · Passa. em seguida. a responder 'a outro topi'co. do discurso .... -. ~ .• 

· -.:do Senador por Pernambuco. . ,: : . ·. '· · ·> · · 
~'I • . I ' , ,. ' , '· • , , ·' • r , ' . • 

... Quando se referiu ao-encerramento do 'Cong~esso a 3 de 
setembro •. salientou dll§de logo ser isso uma ficção. embora ' 
~ma ficção· legal. .Agora, ·quántó:'.á.~allegação de, ir a. medida 
em debate perturbar !1 votacã·o,dos·orç.,amentos na Gamara 
dos Deputados. pede licença para :.discordar: de S:· Ex .•. por:..· 

/ 

quanto .. disposição alguma: impeçl e · qu~ ,:·::un,iella Casa · do ..;Qón-. 
grosso discuta, durante a elabóra!(ão ·.das~ leis de. ··meio; .ás-:·. 
àumptos ·que lhe: sejam estranhos. Os ·.exemplos . siio·.·de . todos
.os dias; t.eem"se.:aJi debatido em. fins:. de sessões :'questões. de. 

·.';' . , .'alta .montai·. s'endo que a· Mesa até,' ·para in'ellior; ,ordem , .dos ·. · 
... ·' '·trabalhos; ·divide: a ordem ... 'do dia .. em duas• partes:. ·em .uma

-, . · ,. · trata~se·.· de assumptos differentes, · em .outra .· excll\sivamente · 

;. 

.. 
'., 

· ~- 'de materia 'orcamentaria. Neste· momento. mesmo. ·.acaba,·a· / 
~.·. '·'·, Gamara 'de votar·::os .. orçamentos em segundo turno ·e a; z:e~ .. 
· · '·forma eleitoral .em terceiro.\. Onde, pois, o inc.onveniente ? •'' 

Finalmente. ·~efere-se o oracior:ao· modp. por· que' a· im
prensa desta:. C~pital. recebeu. a, emenda da ~maioria • do, Se- · · 
nado, fazendo sentir .que as opiniões ·. se dividiram. Houve · . 
até •. friza -.o ,orador; quem dissesse. ·que a emenda significava: . '' . 
o «Cumulo da indignidade», BeiJo . ll"PPCiln ti v o, :exclama S. Ex . .': . ., 
'dado a um àd'ü · inspil'ado ·pelo' desejo de bem servir: aó re~ ·· 
. gimen, de bein salvaguarda!' os p'rincipios reP,ublicanos! . ·.:· . 

· .. ct.impre:lhé aindil dizer ,,qúé é .inleirainentê 'alheio á .po-' .. · 
· litica do .Districto Fcder,al3 Não conhecei' não · sabe a .quem·· 
vae~ apróveitar. ou a· quein .vne.· prejudicar ó :adin.mento .das: ' 

·• eleicões ... :Só salie·<que •.. tendq · .. sido .. Jlresidqnle, da Co!lJmis
, são Mixta que ·elaborou. o·· pro,Jecto. · de reforma eleitoral •. 
.. ·:· ' · tom ··o 'intilresse.·:que . todos devem ter; de; q·ue à. ver-

·' . ' .
' . . .. dade eleitoz:al s·e: torne nórma confrimm; que o regímen re- · · , 
.•-

~: ' •',• 
publiciíno .. se· t,rrinsforme:· ~m .uma realidade e. que . os repre- · 

.sentantes 'da. Nncão .. sejam os .. primeiros a fazez:. della 'uma 
verdade .. em .bem·. da Republica; em·' ·bem.•• dó regímen.· ·,· 

-' . 

. (Nuito bew mwito ·.bem.) · .· · · · · 
. ' ,, . ' ·. . . ' . ' . ·' . 
· .. Encerrad~:~ a discussão. · · 

:E' approv~do ·o pro.ieé'to COI!J as em0ndns .iá incorporod~s , 
em segunda discussão, o qual va~:~ á · Commissão à e Redacção. , 
" , .. -. . ".I , •,. ' , ' ' . . ::-.. _.J.' . '/ 

.. 

O Sr. Bueno ·,de; Paiva · (p~la O?'dem) ·requer, e obtem,. dis
pensa de iínpres·são· Para que n: rednccão finnl do I projecto com 
. ~· I}PlMdo.s seja, immediatllmen~· discutida e v~a.. · ' · , . · 

·.r·.· .... ' ,· '. . ' '. l 

.• . 
,.· 

r.,: 
. .I ' ' 

, ,, ', , • ' I, 

' ' 

•' 

. 
., 

·,: 

., 
."'• 
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. 462 . l ANNAJlS DO SENADO·. 

... . ,• ·' 
o s:r;: i•.secretario lê.e é approvado o seguinte 

' ' • O ' : I 

. I 

' ' .. ' . . ' I • •• :,:', ;PARÉCER. 

I . ; . ' ~ ·'; 

. , N';· :1:16 ....;. i!li'G :: .... 

"-

. .. 
. ' •. : :·I· : .. · ... • ; • . I • ' I 

· · · ... , . ·. ''··•R'eêladção {irwl dà emendd:dô,..Senadô, :sulistit'uttva dá. propu
•·. :;- . '' ·· · siÇão' ila: Cáma1•a dos Depu.tàdils n•. 15,. de {9'16, que !le• : 

· · • · · clara de ü t_ílidade publica a Escora Superior de Commcr-? · .. ·' .. 
I. · · ·czo. dO' RiiJ•'de• Ja'neiro· · ·· .. · ,.~ .. • · 

• ......... .. . ~.,·· .·~·:· ··1.·.~ ..... ~/ ',,·~. 

· · :_.·. ··. ', O' Congr-esso Niíciona:I' de~r~t~;::· . . 
.. ' ... ·::.. .· . . ,. ' ' :.' . .... ·, :' . '.. . ·• . ' : .. ' ' . . ' 

•,-. :r.· ... 
· ·, .: •. :.·. Art,J t·~ São : cônsid&radas-·instHuiçõe~ de utilid!(de-: .pu.:.· 

'blica•:à, Escola; Supe>rior. de' Commerci~ dO:' RíOJ de' Jaiw'ko;- comJ · 

. . 

. I 

séde na; Capitai':,:V'cderal,•-e~ a,·EsrJO!ai doJ CammerCil1-·.·cte Pdrt~ 
·Alegre, emrjuanto· •mantiverpm<f<e· executarem' d• p!'ogl'arrim!i• dei' 

.. . .. , .. ensino•-nos.•JiiJeldes:i.esta:b&lt>eidos; no: decJ•Eito\.n":•·.-:t:·.:hJO~ de' 9''de:• · '- · • 
: · · jan'eil•o· dé-.'1905;., Os·; diplomaáEque- cOril1ei:•tN:!m· .• enilerí•ai:ll:O'\·, ~ , ' .. ' 
· · · pJ•:esumpção:·dé b~bilitilGão-· pa-rw O'exeriJlicio dasd'udccãcsJ cdz-n.:.· · · ' .. 

merciaes: a.: que: &e· destinam,. desdet• qU:e· seja' JllstHuida' !lJ fi se a:::.·. · •. 
lizatJão: officia:k · ·. · . . • · . · .. · ·· ·. •' .. ' ' · ·. · · i . .. ·- · 

-· · '~: · . :, · •, 'A:rt. -'~;·r . .!Picam:: adiadás• para',CI'p!'tmeiro?demillgo' ~e·· abril~ :, ·. · . · 
·· . · de_: 1!\.rl:t• ·as' .l.'lei~ões<· f)a!l'a' at f-brmacão•· dó.l C!'irrsotoo· Munic•l·pa:lJ·• 

, a,. , , e pre~~Ch~IDO!'i.tO daSrVlJS'3S,:de.·· U!ll s~nàdOI'' e-:'d0US•Dej)Ut3U0S. I 

p,clo ',DJslrtcto l•:ederal.. ·. . . . . . .. . ·>: . 
. . . .. : kL't. ;S.-~ fii}VOgam~se as; d,lSpOSlÇÕCSf1Cffi'!COn(r!Ul!Oi· · . .·> 

.. _. · ._. ' • S~Iá~ctãs;eõmmi'ssões,..3d:'<i·é:agosto ci~- 1!116! .. ...;:.· Curl'lllt n;.~ 
. drosa;_ -·A!1•áujo Gâes; -~i!osé"M"ilttin'ltil:. · . -(_ l I. 

-. . . ' 'l • ·. . ' ' ' .. ·. ' . ' ·.:.. '. ''. ~· . ·~· ' ;: .· .. ' 

.o 'sf: Pí'e'Siàimte L ó:Pl-&i~ctà va:e 's~,;- d~Ôlvfdét ·â' · Cams:~·á<· . 
·. dos• Deputados.- · .: · . • ~ . . . . . .. . · .·.t. ;.; .; ., '· ·- . · 

· · -.' Em. virtlUie,· da ·t:Lr~erac;ia oon·éedid81q)elO<' Sen'ifi!to veu.,pôr: . 
. em; discussão< •a.•proro~àção ~dar sessãof'dd. Congresso'-'Na'eii!IIla:l.e' ar · 

· amnli\Lia"aos:>r&.Vo1JJJ~iena:.riô8lckl Eshado d&•Espil·.i-toi'S'antO';J · ·· 
1 

' ..• 

' 

'',' , . I I;···;',.);·,'.<·, .. "·~~·~···i,:'·~~-.: ... \.···.:'\··· .. ·;·.·.:.·.',:·.", .. ' .;.·.·:.j: -' .... ,.:·.· , I 
... , PRonob.A'çÃo1• DAS'' sEssõrsi' ilcFcoN'GnllSsô'.·Ni\mo'NMi , ~- . -·. 

, ..... ·.'·'· .. '· '"' ':' :·.! ·~:>' ... · .·:. ·. '·':.' .·· ·~:·,· ":.· .. · .. ~::·.~·:· ..... ·.:. 1: ·.:.::· 

.. 

. . · · Ilfsc:ussão: unioa-J àit propos·il}ãO'' da' C'&'ri'i'a'ra:,,dos•:nêiJ)lfados-' 
. . . ·n~: 45; 'di:v·L91'Ui prorogan'elb" a: actua V ,se-Ssãp feg'i$iatlva do" Góh;;..· . ; . 

;.,; . · gresso: Na:cion:al a'hé•' o d·i-a' 3 ·de~outübro .de córi'ente••anno'/ · · · --I 
' > Approvada; vae. ser enviada ao 'Sr: Presitlênte·'da: ltep\l!- • ·· '·. \\ 

· blica para a publicacão. . .. • . , . : · :·, · · .· . I , • • • • · .. . . . •' •. "'\ ' . . . ' . .1., :, 
.'./ ... ' t ~ ' .. . :· .~!'/. •" 
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. ' . 

. SESSAO E~! 31 DE AGOSTO DE 1916 ... . . ' ..• pirLtO: Santo, em. virtude da sucessão presidencial do mesmo 
· E~t~do,. desde 1 ·de janeiro deste anno até a. presente data;· : , 
··rrevogadas.. as disposicões em contrario. .• · / . . . . i . . 

.A:pprovâda; · ·~ ... 

•• 
. ' 

''• ' 
'• !o I 

1.:..:.·. 
I , . .'. • I' ·'· 

2"" discussãb da propos\cã'o· da C.amara dos Deputados nu- :·· 
' ,. 

LICllilNQA. A D •. JUL!A, CUNHA . . . . 

ún·ero 3'f, de: 1:91'6, qu,e autoriza< a· concessão.· de seis mezes de .• 
·licenca. -com· o ordtma.do c em. p: o rogação a D .. Julia Alvúes . . · 

: .; 

' 

I'' 

' . 

., . 
,':I 

-

da·.· Cunha,, telegraplrista de 4" classe dá. Reparticão ·1Geral .dos. · > 
Telegraphos,. para tratamento; da saude .. · · 

' ., ' ' . . • 
.A.pprovada. ... .. 

I . ' ' 
.. LICENÇA AO SR. ANTONIO' .FERREIRA: DE MACEDO .. 

I • ' . , . ' . o ' ' • l " '• "· " 
' • ' ' • '. l' ~ . 

. , · ' 2~ discussão da. proposição da •Carriara. dOS: .Oeputii.dos nu-:- .. 
mero 3'3; de·Hlõ; que autoriza a conces~ão. de um, aimo de;Ji.: . ·. 
cença;'em prorogacão,· com ,abono 'da. diaria a que tem di~ei[o · 
a Antonio Affonso Eerraira. de .1:\htcedo, .a;i)ldante:· de· 2~' cliísse 
da .Estrada de. Ferro .Cõntrar do Brasil. 

Approvada.. . , 
' ' ' 

· , O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, voU:· !e-
. varitar a sessão. · ~ · .. • • 
.:~r Designo, para·. ordem do di à• da· seguiílte-: 

S~ discussão do pro.i e c to do Senad~ n .. 14, de 1916, que 
l :'" amnistia . .todas as 'pessoas. e.n;~t;Jl.vidas 'em factos politicos e 
:.~ ..• ·: . · .. Eco~~e;-:1os, ;as

1
siveis de ~a1ncdcão dpenal; occ~rridos ~do Es.ta

1
do(·ddo· .· 

, . . spm o oan o, cm v1r u . e · a successao pres1 enc1a o 
.:,. ' . . Sr. João Luiz Alves e outros1Srs. Senadores) ;.. . . . . · . 
·;:." s;;_ ·: ., :.DistÍussão unica do parecer .da. Commissão âe P·~liàia'·Í:m- ~-:,' ,_, 
.~ •. · mero. iH, .de 1916, opinandoo,(fUe:-seja'· ooneedidá· a licença de. 
.. . ' '."'' :. 

._ .... , ' '· ... ' ... . ., .. 
~;) ·.-'' '.~:. . -' . ., 
·;:; •'· ' 
' . ' . . .. · .. ' 

. ' 
', '' ' ' ,, '', ·~· ·, . . 
'' •: I,·~· • 

... ' 

tc.e.s me~e~ .... sol.lci.tada.:"t:lelo Sr.,:Jei!~ElQTI ,<\dahtbo: /Gorda·. nara . 
t:cllf,aznento da sa.l,I.Ôe .. fõra <lo.: pa.1z.. . . , · . . · · .. • . . . , · ', . . ' . ' . ' :· . . . ' ' 

. 'Í:.evarita.:se·a sessão ·ás 3 'ho.ras. .. ~-." ' .: ' ' ..... · ... 
,, .. ·;·,· ' ~·:·~ 

' . '., 
• '·I • • ~ . 

'. 
'• 

'. 
·,v' ,,· . 

..;._"""'"'"' . . ' . . 
; ' . ' .. ~:. . : . . . ' 

.-1 ~ ' ·i• · .. : . ··'. ,: ' .. • .. ·. . ',' ;·:.' .~ ,. ·~·~· 
. 90?: ~;m~s:o.. a1, p,w.,:awpsw,.·~ .. 1.91~:. , .. . , 

"• I • • .1 ' ,• • I 

. ' 

; •' I ' , . ' , . . , (' ' ' ·' . , . , . . .' • \'~ 

, . 'Pil.lilSIPIJ:NE:IAl. UO Bll(:, .T:IftBANO;: lt\NTOSÍ • BnESIQNTB' . 
.. . 

. ' ..... 
' ' " ·' .-· . , . , I ' , . ,,.;. . . . . - ':": •· . . I 

. .A' 1• hlilra. dan tard&·abre.:-se·, a: sessuo;- a: que :comparecem os , 
.. 

.. Sns. A.:. . .Av.e.redo,, ll,cdl'O;: .Bo.r's~ •. 1\;eto!lo-, ... Laul'o·, SNdz:G . Ar- ··~ 
. · tb.ur: ~emos, aos la: Rod.r.Ig,l;l~s •. Ribea·o Gonçn.l-.:es.,. J,Oão Lyra,,. · .. 

. · · : EpitaCJo pessoa.,· Rosa., e-. Silva,. pautas, Blll'reto, ., .Gomes. HJ~.. . . .. . ' . . ·'/ ' " ' ' .. 
'' ,1, 

. . 
. ' . .. ' ,•, . 

• 
·' 

.. 

"( ' . 

·. . ~~- ' . ~ 

. I , .. ~ '. I . 
' .... . ' . '· ' . 
.: .... :· . 

"' . . 



• . . . 
' '' .• : . . . ,. . . 

' , 

· .. \I 

· · beií,o, Luiz Viannn, João ·Luiz Alves, Lourenco ,,Baptista, . 
:' .::·. Erico .. Cue!Jw. Miguel de ·t.:ul'valho, Alcipdo GuauubuJ·a, . · 
. ··· · '· .. · Bueno .de lJuiva, .h:ugenio Jardim, Gom:aga Jayme;_ José Mur- · · .. 
·' .. :.·.' ' . ·\ tinho,: Xavier da Silva, V.idal Ramos, RivadaviU C_?rrêa, · ·. 

· ,. .Soares .dos Santos e Victor·ino •MOnteil'O (27). · 
~··: ···· .. ' ; ·;', .. ~ .. '. .· ' ' ' ' . . . ' 

·: . ·. ' · Deixam de. comparecer com causa j,ustifica<la os ~rs. · 
·~ ·. · ··. . Hercilio Luz, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, Rego· Monteu·o, ·:. · .> · Silverio Ncrv, Indio.do Bràzi!, Mendes de Almeida, .rosé Eu-· 
·.: :.. .: . · '. zebio, AbdlÚ,q Neves, Pires .Ferreira, Franciscd Sá, Thomaz . 
. , > .. ;, · :. · Accioly ,. Antonio de Souza, 'Eioy de Souza, Cunha Pe,drosa, 
•· .. /· ' ·.· '\Valfredó Leal, Ribeiro de. Britto, Araujo Góes, Raymun;do ·· 

· ···• , :. ·.· · de: Mir:l]Jda, Sique.ira de Menezl:'s, Gui!herme Campos, Ruy · 
· .:.:·~·.· ·, · ·· ... Barbosa,. José Marcellino, 'DOmingos Vicente, Irineu Macha- .. 

· · · · .. . ~,do, .Franci~co · Salles, Bernardo )11ontl:'jro,,. AdO!pho _ Gordo,, · 
·.· · ·,. · .. · · .Alfredo Elhs, Leopoldo de Bulhoes, Alencar Gu1maraes, Ge- · 

... ·,· .•. ... ·· .. ,: ne11oso Marques e Abdc.n Baptista (33) . • 
···. ..·:.: .·····' ···-~-.',. ·, \ •' . ' -~-
' · · · .. · ... E' lida, . posta em discussão e·, sem debate, approváda a 

·· ·: > ac.ta :da sessão anterior.-·· · ··· · 
·• .. 

' . 
··-~· 

.. 
' ·->' ' I .. ' ; I ' 

. ' · ·o Sr. t• Secretario dá conta do seguinte 
' . . ' ' . . . 

,· 
E~PEDIENTE / 

Officios : . , ;' , 
Do· ~·r.·.. 1 • Secretario dá ·· Camara 

. . tendv a seguinte · ·· 
- :.. ,. i;.: 

··:~··.:, ' 

.'• 

.. dos Deputados,. reníet-:~, · "' ' ' . . ... : . . . : : 

. . 

' . .. 

. ' . ' 
· ·. PnuPosrcXo . . 

I 
. '\ 

·-... ,, 
. . ... 

'· .'/ 

.. 

.I 

. ·.r,· 
o • ,• • • ~.' • I 

.' '• ·.:- y •• 
' .... .• 

' . ' .:_;·. . . . '•, :.;··(~~ 

'·:· p 
· .. ·. •, ··. N', r46 -10!6 ,. ' 

,•' ' 

~ /' , ,; , • ·.--:·' . '>~ ''I 

<~· ·•· > :'
7 

· /Ü Co1igress0 Nacion.al decreta: ·. . : . ·-~ " · ·· /, j 
. ' .. . 

: ;· . < > Art. . t~ Ficam adiadas .. para H -~e ~arco de-·ton .. ás · · ~-' '-' 
; c •• • .. ,._elsicõcs para .formncüo do ;Coriselho'•lllunicipal doo:.Dislr.icLci <·_';':j·· ..•. .>''_:~ ... ·. 
· ·. ·.<E'(ldernl; . : . . ·~ : · · . . ..;., · .. :•.:, ··· . 

, · ,. ·. · § L" As cleicões sê rã i, feitas na confo'rmidade da'; lei que, ·: .. ; • 

.. .. 

·· :OP. momento do pleito vigorar pnrn as eleições· fedcrnes, .com 
,·, excepr,ão das disposicõr.s rclntiv.ns no voto. que sará ·sccretú, ' / ·v .. t.nndo ô 'eleitor eJl1 nitu .. nomcs diffcronlcs e só .. se apurnri-; >: :· .. 
· do, pnrn-cocl:r cnndidnfo. um volo;cm cada ceduln. · . : · · 

... 
' 

• I ,·, 

· :'·§ 2,• Só serão ndmifliclos n vnt.ar. nas. elcicõcs muni-·.· · , ··'.. ·I'· 
c.ipa'e~---ós!P.Icilorcs. -nlist.ndos·. de accOrdo com a·lei n~ 3.131);· , .. 
de ~ de ·lisosltl da .19 Hl. . ... : . . . . . · ; · . ; 
· . · § • 3',•. ,A apurnciio será feita'. 'dez. dias depois das cleicõc~. :: .. ' '· . \ . ·' . . .. ' · · · •Art:/•2.• O C(:lnselho fará .nnnunlm,r.nlc duns sessões ordi- , 

·nnr·inà·: à' nrimeii'ir.·de 1 de a!Jri.l a 30 de Junho; il. segunda,' de.,~-
1' do.:outübl'o a 3! de·.úczcmllro, não podendo Pl'u~·osar as suas , ··· .. · .. 

. . . ·. :· ' . . '-~~ · .. 
.·. t ' :.· ~ I f 

• f ' ~-. . ' ·.' 

. • 
; '.-: ' 

'• ' . 
.;, 

... 

' : 

.. • , . ' '· 
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SESSÃO EM 31-DE:AGOSTO·.DR i91G • -í61i 

sessões nem .~e ·reunir cxtraoJ.Idinariamente, sa!vl) convocação 
·motivada' do Prefeit~ •. · . . · . ' · 

Art., 3:.• Compor-se-ha .t) Con.seJ.h~ de 24 intendentes. sendo 
12 por districto •. · ,, ·· · · 

, . Pa;ragra·pho. unico; Os >intendentes .não puj:lerão .. ve!Wer 
mms de 600$ ·por mez; a titu1o de representação, e a tttulo de 
subsidio. 30$ · poz: dia,· durante as sessões à'· que se·· refere o b 2ó . ' . . . . . . . . ' -ar •: .. . · ·. : , · . -... · 

.· _Ar.t. 4 •. " ·Fica o Pres~dente da ·Republica autorizado _a re-
gulamentar a presente Je1, · . · · . . : .. ·: · · · 

. Art. '5," São; revogadas as disposições· ém cóntrario, > · 
' ' ' ' ' ' ', - ,''. - . . ' ' ' . ' .:.. . ; ' . ·. ,, . •' ' 

· ,. Gamara dos :Deputados, 30 de agostO de :1.916. - ABtolpho 
· Dttt1•a NtcaciO,' Presidente. - Antonio José da Costa llibeiro, 

:! • •Secretario. - J Mio David Pet:netta, I:!W Secre·tario interino. · 
- A' .. · Commi.ssiio. de Constituição e D'iplomacia •. : · · .. - . 
: . ' :DIOu.s officiós do Sr.. Ministro da .Fazenda, tranamittindo · 

as ·Mensageu!r'·com que o Sr. Presidente· da ·~ubl,ica resti
tue dOÚS d_Os . autógrap~os dás se8:uintes ii'~Ol'uções do . C0n" 
B!l'esso NaciOnal, sancc1ona•das, .que ' o autor1zam a · abrlr os 
creditas:· · · · · · 

· .. · ·De :22 :991$096~ ·:Par~· pà~nrio é! o que" é .devÚio á' v'iuvu. • 
e 1'ilihó8 do Dr. ·Lucio de -Men.donca, ex-ministro. do SupremO' · 
.Tribunal l!'ederal, em . virtude de .-sentença j;udi()iaria; · . 

De 60 :6·54!$'930, para occorrer ao pagamento de dividas 
JJrocessadas: :Por e~ercicios fitldOS · .·a Albel'to dkl Al!'llleida. 
& .Com.p. e outros. ~ Archi!ve~se' Um dos a.utoS,raphos e re· 
meUa,-se o· outro. á Gamara dos Deputados,, . · ·· . 

• ·- .. • • • • ' t • 

~ .. ~ .. ·~, .. ·,, .. •' -'·.:. . . . .. ' . 

. 0. Sr. 2~ Secretario procl)de ';á leitura dós .seguintes· : 
" : , .. ·:. , • . . : . ·. . I . -· I 

· PARECERES , , ·1. • 
. . . .. . '' 
. . .. · . N; tf7 ~ ÜH6 . 

. "~ ',,: . ,· ' . ' .~· .. _'i·.·;_ .. _ ', ··~·. ,, ' . t, ~·_ •. • ·,_ .. 

· .·. Embora procedentes os fundamentos:'d.a. 'illustrada, '.COm•· 
. missão de ·~stiça e I,egislaijão; no p'areeer:-favoravelf a' ·pro.-· 

JPOsição n .. U, dO' corrente anno;· daiGamara.·dos Deputados, 
a· Qommissiio. de ]'inanÇas. entende· que: o ·.r-eferido'· Pl!'ojecto 

. deve .ser pejeittido;· por iSI!O ·que o' POder ExeéUltiv6 está·-au
.t9riza'd(). ·,IJ:ellO art. 88,. rn. III~ da' lei or.çameri~_!'ia. v'igen~e, a 
resolver o· ca.so do· que trata a: mesma TJroposi~.. .. . : · 
· . · ·.Si . o Senado ap;provar este ·parecer, pensa ·a · Comm-issilo 

. que deverã6; ,ser.,;illlple<liatamenta aevolvidos ao :Mini•sterio da 
V.iaciio os opape1s· 'que acompanharam :a M!ensagem ·do ., .. sr. 
·Presidente da. RePIUbl'ica. · . ' ·· · · · ·· · · · · 
. ' . . •' • ' ' . Q' . . ' ' .. ·. ' ' 

Sala das· Oommissães, 30 de. agosto de . 1916;. ---Victol'ino · 
· Mollteiro, Pre.sidente. ·- Jo'ão Luiz ·Alves, Re'latór;: ,_... .Bueno . 

. :de Paiva. --:- João.: Lyra.:'~. A(cindo. Gttanqb_a~a •. . ;.... Fránpi4co 
-Sá, --:L. de Bulhoes. _, BMC(i Coelho. . ... . · , . . .. . .. ' '. .. . -""'" . . '' ~ 

s.-vol, IY so- ·-

. o'f I 

' 
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PAIIECF.n JH COMMrssÃo DB .nrSTIÇA E LEGISLAÇÃO N. 70,.-DE 19iG,· 

. , , , , A QUI!: SE , ll.EFERE (!. PARElCER !!TJPilo\ , ' , , 
. I ,I 

' .. ,.. 
.. , A' Commissão -de Justii;a .e Legislação. f~~ p~eeente nl 

{JÍ;,oposiçiiõ dâ' Ga.rnlH~a. doá ·O!!'PUtadils,. 'nutorizàndo o Gov.Jrno 
a. entra·r · em àcétlrdo uom os cillndiios · Jtlao Alves. do Ollv.elt'o. 
é Eduil.r'dó AlVos â:i'-Silva Porto, àfim de · qUt! seJàm' roscln~ 
dídos· OJ!·. -contractos· com os. mesmos :Celebrados.pnra. a constru .. 
ccão.dõs·i•'ãmaés fi!N'Msdo'S, ,Franélsc'o.n Abaeté o de.Ita-

. poccrioa ·à ·F.ormiga, .na .. l:ia_.fcrrea ·Oeste'. 'chi 'Mina!'; .· · .. 
·. . A. genese · ·déssa: .pt'Ovid!!Mia ' Ioglsllttivn. so ·encontro. na. 
nionsll~em 'presfdcnll1at. 1fu · a:t·· da· ,julho· ·de · 19:t5; . solicitando 
uma' loi.'C[Lle- hi\biUtiJ o~· POdat .. Executivo .n ·· soh.iclono.r · Bnt.is-

. ·n\ctórlnmento· t.\c.!\cto·:ç~o·\:Mfnlt>tcrio :da .viacã.o e .obras .. Pu
. hlitlas. (JUO susi)!lnd~U' .:li.'Ílloltlili::·obras iJor .tenipo :·, indetermi
. nado, som fiU.o ;_id~~-:·r.esp~ctivo~ : contr!lct~ ,houv{)ssom clau-
sulas qui) p(}rnu tt!ssom tal .dehllol'aciío.. A mC'llsngem do .,Sr·-: 

. .Prllsidcnte dá- Repüb_li<iG velu aciimp~nbndn. de um longo pro. 
crlsso ili:lmiriistrativo. •atem ·d,c a!S'uns tlllrcceros .do. funccionn-
rio,, com tal Cíirilpetencia. ·. ' ,, - . . . . . :' . ' ·: . '• 

, , , " , I I 

. . ... Da. _leitura do. exposição de motivos,.o dos , papeis que a. 
· ,írisJrtHltn •. Miltllli&-se . que. o Gõvorno, ·· da'Vi~o.mert~. autorlza9o 
o -!nt!dfanfc éO.neurrenela .~ublliJ!ti contrtrotou oóm o Sr. Joao 
,.\.J:Ves ctc· Oliveira, u con:!trucclio -d'o romaF rui· -Etltrllida de -Ferro · 
ooste Ide 'Mi hás· ~utl; partinaõ· de S. Frn.nclscí> fosso terminar ·. 
elb Abaoté, c com:· o .engenheiro · Edllardo ' Alves · dn: ·· Silva 
:Por~ó, ·unf orttro 'qúci, I)lll'Undo dê :rttlpecerloa'terminas~ '.nn 
J?.o,rmíga, na. mesmtt·' eetrndai" 'O ·priineiro -·'désttis c()tttrnotos 
foi assiS'Ilado em 10 de :doz'cmbro de :l912. e ·.o outro;, em 7 de 
marçó·'de ·HHll. As obrns do ·i'aml\1 de Ab!teté·fo'l'nm :Orondas. 
cm · 1. 326 :67 .1~538, c as ~- do ramal de Ita,vecericn. em 
., "'9" •99"$-1 "J" ' ; .. · ..... . . . :t.v ...-. ..,, • v• . . . . . . , . . .. , . 

·O. Tribunal de·· Ci>ntn.i;. registrou ~os referidos · contractos · · 
. !) n.s obras, logo depois; tiveram '•iniólo e proseguiam na 'sua 

marohtLreguiar, quando .. foram , suspensas, por nviso:r do, Mi-·· · 
.. nister~õ: ~a~ ;Yia.ciMl' ó \~t\bl'âii · PU}>li~M·,. ·sob. 'à · i.llles:nc!íó · de __ !liio . 

ter o .congresso CO'ncêdul'o os. uiloessnr,i~>s oJ:edit~. . .. < • 

· ·•· Os· contrnotôs élitll.vllm ,.@Ulo · cieéutooos 11 segundo/·.' iús 
obrig31)õcs .nssumida'B, ··som. ·a inêncír reclntnaCüó; · quando ' os 
seu.a ernpreitéifOS. fói'ãriJ. E•il:l'pl'ébilfididOS COmj. O ' neto , i:ninis- ... · 
tel'Ull, ·sem quo . nos .respécitlvils õ_ontractos . óX stlsse,' qua.IQl.let• 
.elausula ~ue llutot•izas·lie.:. à praticá. de: iloine11Hmtê re!ICJhicflll ~ 
l~or .isso, · aquelles .. sonhares, .qUê etllvàm cumprindo ·as. obri~ 
ll'31lóes, que lhes competiam, . entendera'n1 ~se -\tratar · . dó t uma · 
J'escisão dé'.êoiltraéto e reélamill'l1in, 'lllél1'1 dà' entrega· do. cnu- . 

. _, . oiio -çlepoe·i tada . no •.ri1esow•o, a. indemnlzaclío 'de 'todas • as des..; · · 
'tlc:iàR)·oalizadils• o ·trabàlbosc n::.ecutadoir c dos lucros ·cessan- . · 
~1.~~ ú' .Pre.itil~os •causntloil-. p~Io. n.ctl) · do G'ovornó·. . · . . · · · ,- . 
· · ·.· ·o~. rcquer'iti'lOl\tt)g dos tntoresandoe; dn'lldo 'entt•ado. na Se- · 
cretnrfa e ele mais secoõe~ .dó Minlsterio · 4a. Vinéãt~, J~raram. · 
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na suà maioria, parece~es fa~·oraveis .ás reclnmacões <los ék-: 
preiteiros. · . ·· • . · : · · : . .. · · · 

Solicitada; poJo titular daquclla pasta, n. opinião dO con- · · 
sultor ,geral da .ncpublicn sobro a~ Pl'Ctcnciio dos· .empreitei~ 
l'OB, fPi eiic tambcm fn.voravel· á uretenciio dnqueU~, senho
r~os. opinando pela. indomniznciío reclamado, pelos. interessa~ 
dos,· por entender ·que. o Governo, liuspcndcndo ·n· exocucão . das 
obras. causou ·nos contractnntes ·IWe.iuizos•, pelos .. quaiJs, in
llubitavelmente, é responsnvcl.. Pcrínittia, além. dlisso, o .. cün
tt•acto, por. clauHula especinl, a sun· t•escisão, · ~em i·pdemniza
.,lio·, al(l!uma, . quaJndo o contrnctante ,suspendel>!le os · tt'l!lbn:- . 
.Jhos poi· mais de 1·5 di!lf•. Havendo reciprocidacl'íls .nas esti- · 
pulaoões contractuaes,. ci!Wo 'i· qoo ·a suspensão dos trabalhos · 
por ordem do Goverrro, seria .causa legitima d'e resci.f:·ão. para 
todos I)S effeítos . · . . ~· · . . 

· · · ~nmbem fQi chamado .a dizer a. respeito o·. consultor ..iu
Tidico· do· Ministerio da :Vinl.)ão c Obras Publicris, rJue :.formu
lou · identico parecer, 'consid~randO: ,que .. o acto m'inif·tel'ial. 
l~uspendendo as 10bras por tampo. indeterminado,' àllm .que · 
houvesse uma clausula que o· permittisse, violava· n 'es~-encia 

· dos c:ontr~cto~, por deix!llr o Governo de cumprir a. sua orin
cipnl obl'Jgacao,··qual a do pagamento na ~órma llJUstnd'(ll. 

·. · .. Como se· vê· desta suqcinta .expô.~·ioão; foi depois ~do de
·morado· e ·Criterioso estudo ·que o Governo· resolveu. nppel!aJ' . 
·para o CongressO',! afim do· lhc~se:rem indicados. os meios !e- · 
·gaes indir·pensaveis' no · accOrdo que devorá chegat• .. com .os 
empreiteiros: referidos, na · soluclío de umn • questão, ogde os 
reclamantes~·: ·ao que :parece, : so ,:·encontram nmpn•rados· pclus 
·bons regras do diroito. . · · · ". ' , . . · · • . . · . ... ...... . : . 

. · · : AE•shn .. sondo.· ti 'a . Commissão ,do parecer ·que a pr,oposi-
.. Qlio rda ·Cnmnra dos. Deputados deve·:~or .approvnda;.'uma:ve?. ·. 

quo.'sati~fa:!· ao.·.fim 1.)'Ue tom em vista, concebida Ulls termos 
om ·que ostt\' r()digidn o· que são· os s'egiHntil~·:, ... ,.·. . · · 

. ::\. . ·.·_;· .. ;."; ,: :· . . . :-· ... ·.·,:::··' .. _·: ,I . -~···, •·. .-·~-

• . o. 'Gongrcsso .. NactoniiH:ll)creta: ·: ·. ; :, ·.· · · · ·. " .. ; .. • . 
~. :! ·,,·;. I·'. '·· :·-'.t•''. ·, :: .";•".··,· .. , :

1
· .'.~·-.. :,·· .. • - .. •:•·,, •• :-r_'".' .. _.··,, • 

"" . . · 'Mt. ·1.•. ~'ica o .G~vernô .nutoriZ'àdo, ii. entrar; cm ·ii:Ccõrcro 
.. com. os cidadãos João :Alves· :de.'Oiiveira e. Edualiro :.o\lves da 

.Silva. ~orto,, pai'Il r~scmdi.i' eis c~ntriict.oi! com . os ·mes.nios . co
' .. lcbrl\dos1 om fO,:de cle:,:embro de .1912 .e ,7.-.de mnt•co:.de,191:l 
.· pnra a: construcciio, dos ramaes ferreos: de S: ·Frl\llcisco a 

· :.Abnet.ó. e dt~ ItnJiecericn, a. JJ:ormign, q,a •:Estrada 'da fer.r.<?· .oeste· 
; de 1\JmaR,.. no ,Estado de 1\hnas .. Geraes, ,.!)ffQotunndo .. os:p~gu
\llWnto~ .Que forQm l'er.onh.ecidos de. ~~~~Jt1J, .· . · .... · . · 
. . .. Ar~. 2:•. Para .a:xell.\1Cã9: d~sta.lai, po'der(l ,o .Gover,rio' .nhril' 
(1 .. creditO UI)OliSSQrJO, . , · . · . . · .. . · :· .\ ., . . 

··. · . :Art.: S.••: Re~•ogam;se.tts 'disposioõlls .. ~m ·e~nt.i•ario·:·'.y:: .. 
. ' '• ' . . · . • . ; , ~I • ~I,~ ' ' . · : . ·: 

. , , . . Sala d:P.f·' Commis~õos .... 2G. do'julho! de: i!J1,6 •.•. :...-::,EP:itacin 
Pe.WJrl,, PeRldento. - Ra-ymundo de M1l'anna,. R'!!lntor, -
Frcmcisco«:SCllle&. - Gon:aoa Javme; o" t; "· · 
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:ANNAES DO SENADO · · 

MNNSAGEIItÀ. QUE SE mi:FERE Ó PARECER SUPRA . . . . . . ' 
,, • • I I 

1 .'. ·. S~s. membros. do. Congresso.' Nocional. :Afim:< de que de
.ltbereJs como.· ,julgardes conveniente; tenllo ·A.· honra de sub-· 
metter ít- vossa considaracão a inclusa 11xposioüo que ·me ~o i 
npresentadn peJo . S1·, Ministro· da Viação e Obras Publicas. 
no sen f,ido ·.'de ser regularizada. a situação em 'que ficaram- .os 
· l'iJJíf.racl.oA 'eeliJbrados para · construccão · '<1.11 .ouolongamm~tos 11 

J•amacs da: Estrada de F11r•ro Oeste .de Minas,. afP6s· a .:sus-
.., - são daS ·respectivas .Oibras, por não ter; a lei· ._do • · Oi:'çámento 

: para o cxcrcici-o -de 1914, como: a do ncl.u~J. incluído os respe
.. · c1tivos nreditoA· indispcnsaveis · Iii! • pagamento· ··:das ·mesmas 

obras, · · · .. · · . . ' . .... \ 

. Rio: de .Taileiro .. 31 de ,julho de 1915, 94~ .da., Indepen
dencia:. e· 27" da .J:tepu)Jiicrr. ·'...:... Wen.ceslan. Braz · P, . Gomes, 

. •', '·. :. ' 

' ., ·• ' . . .. 
. E:zpOsir;áo 

"·' • ' •• 1 ' ! • I 
' ' '" I '• ' 

,/ .. : 
. S~. .P1•esidentc . da , Republica - A' . vista ;.de disposição 

r•on·stante das leis ·ns .. 2:050,. de .. ~1 de dezembro ~M 1908; 
2.221. de·dezembro.·de 1909; .2.541t, · de . 4 .de jàneiro. ·.dll 

-:19·12. n das, autorizações ao ~Governo constantes .. dos decre,.. 
1.o:s ns; •. 9.858. de 6·>de· nóvembro de .. 1912.: o· 9.971..de de· 

.. zembnihdll· mesmo· anng; foram contrac.tada.s; mediantu con~ 
· currencia 'publica,:.eom.•o engenheiro E!Dilio ~chnoor,.,em ... 19 

de m·aio. ·de · I 909-: con1strucção da seccão da . estrada de · ferrO' . 
ci~··.;:Alberto IsacsOn "a BellD·· Horizonte. coni , a .. 60mpanhia 
Viricãó. ·Ferroá ·Sapucahy,: .. em 25.·de ma.in,·.tambem de:.1909; 
a construcçüo . da secção .daquolla estradá; ;• entro S. :Vicente 
·Ferrer ,e, .Bom Jardim; com ... T.. de Oliveir,.a ,Fernandes e AI-' 
berto Sabdya de Albtiq).lerque; em 24 de janeiro de 19H, a 
constru'coão · dá secção entre -lienriqtie .. GaivãO · · o · ·· kiloituitro · . 
"6,da' Estrada de. Ferro de,. Goyaz; .com . .Yoão Alvés· de ou.:.·.·· · 

... 

\ yeir,a,_ e'm .·1,o:de. dezeri:!bro de': 1912, a construcçãD. do' .·ramal',::·. 
de Abaetó; ~c: com o ·.engenheiro Eduardo AlveJ;.: ·da' .Silva ·,·;, 
Porto, em 7 de';'.íriârco d!-l .f918, . n eonstruccã.o de{ ramal de :. , • ' 

' . Itnpeeerica á . ForiniS~~t,. ràmaes derivados ·.da . Estrada: de.' ·. 
·. Ferro ··oest·e· ·de· Minas · · ·· · · " .. · · :. •· .,,. · ·· · · · ·. 

r, • o' , , , " • • < , ·_ , I ~ , !, 

· . Contractadas e!isâs ' 'obrás .foram . ellas'. sendo. executa.; · 
..... dM até 3.1' de dezembr.o de '1913. · ·. · ·, ·. ·· · ·· 1 ·.·· • ' •. · • 

. · .:· : .·· . ·· Todos .esse~ contractos, de-:idamente · autorizado.s :"'peJ() 
·. . · :JJoder .tegJslatJvo e celebrados de ·accôrdo. com 118 disposi· 
· · ... cp·e,~ .de· lei; na f6rm.:· re!erida, . elstn;vam em· condicties•· iden;.· 
• . t.u~as . quanto . tis obl,'lgn·coes . contrahu:jns para: o ·seu . eum· 

: pr1mento., ... ·. · . . ·. . . . : ·. · " 
,,• . ' : · · :. Entr.etnnto!: ·a<!, :assumir., ·r.m · n'!ve.mbrp de · 19:1.·t: a:,gestão 

da pasta. ··da ''1acno e Obras fPubllcas. tive· conhecJmenlo .'elo 
que,. em.)iOrn 'proses·u:issêm ·os trabn:lhos ·n · executa'r em' vir-

,., ' 

' ',., ' . 

• • ,JI' : . • ~ ;. •, ' \ ' ... ' . ' 

I ~. ' 
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. tude dos trios primeiros contractos acima referidOs, a. con- , . 
struccão do ramal de Abaeté e do ramal de Itapecerica n. 

. Formiga. havia. sidO< . suspensa uo começar ·<l anuo de 1914:, 
de Ordein do meu antecesSO<r, oxprossa Cm ·avisO de _17 (]C 

· jáneir<J· · do mesmo anno. · · . 
· . Posteriormente foi J•atificadn. aqueihi resolução nos avi'-

. sos· dA 19 c 28 de marco de ·1914, em resposta a pondera
l!iíes ·reitas pelo director da Oeste de Minas~ constando do~ 
mesmos .qu0 sô o .Congresso Nacional poderia. sanar' as faltas • 
provenientes da. suppressão ije; · creditas no orçament.o que. 
então vigor.ava (cópias juntas). .. · .. · - . . ·. 

·' . Não· me é dado poder informar com ·segurança .si entre 
c.s. motivos· ·que •levar.am a ll!dministracão anterior:. a. deter
minar a suspensão de duas · construccõcs r:ontractadas. pro
seguind<J as 'dns outras tres, .poderiam ser · incluídos outros 
n-JOtivos 'que talv'~z tenham a sua ·origem ·em cOnsiderações 
r·eferentes '·á importaneia. das. obras já executadas e. d:J:s que 

6 ·estava~· por 'i)fi'ectuar, :ou' á. mai<Jr ou menor utilidade ou 
urgencm das · mesmat; · .. ·.· _ . .· ·. · . · · · 

/ considerações· ~de ordem 'financeira.ltendo •em vista. ns 
diJ'ficiíldades do momento, levaram-me '.a não .annuUar o 
n'cto' • do ineu antecessor, ·com· .rela cão ti suspensão de Dbrns . 
dós ·dou a· ramaes: · ·. ." . ' . . . 

· • A :primeira •eclamacão apr,esentada a . , este . Ministerio 
f<Ji a. 'Cie João Alves, de Oliveira, contraétante do ramal de 
Aoaeté; qUe, suppondo ter sido rescindido t) · seu· contracto, 
começou desde então : a ·insistir, tanto por üma indemniza· 

. '(!ãO .·como ._pelà... restituição. da .·caução que .·havia .. depositado 
ll(l .. Thesouro , anles · da 'assigna!Jura. do seu . contractante .. · e' 
bem ; assim, as 1•etencões de 2 •J•,,. Sobre· as. quantias por . elle 
.tá recebidas peJas anteriores medições. . . . ' 
· · :Este ministerio não ·se. cíinf••J~mou. nem· podia· se· confor

mar com a .allégar;ãu de rescisão,. que nã!o houve. como aliás 
J•econ hecl' o Sr. :consultor geral da Republica .em s.eu parecer· 
de, ( de· outubr'ó' de . .i 91-i •. junto no proc.esso; que: indefe~iu . o 
DOd!do da . entreg~ üa cauciio ere.tençãu, porque !sto. só. po.: 
ôeria ·ler Jogar Si o: contr·acto houvesse .sido .rescmdJdo··me-, 
diant.e- as !ó'rmalirlades em. taes: casos. adoptadas.·. •·: • . 

Essa · res~lucão· vizoava, e.vitar. que ·a· .res'tituioãó. da: caução 
pudesse ser mt.crpretada como reconheCimento tncito de .umtL 
rescisllo' que só poderia 'dar-se de aoccOrdo com as disposi
cões d'ó'. contract•o ao passo que a: suspensão. como occorreu. 
·foi. O· J•ecurso · unico de que. certamente podia lariçár mão o 
Governo, na emergeilcin •em; i:)'Ue ·Sfl encontrou ao oomeoar. o 
ann'â de 191.1. ·.· ·· · , · .~ , · . · .· . · . · · · . . · 

As indemnizações pedidas por· João Alves de Oliv'eira. 
em . di'fl'erentes. requerimentos . ·de fevereiro, ·marco; ,junho. 
novemhto e dezembro de l9H. c abril de 1915> variam entre. 
.900:000$ e. 763 :688$128;,sendo. que .no memoria~ dirigido .a 
V: ·Ex,. em· dnt'n dt~ :lO de· 'abril d'ó' corrent.e' .anno, declarou 
contentor-se 'com· o pag:mienLo ·da quantia .cjuw fOr apurada ... 
na: justifica()iio que fize1• d1.1s· prejuízos· s~ffridos e dos lucros ·. . \ . . 

.. ·,' 

'· 

' 
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t'IO . ~NNA!tS DO SENADO. 

' . 
Quo daJ;xou !)o te1' coln. a não oxecucii'11'. dos trabalhos contra. 

'~lado$, pu,i(l orclUriento á de, 1\3;37 :674$538; .. . . . ... ··· . · 
. Entretanto, o dire~Lur <m Est.rada de Ferro Oeste d!l !fll~ 

nas. opiiumdll sobre n "parco!là J.:iadida de· 763 :688$1.28; d•c- . 
. alara que ella devorá. ser limitada a'ó' mo,ximo <lo. 143 :6S(I$8!lG · 

(vida t]s. do proces$ol). · ·· · · · ... Em tracos geraes ó este o · hi$torico da reclamncoo de. 
J o(ilo Alves de 01ivl)irn ·. · · .. . · ·. . • · .. ·· 
· ... A o1.11tra, qije ha pouco foi apresentada; ó dii engenheiro 

' Eduardo Alvos da Silva Porw. contraotnnto· do. ramal de Ita~ 
peccrica. a Formiga. ·Este all~ga· os grandes pre,iuizos·· que 
lhe a<1v1eram com a suspensão ·das· oliras .o solicita ·IJUO se,, 
reduza a 1t.ermo a vescisiio do seu contracto, mediante o. pa
gamento de. uma. .indémniznoão ·que será· a.ccordada ilmigavof. 
monte .on. firmada por arbitr11men.to. ·. · ., ·· · · . . 

· . · · ·Já Jic'ó'u acima. explicado não. :ter havido rescisão c a.penns . · 
suspensão de obras até 11 resolução do ConFOS!IU. . . · • · 

E' essa: a .. resoluçij:l que. se torna .preciso. promo.ver ur
gontom~nte •. de mod'ó. que o CongrQsso. Nacional dooida sLos 
contracLos d'a Oeste .de Minas devem ~~· ma.nt.1dos. (lu si. de. e · 
y\;rão ~e r t•escinliidos. autori~1mdo O· Governo,: na. p1•imeira. ou . 
na · segunda )lypothese. !l ~ati!!'far,ar• .'díl. c.ompromis~oa · o;<is- · 
(,1mt·os rJ a tomar na consldernQuo quo mcrocorem . os . podidos 
dos <toa~ contracfuntes •• João Alvés. de. Oliveira. e engenheiro 
Eduardo Alves dq Silva PorCo, uni~11s que reclamaram. poi~ · 
torem sid,o.at•Vin~ndos p~lo ac(l! da: sua(Jens~ das ,dbras. . .· .. 

. N .v1sta , dn c;tpOSI91\0 fo1tn. · bnsendn. noa elementos . qu\l· . 
so ilc!lam jun!.Qs a•o prl'Jcosso, do quaJ·. éonstam todos .as in
formn~~(ls prestactas a respoi(o, solicito .u .in,tervencãó do, .. 
"f-1• Ex:; perante ó ·cona-resso Nnci()Mh no sent1do de ser o 
G'overn•J leg,.lmente habilitado . n der~mh· os. oa~os ~ilcorr!lntes 
·do acto . que :mandou, por forca de cJrcumstancias lffioP~rJIX!~s; . 

, suspenc!e1~ as obras de· ·que·· se· tratá. ,. normalizando-se nss1m 
. uma situacã!> Íl'regular, afim 'd'o. ovitnNe. que mais se nggrn

vom ns diffJeuldadcs Já· ~xisteptos. . ,, · · • · . • · ' '' · · : · 
. • .Em rela.çãkl ·ás tves construcoões· •que ·prosoguiram• cl!OO:-

mo· intormnr ·que. ·u·'da secqã'ó' ont.ro ·S. Vicente~ Ferror ·o. B.om 
',Jardim ,já so acha· concluiâo: . o que 'as da seocllo •da Estrada 
, de Ferro de Albet•lo Isaaclion a. Bello Horizonte ~· da secoiiéJ 
rntre' HenriqUQ Oalvilo o r O' ldlometro' 48 dtl' rEstrnd'n de F.orríJ 

·.de :Goyaz so 'ncrham prestes: a :oonclu~r. ' .. · · ;:· · , ·: .. ' · 
' • ' • • ' - . ' • .' '' ' ' • . ·' t' \" ' ' ' • ,• ' . ' ,. ' • ' ~ ' ., .\ ' 

:'. R.io da .Tanóirq; 31 do aulhq do :IQ:I5',' ..:.;:: .<t. ;rav.al•es.,llc Lvra · ·· · · · . · . · , ·· · , . . ..· ... 
.,·, t ·,< • , , - ·.·· , :: t- .. ·~ .. -- .. : '<.· ,',. ·., ·,.r, .. : .. \ 

• 
, ,. , • , , , 1 . , '•: ,; : I , , '' ' ' -~ ' , , _', \ , . ' ' . [', ' 

J>RD~BIOÃO DA OAMAI\A, no·s D~OS N; Ui DE .HH6,, A OUR• ,Sll ·. · 
· REFEREM t!S P. ,Ol!J\ES . ~UPM · :: .. · .. ·. . · , . 

' ' •,, '' ' ' :, I , . '' •' '•. ' , 

· '/ (). Oongt•ess"i Nacional ·decreta•: · · · ·· · "· · ·.· 
·r',, :. • , · ··· . ' .' . , ' .. · , • , ; , , , , 

. ' Art. J,~ lJ'lca Q .GOVCl'llO autorizado. n. entrar em accôrdo ' 
r.om · oJi, c idadilos João , Alyes , dQ Olivei·ra D Eduardl.) Alves du· 
Silva· .Poi•to, pnra ·r~;~scmd1r os contrao~os ou~. vs mesmos. ,ce-. . . 

. ''" 
I 

. . ' '• .. 

,. ',ir· ; I • 
.:.• .· .. 

' . 
'. ' .. 
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• 

'• 
I 
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c.· ....... . 
~.,_ .... 

(l·' .. 
,,\, I • 

J i . 
' ~ ' ' '' 

; \ 
,. ' ' 

"'( . -~·-. 

., '· 
' r · smssxo E?.r :~f nE1 Aoosro nE 191 a 47:1 

· ;Jebrllda& em 10 d~ de~embro .de 1~1:2 .o. 7 de mnroo de i913. 
para a construcoao dos ramaes :ferreos de S. Francisco e. 
· Abaet~ e de ltl!Jilooerica a Forn\iga, da Estrada. de Ferro Oeste 
do, M!nas, no :m~tudo de l\flnns · G!lrnes: effoot11ando QS paga-
mentos q110 forem roovnhecidos de direito. . · ' 

Art. 2:.' Para· execução destíl- lei, poderá 0 Governo abrir 
o credito necesswrio. 

Art: 3.•, Rovugam-se as dispos·ioões em contrariá. 
Camara ·dos Deputados, 21 de junho de 1<9lf6. - João 

:Vespucao de Ab,l'eu e ~ilpà, Presidente em exercício. - An
tr.rno JOsé da Ou•sta Rtbearo, 1 • Secretario; - lttvenal Lamar-
t'i-ne de .'Fa:r:ia, 2• Secretario. -A imprimir. . . · · . 

' ' ' I 

' ' . ' ' 

• N. 118 -;'l9Hi 
I . . . . 

EnLt•e as considerações feitàe ·~elo' honradt.l Relator do 
parecer n. 101, de 1916, da,. Cómmissão de· Justiça. e Legisla
(liíO aa()rca do projecto n. 69, ·de 1910, determinando quo a 
nposentadoria concedida a.:~ ex-administrador dos· Correios. do 
Sergipe, Antonio Coelho · Barreto, seja. concedida nos· termos 
uo decreto n. 7. 653, de U de novembro· de 1909, fl~ra a. se
guinte: que a Commissi\0/ foi infvrmada. por um deis nossos 
.J1onrados oollegas, representantes do Estadc. .de Sergipe, que o · 

• !'efer'ido funcoionnrio já não existe, . . · .. · · 
· Tanto basta para ficar sem objectivo. unmedlato o ur ... -

. j octo, e par isto, a Commi.ssão de Fi·nanons adoptando tambem 
os outrus fundamentos do mesmo. parecer; aconselha ao .se,. 
nado a rejeiciío do mesmo projecto. .. 

•, 

· ...... Sala; das.· Cummi~sões, 30 de agosto· :de '1916. -- Vicl1•Tino 
Monteiro,' Presidente. - JOão Luiz .Alves, ·Relato('. .:..,. Bueno 
clr: Paiva. - Jolio Lyra. -.-Alcindo" Guanab4ra, -L. d(• Ru
ll!Cea; ..,.. Francisce· Sd. - Erico Coelho, .· , ' · 

' I ' I' ' , . 
. ' 1 ·'. ',' • ', .. , , , · ,. .• , • •' , . ,·· r· 

!'Aftl!CiliR ·DA CO~IMISSÃO DE JÜSTiÇA l1l LEGISLA(;,\Ll N. 101, ng 
.· . · ; 1· - t 9f6,· A QUE . ÉIE REFERE O ;PARECER SVI>IH' . · · . 

' ' ' . ' ~ . . . . :: . .. ·, . ' . ~.' 
'I' 't • 

. , · 'A' Commisiião dp Justioa e Legislaoão foi presente "' pro
jficto'•n. 6fl;,·de .tGrt.O, ,determinando' que a :~posentadorla oon" 

· · cedida ·ao ex-administrador. dos Correios de SertJipe •. An!()nio 
·. Coelho Barreto, seja, oonsideroda como nos termos, do decreto 

· n, 7 .653, de H de novembro de 1909. • · · · · 
, . , · , O projectO. I veiu desncompanba!lo de qualquer documento ou .info,rmacüo que. explique ,.aiq)ler o. t~au. objectivo, não sn-

. lwndo a Commissão em que. contlições tlor aposentado o mosrno 
. . ftincciona:rio e que dieposioõo~ ·d~ decreto n. , 7. 653 pl'oten

ciem c.ls autl)res do !)ro,iecto· que lhe sejam llJilplicadas ... Constn 
nlém cli$lo . ti conimissii11, por informações de'. um dos actuacs .. 

.... Scnuclorcs · d~ ·Sergipe. que .o .. dito funocion!l~i9 já ... níio existe .. 

•• 

. I • 
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· E' pois de parecer a Commissão de Justiça. o Legislaoãui 
que. o ··pro,jecto· se,in rejeitado. · / ' . . 

.·Sala das Comnüssões; .:16 de ilgosto de •1'9:16.', - Epitacio 
Pessoa; Presidente e Relator, - Adolplw•, Gordo. - Gon:::aua 
Jayme. ·-· Francisco Sall.es. --, Ra11m'Undo de. Ma·randa,. . . I . . . 

. ' 

JlBOJllG'f·o Jl(l SBN.IIlo . N. 6!l, Dll H)J 0, A Qllli Sll lllli'EOEM OS PA• 
nBmJIIES· SUPRA . 

.. . O Congr·1~sso .Nnc.ionírl decreta: 

Arl;i~p unico. 'E' coinpu~ada: nos f.ormos do. decreto nJ.!· 
. mcrf! í'. li 53·; de H de novembro de J 909, a aposentadO!' la 

concerjida pelo .Poder Executiv~ ~m · 2 de .i unho t;l,e '.!910 a 
Antonio Coelho Barreto .. ex.adrmmstJ'adOI' dos •Correws do Es
tarlo dn. Srrgipo; re.vogndns as disposições em contrario, 

S·lla das sessões; :13 de dezembro de :19:10.~.· L . .'OoelM 
e Campos. '-- illuniz·Freíre; -losé·Euzebio. -:Oli.ve·/?'a lraz-
lrrrliio. ,__ · Oast?•o Plnto. -A imprimir. · · . . . 

• 
, < N. H9-1916 

I • I, 

A pt•opORic.iío ·da Camara elos Deputados n. · 3', deste• ánno, . 
t~ulorizn ao m·t. :!" a' -conceder seis rnezcs de licença, em 
proN•g-uçiio . ti H em' ot•qenado, · ao praticnntr de. 1" c lasso da 
Admia:straçüo dos ·Correio~ .. do :Estudo ·di} 8 ... PaüJo · Alexnn. 
clre (Íü ;\!lei! o ·Cesar. . · 

o nrt. ::!" -dn mesma Pl'Oposição autol'ilW . lambem o Go
vm·no ·a :r:izer· ·f'evcrter no quadro dos insp,octores de saude 
· cto por.to mediante noYa inspecc-ão de saudo . o .Dr .• Toão. r;o. 
pe;~ :!llàchado. · · · · · · · • . . · · · . · · 
. TrntandrJ-so de simples autorizações de que o GovernQ 
podorü fhzer uso, ·reconhecendo ou não- a sua 0pportunidade, 
e hnvr.nclo. · a!llin disso, . o citado. ar L 2" c!ttabelccid6: a .con-

' . dição ele nova ·lnsp'C~ão de· ~aude, ·n Commissão: de Fjnançns 
. nilo vê inconveniencin em:sor approvada. n proposição. - , 

· . : Saia das Commissões,. 3üi de ''agosto de 1916. - Victo~ino 
Mont·ei,•o, Pr11sidente. - JOão. Luiz Alves, Relator.· ,-- Bulmo 
de. Paiva.~ oão L111'n .-.4lcind 0 .Gunnabara .-'-L, ·de . BulMe.s .:. · 
--:- :E'I'ic0 Coelho. · : : . ' ·. .• 

' . . . 
' PllOPOSJÇi\o D:l Q;\l\JMI:I DOS 'DEPUTADOS N, 3,' DE ·1916·,. A QI).F: 

SE REPE111~ ~?{l;~.lU':CER SUPRA · ~ · . ' ' . ' . . 

•• 

. I 

' ' 

O Cnn~p;csso Nacional J.•c$ofvr.: · ' 
Art >.1." Fir..n. o Pode!' Exeeuth·o' nutor·izndo .á conceder 

seis riiezes de lioenon, ·c-m pror:ogaclío,' sem o ordll•n:ado, da 
' I • ' • 

-

... 

' 
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em cujo goso se acha; ào praticante. de 1• classe da 1\dminis. 
tracãt• doR Correios de S. Paulo Alexandre de i\Iéllo ·cesar. 

·Art. :l." Fica igualmente o Governo müorir.ado n ·rever
ter ao qundt•o .dos inspectores de saudo do 1porto, mediante 
nova inspecciio de· saude; o Dr· .• Toiio Lopes Machado; revo. 
:;adas n~ · diApsieões mn contrario. · · 

' • ' • \ I • • 

· • Camam dos Deputado$, 31 .de dezembro de ·!915. - As.; 
tolphti Du.tra Nicaoio.. Prrsidontc. ·- Antonio .fó&é da Costa 
.Ri./Jei1·o, '1" Secretario. - /H.vcnal Lu.marthw de Fm•ia, 2• Se. 

•. 

.. ',.;, . ... 

. ' 

erótnritJ. -A imprimir. . · . 

N. 120-1916 

,\ :.CamÚt·n dos Depu Lados , tomot~ cm.· consideracão. a men
sag•M qtw o Sr. Presidente da Republica .lhe endereçou at. 
tendendo n mna exposição de motiv9s em que o Sr. Ministro 
da Fazenda · solicitava . abertura do credito . especial de 
9 :978l!>f•79, para· occorrer ao pagamento devido ao vice-almi. 
rnnte graduado ·I·e.formado .Herculano. Alí'rr.do Sampaio, em 
virtude. de sentenoa judiciaria.· . · . . . -

1 
' 

. , ,~Cratando-se de u'ma sentenca ·. condemnator.ia, r)assadu. cm 
Julgado, e verificando a Commissiio que· o precatorio expedi- , 
do p&lo Dr· .. ,juiz federal da 2" .. . Vara do Districto Federal; · 
1•stà em hõn ·C devida fórma, ü de .parecer. quo s.e.ia euncedido 

:o. crr.dif.o pedido por mP,nsagem c npprovadn. ·p.ort.nnto, TL 
prop?srcão. . ·. · . · ' . ·. · · · . 

Saln · ela~ Commissões. · 30 de agosto de 1010. ~ Vi. 
tm•ino JIOntei1'o; Presidente. - Alcindo Guanabara, Relatvr •. 

· - Bue11o. de :Pa·iva . .._!CHio L11ra . ..:.. J,6ão Lu:i:.: Alves .-Fran..: 
c/,çco Sá. -:-·:.L. dr- BnlhtJcs. - Erico Coelho. 

j 
' ' ' . 

PROPOSIÇ.i\o 0.\ . CAMA~A,. DOS DEPUTADOS N,. 35, DI'L '191 Ü, ,\ QUE 
SE REFERI~ ll PARECER SUPRA 

. O tongresso Nacio.nnl ·t·esolvó: 
• 

· · ·. ,· ;Art. ·:1: E' o. Poder Executivo .autorizado a abril' pelo 
Minist.crio .. dn Fnzonda · 0 credito. espec·ial ·ele 9:978$579, para . 

· .. ocoorrer ,Í\0 pagam~nto .d:evido no vice-~almirante -graduado 
reformado Herctf)ann Alfrlldo ele SnJilj'(la i o, , ·em vktudr .. de 
senton()U .indiciaria. ·. · · · 

1 
· · 

I ' . #. , , . - ,. 

Art. 2." Hevognm.ee ns disposições em· conLrario. 
• 
. , , Camurn dos Dep.utados, 1.4 de• agosto· de 101ü .. - João 

Ves]l1t.•:io' dt! .4.b1'Ctt e S·il1Jo., .Presidente em r.xercicio. - AntoN 
nln Jost1 dn Costa Jlibeü•o, 'L" Secretario. - · Jut•enal Lamnr • 

. thw dt: Parla, 2" Secretar.io.,..:_ A _imprimir, 

' . . 
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